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صفحه 2

تأملی بر سهمیه بندی بنزین

از پالس های مقامات دولتی  بعد 
خصوص  در  اخیر  های  هفته  در 
ضرورت سهمیه بندی  )نه افزایش 
قیمت ( بنزین و درز خبر آن طی 
سه شب منتهی به جمعه، مشخص 
بود که اتفاقی خواهد افتاد. سرانجام 
و  بندی  سهمیه  جمعه،  بامداد  از 
مهم  حامل  این  قیمت  افزایش 
انرژی به ناگهان عملیاتی شد! این 
اتفاق از آن جهت که معموالً سطح 
زندگی مردم را به دو دوران قابل 
توجه تاریخی- زیستی، یعنی قبل از 
سهمیه بندی   . . .  ادامه در صفحه 2

واکنش استان
 به شوک بنزینی

دغدغه و گالیه مردم خراسان جنوبی در خصوص اثرات سوء 
افزایش قیمت بنزین بر تورم ، عدم نظارت مناسب بر بازار 

و انتخاب زمان نامناسب برای آغاز طرح

معاون اقتصادی استاندار : افزایش قیمت
کاال به بهانه نرخ بنزین، ممنوع است

مدیرکل تعزیرات حکومتی : نظارت بر بازار
 با جدیت بیشتری انجام می شود

اعتراضات مردمی به سهمیه بندی و افزایش قیمت بنزین

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی
در آئین اختتامیه جشنواره تئاتر استان: 

تا پایان سال جاری ، ۲ سالن تئاتر در 
قاین و طبس به بهره برداری می رسد

7 روزتا بزرگترین رویداد فرهنگی خراسان جنوبی )نمایشگاه کتاب(
روابط عمومی اداره کل فرهنگ  و ارشاد اسالمی خراسان جنوبی

جناب آقای مهندس حسین مودی
خبر مسرت بخش انتصاب جناب عالی را به عنوان

 مدیر شعب بانک کشاورزی استان خراسان جنوبی
 تبریک و تهنیت عرض می نماییم، 

موفقیت و سربلندی شما را از درگاه خداوند منان مسئلت داریم.
شورای اسالمی و شهرداری مود

جناب آقای حاج محمد علی زرنگ
خبر مسرت بخش انتصاب شایسته جناب عالی را به عنوان 

رئیس اداره امور شعب بانک ملی خراسان جنوبی
 که نشان از درایت و توانمندی اجرایی شما می باشد، صمیمانه تبریک 

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

مدیرعامل شرکت درنمای شرق - علیرضا الهیاری

جناب آقای حاج محمد علی زرنگ
انتصاب بجا و شایسته جناب عالی را به سمت 

رئیس اداره امور شعب بانک ملی خراسان جنوبی
 که نشان از کارآمدی، لیاقت و پشتکارتان می باشد

 صمیمانه تبریک عرض نموده، موفقیت و سربلندی شما را از 
درگاه ایزد منان مسئلت دارم.

یاسـر بهدانـی

جناب آقای غالمرضا اشرفی 
با کمال مسرت انتصاب جناب عالی را به عنوان

 سرپرست اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی
 که نماد بارزی از تعهد، کارآمدی، لیاقت و شایستگی های شما می باشد 

تبریک عرض نموده ، موفقیت روز افزون تان را از درگاه ایزد منان 
خواستاریم.

مدیرعامل شرکت درنمای شرق - علیرضا الهیاری

فراخوان مناقصه بنیاد مسکن انقالب اسالمی خراسان جنوبی
 شرح در صفحه آخر 

سرکـار خـانم اکـرم خیـرآبادی
موفقیت شما را در کسب دکتـرای ریاضـی

 تبریک عرض نموده ، از خداوند منان سعادت و تعالی شما را در تمامی عرصه ها آرزومندیم.
خانـواده

هم استانی های عزیز: با توجه به برودت هوا از باز بودن مسیر دودکش و وسایل گاز سوز و نصب کالهک اطمینان حاصل فرمایید
روابط عمومی سازمان نظام مهندسی 

ساختمان خراسان جنوبی

                        تاریخ:98/08/26 
شماره 11373

 

 آگهي مناقصه عمومي خرید  شماره: 11373   تاریخ: 98/8/26 شرکت آب وفاضال                                                       
شرکت آب و فاضالب خراسان جنوبی براساس مفاد قانون برگزاري مناقصات، مصوب 83/11/17 در 
نظر دارد، خرید کنتور و لوله و اتصاالت با مشخصات زیر را از طریق مناقصه عمومي خریداري نماید، 
تولیدکنندگانی که مایلند در این مناقصه شرکت نمایند با عنایت به توضیحات و مشخصات ذیل الذکر 
مي توانند از تاریخ انتشار آگهي حداکثر تا تاریخ  98/09/02 جهت دریافت اوراق مناقصه به نشاني: 
www.setadiran.ir مراجعه نمایند. ضمناً جهت کسب اطالعات بیشتر مي توانید در ایام هفته و 

ساعات اداري با شماره تلفن هاي 32231637-32236618-056 تماس حاصل نمایید.
1-کنتور 1/2 اینچ خانگی و کنتور 3/4 اینچ و 1 اینچ ، 2 اینچ و 3 اینچ التراسونیک به تعداد مندرج 

در اسناد و طبق مشخصات فنی پیوست اسناد مناقصه
 2- شیر شبکه و شیر قطع و وصل آلیاژی و شیر فلکه و شیر خودکار برنجی به تعداد مندرج در اسناد مناقصه

3- بوشن،کمربند و کلکتور و پایه کنتور پلی اتیلن و نوار تفلون به تعداد مندرج در اسناد مناقصه
4- حوضچه پیش ساخته پلی اتیلنی با درب چدنی استاندارد به تعداد مندرج در اسناد مناقصه

5- لوله پلی پروپیلن سایز 20 و 25 میلیمتر به تعداد مندرج در اسناد مناقصه
6- زانو جوشی، پایه شیر قطع و وصل،نوار خطر و لوله محفظه و سایر ملزومات نصب انشعابات طبق 

مشخصات پیوست اسناد و به تعداد مندرج در اسناد مناقصه
توضیحات ضروري:

1- مدت تحویل: کاال از زمان انعقاد و مبادله قـرارداد 40 روز  تعیین مي گردد. 
 2- نحوه کنترل کیفی: پس از تایید بازرسی سطح 2 توسط شرکت بازرسی کننده مورد تایید 

کارفرما، تحویل کاال به )انبار امورهای آبفای بیرجند،طبس گلشن،فردوس ونهبندان( 
3- منبع تامین اعتبار: از محل اعتبـارات طرح هاي عمراني سال 1398)اسناد خزانه اسالمی(تاریخ 

سررسید 1399، 1400، 1401
4- زمان و مكان بازگشـایي پـاکات: روزشنبه مورخ 98/09/16 ساعت 12ظهر در محل اتاق 
جلسات شرکت آب و فـاضالب خراسـان جنوبي خواهد بود. ۵- زمان تحویل اسناد مناقصه: 
تاروز شنبه مورخ 98/09/16ساعت 11 ظهر در سامانه ستادwww.setadiran.ir بارگذاری نمایید. 
6- تضمین شرکت در مناقصه به صورت ضمانتنامه بانکی و یا واریز به شماره حساب وجوه سپرده 
4001133307146134 بانک مرکزی به مبلغ 194.986.000ریال  7- هزینه درج آگهي به عهده 
برنده مناقصه مي باشد.  8- حضور یک نفر نماینده از تامین کنندگان و یا اشخاص با معرفي نامه کتبي 
در کمیسیون آزاد است. 9- ضمناً اسناد مناقصه از طریق سامانه ستاد قابل دریافت می باشد. الزم به 
ذکر است اسناد مناقصه فقط از طریق سامانه ستاد به کمیسیون ارسال شود و کلیه مدارک در این 

  www.setadiran.ir   .سایت بارگذاری شود
  دفتر قراردادها شرکت آب و فاضالب خراسان جنوبی

به  آزاد اسالمی خراسان جنوبی  دانشگاه  روابط عمومی  به گزارش 
نقل از مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد اسالمی دفترچه حاوی 
اطالعات رشته / محل های مرحله تکمیل ظرفیت آزمون کارشناسی 
ارشد سال 98 دانشگاه آزاد اسالمی روی سامانه ثبت نام الکترونیکی 

مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه منتشر شده است. انتخاب رشته داوطلبان این مقطع تا 
ساعت 24 روز یکشنبه 26 آبان ماه ادامه خواهد داشت. داوطلبان شرکت کننده در آزمون 
کارشناسی ارشد که براساس کارنامه صادره از سوی سازمان سنجش آموزش کشور مجاز 
به انتخاب رشته شده اند ) اعم از پذیرفته شدگان یا مردودین اعالم نتیجه قبلی این مقطع 
و یا افرادی که در مرحله قبل انتخاب رشته ننموده اند( به منظور شرکت در این مرحله 
از تکمیل ظرفیت و انتخاب رشته/ محل در دانشگاه آزاد اسالمی می توانند با مراجعه به 
سامانه www.azmoon.org نسبت به انتخاب رشته اقدام نمایند.داوطلبان به منظور 
انتخاب رشته در این مقطع الزم است کارت اعتباری ثبت نام را از سامانه مذکور خریداری 
نمایند. ضمناً آن دسته از داوطلبانی که عالوه بر کد رشته امتحانی اصلی در کد رشته 
امتحانی دوم )شناور(نیز مجاز به انتخاب رشته شده اند می توانند، رشته/ محل های 
متناظر کد رشته امتحانی دوم خود را نیز در میان یکصد رشته/محل انتخابی خود منظور 
نمایند. ویرایش رشته/ محل های انتخابی تا پایان مهلت انتخاب رشته امکان پذیر بوده و 
داوطلبان بدین منظور نیازی به تهیه کارت اعتباری مجدد ندارند. نتایج انتخاب رشته این 

مرحله تا پایان هفته اول آذر ماه اعالم خواهد شد.

26 آبان آخرین مهلت  انتخاب رشته 
محل های مرحله تکمیل ظرفیت ارشد 1398 دانشگاه آزاد اسالمی

جناب آقای مهندس ضیائیان احمدی
با کمال مسرت انتصاب شایسته جناب عالی را به سمت

مدیر تعاون روستایی خراسان جنوبی
تبریک عرض نموده

 امید است در سایه الطاف الهی موفق و سربلند باشید.

هیئت مدیره و مدیرعامل 
شرکت تعاونی روستایی ابن حسام خوسف

جناب آقای دکتر جعفری
با کمال مسرت انتصاب شایسته جناب عالی را به سمت

معاون تعاون روستایی خراسان جنوبی
 که نشان از تخصص،  لیاقت و تعهد خالصانه شما می باشد صمیمانه 
تبریک عرض نموده، توفیق روز افزون تان را از درگاه باریتعالی آرزومندیم.
هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت تعاونی روستایی ابن حسام خوسف
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سرمقاله

تأملی بر
 سهمیه بندی بنزین 
* هرم پور

)ادامه از صفحه یک(  یعنی قبل از سهمیه 
بندی و بعد از آن تقسیم می کند، رویدادی مهم 
و اساساً برای بخشی از طبقات ضعیف و به ویژه 
متوسط جامعه ما، سرنوشت ساز است. می دانم 
و می چشم که جامعه در عصبانیت و التهاب 
ناشی از این تصمیم خاص غوطه ور است ، 
لذا دهها سرمقاله روزنامه های مختلف را مرور 
کرده ام تا به دیده انصاف چیزی بنویسم که 
واقعیت باشد. دیروز »کیهان« از ضرورت نظارت 
دولت گفته بود و هوشیاری برای نیفتادن در تله 
بحران آفرینی دشمن،  »وطن امروز« با یک 
مقایسه آماری از 6 برابر بودن مصرف بنزین 
آمریکایی ها و 5 برابر بودن مصرف کانادایی 
ها و 3 برابر بودن مصرف عربستانی ها و قطری 
ها نسبت به ما و تأکید بر اینکه هر اصالحی از 
جمله قیمت بنزین می باید منجر به رفاه مردم 
شود نه افزایش مشکالت معیشتی آنان نوشته 
بود، »جمهوری اسالمی« تأکید کرده بود که با 
تجربه می توان گفت در پی اجرای این طرح،  
به دلیل ضعف نظارت ها مشکالتی گریبانگیر 
مردم خواهد شد، »اعتماد« به قلم مهندس 
ترکان مشاور رئیس جمهور کاًل بحث را به 
تأثیر سهمیه بندی بر آلودگی هوا کشانده بود! 
و »شرق« این تصمیم دولت را نگران کننده و 
بیشتر به سود افراد برخوردار دانسته بود. سایت 
ها، کانال ها و صفحات رسمی مجازی نزدیک 
به دولت حمایت کرده بودند و مردم و منتقدین، 
هم نگران و هم به شدت از این اقدام در حال 
گالیه بودند. اما واقعیت چیست؟ آن هم در 
استانی با 40 درصد جمعیت مردمی که تحت 
پوشش نهادهای حمایتی هستند و یک پنجم 
جمعیتی که تحت پوشش کمیته امداد قرار 
دارند، استانی مرزی که هم طعم تلخ محرومیت 
و گرانی و فقر و  فراموشی  را چشیده و هم طعم 
تلخ قاچاق میلیون ها لیتر سوخت از مرزهایش 
را. در ایران بر اساس آمار مراکز رسمی، روزانه 
حدود 40 میلیون لیتر بنزین قاچاق می شود و 
دولت هم 21 میلیون دالر به صورت روزانه 
یارانه بنزین را پرداخت می کند. بخش مهمی 
از این معضل به فرهنگ مصرف نامناسب ما 
 و بخشی هم به ضعف نظارت ها بر می گردد. 
اصالح قیمت ها و اصالح سهمیه ها از جمله 
مناسب ترین راهکارها، ضروری ترین اقدامات 
و نجات بخش ترین حرکت هاییست که می 
باید در کشور اجرا می شد تا آینده را برای ما 
تضمین کند. اما این تصمیم از ابتدای انقالب 
طرق  به  اخیر  های  سال  در  و  نشده  انجام 
مختلف به آن پرداخته شده است. اقدام دولت 
های قبلی و فعلی در انجام این مهم، شجاعانه 
و قابل تقدیر است، به ویژه آنکه با برخی ساز 
و کارهای مناسب، تالش شده فشار تورمی از 
فضای حمل و نقل دور شود یا با تخصیص 
یارانه نقدی به 18 میلیون خانوار ایرانی از محل 
کسب درآمد 3400 میلیارد تومانی حاصل از 
افزایش و اصالح قیمت بنزین، رضایت مردم 
به نحوی جلب گردد، هر چند مرکز پژوهش 
های مجلس اعالم کرده نرخ تورم حاصل از 
این اقدام حدود یک و شش دهم درصد خواهد  
بود ولی با توجه به شرایط موجود، بیان چند نکته 
خالی از لطف نیست:)ادامه در ستون مقابل(

یکشنبه  * 26 آبان 1398 * شماره 4494

3 هزار و 500 کارت سوخت در انتظار مراجعه مالکان

صداوسیما- 3500کارت سوخت در باجه های ادارات پست استان در انتظار مراجعه مالکان است. الهامی، مدیرکل پست استان با اشاره به اینکه از 3500کارت سوخت 
معطلی، 2300 فقره مربوط به بیرجند است، افزود:  باجه های معطلی در  بیرجند تا پایان هفته تا ساعت  6 بعدازظهر به صورت یکسره و در قاین، فردوس، طبس و 

نهبندان تا ساعت  4 بعداز ظهر دایر خواهند بود تا کارت های سوخت معطلی که باید به این باجه ها هدایت شوند به مالکان تحویل داده شود.

)ادامه سرمقاله( 
1- انتخاب شب عید والدت پیامبر رحمت و 
مهربانی برای آغاز طرح سهمیه بندی، در هر 
اتاق فکر رسانه ای یا امنیتی مطرح و مصوب  
شده، قابل نقد است. شیرینی چنین عید مبارکی با 
عصبانیت های ناشی از اعالم خبر مذکور از بین 
رفت و تلخی یک اقدام که می توانست با اطالع 
رسانی مطلوب و کمی طمأنینه در اجرا  و کمی 
تعدیل در قیمت ها، کاماًل برای مردم  قابل قبول 

باشد، با یک بی اعتمادی همراه شد.  
2- در شرایطی که انتخابات مهم را پیش رو 
داریم و کشور و به ویژه اقشار کم درآمد طی دو 
سال اخیر آرام آرام در حال کمر راست کردن از 
زیر فشار افزایش تورم سرسام آور بودند و رئیس 
محترم دولت نیز در سخنرانی های اخیر بارها و 
بارها  از مردم در این تاب آوری باالیشان تشکر 

کردند این اقدام واقعاً چه معنایی داشت؟
3- افزایش قیمت بنزین قطعاً در سایه ضعف 
نظارت ها به افزایش قیمت سایر کاالها منجر 
خواهد شد. چه کم و چه زیاد. این موضوع به 
متوسط  طبقه  روی  را  تأثیرش  صورت خاص 
جامعه نشان خواهد داد. یعنی طبقه متوسط جامعه 
را به فقر نزدیک تر و چند پله از قدرت خرید آنها 
را کم خواهد کرد. به گونه ای که یارانه نقدی با 
آثار تورمی خاص خود هیچگاه نخواهد توانست 

جایگزین مناسبی برای افزایش قیمت ها باشد.
غیر  و  محرومیت  شرایط  با  هایی  4-استان 
صنعتی و غیر مولد  در حوزه های اقتصادی 
کالن مثل خراسان جنوبی، آثار زیان بارتری از 
این افزایش قیمت ها را تجربه خواهند کرد. به 
گونه ای که بخشی از آن را مجدداً در مهاجرت 
ها و بخشی را در حوزه آسیب های اجتماعی و 
افزایش تنش های روانی و کاهش سطح رفاه 
عاطفی، فرهنگی، تربیتی و تفریحی مردم در 

سطح جامعه مشاهده خواهیم کرد.
5- اعتراض و گالیه مردم نسبت به این موضوع 
مهم،  امری عادی و کاماًل قابل پیش بینی است. 
چه بسا در برخی از کشورها چنین امور مهمی به 
تصمیم های همگانی و همه پرسی گذاشته می 
شود و نتیجه آن همه پرسی، هر چه باشد اعمال 
می گردد. همه پرسی و نظرسنجی پیشکش! در 
هر جایگاه و موقعیتی هستیم، سعی نکنیم این 
گالیه ها را به دید بحران ببینیم و این اعتراض 
نظرات  دشمن،  به  مستند،  بدون  را  نرم  های 
مخالف رهبری یا نظام، تالش برای براندازی 
نظام، توطئه علیه آرمان ها و ارزش ها، اقدام 
علیه امنیت ملی و.... پیوست کنیم. حساب سوء 
استفاده کنندگان جدا و حساب عناصر دوست دار 
انقالب ولی گالیه مند و نگران جداست. کما 
اینکه اغلب ائمه جمعه محترم نیز روز جمعه با 
تأکید بر ضرورت اجرای این اقدام، ولی نسبت به 
نظارت ها و احتمال وقوع آثار منفی بر معیشت 

مردم تأکید و ابراز نگرانی داشتند.
6- با همه تفاسیر اقدام انجام شده برای اینکه 
طرح سهمیه بندی، بیشترین اثرگذاری مثبت و 
کمترین اثرگذاری منفی را داشته باشد نیازمند 
نظارت های قویست. متأسفانه تجربه خوبی از 
این نظارت ها نداریم ولی از همه دست اندرکاران 
تقاضا داریم برای مردم و به نفع مردم و برای 
جلوگیری از اثرات نامناسب تورمی چنین تصمیم 
هایی، در زمین مردم بازی کنند و حداکثر تالش 
را انجام دهند. مردم هم در عین مطالبه گری، 
حتماً هوشیار باشند که در پازل از پیش تعیین شده 

عناصر بدخواه بازی نکنند.
   )لطفا نظر و پیشنهاد خود در رابطه با یادداشت های 
روزنامه را به شماره 09304943831 ارسال فرمایید(

امین جم - بر اساس مصوبه شورای عالی 
هماهنگی اقتصادی سران سه قوه از بامداد 
وسایل  همه  برای  بنزین  آبان   24 جمعه 
نقلیه سهمیه بندی شد. خبر افزایش قیمت 
بنزین به سر تیتر اخبار کشور تبدیل و از 
واکنش  خبر،  اعالم  اولیه  ساعات  همان 
موضوع  داشت.این  پی  در  متعددی  های 
در استان خراسان جنوبی نیز بدون واکنش 
نماند.جمعه شب در خیابان مدرس بیرجند 
در  که  برگزار شد  آمیزی  اعتراض  تجمع 
برخی رسانه های داخلی و خارجی انعکاس 
در  شعارهایی  مردم  تجمع  این  در  یافت. 
دادند  سر  بنزین  قیمت  افزایش  به  انتقاد 
که با پادرمیانی مردم و پلیس پایان یافت. 
سوی  از  هایی  پیام  اتفاق،  این  دنبال  به 

شهروندان نیزبه روزنامه آوا رسید.
مطالبه گری مردم 

و درخواست بررسی مجدد
به  انتقاد  ضمن  مردم  ها  پیام  این  در 

میالد  عید  در  بنزین  قیمت  افزایش 
پیش  که  حالی  در  )ص(  اکرم  پیامبر 
از  قیمت  افزایش  بار  چندین  تر 
  ، بود  شده  تکذیب  مسئوالن   سوی 
قیمت  افزایش  چون  مسائلی  به  نسبت 
سخت   ، بنزین  قیمت  افزایش  با  کاالها 
لجام  افزایش  خانوار،  معیشت  شدن 
نگرانی  اظهار   ... و  ها  قیمت  گسیخته 
مسئوالن  جدی  بررسی  و  ورود  و  کرده 

را خواستار شدند.

 برگزاری نشست
 فوق العاده در استان

به دنبال افزایش قیمت بنزین، ستاد تنظیم 
بازار استان با برگزاری نشست فوق العاده، 
از  جلوگیری  و  بازار  مدیریت  درباره 
افزایش  از  برخی سودجویان  سوءاستفاده 
برای  مهمی  مصوبات  بنزین،  قیمت 
افزایش  همچون  تخلفاتی  از  جلوگیری 

 ، ایرنا  از  نقل  داشت.به  کاالها  قیمت 
استاندار  اقتصادی  امور  معاون هماهنگی 
خراسان جنوبی در این نشست اظهار کرد: 
در  کاال  وجود  نظر  از  بررسی هایی  طبق 
بازار هیچ گونه کمبودی نداریم و ذخیره 
نیز  استان  انبارهای  در  اساسی  کاالهای 

وضعیت مطلوب است.

هیچ بهانه ای برای افزایش قیمت ها 
متاثر از قیمت بنزین پذیرفته نیست
مشیرالحق عابدی گفت: نخواهیم گذاشت 
مردم با کمبود کاالیی در بازار مواجه شوند 
شرایط  با  متناسب  بازار،  نیاز  از  پیش  و 
تصمیم گیری خواهیم کرد. وی افزود: هیچ 
از  متاثر  قیمت ها  افزایش  برای  بهانه ای 
قیمت بنزین پذیرفته نیست و این افزایش 
نیز پس از سال ها و با تصمیم قوای سه گانه 
اتخاذ شده است که به صورت ارائه سبد 
حمایتی به اقشار نیازمند و دهک های پایین 
جامعه بر می گردد. معاون استاندار خراسان 
جنوبی تاکید کرد: افزایش قیمت هرگونه 
کاال و خدمات به بهانه افزایش قیمت بنزین 
افزایش قیمت  ممنوع است و مجوزهای 
پیشین باطل اعالم می شود. عابدی گفت: 
نظارت  تمامی طرح های  راستا  در همین 
مستمر بر بازار را اجرا خواهیم کرد و در 
قالب این طرح دستگاه های نظارتی از جمله 
اداره کل صنعت، معدن و تجارت، تعزیرات 
حکومتی، اداره کل بازرسی  و غیره موظفند 
با بهره گیری از سامانه های دریافت گزارشات 
گشت های  تشکیل  و  مردمی  شکایات  و 

مشترک بر بازار کاال و خدمات در استان 
نظارت مستمر داشته باشند و با متخلفان 
برخورد قانونی  انجام گیرد. همچنین اعضا 
در این نشست نظرات و پیشنهادات خود را 
ارائه کردند و پس از جمع بندی تصمیماتی 
در راستای نظارت بر بازار کاال و خدمات و 
پیشگیری از هرگونه افزایش قیمت اتخاذ و 
تکلیف هر یک از دستگاه های عضو ستاد 

تنظیم بازار در این رابطه تعیین شد.

نظارت بر بازار با جدیت
 بیشتری انجام می شود

خراسان  حکومتی  تعزیرات  مدیرکل 
جنوبی نیز درباره نگرانی مردم از افزایش 
از  متولی  دستگاه های  گفت:   ، کاالها 
جمله سازمان تعزیرات حکومتی، سازمان 
اتاق اصناف با جدیت بیشتر بر  صمت و 
داشته  نظارت  خدمات  و  کاال  ارائه  روند 
شرایطی  چنین  در  که  افراد سودجو  با  و 
بدون مجوز اقدام به افزایش قیمت کاال 
خواهد  جدی  برخورد  کنند  خدمات  و 
در  کرد:  بیان  اشرفی  محمدحسین  شد. 
تعزیرات  مشترک  گشت های  زمینه  این 
حکومتی برای رصد و کنترل بیشتر و بهتر 
بازار بر مراکز عرضه خدمات با همراهی 
سایر دستگاه های مربوطه تشدید می شود 
و شعب تعزیرات حکومتی نیز به تخلفاتی 
از قبیل گران فروشی، احتکار، کم فروشی 
یا امتناع از عرضه کاال در اسرع وقت و 
خارج از نوبت رسیدگی خواهند کرد و با 
متخلفان بدون اغماض برخورد خواهد شد.

مسئوالن مدافع حقوق
 مردم خواهند بود

به  را  اطمینان  این  کرد:  اظهار  وی 
والیتمدار  و  متدین  مردم  و  شهروندان 
قوای  شک  بدون  که  می دهیم  استان 
همچنین  و  مقننه  و  مجریه  قضائیه، 
حکومتی،  تعزیرات  مانند  دستگاه هایی 
مسئول  دستگاه های  دیگر  و  دادستانی 
مدیرکل  بود.  خواهند  آنها  حقوق  مدافع 
تعزیرات حکومتی خراسان جنوبی عنوان 
کرد: شهروندان در صورت مشاهده هرگونه 
گرانی، قیمت غیرواقعی و غیرقانونی  کاال 
و خدمات مراتب را در اسرع وقت به سامانه 
و  معدن  صنعت،  سازمان   124 بازرسی 
تجارت یا 135 سازمان تعزیرات حکومتی 
اجرا  قانونی  پیگیری های  تا  دهند  اطالع 
شود. اشرفی ادامه داد: تاکنون هیچ موردی 
از گرانی یا قیمت غیرقانونی کاال و خدمات 

در استان مشاهده یا گزارش نشده است.

بررسی دوباره طرح سهمیه بندی 
بنزین توسط دولت و مجلس

و  کشوری  مسئوالن  برخی  است  گفتنی 
مجدد  بررسی  از  نیز  مجلس  نمایندگان 
در  بنزین  بندی  سهیمه  گوناگون  ابعاد 
و  دولت  بین  العاده  فوق  های  نشست 
مجلس خبر دادند.همچنین برخی مراجع 
ای  جداگانه  های  نامه  در  تقلید  عظام 
خواستار توقف طرح سهمیه بندی بنزین 
در این بازه زمانی شده و پیشنهاد کردند 
در زمان دیگری این طرح عملیاتی شود.

واکنش استان به شوک بنزینی
دغدغه در خصوص اثرات سوء افزایش قیمت بنزین بر تورم ، عدم نظارت مناسب بر بازار و انتخاب زمان نامناسب آغاز طرح
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آگهی مزایده اموال منقول )خودرو(
 به استناد مواد ۱۲۱ و ۱۲۲ آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی تمامی یک دستگاه خودروی وانت مزدا دو کابین مدل 
۱۳۸۶ رنگ نقره ای به شماره انتظامی ۳۲ ایران ۹۷۵ د ۶۶ متعلق به شرکت سازه های پوالد مشبک کویر خراسان جنوبی 

)سهامی خاص( ثبت شده به شماره ۲۶۷۶ ثبت شرکت های بیرجند و شناسه ملی ۱۰۳۶۰۰۴۳۷۰۳ با مدیریت و امضای سید محمود 
حسینی و حسین برزگانی که مستند به قرارداد بانکی شماره ۱۵۷۰۲۴۸ - ۱۳۹۵/۷/۱۱ پس از ابالغ اجرائیه و طی تشریفات قانونی در 
قبال قسمتی از مبلغ ۱/۲۷۷/۳۶۴/۷۶۵ ریال به انضمام خسارت تاخیر تا روز وصول طلب بانک کار آفرین شعبه بیرجند با شناسه ملی 
۱۰۱۰۲۰۰۶۲۲۶ و شماره ثبت ۱۵۷۹۱۵ تهران و حقوق دولتی متعلقه موضوع پرونده اجرایی به شماره بایگانی ۹۶۰۰۷۱۷ توقیف و به شرح 
 ذیل ارزیابی و بازداشت گردیده است، چون متعهدین پس از ابالغ مفاد اجرائیه نسبت به پرداخت یا تودیع بدهی خویش اقدامی ننموده اند، 
با تقاضای بستانکار و برابر مفاد صورتجلسه بازداشت اموال منقول وارده به شماره ۹۸۰۰۸۱۲۵- ۱۳۹۸/۷/۱۶ خودروی مذکور برابر مقررات 
توسط مامور اجرا بازداشت و به پارکینگ نظام گستر بیرجند انتقال گردیده است و برابر نظریه کارشناس رسمی دادگستری وارده به شماره 
۹۸۰۰۸۴۰۷- ۹۸/۷/۲۱ خودروی مذکور با مشخصات: شماره شاسی ۰۳۲۶۱ ، شماره موتور ۹۹۴۹۴۲، مدل ۱۳۸۶ وضعیت ظاهری دارای 
آفتاب خوردگی رنگ و شیشه جلو شکسته، نوع سوخت بنزین و نقره ای رنگ که با در نظر گرفتن جمیع جهات به مبلغ چهارصد و پنجاه 
میلیون ریال )۴۵۰/۰۰۰/۰۰۰( ارزیابی و به دلیل عدم وصول اعتراض قطعیت یافته است و بنا به درخواست بستانکار در روز یکشنبه مورخ 
۱۳۹۸/۹/۲۴در محل اداره اجرای اسناد رسمی بیرجند واقع در میدان شهدا در قبال قسمتی از طلب بانک بستانکار و حقوق دولتی متعلقه از 
طریق مزایده به فروش خواهد رسید. مزایده حضوری و نقدی از مبلغ ارزیابی شده فوق شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی واگذار خواهد 
شد. همچنین کلیه بدهی های احتمالی خودرو )خالفی، عوارض، مالیات( که مبلغ آن فعال مشخص نیست پس از استعالم از مراجع ذیربط 
بر عهده برنده مزایده می باشد. هرگاه متعهدین تا قبل از تنظیم صورتجلسه مزایده اقدام به پرداخت یا تعیین تکلیف بدهی خویش نمایند 

از انجام مزایده خودداری می گردد.
 تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۸/۲۶            غالمرضا دادی - رئیس اداره اجرای اسناد رسمی بیرجند

آگهی مزایده اموال منقول )خودرو(
 به استناد مواد ۱۲۱ و ۱۲۲ آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی تمامی یک دستگاه خودروی وانت پیکان مدل ۱۳۸۵ 
رنگ سفید به شماره انتظامی ۳۲ ایران ۸۵۶ د ۶۷ متعلق به شرکت جهان بتن )سهامی خاص( ثبت شده به شماره 
۱۷۴ بیرجند با با شناسه ملی ۱۰۳۶۰۰۰۸۵۱۰ احدی از متعهدین که مستند به قرارداد بانکی شماره ۱۴۹۸۶۶۵- 

۱۳۹۴/۶/۱۵پس از ابالغ اجرائیه و طی تشریفات قانونی در قبال قسمتی از مبلغ ۷۲۶/۲۹۷/۹۶۸  ریال به انضمام خسارت تاخیر تا روز وصول 
موضوع طلب بانک کارآفرین شعبه بیرجند و حقوق دولتی متعلقه به موجب پرونده اجرایی شماره بایگانی ۹۶۰۰۲۹۴ توقیف و به شرح 
ذیل ارزیابی و بازداشت گردیده است. چون متعهدین پس از ابالغ مفاد اجرائیه نسبت به پرداخت یا تودیع بدهی خویش اقدامی ننموده اند، 
لذا به درخواست بانک کارآفرین شعبه بیرجند و برابر مفاد صورتجلسه بازداشت اموال منقول وارده به شماره ۹۸۰۰۸۱۱۲- ۱۳۹۸/۷/۱۶ 
خودروی مذکور برابر مقررات توسط مامور اجرا بازداشت و به پارکینگ نظام گستر بیرجند انتقال گردیده است و برابر نظریه کارشناس رسمی 
دادگستری وارده به شماره ۹۸۰۰۸۲۶۸- ۹۸/۷/۱۸ خودروی مذکور با شماره شاسی  ۳۰۵۰۱۷۲۸ و شماره موتور ۱۱۲۸۵۰۵۴۹۳۷، مدل 
۱۳۸۵ ، دوگانه سوز و سفید رنگ و با در نظر گرفتن جمیع جهات و وضعیت ظاهری بدنه و شیشه ها و موتور سالم به مبلغ یکصد و هشتاد 
و پنج میلیون ریال )۱۸۵/۰۰۰/۰۰۰( ارزیابی و به دلیل عدم وصول اعتراض قطعیت یافته است و بنا به درخواست متعهدله در روز چهارشنبه 
مورخ ۱۳۹۸/۹/۲۷در محل اداره اجرای اسناد رسمی بیرجند واقع در میدان شهدا در قبال قسمتی از طلب بستانکار و حقوق دولتی متعلقه 
از طریق مزایده به فروش خواهد رسید. مزایده حضوری و نقدی از مبلغ ارزیابی شده فوق شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی واگذار خواهد 
شد. همچنین کلیه بدهی های احتمالی خودرو )خالفی ، عوارض ، مالیات( که مبلغ آن فعال مشخص نیست پس از استعالم از مراجع ذیربط 
برعهده برنده مزایده می باشد . هرگاه متعهدین تا قبل از تنظیم صورتجلسه مزایده اقدام به پرداخت یا تعیین تکلیف بدهی خویش نمایند از 

انجام مزایده خودداری می گردد . 
تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۸/۲۶      غالمرضا دادی - رئیس اداره اجرای اسناد رسمی بیرجند

بدون پیش پرداخت
کابینت CNC وکیوم ، هایگالس های ایرانی و خارجی و چوب طبیعی 

آدرس :  نبش مطهری 16 - گل چوب       تلفن : 09155619149
فقـط با روزی 30 هـزار تومـان

چلو کوبیده
چلو جوجه
چلو پاچین
چلو بال

کوبیده
جوجه
پاچین
بال

   کبـابی محمـد )ابوترابی(
برنج ایرانی درجه یک

آدرس: بین مدرس 49 و 49/1 
روبروی پمپ CNG مدرس 

09365045962 - 32436979

طبخ زغالی

پیک رایگان

پرده پارچه ای 
کرکره فلزی 

زبرا در طرح های متنوع 

 نبش مدرس 60 )مدیریت شاملی( 32441365 - 09155614398

و لوگوی اختصاصی موکت ظریف مصور
دیوارپوش،کفپوش، قرنیز، پارکت، آسمان مجازی
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یخبندان در 6 شهر خراسان جنوبی 

صداوسيما - 6   شهر استان صبح ديروز ، حداقل دماي صفر و زير صفر را ثبت کردند. نخعي  رئيس گروه پيش بيني و صدور پيش آگاهي هاي جوي هواشناسي افزود: 
صبح دوشنبه و سه شنبه اين هفته تا حدودي از يخبندان شبانه کاسته خواهد شد .وي  بيان کرد: از امروز تا فردا  احتمال بارش پراکنده در شمال غرب استان وجود دارد 

اما از روز سه شنبه تا پايان هفته بارش باران در اغلب نقاط استان پيش بيني مي شود که در نواحي کوهستانی و سرد سير به صورت برف خواهد بود.

فرصت دوباره نام نویسی 
در طرح مسکن ملی استان 

ايرنا- مديرکل راه و شهرسازی استان 
گفت: سهميه اوليه طرح مسکن ملی 
برای استان ۲ هزار و ۴۴۹ واحد بود که 
با افزايش سهميه در برخی از شهرهای 
کوچک، آمار ثبت نام شدگان تاکنون به 
۲ هزار و ۴۷۸ نفر رسيده است. جعفری 
افزود: از اين تعداد فقط يکهزار و ۷۳۰ 
بوده و مابقی  آنها سبز  نفر فرم »ج« 
که  ندارند  را  مسکن  دريافت  شرايط 
افراد  به  فرصت  و  شد  خواهند  حذف 
جامانده می رسد. وی با بيان اينکه هنوز 
زمان ثبت نام جديد مشخص نيست، 
گفت: در مجموع چهار هزار و ۳۴۱ واحد 
سهميه طرح مسکن ملی در استان است 
که ۲ هزار و ۴۷۸ واحد به صورت عموم 
ثبت نام شده و عالوه بر آن هزار واحد 
نيز توسط ستاد اجرايی امام)ره( ساخته 
خواهد شد. مدير کل راه و شهرسازی 
گفت: در قالب تفاهم نامه ای با نيروهای 
خواهد  ساخته  واحد   ۵۰۰ نيز  مسلح 
شد. وی با اشاره به ساخت ۳۷۲ واحد 
مشارکتی در استان اضافه کرد: خيران 
قالب  در  را  واحد  نيز ۱۸۰  مسکن ساز 
اين طرح می سازند. جعفری با تاکيد بر 
اينکه پيگير افزايش ظرفيت در برخی 
از شهرستان ها که متقاضی بيشتر بوده 
هستيم، بيان کرد: در شهرستان طبس 
عالوه بر ۲۳۰ واحد که سهميه عمومی 
است ۱۸۰ واحد مشارکتی و تعدادی نيز 
)ره(  امام  فرمان  اجرايی  ستاد  توسط 
 ۵۰ کرد:  اضافه  وی  می شود.  ساخته 
هکتار زمين برای ساخت مسکن ملی 
در طبس در حال آماده سازی است که 
برای عموم استفاده خواهد شد. مديرکل 
راه و شهرسازی يادآور شد: در شهرهايی 
همچون قهستان و آيسک هيچ زمينی 
نداريم. طرح »اقدام ملی توليد و عرضه 
اقدامات  مهم ترين  از  يکی  مسکن« 
برای  شهرسازی  و  راه  وزارت  فعلی 
رونق دادن به توليد مسکن در کشور 
است ۴۰۰  قرار  آن  مبنای  بر  و  است 
هزار واحد مسکونی تا سال ۱۴۰۰ در 
کشور ساخته شود که از اين تعداد ۲۰۰ 
هزار واحد در شهرهای جديد، ۱۰۰ هزار 
واحد در بافت فرسوده و ۱۰۰ هزار واحد 
مسکونی نيز سهم بنياد مسکن است که 

بايد احداث شود.

 خبر ویژه

منجمله  شهرداری  اخير  اقدامات  از 
احداث باغ ملی و ميدان بزرگ اجتماعات 
بسيار خوشحال شديم )و انشاا... تعريض 
خيابانهای مدرس و طالقانی و جمهوری 
که پنجشنبه ها وحشتناک شلوغه( فقط 
اميدواريم زود هم به نتيجه برسد اگر 
بودجه مانع سرعت کارها می شود از 
استاندار عزيز خواهشمنديم به شهرداری 
زودتر  تا  دهد  اختصاص  ويژه  اعتبار 
يک  و شهر  کند  جمع  را  طرحهايش 
جلوه تازه که مدتهاست به خود نديده 
را ببيند همچنين طرحهای گردشگری 
را هم در دستور کار قرار دهيد از سازمان 
جديد  های  گلکاری  جهت  به  پارکها 
سپاسگزاريم اما هنوز کار زياد است که 

همت تان را می طلبد.
يک شهروند 
سالم خدمت رياست محترم راهنمايی 
و رانندگی وقت شما بخير لطفا شما رو 
به خدا هر چه سريعتر کوچه مدرس 
۲۱ را يک طرفه کنين امان و آسايش 

برای ساکنان نمونده.
۹۱۵...۵۰۲
سيمرغ بلورين تقديم می گردد، به آقای  
روحانی؛ بابت طرح ملی مسکن،با ظرفيت  

۳۸۲  واحد برای مرکز استان.
۹۱۲...۷۵۰

امنيتی  نهادهای  و  انتظامی  نيروی  از 
مرتبط تقاضا دارد در راستای امنيت اماکن 
و فضاهای عمومی نسبت به پاکسازی 
بيرجند  توحيد  بوستان  اوباش  و  اراذل 
اقدام نموده تا خانواده ها بتوانند با امنيت 
در بوستان مزبور تردد نمايند. متاسفانه 
باتوجه به انواع آسيب های اجتماعی و 
بی بند و باری هايی که در بوستان مورد 
اشاره وجود دارد هنجارشکنان اجتماعی و 
مزاحمين به نواميس مردم موجب سلب 
آسايش و آرامش شهروندان شده و علی 
الخصوص در زمان تاريکی هوا و پس از 
غروب آفتاب با حالت های غيرعادی به 
آنجا روانه و مزاحمت های کالمی مکرر 
 برای خانواده ها ايجاد نموده و امکان حتی 
پياده روی و ورزش را نيز از شهروندان 
هيچ  وجود  اين  با  که  اند  نموده  سلب 
در  توحيد  پارک  در  نظارت محسوسی 
خصوص حفظ امنيت خانواده ها مشاهده 
نشده و حتی روز به روز بر تعداد اراذل و 
اوباش اضافه می گردد. خواهشمند است 
اين  در  الزم  تدابير  ذيربط  مسئوالن 

خصوص اتخاذ  نمايند.
ارسالی به تلگرام آوا
اگر عنوان طرح ملی است بايد زمينه 
مشارکت همه شهروندان در آن فراهم 
شود وگرنه عنوان طرح، به طرح مسابقه 
ملی مسکن يا طرح بخت آزمايی مسکن 
تغيير يابد. در طرح اقدام ملی مسکن 
دولت بايد زمينه حضور و استفاده همه 
شهروندان واجد شرايط را فراهم آورد و 
در همه شهرستان ها تا آخرين نفر بايد 

بتوانند ثبت نام کنند. 
ارسالی به تلگرام آوا
بيمارستان  دهی  نوبت  شيوه  واقعا 
وليعصر )عج( و امام رضا )ع( بی قانون 
و پر از مشکل است. چندين بار اعتراض 
کرديم ولی برخورد نشده. واقعا چرا با 
افرادی که با برخورد زشت و نامناسب 
با مريض حق و ناحقی نوبت دهی رو 

انجام ميدن برخورد نميشه ؟
۹۱۵...۰6۳
جريان اين سايت اقدام ملی توليد مسکن 
هم مثل سايت ثبت نام خودرو شده هنوز 
چند ساعت از شروع بکار سامانه ثبت نام 
نگذشته که تمام شد حتی خيلی ها هم 
خبر نشدند همون اول برای بيرجند پيام 

داد ظرفيت تکميل است.
۹۱۰...6۷۳

تلفن : 32224582 -  نمابر : 32234583
پیام رسان های اجتماعی : 09017245463

سامانه پیام کوتاه : 3000272424

پیام شما

جوابیه  شرکت برق
 خراسان جنوبی

در  محترم  شهروند  پيامک  پاسخ  در 
روزنامه آوای خراسان جنوبی به شماره 
خصوص  در   ۹۸/۷/۳۰ مورخ   ۴۴۷6
جابجايی ستون برق در ورودی خيابان 
اطالع  به  ظفر  پارک  از  بعد   بهمن 
می رساند: جابجايی شبکه و تاسيسات 
خيابان قدس شرقی مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۳ 
به شهرداری ابالغ شده است و گزارش 
پليس  فرماندهی  به  نيز  مربوطه 
راهنمايی و رانندگی ارسال شده ولی 
متاسفانه از جانب شهرداری هنوز هيچ 

اقدامی انجام نگرفته است. 

پاسخ مسئوالن

ضمن تشکر از ستون ديدگاه های روزنامه 
آوا و اينکه به هر حال نظرات مردم با 
سانسور کمتری ) نمی شود گفت هيچ ( 
منتشر می شود خواهشمند است با توجه 
به نزديکی ايام انتخابات کمی بيشتر به 
پيدا  ورود  اصلح  انتخاب  شاخص های 
کنيد و در اين زمينه کمی بيشتر ديدگاه 
مختلف را درج دهيد تا مردم بتوانند در 
اين خصوص تصميمات بهتری بگيرند. 
حضرت  فقيه  ولی  محترم   نماينده 
در  مهمی  فرمايشات  عبادی  ا...  آيت 
از  انتخابات داشتند که يکی  خصوص 
زيباترين آنها  بحث روشن کردن مردم 
در خصوص انتخابهايشان بود. ايشان در 
صفحه خودشان در فضای مجازی گفته 
بودند : » انقالب ما عيبی ندارد بلکه انتخاب 
ما عيب دارد لذا بايد تجديد نظری صورت 
داد و مردم را بيدار کرد. « جا دارد همه 
مردم نيز نسبت به اين موضوع حساس 
باشند و در آستانه انتخابات مجلس به اين 
نکته مهم که انتخاب های ما آيا تا کنون 
انتخاب های موفقی بوده توجه نمايند بايد 
مردم استان در اين خصوص و نتيجه 
انتخاباتی که در هر دوره شکل می گيرد و 
افرادی که انتخاب مردم استان در مجلس 
شورای اسالمی هستند توجيه شوند که 
آيا اين نمايندگان بازخورد مناسبی داشته 
اند؟ آيا به همان ميزان که ادعای انقالبی 
بودن داشته اند با عملکردشان هم خدمات 
مناسبی برای انقالب به جا گذاشته اند؟ 
که باعث اميد جامعه شود. کاش رسانه 
 ها هم در اين حوزه  احساس مسئوليت 
می کردند و مردم را نسبت به انتخاب 
هايشان حساس تر می نمودند شايد روزی 
برسد که وقتی برمی گرديم ديگر افسوس 
قول  به  و  نخوريم  را  هايمان   انتخاب 
آيت ا...  عبادی انتخاب های غلطمان را به 
پای انقالب ننويسيم. باشد که در انتخابات 
پيش روی مجلس انتخاب های صحيح 
تری را رقم بزنيم و ديدگاه های نماينده 

واليت را مد نظر قرار دهيم. 
ارسالی سعيد .م از بيرجند

پیام رسان های اجتماعی : 09017245463
سامانه پیام کوتاه : 3000272424

 دیدگاه خوانندگان

داستان های پرستارشب
پرده اول: فداکاری 

ساعت ۳ بامداد شبی از شب های 
آبان ۹۸ است 

همراه عزيزی در بخش بستری بيمارستانی 
برای  شب  شيفت  پرستار  ام.  نشسته 
رسيدگی به حال بيماران وارد بخش می 
شود. نامش عبدا... است فکر می کنم که 
ای کاش همه ما عبدا... باشيم و بنده خدا 
و اگر بتوانيم بنده واقعی خدا...انتظار دارم 
اين پرستار هم مثل برخی از پرستاران ديگر 
لحظاتی را به حال بيماران رسيدگی کند، 
وظايف خود را انجام دهد و اندکی استراحت 
کند! و شايد لحظاتی را روی صندلی خود 
بنشيند و در فضای مجازی گشت و گذاری 
کند! اما می توانم به جرأت بگويم که اين 
انسان فداکار از ساعت ۳ بامداد تا ۷ صبح 
سر جمع ده دقيقه هم برای استراحت نمی 
نشيند و در تمام طول اين ساعات که شايد 
بدن انسان نياز به خواب و استراحت دارد،  
بی لحظه ای درنگ در سالن راه می رود و 

از بيماران سرکشی می کند.
ساعت ۳ بامداد شبی ديگر از آبان همان 
پرستار آمده و بر بالين بيماران حاضر است 
باز هم همان تالش عاشقانه و کوشش 
خستگی ناپذير... ناگاه چشم پرستار قصه 
پيرزنی روستايی و شايد بی سواد  به  ما 
همسر  همراهی  بری  پيرزن  افتد  می 
برد.  می  سر  به  بيمارستان  در  خويش 
استراحت روی  برای  نيمه های شب  او 
بيمارستان  برانکارد در داخل راهرو  يک 
ندارد  بالشی  اينکه  جالب  است،  خوابيده 
تا زير سرخود بگذارد. پرستار قصه ما می 
رود و لبه برانکارد را برای او باال می آورد 
اين  دانم  تر بخوابد می  پيرزن راحت  تا 
کار در شرح وظايف او نيست اما در شرح 
وظايف انسانيت و مهربانی و نوع دوستی 

چنين گزينه هايی حتما وجود دارد. 

پرده  دوم: عشق 
 ساعت ۳ بامداد باز شبی 

از شب های آبان ۹۸ است
پرستار قصه ما دوباره آمده، اوضاع و احوال 
بيماران را بررسی می کند وظايف خود را 
انجام می دهد و پس از آنکه به امور تمام 
بيماران می رسد يک راست بر بالين پيرزن 

بيماری می نشيند که همراه با فرزند جوان 
و ساده خود از روستاهايی دوردست نهبندان 
آمده است. بيماری که پزشکان پس از يک 
ماه تالش هيچ اميدی به بهبود او نداشتند، 
پرستار قصه ما روی صندلی کنار پيرزن بيمار 
نشسته بود و برخالف آنچه فکر می کردم 
گوشی تلفن همراه خود را در دست گرفته و 
بين صفحات آن چيزی را جستجو می کند 
... من و دو سه نفر از همراهان بيماران تصور 
می کنيم او می خواهد به عنوان استراحت 

 در فضای مجازی گشت و گذاری کند اما 
کالم  آرام  خواندن  صدای  بعد  ای  دقيقه 
گوش  به  نهبندانی  پيرزن  بالين  بر   الهی 
می رسد. عبدا... بر بالين پيرزن نهبندانی 
چشمان  مهمان  اشک  خواند،   می  قرآن 
همراهان بيماران شده است، ساعتی بعد 
قرآن عبدا...  نوای  نهبندانی همراه  پيرزن 

جان به جان آفرين تسليم می کند. 
... و من آنان را به صدای قدم پيک بشارت دادم 
و به آنان گفتم هر که با مرغ هوا دوست شود 
خوابش آرام ترين خواب جهان خواهد بود.

پرده  سوم : روشنی و گرمی
انسان ها، سرد و عذاب آور  حضور برخی 
و  اند  فروش  سرکه  موالنا  گفته  به  است 
حضور برخی ديگر از انسان ها شيرين، زالل 
و خاطره انگيز است و موالنا آن ها را شکر 

فروش می نامد.
موالنا جالل الدين به زيبايی گفته است: کار 

مردان روشنی و گرمی است. 
و من در روزهای ديگر و شب های ديگر از 
آبان ۹۸ انسان هايی را ديدم که وجودشان 
سرشار از انرژی مثبت، فداکاری و عشق 
به انسان ها است. انسان هايی که گويا 

برای خدمت به همنوعان خود با هم در 
حال مسابقه هستند و حضورشان در داخل 
بخش بستری سرشار از اميد و انرژی و 
و  بيماران  با  برخوردشان  است.  فداکاری 
از روشنی  با همراهان بيماران نشانه ای 
و گرمی است و اينها کسانی هستند که 

موالنا آنها را شکر فروش می نامد. 
خانم ها گل محمدی، صالحی و صمدی 
از جمله کسانی هستند که وجودشان باعث 
آرامش، انرژی مثبت و روشنی و گرمی است. 

شايد دهها و صدها فداکاری و از خودگذشتگی 
که حتما ديده نشده و شنيده نخواهد شد و اگر 
در سطور باال نامی از کسان ديگر برده نشد 
فقط و فقط به دليل  حضور نداشتن نويسنده 

اين سطور در زمان حضور ايشان است.

حرف آخر:
قدرنشناسی خواهد  و  معرفتی  بی  نهايت 
بود اگر از زحمات و تالش های نيروهای 
خدماتی اين بيمارستان قدردانی نشود چرا 
که برخالف تصور بنده و برخالف بعضی 
از نيروهای بعضی از بيمارستان های ديگر 
و  احترام   نهايت  با  را  بيماران  اينجا  در 
خوشرويی خدمت رسانی می کنند و در هر 
حالتی جويای حال مبينای کوچک هستند و 
رفتارهايی چنين زيبا و باشکوه را در خدمت 
کردن تعدادی ديگر از آقايان و بانوان محترم 
که گويا فرشته نجات همنوع خود بودند، 
ديدم. به نظر می رسد تمام نيروهای اين 
بيمارستان برای خدمت به انسان های ديگر 
با هم رقابت دارند. دوباره ساعت ۳ بامداد 
است.... بيمار جديدی را به بخش بستری 
می آورند و باز هم همان اتفاقات زيبا... اينجا 
واحد SCU   )مراقبت های ويژه مغزی( 

بيمارستان رازی بيرجند است.
پی نوشت: شايد کمی بعدتر پزشکان محترم 
اين بيمارستان و به خصوص رياست محترم 
و  ايثار  و  انسانيت  از  نمادهايی  که  را  آن 
فداکاری هستند در قصه ای ديگر برايتان 
بگويم و شايد هم قصه ای ديگر از درد دل 
ها و کمبود تعداد نيروها و کم بودن حقوق 
نيروهای  و  پرستاران  کار  و سختی  مزايا 

خدماتی در بيمارستان ها.
هر چه گفتيم آخری دارد به غير از حرف عشق
کاين همه گفتند و آخر نيست اين افسانه را. 
 احمد خواجوی، کانون هنرمندان 
خراسان جنوبی

نت
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 : اي
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مسابقات بوکس ویژه خانم ها راه اندازی می شود 

تيمورپناه  اله  ناصر عزت  نسرين کاری- 
متولد ۱۳۲6 از مشهد، مدرس ساختمان 
يک  درجه  مربی  و  داور  وی  است. 
فدراسيون بوکس کشور در بيرجند، تهران 
و مشهد بوده است و از قهرمانان اسبق تيم 
ملی بوکس ايران و بنيانگذار ورزش بوکس 
پيشکسوتان  جامعه  بنيانگذار  بيرجند، 
است.   نيز  سابق  خراسان  بوکس  ورزش 
قهرمانی تيم بوکس شهرستان بيرجند در 
6 دوره متوالی در استان خراسان سابق، 
معاون سرپرستی سالن مسابقات بوکس 
قهرمانی المپيک آسيا در تهران،  رکورد 
دار شرکت در مسابقات قهرمانی کشور از 
خراسان، سرپرست تيم اعزامی به مسابقات  
قهرمانی کشور در اهواز، تالش و فعاليت 
برای راه اندازی راني بوکس در دانشگاه ها 
با حمايت شادروان دکتر سيد عبد ا... علوی 
بيانگذار دانشگاه های خراسان جنوبی از 

مهمترين فعاليت وی می باشد. 

در ۱6 سالگی با تماشای مسابقه 
به این ورزش عالقه مند شدم

تيمورپناه در گفتگو با خبرنگار آوا می گويد: 
دوران 6 ساله ابتدايی در دو وميدانی فعاليت 
داشتم و در دوران متوسطه به ورزش پياده 
روی و کوه نوردی پرداختم  و هچنين  عضو 
تيم بسکتبال بودم. وی با بيان اينکه در ۱6 
سالگی يک شب با دوستان برای تماشای 

مسابقات بوکس قهرمانی آموزشگاه های 
مشهد رفتيم وبه ورزش بوکس عالقه مند 
شدم، می افزايد: پس از آن هفته ای يک 
شب به تمرينات ورزش بوکس و يک شب 
هم برای تقويت عضالت و تناسب اندام 
به باشگاه بدنسازی می رفتم. پيشکسوت 
بوکس با بيان اينکه  هدف من در ورزش 
بوکس قهرمانی و کسب مدال و سکوی 
افتخار بود. می افزايد: در ۱۸ سالگی برای 
اولين بار به عضويت تيم بوکس خراسان 
برای شرکت در مسابقات قهرمانی کشور 
تهران  در  ايران  المپيک  صورت  به  که 
برگزار می شد انتخاب شدم. وی با اشاره 
به اينکه در اين بازی به عنوان کم سن 
ترين و مبتدی ترين بوکسور شرکت کننده  
بودم، يادآور می شود: با انگيزه و ميل به 
قهرمانی  موجب شد که برای اولين بار از 
تيم ۱۱ نفره تيم بوکس خراسان مدل نايب 

قهرمانی به ارمغان آوردم.  

۱۲ سال متوالی رکورددار
مسابقات قهرمانی بودم

تيمورپناه خاطر نشان می کند: ۱۲ سال 
متوالی رکورد دار عضو ثابت تيم خراسان 
سابق در مسابقات قهرمانی کشور و  دارای 
مدال های طال، نقره، برنز و ۵ دوره متوالی 
قهرمان مسابقات بوکس دستکش طاليی 
بودم. وی با اشاره به اينکه بوکس ورزشی 

است که در عين حال که موجب نيرومندی 
و نشاط فرد می شود، خاطر نشان می کند: 
بوکس از  قديمی ترين نوع مبارزه در دوره 
های قديم بوده است و حتی امروز اشتغال 
و  شجاعت  به  احتياج  بوکس  ورزش  به 
فکر و مهارت دارد که از اين لحاظ کمتر 

ورزشی است که مانند آن باشد. 

بوکس ورزشی متکی  به فکر، 
مهارت و تکنیک 

احتياج  بوکسور  يک  دهد:  می  ادامه  وی 
در  او  موقعيت  و  دارد  مهارت  و  فکر  به 
و  طبيعی  نيروی  به  فقط  بوکس  ورزش 
فکر و تکنيک او بستگی دارد. وی خاطر 
را  بوکس  ورزش  احيای  کند:  می   نشان 
می توان به مردم )سومری( از ۵ هزار سال 
قبل نسبت داد مرحله تکامل ورزش بوکس 
در قرن ۱6 ميالدی انجام شد. پيشکسوت 
ورزش بوکس با بيان اينکه ورزش بوکس 
مقاومت و شجاعت را در هر مرحله خاصی 
از زندگانی به  فرد می آموزد، می افزايد:  
دارد  اشتغال  بوکس  ورزش  به  که  کسی 
هرگز به دنبال نزاع نمی گردد زيرا که او 
بهتر از هرکس آگاه است که می تواند از 
خود دفاع کند و اين ورزش  فرد پر مدعا 
را آرام می کند.  وی تاکيد می کند: بوکس 
و نرمش های آن برای انسان بسيار مناسب 
آمادگی  دارای  که   چرا  است   بدنساز  و 
دفاع  هنر  و  نفس  به  اعتماد  و  جسمانی 
می باشد. تيمورپور با بيان اينکه  در نرمش 
های ورزش بوکس همه اعضاء و عضالت 
و اندام انسان از انگشتان پا و دست گرفته 
تا سر و گردن تقويت شده می افزايد: يک 
ورزشکار حرفه ای با انجام تکنيک ها  مقاوم 

و سرحال و با نشاط می باشد. 

در گذشته تیم ملی بوکس
 چند دوره قهرمان آسیا شد

وی خاطر نشان می کند:  در گذشته  به 
دليل وجود رؤسای پر قدرت و  با درايت  
فدراسيون و کادر خوب با دانش فنی و کار 
آمد تيم ملی آماده بود و حرف اول را در 
آسيا می زد و چند دوره قهرمان آسيا شد.  

وی با بيان اينکه  هر ساله مسابقات بوکس 
ايران  و  استان  های  آموزشگاه  قهرمانی 
انجام می شد، خاطر نشان می کند: بوکسور 
وجهی  ها  باشگاه  در  تمرينات  برای   ها 
بودجه  با هر  پرداختند هر ورزشگاه  نمی 
و  باشگاه  تمرينات  در  توانست  می  ای 
قهرمانی  مقام  کسب  برای  مسابقات 
با  وی  بگيرد.  هم  جايزه  و  کند  شرکت 
پيشکسوتان  و  قهرمان  اينکه  به  اشاره 
سرمايه های ورزش و پشتوانه آن هستند، 
ادامه می دهد: از جمله مشکالتی که اين 
ورزشکاران با آن روبرو هستند  می توان 
به شهريه باالی باشگاهها، هزينه اياب و 
ذهاب  برای مسابقات استانی و کشوری و 

نبود سالن مجهز اشاره کرد.  

یک قهرمان باید نمونه
 اخالق و ادب و گذشت باشد

از  قبل  بايد  اينکه   به  تاکيد  وی ضمن 
مسائل  بوکسورها  به  تمرينات  شروع 
افزايد:   می  شود  داده  آموزش  اخالقی 
يک قهرمان بايد نمونه اخالق و ادب و 
گذشت باشد هر جا نظمی باشد پيروزی 
ها موقعيت های مناسب اجتماعی به بار 
می آورد. وی با بيان اينکه بوکس ورزش 
مناسبی برای خانم ها است، خاطر نشان 
بدنی  فيزيک  بدليل  ها  خانم  کند:   می 
سريعتر  ورزشی  رشته  هر  برای  شان 
ورزشی  اهداف  به  توانند  می  آقايان   از 
خود برسند. وی يادآور می شود:  اکنون 
مسابقات  پيشرفته  کشورهای  بيشتر  در 
بوکس بانوان همزمان با مسابقات بوکس 
آقايان انجام می شود و قرار است در ايران 
مسابقات  و  بانوان  بوکس  تمرينات  هم 

بوکس قهرمانی بانوان راه اندازی شود.

سال ۱347 بوکس بیرجند 
پایه گذاری شد

بوکس  کند: سال ۱۳۴۷  عنوان می  وی 
بوکسورهای  و  شد  گذاری  پايه  بيرجند 
بيرجند بسيار با استعداد هستند.  تيمورپناه 
با اشاره به اينکه در آن سال ها يک بار  تيم 
بوکس مشهد را به بيرجند دعوت کرديم 

و در دو شب اجرای مسابقات بوکسورهای 
بيرجند با اينکه  مبتدی بودند با انگيزه و 
تالش مضاعف توانستند  برنده مسابقات 
شوند. وی يادآوری می کند: اکنون هم بياد 
خوبی ها و مهربانی های و مهمان نوازی 
های مردم  بيرجند هستيم  که سال ها 
قهرمان اول استان پهناور خراسان سابق 
بودند. وی با بيان اينکه تا ريشه در اب است 
اميد ثمری هست، توصيه می کند: رؤسای 
هيئت ها بايد با بکارگيری افراد متخصص 
و فعال و جوانان مستعد و دارای دانش فنی 
و استفاده از پيشکسوتان با تجربه بدون از 
دست دادن زمان زمينه تبادالت فکر برای 
کنند.پيشکسوت  فراهم  را  ورزش  رشد 
ورزش بوکس با بيان اينکه ورزشکار نبايد 
هيچ نگرانی جز ورزش  داشته باشد، خاطر 
و  باشيم  پذير  انتقاد  بايد  کند:  می  نشان 
بدانيم افراد تا وقتی به ما احترام می گذارند 
ها  آن  منطقی  و  اصلی  به خواسته های 
احترام بگذاريم و اگر چنين باشد هيچوقت 
تمام شده نيستيم و هميشه مؤثر و مفيد و 

سازنده در صحنه خواهيم بود.

برگزاری کالس های آموزشی
مهمترین راه رشد و پیشرفت است
وی تاکيد می کند: برگزاری کالس های 
مربيگری  و  داوری  ارتقای  و  آموزش 
و  استانی  قالب  در  بوکس  مسابقات  و 
و  رشد  های  راه  مهمترين  از  کشوری 
اينکه   بيان  با  پناه   است.تيمور  پيشرفت 
می  يادآور  باشد،  روز  به  بايد  ها  آموزش 
شود:  الزم است هيئت و مربيان در فکر 
دقت،  انضباط،  نظم،  باشند  استعداديابی 
ادب و احترام متقابل نبايد فراموش شود. 
وی از نام آوران بوکس ايران به بابا خان 
محقق زاده از آبادان، ناصر آقايی از تهران، 
نبی فوالدی از اهواز، علی عباسی از تبريز 
و  رستم لطيفی از اهواز اشاره می کند. 
تيمور پور يادآور می شود: بيرجند هم نام 
آوران زيادی در بوکس داشته و دارد که 
می توان از حسن جليلی، محمود مقدم، 
احمد رجب پناه، مسعود ضيائيان، مسعود 
کاشانی و شادروان مسعود نعمتی ياد کرد. 
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 ناصر تیمورپناه پیشکسوت ورزش بوکس :



 دلنوشته 

چقدر نجیب بودیم! 

دلم برای سایه روشن های زندگی ام تنگ شده  نه 
دلم گذشته را می خواهد و نه امید به آینده دارد. 
 دلم آرامش می خواهد. هر روز دلم هوای شنبه را 
 می کند که به امید همین شنبه ها زنده ام و 
بی قرار. شنبه آینده درس، شنبه آینده تالش و .....
ولی هیچ وقت آن شنبه فرا نرسیده است. خسته 
ام از بس هی به دلم نهیب زده ام برخیز جوانی 
ات، شادابی ات رو به اتمام است ولی .... زهی خیال 
باطل.نمی دانم آیا آن چه در ذهن من است  اجرا 
خواهد شد. چه احساس ها که از من پژمرد، گاهی 
احساس می کنم هیچ ردپایی از من در گذشته 
نیست. راست می گویند غم که از حد بگذرد جایش 

را به بی تفاوتی می دهد.
اگر  برآورده نشده دارم که   آرزوهای  این قدر 
چندین  ورق را سیاه کنم و بنویسم شاید هنوز 
هم باید بنویسم . آیا واقعا آرزوهای من دست 
نیافتنی بودند یا قصور از تالش نکردن من بود 
.چرا همه را به حساب  این که آرزوهای من 
خودم  و  گذارم   می  هستند،  نیافتنی  دست 
 حرکتی که خودم را تکان بدهد نشان نداده ام،
چرا من فکر کرده ام پیشرفت فقط مال بقیه است 
و من نمی توانم. آیا این چند دهه زندگی من عبث  
بوده است .دلم از اندیشه های مسموم گرفته از 
اینکه شخصی چیزی بگوید اما چیزی دیگری  را 
بخواهد، از اینکه بترسی کسی که آرام است ناگاه به 
سویت هجوم برد. دلم از این همه نااطمینانی گرفته، 
از این که حتی نتوانی  به کسی که آرام است به دید 
گرگ بنگری از این همه بیچارگی و هرزگی گرفته، از 
این همه انحناء و پستی، از این همه اتالف وقت و 
پرسه زدن در عالم خیال که هیچ معنی نداشته باشد 

. عالم خیالی که ما را به هراس اندازد. 
از جوانی  هایم که وقتی در پارک قدم می گذاشتی 
همه می گفتند بلند نخندید زشت است فالنی دارد 
ما را می پاید، نکند برایتان حرف در آورند، نکند  اگر 
بعدا خواستگار برایتان بیاید بگویند دختر هرزه ای 
است، نکند...اینقدر گفتند دهه شصت، دهه جوان 
هایی است که نسلی متفاوت بودند، اما کسی نگفته 
که دهه پنجاه از شصتی ها هم بدبخت تر بودند .
چقدر نجیب بودیم،چقدر پاک،آن قدر آهسته از 
مدرسه تا خانه راه می رفتیم که نکند اگر سرمان را 
بلند کنیم یکی نگاه ناپاکی به ما بیندازد. در مدرسه 
به ما تفهیم کرده بودند که راه خانه تا مدرسه را 
فقط باید به آسفالت کف خیابان نگاه کنیم. ما 
نسلی هستیم که حتی در مدرسه غیر از پوشیدن 
روپوش مشکی و سرمه ای  و قهوه ای  از بقیه 
رنگ ها محروم بودیم. به ما یاد ندادند چگونه با 
مشکالت کنار بیاییم.  تفاوت در نگاه هاست آن ها 

فقط صورت مساله را حل کردند و بس! 
شیرین عبدی از تهران

لبو به جنگ
 التهابات می رود!

التهابات در بدن زمینه ساز بسیاری از بیماری ها از 
جمله بیماری های قلبی، سرطان و چاقی هستند. لبو 
حاوی ماده ای به نام بتاالئین است و خصوصیات ضد 

التهابی فراوانی دارد.مطالعات بر روی افرادی که به 
دلیل بیماری آرتروز از درد مفاصل به خصوص درد زانو 
رنج می برند نشان داد که مصرف روزانه ماده بتاالئین 
که در چغندر قرمز به فراوانی وجود یافت می شود به 
بهبود عملکرد مفاصل و کاهش درد زانو کمک شایانی 

کرده است.

سفید کردن دندان 
یک بار برای همیشه نیست

بهترین راه سفید کردن دندان ها این است که بعد از 
هر بار خوردن و آشامیدن دندان هایتان را مسواک 
بزنید، هیدروژن  پروکسید یا آب اکسیژنه یک اکسنده  

آنتی باکتریال است که پاک کننده ای بسیار عالی برای 
دهان و لثه به شمار می رود و جرم ها و میکروب ها 
را از دهان می زداید. هیدروژن پروکسید مانند یک 
گندزدای آنتی باکتریال طبیعی عمل می کند و با 
حذف باکتری های مضر، دهان را خوشبو می کند.

با قارچ به جنگ 
چربی های بدن بروید

قارچ به جنگ چربی های بدن می رود. مصرف 
قارچ می تواند تولید و فعالیت سلول های سفید 

خون را افزایش دهد. 

بهتر است این غذا به شیوه سالمی پخته شود. از 
این رو مصرف قارچ سرخ شده از سوی متخصصان 
توصیه نمی  شود. قارچ بخارپز یا کبابی شده در فر 
انتخاب مناسب  تری است در این رژیم وعده ناهار 

یا شام را به قارچ اختصاص دهید.

 انار را حتما با 
کمی گلپر بخورید

 انار در فصل زمستان می تواند  به عنوان یک 
میوه ضد افسردگی مصرف شود، زیرا دانه های 
آن موجب شادابی فرد خواهد شد. انار را حتما 

با کمی گلپر بخورید زیرا معده را پاکسازی و 
خون را تصفیه می کند. انار با داشتن خواص آنتی 
اکسیدانی که دارد دشمن سرسخت سرطان و 
آلزایمر خواهد بود.  انار دفع کننده چربی و سموم 
بدن هم است.البته مبتالیان به زخم معده و روده 

نباید انار مصرف کنند.

گیاهی که به عنوان
 آنتی اکسیدان عمل می کند

نظیر  مغذی  گیاهی  ترکیبات  از  سرشاژ  کینوا 
ساپونین ها و اسیدهای فنولیک است. بسیاری از 
این  قبیل ترکیبات می توانند به عنوان آنتی اکسیدان 

سوء  اثر  قادرند  که  معنی  این  به  کنند.  عمل 
رادیکال های آزاد روی مولکول های بدن را خنثی 
کنند.عالوه بر همه اینها  کینوا از خواص غالت 
کامل بهره مند است و مصرف غالت کامل هم 
در این زمینه با کاهش خطر ابتال به دیابت نوع ۲ و 

بهبود کنترل قند خون در ارتباط است.

محققان متوجه شدند که نوشیدن مقادیر متوسط یا زیاد چای موجب تقویت سالمت قلب می شود و خطر 
مرگ ناشی از ابتال به بیماری عروق کرونر را کاهش می دهد.برخالف عقاید عمومی که مصرف قهوه می تواند 
موجب ابتال به سکته مغزی شود، این مطالعه نشان داد که نه قهوه و نه چای هیچ تاثیری بر خطر ابتال به 
سکته مغزی ندارند. محققان خاطر نشان کردند که فواید مصرف چای بر سالمت قلب می تواند مرتبط با 
فالنوئیدها باشد که یک آنتی اکسیدان طبیعی در چای است. با این وجود، در این مطالعه میزان مصرف 
چای بر اساس گزارشی است که خود افراد شرکت کننده ارائه داده اند و اطالعاتی در مورد نوع چای مصرفی 

این افراد وجود ندارد.

فیبر محلول، از جذب کلسترول جلوگیری می کند و به کاهش سطح سرم کلسترول LDL کمک می کند.هچنین  فیبر، 
به تنظیم یا جذب آرام گلوکز کمک می کند. فیبر محلول، به رشد باکتری های مفید روده کمک می کند. این ماده، 
مدت زمان عبور غذا از معده را به روده به تاخیر می اندازد. فیبر نامحلول، حجم مدفوع را افزایش می دهد و سبب 
می شود مدفوع حالتی نرم داشته باشد و عمل دفع منظم انجام شود. هر دو نوع فیبر، بدون افزودن کالری یا چربی 
به شما احساس سیری می دهد. غذاهای مملو از فیبر، دارای آنتی اکسیدان ها و گیاشیمی )فیتوکمیکال( هستند که 
برای کاهش خطر بعضی سرطان ها، شناخته شده هستند. غذاهای فیبردار، دارای ویتامین ها و مواد معدنی بسیاری 

هستند که برای بدن الزم است. فیبر همچنین به عملکرد مناسب روده ها به  طور منظم کمک می کند. 
مرکز اطالع رسانی مدیریت غذا معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی

فواید سالمتی فیبرخبر خوش برای چای خورها

مهم ترین علل ناتوانی در دوست یابی تربیت خانوادگي 
است. بعضی خانواده ها روابط محدود و بسته را به فرزندان 
آموزش داده اند یا آن ها را محتاط، محافظه کار، بی اعتماد 
به سایرین و غیر اجتماعي بار آورده اند. در این چنین مواقع 
روان شناس خانواده می تواند با تحلیل الگوهای رفتاری و 
سیستم خانواده، علت را برطرف کند و به فرد کمک کند که  
فراتر از الگوهای خانواده رفتار کند. مدام شکایت کردن می 
تواند علت این باشد که چرا هیچ دوستی ندارید و افراد ی که 
این کار را اغلب انجام می دهند شاید متوجه رفتارشان نمی 
شوند. همیشه نالیدن می تواند سبب شود مردم ما را بد بینانه 

 ببینند، یا این که همیشه حس کنیم قربانی شدیم. ناله کردن 
می تواند کاماًل ما را خودخواه کند. هنگامی که ما ناله 
می کنیم فقط خودمان مهم هستیم و خیلي بد است که 
به حمایت سایرین نیاز داریم. به هرحال، هر کس دیگری 
امکان دارد از ناله شما خسته شود. شاید به این خاطر است که 
هیچ دوستی ندارید. یکی از اصلی ترین علل نداشتن دوست 
خوب ناتوانی در برقراری رابطه با سایرین به علت خجالتی 
بودن است. علل خجالتی بودن یک بحث مفصل خواهد بود 
ولی به طور کلی این مسأله از اعتماد به نفس پایین، احتیاط 
و محافظه کاری بی اندازه ، عدم باور به خود ناشی مي شود .

حس حقارت و کم تر بودن از سایرین، دقیقا مانند غرور، شما را 
از سایرین دور مي کند . به سایرین نزدیک نمی شوید زیرا زشت، 
ضعیف، بی هنر و به طور کلی سایرین از شما خوش شان نمی 
آید؛ ولی این تفکر اشتباه است. هر کس در کنار بدی ها، مزایایی 
هم دارد که می تواند به آنها خوشبین بوده و براي آغاز دوستی 
به آنها اتکا کند.گاهی افرادی درست یا اشتباه، به سایرین نگاه از 
باال دارند. غرور بی اندازه آنها سبب مي شود سایرین را کم تر 
از خود ببینید و نخواهند با نزدیک شدن به آنها سطح خود را 
پایین بیاورند. اشتباه بودن این نظر کاماًل مشخص بوده و باعث 

تنها ماندن مي شود.

کسانی که هیچ دوستی ندارند، بخوانند

آیه روز

به سخن گوش فرامی  دهند و بهترین آن را پیروی می کنند اینانند که خدایشان راه نموده و اینانند همان 
خردمندان. )سوره زمر/ آیه  ۱۸(

سخن روز

زمانی که بخواهید وصیت نامه بنویسید، متوجه خواهید شد تنها کسی که از دارایی تان سهمی 
ندارد؛خودتان خواهید بود! پس تا می توانیداز زندگی لذت ببرید.
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افقی: ۱-رنگ سبز روشن مایل 
به زرد - ستارگان ۲- سرپرست 
- تعمیر - خرمای عرب - ضمیر 
 - سرافکنده  و  ذلیل   -۳ وزنی 
پایتخت کوبا - مدرک  ۴- عیب 
و کمبود  - داخل شدن - زبان 
مردم پاکستان ۵- چاشنی گوجه 
ای - اداره کننده - پنهانی -پیمان 
 -۶ پاخت   و  ساخت  بستن، 
هواکش باالی اجاق گاز - پاک 
و مطهر - مگر - مزه دهان جمع 
استان   - مکار  جانور   -۷ کن 
کویری - خوش قد و قامت ۸- 
نشانه - نهنگ - قلمه گیاه ۹- 
درشت - شعور- درامد ۱۰- حرص 
- کشور عربی- کمبود - گونه ای 
کشتی باری ۱۱- پولشان از پارو باال 
می رود  - مبارزه -زبانه آتش ۱۲- 
شک و گمان - مخترع باتری برقی 
- دیوار نازک خشتی ۱۳- رهن - 
فعالیت بیش از اندازه غده - دیکته 
۱۴- حرف تاسف - شوخی نیست 
- واحد پول عربستان - نوشتن در 
روزنامه و مجله ۱۵- ده هزار متر 
مربع - مقداری غذا که فقط مانع 

مرک می شود

عمودی: ۱- بیماری است برای 
موی سر! - محل استراحت  ۲- 
گزافه گویی - مو طالیی - پایان 
نامه تحصیلی - نقطه های ریز 
تلویزیون  ۳- ضرر،  سفید روی 
خسارت - چارپایان - مارال ۴- 
شماره - نااهل، نانجیب - مکان 
آسیب   - صدا  بی  ۵-کشنده 
سرپرست   - عرب  تلخ   - ها 
خونساز  سبزی   -۶ خانواده 
-گریبان - تکنولوژی ۷- حریف 
در جنگ - کلمه ای برای ادای 
تعجب - آسمان و سپهر -۸ آتش 
در  کیومرث  پسر  نام   - باستانی 

شاهنامه - بازیگر کهنه کار ایرانی 
۹- اصطالحی در فوتبال - می 
زنند تا خیره شوند - فیلمنامه ۱۰-  
توفان- عجم نیست - رفیق ۱۱- 
بیهوشی - سرخ کمرنگ  حالت 
برافروخته - می دهند  -  آتش 
یاوه  سخن   -۱۲ کنند  رسوا  تا 
آ!  ۱۳-   برون  - هرج و مرج - 
مخفیانه - دادگر - مونس ۱۴- 
طناب گرفتاری - شکم بند طبی 
-  قاعده و هنجار - گویشی از  
مردم غرب کشورمان ۱۵- اسباب 

مختصر زندگی - پاره پاره
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رکنوساهبرگوشوم1
ورایریاتمیمصت2
ادلسیدوانورال3
نارگنکنامللا4
کریگنیاسوتاش5
ایتیگنراقلای6
ودکنیوزقراغت7
یلهانادانلدنس8
بتاکهیامنیاب9
اراجامکیعارک1۰
مزارمهکبنتوش11
اپبوابراونان12
تامتسرخفلعهرا13
ولالتارسانانس14
رتناموکدروادای15

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

۰915   866   8۰۰2 

ایزوگام  هریوندی
آدرس: بیست متری دوم شرقی 
مدرس، بعد از حسینیه گازاریها

09151632150

ایزوگام و قیرگونی آراسته
فروش و نصب انواع عایق های رطوبتی 

 ایزوگام شرق و دلیجان
مدیریت: حسن آراسته

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

نقد و اقساط

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

  شهـرام  مداحـی    3647  363  ۰915

بلوار فرودگاه سه راه صیاد شیرازی  ۰۹۱۵۱۶۴۲۳۷۷  مهدی وسیله کار

تجهیـزات بتنـی مهـدی 
اجاره کامل لوازم قالب بندی و داربست بندی، قالب فلزی،جک سقفی،

لوله بولت،و.... جهت فونداسیون،دیوار برشی،مخازن 

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

آسفالت )محوطه و پشت بام(
 و  قیـرگونـی

Cinemaferdosi_Birjand :اینستاگرام  @ cinemaferdosi :کانال خبری تلگرام 

مطرب
14:3018:0020:00شروع سانس

هزارتو
16:1521:45شروع سانس

برگ سبز خودروی سمند به شماره پالک 
ایران 52 431 ب 33 به نام الهام خسروی 

بیژائم به شماره ملی 065192۷420 مفقود 
گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

به یک همکار خانم با مدرک 
کارشناس تربیت بدنی ترجیحا 

دارای مدرک ماساژ درمانی جهت 
کار در شیفت عصر 

مرکز توانبخشی نیازمندیم.
09151638004

به 3 نفر پیک موتوری همراه با موتور 
جهت کار در غذا آماده جوجه طالیی 

نیازمندیم. 093529129۷0

کارت سوخت و برگ سبز موتور سیکلت تیپ 
125cc به شماره پالک ۷6۷ 483 54 به نام آقای 
محمد نژاد رمضان به شماره ملی 0902296159 
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 

برگ سبز خودروی پراید به شماره پالک 52 
463 ب 34 به نام ابوذر سبزبان به شماره 

ملی 5239949094 مفقود گردیده و از درجه 
اعتبار ساقط می باشد.

برگ سبز خودروی پراید 111 به شماره پالک 
ایران 32 / 25۷ د11 به نام سید حسین 

موسوی نژاد به شماره ملی 0651۷85081 
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت سبز خودروی پراید به شماره پالک ایران 
52 916 ب 45 به نام محمد حسن علی آبادی 
به شماره ملی 5036319106 مفقود گردیده 

و از درجه اعتبارساقط می باشد. 

شرکت فیت ارگو به تعدادی ویزیتور 
حرفه ای جهت فروش محصوالت طبی این 

شرکت نیاز دارد 093928۷1183
تلفن ثابت 05632220۷16

ایزوگام و قیرگونی کاظم سالخورده 
از ما خرید نکنید ، اما قیمت را از ما بپرسید
       ۰۹۱۵۵۶۱۲۹۴۹ - ۳۲۳۳۱۰۵۰ 

میدان آزادی – ابتدای خیابان شهید برگی

با 10 سال بیمه

باقیمت مناسب 
۲قطعه زمین ۶۰ متری تجاری 

مجاور هم)۱۲۰ متر( در خیابان غفاری ، 
خیابان جرجانی - 

مقابل مسجد محمد رسول ا... )ص( 
باقیمت استثنایی 

 هر قطعه ۱8۰ میلیون 
امالک عمارت    ۰۹۱۵۳۱8۳۲۰۶
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امروز، تخفیف 1۵ درصدی مراکز معاینه فنی خودروهای سنگین

صداوسیما- اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای  از تخفیف 15 درصدی در 4 مرکز معاینه فنی خودروهای سنگین استان خبر داد. معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و 
حمل و نقل جاده ای گفت: امروز، به یاد بود قربانیان حوادث جاده ای، 4 مرکز معاینه فنی خودروهای سنگین  در استان از صبح تا پایان ساعت کاری به مراجعه کنندگان تخفیف 

15 درصدی می دهند. گرجی افزود: این مراکز شامل مراکز معاینه فنی خودروهای سنگین در شهرستان های بیرجند، قاین، فردوس و طبس است.

مزایده فروش  در حالی که  محمودآبادی- 
ماشین آالت اسقاطی و فرسوده شهرداری 
برگزار و عده ای برنده مزایده شده اند. شورای 
شهر بیرجند می خواهد برخی خودروهای 
سبک دوباره کارشناسی شود.جلسه شورای 
با حضور  بیشتر  بیرجند روز گذشته  شهر 
اعضا برگزار شد. فروش خودروهای اسقاطی 
و فرسوده شهرداری از دستورکارهای مهم 
از  از یک ساعت  بود که بیش  این جلسه 
شهر  شورای  گرفت.رئیس  را  جلسه  زمان 
بیرجند، معتقد بود چون شورا اجازه ی فروش 
خودروهای سبک و سنگین فرسوده و اقساطی 
را تصویب کرده نباید درباره خودروهایی که به 
لحاظ کارشناسی  فرسودگی آن محرز نشده 
اقدام شود. تقی زاده افزود:باید قبل از خروج 
این خودروها از لیست دارایی های شهرداری 
مجدد کارشناسی شود. این موضوع با موافقت 

اعضای شورا مواجه شد. 

معابر حادثه ساز را کم کنید
استان   رانندگی  و  راهنمایی  پلیس  رئیس 
مهمان این جلسه بود که در ادامه به  موضوع 

های ترافیکی بیرجند اشاره کرد. سرهنگ 
انجام  که  خوبی  اقدامات  با  افزود:  عباسی 
شد امسال در مرکز استان تعداد فوتی های 
تصادفات نسبت به مدت مشابه از 1۷ نفر به 

1۰ نفر کاهش یافته است.

خیابان های پر خطر
اعظم )ص(  پیامبر  بلوار  سرهنگ عباسی 
دانست که  نقاطی  را جزو  میدان سفیر  و 
ایمن سازی و نصب تیر چراغ برق برای 
روشنایی ان الزامی است. وی اضافه کرد: 
خیابان طالقانی به دلیل وجود بیمارستان و 
نیز مطب پزشکان ترافیک زیادی دارد بر 
این اساس اضافه شدن فروشگاه رفاه در 
بسیار سخت  را  ترافیکی  این خیابان گره 
دیوار  کرد.عباسی  خواهد  تر  محکم  و  تر 
ساحلی بلوار سجاد،ورودی ظفر به خیابان 

غفاری و ترافیک نزدیک فروشگاه اتکا و 
... را مورد توجه قرار داد که باید هر چه زود 
تر شرایط ساخت و ادامه ی دیوار ساحلی و 
ورودی  خیابان  کنار فروشگاه اتکا مشخص 
شود. وی کمبود تجهیزات هوشمند سازی 

به خصوص دوربین و پل های  هوایی که 
جزو  را  شود  سازی  آسان  آن  از  استفاده 
راهکارهای مهم کاهش تخلف و تصادف 
رانندگی  و  راهنمایی  پلیس  دانست.رئیس 
استان نیزگفت: بهتر است روی روشنایی 
معابر نیز دقت و توجه بیشتری شود. چراکه 
از نظر پلیس روشنایی برخی از خیابان های 
شهر به ویژه معابر پیاده رو هاکافی نیست. 
منابع شهرداری  معاون توسعه مدیریت و 
ی  درباره  توضیحاتی  ادامه  در  بیرجند 
اقداماتی که قرار است برای روشنایی معابر 

آن  با  شهرستان  برق  اداره  و  شود  انجام 
موافقت کرده ارائه داد.بهدانی افزود: برای 
 ۳۰۰ مبلغ  نیز  سجاد  بلوار  ساحلی  دیوار 
میلیون تومان تامین شده که با دیوار چینی 

و همچنین گارد اجرا خواهد شد. 

تامین روشنایی معابر بر عهده 
شهرداری نیست

شهردار بیرجند نیز در این جلسه با تاکید بر 
برعهده  شهر  معابر  روشنایی  تامین  اینکه 
شهرداری نیست، افزود: بنده و استاندار نیز 
منتقد روشنایی معابر بیرجند هستیم و در این 
زمینه باید اداره راه و شهرسازی و اداره برق 
همت و سرعت عمل بیشتری داشته باشند. 
جاوید با اشاره به تملک دو میلیارد تومانی 
آمادگی داریم  پارکینگ گفت:  تامین  برای 
ظرف یک سال آینده در خیابان حکیم نزاری 

یک پارکینگ دو طبقه با ظرفیت حدود ۲۰۰ 
خودرو به بهره برداری برسانیم. 

برج هنر و باغ مفاخر
جاوید طرح جامع ترافیک را ضروری دانست 
و خواست حداقل این طرح تا دی تحویل 
شهرداری شود تا تصمیمات بعدی با توجه 
بیرجند  شهردار  شود.  انجام  طرح  این  به 
وجود دو باند کند رو در خیابان جمهوری 
زودتر  چه  هر  باید  که  دانست  معضلی  را 
تعیین تکلیف شود و یا حداقل فقط یک باند 
کند رو داشته باشیم.جاوید در ادامه وجود 
میدان اجتماعات را برای بیرجندی ضروری 
دانست و گفت:این یک کار لوکس نیست 
بلکه کاری فرهنگی و اجتماعی و الزمه ی 
بیرجند است که باید سال ها قبل انجام می 
شد. وی به تأمین زمین و تملک آن در این 
بخش خبر داد و افزود: قطعا اولین باز خورد 
این میدان در مسائل ترافیکی خواهد بود.  
مساحت  11هکتار  اجتماعات  میدان  این 
خواهد داشت. که برج هنر و باغ مفاخر نیز 

بخشی از ان خواهد بود. 

مناقشه بر سر مزایده خودروهای فرسوده شهرداری
ری

 کا
س :

عک

کاری - مدیرکل ورزش و جوانان با بیان 
اینکه  ۷۳ پروژه ورزشی خیرساز نیمه تمام 
در  استان وجود دارد، ادامه داد: برای تکمیل 
شدن این پروژه ها نیازمند اعتباری در حدود 
15 میلیارد تومان است. عزیزی  روز گذشته 
در نشست خبری  اظهارکرد: بهره برداری از 
پروژه های روباز خیرساز نیازمند پنج میلیارد 
تومان اعتبار و پروژه های سالنی 1۰ میلیارد 
اینکه   بیان  با  وی  دارد.  نیاز  اعتبار  تومان 
از این پروژه ها حدود ۳۰۰  میلیون  برخی 
تومان اعتبار به نتیجه می رسد، ادامه داد:  ولی 
به دلیل کاهش درآمدهای دولت به واسطه 
تحریم ها نمی توانیم این منابع را برای اتمام 
در  کرد:  تاکید  باشیم.وی  داشته  پروژه ها 

این راستا برای اولین بار نخستین جشنواره 
فرهنگی و ورزشی گلریزان »شکوه پیوند« در 
14 آذر در تهران با حضور چهره های برجسته 
و شاخص وزرشی خراسان جنوبی و کشور و 
همچنین مسئوالن وزارتخانه برگزار می شود.
کمک  افزود:  جوانان  و  ورزش  مدیرکل 
در  خیرساز  ورزشی  پروژه های  ساخت  به 
تجهیزخانه های  استان،  مرزی  مناطق 
ورزش و همچنین کمک به تهیه جهیزیه 
اهداف  جمله  از  مرزی  مناطق  نوعروسان 
برگزاری این جشنواره است. عزیزی با اشاره 
به اینکه  معرفی ظرفیت ها و استعدادهای 
ورزشی خراسان جنوبی و جذب سرمایه گذار 
دیگر  از  نیز  ورزشی  پروژه های  حوزه  در 

ادامه  است،  این جشنواره  برگزاری  اهداف 
داد: ۹4 پروژه نیمه تمام ورزشی)به جز پروژه 
های خیرساز( در خراسان جنوبی داریم، که  
مشکل اصلی ما برای اتمام این پروژه ها 

کمبود شدید اعتبار است. 
مدیرکل ورزش و جوانان با اشاره به اینکه 
تالش ما بر این است که با سفر معاونان 
وزیر به وزارتخانه بتوانیم گره گشایی از امور 
باشیم،  داشته  استان  در  جوانان  و  ورزش 
با وزیر نفت در  خاطر نشان کرد: دیداری 
پیگیری های  با  تهران داشته ام و قرار شد 
نماینده مردم نهبندان و سربیشه در مجلس 
میلیارد  پنج  نفت  وزارت  اسالمی  شورای 
تومان از محل مرتبط برای وزرش مناطق 

مرزی استان کمک کند.عزیزی یاد آور شد: 
اکنون  ۲۲ هزار وزرشکار سازمان یافته  در 
استان داریم که با توجه به جمعیت خراسان 
ورزشکاران  تعداد   14۰4 افق   و  جنوبی 
سازمان یافته بسیار کم است که باید به این 

موضوع توجه شود.
وی بیان کرد: مهم ترین اهداف ما استفاده 
بر شکوفایی  تاکید  منابع موجود،  از  بهینه 

استعدادهای منطقه و حضور موفق نمایندگان 
ورزشی خراسان جنوبی در میادین ورزشی 
عمل  جامه  آن  به  امیدواریم  که  است 
 16۷ اینکه  به  اشاره  با  عزیزی  بپوشانیم. 
باشگاه خصوصی ورزشی در استان داریم، 
گفت: خراسان جنوبی در بخش ورزشی جزء 
آخرین  رده های کشور قرار دارد و باید کمک 

کنیم تا ورزش استان متحول شود. 

پروژه های ورزشی ۱۵ میلیارد اعتبار نیاز دارد 

اختتامیه جشنواره تئاتراستان

ایرنا- آیین اختتامیه سیزدهمین جشنواره تئاتر 
استان جمعه شب با معرفی افراد و گروه های 
برگزیده هیئت داوران در بخش های مختلف 
برگزار شد. اجراهای این جشنواره در بیرجند 
از ۲۲ آبان آغاز شده بود. احمد کامیابی مسک، 
استاد دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه تهران در 
آیین اختتامیه سیزدهمین جشنواره تئاتر گفت: 
تئاتر مکانی باالتر از دانشگاه است چون استادان 
دانشگاه و سیاستمداران هم به تئاتر می روند. 
وی افزود: افراد با تماشای تئاتر چیزهایی یاد 
می گیرند که در کتاب هاممکن نیست، پیدا شود. 
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی هم در این 
آیین گفت: ۲ سالن تئاتر در شهرستان های قاین 
و طبس تا پایان امسال به بهره برداری می رسد. 
نمایش  سالن  ساخت  کرد:  اظهار  زاده  نبی 
نهبندان نیز شروع شده و امیدواریم تا سال 
آینده در اختیار هنرمندان قرار گیرد. وی با ابراز 
خرسندی از استقبال تماشاچیان از سیزدهمین 
جشنواره تئاتر استان افزود: از همه کسانی که 
برای برپایی این جشنواره تالش کردند قدردانی 
می کنیم. سیزدهمین جشنواره تئاتر خراسان 
جنوبی با شرکت هشت گروه نمایشی از ۲۲ تا 
۲4 آبان جاری برگزار شد و سه داور کشوری 
نمایش های برتر را انتخاب کردند که گروه های 

منتخب استانی به مرحله کشوری راه می یابند.

 سال1400حداقل 10 درصد
 استان جنگل  می شود

طبیعی  منابع  مدیرکل  گذشته  روز  کاری- 
اجرای  هماهنگی  نشست  در  آبخیزداری  و 
هفته  مناسبت  به  سبز  نهضت  ملی  طرح 
وحدت، مجموع مساحت جنگل  های استان 
را 6۲۷ هزار و ۷۲۲ هکتار دانست و گفت: 
افق 14۰4  انداز بخش جنگل در  در چشم 
و  میلیون  به یک  استان  سطح جنگل های 
حداقل 1۰  به  و  افزایش  هکتار  هزار   5۰۸
درصد مساحت کل منطقه خواهد رسید. به 
مناسبت هفته وحدت طرح ملی نهضت سبز 
از سوی اداره کل منابع طبیعی،  از هفته اول 
آذر در سراسر استان برای توسعه فضای سبز 
 و در عرصه های مرتع، بیابان و جنگل اجرا 
عملیات  اینکه  بیان  با  نصرآبادی  می شود. 
اجرایی این طرح شامل بذرکاری، نهال کاری 
از نوع گلدانی و کاشت گلدان است افزود:به 
دلیل اینکه اجرای طرح نهضت ملی سبز به 
است،  از طرح های سال ۹۸  عنوان جزئی 
اعتبار خاصی برای اجرای آن اختصاص داده 
نشده و قرار است از اعتبارات منابع طبیعی 
تامین شود. مدیرکل  استان در سال جاری 
منابع طبیعی و آبخیزداری با بیان اینکه سطح 
اجرایی این طرح حدود ۸۰ هکتار از مناطق 
گوناگون  خواهد بود گفت: 1۲ هزار اصله انواع 
نهال در تمام عرصه های جنگل، بیابان و مرتع 
استان نیز کاشت خواهد شد.مدیرکل حفاظت 
محیط زیست  با اشاره به افزایش روزهای 
طوفانی و گرد و غبار در استان، گفت: باید  در 
شیوه بهره برداری از منابع طبیعی تجدید نظر 
شود.حسنی افزود: پنج میلیون هکتار عرصه 
با مقابله و  بنا نیست  های تحت فرسایش 
درختکاری کنترل شود بلکه باید باید تجدید 
نظر در شیوه بهره برداری از منابع طبیعی در 
استان باشدمدیرکل دفتر فنی استانداری نیز 
با اشاره به اجرای طرح ملی توسعه جنگل 
کار  طرح  این  کرد:  اظهار  استان،  در  کاری 
بزرگی است که نمی شود به چشم عملیات 
یک دستگاه اجرایی به آن نگاه کرد.فرهادی 
ادامه داد: همچنین دستگاه های اجرایی باید 
در تامین تجهیزات و امکانات برای اجرای این 
طرح کمک کنند تا بهتر و بیشتر اجرایی شود.

تاسیس شرکت نور سازان مدرن نسل سوم شرق )سهامی خاص( 
در تاریخ  1398/08/19 به شماره ثبت 6091 به شناسه ملی 
14008750665 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه 
آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی می گردد. موضوع فعالیت 
: تولید برق ، الکترونیک ، بسته های یو پی اس )ups( و تولید و 
تعمیر باطری خودرو ، نصب و خرید فروش دزدگیر و سیستم های 
اطفاء اعالم حریق ، انجام کلیه امور مربوط به سیم کشی ساختمان 
و خودرو ، تولید و فروش انرژی برق از نیروگاه های فسیلی و تجدید 
پذیر به اشخاص حقیقی و حقوقی ، خرید سوخت مورد نیاز نیروگاه 
، خرید و فروش عمده برق از داخل و خارج کشور و سواپ سوخت 
و برق ، انجام کلیه فعالیتهای مرتبط با بازرگانی برق و سایر حامل 
های انرژی ، سرمایه گذاری در تاسیسات تولید و توزیع برق و انرژی 
، سرمایه گذاری و مشارکت در تولید، خرید و فروش انرژی برق 
، راه اندازی و مدیریت و خرید و احداث انواع نیروگاه های تولید 
مقیاس بزرگ و کوچک ، مشارکت در اجرای طرح های مرتیط 
با صنعت برق و انرژی نظیر کاهش تلفات انرژی ، توسعه فناوری 
و انتقال دانش فنی ، مشارکت در طرح های بهینه سازی نیروگاه 
ها ، برون سپاری عملیات اجرایی رقابت پذیر )اعم از بهره برداری ، 
تعمیر و نگهداری ، توسعه و بهینه سازی تاسیسات( ، مشارکت در 
زمینه انرژی های تجدید پذیر از قبیل برق آبی ، بادی ، خورشیدی 
، پیش فروش انرژی برق و اخذ وام و تسهیالت مالی و اعتباری از 
منابع داخلی و خارجی ، تهیه و تامین ابزار، ماشین آالت، تجهیزات 
و مواد مصرفی مورد نیاز در زمینه فعالیت شرکت ، همکاری و 
مشارکت با سایر شرکت ها و موسسات در جهت تحقق موضوع 
فعالیت شرکت ، شرکت در کلیه مزایده ها و مناقصات دولتی ، 
خصوصی ، داخلی و خارجی در رابطه با موضوع شرکت ، تولید 
و تامین تجهیزات برقی ضد انفجار ، پیمانکاری و اجرا ، تهیه و 
نصب و راه اندازی تجهیزات و سیستم های مکانیکی و الکتریکی ، 
صنعتی ، برق فشار قوی و ضعیف ،واردات و صادرات در زمینه کلیه 
امور فوق الذکر و سایر کاالهای مجاز بازرگانی ، خدمات مربوط به 
خانه های هوشمند از قبیل نور پردازی ساختمان ، سیستم های 
صوتی، برق صنعتی 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، محله مدرس ، بلوار شهید آیت اهلل مدرس ، کوچه 
ش مدرس7]ش محمدعلی میرزایی[ ، پالک 3 ، طبقه همکف 
کدپستی 9713835738 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است 
از مبلغ 1000000 ریال نقدی منقسم به 100 سهم 10000 
نام عادی مبلغ 1000000 ریال  با  ریالی تعداد 100 سهم آن 
توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 1026640/98/1 مورخ  
1398/08/04 نزد بانک سپه شعبه بیرجند با کد 59 پرداخت 
گردیده است اعضا هیئت مدیره آقای علیرضا عباسی به شماره ملی 
0640189751و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال و به سمت 
رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای محمد عباسی به شماره 
ملی 0640289762به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال، 
خانم ریحانه نصرآبادی به شماره ملی 0640375618 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 همچنین کلیه نامه های عادی و 
اداری با امضای آقای علیرضا عباسی )مدیر عامل( و در غیاب ایشان 
با امضای خانم ریحانه نصرآبادی )نائب رئیس هیات مدیره( همراه با 
مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه 
بازرسان آقای محمد امیرآبادی به شماره ملی 0640099246 به 
سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی خانم سیده فاطمه 
حسینی به شماره ملی 0640169147 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 )657988(

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 139860308001002826 - 1398/7/30 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 بالمعارض متقاضی آقای حیدر میابادی فرزند محمد به 
شماره شناسنامه 5  صادره از بیرجند و شماره ملی 0652339948 نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 307/26 متر مربع 
قسمتی از پالک 227- اصلی بخش 2 بیرجند از محل مالکیت محمد میابادی 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 

تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۳98/8/۱۱               تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۳98/8/۲6مالکیت صادر خواهد شد. 
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 139860308001002471 - 1398/6/30 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 بالمعارض متقاضی آقای 
علی مزگی نژاد فرزند حسن به شماره شناسنامه 6 صادره از بیرجند و شماره ملی 0652492460 نسبت به ششدانگ یکباب منزل به 
مساحت 208/47 مترمربع قسمتی از پالک 394 فرعی از 345- اصلی بخش 2 بیرجند از محل مالکیت آقای حسین مزگی نژاد 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 : ۱۳98/8/۱۱  تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۳98/8/۲6
علی فضلی - رئیس ثبت اسناد و امالک بیرجند

آگهی ابالغ اجرائیه )سند ذمه - مهریه(
بدین وسیله به آقای سید حاجی معاشری فرزند سید علی به شماره ملی 0651562724 و شماره شناسنامه 27 متولد 
1310/2/10 )پدر متوفی( به عنوان احدی از ورثه حین الفوت مرحوم سید محمد معاشری فرزند سید حاجی به شماره 

ملی 0651641942 ابالغ می گردد : خانم صغرا بیجاری فرزند حسین به شماره ملی 5239279705 در تاریخ 1398/1/6 مستند به سند 
رسمی شماره 5005 - 1355/5/10 نزد دفترخانه ازدواج شماره 6 بیرجند راجع به وصول مبلغ یک میلیون ریال وجه نقد موضوع صداقیه 
خویش که برابر شاخص بهای کاال و خدمات بانک مرکزی به نرخ روز در تاریخ تقاضا به مبلغ 1/085/643/564 ریال محاسبه گردیده است، 
تقاضای صدور اجرائیه علیه شما و سایر ورثه زوج را نموده و پرونده ای تحت شماره بایگانی 9800106 در این خصوص نزد اداره اجرای اسناد 
رسمی بیرجند تشکیل شده است. نظر به اینکه آدرس مورث در متن سند مشخص نگردیده و امکان ابالغ واقعی مفاد اجرائیه به شما در 
آدرس معرفی شده از سوی زوجه به نشانی: بیرجند، خیابان توحید 30، پالک 19میسر نبوده و بستانکار نیز قادر به معرفی آدرس دیگری از 
شما نمی باشد، لذا بنا به تقاضای زوجه و مستند به مواد 18 و 19 - آئین نامه اجرا به موجب این آگهی مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در یکی 
از روزنامه های کثیراالنتشار درج و مستفاد از ماده 18 مذکور چنانچه ظرف مدت 10 روز از تاریخ انتشار این آگهی که روز ابالغ نیز محسوب 
می شود، نسبت به پرداخت بدهی مورث خویش از محل ماترک وی اقدامی ننمایید، عملیات اجرایی وفق مقررات آئین نامه اجرا به طرفیت 

شما ادامه خواهد یافت.                     تاریخ انتشار: ۱۳98/8/۲6       غالمرضا دادی - رئیس اداره اجرای اسناد رسمی بیرجند

آگهی تغییرات شرکت مهندسی زمهریر شرق کویر )سهامی خاص( به شماره ثبت 1461 و شناسه ملی 10360031798 به استناد 
صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 1397/11/23 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - آقای حسن قوسی حسین آباد به شماره ملی 
0650209346 و آقای محمد رضا روانجو به شماره ملی 0651734282 و آقای ابوالفضل امیر آبادی به شماره ملی 3590090847 
به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند . 2 - آقای محمد رضا عباسی به شماره ملی 0652052861 
به عنوان بازرس اصلی و آقای مهدی عباسی به شماره ملی 0653113579 به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال 
مالی انتخاب گردیدند. 3 - روزنامه آوای خراسان جنوبی جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. 4 -پس از گزارش بازرس تراز 

نامه شرکت منتهی به 96/12/29 موردتصویب قرار گرفت.

 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )660654(
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و درب اتوماتیک سیــد
 جک پارکینگی ، کرکره و سکوریت اتومات 

خیابان شهید رجایی  -  نبش رجایی 15     

اخبار کوتاه

*فرمانده ناحیه مقاومت بسیج گفت: 16 برنامه 
محوری به مناسبت هفته بسیج  برگزار می شود.
*فرماندار بیرجند با اعالم اینکه ثبت نام نامزدهای 
انتخابات مجلس از 1۰ آذرآغاز می شود، گفت: 
مدیران دستگاه های اجرایی وارد فضای حمایت 
از کاندیداها نشوند و برای ما برگزاری انتخابات 
است. اهمیت  حائز  بسیار  قانون مند  و  سالم 
ایجاد  هدف  با  غیرعامل  پدافند  *رزمایش 
آمادگی دانش آموزان روز شنبه با حضور نیروهای 
امدادی، هالل احمر، آتش نشانی و اورژانس در 
هنرستان امام خمینی )ره( بیرجند برگزار شد. 
*معاون فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد 
گفت:طرح پاییزه فروش کتاب با تخفیف ۲۰ 
درصدی از ۲۳ آبان آغاز شده و تا ۳۰ آبان  ادامه دارد.

آب  بهره برداری شرکت  و  حفاظت  *معاون 
منطقه ای استان گفت: اطالعات ۷۰۰ کیلومتر 
حریم و بستر رودخانه های فصلی استان در 
سامانه حدنگار)کاداستر( سازمان ثبت اسناد و 

امالک، ثبت نهایی شد.
*مدیرکل تعزیرات حکومتی گفت: ۲ هزار و ۸5۰ 
لیتر گازوئیل قاچاق در بازرسی ماموران انتظامی 
از یک دستگاه تریلر در خوسف کشف شد. 
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حدیث روز روزنامه اجتماعی ، فرهنگی ، ورزشی و اقتصادی 
 مدیرمسوول و صاحب امتیاز : غالمرضا جعفرپور مقدم 
سردبیر : علی جعفرپور مقدم
بیرجند، شهدا 8 ، ساختمان آوا   صندوق پستی 136 تلفن : 32224582  نمابر : 32234583   
رتبه 15 نشریات استانی - عضو اتحادیه مطبوعات محلی و شرکت تعاونی مطبوعات کشور
چاپ : چاپ و نشر گلرو -  بها : 500 تومان )50 درصد تخفیف تک فروشی (
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امام صادق علیه  السالم فرمودند :    

هُ أْن یَكوَن مِن أصحاِب القائِِم فَلیَنتَِظر َو لْیََعمل بِالَوَرِع  َمن َسرَّ
هر کس خوش دارد از یاران امام مهدی علیه  السالم باشد، باید منتظر باشد و پارسایی پیشه کند. 
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برگزاری جشن هفته وحدت در نمازخانه مجتمع فرهنگی کوی سازمانی
 مرکز آموزش ۰۴ امام رضا  )علیه السالم( نیروی زمینی محوری ارتش جمهوری اسالمی 

مراسم جشن هفته وحدت

عکس: شیرمنجی

 به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش ۰۴امام رضا )ع( 
نزاجا: مراسم جشنی با دعوت از گروه هنری و با 
شرکت کلیه پرسنل و خانواده های محترم شان در 
 نمازخانه مجتمع فرهنگی کوی سازمانی برگزار شد.
این مراسم با تالوت آیاتی از کالم ا... مجید آغاز و 
سپس سرهنگ مهدی جاللی نیک فرمانده مرکز 
ضمن عرض تبریک و خوش آمدگویی برپایی 
این نوع جشن ها را باعث پیوند هر چه بیشتر 
 مسلمانان دانست و میالد حضرت محمد )ص( 
مسلمانان  مشترک  اعیاد  بزرگترین  از  را 
برشمردند. این مراسم با مولودی خوانی،اجرای 
پیدا  ادامه  محلی  سرودهای  و  سرود،خوانندگی 
کرد و در پایان به قید قرعه به تعدادی از شرکت 

کنندگان جوایزی اهدا شد.

دانشگاه صنعتی  اجتماعی  و  فرهنگی  معاونت 
بیرجند با همکاری کانون محیط زیست، کانون 
مهدویت و انجمن علمی بازی های رایانه ای 
این دانشگاه، همایش عیدانه ربیع را شامل برنامه 
های متنوع فرهنگی برگزار نمود. این برنامه که 
به مناسبت میالد نبی گرامی اسالم )صلی ا... 
علیه و آله( روز جمعه ۲۴ آبان ماه برگزار شد، 
نزدیک به ۸۰ تن از دانشجویان دانشگاه صنعتی 
بیرجند پس از مشارکت در دعای ندبه در نمازخانه 
دانشگاه به صورت دسته جمعی در محل پارک 
جنگلی بیرجند حضور یافتند و در قالب دو تیم 

خواهران و برادران اقدام به پاکسازی محیط پارک 
برنامه های  پاکسازی،  از  نمودند. پس  جنگلی 
متنوع فرهنگی نظیر دوچرخه سواری، تیراندازی، 
محوطه  در  فرهنگی  مسابقه  و  دستی  فوتبال 
پارک جنگلی برگزار شد. در این برنامه ریاست 
دانشگاه، معاون فرهنگی و اجتماعی، مدیر برنامه 
های فرهنگی و تعدادی از اعضای هیئت علمی 
دانشگاه صنعتی دانشجویان را همراهی نمودند. 
معاونت فرهنگی، اجتماعی و ورزشی و همچنین 
شهری  سبز  فضای  و  منظر  سیما،  معاونت 
 شهرداری بیرجند نیز از حامیان این برنامه بودند.

به همت دانشجویان دانشگاه صنعتی بیرجند انجام شد :

قابل توجه همشهریان بیرجندی
مشاوره، خرید و فروش ،بازسازی و تعمیرات امالک 

بیرجندی ها در مشهد مقدس    
 ۰۹۱۵۱۶۱۳۹۱۷ - جعفر خسروی

بنیاد مسکن انقالب اسالمی خراسان جنوبی در نظر دارد پروژه اجرای طرح هادی 
روستای ماژان از توابع شهرستان خوسف به شرح جدول ذیل و بر اساس مشخصات فنی منضم به اسناد 
 مناقصه را از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای به مناقصه گران واجد شرایط واگذار نماید :

 برآورد اولیه شهرستاننام پروژه 
بر اساس فهرست 

بهاء ابنیه سال 
1398 )ریال(

مبلغ  تضمین
شرکت در 

مناقصه )ریال(

نوع  
تضمین 
شرکت در
مناقصه

مدت 
اجرای 
پروژه

اجرای طرح 
هادی )جدول 

گذاری(

خوسف 
روستای ماژان

ضمانتنامه ۶/93۵/۴۲9/3۷9  
بانکی

 9۰
روز

1- نوع فراخوان: فراخوان عمومی یک مرحله ای ۲- نام دستگاه مناقصه گذار: بنیاد مسکن 
انقالب اسالمی خراسان جنوبی  3- موضوع مناقصه: اجرای عملیات طرح هادی روستای ماژان 
شهرستان خوسف شامل : تهیه مصالح و اجرای جدول گذاری و سایر آیتم های مورد نیاز بر اساس 

نقشه ها و مشخصات فنی اجرایی منضم به اسناد مناقصه 
۴-زمان دریافت اسناد مناقصه در سامانه ستاد: از ساعت ۱۳ روز شنبه ۱۳۹۸/۸/۲۵ الی 
ساعت ۸ روز چهارشنبه ۱۳۹۸/۸/۲۹  ۵- مهلت ارائه پیشنهاد قیمت مناقصه در سامانه 
ستاد: تا ساعت ۸ روز شنبه ۱۳۹۸/۹/۹ ۶-محل دریافت اسناد مناقصه: سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت به آدرس http://setadiran.ir 7- تضمین شرکت در مناقصه: ضمانتنامه 
بانکی که می بایست تا تاریخ ۱۳۹۸/۹/7 تحویل دبیرخانه حراست بنیاد مسکن انقالب اسالمی 
خراسان جنوبی واقع در بیرجند - خیابان پاسداران - نبش پاسداران ۳۰ - بنیاد مسکن انقالب 
اسالمی خراسان جنوبی  8-مدت اعتبار پیشنهادها : از آخرین روز مهلت تحویل پیشنهادات به 

مدت سه ماه معتبر باشد 9- تاریخ بازگشایی : ساعت ۹ روز شنبه ۱۳۹۸/۹/۹ 
1۰- شرایط مناقصه گران : کلیه شرکت های تشخیص صالحیت شده دارای رتبه ۵ راه و ابنیه و 
باالتر از سازمان مدیریت و برنامه ریزی )ارائه یک نسخه تصویر از گواهی رتبه بندی و آخرین آگهی 
تغییرات ثبت شده در روزنامه رسمی کشور در زمان ارائه ضمانتنامه ، الزامی می باشد( ۱۱- هر گونه 

پرداخت منوط به تخصیص وجه اعتبار به صورت نقدی یا اسناد خزانه اسالمی می باشد.

فراخوان مناقصه-پیوست شماره یک-مناقصه شماره  ۳۹/۱۰۳۵۲
)موضوع ماده ۷ آیین نامه اجرایی نظام مستند سازی(  ثبت نـام  سوریـه

تاریخ اعزام از نیمه دوم آذر ماه لغایت پایان سال

دفتر خدمات مسافرتی، جهانگردی و زیارتی عماد

ایستگاه پروازی مشهد به دمشق

متقاضیان می توانند جهت اطالعات بیشتر 

با شماره ۳۲۲۲۴۱۱۳ تماس حاصل فرمایند.

پاکسازی پارک جنگلی
اطالعیه مجمع تشخیص مصلحت
 نظام درباره نرخ جدید بنزین 

ایسنا- مجمع تشخیص مصلحت نظام شایعات 
تشخیص  مجمع  دبیر  به  منتسب  جمالت  و 
مصلحت نظام درباره قیمت بنزین را تکذیب کرد. 
به گزارش مجمع تشخیص مصلحت نظام، این 
تکذیبیه مؤکداً بیان می دارد، رئیس و دبیر مجمع 
تشخیص مصلحت نظام هیچ مصاحبه، سخنرانی 
یا پیامی در تایید یا حمایت از افزایش نرخ بنزین 
در روزهای اخیر نداشته اند. در جلسات مجمع 
تشخیص مصلحت نظام نیز هیچ بحثی درباره 
گران شدن بنزین مطرح نبوده است و هرگونه 
تصمیم گیری در این باره از اختیارات دولت و 

مجلس به شمار می رود.

احتمال برگزاری نشست مشترک 
روحانی با مجلس درباره قیمت بنزین 

شورای  مجلس  در  کرمان  مردم  نماینده 
مجلس  در  غیرعلنی  جلسه  گفت:  اسالمی 
شورای اسالمی با تیم اقتصادی دولت خواهیم 
داشت و احتماال روز دوشنبه نشست مشترک 
مجلس با رئیس جمهور برگزار شود تا بخشی 
از دغدغه ایجاد شده و التهاب ناشی از افزایش 

قیمت بنزین مدیریت شود.

کمک های حمایتی و معیشتی، ماهانه
 و بدون وقفه پرداخت خواهد شد 

عالی  شورای  جلسه  در  قوا  سران  ایرنا- 
هماهنگی اقتصادی با تاکید بر همکاری کامل 
در اجرای مصوبه مدیریت مصرف سوخت و 
حمایت از معیشت اقشار کم درآمد اعالم کردند 
که کمک های حمایتی و معیشتی ماهانه بدون 

وقفه و به طور منظم پرداخت خواهد شد.

اخالل در بازار و افزایش قیمت ها 
جرم است و برخورد قضایی می کنیم 

حجت االسالم منتظری دادستان کل کشور با 
بیان اینکه سازمان تعزیرات حکومتی با همکاری 
سایر دستگاه ها از افزایش بی رویه قیمت کاال ها 
نیرو  بهترین  : مردم  جلوگیری می کند، گفت 
برای جلوگیری از اخاللگران هستند و مسئوالن 
امر اجازه سوء استفاده به برخی از افراد برای 

افزایش قیمت کاال ها نمی دهند.

تورم سهمیه بندی بنزین؛
 از ۱.6 تا ۴ درصد 

مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی، حالت 
افزایش 1۰۰ درصدی قیمت بنزین با اختصاص 
سهمیه 6۰ لیتری را بررسی و میزان تورم ناشی 
از این سناریو را 1.6 درصد برآورد کرده است.
همتی رئیس کل بانک مرکزی نیز در پیامی 
نوشت: محاسبات اداره بررسی های اقتصادی 
بانک مرکزی نشان می دهد که تاثیر افزایش 
قیمت بنزین در تورم حدود ۴ واحد درصد در 

سال خواهد بود.

گرانی قیمت بنزین 
قیمت طال را گران می کند؟ 

عصر اعتبار- نایب رئیس دوم اتحادیه طال 
می گوید: افزایش یکباره قیمت بنزین تاثیری 

بر روند افزایشی قیمت طال ندارد.

الریجانی: نگفته ام که  نمی آیم 

الریجانی در واکنش به خبرهایی درخصوص عدم 
 مشارکتش در انتخابات مجلس شورای اسالمی ،
اعالم  را  چیزی  خودم  هنوز  که  »من   : گفت 
در  مصلحت  و  می شود  چه  دید  باید  نکرده ام. 
چیست. باید ببینیم اوضاع چطور می شود و بعد 

تصمیم بگیریم و حاال معلوم نیست.«

چمران: قالیباف در ائتالف
 اصولگرایان حضور دارد 

چمران به دعوت آقای قالیباف از جوانان برای 
شرکت در انتخابات مجلس اشاره کرد و گفت: 
آقای قالیباف در ائتالف اصولگرایان هستند و به 
نیروهای جوانی که به میدان آمدند فرصتی داده 
خواهد شد تا خود را نشان دهند و معرفی کنند.

چهره اصالح طلب: برخی دستان
 در پی نا امید کردن جامعه هستند 

حزب  مرکزی  شورای  عضو  مبلغ  مرتضی 
اتحاد ملت گفت: برخی دستان در پی ناامید 
طلبان  اصالح  اگر  اما  هستند  جامعه  کردن 
مردم  بنشینند  خانه  در  و  شوند  ناامید  هم 

عاقبت بخیر می شوند؟

واکنش آیت ا... مکارم شیرازی
 به گرانی بی سابقه بنزین 

 حضرت آیت ا... مکارم شیرازی در بیانیه ای ،
گرانی بی سابقه بنزین در وقت نامناسب و بدون 
ذکر دلیل را یک شوک مهم بر افکار عمومی و 
عامل نارضایتی مردم دانست. در بخشی از این 
بیانیه آمده است: آیا بهتر نیست دولت یا رؤسای 
قوای سه گانه دالیل خود را برای این کار بیان 
کنند و افکار عمومی را به مدد طلبند و اگر بعد 
از شنیدن آن دالیل، افکار عمومی هماهنگ شد، 
اقدام نمایند و اگر دولت مشکلی داردـ  که قطعا 
دارد ـ آیا آن مشکل را با راه حل دیگری غیر از 

این راه نمی توان حل کرد؟!

هاشمی : تصمیم گیری درباره
 ائتالف در لحظات آخر است 

محمد هاشمی رفسنجانی گفت: بحث هایی که 
در رسانه ها یا فضای مجازی در خصوص ائتالف 
اصالح طلبان مطرح می شود، نمی تواند مالک 
درباره  تصمیم گیری  معموال  زیرا  باشد  عمل 
ائتالف در لحظات آخر و با بررسی کاندیداها 
انجام می شود که ممکن است این ائتالف به 

شکل لیست مشترک انتخاباتی بروز کند.

فرمانده سپاه: رزق ما دست 
تحریم کنندگان  نیست

سردار سالمی فرمانده کل سپاه گفت: می خواهیم 
تحریم کنندگان  به  هرگز  و  شود  نازل  برکات 
تحریم کنندگان  دست  ما  رزق  نکنیم؟  رجوع 
نیست و باید ایمان و تقوا را در دستور کار قرار 
دهیم. تحریم کنندگان می توانند از نزول رحمت 
الهی جلوگیری کنند؟ آن ها که خود امروز این 
همه عاجز هستند؛ قرآن کالم حق است و هر 
چه در قرآن است حق است و مسیر حق، مسیر 
قرآن است، پس همه با هم این راه را طی کنیم؛ 
خوشحالم از اینکه قرآن امروز به یک حقیقت 
جاری در متن زندگی پاسداران تبدیل شده است.


