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شادی؛ حق کودکان
 سیل زده

و  کودکان  امور  سرپرست  قبل  چندی 
خواست   خیران  از  بهزیستی  نوجوانان 
برای حمایت از کودکان مناطق سیل زده 
به نیازهای روحی آنها  نیز توجه و برخی 
بازی   اسباب  و  مدادرنگی  مانند  اقالم 
بفرستند. کاری زیبا که در شبکه های 
اجتماعی با چالش هایی هم  روبرو شد 
و برخی منتقدان گفتند این کودکان االن 
به کتاب و اسباب بازی نیاز ندارند! بلکه به 
پوشاک و خوراک نیازمند هستند. یکی از 
چالش های نگاه از دریچه چشم بزرگان به 
دنیای کودکان همین است که تالش می 
کنیم دنیای کودک را به دنیای بزرگساالن 
صفحه 2( در  ادامه   ( کنیم....  منطبق 
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رمضان آمد یا رب رمضان ...                آغاز ماه مبارک رمضان بر مومنان هم استانی گرامی باد

جهش دوبرابری
 اعتبارات هیئت های 
ورزشی استان
مدیر کل ورزش وجوانان  : همه هیئت ها باید در لیگ ورزشی شرکت کنند 
 اگر نمی توانید میزبانی مسابقات کشوری را برعهده بگیرید، قبول نکنید
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فکر  می کنیم آمریکایی ها 
آنقدر بی خرد  نباشند
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ارسال سیگنال های سازش
 با آمریکا محکوم به شکست است
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هشدارمی دهیم  اما
 نمی خواهیم بجنگیم

با استانی شدن انتخابات 
مجبور نیستیم رای گدایی کنیم

صفحه 5

۱۷ اردیبهشـت مـاه 
سالروز تشکیل سازمان بسیج سازندگی

 به فرمان مقام معظم رهبری )مدظله العالی( 
را حضور همه جهادگران عرصه سازندگی و خدمت رسانی 

تبریک عرض می نماییم.

مجمع جهادگران استان خراسان جنوبی

عرضه مستقیم قطعات آسانسور
ایران - ایتالیا - ترکیه -  چین

آدرس: 
بلوار معلم، خیابان فردوسی، پالک 26

پـدرم
به چه مشغول کنم دیده و دل را که هنوز
دل، تو را می خواهد، دیده تو را می جوید

پدری داشتم:
مثل یک شاخه گل، جا نمازش پرنور، دست هایش همه 
خیر، چشم هایش همه مهر و دلی چون شیشه که در آن 

عطر خزان را به خدایش بخشید
 وقتی آن شیشه شکست، دل ما نیز شکست 

دومین سالگرد درگذشت پدر مهربان مان 

زنده یاد حاج محمـد محمدی 
را با ذکر صلواتی به روح پاکش گرامی می داریم.

خانـواده

جناب آقای مهندس ابراهیم آبادی
معاون محترم توسعه مدیریت و پشتیبانی اداره کل نوسازی، 

توسعه و تجهیز مدارس خراسان جنوبی

جناب آقای مهندس بهروزی 
 معاون محترم فنی و اجرایی

جناب آقای مهندس حسین پور
  سرپرست محترم معاونت فنی

انتصاب بجا و شایسته شما بزرگواران که نشان از تعهد، تخصص و تجربه وافرتان می باشد
 تبریک عرض نموده، توفیق روز افزون تان را از درگاه ایزد منان خواستاریم.

امور پیمانکاران اداره کل توسعه و تجهیز مدارس خراسان جنوبی

جناب آقای مهندس محمد حسینی
معاون محترم توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری

جناب آقای مهندس ناصر خوش خبر
معاون محترم سیاسی ، امنیتی و اجتماعی استانداری

جناب آقای مهندس  سید کمال الدین میر جعفریان
معاون محترم هماهنگی امور عمرانی استانداری

خراسان جنوبی بستر بکر خدمت به مردمانی سخت کوش و والیتمدار است که فرآیند
 توسعه یافتگی آن از سرعت الزم برخوردار نبوده است. اینک همت واالی استانداری جهادی
 جناب آقای معتمدیان در کنار تیم فرهیخته و متخصصی چون شما بزرگواران ، افق 
روزهای خوب را روشن کرده است این انتصاب را حضور شما و مردم استان تبریک می گویم.

  مرتضی صفدری زاده - رئیس سازمان منطقه ویژه اقتصادی خراسان جنوبی

جناب آقای مهندس محمد حسینی
معاون محترم توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری

جناب آقای مهندس ناصر خوش خبر
معاون محترم سیاسی ، امنیتی و اجتماعی استانداری

جناب آقای مهندس  سید کمال الدین میر جعفریان
معاون محترم هماهنگی امور عمرانی استانداری

انتخاب و انتصاب شما بزرگواران به سمت معاونت های استانداری نشان از روحیه جهادی 
و سابقه درخشان خدمتی تان و همراهی و همگامی با مدیری توانمند و خدوم است که در 
مدت کوتاه حضورشان در استان شاهد اقدامات و تحوالت فوق العاده ای بوده ایم. رجاء واثق 
داریم این انتصابات سرعت توسعه استان را افزایش خواهد داد. در آستانه ماه مبارک رمضان

 و ماه رحمت الهی ضمن تبریک، توفیق خدمت به مردم استان را برایتان آرزومندیم.
جامعه هتل های استان خراسان جنوبی

جناب آقای مهندس سید حمید موسوی نژاد
رئیس محترم بانک صادرات شعبه آزادی بیرجند

کسب عنوان شعبه برتر استان در سال ۱۳9۷ 
که بیانگر درایت، شایستگی و تعهد خالصانه جناب عالی و پرسنل پرتالش آن شعبه می باشد 

صمیمانه تبریک عرض نموده،  توفیق روز افزون تان را از درگاه باریتعالی آرزومندیم.

شرکت باربد بنای خاوران

برادر  ارجمند 

جناب حجت االسالم و المسلمین قربانی
 مصیبت درگذشت والده ماجده 

را حضور  جناب عالی،  ابوی،  اخوان و تمامی بازماندگان تسلیت عرض نموده 
حشر آن بانوی شهید پرور با سیده زنان عالم را از پیشگاه مقدس 

ربوبی آرزومندم.

علیرضا ناصری
مدیر عالی گروه صنعتی ناصری

همکار محترم آقای مهدی راستین
درگذشت فرزند دلبندتان را خدمت شما و خانواده گرامی تسلیت گفته و از خداوند 

متعال برای آن سفر کرده رحمت و مغفرت و برای شما صبر و شکیبایی مسئلت می نماییم.

مدیرعامل ، هیئت مدیره واعضای صندوق قرض الحسنه کارکنان
 سازمان تعاون روستایی خراسان جنوبی

حجج اسالم جناب آقایان
 حاج موسی و حاج علی قربانی و خاندان محترم قربانی

با نهایت تاسف درگذشت والده مکرمه تان

 ام الشهید حاجیه سادات علیپور مطلق
 را حضور شما بزرگواران تسلیت عرض نموده، از خداوند منان برای آن عزیز 
سفر کرده علو درجات و برای بازماندگان محترم صبر و شکیبایی آرزومندیم.
مدیریت حج و زیارت خراسان جنوبی ، نمایندگی بعثه مقام معظم رهبری

 در امور حج و زیارت استان ، شرکت مرکزی خدمات زیارتی استان

شرکت شیر فجر گنبد)صباح( به دو فروشنده حضوری خانم 
یا آقا جهت کار در فروشگاه های زنجیره ای )جهت سمپل و 
فروش( تا پایان شهریور ماه نیازمند است. حقوق ثابت + 

سایر مزایا ۰۹۱۵۴۵۱۸۲۲۰- ۳۲۲۵۵۰۱۲
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شادی؛  حق کودکان سیل زده
* کاری
 
... ) ادامه از صفحه 1( نیاز به غذا و لباس به جای 
خود،   اکنون  در مناطق سیل زده  کودکانی هستند 
که نیاز به رویاسازی و امید به آینده دارند و باید 
بازی کنند، دختران سیل زده عروسک می خواهند 

و پسران سیل زده  مداد رنگی و ماشین کوکی!
از دریچه چشم بزرگان به  از چالشهای نگاه  یکی 
دنیای کودکان  همین است که تالش می کنیم 
دنیای کودک را بر دنیای بزرگساالن منطبق کنیم 
نیاز به غذا ولباس و...به جای خود اما در کنار تمام 
کمک های مالی باید حال  این کودکان  هم خوب 
شود. سیل زدگان به ویژه کودکان این روزها بیشتر 
نیاز به حال خوب دارند. به این نکته توجه کنیم قرار 
نیست همه بیل به دست بگیریم و آب را از شهرها 
خارج کنیم همین که دل کودکی در زمان اندکی شاد 
شود گام بزرگی  برداشته ایم.  گاهی در اخبار می بینیم، 
افرادی لباس دلقک می پوشند و به بیمارستان های 
کودکان می روند تا دل آنها را شاد کنند. این کودکان 
در بیمارستان و تحت بهترین مراقبت ها هستند اما 
این  بچه های معصوم  این دلقک ها می دانند که 
به خنده و دل شاد هم احتیاج دارند. چقدر زیباست 
آنهایی که می توانند برای  این کودکان  اسباب بازی 
بخرند، تا دوباره بازی های بچگانه میان کودکان سیل 
زده رواج پیدا کند و غم سیل دنیای کودکانه شان را 
ویران نکند.  بنا به گفته روانشناسان کودک در هر 
زمانی باید کودکی کند و روحیه بازی و تفریح حتی در 
زمان جنگ و حوادث برای او ضروری است چرا که 
موجب کاهش آالم و آسیب او می شود. مردم بیشتر 
به نیازهای تغذیه ای سیل زدگان توجه دارند، در حالی 
که اسباب بازی تامین کننده تغذیه روح این بچه هاست. 
اما برای برخی هنوز جا نیفتاده است و فکر می کنند 
توزیع و تهیه اسباب بازی برای کودکان چندان مهم 
نیست در حالی که تهیه عروسک، مداد رنگی در بلند 
مدت بر روی کودکان و کمتر شدن آالم روحی آنها 
مؤثر خواهد بود. ابراز محبت به کودکان آسیب دیده 
در موقعیت بحرانی بسیار اهمیت دارد. کودکان را باید 
در آغوش بگیریم، فکر نکنیم یک پسر نوجوان 1۲ 
ساله دیگر بزرگ شده است و به آغوش گرفتن نیازی 
ندارد. حتی توصیه می شود والدین و نزدیکان، کودک 
و نوجوان را سریع از خود جدا نکنند و اجازه دهند در 

آغوش آنان آرام بگیرد.
 در همین ایام نهاد کتابخانه ها  کار بسیار شایسته 
مهربانی«  »بهار  نام  به  پویشی  و  داده  انجام  ای 
ارسال  و  فرهنگی  برنامه های  اجرای  قالب  در 
بسته های کتاب و اسباب بازی برای آسیب دیدگان 
این مناطق، راه اندازی کرده است. خراسان جنوبی 
هم از این برنامه بی نصیب نمانده و در روزهایی 
که گذشت بیش از ۲ هزار و ۳۰۰ قلم هدیه که 
شامل کتاب، لوازم التحریر و اسباب بازی بود برای 
کودکان  سیل زده توسط خیران و اعضای نهاد 

کتابخانه های استان ارسال شد.  

آغاز برداشت جو از مزارع طبس

صداوسیما- برداشت  جو از  دو هزار و 4۰۰ هکتار سطح زیرکشت این محصول در شهرستان طبس آغاز شد. مدیر جهاد کشاورزی طبس پیش 
بینی کرد: 6 هزار تن جو از سطح زیرکشت این محصول برداشت شود. بخشایی افزود: برداشت جو در شهرستان طبس با به کارگیری 9 دستگاه 
کمباین بومی ، 1۰ دستگاه کمباین مهاجر و 15 دستگاه دروگر آغاز شد. به گفته وی برداشت جو در این شهرستان تا اواسط خرداد ادامه دارد. 

بشرویه حائز رتبه نخست تولید
 خاکشیر است

ایرنا - مدیر جهاد کشاورزی بشرویه با بیان اینکه 
از  تن خاکشیر  امسال 1۲۰  بینی می شود  پیش 
مزارع شهرستان برداشت شود، گفت: بشرویه رتبه 
نخست تولید خاکشیر را در خراسان جنوبی دارد. 
سرچاهی روز گذشته در گفت و گو با خبرنگار ایرنا 
افزود: امسال ۲1۰ هکتار از اراضی شهرستان زیر 
زمینه  در  کشاورز   4۳۰ و  است  خاکشیر  کشت 
بیان  با  وی  دارند.  فعالیت  محصول  این  تولید 
است که خاکشیر  تنها شهرستانی  بشرویه  اینکه 
به صورت زراعی کشت می شود، اضافه کرد: پیش 
بینی می شود امسال 1۲۰ تن خاکشیر به ارزش ۲ 
میلیارد و 4۰۰ میلیون تومان در شهرستان برداشت 
شود. سرچاهی عنوان کرد: خاکشیر محصولی کم 
داخل  در  وبیشتر  است  کوتاه  رشد  دوره  با  و  آب 
مزارع دیگر محصوالت کشت می شود که می تواند 
منبع درآمد خوبی برای کشاورزان باشد. وی افزود: 
خاکشیر بشرویه عالوه بر تامین نیاز استان با نام 
رضوی،  خراسان  استان های  به  بشرویه  نشان  و 

تهران، کرمان و یزد نیز ارسال می شود.

2 بانوی خراسان جنوبی در فهرست 
زنان کارآفرین برتر کشور

صداوسیما- ۲ بانوی کارآفرین استان در فهرست 
انتخاب  سامانه  در  برتر  کارآفرین  بانوی   ۲۰
پایان  با  شدند.  انتخاب  آفرین  کار  زنان  مردمی 
یافتن مرحله اول انتخاب مردمی زنان کار آفرین 
حضور  با  برگزیده  افراد  »ایبا«   سامانه  در  برتر 
خانواده  و  زنان  امور  در  جمهور  رئیس  معاون 
ها  خانم  بانو،  دو  شدند.این  تجلیل  و  معرفی 
با تولید عایق رطوبتی  از بیرجند  نرگس حاتمی 
و ایزوگام و فاطمه ذاکریان از روستای خراشاد 

با احیا و ترویج پارچه بافی سنتی هستند.

رئیس ستاد انتخابات خراسان جنوبی 
منصوب شد

انتخابات  ستاد  اعضای  احکام  استاندار  کاوش- 
احکامی  کرد. طی  را صادر  خراسان جنوبی  استان 
ناصر خوش خبر  معتمدیان،  محمدصادق  از سوی 
به  استانداری  اجتماعی  و  امنیتی  سیاسی،  معاون 
عنوان رئیس و سخنگوی ستاد انتخابات استان و 
سیدمهدی موسوی مدیرکل سیاسی استانداری نیز 
به عنوان دبیر ستاد انتخابات منصوب شدند. گفتنی 
شورای  مجلس  انتخابات  دوره  یازدهمین  است 

اسالمی، دوم اسفند  امسال برگزار خواهد شد.

انتظامي  فرمانده  ، خراسان جنوبي-  ها  استان  گروه 
و  آموزش  و  پليس  همفکري  و  تعامل  گفت:  استان 
پرورش، زمينه ساز امنيت پايدار در جامعه است که 
خواهد  پي  در  را  اجتماعي  امنيت  ارتقای  و  توسعه 
داشت. به گزارش خبرنگار پايگاه خبري پليس، سردار 
»مجيد شجاع« در ديدار با مدير کل آموزش و پرورش 
و  ياد  داشت  گرامي  ضمن  جنوبي  خراسان  استان 
خاطره استاد شهيد »مرتضي مطهري« و تبريك هفته 
معلم اظهار کرد: معلمان با همتي که در تعليم و تربيت 
و عرصه علم آموزي دارند هدايتگر مسير دستيابي به 

پيشرفت و شکوفايي هستند.
پرورش  و  آموزش  خوب  تعامالت  به  اشاره  با  وي 
و  پليس  تعامل  افزود:  استان  در  انتظامي  نيروي  و 
آسيب  کاهش  در  مؤثري  نقش  پرورش  و  آموزش 
تجربيات  از  گيري  بهره  با  و  دارد  اجتماعي  هاي 

آسيب  از  پيشگيري  در  سزايي  به  نقش  مشترك، 
هاي اجتماعي ايفا خواهد کرد.

سردار شجاع تصريح کرد: ارتقای آگاهي ها و آموزش 
پايه جزو شاخص هاي کشورهاي ارتقا يافته می باشد 

و اگر آموزش ما ماندگار و پايدار باشد قوانين نيز به 
درستي در جامعه اجرا خواهد شد و شاهد پويايي و 

توسعه آن کشور خواهيم بود.
علي  »محمد  پرورش  و  آموزش  کل  مدير  ادامه  در 
واقعي« نيز ضمن قدر دانی از تالش های شبانه روزی 
پليس برای  تأمين نظم و امنيت گفت: نيروی انتظامی 
با آموزش و پرورش در حوزه هاي گوناگون تعامل و 
کارشناسان  اعزام  با  و  دارد  مطلوبي  بسيار  مشارکت 
از  پيشگيري  حوزه  در  استان  مدارس  به  متخصص 

آسيب هاي اجتماعي موفق عمل کرده است.
واقعي بيان کرد: برای تحقق رهنمودهاي مقام معظم 
رهبري )مدظله العالی( در سال »رونق توليد« ايجاد 
فضاي سالم توأم با امنيت و آرامش امري بديهي است 
که در اين خصوص نيروي انتظامي در سطح استان 

کارنامه درخشاني دارد.

تعامل و همفکري پلیس و آموزش و پرورش
 زمینه ساز امنیت پایدار در جامعه

عکس : ملک آبادی

     32 44 66 66/32 42 43 20 -2 
برای اولین بار فرش های خود را اتو کشیده تحویل بگیرید

عضو معتبر اتحادیه   مسئول: دستگردی
دفتر : توحید21 ، نبش نبوت 21 ، پالک 105

 www. iranwash. ir  قاليشويي و مبل شويي ايـران
تخـت تخـتلـول لـولصـاف صـاف

آگهی تثبیت حدود

اطمينانی  غالمرضا  آقای  اينکه  به  نظر 
وکيل خانم فرشته کريم پور فرد، تقاضای 
تعيين طول متراژ پالك های ۱۱۴ و ۱۲۷ 

و ۱۵۸ و ۱۶۱  فرعی از ۳۱۳ - اصلی بخش ۲ بيرجند 
را نموده و نيز اظهار نموده از مالکين مجاور آدرسی در 
دست نمی باشد لذا به موجب اين اخطاريه به مجاورين 
پالك های مذکور اخطار می گردد که تعيين طول و 
 ۱۰ ساعت   ۹۸/۳/۲۰ تاريخ  در  فوق  های  پالك  متراژ 
صبح به عمل خواهد آمد، لذا در تاريخ مذکور مجاورين 
حضور  عدم  ضمنا  يابند،   حضور  ملك  وقوع  محل  در 

مجاورين مانع از انجام اقدامات قانونی نخواهد بود.

علی فضلی 
 رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان بیرجند

آگهی ابالغ اجرائیه )سند ذمه - قرارداد بانکی(

بدين وسيله به آقای علی جوانفکر فرزند محمد ولی به شماره ملی۰۶۴۰۳۰۶۳۵۷ ساکن بيرجند، بلوار شعبانيه، روبروی 
پارك شعبانيه و آقای محمد ولی جوانفکر فرزند مراد علی به شماره ملی۰۸۸۹۵۳۸۶۸۹ ساکن بيرجند، معصوميه، 
خيابان شهيد شهاب ، بلوك ۴۵ به عنوان ضامنين آقای محمد دالکه ابالغ می گردد: بانك مهر اقتصاد مديريت شعب 

خراسان جنوبی مستند به قرارداد شماره  ۹۴۰۱/۸۰۷/۱۳۰۹۶۲۰۸/۱ مورخ ۹۶/۳/۲۹  جهت وصول مبلغ ۱/۰۱۴/۶۷۴/۱۶۵ ريال طلب 
خويش بدين شرح: )مبلغ  ۷۱۴/۴۲۸/۳۸۵ ريال اصل و مبلغ ۲۹۰/۲۴۵/۷۸۰ ريال سود متعلقه و مبلغ ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ريال خسارت 
تأخير تا روز ۹۷/۱۰/۱۲ به انضمام جريمه ديرکرد تا روز وصول( تقاضای صدور اجرائيه عليه وام گيرنده و ضامنين را نموده که پرونده 
ای تحت شماره بايگانی ۹۷۰۱۳۸۹ در اين خصوص نزد اداره اجرای اسناد رسمی بيرجند تشکيل شده است. نظر به اينکه بر طبق 
گزارش مورخ ۹۷/۱۱/۳ مامور ابالغ آدرس شما به شرح مندرج در قرارداد به نشانی های فوق شناسايی نگرديده و بستانکار قادر به 
معرفی آدرس ديگری از شما نمی باشد، لذا بنا به تقاضای بانك مهر اقتصاد به عنوان متعهدله و مستند به ماده ۱۸ - آئين نامه اجرا به 
موجب اين آگهی مفاد اجرائيه صادره به شما ابالغ و مستفاد از ماده مذکور ، عمليات اجرايی ظرف ۱۰ روز از تاريخ انتشار اين آگهی که 

تاريخ ابالغ نيز محسوب می شود عليه شما ادامه خواهد يافت .
تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۲/۱۷
غالمرضا دادی - رئیس اداره اجرای اسناد رسمی بیرجند

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت اول
نظر به اينکه در پرونده کالسه ۹۷۰۴۲۹ اجرايی خانم مريم الهوری فرزند غالمرضا محکوم است به پرداخت مبلغ 
۱۵۱/۸۶۷/۰۳۴ ريال در حق آقای محسن ابراهيم آبادی و مبلغ ۴/۷۵۰/۰۰۰ ريال حق االجرا در حق دولت و شخص 

ثالث در قبال بدهی محکوم عليه يك دستگاه خودرو پرايد جی ال ايکس آی نقره متاليك مدل ۱۳۸۵ به شماره انتظامی ۴۱ ب ۶۸۴ 
ايران ۵۲ متوقف در پارکينگ کالنتری ۱۵ که حسب نظر کارشناس منتخب خودرو تا مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ بيمه با تخفيف کامل دارد. 
وضعيت الستيك های جلو و عقب خوب، خودرو دوگانه سوز کارخانه می باشد. وضعيت تجهيزات داخل اتاق شامل صندلی ها، آمپرجات 
و جلو داشبوردی خوب، آثار صافکاری گريسی در برخی قطعات بدنه خودرو مشاهده گرديد( معرفی و توقيف و به مبلغ يکصد و چهل 
و پنج ميليون ريال کارشناسی گرديده و قرار است از طريق مزايده در مورخ ۱۳۹۸/۲/۳۰ از ساعت ۹/۳۰ الی ۱۰ صبح در دفتر اجرای 
احکام مجتمع شوراهای حل اختالف بيرجند به فروش برسد که قيمت پايه از بهای ارزيابی شده شروع و به شخصی که باالترين قيمت 
را پيشنهاد نمايد فروخته خواهد شد. ۱۰ درصد مبلغ پيشنهادی في المجلس از برنده مزايده دريافت و نامبرده مکلف است حداکثر 
تا يك ماه نسبت به پرداخت باقيمانده ثمن معامله اقدام نمايد در غير اين صورت ۱۰ درصد اوليه به نفع دولت ضبط و مزايده تجديد 
خواهد شد. لذا متقاضيان در صورت تمايل می توانند پنج روز قبل از موعد مزايده به اين اجرا واقع در خيابان طالقانی - بين طالقانی 
۱۶و۱۴ مجتمع شوراهای حل اختالف بيرجند مراجعه و از مورد مزايده بازديد به عمل آورند. هزينه نقل و انتقال به عهده خريدار خواهد 

بود. ضمنا آگهی مزايده  از وب سايت دادگستری به آدرس WWW.dadkj.ir قابل مشاهده می باشد.

مهدی چاپاری - مدیر اجرای احکام مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند

دادگستری کل استان خراسان جنوبی

اطالعیه تاسیس جامعه حرفه ای هتل های استان خراسان جنوبی
در راستای اجرای ماده ۲۵ آيين نامه ايجاد، اصالح، تکميل، درجه بندی و نرخ گذاری تاسيسات گردشگری و 
نظارت بر فعاليت آن ها مصوب ۱۳۹۴/۶/۴ هيئت وزيران و ماده ۷ قانون توسعه صنعت ايرانگردی و جهانگردی 
اصالحی مورخ ۱۳۷۵/۱۱/۹ با هدف ايجاد و فعاليت تشکل های حرفه ای صنعت گردشگری به منظور حفظ 
حقوق و منافع مشروع قانونی بخش خصوصی و غير دولتی و استفاده از ظرفيت آن ها در جهت پيشبرد اهداف 
گردشگری جلسه هيئت موسس جامعه حرفه ای هتل های استان در مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۲۷ در محل موقت 
دفتر جامعه فوق تشکيل گرديد. بدينوسيله از کليه هتل های استان خراسان جنوبی که تمايل به عضويت در 
تشکل فوق را دارند دعوت به عمل می آيد از تاريخ انتشار اين اطالعيه ظرف مدت ۱۰ روز درخواست کتبی 
خود را به نشانی بيرجند، بلوار پيامبر اعظم )ص( هتل بزرگ کوهستان ارسال و يا به شماره ۰۵۶۳۲۲۳۹۴۴۴ 

فکس نموده و رسيد تاييد وصول دريافت نمايند.
هیئت موسس : ۱- آقای مجيد ميرزايی )مدير هتل جهانگردی بيرجند( ۲- آقای سيد علی اکبر ذوالفقاری 

)مدير هتل بزرگ کوهستان بيرجند( 
۳- آقای سيد محمد آذرکار )مدير هتل مجلل سپهر بيرجند( ۴- آقای کاظم رسته مقدم )مدير هتل مقدم 

بيرجند( ۵- آقای داريوش خسروی )مدير مجموعه آبگرم لوت(

هیئت موسس جامعه حرفه ای هتل های استان خراسان جنوبی

لبخند بر صورت یتیم پاداشش از جانب خدا شادی روح پدر و مادری است 
که چنین فرزندی را رشد داده اند.  

به اطالع همشهریان عزیز می رساند:
ختم کالم ا... مجید

 به یاد اموات توسط قاریان قرآن انجام می گردد 
و عواید آن  صرف افطاری ایتام )ویژه رمضان( می شود

09333193047    هدیه: 30 هزار تومان

دفتر هیئت: طالقانی 15- مجتمع عسل
 A هیئت قرآنی شهدای محراب طبقه سوم - واحد

تولید کننده انواع شانه تخم مرغ در سایز و رنگ هاي مختلف

طــوس  شــانه 

آدرس: بيرجند- شهرک صنعتي - نبش بلوار توليد و نوآوران 
تلفن: 32255119- 32255118- 056  همراه:09151611476

قابل توجه ادارات ، بانک ها و ارگان های دولتی و خصوصی 
خرید و بازیافت کارتن و کاغذ با بهترین قيمت پيشنهادی
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پرداخت ۲۲۸ میلیارد ریال تسهیالت ارزان قیمت به عشایر

صداوسیما- ۲۲۸ میلیارد ریال تسهیالت ارزان قیمت یک ساله پارسال به عشایر خراسان جنوبی پرداخت شد. مدیرکل امور عشایرگفت: این تسهیالت به هزار و 
135خانوارعشایری پرداخت شد.حسین پور افزود: در این طرح به ازای هر رأس دام 350 هزار تومان تسهیالت برای تأمین نهاده های دامی و پروار بندی دام تسهیالت پرداخت 

سالم. روستاهای سراب سفلی،تخته جان ،گیت و می شود. وی گفت: ثبت نام برای دریافت این تسهیالت تا مرداد ادامه دارد و متقاضیان می توانند برای دریافت این تسهیالت به ادارات عشایر شهرستان ها مراجعه کنند.
استان  مسئوالن  دارند  اینترنت  مشکل  خونیکسار 
کردند  درست  دکل  یک  اومدن  پیش  وقت  چند 
محترم  ن  مسئوال  از  نیومدن  سراغش  دیگه  ولی 

تقاضای پیگیری را داریم
یک شهروند

رفع  رو  مسک  روستای  آشامیدنی  آب  مشکل  لطفا 
نمایید به این خاطر که لوله ها قدیمی هستند و فرسوده 

آب نمیاد از شما ممنونیم.
 یک شهروند

و  فقیر  نیستن،   فقیر  گردا  زباله  میگن  راست 
بدبخت اصلی اون مسئولیه که عالوه بر اون همه 
سود  دنبال  و  نداره  سیری  نجومی  های  حقوق 

بیشتر تو آشغاالست. 
یک شهروند

مربوطه  مسئوالن  تمامی  از  خداقوت.  و  سالم 
دلسوز  استاندار  فرمایش  به  توجه  با  خواهشمندیم 
سبز  فضای  افزایش  و  زدایی  بیابان  به  توانمند  و 
و مکان تفریحی در بیرجند اقدام بفرمایید. نزدیک 
به10 سال است در خیابان 9 دی مهرشهر هزاران 
نفر زندگی می کنند ولی نه فقط در خیابان 9 دی 
بلکه در خیابان های اطراف کاشت حتی یک درخت 
می  بودجه  چقدر  مگر  کاشتن  درخت  نشده.  انجام 
از  یکی  سبز  فضای  کنید.  می  کوتاهی  که  خواهد 
تاکید  آن  به  اسالم  در  که  است  اقداماتی  بهترین 
شده و باعث نشاط و شادابی روحیه می شود. برای 
لطفا  مردم،  به  بخشیدن  نشاط  و  خداوند  رضای 

هرچه زودتر اقدام فرمایید.اجرکم عندا...    
915...7۸3

با سالم و خسته نباشید یک هفته لوله ترکیده شده رو 
اداره آب و فاضالب درست کرده ولی شهرداری واسه 

آسفالت اقدام نکرده مسئوالن پیگیری کنن.
 سجادشهر تهامی 9 . با تشکر

939...634
ساختمانی  مصالح  قیمت  بر  نظارت  متولی  باسالم. 
کیه؟ قیمت آجر ۲ برابر شده ولی کسی جلوی این 
بیارن،  کجا  از  بدبخت  مردم   ، گیره  نمی  رو  گرانی 
دیگه گرانی امان مردم رو بریده. آجر که تو همین 

شهر تولید میشه و از جایی وارد نمیشه.
915...135

حال  به  فکری  که  کنم  می  خواهش  شهرداری  از 
زمین مخروبه بین نواب ۲ و4 بردارند، این زمین به 

زباله دانی تبدیل شده. با تشکر
915...133

براتون  مشکلی  بیرجند  تو  کنید  سعی  سالم.  با 
پیش نیاد چون برای یک ام آر آی ساده یا باید تو 
بیمارستان ... با کلی هزینه بستری بشی که چهار یا 
پنج روز بعد نوبت بشه یا پارتی پیدا بشه که شیرینیش 

برسه تا کارت راه بیفته. واقعا متاسفم!
915...063

با سالم. شبکه آبرسانی آب شرب روستای جمشید 
های  لوله  فرسودگی  دلیل  به  عماری  سرچاه  آباد 
باعث  و  است  ترکیده  دائم  انقالب  اوایل  به  مربوط 
در  است  شایسته  آب می شود.  رفت  و هدر  قطعی 

اسرع وقت  نوسازی شود.باتشکر
915...۸04

بود که جوانان  بین مدرس 4و6 یک فضای خالی 
برگزار  مهدویت  مجالس  ها  شنبه  سه  اونجا  ما 
گذاشتن  اونجا  کانکس  یه  مدتی هست  می کردند. 
و به یک محیط مخروبه تبدیل شده است. خواهش  
می کنم مسئوالن جهت برگزاری مراسم معنوی و 

مذهبی در این مکان اقدام کنند. باتشکر
یک شهروند

بیرجند خواهشمند  از مسئوالن شهرداری  باسالم. 
است به وضع آسفالت خیابان نیرو هوایی رسیدگی 
از  آن  های  چاله  و  آسفالت  کنند  روکش  و  کنند 

خاکی هم بدتره.
یک شهروند

زیبا  در  از شهرداری و شورای شهر  قدردانی  ضمن 
خواهشمندیم  بلوارها  کشی  جدول  و  شهر  سازی 
شهید  بلوار  مخصوصا  ها  خیابان  آسفالت  به  نسبت 
آوینی فکری بکنند بلوار شهید آوینی تا فلکه اداره 

راه واقعا خراب است.
یک شهروند

مسئوالن شهرداری  کند  می  فکر  ادم  مواقع  برخی 
دچار خرده فراموشک! هستند خیلی از کارها را شروع 
می کنند اما وسط کار رها  می کنند مثل گلکاری 
یا آسفالت  امام رضا  بلوار  اول  یا  بلوار غفاری  وسط 
کنار بلوار اول غفاری یا ...خوب است جامع نگر باشیم.
یک شهروند

عیاش ها به ایران نمی آیند!

مجتبی لشکربلوکی

چرخیدن  گذارید؟  می  چه  را  وضع  این  نام  شما 
به  ما  دستیابی  است،  شده  کند  اقتصاد  های  چرخ 
در  درست  هم  آن  است  شده  محدود  ارزی  منابع 
کار  بازار  به  جوان  میلیون  یک  ساالنه  که  زمانی 
اضافه می شوند و باید طعم تلخ بیکاری را بچشند.

بگذارید  پدیده  این  روی  نامی می خواهید  شما هر 
چیز  هر  یا  بحران  تورمی،  رکود  ابرچالش،  چالش، 
دیگری. اما فکر می کنم با هم، هم عقیده هستیم 
که دیگر امکان ادامه وضع موجود را نداریم. اکنون 
زمان آن است که اولویت ها و راهبرد ها تغییر کند. 

باید روی کاری متمرکز شویم که همزمان هم  ما 
منجر به بهبود رونق کسب وکارها شود و هم  درآمد 
کند.  آفرینی  اشتغال  هم  و  کند  تامین  را  ما  ارزی 
یقینا صنعت گردشگری جزو محدود حوزه  و  قطعا 
هایی است که همزمان توانمندی پاسخگویی به سه 
مساله رونق، درآمد ارزی و ایجاد اشتغال را دارد. اما 
به  راجع  اشتباهی  تصورات  ما  که  اینجاست  نکته 

توریسم و گردشگری داریم. 
دو باور اشتباه در مورد توریسم

 را با هم بررسی کنیم:
1- برای توریسم باید حتما هتل های پنج ستاره و 

دستشویی های شش ستاره داشت؟ 
تاکید  ایران  در  مواردی که همواره  از  جواب: یکی 
می شود این است که در ایران هتل به اندازه کافی 
و در کالس جهانی وجود ندارد حاال دیگر از تاکیدی 
که بر دستشویی می شود می گذرم! این هم یک 
باور اشتباه است. ما بیش از ده نوع توریسم گوناگون 
کنیم:  مرور  هم  با  را  برخی  عناوین  بگذارید  داریم 
آثار  توریسم  بومگردی،  توریسم  فرهنگی،  توریسم 
باستانی، توریسم سالمت، توریسم ورزشی، توریسم 
تفننی،  توریسم  آموزشی،  ماجراجویی،توریسم 

توریسم مذهبی، توریسم غذا و ... 
ندارند.  هتل  به  نیازی  ها  توریسم  این  از  بسیاری 
می  انتخاب  را  هایی  گردشگری  چنین  که  آنهایی 
کنند نمی خواهند در چهار دیواری اتاق هتل های 
گرانقیمت باشند می خواهند آزادی، ترس، طبیعت، 
جستجو، خطر و تازگی را تجربه کنند. ما در ایران 
بیش از ۲0 میلیون خانه مسکونی داریم این یعنی 
یعنی ۲0 میلیون  این  ۲0 میلیون هتل اختصاصی، 
مرکز درآمد، این یعنی ۲0 میلیون کسب و کار. اما 
متاسفانه به جای آنکه به داشته هایمان فکر کنیم 

به نداشته هایمان فکر می کنیم. 
۲- توریست ها، عیاش هستند و آمدن شان مساوی 

است با ابتذال و انحطاط و فروپاشی ارزش ها؟ 
آیند. ما  ایران نمی  اینکه عیاش ها به  جواب: اوال 
برای عیاشی  برتر  لیست 10 کشور  ایران در  یعنی 
بهتری  بسیار  بسیار  نیستیم. عیاش ها گزینه های 
انتخاب  را  ایران  بنابراین  دارند.  وقت  گذران  برای 
انتخاب  را  ایران  که  هایی  توریست  کرد.  نخواهند 
اهداف  با  که  هستند  هایی  توریست  کنند،  می 

دیگری به ایران می آیند.
 نوع تبلیغات و نوع بازاریابی نیز می تواند در پاالیش 

توریست ها کامال موثر باشد.
 تجویز راهبردی: 

درآمد  هم  آن  است.  ارزی  درآمد  نیازمند  ما  ایران 
ارزی که داخل کشور بیاید و نه آنکه در حساب های 
بین المللی خارجی بلوکه شود. مالزی سال گذشته 

۲0 میلیارد دالر فقط از گردشگری درآمد داشت. 
ایران ما نیازمند اصالح تصویر جهانیان از خویشتن 
تا  بیاید  ایران  به  نفر  یک  بار  یک  کافیست  است، 
پایان عمرش، بازاریاب ایران خواهد شد. گردشگری 

بهترین راهبرد دیپلماسی عمومی است.  
است، هر 10 گردشگر یک  نیازمند شغل  ما  ایران 
داشته  مالزی گردشگر  اندازه  به  ما فقط  اگر  شغل. 

باشیم می شود ۲.5 میلیون شغل. 
ایران ما نیازمند چرخیدن چرخ های کسب وکار است 
رستوران  صنعت  های  چرخ  دوباره  یعنی  توریسم 
داری، صنایع غذایی، حمل و نقل، بومگردی، پوشاک 
و البسه و ... به کار افتند. به این نیازمندی ها، سه 

ویژگی فوق العاده ایران را بیافزایید:
ها،  فصل  برخی  در  فقط  کشورها  از  برخی 
و  آب  وضع  خاطر  به  و  هستند  گردشگرپذیر 
سال  فصول  از  برخی  در  آنجا  در  ،بودن  هوایی 
فصل  چهار  هر  ایران  در  است.  جانفرسا  تقریبا 
تا  کویرلوت  از  یافت  خواهید  مناسب  جایی  شما 
از  ایران  دوم؛  آبادان.  تا  آستارا  از  زار.  الله  کوه 
منظر امنیت داخلی جزو کشورهای خوشنام منطقه 
برای گردشگران است و  بزرگی  این مزیت  است. 
سومین ویژگی اینکه ایران اکنون جزو ارزان ترین 
و جذاب ترین مقاصد گردشگری است یک خانواده 
یک  توانند  می  هزینه  کمترین  با  اروپایی  متوسط 

هفته شاهانه در ایران داشته باشند.   
شما  نامرئی!  صادرات  گویند،  می  گردشگری  به 
بدون آنکه کاالیی را از طریق گمرک و طی مسافت 
طوالنی به جای دیگری بفرستید و بفروشید داخل 
خانه تان نشسته اید و درآمد کسب می کنید. صادراتی 

که دیده نمی شود و عوارض پرداخت نمی کند. 
زیرساخت  و  هتل  و  دستشویی  به  آنکه  از  بیش  ما 
نیاز داشته باشیم، به ذهن های باز، خالقیت و اراده 
نیاز داریم. محض اطالع بزرگ ترین هتل دار جهان، 

حتی یک متر هم هتل ندارد.
 بزرگ ترین تاکسی رانی جهان، حتی مالک یک تایر 

الستیک تاکسی هم نیست. چه دارد؟
انتخاب  زمان  اکنون  اراده.  و  خالقیت  باز،  ذهن 
مثابه  به  گردشگری  و  نامرئی  صادرات  استراتژی 

دیپلماسی عمومی است. 

یادداشت

محمودآبادی- هیکل نحیفش را روی سنگفرش 
پیاده رو می کشد، مقنعه از سرش کشیده شده، 
پوشانده،  را  اش  رنگ شده ۲0 سالگی  موهای 
از چهار ستون بدن  و  فربه  بازوهای  با آن  مرد 
او می زند که  در رفته اش چنان ضربه ای به 
ایستادن برایش مشکل است، زن با التماس از 
پلیسی که روبروی در شورای حل اختالف ایستاده 
است   کمک می خواهد، »برو داخل کوچه« این 
راهنمایی گویا مرد را جری تر می کند و زن را 
که حاال صورتش از شرم و ضرب سرخ شده ، 
در حالی که مچ دستانش را به هم تابانده است به 
آن سمت خیابان می کشد، اما مردم فقط نگاه می 
کنند و برای کمک به زن پیش قدم نمی شوند. 
او زن را برد و آسمان از این بی تفاوتی آدم ها 

شاخ درآورده بود.

کتک کاری در خیابان

نمی دانم تا به حال برایتان پیش آمده که شاهد 
کتک خوردن زنی باشید آن هم در خیابان و در 
روز روشن؟ اما این را می دانم که روح آدم ها 
با دیدن کتک خوردن یک بچه زودتر به آشوب 
می افتد و تقال می کند تا جلوی این رویداد را 
بگیرد. اما چرا این کتک خوردن وقتی برای یک 
زن روی می دهد، بیشتر ما می گوییم »به ما چه 
زن و شوهرند«. جمله ای که انسانیت آدم را زیر 
سوال می برد. خراسان جنوبی نه اینکه در جدول 
کودک آزاری و همسر آزاری در ردیف های باال 
کنار هم گذاشتن  و  اساس شواهد  بر  اما  باشد 
آمار سایه کتک را در زندگی زنان زیادی به آمار 
آمار به دالیلی که  این  گذاشته است. هر چند 
مسئوالن خود می دانند منتشر نشده است تا در 
مقایسه با استان های دیگر کشور خود را محک 
بزنیم اما این آمار هم برای استانی که زن هایش 

مشهور به سازش اند جای نگرانی دارد.
توجه  زنی  جیغ  صداهای  است،  فروردین   ۲7
عابران را به خود جلب کرده است ، مردی که 
می  زور  به  توسل  با  هست،  هم  هیکل  قوی 
بازدارد.  به طالق  اقدام  از  را  همسرش  خواهد 
فشارهای مداوم دستان زن، هول دادن و پرت 
به  خیابان  در  زمین، کشاندنش  روی  او  کردن 
نحوی که چادر و مقنعه زن از سرش افتاده است 
و درخواست های مکرر زن از عابران که نگذارید 
مرا ببرد، هیچ مردی را به کمک وا نمی دارد. 
ناراحتی و عصبانیت  از  با صدایی که  یک زن 
می لرزد مداخله می کند. کش مکش را قطع 
مردان  اما  زند.  می  نهیب  مرد  به  و  کند  می 
خاموش او را جری کرده اند. مردانی که آرام از 
کنار این صحنه می گذرند و مداخله نمی کنند. 
مرد با چهره ای برآشفته به زنی که مداخله کرده 
در  را  ترس  اینکه  بدون  زن  نزدیک می شود. 
چهره اش نشان دهد می ایستد و صدایش را 
بلندتر می کند و مرد را نکوهش  می کند. زن 
کتک خورده توان فرار ندارد و زن دوم نیز توسط 
عابران به عقب فراخوانده می شود  فقط با این 
دلیل که »دعوای زن و شوهری است دخالت 
نکن«. هر چند زنان دیگر در سایه ایستاده بودند 
و ترس فرو افتاده در دل هایشان را با کلماتی 
می  دشنام  را  ضارب  مرد  و  کردند  می  زمزمه 
را  بود  برای کمک رفته  اما آن زنی که  دادند. 

هم تنها گذاشتند.

چرااااااااا

بودم یک  همچنان که شاهد رفتن آن خودرو 
چرا  بود.  کرده  درگیر  را  ذهنم  بزرگ  چرای 
مرد  داد  نشان  ها  پیگیری  نکردند؟  کمکش 
به  را  نیز همسر جوانش  دیگر  بار  ضارب یک 
نحوی،کتک زده است که دو سال زندانی برایش 
تا  زن  بخشش  از  بعد  اما  گرفته شده،  نظر  در 

شاید این بخشش دلیلی شود برای طالق، باز 
هم مرد برای طالق حاضر نمی شود. مردی که 
در کنترل اعصابش مشکل دارد. حاال همسرش 
را سوار خودرو کرد و معلوم نیست چه بالیی سر 

زن خواهد آمد.

مردها کم آورده اند

شهروند  این  های  حرف  با  کلی  طور  به   
برخی  نظر  است  بهتر  اما  مخالفم  بیرجندی 

مردها را درباره همسر آزاری بدانید. موسی در 
مهرشهر زندگی می کند و دو سالی می شود 
که مجبور به کارگری است. وقتی از او درباره 
کتک زدن مردها و همسر آزاری می پرسم این 
طور پاسخ می دهد: »خوب اعصاب آدم خورد 
می شود، ما مردها مگر چقدر گنجایش داریم. 
این همه گرانی و بیکاری صبح به امید کار از 
درازتر  پا  از  دست  ظهر  رویم  می  بیرون  خانه 
بر می گردیم مجبوریم مدام از جیب بخوریم. 
حوصله َکل َکل نمی ماند. دست خود آدم نیست 
ناگهان قاطی می کنیم، بعضی زن ها هم خیلی 
به  را  تا حرفت  بزنی  باید کتک  انگار  لجبازند. 
کرسی بنشانی« مرد مخاطب در 10 سال زندگی 
مشترکش سه بار همسرش را کتک زده است اما 
به گفته خودش در حد دو تا تو گوشی بوده که به 

نظر ایشان زیاد نیست.
البته همسر او هم شکایتی نکرده و زندگی به 
دیگری  مرد  رسول  دارد.  جریان  عادی  روال 
دلیلی  هر  به  زن  زدن  کتک  دارد  اعتقاد  که 
اشتباه است، مخاطب دوم ما بود. مخاطبی که 
معتقد است برخی مردها به دلیل عقده هایی 
که در کودکی داشته اند یا تربیت نادرستی که 
شده اند کتک زدن را جزو راه های معاشرت 
می دانند. البته وی به عنوان یک مرد مدعی 
است آنهایی هم که همسرشان را می زنند، بعد 
کار  این  از  شان  عصبانیت  کردن  فروکش  از 
اگر  پشیمان می شوند. می گوید: به نظر من 
مردی مدل زن داری اش این باشد یعنی کتک 
باید  باشد  کرده  رویه  یک  را  همسرش  زدن 
قانون با او برخورد کند . اما اگر مردی به دلیل 
باید  رود  می  در  کوره  از  اجتماعی  فشارهای 
مهارت های همسرداری را به زن آموزش داد.

با ۱۲3 تماس بگیرید

معاون امور اجتماعی بهزیستی خراسان جنوبی در 
گفتگو با آوا به اولین نکته ای که اشاره می کند بی 
تفاوت نبودن عابران در برابر این آسیب اجتماعی 
است. شیخانی متاثر از آنچه برایش درباره کتک 
زدن آن مرد در خیابان گفتم می افزاید: متاسفانه 
عدم واکنش جامعه به این معضل باعث می شود 
قبح این ناهنجاری در جامعه شکسته شود. یعنی 
 هر مردی به خود اجازه دهد هر جا که از کوره 

خواست:  بزند. وی  را  بتواند همسرش  رفت  در 
هایی  صحنه  چنین  با  برخورد  در  شهروندان 
 ابتدا با 1۲3 تماس بگیرند و بعد به نحوی بدون 
جانبداری از طرفین سعی در آرامش آن دو کنند. 
سوال های کوتاه بپرسند توجه آن ها را به خود 
جلب کنند و تالش کنند طرف مقابل شان حس 
نکند که قصد جانبداری از فرد مضروب را دارید.
شیخانی با اشاره به اینکه هدف همکاران ما در 
1۲3 ایجاد سازش بین زوجین است، ادامه می 
هیچ  حادثه  محل  در  نهاد  این  حضور  با  دهد: 
پرونده قضایی درست نمی شود، پرونده ای به 
مراجع قضایی نمی رود بنابراین با حضور مشاوران 
1۲3 از بحرانی شدن بیش از حد ماجرا جلوگیری 
می شود. به گفته وی برخی از مشاجره ها به دلیل 
با یکی دو جلسه  اجتماعی است که  فشارهای 
مشاوره قابل حل است. چراکه ممکن است مرد 
و زن به مهارت های گفتگو و واکنش در  وضع 
سخت آشنایی نداشته باشند. آنگاه یک مشاجره 
مختصر به دادگاه و طالق و جدایی می رسد که 
بسیار نگران کننده است. معاون اجتماعی سازمان 
بهزیستی یادآور می شود: با هدفی که ما دنبال 
با  تماس  به جای  مردم  داریم  انتظار  کنیم  می 
110برای اینکه مشکل بیشتری برای زن و شوهر 
پیش نیاید با 1۲3 تماس بگیرند. یا زن در صورت 
امکان خودش با این کد تماس بگیرد و راهنمایی 

و کمک دریافت کند.

مشاوره در صحنه

وی مشاوره در اتاقک سیار را اولین اقدام کمکی 
با  اتاقک  این  در  افرادی عنوان کرد.  به چنین 
حضور روانشناس و مشاور در همان مکان ماجرا 

بررسی می شود. حتی ممکن است فرد ضارب 
مقصر نباشد و مضروب اقدامی انجام داده است 
که شرایط و واکنش مرد را به این رفتار سوق 
داده است. وی اضافه کرد: در بررسی های اولیه 
اگر مشکل رفع شد و سازش بین زن و مرد بوجود  
امد که چه بهتر اما در غیر این صورت مرد و زن 
نظر  تحت  روانی  و  روحی  مشکالت  لحاظ  به 
قرار می گیرند. شیخانی با توجه به اینکه برخی 
از افراد حاضر به همکاری با مشاوران نیستند و 
یا اینکه مشخص می شود دچار اختالالت روانی 

هستند  می گوید: مشاوران ما اجازه نمی دهند 
زن با مردی که دچار اختالل و مشکل است و 
ممکن است سالمت جسمی زن تحت تاثیر قرار 
گیرد، تنها بماند. وی از وجود مراکز امن برای 
و می  داده  خبر  هایی  آسیب  چنین  دچار  زنان 
افزاید: اولین مرکزی که خانم های بی پناه یا 
آنهایی که از خانواده شان دور هستند، به آنجا 
منتقل می شوند مرکز مداخله تا بحران است. به 
گفته معاون اجتماعی بهزیستی خراسان جنوبی 
بعد از ۲0 روز اگر مشکل حل نشد، به دستور 
قضایی زن آسیب دیده به مرکز خانه امن منتقل 
می شود و سایر اقدامات الزم از آن به بعد از 
طریق مشاوران حقوقی دنبال می شود.شیخانی 
اضافه می کند: حتی همکاران ما در 1۲3 بعد از 
وجود  به  مسائل عصبی  و  مشاجره  یابی  علت 

آمده سعی در رفع آنها می کنند.
باشد،  مرد  اعتیاد  دلیل  اگر  مثال  عنوان  به   
مشاوره و حمایت های ترک را دریافت می کند، 
اگر بیکاری باشد برایش پیشنهادات و پیگیری 
بیماری  نهایت  در  اگر  و  انجام می شود  هایی 

روانی باشد، درمان و دارو می گیرد. 
و  کنکاش  مورد  را  آزارگر  بیشتر   ما  که  چرا 
بررسی قرار می دهیم.وی تاکید کرد: کد 1۲3 
در بیرجند شبانه روزی است. در فردوس، قاین 
و زیرکوه دوشیفته بوده و در سایر شهرستان ها 

صبح تا پایان وقت اداری است.
 اما پاسخگویی همکاران ما در تمام شهرستان 
ها شبانه روزی است، چرا که مرکز استان پاسخ 
می دهد و بعد همکار آنکال به محل اعزام می 
با کودک  رابطه  این کد در  به گفته وی  شود. 
آزادی، همسر آزاری، معلول آزاری، خودکشی، 
زوجین   ، خیابان  و  کار  دختران،کودکان  فرار 

معرض  در  دختران  و  زنان  طالق،  متقاضی 
یک  پایه  وکیل  یک  پاسخگوست.  آسیب، 
زن  زدن  کتک  موضوع  درباره  نیز  دادگستری 
توسط همسرش می گوید: از جمله مواردي که 
زن مي تواند در دادگاه اقامه دعوي و نیز شکایت 
نماید همین مسأله کتک زدن از سوي زوج مي 
باشد. سید حسن علوی می افزاید: آنچه مسلم 
و  بوده  جرم  کاري  کتک   جزا،  قانون  در  است 
مجازات دارد و کسي که مورد ضرب و شتم قرار 
مي گیرد مي تواند به دادگاه مراجعه نماید که پس 
از رسیدگي هاي معمول و تأیید پزشکي قانوني، 

مجرم به پرداخت دیه محکوم مي  شود. 
وی با اشاره به اینکه ماده 1130 قانون مدني 
مي گوید: »در صورتي که دوام زوجیت موجب 
عسر و حرج زوجه باشد، وي مي تواند به حاکم 
چنانچه  کند،  طالق  تقاضاي  و  مراجعه  شرع 
شود،  ثابت  محکمه  در  مذکور  حرج  و  عسر 
دادگاه مي تواند زوج را اجبار به طالق نماید و در 
صورتي که اجبار میسر نباشد زوجه به اذن حاکم 

شرع طالق داده مي شود« 
تاریخ 1361/10/۸ توسط  )مفاد ماده مزبور در 
به  اسالمي  شوراي  مجلس  قضایي  کمیسیون 

صورت فعلي اصالح شده است(.

عسر و حرج چیست؟

گوید:  می  حرج  و  عسر  توضیح  در  وکیل  این 
ماده  این  در  قاعده الحرج که  یا  عسر و حرج 
آمده به معني مشقت شدید است که از قواعد 
از قرآن  معروف فقهي است و مبتني بر آیاتي 
کریم است. موارد مختلفي مي تواند موجب این 
مشقت شدید در زندگي مشترک شود که ضرب 

و شتم از جمله این موارد است.
که  است  بدیهي  فوق  توضیحات  با  حال 
کاري  کتک   زشت  عادت  مردي  چنانچه 
محکومیت  و  کار  این  تکرار  باشد،  داشته 
که  است  موجباتي  از  این باره،  در  مکرر  هاي 
براي زن عسر و حرج محسوب  را  دادگاه آن 
را  طالق  حکم  زن  درخواست  به  و  مي نماید 
چنانچه  که  است  بدیهي  البته  مي کند.  صادر 
خوف ضرر جاني و نبود تأمین جاني براي زن 
به وجود آمده باشد و حاکم دادگاه با توجه به 
قرائن  و  اّدله  شواهد،  پرونده،  احوال  و  اوضاع 
محکومیت  از  قبل  نماید  احراز  را  مطلب  این 
هاي مکرِر مرد نیز اقدام به صدور حکم طالق 
خواهد کرد. به گفته علوی همچنین در این باره 
زن مي تواند به بند۲ شروط ضمن العقد مندرج 
امضا  را  آن  زوجین  )چنانچه  نکاحیه  سند  در 
در صورت »سوء  کند که  استناد  باشند(  کرده 
که  حّدي  به  زوج  معاشرت  سوء  یا  و  رفتار 
تحمل  قابل  غیر  زوجه  براي  را  زندگي  ادامه 
نماید« زن مجوز طالق خواهد داشت )شروط 
مذکور توسط شوراي عالي قضایي طي مصوبه 
ـ   31۸۲3/1« و   »61/7/19 ـ   34۸۲3/1«
امالک  و  اسناد  ثبت  سازمان  به   »6۲/6/۲۸
کشور ابالغ شده که در دفترچه  هاي نکاحیه 
انعقاد عقد  درج شود و کلیه سردفتران هنگام 
نکاح مي بایست آن شرایط را براي طرفین عقد 

کاماًل توضیح داده و روشن نمایند(.
 این شرط مبتني بر فقه امامیه است که تقاضاي 
طالق از سوي زن را به لحاظ عدم رعایت حقوق 
واجبه وي که سوء رفتار و سوء معاشرت زوج از 
مي داند.  طالق  موجبات  از  است  آن  مصادیق 
زیرا از تکالیف زوجین نسبت به یکدیگر حسن 
معاشرت مي باشد و ماده 1103 قانون مدني در 
این زمینه تصریح دارد که: »زن و شوهر مکلّف 
است  مسلم  یکدیگرند«.  با  معاشرت  به حسن 
که صمیمیت و سازش و خوش رفتاري از سوي 
زوجین حسن معاشرت است و نزاع و کتک کاري 

توسط آنها، سوء معاشرت محسوب مي  شود.

آسمان شاخ درآورده بود!

نت
نتر

س: ای
عک

آگهی تغییرات شرکت دژ آسه شرق )سهامی خاص( به شماره 
ثبت 3404 و شناسه ملی 10360048161 به استناد صورتجلسه 
هیئت مدیره مورخ 1397/07/08 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 
- خانم زینب بهروان به شماره ملی 0653103549 به سمت 
ملی  شماره  به  نژاد  فورگی  مریم  خانم  و  مدیره  هیئت  رئیس 
3621428429 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای یاسر 
بهدانی به شماره ملی 0651951070 به سمت عضو هیئت مدیره 
و مدیرعامل تا پایان تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند . 2-کلیه 
اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و قراردادها 
بهدانی  یاسر  آقای  امضای  با  اداری  و  عادی  اوراق  همچنین  و 

)مدیرعامل( به همراه مهر شرکت معتبرخواهد بود. 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )451509(

آگهی تثبیت حدود
نظر به اینکه آقای غالمرضا اطمینانی وکیل خانم 
فرشته کریم پور فرد، تقاضای تعیین طول و متراژ 

پالک های 2 و 7 و 11 و 14 و 15 فرعی از 315 - اصلی بخش 
2 بیرجند را نموده و نیز اظهار نموده از مالکین مجاور آدرسی در 
دست نمی باشد لذا به موجب این اخطاریه به مجاورین پالک های 
مذکور اخطار می گردد که تعیین طول و متراژ پالک های فوق در 
تاریخ 98/3/20 ساعت 10 صبح به عمل خواهد آمد، لذا در تاریخ 
مذکور مجاورین در محل وقوع ملک حضور یابند،  ضمنا عدم حضور 

مجاورین مانع از انجام اقدامات قانونی نخواهد بود.
علی فضلی - رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان بیرجند

تاسیس شرکت یکتا هوشمند سازان عصر فناوری )سهامی خاص( در تاریخ 1398/02/09 به شماره ثبت 5962 به شناسه ملی 
14008299106 ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی می گردد. موضوع 
فعالیت: خرید و فروش و نگه داری و پشتیبانی و صادرات و واردات تجهیزات رایانه و کلیه لوازم جانبی رایانه ای و ماشین های اداری 
و مشاوره و طراحی و اجرای کلیه نرم افزارهای مشاوره و فروش و تامین قطعات و لوازم موردنیاز رایانه، مشاوره و نظارت بر اجرای 
طرح های انفورماتیکی،شبکه داده ها )ارائه،اجرا و پشتیبانی(-تولید و ارائه رایانه،تولید و ارائه دستگاه های جانبی،تولید و پشتیبانی نرم 
افزارهای سفارش مشتری)به جز نرم افزارهای رسانه ای و رسانه پرداز و فرهنگی و قرآنی( - طراحی و ساخت تجهیزات نرم افزاری 
و سخت افزاری در زمینه رایانه و ارتباطات- تولید و پشتیبانی سخت افزار- عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی- اخذ و اعطای 
نمایندگی در داخل و خارج از کشور مرتبط با موضوع شرکت و دریافت تسهیالت از بانک های دولتی و خصوصی برای شرکت-
شرکت در مناقصات و مزایدات و نمایشگاههای داخلی و خارجی در رابطه با موضوع شرکت درصورت 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 ، خیابان 7 تیر ، کوچه 7 تیر 6 ]معلم 42[ ، پالک 12 ، طبقه همکف کدپستی 9717744748 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 54098 مورخ 1397/12/28 نزد بانک ملت شعبه مدرس بیرجند با 
کد 54098 پرداخت گردیده است اعضای هیئت مدیره: آقای سیدرضا ذوالفقاری به شماره ملی 0640039200 به سمت مدیرعامل 
به مدت 2 سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال - آقای وحید احمدزاده به شماره ملی 0922802513 به سمت 
رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال - آقای محمدصادق قاسم زاده نداف به شماره ملی 0923111883 به سمت نایب رئیس هیئت 
مدیره به مدت 2 سال. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود 
اسالمی و نامه های عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه. 
بازرسان خانم فاطمه خاوری به شماره ملی 0640215221 به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی و خانم فرخ لقا لطفی به 
شماره ملی 5239860793 به سمت بازرس علی البدل 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 )453878(

آگهی تغییرات شرکت کشاورزی دامپروری روزبه نامی کویر )سهامی خاص( به شماره ثبت 1327 و شناسه ملی 14008152008 
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398/01/25 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از 
قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسالمی و سایر نامه های اداری و عادی با امضای منفرد خانم مریم ظهیری)رئیس هیئت 

مدیره( همراه با مهر شرکت دارای اعتبار است.

 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری طبس )453879(

ملی  شناسه  به  ثبت 5958  شماره  به  تاریخ 1398/02/08  در  خاص(  )سهامی  باقران  نویان  خشکبار  و  آجیل  شرکت  تاسیس 
 14008296842 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی می گردد. موضوع فعالیت :

تولید محصوالت زراعی و باغی، فرآوری، بسته بندی و پخش و توزیع، صادرات و واردات محصوالت و ادوات مرتبط با آجیل و خشکبار، 
مشاوره و تجهیز و راه اندازی واحدهای تولیدی، فروشگاه ها، باغات .تامین قطعات و تجهیزات برای شرکت و شرکت در کلیه مناقصات 
و مزایده ها مرتبط و شرکت در نمایشگاه های داخلی و بین المللی در رابطه با موضوع شرکت. درصورت 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 ، خیابان 7 تیر ، کوچه 7 تیر 6 ]معلم 42[ ، پالک 12 ، طبقه همکف کدپستی 9717744748 
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 5 مورخ 1398/01/11 نزد بانک ملت شعبه معلم بیرجند با کد 
54015 پرداخت گردیده است. اعضای هیئت مدیره: آقای سیدرضا ذوالفقاری به شماره ملی 0640039200 به سمت رئیس هیئت 
مدیره به مدت 2 سال - خانم فاطمه خاوری به شماره ملی 0640215221 به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال و به سمت نایب رئیس 
هیئت مدیره به مدت 2 سال - خانم فرخ لقا لطفی به شماره ملی 5239860793 به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال. دارندگان 
حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمی و همچنین کلیه نامه های 
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موفقیت و انرژی

ماه رمضان

دیگران را به کمک کردن ترغیب کنیم

شما دو انتخاب دارید : یا دیگران را تحت تاثیر قرار دهید، 
یا خودتان تحت تاثیر قرار بگیرید. اگر تاثیرگذار نیستید، 
پس تاثیرپذیر هستید. باید تاثیرگذار باشید تا دیگران را 
ترغیب کنید طوری فکر و عمل کنند که می خواهید 
به شما کمک کنند وگر نه باید تحت تاثیر دیگران قرار 

بگیرید و خودتان برای هدف دیگران فعالیت کنید.
شما در قدم اول به دیگران کمک می کنید چون این 
یک پدیده روانشناسی است. وقتی برای دیگران کاری 
انجام می دهید، آنها احساس می کنند وظیفه دارند تا 
لطف شما را جبران کنند. حتی اگر خودشان متوجه این 
موضوع نباشند. این دقیقا تفاوت افراد قدرتمند از نظر 
فکری و ضعیف است و دقیقا جنگ رسانه ها بر روی 
ترغیب افکار ضعیف است. شما باید یادبگیرید چطور در 

دیگران نفوذ کنید، تاثیر بگذارید.

اعمال ماه مبارک رمضان

ماه مبارک رمضان که به ماه نزول قرآن و برکات 
آسمانی مشهور است و یکی از بهترین ماه ها برای 
ارتباط با خداوند می باشد دارای اعمالی است که به 
برخی از  آن اشاره ای می کنیم: بهتر است در ماه 
رمضان، با خرمای حالل افطار کنید تا ثواب نماز 
چهارصد برابر گردد. کارهایی که در شب های ماه 
رمضان به جای آورید چند چیز است:  افطار مستحب 
است بعد از نماز، انجام شود مگر آن که ضعف بر او 
غلبه کرده باشد یا جمعی منتظرش باشند. هنگام افطار 
دعاهای وارده در این باره را بخواند؛ از جمله آن که 
بگوید:خدایا برای تو روزه گرفتم و با روزی تو افطار 

می کنم و بر تو توکل دارم.
تا خدا ثواب هر کسی را که در این روز روزه داشته 

است، به او عطا کند.
بخشاینده  خداوند  نام  به  بگوید:  اول  لقمه  هنگام 
مهربان؛ ای که آمرزش به او گسترده است، بیامرز مرا. 
تا خدا او را بیامرزد. در روایت آمده است که در آخر هر 
روز از روزهای ماه رمضان، خدا هزار هزار کس را از 
آتش جهنم آزاد می کند؛ پس از حق تعالی بخواه که 

تو را یکی از آن ها قرار دهد.
در وقت افطار سوره قدر بخوانید. در وقت افطار صدقه 
بدهید و سپس روزه داران را افطار دهید؛ اگر چه به 
چند دانه خرما یا شربتی آب باشد. از حضرت رسول 
)ص( روایت شده کسی که روزه داری را افطار دهد 
مثل اجر آن روزه دار برای وی خواهد بود بدون آن 
که چیزی از آن کم شود. نیز از آِن او خواهد بود ثواب 
کار نیکویی که به جای آورد آن افطار کرده که فرمود: 
مومنی که لقمه ای را در ماه رمضان به مومنی بدهید، 
حق تعالی برای او اجر کسی را می نویسد که سی بنده 
مومن آزاد کرده باشد و نیز از آن اوست نزد حق تعالی 

یک دعای پذیرفته شده.

مضرات افراط 
در نوشیدن چای

و  می آورد  بی خوابی  چای  نوشیدن  در  افراط 
چای  همیشه  می سازد.  فرسوده  را  اعصاب 
شوید.  برخوردار  آن  فواید  از  تا  بنوشید  کمرنگ 

زیاد  را  ادرار  که  می باشد  نیز  پتاس  دارای  چای 
آن  کمرنگ  عده ای  عقیده  برخالف  و  می کند 

برای قلب مفید است. 
چای دارای دیاستاز مخصوصی است. چای ایران از 
نظر داشتن منگنز و  آهن و مواد عامه و عطر زیاد 

مرغوب تر از سایر چای های جهان است.

از دل درد، سوزش 
و ترش کردن معده شکایت دارید؟ 

و  است  آزاردهنده  بسیار  کردن  ترش  و  درد  دل 
دارند.  آن شکایت  از  روزها خیلی ها  این  متأسفانه 
به وجود  از صرف غذا  بعد  این مشکالت معمواًل 

می آیند به خاطر اینکه نمی توانید به درستی غذا را 
هضم کنید. در این صورت هیچ چیز به اندازه  گیاه 
جعفری راه گشا نیست. یک قاشق غذاخوری دم 
کرده جعفری را در ۲۵ میلی لیتر آب ریخته و اجازه 
دهید به مدت حدود ۱۰ دقیقه بجوشد. محلول را 

صاف کرده و بعد از غذا بنوشید. 

میزان غذا خوردن
 در ماه رمضان

از نکاتی که در مورد تغذیه در ماه رمضان باید به آن 
توجه کرد میزان غذا خوردن است. یکی از مشکالت 
در سیستم غذایی بسیاری از افراد این است که حجم 

غذا تحت کنترل نیست. حجم غذای افطار باید بسیار 
کم باشد تا قبل از شام خوردن از معده خارج شده و 
امکان شام خوردن بدون اثر مضر جانبی وجود داشته 
باشد. حجم شام باید به نحوی کنترل شود تا امکان 
تنقالت  باشد، سعی شود  از شام  بعد  خوردن میوه 

مرسوم بعد از شام بر محتویات معده فشار نیاورد. 

چند  راهکار 
برای کاهش تشنگی 

برای کاهش تشنگی در ایام روزه داری، می توان عرق 
کاسنی و شاه تره، را به نسبت مساوی تقسیم کرد و در 
یخچال گذاشت و در فاصله افطار تا سحر از آن استفاده 

کرد. مصرف این نوشیدنی، تشنگی طول روز را بسیار 
کم می کند. مصرف زیاد گوشت قرمز می تواند باعث 
افزایش صفرا و تشنگی شود از این رو مصرف آن باید 
محدود شود. انواع شیرینی و کباب و جگر تشدید  کننده 
تشنگی هستند و در فصول گرم سال که احتمال کم آبی 

بیشتر است باید از خوردن آن ها پرهیز کرد. 

سحری را پس از
 نیمه شب میل کنید

سحری پس از نیمه شب مقاومت فرد روزه دار را به ویژه 
در روزهای اول، در برابر تشنگی و گرسنگی افزایش 
دهد. بهترین نوشیدنی برای جلوگیری از تشنگی در 

روزه داری، آب است که البته می توان آن را با کمی 
آب لیموی تازه طعم دار کرد. استفاده از غذاهای پر 
پروتئین مانند تخم مرغ، سویا، گوشت، مرغ، ماهی، 
لبنیات و حبوبات در وعده سحری باعث می شود که 
قند خون دیرتر افت پیدا کند و فرد کمتر احساس ضعف 

کند. از مصرف مواد غذایی پر فیبر  دریغ نکنید.

جعبه های زولبیا و بامیه باید حتما از محل ها و کارخانه هایی تهیه شده باشد که پروانه ساخت داشته باشند در غیر این 
صوررت مردم نباید آنها را بخرند. مردم زمان خرید زولبیا و بامیه یا هر شیرینی دیگر حتما به آرم سیب سالمت وزارت 

بهداشت روی جعبه آن دقت کنند. 
 متاسفانه بسیاری از جعبه های شیرینی بدون عالمت سازمان غذا و دارو عرضه می شوند؛ این جعبه ها از کارگاه های 
غیرمجاز به خاطرقیمت پایین تر تهیه می شوند و اجزای تشکیل دهنده آن معلوم نیست و ممکن است برای سالمت مضر 
 و خطرناک باشد. هرگونه شیرینی به ویژه زولبیا و بامیه را از محل های معتبر خریداری کنید. اگر زولبیا و بامیه قهوه ای 
یا کدر شده باشد، امکان وجود ترکیب شیمیایی »اکریل آمید« در آنها وجود دارد که اثرات سرطان زا دارد. نان های 

سوخته و قهوه ای شده نیز مستعد وجود این ترکیب شیمیایی هستند. 

عادت غذایی در دوران کودکی به ویژه سنین ۲ تا ۵  سالگی شکل می گیرد و با توجه به اینکه سلیقه های غذایی 
در این دوران پایه گذاری شده تا سال ها پایدار می ماند. بنابراین عادت غذایی سالم را باید از دوران کودکی 

پایه ریزی نمود. یکی از راه های کنترل فشارخون باال در کودکان کاهش دریافت نمک مصرفی آنها است.
یکی از مهم ترین دلیل مصرف زیاد نمک، عادت به طعم شور است که با کاهش مصرف نمک، ذائقه به 
غذای کم نمک عادت می کند. نمک از طریق مختلف مانند مراحل تهیه و پخت غذا ، مصرف انواع سوپ 
های آماده ، انواع شورها ، ترشی ها و کنسروها ، مصرف سوسیس ، کالباس و همبرگر و تنقالت شور مانند 

چیپس و فرآورده های حجیم شده دریافت می شود.
مرکز اطالع رسانی مدیریت غذا - معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی

اهمیت کاهش مصرف نمک در سالمت کودکاناین زولبیا و بامیه ها را نخرید

مهم ترین مؤلفه برای آمادگی ورود به ماه مبارک رمضان شناخت و 
معرفت است. ماه مبارک رمضان فرصتی استثنایی است که خداوند 
متعال برای مؤمنین قرار داده است و در روایات آمده که از دست 

دادن فرصت موجب غصه می شود.
جوانان با مطالعه کتاب هایی که در خصوص ماه مبارک رمضان 
وجود دارد می توانند شناخت کافی را در این این باره به دست بیاورند 
همه بدبختی انسان از جهل و عدم شناخت معرفت درست است. 
اگر می بینیم انسان ها دچار گناه می شوند به دلیل غفلت و جهل از 
عواقب گناه است. بنابراین اگر  جوانان ما شأن و حکمت ماه مبارک 

رمضان را بدانند روزه را ترک نمی کنند.

ماه رمضان ماه فرصت ارتباط هرچه بیشتر با فضائل الهی است. 
بنابراین باید همه مؤمنین به فضائل این ماه توجه کنند. پیامبر اکرم 
)ص( در خصوص ماه مبارک رمضان فرمودند این ماه به شما اقبال 
کرده و روزها و شب های آن بهترین روزها و شب ها است. حتی 

نفس کشیدن انسان در این ماه عبادت است.
ممکن است دچار لغزش هایی شده باشیم بنابراین  این ماه فرصتی 
برای اصالح خودمان است. وقتی خداوند چنین ماه پرفضیلتی را 

برای انسان ها قرار داده است باید از آن استفاده شود.
در ماه رمضان باید سه نوع ارتباط توسط روزه دار ایجاد شود، نخست 
ارتباط با خداوند که به وسیله اطاعت خدا، تالوت قرآن و قرائت دعا 

انجام می شود. ارتباط دیگر ارتباط با اولیاء ا... یعنی پیامبر اکرم)ص(، 
امیرالمؤمنین)ع( معصومین و مخصوصا امام زمان)عج( که راه آن 
اطاعت از توسل است. ارتباط سوم ارتباط با خود است. ما در طول 
سال از پاک کردن خود غافل می شویم. ارتباط با خویشتن از طریق 
توبه، استغفار و تهذیب نفس ایجاد می شود. ماه رمضان بهترین 
فرصت برای ارتباط است و باید بدانیم که همه چیز انسان در گرو 
ارتباط است. وقتی انسان در ماه مبارک رمضان خوردن و آشامیدن 
و ... را کنار می گذارد از بُعد مادی فاصله می گیرد و به بعد پاک 
خود برمی گردد. اگر با فطرت خود ارتباط برقرار کنیم یقینا رشد 

خواهیم کرد. 

ماه رمضان فرصت ارتباط هرچه بیشتر با فضائل الهی است

آیه روز

و بخور و بنوش و دیده روشن دار پس اگر کسی از آدمیان را دیدی بگوی من برای ]خدای[ رحمان روزه نذر 
کرده ام و امروز مطلقا با انسانی سخن نخواهم گفت. )سوره مریم آیه ۲6 (

سخن روز

موفقیت مانند کشتی گرفتن با یک گوریل است. وقتی که خسته شدید، دست از مبارزه نمی کشید، بلکه 
هنگامی می توانید استراحت کنید که گوریل را از پای درآورده باشید. )روبرت اشتراوس(
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درخواست مسئوالن اداره کل انتقال خون  از مردم برای اهدای خون

مدیرکل انتقال خون خراسان جنوبی از مردم درخواست کرد: برای تأمین حد نرمال ذخایر خون استان، خون اهدا کنند.عاملی افزود: با توجه به فرا رسیدن ماه مبارک رمضان و کاهش مراجعه مردم 
برای اهدای خون، از شهروندان درخواست می کنیم با هر گروه خونی که دارند به ویژه گروه های خونی منفی ، خون اهدا کنند تا نرم ذخایر خونی استان تأمین باشد. وی از افزایش 4 تا 5 درصدی 
اهدای خون در استان از ابتدای اردیبهشت خبر داد و افزود: مردم خراسان جنوبی از ابتدا تا 15 اردیبهشت،  786 واحد خون اهدا کردند که در مقایسه با مدت مشابه پارسال، 46 واحد افزایش دارد.

خبر ویژه

متوسطه  اول  دوره  مدارس  به  ورود  نام  *ثبت 
استعدادهای درخشان سال تحصیلی 99-98 از روز 

گذشته آغاز شد.
*714 هزار تومان سود حاصل از صادرات سوخت، 
شب گذشته به حساب هر سرپرست خانوار مرزنشین 

خراسان جنوبی واریز شد.
در  درمیان  و  خوسف  بیرجند،  مردم  *جنماینده 
مجلس از گازرسانی به 9۰ درصد جمعیت شهرستان 
درمیان با پیگیری های خود و سایر مسئوالن و اتمام 
خبر  سال  پایان  تا  باقیمانده  مناطق  به  گازکشی 
داد*معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی گفت: سه 
کوهنورد گرفتار شده در ارتفاعات سبز رود سرایان 
با کمک نیروهای انتظامی شهرستان نجات یافتند.
*تیم چهار نفره دوچرخه سواران بیرجندی سفری 
3۰ روزه را برای رکاب زدن دور کشور جمهوری 

آذربایجان آغاز کردند.
*طرح تشدید کنترل و نظارت بهداشتی بر مراکز 
دامی  خام  های  فرآورده  عرضه  و  توزیع  تولید، 

همزمان با ماه مبارک رمضان در استان آغاز شد.
*معاون طرح و توسعه شرکت آب منطقه ای گفت: 
بازار  نوسانات  و  ها  قیمت  افزایش  احتساب  بدون 
حداقل 1۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای تکمیل طرح 

آبرسانی به بیرجند نیاز است.
در  انجمن پسته خراسان جنوبی  *پیشنهاد تشکیل 

کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی بیرجند مطرح شد.

ساعت کار نانوایی ها
 در ماه مبارک رمضان تغییر کرد

مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی خراسان 
جنوبی گفت: ساعت پخت و کار نانوایی های یارانه 
ای و نیمه یارانه ای استان در ماه مبارک رمضان 
تغییر کرد. اسداللهی افزود: هر سال همزمان با ماه 
مبارک رمضان ساعت کار نانوایی های استان تغییر 
انجام  برنامه ریزی  براساس  می کند. وی گفت: 
ها  صبح  مدت  این  در  دولتی  های  نانوایی   شده 
از ساعت 11 تا 13 و عصرها از ساعت 4 تا اذان 
مغرب و عشا اقدام به پخت نان خواهند کرد. وی 
نیمه  نانوایی های دولتی و  بر  اظهار کرد: عالوه 
دولتی سایر نانوایی ها )آزادپز( با تصمیم متصدی 
بود. خواهند  فعال  ساعت   24 به صورت  نانوایی 

در  نانوایی  واحد  حاضر 76۰  حال  در  افزود:  وی 
استان وجود دارد که از این تعداد 115 واحد آزادپز 
و مابقی یارانه ای هستند. اسداللهی گفت: سهمیه 
آرد نانوایان به صورت ماهانه توسط این شرکت در 
سامانه فروش آرد تعریف و با کاربری که در اختیار 
نانوایان قرار گرفته، هم به صورت الکترونیکی و 
هم مراجعه به شعب بانک سپه امکان خرید برای 

نانوایان فراهم شده است.

اخبار کوتاه

آموزش اجرای طرح تفکیک زباله و ثبت کد پروانه 
نوسازی منازل به صورت پایلوت در مهرشهر بیرجند 
آغاز شد. به گزارش  صدا و سیما، معاون خدمات 
برنامه  اساس  بر  بیرجند گفت:  شهری شهرداری 
ریزی صورت گرفته با مشخص شدن پیمانکار و 
انعقاد قرارداد، آموزش نحوه تفکیک زباله در منازل 
مهرشهر آغاز شده است و همزمان کد پروانه نوسازی 

منازل هم ثبت می شود. شاکری افزود: با ثبت کد 
پروانه نوسازی منازل، مقدار زباله خشک تحویلی 
هر منزل مشخص می شود تا ساکنان آن بتوانند 
به ازای مقدار زباله تحویلی، کاالهایی را از مراکز 
خرید مشخص شده، خریداری کنند. وی گفت: پس 
از شروع طرح تفکیک زباله، از سوی پیمانکار افرادی 
به در منازل مراجعه و ارزش زباله تفکیکی را پس از 

وزن کردن، در کد پروانه نوسازی هر منزل ثبت می 
کنند. وی افزود: پس از رسیدن ارزش زباله خشک 
تحویلی منازل به رقم 2۰ تا 5۰ هزار تومان، ساکنان 
منازل برای خرید از فروشگاه های زیر نظر این طرح 
معرفی خواهند شد تا به ازای ارزش زباله خشک 
تحویلی، از مراکز مشخص شده، کاال خرید کنند.

شاکری با بیان اینکه در هر ماه کد پروانه نوسازی 

حدود 18 هزار خانوار را می توان ثبت کرد، گفت: 
پیش بینی می شود 1۰ تا 15 روز دیگر، ثبت کد 
در  زباله  تفکیک  طرح  آموزش  و  منازل  نوسازی 
مهرشهر طول بکشد و پس از آن طرح  پایلوت در 
این منطقه آغاز شود. وی با بیان اینکه خط پردازش 
سایت پسماند بیرجند هنوز در مرحله مزایده است، 
گفت: تا کنون سوله پسماند، بلوارکشی خیابان و 

گودال های محل دفن پسماند تر، با هزینه بیش 
از یک میلیارد تومان در این سایت آماده شده است.
معاون خدمات شهری شهرداری بیرجند افزود: در 
صورت شروع طرح تفکیک زباله در مهرشهر، خط 
پردازش زباله به صورت سنتی  در محل دفن زباله در 
منطقه شوشود بیرجند راه اندازی خواهد شد تا زباله 

ها با استفاده از نوار نقاله تفکیک شود.

معاون اقتصادی اداره کل امور اقتصادی و دارایی 
خراسان جنوبی گفت: پیش بینی می شود سود سال 
نیمه دوم سال 98  مالی 1397 سهام عدالت در 
به  حساب مشموالن واریز شود. به گزارش فارس، 
ارائه  شده  آمار  بر اساس  بهروزی فرد اظهار کرد: 
توسط سازمان خصوصی سازی در استان از جمعیت 
768 هزار و 898 نفری بر اساس سرشماری سال 
به 85  نزدیک  نفر  و 2۰5  هزار  تعداد 649   ،95

درصد سهامدار نهایی طرح سهام عدالت  هستند.
وی افزود: با توجه به محدود بودن بازه زمانی ثبت 
شماره شبا در سامانه تمامی سهامدارانی که تاکنون 
به هر علتی شماره شبای خود را در سامانه ثبت 
نکرده اند، در اسرع وقت نسبت به این کار اقدام 
اقتصادی  امور  اداره کل  اقتصادی  نمایند.معاون 
درصدی  دریافت 99  از  خراسان جنوبی  دارایی  و 
بر  افزود:  و  داد  خبر  یارانه  برای  استان  جمعیت 
اساس آماری که در دی ماه 94 از بانک های استان 
اخذ شده تعداد 228 هزار سرپرست خانوار که با 
افراد تحت پوشش خانوار مجموعاً حدود 764 هزار 
نفر برآورد می شوند، یارانه را دریافت کرده اند که 
مبلغ یارانه واریزی ماهیانه در استان برای جمعیت 
ذکر شده حدود 348 میلیارد ریال برآورد می شود. 

سازمان  گزارش  طبق  کرد:  تصریح  بهروزی فر 
خصوصی سازی تا دی ماه سال گذشته از 649 هزار 
و 2۰5 نفر مشمول سهام عدالت در خراسان جنوبی 
حدود 568 هزار نفر معادل 87 درصد شماره شبای 
حساب بانکی خود را در سامانه ثبت و 81 هزار 
و 2۰5 نفر هیچ اقدامی نکرد ه اند که با توجه به 
محدود بودن بازه زمانی خواهشمند است در اسرع 

وقت اقدام کنند.
سود  پرداخت  چهارم  مرحله  کرد:  بیان  وی 
سهام عدالت سال مالی 96 مربوط به گروه های 
تکلیف  تعیین  جدید  وراث  شامل  مشموالن 
و  ایثارگران  وضعیت یافته  تغییر  مددجویان  شده، 
خانواده های ایثارگران، متصدیان امر واگذاری سهام 
عدالت، خبرنگاران، طالب، بیماران خاص، کارکنان 

اماکن  و  مساجد  خدام  جمعه،  نماز  ستادهای 
متبرکه امامزاده ها و حسینیه ها، زندانیان آزادشده، 
تاکسیرانان، قالیبافان، کارکنان مؤسسات خیریه و 
فعاالن قرآنی از مورخ 26 اسفند 1397 آغاز شده 
و  اقتصادی  امور  اداره کل  اقتصادی  است.معاون 
دارایی عنوان کرد: تاکنون سود سهام عدالت مربوط 
به مشموالن نهادهای حمایتی شامل کمیته امداد 
و سازمان بهزیستی، روستاییان، عشایر و کارگران 
فصلی و ساختمانی به طور کامل پرداخت شده و 
تنها گروه باقی مانده از مشموالن شامل کارکنان 
بازنشستگان  و  اجرایی  دستگاه های  کارمندان  و 
صندوق های بازنشستگی کشوری، تأمین اجتماعی 
و نیروهای مسلح نیز اوایل سال جاری سود متعلقه 

به حساب شان واریز می شود.

بهروزی فرد با بیان اینکه افرادی که تاکنون برای 
سهام عدالت ثبت نام ننموده و یا ثبت نام را به صورت 
ناقص انجام داده اند، بر اساس اطالعات سامانه سهام 
نمی باشند،  عدالت  سهام  مشمولین  جزو  عدالت 
تصریح کرد: دولت در حال حاضر برنامه ای برای 
ثبت نام جدید ندارد. وی بیان کرد: سود مربوط به 
سال مالی 1396 که حجم عمده آن طی چندین 
مرحله در سال 97 به حساب اقشار مختلف مشموالن 
واریز شده و اقشار باقیمانده نیز در ماه های ابتدایی 
سال جاری سود سهام خود را دریافت خواهند نمود.

دارایی  و  اقتصادی  امور  اداره کل  اقتصادی  معاون 
خاطرنشان کرد:  پیش بینی می شود سود سال مالی 
1397 سهام عدالت در نیمه دوم سال 98 به  حساب 

مشموالن واریز شود.

آغاز آموزش و برداشت کد طرح تفکیک زباله در مهرشهر بیرجند

واریز سود سهام عدالت 9۷ از نیمه دوم سال 98

معاون اقتصادی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان خبر داد:

مدیر کل ورزش و جوانان استان:

۲۵ درصد خانوارهای مددجوی کمیته 
امداد بسته معیشتی دریافت می کنند

تسنیم- مدیرکل کمیته امداد  با بیان اینکه بیش از 
1۰4 هزار نفر در استان تحت حمایت کمیته امداد قرار 
دارند گفت: 43 هزار خانوار تحت پوشش امداد هستند 
خانواده ها  این  برای 25 درصد  پیش بینی شده  که 
بسته های معیشت تهیه شود. سلم آبادی در نشست 
خبری با اشاره به برنامه های ماه مبارک رمضان اظهار 
کرد: امید است در این ماه با همراهی مردم گره هایی 
را باز کنیم و لبخند را برلبان محرومین بنشانیم.وی 
افزود: امسال در ماه مبارک رمضان به دنبال پهن 
کردن سفره های افطاری با مشارکت مردم، نهادهای 
خیریه و دستگاه های دولتی هستیم. سلم آبادی اظهار 
کرد: 43 هزار خانوار تحت پوشش کمیته امداد هستند 
که در این راستا پیش بینی شده است برای 25 درصد 
این خانواده ها بسته های معیشت تهیه و توزیع شود.

وی به طرح مفتاح الجنه اشاره کرد و افزود: در راستای 
اجرای این طرح تالش می شود برای رفع مشکالت 
موجود در خانوارهای نیازمند، مسئول مربوطه برای 
رفع مشکالت در منزل نیازمندان حضور و در زمینه 
رفع مشکالت اقدامات الزم را انجام دهد که این اقدام 
امسال برای نخستین بار در استان انجام می شود. وی 
گفت:  از برنامه هایی که بسیار خوب درخشیده است  
حامی یابی است که در این راستا امسال در ماه مبارک 
رمضان بر اساس هدف گذاری که انجام شده است 
4 هزار و 5۰۰ حامی به تعداد حامیان استان اضافه 
خواهیم کرد. وی افزود: تاکنون 43 مرکز نیکوکاری 
از  که  شده  گذاری  هدف  و  است  فعال  استان  در 
شروع ماه مبارک رمضان تا پایان امسال تعداد مراکز 

نیکوکاری به 8۰ مرکز برسد.

آیین نامه ایمنی در کارگاه های 
سنگبری اجرایی شد

 صداوسیما - مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
استان گفت: آیین نامه ایمنی در کارگاه های سنگبری 
با هدف صیانت از نیروی انسانی و منابع مادی و 
پیشگیری از حوادث ناشی از کار در فرآیندها و فعالیت 
های مرتبط با سنگبری تدوین شده  و در تمام کارگاه 
های سنگبری مشمول قانون کار ، الزم االجراست. 
رکنی افزود: کارفرمایان کارگاه های سنگبری فعال ، 
مکلف به رعایت تمام مصوبات شورای عالی حفاظت 
فنی و دیگر قوانین و مقررات جاری کشور هستند و 
کارفرمایانی که در نظر دارند کارگاه جدیدی احداث 
کنند و یا کارگاه موجود را توسعه دهند، مکلفند مطابق 
ماده 87 قانون کار، نقشه های ساختمانی و طرح های 
مورد نظر را به لحاظ پیش بینی مسائل حفاظت فنی 
و بهداشت کار، برای اظهار نظر و تایید به اداره تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی محل ارسال کنند. وی گفت: 
بر اساس آیین نامه کارفرما مکلف به انجام فرآیند 
مدیریت ریسک، شامل شناسایی خطرات، ارزیابی و 

کنترل مخاطرات محیط کار است.

توقف۲۰۰ تانکر حمل سوخت 
غیراستاندارد در مرز افغانستان  

کاوش- رئیس نمایندگی وزارت امور خارجه در خراسان 
جنوبی با بیان اینکه در مرز 2۰۰ تانکر حمل سوخت 
متوقف شدند، گفت: بیشتر رانندگان گرفتار شده کسانی 
هستند که تحت تاثیر القائات خریدار افغانی، سوخت به 
آن طرف وارد کردند. وی تعداد رانندگان گرفتار در آن 
طرف مرزها را حدود 5۰ تا 6۰  نفر عنوان کرد و افزود: 
تانکر ها در مرزهای ماهیرود، میلک، دوغارون و شمالی 
مانده اند. عجم با بیان اینکه قرار است این مجموعه 
کارها در نخستین جلسه شورای معاونان مطرح و سپس 
در کمیسیون های دیگر گزارش شود بیان کرد: نتیجه 

ظرف روزهای آینده مشخص خواهد شد.

خراسان جنوبی  معین استان گلستان برای 
 بهسازی مدارس  مناطق سیل زده  انتخاب شد 

تسنیم- مدیرکل آموزش و پرورش گفت: خراسان 
استان  پنج  کنار  در  معین  استان  عنوان  به  جنوبی 
دیگر برای کمک و بهسازی مدارس استان سیل 
زده گلستان انتخاب شده است.واقعی در مراسم افتتاح 
نخستین  نمایشگاه دستاوردهای مدارس و مراکز 
اظهار  امنایی خراسان جنوبی  و هیئت  دولتی  غیر 
کرد: دانش  آموزان دستاورهایشان را در 5۰ غرفه به 
نمایش گذاشته اند که هدف از برگزاری این نمایشگاه 
نشان دادن پتانسیل های مدارس و مراکز غیر دولتی 
است. وی با بیان اینکه در خراسان جنوبی 79 مرکز 
و مدارس غیر دولتی وجود دارد افزود: 28 سال از 
تاسیس مدارس غیردولتی و غیر انتفاعی می گذرد و 
این نمایشگاه برای نخستین بار در حال برگزاری است.

 جهش دوبرابری اعتبارات هیئت های ورزشی
مدیرکل ورزش و جوانان گفت: امسال 67 میلیارد 
ریال اعتبار بین هیئت های ورزشی استان توزیع شد 
که این میزان نسبت به سال گذشته 2 برابر افزایش 
داشت. به گزارش ایرنا، مهران سرپرست یکشنبه 
شب در نشست هم اندیشی روسای هیئت ورزشی 
خراسان جنوبی افزود: سال گذشته 35 میلیارد ریال 
بین هیئت ورزشی توزیع شده است. وی از مسئوالن 
هیئت ورزشی خراسان جنوبی خواست متناسب با 
وضع اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی استان برنامه 
مسابقات  میزبانی  توانند  نمی  اگر  و  کنند  ریزی 
کشوری را برعهده بگیرند، قبول نکنند. سرپرست 
عنوان کرد: از وظایف هیئت ورزشی نظارت بر امکان 
ورزشی است که باید نسبت به وظایف خود شناخت 
بیشتری داشته باشند. وی با بیان اینکه سال گذشته 
این استان بر اساس شاخص های مختلف ورزشی 
از درجه 3 به 2 ارتقا یافته است، اضافه کرد: خراسان 
جنوبی جزو پنج استان برتر از نظر ورزش همگانی 
و دومین استان کشور از نظر تعداد ورزشکار سازمان 

یافته است.
اظهار  جنوبی  خراسان  جوانان  و  ورزش  مدیرکل 
کرد: استان زیرساخت های ضعیفی دارد و نباید همه 
مشکالت گردن اداره کل ورزش و جوانان انداخته 
شود، همچنین تا چهار روز آینده مشکالت هیئت 
کاراته استان حل می شود و هیئت جودو را نیز به جمع 

هیئت های فعال استان اضافه خواهیم کرد.
سرپرست گفت: هیئت های ورزشی از منابع دولتی 
استفاده می کنند و باید برنامه ارائه کنند و برای ارتقای 
موضوع  هیچ  امروز  افزود:  وی  کنند.  تالش  خود 
اجتماعی در کشور به اندازه ورزش مخاطب پذیری 
ندارد و مردم در قالب فعالیت های ورزشی مختلف 

سالمت خود را به دست می آوردند.
حوزه  در  عمرانی  طرح  کرد: 148  بیان  سرپرست 

که  اجراست  دست  در  جنوبی  خراسان  در  ورزش 
تالش خواهیم کرد این طرح ها تا پایان سال 14۰۰ 
به اتمام برسد، هم اکنون بیش از 14۰مکان ورزشی 
مختلف در استان فعال است.وی عنوان کرد: در شمال 
شهر بیرجند سالن ورزشی با ظرفیت 2 هزار نفر در 
حال احداث است و در این قسمت از شهر با توجه به 

درصد جمعیت با کمبود اماکن ورزشی مواجه هستیم.
مدیرکل ورزش و جوانان خراسان جنوبی بیان کرد: 
سال گذشته برخی معوقات این اداره کل در سالیان 
گذشته را در زمینه انشعاب ها، پیمانکاران و عوارض 

شهرداری پرداخت کردیم.

** همه هیئت ها باید در لیگ 
ورزشی شرکت کنند

سرپرست با تاکید بر اینکه باید همه هیئت های 
ورزشی در لیگ ورزشی شرکت کنند، اضافه کرد: 
زیبنده نیست برخی هیئت های  ورزشی استان تنها 
با 2 تا 3 نفر اداره شود بلکه باید این هیئت ها 1۰ 
تا 12 کمیته فعال داشته باشند و برنامه ریزی های 
خوبی برای ارتقای خود داشته باشند. وی گفت: در 

توزیع اعتبارات، برخی شهرستان ها و هیئت ورزشی 
اعتبار کمتری دریافت کرده اند که تالش خواهیم 
کرد در تخصیص اعتبارات سال جاری جبران شود.

سرپرست با بیان اینکه هم اکنون بیش از 3۰۰ خانه 
ورزش روستایی در استان فعال است از هیئت  های 
ورزشی خواست از این ظرفیت برای اجرای برنامه 
های خود در روستاها استفاده کنند.وی عنوان کرد: 
ساختمان خانه ورزش بیرجند با پیشرفت فیزیکی 

باال در دست اجراست و امسال به اتمام می رسد 
که هیئت های ورزشی می توانند از این ظرفیت 
که  کرد  خواهیم  تالش  همچنین  کنند،  استفاده 
خوابگاه ورزش بیرجند امسال تجهیز شود. مدیرکل 
ورزش و جوانان با بیان اینکه امسال 5۰۰ میلیون 
تومان اعتبار برای تجهیز هیئت های ورزشی استان 

به وسایل تخصصی در نظر گرفته شده است، اضافه 
کرد: سال گذشته با وجود مشکالت اقتصادی برنامه 
های ورزشی خوبی در استان اجرا شد و امسال هم 
باشکوه تر و با قدرت تر برنامه های ورزشی خوبی را 
رقم خواهیم زد. سرپرست گفت: هیئت های ورزشی 
برنامه ریزی های خود را به گونه ای عملیاتی کنند 
که یا در استان قهرمان ملی و المپیک پرورش داده 
شود و یا گرایش به ورزش بین مردم افزایش یابد.وی 
عنوان کرد: علیرغم تورم باال در 2۰ ماهه گذشته، 
اجاره برخی امکان ورزشی استان 13درصد افزایش 
یافته است که به دلیل این افزایش قیمت تعزیرات 
حکومتی برخی از مسئوالن اماکن را به دلیل افزایش 
قیمت جریمه کرده است.وی از نجمه خدمتی، به 
عنوان افتخار ملی و خراسان جنوبی یاد کرد و گفت: 
3۰ میلیون تومان هدیه برای این ورزشکار ملی پوش 
تیر اندازی با تفنگ در نظر گرفته شده است.نخستین 
نشست هم اندیشی هیئت  های ورزشی و روسای 
ادارات شهرستان های خراسان جنوبی در سال 98 
با حضور نجمه خدمتی به ریاست مهران سرپرست 
مدیرکل ورزش و جوانان استان به منظور تشریح 
عملکرد سال گذشته و بیان برنامه های سال جاری 
هیئت برگزار شد.»نجمه خدمتی« اوایل اردیبهشت 
امسال با کسب 629.7 امتیاز به فینال تفنگ بادی 

مسابقات جام جهانی تیراندازی چین راه یافت.
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آگهی فقدان سند مالکیت

نظر به اینکه آقای غالمرضا کرمانی به استناد دو برگ استشهادیه گواهی شده، منضم به تقاضای کتبی درخواست صدور 
سند مالکیت المثنی نوبت اول را از این اداره نموده و مدعی است که سند مالکیت سه دانگ مشاع از ششدانگ عرصه و 
اعیان پالک ۲۱۲۲ فرعی از ۱- اصلی در بخش ۲ شهرستان بیرجند که متعلق به وی می باشد به علت نامعلومی مفقود 

شده است با بررسی دفتر امالک معلوم شد سند مالکیت اولیه ذیل ثبت ۶۹۹۵۳ صفحه ۲۰۲ دفتر امالک جلد ۴۸۲ بنام غالمرضا کرمانی 
ثبت و سند مالکیت صادر و تسلیم گردیده و دفتر امالک بیش از این حکایتی ندارد علیهذا مراتب اعالم تا چنانچه کسی مدعی سند مالکیت 
نزد خود یا معامله ای نسبت به آن انجام داده مراتب به این اداره اعالم فرمایند واال بعد از مدت ۱۰ روز بعد از آگهی مذکور سند مالکیت 

المثنی بنام متقاضی برابر مقررات صادر خواهد شد.
علی فضلی -  رئیس ثبت اسناد  و امالک شهرستان بیرجند

آگهی مزایده اموال غیر منقول )رهنی( 
باستناد مواد ۱۲۱ و ۱۲۲ - آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی ششدانگ یک باب مغازه تجاری واقع در همکف با قدرااسهم از عرصه و سایر مشاعات و مشترکات طبق قانون تملک آپارتمان ها و آئین نامه اجرایی آن دارای پالک ثبتی شماره شش هزار و 
دویست و نود و هشت فرعی از دویست و جهل و پنج اصلی )۶۲۹۸ فرعی از ۲۴۵- اصلی( واقع در بخش دو شهاباد به نشانی بیرجند: نبش مفتح ۳۴ پالک ۱۹ ملکی آقای علیرضا برومند فرزند محمد بشماره ملی ۰۶۵۱۶۲۸۵۷ و خانم صدیقه رخشانی فرزند 
حبیب بشماره ملی ۰۶۵۲۹۱۶۸۶۴ مشاعا و بالمناصفه که اسناد مالکیت أن ذیل ثبت ۱۱۴۶۸۸ صفحه ۱۳۱ دفتر جلد ۶۸۸ امالک بیرجند به نام راهنین مذکور ثبت و صادر و تسلیم گردیده با حدود اربعه ذیل: شماال: دیواریست مشترک به طول ۸/۸۰ متر به 

واحد تجاری قطعه دو، شرقا: در سه قسمت که قسمت دوم آن جنوبی است، اول دیوار به دیوار است به طول ۱/۸۴ متر به ملک مجاور شماره ۲۲۲ فرعی دوم دیواریست به طول ۳ متر به رمپ، سوم دیولریست به طول ۸/۴۸ متر به رمپ، جنوبا؛ دیوار و پنجره به طول ۳/۰۸  
به معبر مجاور، غربا: در دو قسمت، اول درب و دیواریست به طول ۳/۹۳ متر به معبر مجاور، دوم درب و دیواریست به طول ۷/۴۰ متر به معبر مجاور،  سقف با کف طبقه یک اشتراکی است،  کف با سقف زیرزمین یک اشتراکی )فاقد حقوق ارتفاقی می باشد( که به موجب 
سند رهنی شماره ۱۳۳۸۲۶ - ۱۳۹۴/۷/۴  نزد دفترخانه اسناد رسمی شماره ۱۶ بیرجند در قبال مبلغ ۱/۹۲۰/۰۰۰/۰۰۰  ریال به مدت چهل و هشت ماه در رهن بانک ملت شعبه معلم بیرجند قرار گرفته است. چون متعهد ظرف مدت مندرج در سند به تعهدات خویش 
عمل ننموده است، بانک مرتهن مستند به ماده ۳۴ - اصالحی قانون ثبت از دفترخانه تنظیم کننده سند راجع بوصول مبلغ  ۱/۲۱۴/۷۷۲/۲۶۸ ریال بدین شرح )مبلغ ۷۷۹/۵۹۷/۵۷۵ ریال اصل طلب ومبلغ ۲۲۱/۲۸۲/۹۴۶  ریال سود و مبلغ ۲۱۳/۸۹۱/۷۴۷  ریال خسارت 
تاخیر تا تاریخ ۱۳۹۷/۱/۱۶( به انضمام خسارت تاخیر تا روز وحول تقاضای صدور اجرائیه بر علیه راهنین مذکور و آقای محمدرضا برومند و خانم طاهره برومند بعنوان وام گیرندگان را نموده که پرونده ای تحت کاله ۹۷۰۰۱۲۴ در این خصوص تزد اداره اجرای اسناد رسمی 
بیرجند تشکیل شده است. پس از ابالغ اجرایه و انقضای مهلت مقرر قانونی به دلیل اینکه متعهدین بدهی خویش را پرداخت با نزد صندوق ثبت تودیع ننموده اند، بدرخواست بانک بستانکار نسبت به ارزیابی مورد رهن اقدام که بر طبق گزارش کارشناس رسمی دادگستری 
وارده بشماره ۹۷۰۰۸۲۶۷ -۱۳۹۷/۰۸/۰۵  ملک فوق الذکر با کاربری تجاری به مساحت ۶۱/۱۹ متر مربع با اسکلت بنا فوالدی، سقف بتنی از نوع عرشه فوالدی، کف سنگ گرانیت گل پنبه ای و نمای داخلی دیوارها تا زیر سقف سرامیک و تامل سرویس بهداشتی و دارای 
امتیازات آب و برق می باشد که با در نظر گرفتن کلیه موارد مؤثر در قیمت اعم از نوع ساخت، کاربری و مصالح مصرفی به مبلغ دو میلیارد و هفتصد میلیون ریال )۲/۷۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال( ارزیابی و قطعیت بافته و بدرخواست مرتهن در روز چهارشنبه مورخه ۱۳۹۸/۳/۰۸ 
از ساعت ۹ الی ۱۲ ظهر در محل اداره اجرای اسناد رسمی بیرجند واقع در میدان شهداء از طریق مزایده به فروش خواهد رسید. بانک بستانکار طی نامه شماره ۹۸۰۰۰۱۰۱۵ - ۱۳۹۸/۲/۷  مانده طلب خویش را مبلغ ۱/۳۳۸/۵۱۳/۲۴۳ ریال تا تاریخ ۱۳۹۸/۱/۲۰ به انضمام 
جریمه دیر کرد تا روز وصول به عالوه هزینه های اجرائی اعالم نموده که پاستناد تبصره ذیل ماده ۴ آئین نامه اجرا خسارت تاخیر از روز درخواست صدور اجرائیه به بعد توسط اداره اجرا محاسبه خواهد شد. مزایده حضوری و نقدی از مبلغ ارزیابی شده فوت شروع و به باالترین 
قیمت پیشنهادی فروخته خواهد شد. الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم 
شده یا نشده باشد بر عهده برنده مزایده است که در صورت وجود مازاد مسترد خواهد شد، همچنین حسب جوابیه شماره ۹۸۰۰۰۶۵۳- ۱۳۹۸/۱/۲۶ شعبه امالک بازداشتی اداره ثبت اسناد بیرجند، مازاد اول ششدانگ ملک مورد مزایده در قبال مبلغ ۳۷۹/۶۵۵/۹۴۵ ریال 
بنفع بانک انصار، مازاد دوم در قبال مبلغ ۶۸۵/۶۱۳/۹۴۵ بنفع بانک رفاه کارگرام، مازادهای سوم و چهارم به ترتیب در قبال مبلغ ۱۴۷/۰۰۰/۰۰۰ و ۲۵۳/۰۰۰/۰۰۰ ریال بنفع بانک سرمایه شعبه بیرجند و حقوق دولتی متعلقه توقیف بوده که در صورت انجام مزایده و حصول 
مازاد وفق مقررات اقدام خواهد شد. حقوق دولتی به شرح ماده ۴۰ - آیین نامه اجرا نقدا وصول و نسیه فقط راجع به طلب بستانکار با موافقت بانک ملت جایز می باشد. هرگاه متعهد تا قبل از تنظیم صورتجلسه مزایده اقدام به پرداخت یا تعیین تکلیف بدهی خویش نمایند 

از انجام مزایده خودداری می گردد.
تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۲/۱۷     غالمرضا دادی- رئیس اداره اجرای اسناد رسمی بیرجند

آگهی تثبیت حدود
نظر به اینکه آقای غالمرضا اطمینانی وکیل خانم فرشته کریم پور فرد، تقاضای تعیین طول و متراژ پالک های ۱۸ و ۱۲ 
و ۳۷ و ۴۴ و ۱۱ فرعی از ۳۱۴ - اصلی بخش ۲ بیرجند را نموده و نیز اظهار نموده از مالکین مجاور آدرسی در دست 

نمی باشد لذا به موجب این اخطاریه به مجاورین پالک های مذکور اخطار می گردد که تعیین طول و متراژ پالک های فوق در تاریخ 
۹۸/۳/۲۲ ساعت ۱۰ صبح بعمل خواهد آمد، لذا در تاریخ مذکور مجاورین در محل وقوع ملک حضور یابند،  ضمنا عدم حضور مجاورین 

علی فضلی - رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان بیرجندمانع از انجام اقدامات قانونی نخواهد بود.

شله اصل مشهدی - سوپ
چلو جوجه ۱۱ هزار تومان

کباب کوبیده ۱۲ هزار تومان
چلو مرغ سرخ شده ۱۱ هزار تومان

چلو قورمه سبزی و قیمه ۸ هزار تومان
*** کیفیت و قیمت مناسب را با ما تجربه کنید ***

غـذای آمـاده پیـام
پذیرای همشهریان عزیز جهت مراسم افطاری می باشیم.

انتهای خیابان غفاری - روبروی غفاری ۲۹- جنب سرپرستی بانک رفاه 
۰۹۱۵۸۶۲۶۴۷۵ -۰۹۱۵۸۶۰۴۴۹۷ -3۲3۴۵۰۵۰-3۲3۴۵۱۱۱- 3۲3۴۵۱۱۲

غذا فقط بهانه است 
 دلخوشیم به دیدار دوباره...

ظرفیت ۱۰۰ نفر

افطـار: انواع غذاهای ایرانی و سنتی 
چای با سماور زغالی ، نان محلی

 پنیر ، سبزی و...
 بدون هزینه ورودی 

میزبان ضیافت های افطاری شما هستیم

   رزرو  ۰۹۱۵۰۰۵۱۲۳۹ مقدم

میزبان شما رد قلعه اتریخی بیرجند 

همراه موسیقـی سنتی
زنــده
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ارسال سیگنال های سازش
 با آمریکا محکوم به شکست است

حجت االسالم والمسلمین سید ابراهیم رئیسی با اشاره 
به اینکه ارسال سیگنال های سازش با آمریکا محکوم 
به شکست است، گفت: بهترین آرایش جنگی در برابر 
جنایتکاران آمریکایی و اسرائیلی مقابله با ترفندهای 
تقویت  و  هم صدایی  و  ملی  انسجام  روانی،  جنگ 

توانمندی های داخلی است.

مجلس و دولت نباید از فعالیت های 
هیئت عالی نظارت عصبانی شوند

میرسلیم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: 
هیئت  از  به موقع  که  کند  پیش بینی  باید  مجلس 
عالی نظارت برای بررسی انطباق لوایح و طرح ها 
با سیاست های کلی نظام دعوت کند. قوای مقننه و 
مجریه نباید از فعالیت های دقیق و مؤثر هیئت عالی 
نظارت عصبانی شوند و اظهار نظرهای عجوالنه و 

احساساتی کنند که در شأن آن قوای محترم نیست.

فکر  می کنیم آمریکایی ها 
آنقدر بی خرد نباشند

می کنیم  فکر  ما  گفت:  بروجردی  عالءالدین 
آمریکایی ها آنقدر بی خرد نباشند در منطقه ای که تا 
این حد با اقتصاد جهانی، اقتصاد آمریکا و اقتصاد اروپا 
گره خورده، جنگ تازه ای را آغاز کنند. جنگ با ایران 
بازی با آتش است و اگر آتش شروع شود، به طور قطع 

محدود به ایران نخواهد بود.

هشدارمی دهیم
 اما نمی خواهیم بجنگیم

 جان بولتون مشاور امنیت ملی رئیس جمهور آمریکا 
به رغم اینکه ایران را به حمله سریع و اعزام ناو هواپیما 
بر به منطقه تهدید کرد، اما گفت : به تهران هشدارمی 
دهیم اما نمی خواهیم بجنگیم. وی تکرار کرد: ما در 
پی جنگ با ایران نیستیم اما کامال آماده ایم تا هر گونه 

حمله از سوی عوامل ایران را پاسخ دهیم. 

مشارکت مردم در انتخابات 
یعنی انتخاب  اصالح طلبان

گفت: طلب  اصالح  فعال  طاهرنژاد،   یدا... 
اصالح طلبان باید تمام توان و تالش شان را به کار 
گیرند که در این زمان کوتاه اعتماد جامعه مخاطب 
خود را جلب کنند. حضور و مشارکت فعاالنه مردم در 

انتخابات یعنی انتخاب اصالح طلبان.

با  استانی شدن انتخابات 
مجبور نیستیم رای گدایی کنیم

محمدعلی وکیلی دبیر هیئت رئیسه مجلس گفت: در 
طرح استانی شدن انتخابات، فرد مجبور نیست برای 
رای گدایی کند، بلکه به طور طبیعی افراد شناخته تر و 

استانی تر انتخاب می شوند. 

افزایش قیمت آب و برق متوقف شد

اسالمی  شورای  مجلس  انرژی  کمیسیون  عضو 
گفت: طرح افزایش قیمت آب و برق که قرار بود 
از ابتدای اردیبهشت ماه اجرا شود بنا به درخواست 

کمیسیون انرژی مجلس متوقف شد.

خبر خوش بطحایی
 برای نیروهای حق التدریس

وزیر آموزش و پرورش گفت: پیش نویس آیین نامه 
فکر  شده  و  آماده  حق التدریس  نیروهای  جذب 
می کنم به زودی نهایی شود و این آیین نامه با نظارت 

نمایندگان مجلس آماده ابالغ خواهد شد.

وزیر، دشمن را عامل به هم ریختن 
بازار خودرو معرفی کرد

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه دشمن 
در کنار جنگ اقتصادی، جنگ روانی علیه جمهوری 
اسالمی راه انداخته، گفت:  دشمن روزانه چندین هزار 
هشتگ در فضای مجازی در مورد خودرو و سایر 
ایجاد  دارند،  سازی  بحران  ظرفیت  که  کاالهایی 

می کند تا فضا را به هم بریزد.

توزیع گوشت تنظیم بازاری
 با کد ملی سرپرست خانوار

به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت؛ محمد قبله 
گفت: از این پس به ازای کد ملی سرپرست خانوار 
چهار کیلو گوشت یا نیم شقه تخصیص می یابد و 

نیازی به حضور افراد خانوار وجود ندارد.

زمان اجرای رمز دوم 
یک بار مصرف مشخص شد

بانکی،  شبکه  به  مرکزی  بانک  ابالغیه  با  مهر- 
پایان  تا  بانکی،  های  کارت  برای  ایستا  دوم  رمز 
اردیبهشت ماه ۹۸ قابل استفاده خواهد بود. با پایان 
اردیبهشت، این رمز حذف می شود و باید از ابتدای 

خرداد از رمز دوم یک بار مصرف استفاده شود.

دالیل افزایش قیمت خرما
 در آستانه ماه مبارک رمضان

رئیس انجمن ملی خرمای ایران، مهمترین دالیل 
افزایش قیمت خرما در آستانه ماه مبارک رمضان را 
کاهش تولید به دلیل خشکسالی سال قبل، افزایش 

قیمت کود و نهاده ها و افزایش نرخ ارز دانست.

امام علی علیه  السالم فرمودند: 
فَتََزوَُّدوا فِی اَیّاِم الَْفناءِ الَِیّاِم الْبَقاِء 

مردم ! در روزهای فناپذیر، برای روزگار جاودان، توشه برگیرید. 
)نهج البالغه : خ 15۷، ص 462(
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در روزهای پایانی هفته گذشته شایعه افزایش قیمت 
بنزین به یکی از مهم ترین چالش ها تبدیل شد، 
به طوری که رسانه های منتشر کننده اخبار افزایش 
قیمت بنزین می گویند این خبر از سوی دولتی ها 
به آنها رسیده و در سوی دیگر نیز دولتی ها هرگونه 
ارائه اطالعات در این زمینه را تکذیب می کنند. 
بررسی های آماری نشان می دهد قیمت بنزین در 
ایران معادل 10 درصد قیمت بنزین در کشورهای 
منطقه است و از سوی دیگر در سال های اخیر 
میزان مصرف بنزین بسیار افزایش پیدا کرده است.

قیمت افزایش نمی یابد
به نقل از فارس ، بهروز نعمتی سخنگوی هیئت 
رئیسه مجلس در حاشیه جلسه علنی روز گذشته 
مجلس در جمع خبرنگاران اظهار کرد: مجلس 
که در واقع نشست غیرمشترک مجلس و دولت 

برای ساماندهی سوخت برگزار شده بود نمایندگان 
دولت از جمله وزیر کشور و رئیس سازمان برنامه و 
بودجه حضور یافتند که در این جلسه توضیحاتی در 
خصوص مسائل اقتصادی کشور ارائه شد و آقای 
الیحه  اصالح  خصوص  در  توضیحاتی  نوبخت 
بودجه ارائه کرد. نعمتی بر این اساس گفت: پس 
از مذاکرات صورت گرفته بنا بر نظر دولت مقرر شد 
به منظور جلوگیری از قاچاق سوخت و ساماندهی 
احیا شود. وی اضافه  سوخت،کارت های سوخت 
کرد:  قرار شده در سال ۹۸ کارت های سوخت احیا 
شود اما هیچ گونه سقف و سهمیه بندی برای بنزین 
نداریم و با همان نرخ قبلی یعنی هر لیتر هزار تومان 

ارائه خواهد شد.

ادامه شیوه فعلی خوب است؟
مختلفی  سناریوهای  کارشناسان  میان  این  در 

در  سناریوها  این  از  یکی  اند.  کرده  ارائه 
فعلی  شیوه  ادامه  بنزین،   قیمت  تعیین تکلیف 
افزایش  بدون  بنزین  تک نرخی  فروش  یعنی 
است.  تومان   1000 نرخ  همان  با  و  قیمت 
که  است  این  می شود  مطرح  اینجا  که  سوالی 
در  فعلی چیست.  ادامه شیوه  مزایای  و  معایب 
اول  نقد  دارد؛  وجود  اساسی  نقد  دو  زمینه  این 
اینکه دولتی ها و کارشناسان انرژی با استناد به 
بنزین،  قیمت  ارزان بودن  در  ایران  رتبه سومی 
در  بنزین  ارزان فروشی  برای  دولت  معتقدند 
میلیارد  هزار   123 تا   120 بین  ساالنه  داخل 
تومان یارانه پنهان توزیع می کند که با رساندن 
هزار   123 خلیج فارس،  فوب  نرخ  به  قیمت 
در  بنزین می تواند  پنهان  یارانه  تومانی  میلیارد 
از  بخشی  و  شده  مصرف  مختلف  بخش های 
مشکل کسری بودجه دولت را جبران کند. اما 

نقد دوم به شیوه فعلی مصرف بنزین در کشور، 
بی رویه  افزایش  به  نسبت  هشدارگونه  نقدی 
مصرف روزانه بنزین و همچنین افزایش قاچاق 
آن است. بر این اساس منتقدان با ذکر تجربه 
ساله  ۹ دوره  طی  بنزین  سهمیه بندی   طرح 
)۹3 - ۸6( می گویند پس از اجرای سهمیه بندی 
بنزین در سال ۸6، میزان مصرف از روزانه 73 
لیتر تا  لیتر در سال ۸5 به 6۹ میلیون  میلیون 
در  اگر  که  است  یافته  کاهش   ۹3 سال  پایان 
اجرا شود،  نیز طرح سهمیه بندی  فعلی  شرایط 
این طرح می تواند جلوی افزایش بی رویه مصرف 
و همچنین قاچاق بنزین را بگیرد. بررسی های 
آماری نیز مزایای این استدالل را تایید می کند، 
به طوری که از سال ۹4 که طرح سهمیه بندی 
بنزین کنار گذاشته شد، مصرف روزانه بنزین از 
با رشد 31  پایان سال ۹3  در  لیتر  میلیون   6۹

درصدی به بیش از ۹1 میلیون لیتر در ماه اخیر 
رسیده است. این در حالی است که طی اجرای 
۹ ساله طرح سهمیه بندی، مصرف بنزین نه تنها 
افزایش نیافت بلکه کاهشی نیز بوده است. لذا 
ادامه این شیوه توزیع بنزین در کشور از آنجاکه 
 -  2 و  مصرف  بی رویه  افزایش  موجب   -  1
قاچاق سوخت شده و همچنین 3 - یارانه پنهان 
چشمگیری را عاید دهک های درآمدی ثروتمند 

می کند، فاقد کارایی است.

توافق دولت و مجلس برای بنزین؛ قیمت افزایش نمی یابد

روزنامه شرق نوشت: »آیا علی الریجانی نیز مانند 
اکبر ناطق نوری می خواهد چهار گوشه زمین عملی 
سیاست را ببوسد و کنار برود یا در ظاهر کنار می رود 
اما ناگهان از کنار یکباره وسط زمین قدرت شیرجه 
خواهد رفت؟ این البته گمانه ای است که درباره 

محمدرضا باهنر نیز وجود دارد. 

علی الریجانی
رسانه نزدیک به علی الریجانی خبر از این داده 

است که رئیس فعلی مجلس نه  تنها در انتخابات 
1400 بلکه در انتخابات مجلس یازدهم نیز شرکت 
نخواهد کرد. سایت خبرآنالین نوشته بود رسانه ها 
به  ورودش  قصد  درباره  الریجانی  علی  پاسخ 
انتخابات ریاست جمهوری را به این معنا گرفته اند که 
رئیس کنونی مجلس شورای اسالمی، در انتخابات 
این  نمی کند.  شرکت  سیزدهم  ریاست جمهوری 
سایت در ادامه نوشته بود: اطالعات کسب  شده از 
سوی خبرآنالین حکایت از آن دارد که الریجانی 

حتی در انتخابات اسفند امسال نیز شرکت نمی کند 
و مجلس یازدهم بدون حضور او تشکیل خواهد 
در  حضورش  به  پاسخ  در  الریجانی  علی  شد. 
انتخابات 1400 به خبرنگاران گفته بود: »در این 

وادی نیستم.«
این که علی الریجانی به نوشته سایت نزدیک به 
او در انتخابات مجلس ثبت نام نکند، از قضا این 
گمانه را بیشتر تقویت می کند که حضورش در 
انتخابات ریاست جمهوری 1400 قطعی است. او 
می خواهد یک سال باقی مانده فراغت از مجلس 
آماده  صرف  را  ریاست جمهوری  انتخابات  تا 
کردن حضور برای رقابت بر سر کرسی پاستور 
کند. اگر چه علی الریجانی سال ۹5 گفته بود 
کاندیدا  ریاست جمهوری  آینده  انتخابات  برای 
نمی شوم و تصمیمی ندارم اما در یک سال اخیر 
اخبار و شایعه های زیادی درباره این که الریجانی 
و  اصولگرایان   1400 گزینه  زیاد  احتمال  به 
دولتی های معتدل خواهد بود، تقویت شد. بهروز 
نعمتی، اصولگرایی که از نزدیکان علی الریجانی 
در مجلس است، نیز تاکنون هیچ خبر مشخصی 

در  این  باره نداده، نه تکذیب کرده است و نه تأیید. 
او صرفاً گفته: من خبر ندارم. در حرف عجیب تری 
الریجانی  آقای  چه   کاره  من  است:  گفته  نیز 
هستم که رئیس ستاد شوم. نقوی حسینی، عضو 
کمیسیون امنیت ملی مجلس که سابقه درگیری 
از  و  دارد  را هم  در مجلس  با الریجانی  لفظی 
چهره های تندروی این جریان است نیز خبر داده 
بود حضور الریجانی در انتخابات 1400 قطعی 

است و ستادهایش را هم فعال کرده است. 

محمدرضا  باهنر
محمدرضا باهنر هم که دبیر کل جامعه اسالمی 
و  امام  خط  پیروان  جبهه  رئیس  و  مهندسین 
رهبری و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام 
است، احتمااًل برای سال 1400 برنامه هایی در سر 
دارد. در این صورت او یکی از جدی ترین رقبای 
علی الریجانی در جریان اصولگرایی است. او 2۸ 
سال نماینده مجلس از طیف راست یا اصولگرا 
بود اما در بزنگاه انتخابات مجلس فعلی ثبت نام 
نکرد و گفت دیگر قبای مجلس را از تن درآورده 

است. احتمااًل برای باهنر مجلس دیگر جذابیتی 
نداشت او تا نایب رئیسی هم پیش رفته بود و با 
وجود چهره هایی مانند علی الریجانی بعید بود که 
بختش برای رسیدن به جایگاه ریاست مجلس 
به  پاسخ  در  خودش  شود.  باز  زودی ها  این  به 
سوال خبرنگاری که پرسیده بود چرا دیگر نامزد 
انتخابات مجلس نشد، گفته بود: »اول می گویم 
اگر حوصله  و  برو  و  بیا  را  راهی  2۸ سال یک 
کردی ساِل 2۹ هم بروی به من توصیه کن که 
چرا نرفتی.«خودش گفته است: »زمانی که ثبت 
نام نکردم بعضی ها گفتند می خواهد رئیس جمهور 
رأی  مجلس  در  ترسیده  گفتند  بعضی ها  شود، 
نیاورد و ثبت نام نکرده است، بعضی ها گفتند اصاًل 
صالحیتش ممکن بود رد شود، از ترس این که 
صالحیتش تأیید بشود یا نشود، ثبت نام نکرد!« 
او اگرچه همواره منکر این شده که قصد ورود به 
انتخابات ریاست جمهوری را دارد اما قطعاً مترصد 
است و گوشه چشمی به آن دارد. شاهدش هم یک 
جمله کلیدی اوست: »آنهایی هم که کاندیدا دارند 
از حاال نباید کاندیدایشان را علم کنند و رو کنند.« 

احتمال رقابت باهنر و الریجانی در انتخابات ۱۴۰۰

 سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان جنوبی در نظر دارد: از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( مناقصه خدماتی با شماره فراخوان 2098003578000001 به شرح جدول ذیل را به شرکت های
 واجد شرایط واگذار نماید. 

شماره مناقصهمیزان سپرده شرکت در مناقصه به ریالمیزان برآورد اولیه به ریالموضوع
واگذاری امور خدمات عمومی، فضای سبز و نگهبانی سازمان مدیریت و برنامه  ریزی استان 

5.735.096.304286.754.8152098003578000001خراسان جنوبی

درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ستاد  به آدرسwww.setadiran. ir  می باشد.  مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ درج اولین آگهی روزنامه تا پایان ساعت 18:00روز پنجشنبه 
مورخ 1398/02/19  مهلت زمانی ارائه پیشنهادات: از تاریخ 1398/02/17 تا پایان ساعت کار اداری روز دوشنبه مورخ 1398/02/30 به مدت 12 روز می باشد.

نشانی و زمان بازگشایی پاکت ها: خراسان جنوبی، شهرستان بیرجند، خیابان محالتی، خیابان 22 بهمن 9، سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان راس ساعت9:00 صبح روز سه شنبه مورخ 1398/02/31 
کلیه پاکت های پیشنهادی صرفاً از طریق سامانه مذکور بارگذاری گردد و تنها پاکت الف )حاوی ضمانت نامه( به صورت فیزیکی تحویل دبیرخانه سازمان گردد.

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گذار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها : 056-31272104
سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان جنوبی 

» آگهي مناقصه عمومي یک مرحله ای«

اداره کل گمرکات استان خراسان جنوبی )مناقصه گذار به نشانی بیرجند- ابتدای خیابان غفاری - جنب فروشگاه اتکا - اداره کل گمرکات استان خراسان جنوبی( در نظر دارد: اجرای پروژه ذیل را براساس قانون برگزاری مناقصات به پیمان کاران دارای صالحیت از سازمان 
مدیریت وبرنامه ریزی کشور) معاونت سابق برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری( از محل اعتبارات  اختصاصی )غیر عمرانی( واگذار نماید . لذا پیمانکاران واجد شرایط متقاضی  می توانند جهت دریافت اسناد مربوطه از تاریخ 1398/02/17 تا 1398/02/21 

به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir  و شماره فراخوان 2098000167000001 مراجعه نمایند.

مبلغ اعتبار مدت پیمانمحل اجراموضوعپروژه
)ریال( 

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 
)ریال(

تاریخ تحویل اسناد و 
تاریخ بازگشاییپیشنهادات

 x-ray خرید،حمل و نصب دیوارپیش ساخته جداره محوطه
گمرک مرزی ماهیرود

دیوار محوطه سایت  
ایکس ری ماهیرود 

گمرک مرزی 
حداکثرساعت 10  صبح 60600000000030000000 روزماهیرود

مورخ 1398/03/01
ساعت 11 صبح   

 مورخ 1398/03/01
تضمین شرکت در مناقصه : مبلغ 000 000 300 )سیصد میلیون( ریال است که به صورت واریز نقدی به حساب شماره  650170000002111006302004 به نام حساب وجوه متمرکز سپرده اداره  کل گمرکات استان خراسان   جنوبی نزد بانک ملی بیرجند

 محل تحویل اسناد وپیشنهادات: سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد(  www.setadiran. ir  ضمناً پاکت »الف«  و اسناد ارزیابی عالوه بر بارگذاری در سامانه به آدرس: بیرجند-ابتدای خیابان غفاری- جنب فروشگاه اتکا- دبیرخانه اداره کل گمرکات استان خراسان 
جنوبی در موعد مقرر تحویل گردد.  محل گشایش پیشنهادها اتاق جلسات اداره  کل گمرکات استان خراسان جنوبی می باشد .

اداره کل گمرکات استان خراسان جنوبی

» فراخوان  مناقصه عمومی یک مرحله ای «   نوبت  اول   

نام سازمان مناقصه گذار: دانشگاه صنعتی بیرجند موضوع مناقصه: واگذاری مدیریتی و انجام حجمي کلیه 
امور مربوط به فعالیت های خدماتی، نظافتی و پشتیبانی و نگهداری و توسعه فضاهای سبز دانشگاه صنعتی بیرجند 
شرح مختصر کار: 1- واگذاری مدیریتی و انجام حجمی کلیه امور مربوط به فعالیت های خدماتی، نظافتی و 
پشتیبانی و نگهداری، توسعه و مراقبت از کلیه فضاهای سبز دانشگاه صنعتی  بیرجند در قالب به کارگیری حدود 
7040 نفرساعت کار موردنیاز در ماه برابر شرایط مناقصه، بسته خدمات و چک لیست ارزشیابی. مدت زمان 
اجرا: دوازده ماه )یک سال شمسی( شرایط متقاضي: داشتن پروانه رتبه بندی و تأیید صالحیت در رسته 
خدمات عمومی با تاریخ معتبر از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و تأیید صالحیت ایمنی الزم. قیمت 
اسناد مناقصه: الف( واریز مبلغ 500.000 )پانصد هزار( ریال به حساب شماره 4001093703022182 
با شبای 270100004001093703022182 به نام درآمدهای اختصاصی دانشگاه صنعتی بیرجند نزد 
بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران با شناسه واریز 365093780123102001401200000010 و ارائه 
 )pos( پرداخت از طریق دستگاه کارتخوان )فیش آن به دبیرخانه مرکزی دانشگاه جهت خرید اسناد.  ب
در دبیرخانه مرکزی دانشگاه. ج( پرداخت اینترنتی و دریافت الکترونیکی اسناد. میزان سپرده شرکت 
در مناقصه: 1.680.000.000ریال )یک میلیارد و ششصد و هشتاد میلیون( و به یکي از صورت های 
مشروحه زیر در پاکت » الف«  تحویل گردد. الف - ضمانت نامه بانکي به نفع دانشگاه صنعتی بیرجند.  
ب- واریز وجه نقد به حساب سپرده جاری دانشگاه به شماره حساب 472339443 )حساب سپرده حسن 
 انجام کار دانشگاه، بانک تجارت شعبه مرکزی بیرجند(. ج- چک تضمین شده بانکی در وجه دانشگاه.

تبصره: ضمانت نامه بانکی می بایست غیر قابل برگشت و بدون قید و شرط با مدت اعتبار اولیه 3 ماه از تاریخ 
آخرین مهلت تسلیم پیشنهاد و قابل تمدید به مدت یک دوره سه ماهه دیگر که توسط یکی از بانک های 
داخلی به نام دانشگاه صنعتی بیرجند صادر شده باشد. محل دریافت اسناد مناقصه و تحویل پیشنهادها: 
بیرجند- میدان ابن حسام- بلوار صنعت و معدن- دانشگاه صنعتی بیرجند- دبیرخانه مرکزی. زمان دریافت 
اسناد مناقصه و زمان تحویل پیشنهادها: دریافت اسناد از روز دوشنبه 1398/02/16 تا پایان وقت اداری 
پنجشنبه 1398/02/19 و زمان تحویل پیشنهادها تا پایان وقت اداری شنبه 1398/02/28 تاریخ و محل 
بازگشایي پیشنهادها: ساعت 12 ظهر روز یکشنبه مورخ 1398/02/29 در محل ساختمان اداری آموزشی 
شماره 1 - طبقه  همکف دفتر ریاست دانشگاه )حضور نماینده شرکت با معرفي نامه کتبي درهنگام بازگشایی 
پاکات"ج" توسط کمیسیون مناقصه بالمانع مي باشد ) تصریح این نکته که صرف شرکت در مناقصه و ارائه 
پیشنهاد، ایجاد حق برای شرکت کننده و ایجاد تکلیف و یا سلب اختیار برای دانشگاه نمی نماید و دانشگاه 
مجاز است در چهارچوب ضوابط مقرر و با عنایت به صرفه و صالح خود هر یک از پیشنهادها را قبول یا رد 

نماید. تلفن تماس:  05632391000 . هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه خواهد بود.

آگهي مناقصه عمومي یک مرحله ای به همراه ارزیابی کیفی )نوبت دوم(

دانشگاه صنعتی بیرجند


