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5یک زباله دور نریختنی!5دستگاه قضا بر حسن اجرای انتخابات نظارت دارد5کرایه حمل بار کامیون داران افزایش نمی یابد

رهبر معظم انقالب در واکنش به افزایش قیمت بنزین:

سران قوا با پشتوانه کارشناسی
 تصمیمی گرفتند و باید اجرا شود

مردم تخلفات را گزارش د هند
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان : افزایش قیمت نداریم ؛ 

سه طرح نظارت بر درج قیمت در واحدهای صنفی، نظارت بر خدمات عمومی و دولتی و نظارت بر قیمت کاال و خدمات ویژه اجرای طرح سهمیه بندی بنزین انجام می شود

* مهر آیین
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» تیز نازها !« بر تخت قدرت

“تیزناز”درگویش بیرجند به فردی 
اطالق می شودکه نازِ بُرنده ای دارد. 
چیزی شبیه “تی تیش” مامانی در 
گویش پایتخت یا” نازک نارنجی” 
تیز  البته  بازار.  و  ادبیات کوچه  در 
نازک  و  تیش”  “تی  برخالف  ناز 
این  شاید  نیست  منفعل  نارنجی 
دو گروه آخر در مواجهه با موقعیت 
ناراحت کننده، نهایت اشکی بریزند 
و به گوشه ای پناه برند!  اما تیزنازها 
)که باز به قول بیرجندی ها خیله ور 
خو دارن!(  . . .  ادامه در صفحه 2

 

 

 

ضمن حفظ کرامت  مردم ،
 با اخاللگران برخورد شود

رئیسی : 
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 اعتراض به تصمیم های 
اجرایی حق مردم است  

عباسعلی کدخدایی : 

روحانی بهتر است ادامه 
ندهد و کناره گیری کند  

عباس عبدی: 
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آگهی مزایده فروش گوسفند 
شرکت سهامی زراعی سهل آباد در نظر دارد: تعداد 6۰ راس گوسفند بره پرواری را از طریق 
مزایده به فروش برساند. لذا از متقاضیان تقاضا دارد پاکت های پیشنهادی خود را حداکثر تا شنبه  
۹۸/۹/۲ به دفتر شرکت تحویل نمایند. زمان بازگشایی پاکت ها ساعت ۱۰ صبح همان روز خواهد 
بود. کلیه شرکت کنندگان ۱۰ درصد قیمت پیشنهادی را طی یک فقره چک و یا نقدا به شماره 
 حساب ۸۸۹۵۷۱۷۵۵ بانک کشاورزی واریز نمایند. شرکت در رد یا قبول پیشنهادات مختار 

می باشد. شماره تماس: ۰۹۱۵۹6۱۹۷۴۵ - ۰۹۹۱۵۳۲۳۹۰۰
شرکت سهامی زراعی سهل آباد

آگهـی اجـاره 
مدیریت آموزش و پرورش شهرستان بیرجند در نظر دارد: دبستان بال استفاده 

روستای رکات علیا را به صورت اجاره سالیانه برابر مقررات جاری واگذار نماید. 
لذا متقاضیان می توانند تا تاریخ ۹۸/۹/۴ برای ارائه پیشنهاد و بررسی دیگر شرایط 

به آموزش و پرورش بیرجند و سامانه ستاد ایران setadiran.ir مراجعه نمایند.
مدیریت آموزش و پرورش شهرستان بیرجند

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

جناب آقای مهندس وحید ضیائیان احمدی 
مدیرکل محترم سازمان تعاون روستایی خراسان جنوبی

جناب آقای دکتر مهدی جعفری
معاون محترم اداری مالی سازمان تعاون روستایی خراسان جنوبی

انتصاب شایسته شما عزیزان را با کوله باری از تجربه و توانمندی در مسئولیت جدید 
صمیمانه تبریک گفته، از درگاه خداوند منان توفیق روز افزون تان را در خدمت رسانی

 به جامعه هدف آرزومندیم. همچنین از زحمات بی شائبه
 جناب آقای مهندس قربانی مدیر کل محترم سابق که به افتخار بازنشستگی نائل آمده اند 

تشکر و قدردانی می شود و برایشان آرزوی سالمتی و موفقیت داریم.
اداره تعاون روستایی شهرستان قاین

 هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت تعاونی مرتع داران قاینات

با حسرت و اندوه فراوان
به مناسبت سومین روز درگذشت

 شادروان محمد رضایی ملکوتی
 )کاسب صنف لوازم یدکی اتومبیل(

 جلسه ترحیمی امروز دوشنبه ۹۸/۸/۲۷ از ساعت ۱۵ الی ۱۶ 
 در محل مسجد امام حسین )ع( برگزار می گردد.

خانواده رضایی ملکوتی و سایر بستگان

بقاء مختص ذات اوست
با نهایت تاثر و تاسف مادری دلسوز و ایثارگر 

حاجیه فاطمه سیفی 
)بی بی فاطمه سیفی علیخان نوفرست(

 مادر گرانقدر
  شهید محمدرضا فرهادی

 به فرزند شهیدش پیوست. 
مراسم تشییع آن مرحومه امروز 

دوشنبه مورخ ۹۸/۸/۲۷ ساعت ۱۴ 
از محل غسالخانه برگزار می گردد. همچنین مراسم سومین روز درگذشت آن عزیز سفر 
کرده چهارشنبه مورخ  ۹۸/۸/۲۹  از ساعت ۱۵ الی ۱۶ در محل هیئت محترم ابوالفضلی 

)مصلی( برگزار می شود،تشریف فرمایی سروران گرامی مزید امتنان می باشد. 
خانواده شهید محمدرضا فرهادی و سایر بستگان

جناب آقای مهندس حسین مودی 
انتصاب جناب عالی را به عنوان

 مدیر شعب بانک کشاورزی استان خراسان جنوبی
 تبریک عرض نموده و آرزومند توفیق روز افزون تان می باشیم.
بی تردید با حسن تدبیر و دلسوزی جناب عالی عصر جدیدی
از رونق اقتصادی در حوزه کشاورزی استان آغاز خواهد شد.

مجتمع کشت و صنعت هزار دستان

به اطالع همشهریان عزیز می رساند
آغاز فعالیت نو در 

رستوران مدائن 
با مدیریت جدید )ابوالفضل خزیمه نژاد( 

و کادر مجرب و کارآزموده مدیریت با 18 سال سابقه کار 
در بهترین رستوران های سطح شهر بیرجند

 * برگزاری کلیه مجالس با ظرفیت سالن 450 نفر
 و امکان سرویس دهی در هر مکان که شما صالح بدانید.

* آماده عقد قرارداد با کلیه ارگان ها،  ادارات و شرکت ها

آدرس: بلوار شهید محالتی - نبش ۲۲ بهمن
۳۲۴۳۹6۱۴ - ۳۲۴۳۹6۱۳ -۰۹۱۵۱6۰۰۱۵۸ ابوالفضل خزیمه نژاد

با ما لذت غذاهای ایرانی

 را تجربه کنید

 مصرف برنج ۱۰۰% ایرانی
 پیک رایگان

 

 تجدید آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی شماره: ۱۱۳6۹/۲ شرکت آب وفاضال                                                       
شرکت  آب و فاضالب استان خراسان جنوبی در نظر دارد: پروژه عملیات مدیریت فشار شبکه توزیع 
آب شهر بیرجند را با مشخصات زیر از طریق مناقصه براساس قانون برگزاری مناقصات از طریق مناقصه 

عمومی واگذار نماید.

محل مشخصات پروژهردیف
اجرا

محل تامین 
اعتبار

مبلغ اولیه برآورد 
براساس فهرست 
بهاء سال ۱۳۹۸

مدت 
اجرا

رتبه و 
گواهی 
مورد 
نیاز

احداث ۵ باب حوضچه ۱
آجری و عملیات نصب 
شیرهای فشار شکن 
به قطر ۱۵۰ میلیمتر 
بر روی خطوط آبدار 

 آزبست موجود
 به طورکامل در شبکه 

توزیع آب موجود، 
تهیه، حمل و باراندازی 

و نصب شیرآالت، 
اتصاالت و متعلقات 
مطابق با نقشه های 

اجرایی پیوست اسناد 
مناقصه

شهر 
بیرجند

اعتبارات 
سرمایه ای

 ۲/۸۲۰/۱۴۰/۷۲۶
ریال

حداقل ۳ ماه
پایه ۵ 
آب و 

گواهی 
صالحیت 

ایمنی

از کلیه پیمانکاران واجد شرایط دعوت می شود جهت اعالم آمادگی و کسب اطالعات بیشتر و دریافت 
اسناد و دعوتنامه حداکثر به مدت ۴ روز پس از تاریخ انتشار آگهی به سایت آب و فاضالب خراسان جنوبی 
و سایت ملی مناقصات مراجعه نمایند. شایان ذکر است اعالم پاسخ به فراخوان هیچگونه حقی برای 
 پیشنهاد دهندگان ایجاد نمی نماید. پیمانکاران جهت کسب اطالعات بیشتر می توانند با شماره های

 ۳۲۴۳۳۴۰6- ۳۲۴۳۰۹۹۰-۰۵6 تماس حاصل فرمایند. 
توضیحات ضروری ۱- مهلت تحویل: آخرین مهلت ارسال اسناد ارزیابی و دعوتنامه  ساعت ۱۴ روز 
دوشنبه ۹۸/۹/۱۸  می باشد و زمان گشایش اسناد ارزیابی پیشنهادات روز سه شنبه ۹۸/۹/۱۹ ساعت 
۱۰ صبح در محل اتاق جلسات شرکت برگزار خواهد شد ۲- پیمانکاران حقوقی دارای رتبه ۵ یا باالتر 
در رشته آب از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ۳- پیمانکارانی که باالی 6۵ امتیاز را براساس 
آیتم های ارزیابی کسب نمایند وارد پروسه پیشنهاد قیمت خواهند شد. ۴- اعتبار این پروژه از محل 

اعتبارات سرمایه ای مي باشد ۵- ارائه گواهی صالحیت ایمنی در این مناقصه الزامی می باشد. 
6- لطفا اسناد مناقصه را از طریق سایت ملی مناقصات و سایت شرکت آب و فاضالب خراسان جنوبی 

www.abfa-khj.ir -  http://iets.mporgir .دریافت نمایید
دفتر قراردادها شرکت آب و فاضالب خراسان جنوبی

 تاریخ: ۹۸/۸/۲۷ 
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»تیز نازها !« بر تخت قدرت

*  مهرآیین

خود  به  انتقاد  به  واکنش  در  یک(  از صفحه  )ادامه 

رفتارهای نامتعارف و گاه به شدت انتقام جویانه  و 
عصبی، از خویش بروز می دهند. با این همه “تیز 
نازها” تا وقتی که در عرصه جامعه عادی و در 
تعامالت محدود قرار دارند چندان آسیب زننده نیستند 
و مانند حسودان که بیشترین  ضرر را به خود می 
زنند، آسیب های این گروه هم چندان فراگیر نیست 
اما مصیبت دقیقا از زمانی شروع می شود که یک “ 
تیز ناز” بر اریکه قدرت بنشیند که این خود آغاز فاجعه 
خواهد بود. در این وضع دو حالت قابل تصور است 
یا ذات سازمان تحت ریاست  چنین فردی به لحاظ 
ساختاری وتعامالت کاری به گونه ای است که باید 
مراودات گسترده مردمی یا ارتباطات فراگیر رسانه ای 
داشته باشد.در این حالت ریاست یک “ تیز ناز” بر 
چنین سازمانی آغاز تضاد و درگیری خواهد بود یا 
مدیر مربوطه برای رشد “ تراز” کاری ناچار و بی آن 
که به حقیقت تواضع و فروتنی و پاسخگویی معتقد 
باشد به ورطه ظاهرسازی و نماد پردازی خواهد افتاد 
در این حالت، چنین سازمانی در واقع مفید وکارآمد 
نخواهد بود و نارضایتی مردم را تشدید خواهد کرد.

اما سازمان هایی هم هستند که بر اساس چارت 
اداری و وظایف کاری  به نوعی بر سازمان های 
دیگر اشراف یا نظارت دارند و امکان اعمال قدرت 
سلبی و قهری بیشتری نسبت به سایر دستگاه ها 
دارند اگرچه براساس شرع و قانون همه سازمان ها 
و ادارات موظف به پاسخگویی به افکار عمومی، 
شفاف سازی عملکرد و احترام  به مردم هستند اما 
“چاشنی” قدرت در  این سازمان ها بستر مناسبی 
برای رشد تفکر طلب کارانه و غرور و تکبر و رشد 
مدیران “تیز ناز”  است در این حالت محدود کردن 
مطالبه گری عمومی به برخی ادارات و استنکاف 
وگردن فرازی برخی سازمان های دیگر از ارائه 
 رزومه کاری وتنویر افکار عمومی و احترام به مردم ، 
عملی غیرقانونی است. متاسفانه در استان ما بستر 
رشد وتوسعه چنین تفکری از سال ها قبل وجود 
داشته است “خان ها “و ارباب های پیش از انقالب 
دفعتا محو شدند اما فرهنگ ارباب رعیتی  به تمامی 
از بین نرفت، پس از آن مردم به همه کسانی که 
وجهی از قدرت داشتند نگاهی چنان داشتند وگاه 
افراد صاحب پست ومقام و پول نیز به چنین ورطه 
 ای افتادند و طعم شیرین قدرت و احترامات فائقه

آنها را وسوسه کرد تا راه را بر هرگونه انتقادی ببندد البته 
در این میان سهم چاپلوسان ثناگو همیشه محفوظ 
بوده است. در این فرآیند روسای“ تیز ناز”ی ظهور 
کرده اند که به اندک انتقادی بر می آشوبند و آسمان 
و زمین را بهم می دوزند تا منتقد از خود را به اشد 
مجازات برسانند! هفته ای که گذشت در پی انتشار 
محتوای یکی از جلسات روزنامه آوا و انتقاد صریح 
یک استاد دانشگاه از عملکرد یک دستگاه، اداره 
مربوطه در وهله اول به دنبال اسم و رسم و شماره 
تماس خبرنگار!؟ افتاد و پس از ناکامی در این رابطه 
به سراغ استاد مذکور رفت و با اصرار ایشان را برای 
ادای توضیحات به سازمان خود کشاند.بنا به اطالع 
 در جریان گفتگویی مفصل،پس ازخالی شدن توِپ ُپر 
منطقی  های  پاسخ  مقابل  در  مربوطه  مسئول 
وکارشناسی این استاد محترم خوشبختانه فضا 
تغییر کرد و مدیران سازمان اعالم آمادگی کردند 
که پذیرای انتقادات باشند. روزی دیگر پس از انتشار 
مصاحبه ارزشمند یک استاد فرهیخته دانشگاه درباره 
مصائب اجتماعی شهر بیرجند دستگاه دیگری که 
خود معاونت اجتماعی و بودجه و شرح وظایف 
مشخص در این باره دارد به سراغ استاد مربوطه 
می رود و افاضه می فرماید باید! تحقیقات تان 
را به ما می دادید. ایشان هم می گوید: چرا وقتی 
که الزم بود به نظرات ما اعتنایی نکردید حاال هم 
زحمت بکشید و با تحقیقات کتابخانه ای به نتایج  
مطلوب  دست یابید! )جالب آن که همین دستگاه 
جایی جلوی تحقیقات دانشجوی همین استاد را می 
گیرد ! اماپس از انتشار واقعیت ها در رسانه احساس 
مسئولیت  می کند،  احساس مسئولیتی که گویا 
هزینه اش را قرار است دیگران بپردازند! با در نظر 
داشت این دو رویکرد ذکر چند نکته برای معدود! 
مسئوالن تیز ناز موجود الزامی است.نکته اول:آحاد 
مردم از هر طبقه و جنس و مذهب براساس قانون 
و دین محترمند وحفظ شان و احترام آنها واجب و 
 هرگونه برخورد خارج از ضوابط عالوه بر غیر اخالقی

برای  شاید  دارد.  قانونی  پیگرد  قابلیت  بودن، 
 بنده نوعی، به دلیل شغلم در روز ده ها نفر پا 
به چسبانند یا از ترس عنوانم خم و راست شوند! 
و این آتش غرور را در وجودم شعله ور سازد غرور 
البته نشانه جهل و دام شیطان است و مسئوالن 
بیش از همه موظفند مهذب باشند  و بدانند توده 
مردم  به آنها احترام و تعظیم بدهکار نیستند! پس 
بهتر است این احساسات کاذب خود را حداقل 
بعد از ساعت اداری و در جامعه عادی فراموش 
 کنند شاید تمرینی برای فراموشی کامل آن باشد.

ان شاءا... قوانین شناخته شده در جهان وکشور 
مقابل( )ادامه در ستون  ارتباطات  در عصر  امروزه  و 
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برگزاری مینی المپیک کودک و ورزش در بیرجند

 صداوسیما- مینی المپیک کودک و ورزش 27 آذر در بیرجند برگزار می شود. مینی المپیک کودک و ورزش با حضور کودکان 40 مهد کودک 
بیرجند برگزار می شود. هدف از برگزاری این مینی المپیک ترویج فرهنگ ورزش و  نشاط اجتماعی برای کودکان و شناسایی استعدادها  

است. این برنامه ورزشی در بخش آمادگی جسمانی و ورزش های همگانی ویژه گروه سنی 4 تا 6 سال طراحی شده است.

 ... ادامه سرمقاله ( در کسری از ثانیه می توان به اصل 
و فرع این قانون در اینترنت دست یافت )حتی اگر 
ساکن روستا باشی یا سوادی در حد دیپلم و پایین 
تر داشته باشی(. در این قانون تصریح شده است 
که اولین کار در مواجهه به مطالب ناخوشایند ما 
در رسانه ها ارائه جوابیه است و رسانه نیز موظف 
است جوابیه کتبی که مبتنی بر توهین و افترا نباشد 
را )به شرط دریافت در زمان مشخص( حداکثرتا 
دو برابر منتشر نماید  این قانونی است که در همه 
جای کشور جاری و ساری است و روسای سازمان 
های استان های بزرگتر و بسیار با کالس تر! از 
استان ما به آن پای بندند اما در دیار ما گویا هنوز 
 سازمان ها و افرادی هستند در حالی که کالس ،
احترام و امتیازات حتی بیشتری از مدیران مناطق 
توسعه یافته را برای خود  می خواهند و خود را 
 مثال در تراز مدیران کل آذربایجان و اصفهان و... 
می سنجند اما متاسفانه رفتارهایشان با مردم و 
رسانه ها در حد مسئوالن روستا و بخش های 
کوچک  است. گویا این افراد هنوز مردم را در 
حد رعیت های سال های دور می خواهند  و 
می بینند. نکته دوم: حد برخورد با مردم و رسانه 
ها را قانون مشخص کرده است قانونی که پایه و 
مایه   آن اسالم، قرآن و سیره عملی پیامبر)ص( 
وعلی)ع( است.اگر کسانی به چنین پایه و مایه ای 
اعتقاد ندارند، بهتر است کرسی ریاست وانهند و 
پی شغلی دیگر روند و با آبروی نظام و باورهای 
دینی مردم بازی نکنند چرا که علی )ع( فرموند: )از 
ابزار ریاست سعه صدر است(. و” تیزنازها” ظرفیت 
پرورش  در  نکته سوم:  ندارند.  ریاست  و  قدرت 
تیزنازها چه آدم معمولی باشد و چه رئیس و مدیر، 
هم خانواده ها و هم جامعه مقصرند. آدم های 
دیگری چون خودکامگی، های!  آبشن  ناز   تیز 
خودخواهی،خودبینی، غرور و حسادت هم  دارند و 
بسا که دچار “پارانویا“نیز باشند. فرآیند  جلوگیری از 
بروز “تیزنازیسم” !؟ و درمان آن در جامعه باید از 
خانواده و جامعه شروع شود. جامعه مرعوِب تیزنازها 
به پرورش این فرهنگ کمک می کند پس الزم 
است با تفاخرهای فرعونی در هر رنگ و شکل 
مبارزه کرد وکمترین راه آن است که مردم اعتنایی 
به پست و مقام گردن فرازان نداشته باشند. نکته 
آخر: پست ها و مقام ها چنان که زمانی شعارش 
را می دادیم، ماندنی نیستند یا بازنشست می شویم 
یا هم حضرت عزرائیل حکم بازنشستگی ابدی را 
دست مان می دهد آن گاه دو چیز می ماند  “ امل” 
و عمل. امل آرزوهایی است که به آن نرسیده ایم 
و”عمل“ کارهای  ماست  که اگر  خوب باشد زهی 
سعادت  و بد باشد زهی شقاوت . پس ای بنده خدا 
هرکه هستی به خود آ ! و بدان رضایت خدا در رضایت 
خلق خداست  که خردمندان گفته: حاکمان از بهر 
خدمت خلق اند ونه خلق از بهر خدمت حاکمان.   
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آگهی مزایده اموال غیر منقول )رهنی( مستند به مواد ۱۲۱و ۱۲۲- آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی الزم االجرا ششدانگ یک قطعه زمین که به صورت ساختمان شده دارای پالک ثبتی شماره نهصد و یک فرعی از دویست و چهل و نه اصلی )۹۰۱ فرعی از ۲۴۹ - اصلی( بخش ۲ شهاباد واقع در شهرستان بیرجند، خیابان 
مدرس ۱۴، قطعه دو شمالی، پالک ۳۷ ملکی آقای احسان کاظمی قلعه نو فرزند عیسی دارنده شماره ملی ۵۲۳۰۰۶۰۴۴۱ که سند مالکیت آن ذیل ثبت ۱۶۵۴۶ صفحه ۳۱۳ دفتر ۱۲۰ به نام وی صادر و تسلیم گردیده است دارای حدود اربعه ذیل به شرح پرونده ثبتی: شماال پی دیواریست به طول ۱۲ متر به زمین ۸۸۶ فرعی، شرقا 
پی دیواریست به طول ۳۰ متر به زمین ۸۹۰ فرعی، جنوبا پی دیواریست به طول ۱۲ متر به خیابان احداثی، غربا پی دیواریست به طول ۳۰ متر به باقیمانده زمین مالک و فاقد حقوق ارتفاقی که برابر سند رهنی شماره ۱۱۰۲۴۲ - ۱۳۹۴/۲/۳ تنظیمی دفترخانه اسناد رسمی شماره ۴ بیرجند در قبال مبلغ نه میلیارد و یکصد میلیون 
ریال )۹/۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰( موضوع بدهی شرکت کارخانجات لوله و پروفیل کویر خراسان )سهامی خاص( ثبت شده به شماره ۱۲۰۴ ثبت شرکت های بیرجند و شناسه ملی ۱۰۳۶۰۰۲۹۳۸۷ با مدیریت و امضای آقای عیسی کاظمی قلعه نو به عنوان رئیس هیئت مدیره و آقای احسان کاظمی قلعه نو به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره 

 برای مدت ۳۶ ماه در رهن بانک تجارت مدیریت شعب خراسان جنوبی قرار گرفته است، چون متعهدین ظرف مدت مندرج در سند به تعهدات خویش عمل ننموده اند، بانک تجارت به عنوان مرتهن مستند به ماده ۳۴- اصالحی قانون ثبت از دفترخانه تنظیم کننده سند راجع به وصول مبلغ ۱۸/۴۴۹/۹۳۸/۳۵۶ ریال شامل ۹/۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال اصل طلب
و مبلغ ۸/۸۲۶/۳۷۶/۷۱۲ ریال سود متعلقه  و مبلغ ۵۲۳/۵۶۱/۶۴۴ ریال جریمه دیرکرد تا روز درخواست ۹۸/۱/۱۹ به انضمام روزانه مبلغ ۷/۶۰۴/۱۰۹ ریال خسارت تاخیر تقاضای صدور اجرائیه علیه متعهد و راهن با مشخصات فوق را نموده و پرونده ای تحت کالسه ۹۸۰۰۱۱۵ در این خصوص نزد اداره اجرای اسناد رسمی بیرجند تشکیل شده است. پس 
از ابالغ مفاد اجرائیه و انقضای مهلت مقرر قانونی به دلیل اینکه متعهدین بدهی خویش را پرداخت یا نزد صندوق ثبت تودیع ننموده اند، به درخواست بستانکار نسبت به ارزیابی ملک مورد رهن اقدام و پس از رسیدگی به اعتراضات واصله برابر نظریه هیئت سه نفره کارشناسان رسمی دادگستری وارده به شماره ۱۳۹۸۰۰۹۴۴۶ -۱۳۹۸/۸/۱۶ ششدانگ پالک 
ثبتی فوق از سمت معبر ۲۴ مترمربع در تعریض قرار داشته و عرصه باقی مانده پس از تعریض طبق گزارش شهرداری مساحت ۳۳۶ مترمربع و اعیان در شمال و جنوب ملک مذکور تخریبی می باشد همچنین دارای مجوز تغییر کاربری به شماره ۴۱۲۶۱- ۹۸/۴/۱۱۱ صادره از  شهرداری بیرجند که ۱۰۸ مترمربع از عرصه در قسمت جنوب از مسکونی به 
تجاری می باشد. لذا ارزش ملک با توجه به موقعیت، انشعابات، کاربری تجاری و مسکونی و با در نظر گرفتن جمیع جهات و عوامل موثر به مبلغ بیست و شش میلیارد و هفتصد و هشتاد و پنج میلیون ریال )۲۶/۷۸۵/۰۰۰/۰۰۰( ارزیابی و قطعیت یافته است و به درخواست نماینده بستانکار در روز چهارشنبه مورخ ۹۸/۹/۲۰ از ساعت ۹ الی ۱۲ ظهر در محل 
اداره اجرای اسناد رسمی بیرجند واقع در میدان شهدا از طریق مزایده به فروش خواهد رسید. خریداران می توانند با ارائه چک تضمین شده به مبلغ پایه در مزایده شرکت نمایند. برابر نامه شماره ۷۹/۹۷۹۱۱۶/۷۴۶ - ۱۳۹۸/۸/۱۸ بانک تجارت ملک مورد رهن دارای بیمه تا تاریخ ۱۳۹۹/۵/۲۵نزد شرکت بیمه دانا می باشد. مزایده حضوری و نقدی از مبلغ 
ارزیابی شده فوق شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی فروخته خواهد شد. الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد بر عهده برنده مزایده است که در 

صورت وجود مازاد مسترد خواهد شد. حقوق دولتی به شرح ماده ۴۰- آیین نامه اجرا نقدا وصول و نسیه فقط راجع به طلب بستانکار با موافقت بانک تجارت جایز 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: ۱۳۹۸/۸/۲۷         غالمرضا دادی - رئیس اداره اجرای اسناد رسمی بیرجند 
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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 ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
 ۱۳۹۸/۷/۲۹  -  ۱۳۹۸۶۰۳۰۸۰۰۱۰۰۲۸۱۹ شماره  رای  برابر 
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 خانم سکینه 
قوسی فرزند علی به شماره شناسنامه ۴۵۴ صادره از بیرجند و 
شماره ملی ۰۶۵۰۹۲۰۲۰۱ نسبت به ششدانگ یکباب منزل به 
مساحت ۱۰۷/۳۳ مترمربع قسمتی از پالک ۱۳۹۶- اصلی بخش 
۲ بیرجند از محل مالکیت علیرضا دستگردی محرز گردیده است. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز 
آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و 
پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در 
صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد.
 تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۳۹۸/۸/۱۱ 
 تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۳۹۸/۸/۲۷
علی فضلی - رئیس ثبت اسناد و امالک بیرجند

مردم  بیرجند قانونمند عمل کردند
آن دسته از مردم که شامگاه جمعه 24 آبان 
در تجمع اعتراضی پس از افزایش قیمت 
بیرجند  شهر  مدرس  چهارراه  در  بنزین 
حضور یافتند، پس از تغییر روند اعتراضات 
در دومین روز بر مبنای فرهنگ قانونمداری، 
به سرعت صف خود را از اخاللگران جدا 
کردند. به گزارش ایرنا،  براساس مصوبه 
شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا 
از بامداد جمعه 24 آبان بنزین برای همه 
وسایل نقلیه بنزین سوز سهمیه بندی شد. 
پمپ بنزین ها شامگاه پنجشنبه تا حدودی 
در خراسان جنوبی شاهد تعدادی بیشتری 
از خودروها نسبت به روزهای قبل بود اما 
جایگاه های عرضه سوخت روز جمعه پس 
مانند  بنزین  جدید  قیمت های  اعالم  از 
روزهای گذشته روال عادی سوخت گیری 
بدون مشکل  و عرضه سوخت  داشت  را 
از  پس  که  بود  حالی  در  این  شد.  انجام 
نرخ  افزایش  و  سهمیه بندی  خبر  انتشار 
بنزین که با هدف مدیریت مصرف سوخت 
نیازمند صورت گرفته  اقشار  از  و حمایت 
و  روانی  القائات  برای  تالش هایی  است، 
در  غیرقانونی  اقدامات  برخی  به  تحریک 
شب  خورد.اولین  کلید  مجازی  فضای 
نظام  این طرح که تصمیم سران  اجرای 
بیرجند شاهد  بوده است، چهارراه مدرس 
حضور جمعیتی از قشرهای مختلف بود که 
به نشانه اعتراض در این مکان معروف به 
حسینیه گازاری ها حضور یافتند.مسئوالن 
انتظامی و امنیتی و برخی مسئوالن هم در 
میان شهروندان حضور یافتند و افراد حاضر را 
به آرامش دعوت می کردند با این حال عده ای 
شعارهای ساختارشکنانه سر دادند اما هیچ 
گونه درگیری بین معترضان و مامورانی که 
برای حفظ نظم و امنیت حضور یافته بودند، 
بوجود نیامد و در نهایت با برخی مداخله های 
انتظامی جمعیت متفرق شد. طبق زمزمه هایی 

که همان شب بین برخی معترضان به گوش 
می رسید قرار شد صبح شنبه 2۵ آبان در 
میدان امام خمینی )ره( نزدیک به بازار بزرگ 
بیرجند جمع شوند اما غیر از چند نفر، جمعیت 
دیگری از مردم بین معترضان مشاهده نشد. 

تعدادی از این افراد قبل از پمپ  بنزین جنب 
میدان از رانندگان می خواستند بنزین نزنند 
اما شعار یا حرکت ساختارشکنانه مشاهده 
نشد و روند عادی در پمپ بنزین نیز ادامه 
یافت.شماری از افراد در دومین شب این بار 
به صورت پراکنده از حوالی ساعت ۱۹ شنبه 
در محدوده چهارراه مدرس به شکل رفت و 
آمد حضور یافتند ولی از جمعیت شب اول 
خبری نبود.  این افراد بدون سر دادن شعار 
یا تحرک خاصی در خیابان مدرس بیرجند که 
از مسیرهای پرتردد شهر است، قصد تجمع 
داشتند که در نهایت با برخورد قانونی ماموران 

حاضر در صحنه، متفرق شدند. 

قانونمداری بیرجندی ها 
و ناکام ماندن معاندان

بیرجند مانند  بیرجند گفت: مردم  فرماندار 
تجمع های برگرفته از گرانی ها در سال ۹6 
وقتی حضور برخی افراد فرصت طلب را در 

میدان حس کردند راه را بر سوء استفاده دشمنان 
نظام بستند. علی ناصری افزود: مردم بیرجند و 
خراسان جنوبی همواره پای تصمیمات نظام و 
حاکمیت بوده اند و از هیچ تالشی چشم پوشی 
نکرده اند، درخصوص تغییر قیمت بنزین هم 
علیرغم اینکه سئواالتی را در ذهن داشتند 
اما از آنجا که حرکت های جمعی را منجر به 
سوءاستفاده معاندان می دانستند اجازه ندادند از 
این فضا سوء استفاده شود.وی گفت: تعدادی 
از ساختارشکنان جمعه شب غیربومی بودند 
و مردم هم بیشتر تماشاگر و رهگذر بودند تا 
موج سوار، اما مردم بیرجند همواره سخن خود 
را از طریق نمایندگانشان به گوش مسئوالن 

رسانده اند و می دانند که هر اعتراضی باید 
براساس قانون و مراجع قانونی مرتفع شود. 
رئیس شورای تامین شهرستان بیرجند اظهار 
کرد: همراهی مردم بیرجند با نظام و انقالب 
و تمرد از هرگونه حرکت ساختارشکنانه و 

آشوب طلبانه در سال ۹6 هم به اثبات رسید 
و این همراهی دوباره افکار تمام کسانی که به 
فکر برهم زدن نظم و امنیت بودند را ناکام 
حاضر  حال  در  کرد:  تصریح  گذاشت.وی 
آرامش در شهر بیرجند حاکم است و مردم به 

فعالیت روزمره خود مشغول هستند.
که  بنزین  قیمت  اصالح  به  اعتراض ها 
هماهنگی  عالی  شورای  مصوبه  براساس 
سران قوا از دقایق اولیه بامداد جمعه 24 آبان 
به اجرا گذاشته شد، در شهرهای مختلف 
اشکال متفاوت داشت.در برخی شهرها این 
اعتراض ها تنها در حد تجمع بود و در برخی 
شهرها با ایجاد ترافیک همراه شد.  علی 

واعظی  محمود  دولت،  سخنگوی  ربیعی 
رئیس  دفتر رئیس جمهوری و محمدباقر 
نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه از 
اظهارنظرهایی  در  تاکنون  جمعه  شامگاه 
تغییر  موضوع  که  کرده اند  تأکید  جداگانه 

بهای بنزین مصوبه شورای عالی اقتصادی 
سران قوا و تصمیم همه اجزای نظام است. 
دغدغه هایی  به  توجه  با  دولت  همچنین 
که درباره معیشت مردم وجود دارد موظف 
است تا تمام پولی که از این مسیر به دست 
می آید در قالب یارانه ای جداگانه به حدود 
60 میلیون نفر از مردم ایران پرداخت کند 
اصالح  این  در  دولت  مساله  مهمترین  و 
قیمت، اصالح نظام پرداخت یارانه به نفع 
همه مردم بوده است.دولت تاکید کرده است 
که به سرعت سازوکار پرداخت یارانه اصالح 
قیمت بنزین اعالم می شود و 60 میلیون 

ایرانی از آن بهره مند خواهند شد.

یرنا
س : ا

عک
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تاکسی های دوگانه سوز در شهرهای بدون جایگاه سی ان جی، سهمیه می گیرند 

صداوسیما- مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی  گفت: تاکسی های دوگانه سوز در شهرهای فاقد جایگاه سی ان جی، سهمیه بنزین می گیرند. مردانی گفت:  
سهمیه تاکسی های بنزین سوز 400 لیتر و دوگانه سوزها 200 لیتر تعیین شده که سهمیه آبان شارژ شده و برای آذر هم شارژ خواهد شد.وی افزود: آژانس های اینترنتی، 
سرویس های مدارس و  سرویس هایی که از روستا به شهر تردد می کنند نیز باید ساماندهی شوند که پس از ساماندهی از سوی صنف مربوطه سهمیه آنها  اعالم خواهد شد.

تحریم پروانه ها! 

کاری- مرگ بیش از ۱۵ کودک مبتال 
به بیماری E.B )پروانه ای( در چند روز 
و  ریز  اخبار  همه  البه الی  در  گذشته 
درشت رسانه ها خودنمایی می کند. از چند 
روز پیش که این خبر از سوی مدیرعامل 
و موسس خانه E.B منتشر شده است 
حاشیه های فراوانی به همراه داشته است. 
آن طور که حمیدرضا  هاشمی گلپایگانی 
این  به  مبتال  کودک  کرده ۱۵  اعالم 
بیماری از سال ۹۷ که تحریم ها افزایش 
پیدا کرده است، فوت شده اند. ماجرا از این 
قرار است که به دلیل آمار کم بیماران  
E.B در جهان امکان تولید پانسمان ویژه 

این بیماری برای اغلب کشور های جهان 
ممکن نیست، بنابراین فقط یک شرکت 
سوئدی این پانسمان را تولید می کند .حاال 
هم آن طور که مدیرعامل و موسس خانه  
E.B می گوید، این شرکت سوئدی به 
دلیل افزایش تحریم ها سهمیه پانسمان 
است ۱۵  شده  باعث  و  نداده  را  ایران 
کودک ایرانی مبتال به این بیماری جان 
خود را از دست بدهند. به گفته رئیس 
مرکز بیماری های خاص استان در سال 
گذشته تعداد ۱۷ بیمار E.B شناخته شده 
اند که با مشکالت فراوانی روبرو هستند. 
دهقان با بیان اینکه اغلب  بیماران مبتال 
به E.B  استان اهل شهرستان نهبندان 
هستند، افزود: بیماری E.B  یک بیماری 
کار  کرد:  بیان  است.وی  ژنتیکی  ارثی 
پانسمان و تهیه داروی این بیماران رایگان 
توسط مرکز بیماری های خاص استان 
درمان  و  زخم  دهقان  می شود.  انجام 
طوالنی مدت بیماران مبتال به E.B را از 
مهمترین مشکالت این افراد برشمرد و 
گفت: بیماری E.B یک بیماری ژنتیکی 
است که بافت کالژن پوست تشکیل 
نمی شود و در برخی افراد در بدو تولد خود 
را نشان می دهد و در بعضی از افراد ممکن 
است پس از تولد مشخص شود. رئیس 
مرکز بیماری های خاص خراسان جنوبی 
بیماران  این  زخم های  برای  کرد:  بیان 
استفاده  مخصوصی  پانسمان های  از 
می شود و معموال پانسمان این بیماران 
از کشورهای خارج تهیه شده و در داخل 
مقابل( در ستون  ادامه  ندارد...  وجود  کشور 

 خبر ویژه

تمام  در  اول مهر  از  متاسفانه مشکلی 
مدارس استان رخ داده و نیروهای حق 
نه  که  شدند  گرفته  کار  به  التدریسی 
فقط رشته مرتبطی با آموزش و پرورش 
ندارند بلکه هیچ گونه سابقه تدریس هم 
نداشته اند. برخی خانه دار بودند که االن 
در حال تدریس پایه ابتدایی هستن و فقط 
از طریق یکسری زد و بندهایی به کار 
گرفته شدند. گزارش خبری این مشکل 
در خبرگزاری تسنیم کار شد و آموزش و 
پرورش اینقدر میانبر برای استخدامی ها 
و بکار گیری این نیروها به عنوان راهکار 
ارائه می دهد که فقط می توان برای 
تفکرات جذب نیروی مسئوالن تأسف 
 خورد که آینده نسل جدید را فدای چه 

می کنند خدا می داند و وجدانشان....
ارسالی به تلگرام آوا
سالم آوا، در شماره 4483 مطلب بسیار 
جالبی تحت عنوان “هراس زیر پوست 
تأسف  جای  شد،  چاپ  بیرجند”  شهر 
برخی  از  مندی ست  گله  و  نگرانی  و 
مسئوالن و مدیران  بی تدبیر و بی خرد 
که فقط درصدد به چالش کشیدن و ایجاد 
نگرانی در جامعه  و تشدید نارضایتی بین 
آحاد مردم هستند و فعالیت دیگری ندارند. 
عاجزانه به عنوان یک ایرانی و همسنگر 
شهیدان 8 سال دفاع مقدس از استاندار 
خواستار برخورد قاطع با اینگونه مدیران 
ناکارآمد و سوء استفاده گر که بعضا بسیار 
شناخته شده اند را داریم. تا حداقل هم 
استانی های شهید پرور و والیتمدار و 
زجرکشیده لختی احساس آرامش  بنمایند.    
۹۱۵..۷0۷
با سالم در رابطه با توزیع فیش های 
 نجومی شهرداری برای کسبه، از ابتدای
شروع این عوارض که تقریبا 40 سال 
هر  که  سال ۹4  پایان  تا  بوده  پیش 
ساله طبق تورم افزایش داشته به مبلغ 
3۵ هزار تومان رسیده حاال چه اتفاقی 
افتاده که از سال ۹۵ افزایش بیش از 
این  جمع  و  شده  اعمال  درصد  هزار 
سه چهارسال برای بعضی از کسبه ها 
به هفت میلیون تومان رسیده واقعا از 
کدام کاسبی توان پرداخت این مبالغ 

نجومی وجود دارد؟
ارسالی به تلگرام آوا
سالم خدمت همکاران روزنامه خوب آوا 
لطفا  برای موضوع مسکن ملی پیگیری 
کنید ممنون میشم من سه شنبه ساعت 
۱۱:30 می خواستم ثبت نام کنم پیغام 
ظرفیت تکمیل شد رو میداد قبلش هم 
که سایت باز نمی شد جالبه که روز سه 
شنبه عصر از بانک مسکن پیام زیر برام 
اومده مشتری گرامی شما می توانید با 
انداز  پس  صندوق  حساب  از  استفاده 
مسکن یکم و به منظور بهره مندی از 
طرح اقدام ملی مسکن،در سایت وزارت 

راه و شهرسازی ثبت نام نمایید.
ارسالی به تلگرام آوا
طرح  بابت  سال  چند  که  ما  تکلیف   
و  کردیم  گذاری  سپرده  یکم  صندوق 
االن با ۶0 میلیون به هیج جا نمی رسیم و 
امیدمون طرح مسکن ملی بود چی میشه؟
ارسالی به تلگرام آوا

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

سامانه پیام کوتاه : 3000272424

پیام شما

... ادامه خبر ویژه
به  مبتال  بیماران  اغلب  گفت:  دهقان 
E.B در استان کودکان ۱0 تا ۱۱ ساله 
هستند. رئیس مرکز بیماری های خاص 
معموال  کرد:  اظهار  خراسان جنوبی 
کار پانسمان هر بیمار ماه به ماه انجام 
تومان  میلیون  تا 4  بین 2  و  می شود 
هزینه دارد حدود 800 هزار تومان نیز 
هزینه داروهای مکمل و پمادهای این 
بیماران است که میانگین در ماه بین 
3 تا ۵ میلیون تومان خرج درمان این 
بیماران است. فقر فرهنگی، نبود انجام 
آزمایشهای ژنتیکی و ازدواجهای فامیلی 
بروز  میزان  قدیمی  رسوم  مبنای  بر 
و  داده  افزایش  در  ژنتیکی  بیماریهای 
موجب بروز بیماریهای عجیبی همچون 
بیماری پروانه ای در می شود که سالها 
و  زجر  نشین  هم  را  معصوم  کودکان 
درد می کند. به همین دلیل پزشکان 
توصیه می کنند کسانی که ازدواج فامیلی 
انجام می دهند حتما بعد از آزمایش های 
ژنتیکی اقدام به بارداری کنند. هر چند 
این مورد در کودکانی که حاصل ازدواج 
است.  شده  دیده  هم  نبوده اند  فامیلی 
اکنون با تحریم هایی که لحاظ شده 
است قطعا بیماران پروانه ای خراسان 
اند  جنوبی هم دچار مشکل حاد شده 
امیدواریم مسئوالن راهکاری برای این 

کودکان زجر کشیده پیدا کنند.

با سالم  و احترام و با درود به روح پرفتوح 
امام خمینی )ره( و با آررزوی سالمتی برای 
رهبر گرانقدر انقالب امام خامنه ای عزیز 
و ضمن تشکر از روزنامه مردمی آوای 
خراسان جنوبی مطلبی را در خصوص 
دستگاه های نظارتی و اینکه به 4 متر 
لوله کشی بیشتر گیر داده بودند در روزنامه 
شما خواندم روی صحبتم با نماینده عزیز 
استاندار  آقای عبادی و  ولی فقیه حاج 
جهادیمان آقای معتمدیان و نماینده های 
گرانقدرمان در مجلس است. آقایان عزیز 
ما در استان همیشه از افراط و تفریط رنج 
می بریم و نمونه آن هم عملکرد دستگاه 
های نظارتی در دوره های مختلف است 
عملکردی که می بایست با هدایت شما 
بزرگواران به یک کار منطقی و نه سلیقه 
متاسفانه  ای  دوره  در  شود  تبدیل  ای 
کارهای عجیب و غریب و مفاسدی در 
استان اتفاق می افتد اما به بهانه های 
بسیار  اما  شود  نمی  بررسی  مختلف 
ناچیزتر و کم اهمیت تر از آن در یک دوره 
 مورد توجه و توبیخ و ...  قرار می گیرد.

من اگر یک نفر که باید ذیل دستورات 
ملی و قوانین در استان عمل کند باشم 
واقعا نمی دانم باید به چه سازی در این 
استان برقصم .  باید مثل بسیاری از استان 
های دیگر برای نگهداشت بودجه ها و 
جذب آن از هر طریقی اقدام کنم و یا نه 
به راحتی بگذارم بودجه خراسان جنوبی به 
دلیل نبود سرفصل مورد نظر برگشت کند 
و در بین مردم به عنوان یک فرد ناالیق 
داده شوم. گاهی  نمایش  بی عرضه  و 
احساس می شود خود مدیران استان هم 
نمی دانند چه کار باید بکنند و در بسیاری 
از موارد هم اشترگذار پشه گیر شده ایم.   
با طرح این موارد خواستم مسئوالن عالی 
استان که در باال ذکر کردم در جلسات 
با دستگاه های نظارتی رویکرد خود را 
مشخص کنند تا بلکه تکلیف دستگاه 
ها  هم مشخص شود و مردم هم بدانند 
اگر بودجه ای که حق مردم است برگشت 
خورد باید تشکر کنند یا انتقاد کنند و یا 
گالیه کنند . باتشکر مجدد از روزنامه آوا 

برای درج دیدگاه های مردمی
رضا . ح از بیرجند

پیام رسان های اجتماعی : 09017245463
سامانه پیام کوتاه : 3000272424

 دیدگاه خوانندگان

گردشگری مسئوالنه، گامی برای توسعه پایدار استان

توریسم  سبز،  توریسم   - کاری  نسرین 
پایدار یا اکوتوریسم؛ همه از جمله نام  هایی 
محیط زیستی  گردشگری  به  که  هستند 
می شود؛  اطالق  طبیعت  در  مسئوالنه  و 
احتماال تنها شاخه ای از گردشگری که به 
مشارکت جوامع محلی نیاز اساسی دارد و 
در آن بر حفاظت از محیط زیست، هویت 
و فرهنگ بومی مناطق هدف گردشگری، 
تاکید شده است. سازمان ملل سال 20۱۷ را 
به عنوان سال بین المللی گردشگری پایدار 
برای توسعه نامید و خواهان تعهد به تغییر 
سیاست ها، عملکرد کسب و کارها و رفتار 
مصرف کنندگان شد. گردشگری مسئوالنه 
به وظیفه تک تک افراد اشاره می کند و به 
معنای انتخاب هایی است که گردشگری را در 
یک منطقه پایدار می سازد به محیط زیست 
جامعه  زندگی  کیفیت  و  می گذارد  احترام 
میزبان را بهبود می بخشد. این رفتار آگاهانه 
در نهایت منجر به پایداری زیست محیطی، 
عدالت اجتماعی و توانمند سازی اقتصاد محلی 
می شود. مسئوالنه رفتار کردن راهی است به 
جشنواره  قبل  چندی  پایداری.  این  سوی 
ای در کویر و دق اکبر آباد انجام شد که با 
اعتراض برخی فعاالن محیط زیست و میراث 
فرهنگی روبرو شد و به این بهانه مصاحبه ای 
با “ احسان درستکار”  کارشناس اکوتوریسم 
گردشگری  و  فرهنگی  میراث  کل  اداره 
استان و طبیعت گرد انجام دادیم تا با مبحث 

گردشگری مسئوالنه آشنا شویم. 

گردشگری مسئوالنه یعنی
 احترام به طبیعت و بهبود

 معیشت جوامع محلی
میراث  کل   اداره  اکوتوریسم  کارشناس 
فرهنگی و گردشگری و طبیعت گرد استان 

عنوان می کند: گردشگری مسئوالنه یعنی 
احترام به طبیعت و بهبود معیشت جوامع 
اینکه  بیان  با  درستکار  احسان  محلی. 
گردشگری مسئوالنه قطعاً با بهبود پایداری 
گردشگری پیوند دارد، ادامه می دهد: به این 
معنی که قبول مسئولیت، باعث می شود 
این  فعالیت های روشن و واضح تری در 
باره انجام شود و این همان اقداماتی هستند 
که موجب توسعه و پایداری می شوند. وی 
 با بیان اینکه یک اثر  زمانی به ثبت ملی 
می رسد که شامل “ترین ها” باشد، افزود: 
کویر و دق اکبر آباد شامل ۱۵0 کیلومتر 
به  نظر کارشناسان  به  وسعت  است که 
می  یادآور  وی  است.  رسیده  ملی  ثبت 
شود: این منطقه با نظر کارشناسان میراث 
به  پژوهشی  کار  ها  سال  طی  فرهنگی 
خاطر پوشش خاص گیاهی و جانوری مورد 
توجه قرار گرفته و پوشش آن آسیب پذیر 
و شکننده است. این کارشناس اکوتوریسم 
با بیان اینکه جنگل “نخاب” در آستانه ثبت 
ملی است، خاطر نشان می کند: جشنواره 
هایی که در این مناطق برگزار می شود 
باید هدفمند باشند و از کارشناسان محیط 
زیست و طبیعت گردان خبره برای حفظ 
طبیعت کمک گرفته شود.طبیعت گرد هم 
استانی با اشاره به اینکه زمانی که منطقه 
ای ثبت ملی می شود یکسری ضوابط دارد 
که الزم االجرا است، می افزاید: اگر این 
آثار ثبت ملی شده مسئوالنه برخورد نشود و 
پوشش گیاهی تخریب شود قطعا آن اثر از 

ثبت ملی خارج می شود.

حتی برای سوخت نباید چوب  
بر روی زمین استفاده شود

این فعال محیط زیست تاکید می کند: حتی 

زمین  روی  بر  چوب  نباید  سوخت  برای 
استفاده شود چرا که بسیاری از باکتری ها 
و قارچ های فعال در این مناطق در همین 
چوب و خارها رشد و نمو می کنند و برداشت 
آن موجب کویر زایی می شود. وی تاکید 
می کند: هرگونه ساخت و ساز، عملیات 
فعالیت  اجرایی، حفر چاه و خاکبرداری و 
هایی که سبب آسیب رساندن به یکپارچگی 
و منظر عرصه می شود مانند فعالیت ورزشی 
یا تفریحی مخرب ممنوع است. درستکار با 
بیان اینکه شاید این تخریب در کوتاه مدت 
به چشم نیاید اما در بلند مدت تاثیر گذار 
است، ادامه می دهد: ما می خواهیم در ۱0 
سال آینده هم گردشگر داخلی و خارجی به 
این مناطق ببریم و گردشگری منطقه فعال 

باشد پس در حفظ آن کوشا باشیم.

ریشه کنی و شکست شاخه 
درختان هزینه های سنگین 

برای محیط زیست 
در  بدون  افراد  برخي  کند:  می  بیان  وی 
نظر گرفتن جنبه هاي حفاظتي طبیعت به 
شکستن شاخه هاي درختان، ریشه کني 
برخي گیاهان کمیاب، تخریب سبزه ها و 
گلزارها، آتش افروزي در طبیعت اقدام مي 
کنند که هزینه هاي سنگیني براي محیط 
زیست به دنبال دارد. طبیعت گرد هم استانی 
بیان می کند: اگر به طبیعت آسیب بزنیم  
قطعا  به خودمان لطمه  زده ایم این مانند 
یک پیراهن کاموا است که اگر یک نخ آن 
در برود دیگر تا آخر بافت نابود می شود. 
کارشناس اکوتوریسم با بیان اینکه بیش از 2۵ 
سال  است کوهنوردی می کنم و سرپرست 
 یک گروه کوهنوردی هستم، ابراز تاسف 
می کند: در این سال ها به خوبی لمس کردم 

چه بالیی سر طبیعت آمده است. وی با اشاره 
به اینکه گردشگری به عنوان ابزاری برای 
تکامل فردی و اجتماعی معرفی شده است، 
برای کمک به توسعه گردشگری مسئوالنه  
و  فرهنگ  روی  به  را  خود  چشمان  باید 
سنت های دیگر بگشایید. درستکار با بیان 
 اینکه به  حقوق شهر احترام بگذارید، ادامه 
می دهد: احترام به منابع فرهنگی، خرید از 
صنایع دستی و مشارکت در اقتصاد محلی، 
کسب اطالعات درباره مقصد و آشنایی با 
قوانین و مقررات مقصد مورد نظر از اهداف 

گردشگری مسئوالنه  است.

خشکسالی، چرای بی رویه و 
ساخت و ساز بی قانون عرصه 
طبیعی را به تنگ آورده است

وی با بیان اینکه عوامل مهمی خطر تهدید 
طبیعت را در بر دارد، می افزاید: خشکسالی، 
قانون  بی  ساز  و  رویه، ساخت  بی  چرای 
آورده  تنگنا در  به  را  عرصه های طبیعی 
فصل  زمستان  اینکه  بیان  با  وی  است. 
خواب و بهار فصل زادآوری پرندگان است، 
ادامه می دهد: در پاییز بسیاری از جانوران  
دراین منطقه زندگی می کنند و باید از آنها 
بیان  زیست  محیط  فعال  شود.   حفاظت 
می کند: پرندگان به مانند ما گوش میانی 
ندارند و با صدای باالی ۷0 دی سی بل 
بالفاصله کر می شوند و جوجه هایشان هم 
از بین می رود. وی اظهار می کند: زمانی که 
ماشین های دیفرانسیل و باندهای قوی به 
این مناطق می رود اکوسیستم را به خطر 
پوشش  و  ها  بوته  فقط  نه  و  اندازند  می 
گیاهی را از بین می برند بلکه باعث مرگ 

پرندگان و حیوانات  می شود. 

جشنواره های بی برنامه خطر 
خروج از ثبت ملی را در پی دارد

جشنواره  برگزاری  اینکه  بیان  با  وی 
با  هماهنگی  نبود  و  برنامه  بدون  های 
کارشناسان خطر خروج از ثبت ملی را در 
پی دارد، می افزاید: اگر قرار است گردشگر 
سخت  های  ساخت  زیر  باید  شود  وارد 
افزاری و نرم افزاری آماده باشد. به گفته 
“درستکار” الزم است مردم محلی آموزش 
ببینند و در دوره ها شرکت کنند و اقامتگاه 
شوند.کارشناس  تجهیز  بومگردی  های 
اکوتوریسم میراث فرهنگی استان ضمن 
تاکید بر اینکه برگزارکنندگان جشنواره ها 
نباید جزیره ای برخورد کنند، می افزاید: 
باید در قالب تیم باشیم و از افراد کارشناس 
و صاحب نظر دغدغه مند کمک گرفته 
شود تا شاهد موج سفر در استان باشیم. 
وی تاکید می کند: برخی مناطق تحمل 
انبوه و ظرفیت باالی گردشگر را ندارد و 

باید نظارت مستمر بر گردشگران ورودی 
باشد چرا که اگر بیش از حد باشد در آینده 

این مناطق را نخواهیم داشت. 

خراسان جنوبی 4 اثر 
ثبت جهانی دارد

وی با بیان اینکه در خراسان جنوبی 4 اثر 
ثبت جهانی داریم، خاطر نشان می کند: 
گردشگران  ورود  آمار  اخیر  های  سال  در 
خارجی زیاد شده است و باید این را قدر 
بدانیم. درستکار اظهار می کند:  با برنامه 
ریزی شاهد مهاجرت معکوس در استان 
خواهیم بود. این فعال گردشگری با اشاره به 
اینکه به  دلیل وضع آب و هوایی و گرمای 
خراسان جنوبی ما فقط ۶ ماه از سال فرصت 
گردشگری داریم، ادامه می دهد: باید از این 
فرصت و پیک سفر استفاده بهینه کنیم و 

گردشگری مسئوالنه داشته باشیم. 

از هول حلیم در دیگ افتادن 
درستکار تاکید می کند: از حول حلیم در 
قابلیت  باید  ای  منطقه  هر  نیفتیم  دیگ 
ها  همایش  و  جشنواره  و  شود  سنجی 
متناسب با منطقه برگزار شود.وی با بیان 
اینکه با همکاری پایگاه جهانی بیابان لوت 
تمبر یادبودی چاپ کردیم، می افزاید: این 
تمبر شامل پوشش گیاهی و جانوری است 
و به همراه کتابچه و برشور معرفی بیابان 
گذاشتیم.  مندان  عالقه  اختیار  در  لوت 
کند:  می  نشان  خاطر  گردشگری  فعال 
دغدغه های محیط زیستی را در اولویت 
در  گردشگری  برنامه  هر  و  دهیم  قرار 
بازخورد خوبی داشته و  تا  باشد  چارچوب 
اجرایی  های  دستگاه  تعامل  با  فقط  این 
مربوطه محقق می شود. وی می افزاید:  
تقاضا   می کنیم  در هر شهرستان مکان 
هایی برای برگزاری مسابقات و همایش 
شود  تعریف  دیفرانسیل   دو  خودروهای 
که پوشش گیاهی حساسی نداشته باشد 
بتوانند  باید مکان هایی باشد که جوانان 
تخلیه انرژی کنند و این فقط باید با نظارت 
و  دلسوز  مسئوالن  با  شده  کارشناسی 
کارشناسان صاحب نظر باشد. به گفته وی 
راهکارهای معرفی و توسعه ظرفیت های 
گردشگری و تولیدات متنوع استان و توسعه 
طرح  در  باید  گردشگری   های  ظرفیت 
شود.کارشناس  انجام  متقاضی  توجیهی 
اکوتوریسم  خاطر نشان می کند: به عنوان 
گردشگر انتخاب هایی داشته باشیم تا هم 
درآمدگردشگری را به اقتصاد محلی تزریق 
کنیم و هم کمترین اثر را بر محیط زیست 
بگذاریم. فقط در این صورت است که هم 
جامعه محلی نفع می برد و هم گردشگران 
از یک تجربه اصیل سفر بهره مند می گردند.

ری
صغ

س : ا
عک

کارشناس اکوتوریسم اداره کل  میراث فرهنگی و گردشگری عنوان کرد:

چهل سالگی نیروی مقاومت بسیج گرامی باد
با سالم و آرزوی قبولی طاعات و عبادات و تشکر از حضور منجسم شما مردم بسیجی و والیتمدار در همایش بزرگ پیاده روی خانوادگی والیت )۱( و آدینه )۲۶( که در تاریخ ۹۸/۸/۲۴ به مناسبت 
چهل سالگی نیروی مقاومت بسیج و والدت پیامبر رحمت حضرت محمد )ص( و فرزند برومندشان حضرت امام جعفر صادق )ع( و هفته وحدت برگزار گردید و با این حضور صحنه ای باشکوه و 

معنوی را رقم زدید ضمن تبریک ایام اسامی برندگان به شرح ذیل اعالم می گردد.
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موفقیت و انرژی

 فضول ها!

 یک زندگی متعادل داشته باشید

در زندگی ما دائما به جهات مختلف کشیده می 
شویم. خانواده، کار، مدرسه، ایمان، جامعه و غیره. 
ممکن است به همه چیزها با هم توجه داشته باشید. 
در طول زمان و طوالنی به یک زندگی متعادل 
می رسیم. یک زندگی متعادل باید شامل انجام 
کار خوب در شغل باشد ؛ افراد کمی می توانند 
به میزان دلخواه شان کنار خانواده شان باشند. 
اما صرف “زمان با کیفیت” در خانواده، خانواده 
را سالم و خوشحال نگه می دارد. تعادل به معنی 
داشتن زمان برای خودتان و شارژ باتریتان است. 
تعادل به معنی خدمت به جامعه و پس دادنش 
است. تعادل به معنای تغذیه روح از طریق دین و 

یا معنویت است.

 جواب فضول ها
 را این طوری بدهید!

سر  از  است  ممکن  گاهی  آدم ها  بعضی 
کنجکاوی، درباره مسائل شخصی ما بپرسند، اما 
عده ای از افراد به نظر می رسد همیشه به دنبال 
سرک کشیدن در زندگی دیگران و فضولی در 
کار هایی هستند که ربطی به آن ها ندارد یا کامال 
خصوصی است. شاید شما جزو افرادی باشید که 
جواب سوال فضول ها را می دهید و با این که 
خوش تان نمی آید، مقاومتی نمی کنید، اما بهترین 
مهم ترین  چیست؟  مواقعی  چنین  در  واکنش 
چیزی که باید به یاد داشته باشید، این است 
که جواب بی ادبی را با بی ادبی دادن، به ندرت 

مشکلی را حل می کند.
اگر واکنش شما بی ادبی باشد در واقع خودتان را 
در سطح کسی که بی ادبی را شروع کرده، پایین 
می آورید. همچنین جواب بی ادبی را با بی ادبی 
دادن، موقعیت را بدتر و احساسات بدی را در شما 
ایجاد می کند و باعث می شود شما، بدتر از کسی 
که فضولی و بی ادبی کرده، در نگاه دیگران جلوه 

کنید. با این حال، راه حل چیست؟
آدم های فضول معموال قبول ندارند که رفتار های 
اگر  حتی  اما  می دهند،  نشان  خود  از  زشتی 
هم بدانند، باز هم شما نباید با رفتاری متقابل 
جواب شان را بدهید. این انتخاب شماست که 
نادیده شان  یا نه،  افراد فضول را بدهید  جواب 
بگیرید یا از آن ها بپرسید چه می خواهند بدانند. 
با  باید همراه  هر واکنشی که نشان می دهید 
لبخند و لحنی مالیم باشد. در صورت امکان از 
شوخی و خنده برای تلطیف جواب تان استفاده 

کنید و سپس موضوع را تغییر دهید.

بهبود هضم با مصرف 
ریشه نیلوفر آبی

ریشه نیلوفر آبی طیف گسترده ای از منافع بهداشتی 
را به دلیل ترکیبات غنی تغذیه ای دارد. مزایای آن 
شامل توانایی برای بهبود هضم، کاهش کلسترول، 

ایمنی بدن،  کاهش فشار خون، تقویت سیستم 
جلوگیری از انواع  سرطان، خنثی کردن تعادل و 
تسکین افسردگی، افزایش گردش خون و حفظ 
فعالیت آنزیمی مناسب در بدن می باشد.ریشه نیلوفر 
آبی می تواند عالئم یبوست را کاهش دهد در حالی 
که بهینه سازی جذب مواد مغذی را انجام می دهد.

چگونه در طوفان گرد و خاک 
سالمت بمانیم؟

درصورتی که به طور ناگهانی در معرض توفان گرد 
و غبار قرار گرفتید و ماسک یا عینک و کاله در 
اختیار ندارید، یک دستمال پارچه ای یا چند الیه 

دستمال کاغذی را مرطوب کرده و جلوی بینی 
خود قرار دهید تا میزان ورود مواد آلوده به مجاری 
تنفسی کاهش یابد. هنگام گرفتار شدن در توفان 
شن و ماسه هرگز در مناطق کم ارتفاع و حفره ها 
پناه نگیرید،استفاده از ماسک های فیلتردار بهترین 
راه کاهش ورود گرد و غبار به مجاری تنفسی است.

رطوبت کم موجب خشکی بینی 
و فعال شدن میکروب ها می شود

رطوبت کم موجب خشکی مسیرهای هوایی بینی 
می شود و از این رو به دام انداختن و نابودی میکروب 
ها دشوارتر می شود که در نهایت سرماخوردگی را به 

 همراه دارد. با استفاده از یک دستگاه مرطوب کننده هوا 
می توانید از این حالت پیشگیری کنید. دستگاه 
مرطوب کننده هوا می تواند به مرطوب نگه داشتن 
غشاهای مخاطی کمک کند. خشکی غشاهای 
مخاطی در بینی توانایی بدن برای به دام انداختن 

میکروب های ورودی را کاهش می دهد.

راه های پیشگیری و درمان
 فشار خون باال 

اجتناب از هرگونه مصرف سیگار و قلیان و مواد 
مخدر، حفظ وزن طبیعی بدن ،کاهش مصرف نمک 
در رژیم غذایی، انجام منظم ورزش های ایروبیک 

نظیر تند راه رفتن ، مصرف زیاد میوه و سبزیجات. 
همچنین مصرف چای و شکالت را تا حد امکان 
محدود و به جای آن ها برای درمان فشار خون باال 
از عرقیات گیاهی و دم کردنی های خانگی مثل گل 
گاوزبان، چای سبز و عناب استفاده کنید. برخی از مواد 

مانند فلفل، سبب کاهش فشار خون باال می شود.

درمان درد انگشت
 شست پا با آب

دو تشت آب یکی سرد و دیگری گرم آماده کنید. 
ابتدا ۳۰ ثانیه پایتان را در آب سرد گذاشته و سپس 
بالفاصله آن را برای ۳۰ ثانیه در آب گرم بگذارید. 

به مدت پنج دقیقه به تناوب این کار را تکرار کرده 
این کار را روزی  را تمام کنید.  با آب سرد آن  و 
سه بار انجام دهید. برای درد یا تورم، از یک بسته 
سرد یا یخ که در یک پارچه مرطوب پیچیده شده 
 استفاده کنید. آن را به مدت 2۰ دقیقه روی قسمت 

مورد نظر بگذارید.

کشت نیشکر در ایران به دوران قبل از ساسانیان می رسد. اکنون کشت نیشکر در خوزستان و استان های شمالی 
به خصوص مازندران به دلیل داشتن زمین های مرغوب و حاصلخیز  و آب فراوان انجام می گیرد. هر ساله 
جشنواره هایی نیز در این زمینه برگزار می شود که می تواند برای گردشگران جذاب و دیدنی باشد. همچنین باعث 
رونق کسب و کار و ایجاد انگیزه برای مردم محلی می شود. از شکر سرخ به جای قند همراه با چای استفاده می شود 

انواع کیک و شیرینی و مربا را می توان با شکر سرخ تهیه کرد.
 از ناخالصی هایی که از روی شیره نیشکر گرفته شده کره محلی تولید می کنند. همچنین در صاف کردن عسل 

طبیعی نیز از این ناخالصی ها استفاده می شود.  

بردند.  پی  جعفری  چای  بخش  شفا  و  آور  شگفت  تاثیر  به  خود  تحقیقات  روند  در  محققان 
است  طبیعی  آور  ادرار  یک  نوشیدني  این  است.  متورم  پاهای  برای  حل  راه  بهترین  جعفری  چای 
مواد  سایر  خالف  بر  است.جعفری  موثر  سالمتي  بهبود  در  و  داشته  زیادی  درمانی  خواص  که 
روزانه  اندام مفید است. شما مجاز هستید  بهبود عملکرد همه  بوده و در  پتاسیم  از  ادرارآور سرشار 
از این سبزي مفید را بدون هیچ گونه عوارض جانبی مصرف کنید. در مطالعه اي  نشان  مقداري 
شود. مي  خون  فشار  تنظیم  و  ادرار  جریان  افزایش  موجب  همزمان  سبزي  این  که  شد   داده 

حداکثر میزان مجاز مصرف روزانه چای جعفری برای درمان تورم 2 لیتر است و به منظور بهره برداري 
از بیشترین فواید و خاصیت شفابخشي این گیاه  از تمام قسمت هاي آن استفاده کنید.

خواص چای جعفریشکر سرخ را بشناسید

امروزه سرعت از اهمیت ویژه ای برخوردار است و این در طراحی 
و تکنولوژی های روز نیز تاثیر بسزایی داشته است. دوست 
داریم سریع رانندگی کنیم و همین باعث طراحی خودروهای 
سریع شد، دوست داریم سریع به مقصد برسیم و مهندسان 

هواپیماهای مافوق صوت را طراحی کردند و ساختند.
اول اینکه باید بدانیم کدام کارها در دسته کارهای الزم برای 
سرعت بخشیدن قرار می گیرند، سریع انجام شدن کارها باعث 
می شود که در زمان و منا بع مان صرفه جویی کنیم یا خیر؟ 
سواالت زیادی هست که باید بپرسید، ولی نگران نباشید، 
سرعت فرآیندهای ذهنی ما آن قدر باال است که در مدت زمان 

خیلی کوتاهی پاسخ این سواالت را پیدا می کند. 
- تقویت مهارت ها: کارهایی هستند که ارتباط مستقیمی با 
مهارت های ما دارند. هرچه مهارت مان بیشتر باشد، به همان 
نسبت سرعت عمل بهتری در انجام آنها داریم. به عنوان مثال 
من که تجربه کمی در نجاری دارم، ممکن است قطعه چوبی 
که یک نجار در یک دقیقه و به طرز عالی برش می زند را در 
1۰ دقیقه، با کیفیت نه چندان مطلوب برش بزنم، چون مهارت 
الزم را ندارم. مهارت هایی هست که یادگیری آنها برای همه 

افراد الزم است.
- مشخص کردن اهداف: تا زمانی که اهداف دقیق و مشخصی 

نداشته باشید بی خود وقت خود را از دست خواهید داد. از شاخه 
ای به شاخه ای دیگر پریدن نشانه نداشتن هدف مشخص است. 
برای کارهای خود اهداف ماهانه و ساالنه مشخص کنید، می 

توانید آنها را در دفترچه روزانه خود یادداشت کنید.
- زمان بندی کنید: برای انجام سریع تر کارها باید زمان را 
تقسیم بندی کنید؛ برای هرکاری یک زمان مشخص را تعیین 
کنید و خود را متعهد کنید که در موعد مقرر آن را انجام دهید. 
بعد از مدتی می توانید برای افزایش سرعت کم کم از زمانی که 
برای یک کار اختصاص می دهید کم کنید اما یک باره زمان 

را کاهش ندهید.

راهکارهایی برای باال بردن سرعت عمل

آیه روز

و آنان که کافر شده  اند می  گویند چرا نشانه  ای آشکار از طرف پروردگارش بر او نازل نشده است 
]ای پیامبر[ تو فقط هشداردهنده  ای و برای هر قومی رهبری است. )سوره رعد/آیه ۷(

سخن روز

»موفقیت معمواًل به سراغ کسانی می رود که برای گشتن به دنبال آن بیش از اندازه سرشان شلوغ 
است« هنری دیوید ثورو
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افقی: 1- از دانشمندان و دانایان نامدار 
ایران که سعادت نامه از آثار اوست 2- 
تحفه - دیرنشین - کرانه ها ۳- ورم 
پوست - دریغ خوردن - از اناجیل اربعه 
4- راهروی باریک - تالفی کردن - 
دوستی 5- ضمیر سوم شخص مفرد -  
نا و بنیه -  عمارت مستحکم حکومتی 
 - باعصا زدن 6- خبر و آگاهی -
 قلعه ای در شهرستان تفت - میکروب 
میله ای شکل ۷- شهر پسته ایران - 
نان خرد شده در آبگوشت 8- سیما و 
صورت - فراهم - نقد کننده 9- با 
اینکه عرب - پرنده ای که غالباً در 
مزارع گندم النه می سازد 1۰- هدیه 
ای به عروس خانم - مدح و ثنا - 
دوستدار 11- شاه برعکس - درخت 
خرما - پشت سر هم - گیاه تاالب 
شهری   - ورزشی  عددی  ها 12- 
در آمریکا - معالجه 1۳- نامی برای 
آقایان - خودخواهی - سیراب 14- 
زیانی و هالکی - کبوتر چاهی - 
شهری در هند 15- از روحانیون مبارز 

در انقالب مشروطیت.

عمودی: 1- زنده اند و در نزد خدا 

حاذق  و  ماهر   - خورند  می  روزی 
2- عنصری شیمیایی با کاربرد طبی 
و صنعتی - پرنده ای وحشی و حالل 
گوشت - کلمه افسوس که در نوحه 
پندار -  رود ۳-  کار می  به  ماتم  و 
خلقت- پیغمبر 4- اسلحه ها - عددی 
مفرد - یازده 5- وقت، هنگام و ساعت 
- ماه آسمان-  رمق پایانی 6- مخترع 
تلگراف - بازگردانیدن -از حیوانات حرام 
گوشت ۷- گشاده - هیکل و قامت - 
نام چشمه ای در بهشت 8- مدخل 
غذا - دست برداشتن از گناه - نوعی 

پارچه  نفیس 9- قسمتی از مساجد 
بزرگ - کنایه از محبوب و معشوق 
است - مایع حیات 1۰- تنگدستی 
پسوند   -11 گله    - ترسانیدن   -
شباهت - بزرگتر -  از خوشنویسان 
نامدار سده یازدهم 12- سخن گفتن 
 - انگلیسی  مقیاس طول  واحد    -
تنهاشدن 1۳- اتومبیلی ساخت فرانسه 
- سرراست - کسر کردن 14- نوعی 
انگور - خمیدگی - اساس و پایه 15- 
بخشنده، سخی- فراهم کردن، برابر 

گردانیدن-  از حواس پنجگانه

جدول کلمات

  1234567891۰1112131415
1
2
3
4
5
6
7
8
9

1۰
11
12
13
14
15

شماره  ۴۴۹۵

1234567891۰1112131415
بکاوکیاهتسپزغم1
نمرمتتمرمیلو2
دنساناواهراوخ3
ودرادوروسقنو4
بینابتریدمپر5
سگالاسدقمروه6
انعردزیهابور7
طاشنلاوتیاا8
یدیاعمهفربتس9
جنلیرسکنمیزا1۰
رگدربنفارشای11
وهرهاتلوههبش12
المایراکرپورگ13
جردلایریدجفر14
ریمنوروخبراتکه15

تخریب ساختمان وچاه کنی   
0891 723 0915 - علیزاده

تعمیر یخچال فریزر در منزل     
09153635015 - ناصری نژاد

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

  شهـرام  مداحـی    3647  363  ۰915

32435686 - 09365237014-09157063220 - خسروی

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

ی
مین

تض
د 

رص
1 د

۰۰ ) مدرن برتر(

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

کار خوب اتفاقی نیست

افتتـاح شـد 
فروشگاه شهر پفیال و شعبه دوم  
آبنبات ریزی حبیبی فر و پسران 

عرضه کننده انواع پفیال در طعم های 
مختلف و نبات و آبنبات 

آدرس:
خیابان  مفتح - بین مفتح 45 و 47 

09158639447

 به یک همکار خانم جهت امور دفتری و 
اجرایی در شرکت کامپیوتری محدوده ابتدای 
خیابان معلم به صورت دو شیفت نیازمندیم. 

09156671255 - 32204181

کارت هوشمند اینجانب یاسین براهویی 
به شماره ملی 0769935974 مفقود 
گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

برگ سبز خودروی پراید 111 به شماره پالک 
431 ب 33 ایران 52 به نام الهام خسروی 

بیژائم به شماره ملی 0651927420 مفقود 
گردیده  و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

به تعدادی بازاریاب با سابقه 
نیازمندیم.  09025023798

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

۰915   866   8۰۰2 

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

تعمیر آبگرمکن، بخاری، پکیج
  نبش مفتح26 

09158624439- جانی

حمـل بـار فـاروقی
حمل بار و اثاثیه منزل داخل و خارج شهر
با کادر ماهر و مجرب )مسیر سیستان و 

بلوچستان، مشهد، بیرجند و حومه(
۰9159618581 

فاروقی

سقف کاذب ، 
کناف ، بازسازی، 
طراحی و مشاوره 

۰111  561  ۰915  - رحیمی

رنگ روز
نقاشـی  ساختمـان

رنگ های روغنی، پالستیک، اکریلیک، 
کنیتکس، مولتی کالر، طرح کاغذ 
دیواری،  بتونه و رنگ کناف و...

اصول شغلی ما:  * سرعت در تحویل
 * ظرافت در کار * کیفیت باال

خدمـات رایگـان : 
1- بازدید و مشاوره 2- جا به جایی 

اثاثیه 3- نظافت پایان کار
تماس با ما: ۰915663323۰ 

 علـی برگـی

)سیمان، گچ، پودرسنگ، آهک، آجر تیغه،
 بلوک سقفی، آجر 5 سانت، انواع آجرنما(

بیرجند - تقاطع مفتح و سعیدی      ۰9157238۰۰1 - دباغی

مصالـح ساختمـانی پارسیان 
عرضه کلی و جزئی



۵

ساماندهی وانت های حمل بار در جاده های بین شهری

دادرس مقدم-مدیر کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان از ساماندهی وانت های حمل بار در جاده های بین شهری 
خبر داد. شهامت اظهار کرد: بر اساس تکلیف دستگاه های اجرایی در قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز و نظر به اهمیت انتظام 
و ساماندهی این بخش از ناوگان باری جاده ای و نقش موثر آن در ارتقا سطح ایمنی راه های برون شهری که از مهم ترین 
اولویت های این سازمان است از تردد ناوگان وانت بار، حامل بار فاقد بار نامه  در جاده های برون شهری جلوگیری می شود. 
وی در ادامه افزود: با توجه به الزامی بودن دریافت کارت هوشمند و بارنامه از سوی ناوگان وانت بار از سال 94 و آماده بودن 
زیر ساخت های مربوطه از قبیل امکان صدور بارنامه برای ناوگان وانت بار وص دور کارت هوشمند راننده  وناوگان مذکور 
هماهنگی الزم با دستگاه هی ذی ربط و باالخص فرماندهی پلیس راه استان برای ساماندهی وانت های حمل بار در جاده 
بین شهری انجام پذیرفته است. شهامت خاطر نشان کرد: مالکان و رانندگان این دسته ناوگان که قصد فعالیت در جاده های 
بین شهری را دارند، هر چه سریع تر برای دریافت کارت هوشمند راننده و ناوگان به اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای 
محل سکونت خود مراجعه کرده و یا با شماره تلفن 32318055-056 پایانه باربری بیرجند تماس بگیرند. وی در پایان عنوان 
کرد:ضمن جلوگیری از فعالیت و تردد ناوگان وانت بار فاقد اسناد حمل در جاده های مواصالتی بین شهری، ارائه هرگونه 

خدمات مرتبط به ناوگان حمل ونقل وانت بارها با توجه به پیمایش مستند و صدور بارنامه انجام می شود.

برگزاری دوره آموزشی مدیریت مصرف آب ویژه آموزگاران  

غالمی- دوره آموزشی مدیریت مصرف آب ویژه آموزگاران پایه اول ابتدایی مدارس شهرستان بیرجند، توسط شرکت 
آب و فاضالب  و همکاری اداره کل آموزش و پرورش وبیرجند با حضور 300 معلم پایه دوم ابتدایی در سالن قلم چی 
برگزار شد. معاون بهره برداری شرکت آب و فاضالب  در این دوره آموزشی با بیان اینکه شرکت آب و فاضالب در 25 
شهر استان به ارائه خدمت می پردازد، اظهار کرد: آب شهرهای استان از 150 حلقه چاه آب شرب، 550 کیلومتر خط 
انتقال همچنین 154 هزار مترمکعب مخزن تامین می شود و با 2200 کیلومتر شبکه توزیع به دست 200 هزار مشترک 
می رسد. هاشم آبادی با بیان اینکه در 4 شهر استان عملیات فاضالب در حال اجرا است، گفت: تنها در مرکز استان 
شبکه فاضالب بهره برداری شده داریم و 75 درصد جمعیت بیرجند زیر پوشش خدمات دفع بهداشتی فاضالب قرار 
دارند و در شهرهای قاین، فردوس و سربیشه شبکه فاضالب را در حال اجرا داریم. معاون آموزش ابتدایی اداره آموزش 
و پرورش بیرجند نیز در این مراسم با اشاره به اهمیت آب اظهار کرد: گذشتگان ما آب را به خوبی مدیریت کردند و نیاز 
است امروز که با بحران خشکسالی مواجه هستیم ما نیز در مدیریت مصرف آب به اندازه سهم خود تالش کنیم. موالیی 
با بیان اینکه معلمین، بهترین الگو برای دانش آموزان هستند، یادآور شد: یادگیری زمانی اتفاق می فتد که منجر به تغییر 

رفتار در فرد شود و معلمان باید برای تغییر رفتار مصرف آب دانش آموزان تالش کنند.

دوشنبه *27آبان 1398* شماره 4495

اصالح نقاط حادثه خیز  نیازمند 200 میلیارد تومان اعتبار

صداوسیما- اصالح نقاط حادثه خیز و اجرای طرح دوبانده کردن جاده های استان نیازمند 200 میلیارد تومان اعتبار است. میرجعفریان در جلسه شورای ترافیک استان درخصوص اقدامات انجام شده برای حذف 
نقاط حادثه خیز استان گفت: اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای اخیرا به صورت زودبازده تعدادی از این نقاط در قالب تعریض جاده رفع مشکل کرده است.وی با بیان اینکه هم اکنون اجرای 130 کیلومتر 

باند دوم در استان آغاز شده است، گفت: در یک برنامه زمان بندی پنج ساله به دنبال اجرای زیرساخت حمل و نقل  برای هزار و 300 کیلومتر باند دوم و ارتقای جاده هایی هستیم که عرض نامناسب دارند.

قوه  گفت:  استان  دادگستری  کل  رئیس 
قضاییه بر حسن اجرای قوانین نظارت دارد 
که در انتخابات هم نظارت ما به همین گونه 
است. به گزار ش ایرنا، حجت االسالم ابراهیم 
حمیدی روز یکشنبه در نخستین نشست ستاد 
پیشگیری و رسیدگی به جرائم انتخاباتی استان 
افزود: از طریق دادستان ها و سازمان بازرسی 
کل کشور بعد نظارتی را اعمال می کنیم. وی 
زمان  در  مدیران  بر عملکرد  نظارت  گفت: 
انتخابات مهم است و باید مراقب باشیم مدیران 

ما از مجرای عدالت خارج نشوند.
حجت االسالم حمیدی  اظهار کرد: استفاده 
نکردن از امکانات دولتی برای نامزدها نکته 
مهمی است و در همه دوره ها هم بر این 
امر نظارت شده و االن هم نظارت می شود. 
در  که  نظارت هایی  وجود  با  گفت:  وی 
دوره های قبل بود، شاهد تخلفاتی در این 
زمینه بودیم  و در این دوره باید نظارت خود 
را شدیدتر کنیم.حمیدی در ادامه سخنانش 

انتخاباتی  از جرائم  گفت: ستاد پیشگیری 
چند دوره انتخابات در قوه قضائیه تشکیل 
شده و این ستاد در دوره های قبل هم بوده 
و توانسته نقش هماهنگ کننده را به خوبی 
وی  است.  بوده  هم  موفق  و  دهد  انجام 
یادآور شد: قوه قضائیه به هیچ وجه قصد 
دخالت در انتخابات را ندارد زیرا انتخابات 
متولی دارد و متولیان امر به کار خود آشنا 
هستند و نگرانی در این زمینه وجود ندارد.

وی گفت: رکن اجرای انتخابات طبق قانون 
وزارت کشور است و بعد نظارت بر انتخابات  

با شورای نگهبان است.
حمیدی افزود: ما نه مسئول نظارت به این معنا 
و نه مجری انتخابات هستیم و رکن بعدی هم 
تامین امنیت  انتخابات است که وظایفی داریم با 
همکاری نیروهای نظامی و انتظامی به وظایف 
خود عمل می کنیم. رئیس کل دادگستری بیان 
کرد: دادستان های ما عضو هیئت های اجرایی 
بوده و در فرمانداری ها مستقر شده و نظارت 
بر حسن اجرای انتخابات دارند که به شکل 
مستقیم در روز انتخابات هم نظارت می کنند. 
حمیدی گفت: وظایف قوه قضائیه تنها به 
پیشگیری ختم نمی شود و وظایف دیگری 
هم داریم که به آنها هم می پردازیم زیرا قوه 

قضائیه یکی از مراجع چهارگانه ای است که 
به استعالم ها پاسخ دهد و ستادی در  باید 
دادگستری استان شکل گرفته تا بتوانیم به 
سرعت و دقت پاسخ استعالم های نامزدهایی 
که از سراسر کشور از ما استعالم می گیرند، را 
بدهیم و این کار سختی است. وی بیان کرد: با 
توجه به تجربیاتی که از گذشته داریم ستادی 
را شکل دادیم تا همکاران ما به شکل 24 
ساعت با تجهیزات الزم اداری بتوانند سوابق را 
هرچه سریعتر بررسی کرده و پاسخ استعالم ها 

را بدهند.

تخلفات انتخاباتی در حوزه رقابت 
شکل می گیرد

مسئول دفتر بازرسی و نظارت بر انتخابات 
شورای نگهبان هم گفت: هر انتخابات چند 
رکن دارد و رقابت یکی از ارکانی است که 
بسیاری از تخلفات در این حوزه شکل می گیرد. 
حجت االسالم علی محمدی افزود: وقتی 
رقابت بین نامزدها است، 95 درصد تخلفات 

انتخاباتی در حوزه رقابت رخ می دهد.
وی اظهار کرد: نامزدها و هوادارانشان که 
تشکیالت  به  وابسته  یا  عادی  نیروهای 
هستند، با یکدیگر رقابت دارند که ما باید 

متمرکز  حوزه  این  در  را  خود  توان  بیشتر 
کنیم تا بتوانیم جلو تخلفات را بگیریم. وی 
گفت: سالمت انتخابات یکی دیگر از ارکان 
انتخابات است که به اجرا و نظارت بستگی 
دارد و اگر حوزه اجرا و نظارت وظیفه خود را 
به درستی انجام دهند انتخابات درست برگزار 
می شود. محمدی اظهار کرد: نباید نسبت به 
کوچکترین جرم انتخاباتی اغماض کرد و از 
این ستاد تقاضا داریم پیشگیری را به موقع و 
سریع انجام دهد تا اگر کسی زمینه خالف در 

او باشد آن زمینه از بین برود.

برخورد قاطع و سریع با تخلفات 
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم 
با  نباید جرمی مرتبط  نیزگفت:  دادگستری 
کسی  اگر  اما  دهد  رخ  استان  در  انتخابات 
تخلف از قانون داشت، برخورد قاطع و سریع 
با تخلفات مدنظر است. حجت االسالم یدا... 
وحدانی نیا افزود: با توجه به ابالغ گام دوم 
انقالب، انتخابات این دوره مجلس شورای 
اسالمی اهمیت بیشتری دارد و در گذشته 
اهتمام و هدف همه برگزاری انتخاباتی پرشور 
هرگونه  بدون  و  مردم  حداکثری  حضور  با 

تخلف و جرم انتخاباتی است.

وی اظهار کرد: با توجه به نتایج موثر ستاد 
پیشگیری از جرائم انتخاباتی که در ادوار گذشته 
برگزار می شد، ریاست قوه قضاییه در شهریور 
امسال با بخشنامه آنچه را در ستاد پیشگیری 
و رسیدگی به تخلفات انتخاباتی در مرکز و 
استان ها باید رصد شود، ابالغ کردند و وظایف 
ستادهای استانی پایش و رصد مداوم اقدامات 
و فعالیت های انتخاباتی و اتخاذ تدابیر پیشگیرانه 

با هدف پیشگیری از جرائم انتخاباتی است.
معاون اجتماعی و  پیشگیری از وقوع جرم 
دادگستری گفت: ایجاد هماهنگی بین نهادها 
و دستگاه های عضو ستاد برای پیشگیری و 
رسیدگی به جرائم انتخاباتی و تبیین برنامه های 
پیشگیرانه و اجرای آنها در زمینه پیشگیری از 
جرائم احتمالی انتخابات و هماهنگی و تعامل 
انتخابات و  اجرایی و نظارت  با هیئت های 
از وقوع جرائم مصرح در قانون  پیشگیری 
و  راهبری ستادهای شهرستانی  و  ارشاد  و 
نظارت بر آنها از وظایف ستاد است. وی گفت: 
امیدواریم در عین رقابتی که بین نامزدها داریم 
یک رفاقت و همدلی و اخالق مداری را نیز 
شاهد باشیم و نامزدها از هرگونه تخریب علیه 
یکدیگر پرهیز کنند تا انتخابات خالی از هرگونه 

تخلف برگزار شود.

دستگاه قضا بر حسن اجرای انتخابات نظارت دارد

نت
نتر

 : ای
س
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سهمیه بنزین ناوگان درون و برون 
شهری روزانه پایش می شود

ایرنا - معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار 
گفت: سهمیه های ابالغی برای ناوگان بنزین  
سوز حمل و نقل بار و مسافر درون و برون 
میرجعفریان  می شود.  پایش  روزانه  شهری 
افزود: پس از پایش های منظم اگر احساس 
کالن  به سطح  نیست  کافی  سهمیه  شود 
اعالم  الزم  مجوزهای  و  منعکس  کشور 
خواهد شد. وی با تاکید بر اینکه به هیچ وجه 
پس از اصالح قیمت بنزین در خدمات رسانی 
حمل و نقل نباید اختالل ایجاد شود اظهار 
کرد: اگر کم و کاستی هم وجود داشته باشد 
جمع بندی و از طریق دستگاه متولی منعکس 
آن  برای  کشور  در سطح  بتوان  تا  می شود 
اضافه  استاندار  معاون  کرد.  تصمیم گیری 
کرد: مشکالت مربوط به تاکسی ها، آژانس و 
سرویس های مدارس در سیستم حمل و نقل 
درون شهری توسط سازمان حمل و نقل بار و 
مسافر شهرداری ها رصد می شود و کمبودها را 
می توان از شهرها یا کالنشهرهای دیگر تامین 
کرد. وی تصریح کرد: براساس گزارش های 
رسیده نه تنها کم و کاستی وجود ندارد بلکه در 
حمل و نقل عمومی ظرفیت خالی هم داریم.
میرجعفریان گفت: احتماال رانندگان درون و 
برون شهری با وسایل بنزین سوز دغدغه هایی 
درخصوص مقدار سهمیه و نرخ هزینه خدمات 
دارند که همه این موارد پایش و پس از نظر 
سهمیه  مقدار  تغییر  به  نیاز  اگر  کارشناسی 
باشد، انجام می شود.وی بیان کرد: در بحث 
قیمت ها به هیچ وجه صنوف مرتبط مجاز 
به افزایش قیمت نیستند و هر موضوعی در 
این زمینه توسط مردم رصد و گزارش شود 
قابل پیگیری و برخورد قانونی است.معاون 
از  افزود:  استاندار   عمرانی  امور  هماهنگی 
این رو خدمات باید در چارچوب قیمت های 
ارائه  کاستی  و  کم  بدون  و  شده  مشخص 
شود.وی با اشاره به موضوع سرویس مدارس 
فرزندان خود  ایاب و ذهاب  اولیا  اگر  گفت: 
تردد  برای  مجاز  سرویس های  از  خارج  را 
ساماندهی کرده باشند باید از طریق سامانه 
سپند این نوع سرویس ها مجوز دریافت کنند 
تا مشکلی برای افزایش قیمت ایجاد نشود.
میرجعفریان افزود: برای خودروهای آژانس نیز 
براساس مسیرها پایش هایی انجام شده است 
که وزارت نفت سهمیه هایی را در نظر خواهد 
:به شرکت  کرد  اظهار  میرجعفریان  گرفت. 
پخش فرآورده های نفتی استان تاکید شده که 
تعداد دستگاه های رمزگذاری کارت سوخت را 
افزایش دهد و حتی عصر و شب هم مکلف به 
ارایه این خدمات شده اند.وی با اشاره به اینکه 
استان  در  نیز   CNG جایگاه های  ظرفیت 
خالی است گفت: بیشتر از تقاضا امکان عرضه 
سی. ان .جی وجود دارد اما به شرکت پخش 
مقدمات  که  شده  تاکید  نفتی  فرآورده های 

توسعه CNG در صورت نیاز فراهم شود.

کرایه حمل بار کامیون داران 
افزایش نمی یابد

کل  اداره  نقل  و  حمل  معاون  صداوسیما- 
راهداری و حمل و نقل جاده ای اعالم کرد: 
کرایه حمل بار کامیون داران افزایش نمی یابد. 
گرجی گفت: کرایه حمل بار در این حوزه بر 
اساس شاخص تن کیلومتر طراحی می شود و 
به دلیل اینکه در دو ماه گذشته تعدیل در کرایه 
ها بر این شاخص صورت گرفته است، مردم 
نگران افزایش کرایه حمل بار نباشند.وی افزود: 
این شاخص هر چند وقت یک بار از سوی ستاد 
مرکزی و وزارتخانه ابالغ می شود که تاکنون در 
زمینه افزایش کرایه حمل بار برای ناوگان باری 

ابالغی دریافت نشده است.
روستای اصفهک طبس به فینال 

جایزه »TO DO« راه یافت

ایرنا - طرح گردشگری بافت قدیمی روستای 
»اصفهک« شهرستان طبس به فینال جایزه 
فستیوال »TO DO« راه یافت. معاون میراث 
فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری 
و صنایع دستی استان گفت: روستای اصفهک 
به  مردمی  لحاظ شاخص مشارکت های  به 
مرحله نهایی فستیوال »TO DO« راه یافته 
و یکی از گزینه های دریافت این جایزه است. 
شریعتی منش وجود حمام قدیمی خزینه دار 
و صنایع دستی متعدد را از شاخصه های این 
فرهنگی  میراث  افزود:  و  روستا عنوان کرد 
نیز در بحث مردم به مردم این روستا کمک 
کرده تا اصفهک اولین روستای ثبت ملی در 

شاخص معماری شده است.

یک زباله دور نریختنی!

ناف  بند  خون  بانک  مسئول  ایسنا- 
جهاددانشگاهی گفت: دانش فنی جداسازی 
پالپ  بنیادی  سلول های  ذخیره سازی  و 
فناوری  شرکت  اختیار  در  شیری  دندان 
رویان قرار گرفته و این خدمت پس از انجام 
کارآزمایی هایی به صورت تجاری از سال آینده 
ارائه خواهد شد. ملیحه بهنامیان گفت: در تمام 
خون  بانک  در  ذخیره  تا  خون گیری  مراحل 
بندناف رویان تمامی شرایط استاندارد و مطابق 
با مقررات جهانی رعایت می شود. وی با بیان 
اینکه سلول های بنیادی که از بند ناف گرفته 
می شوند بسیار پرتوان و نامیرا هستند، افزود: 
در بانک خون بندناف ذخیره خون بندناف با 
انجام می شود.مسئول  مناسبی  بسیار  هزینه 
بانک خون بند ناف جهاددانشگاهی بیان کرد: 
این فرآیند یک اقدام نوفناورانه و پیشرفته است 
که در دیگر کشورها با هزینه بسیار زیادی در 
حال انجام بوده، اما در ایران این هزینه بسیار 
مناسب است. وی با بیان اینکه از سال 95 که 
فعالیت دفتر نمایندگی بانک خون بند ناف در 
خراسان جنوبی آغاز شد تاکنون بیش از 400 
نمونه خونی در این مرکز ذخیره شده است، 
یادآور شد: خانواده های متقاضی برای کسب 
اطالعات بیشتر می توانند به جهاددانشگاهی 
استان یا با شماره 09155613072 مراجعه کنند.

فاصله با حقیقت نماز جمعه

مهر- نماینده ولی فقیه در  استان با بیان اینکه 
امروز با حقیقت نماز جمعه بسیار فاصله داریم، 
گفت: خطبه های نماز جمعه باید انسان ها را از 
هدایت بهره مند کند. آیت ا...  عبادی شنبه شب 
در دیدار با اعضای ستاد نماز جمعه شهرستان 
بیرجند، اظهار کرد: خداوند متعال بر اساس آنچه 
در نظام تکوین و خلقت آفریده همه موجودات را 
هدایت کرده است. وی با بیان اینکه کسی که 
در سایه نماز جمعه قرار می گیرد بیمه ایمانی و 
سیاسی می شود، اظهار کرد: امروز امامان جمعه 
باید با ابتکار و مطالعه و منابع فقهی و اخالقی به 
تشریح نماز جمعه واقعی و حقیقی بپردازند. وی 
خطاب به اعضای ستاد نماز جمعه شهرستان 
بیرجند، گفت: امروز مسائل باید در بخش های 
مختلف به صورت پیچیده و کارشناسی بررسی 

و در خطبه ها ارائه شود.

اخبار کوتاه
*معاون فرهنگی بنیاد شهید تعداد 14 حسینیه 
به نام شهیدان خراسان جنوبی در استان داریم.
*معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد 
کشاورزی گفت: در زمان کشت کلزا، میزان 
زیر  استان  کشاورزی  اراضی  از  هکتار   217
از 20  که  رفت  محصول  این  پاییزه  کشت 

شهریور آغاز شده و تا 20 مهر ادامه دارد.
*مدیر گروه خدمات بیمه کشاورزی استان ی 
گفت: با ابالغ دستورالعمل اجرایی موضوع بند 
»ث« ماده 33 قانون برنامه پنج ساله ششم 
توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به استان، 
تمامی دام ها در مقابل بیماری های مشترک و 

واگیردار بیمه اجباری می شوند.
*موزه فسیل و سنگواره علوم و تاریخ طبیعی 
خراسان جنوبی در خانه فروتنی واقع در بافت 
تاریخی بیرجند حاوی مجموعه ای از فسیل های 
مختلف و نمونه هایی از نادرترین گونه های »آبی 
و تاالبی«  خراسان جنوبی با هدف آشنایی 
پژوهشگران و محققان، آموزش و بهره گیری 

عالقه مندان دایر است. 
*برداشت طالی سفید از 6 هزار و 745 هکتار 

از مزارع پنبه خراسان جنوبی آغاز شد.
نفتی  های  فرآورده  پخش  شرکت  *مدیر 
منطقه خراسان جنوبی امروز در سامانه سامد، 

پاسخگوی سؤاالت و مشکالت مردم بود.

امین جم - رئیس سازمان صنعت، معدن و 
تجارت صبح دیروز در نشست خبری با بیان 
اینکه هیچ صنفی نمی تواند به دلیل افزایش 
قیمت بنزین اقدام به افزایش قیمت کاال و 
خدمات کند چرا که بیشتر کاالها و خدمات 
هیچ تاثیری از افزایش نرخ بنزین نمی پذیرند، 
گفت : مردم در صورت مشاهده گران فروشی، 
قیمت  درج  عدم  و  غیرقانونی  قیمت های 
با گزارش های مردمی  گزارش دهند، زیرا 
است که نظارت انجام می شود. شهرکی با 
اشاره به اینکه تاثیر افزایش قیمت بنزین در 
بیشتر کاالها صفر و در برخی نیز سه تا چهار 
درصد است، افزود: این مقدار قابل کنترل بوده 
و هر گونه افزایش قیمت به بهانه افزایش نرخ 
بنزین قابل توجیه نیست رئیس سازمان صمت 
ادامه داد: براساس مصوبه ستاد تنظیم بازار 
استان، افزایش قیمت برخی کاالها و خدمات 
که جزء مصوبات قبلی ستاد بوده و اجرا نشده 

است را تا اطالع ثانوی متوقف کرده ایم.

مردم تخلفات را گزارش دهند
شهرکی با بیان اینکه گزارش های مردمی 
در سال جاری به سامانه 124 افزایش 20 
بدون  کرد:  تصریح  است،  داشته  درصدی 
جدید  حرکت  هر  اجرای  ابتدای  شک 

اقتصادی جوسازی ها، مشکالت و تخلفاتی 
نیز به وجود می آید که در این زمینه از مردم 
و رسانه ها انتظار داریم با گزارش این تخلفات 

به دستگاه های نظارتی درخصوص کنترل 
بازار کمک کنند. وی در ارتباط با شایعاتی 
درباره کمبود برخی کاالها و افزایش قیمت ها 
در استان گفت: این کاالها هیچ ارتباطی به 
بنزین ندارد بلکه عده ای سودجو به دنبال 
مقاصد  به  رسیدن  برای  اوضاع  از  استفاده 

اقتصادی خود هستند.

اجرای 6 طرح نظارتی در استان
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت با بیان 

اینکه در سال جاری 6 طرح نظارتی در استان 
اجرایی شده است، ادامه داد: از این تعداد سه 
طرح از جمله طرح نظارتی نوروز، طرح ضیافت 

اجرا  ملی  صورت  به  مدارس  بازگشایی  و 
شد.شهرکی افزود: همچنین سه طرح نظارت 
بر درج قیمت در واحدهای صنفی، نظارت بر 
خدمات عمومی و دولتی و اکنون طرح نظارت 
بر قیمت کاال و خدمات ویژه اجرای طرح 
سهمیه بندی بنزین به صورت استانی بوده است.

 افزایش 8 برابری واردات از بازارچه ها 
و گمرکات استان

شهرکی با اشاره به صدور 703 فقره کارت 

کارت  فقره  استان گفت: 150  در  بازرگانی 
بازرگانی بین فعاالن حوزه اقتصادی و سایر 
از سال گذشته تاکنون فعال بوده که اقدام 

کرد:  بیان  وی  کرده اند.  کاال  سفارش  به 
تاکنون کارت مبادالت مرزی برای 55 هزار 
و 789 خانوار )186 هزار نفر( صادر شده که 
از این تعداد 46 هزار نفر عضو اتحادیه تعاونی 
رئیس  جنوبی هستند.  خراسان  مرزنشینان 
هفت  در  استان  صادارت  صمت،  سازمان 
ماه نخست سال گذشته را 97 میلیون دالر 
عنوان و با اشاره به کاهش  58 میلیون دالری 
صادرات نسبت به سال گذشته ، گفت : این 
کاهش صادرات به دلیل اعمال ممنوعیت های 

کاال و مشتقات نفتی در مقاطعی از زمان برای 
تامین نیاز داخل بوده است.شهرکی با بیان 
اینکه سال گذشته واردات بازارچه ها و گمرکات 
استان 3.5 میلیون دالر بوده است ، اظهار کرد: 
امسال با افزایش هشت برابری ، واردات استان 

به 27 میلیون دالر رسیده است.

رصد دقیق کاالها از انبار
معاون بازرسی و حمایت از مصرف کنندگان 
سازمان صنعت، معدن و تجارت استان نیز در 
این جلسه با اشاره به ثبت موجودی کاالها در 
سامانه جامع انبارها و سامانه اعالم موجودی 
کاال برای رصد دقیق کاال، اظهار کرد: طبق 
بخش نامه ابالغی 10 گروه کاالیی برای 
ثبت در سامانه جامع انبارها اعالم شده است. 
کاالها شامل  این  کرد:  بیان  تهوری  علی 
برنج، شکر، چای، گنجاله سویا، جو، ذرت 
دامی، الستیک، کاغذ چاپ و تحریریه، گندم 
و روغن موتور می شود.وی  با بیان اینکه 
در شیوه نامه این طرح اگر کاالیی موجود 
و در سامانه ثبت نباشد ظن بر قاچاق خواهد 
بود، اظهار کرد: تاکنون پنج هزار و 366 انبار 
در این سامانه ثبت شده است.وی ادامه داد: 
در این سامانه نیز تاکنون 250 انبار کاالهای 

اساسی به ثبت رسیده است.

افزایش قیمت نداریم ؛ مردم تخلفات را گزارش دهند
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دو طرح بنزینی فراکسیون امید
 از دستور کار خارج شد  

سخنگوی فراکسیون امید با بیان این که دو 
طرح درباره لغو افزایش تدریجی قیمت بنزین 
و تک نرخی آن به دلیل تاکیدات مقام معظم 
این  از دستور کار خارج شد، گفت:  رهبری 
فراکسیون از هیئت رئیسه مجلس خواستار 
حضور روسای قوا در مجلس برای همفکری 
جهت اجرای این طرح و رفع نواقص آن شدند.

توکلی: کنار گذاشتن 
کارت سوخت خیانت بود  

 احمدتوکلی با بیان این که کنار گذاشتن کارت 
حساب  یک  با  گفت:   ، بود  خیانت   سوخت 
انگشتی دولت در چند سالی که کارت  سر 
سوخت را کنار گذاشت، ساالنه ۳ میلیارد دالر 
در قالب یارانه حامل های انرژی هدر داده است.

بانک ها دیگر از مشتریان کپی 
شناسنامه و کارت ملی نگیرند  

تسنیم - بانک مرکزی بخشنامه عدم اخذ 
تصویر شناسنامه و کارت ملی از مشتریان 
را به بانک ها ابالغ کرد. بانک ها و موسسات 
به  مربوط  “مدارک  شدند  مکلف  اعتباری 
ارائه  هنگام  رجوع  ارباب  شناسایی  سوابق 
خدمات پایه را به صورت فیزیکی و یا سایر 
روش های قانونی، حداقل به مدت پنج سال 

بعد از پایان عملیات نگهداری کنند.”

اعتبار چهار رقم آخر کد ملی
 رمز کارت سوخت تنها تا پایان آذر 

شرکت ملی نفت اعالم کرد؛ چهار رقم آخر کد 
ملی فقط تا پایان آذر ماه به عنوان پیش فرض 

رمز کارت سوخت فعال است.

افزایش قیمت بلیت ناوگان
 جاده ای نداریم 

مدیرکل حمل ونقل مسافر سازمان راهداری 
تاکید کرد که تا اطالع ثانوی هیچ گونه افزایش 
نرخ کرایه  برای هیچ یک از ناوگان حمل ونقل 
عمومی شامل اتوبوس، مینی بوس و سواری 
نداریم و رانندگان باید با همان نرخ های کرایه 

موجود، مسافران  را جابجا کنند.

کدخدایی: اعتراض به تصمیم های 
اجرایی حق مردم است  

شورای  سخنگوی  کدخدایی  عباسعلی 
اجرای  الزمه  نوشت:  توییتر  در  نگهبان 
تصمیم های مهم، اقناع و جلب نظر مردم 
به  اعتراض  آنها.  کردن  غافلگیر  نه  است 
البته  است.  مردم  اجرایی حق  تصمیم های 
نباید به نظم و اموال عمومی، وحدت و وفاق 

ملی آسیب وارد شود.

عباس عبدی: روحانی بهتر است 
ادامه ندهد و کناره گیری کند  

عباس عبدی نوشت: به نظر بنده در تاریخ 
چنین  در  دولت  هیچگاه  انقالب  سال   ۴۰
وضع بغرنجی قرار نداشته است. اگر آقای 
گمان  یا  نمی خواهد  یا  نمی تواند  روحانی 
دارد اجازه نمی دهند که در سطح حکومت 
به تفاهم نسبی برسد، بهتر است ادامه ندهد 
و بدون تنش کناره گیری کند. این وضع به 

نفع هیچ کس نیست.

رئیسی: ضمن حفظ کرامت  مردم ،
 با اخاللگران برخورد شود

رئیس قوه قضائیه در مورد اجرای طرح مدیریت 
مصرف سوخت و مسائل به وجود آمده در مورد 
آن ، در بیانیه ای نوشت: مسئوالن قضایی 
ضمن مراقبت نسبت به حفظ حقوق شهروندی 
و کرامت مردم، در مورد اشرار، وابستگان به 
با  که  هایی  نفوذی  و  انقالب  جریانات ضد 
اقدامات خرابکارانه در راستای خواست دشمنان، 
امنیت مردم و جامعه را هدف قرار داده اند با 
همکاری نیروهای انتظامی و امنیتی با قاطعیت 

اقدام قانونی معمول دارند.

جمع آوری امضا برای استیضاح 
الریجانی در مجلس  

براساس ادعای خبرگزاری ها از جمله ایلنا ، 
حجت االسالم ذوالنور در جلسه علنی مجلس، 
نامه ای در خصوص استیضاح الریجانی تنظیم 
کرد.گفتنی است تعداد  دیگری از نمایندگان نیز 

زیر نامه وی را امضا کرده اند.

مداخله جویی سناتور
 آمریکایی در امور ایران  

به گزارش وبگاه سنای آمریکا، »تام کاتن«، 
سناتور جمهوری خواه سنای آمریکا در واکنش 
به تحوالت اخیر در اقدامی مداخله جویانه در 
بیانیه ای  مدعی شده است که »مردم ایران« 
از نادیده گرفتن نیازهای اساسی خود از سوی 
حکومت خسته شده اند.این سناتور همچنین بر 

لزوم حمایت از معترضان تاکید کرده است.

رهبر معظم انقالب در واکنش به افزایش قیمت بنزین فرمودند:

افزایش  به  اشاره  با  انقالب  معظم  رهبر 
با  قوا  سران  شدند:  یادآور  سوخت  نرخ 
گرفتند  تصمیم  کارشناسی یک  پشتوانه 

و )طبعا( باید اجرا شود.

گفته بودم از تصمیم 
سران قوا حمایت می کنم

حضرت آیت ا... خامنه ای در درس خارج 
مدیریت مصرف  درباره طرح  دیروز  فقه 

سوخت با بیان اینکه در این کار سررشته 
متفاوت  نیز  کارشناسان  نظرات  و  ندارم 
قوه  سه  سران  اگر  بودم  گفته  اما  است 
 تصمیم بگیرند، از آن حمایت می کنم ،
افزودند: سران قوا با پشتوانه  کارشناسی، 
 یک تصمیمی گرفته اند و طبعاً باید اجرایی

شود. 

تخریب و آتش زدن
 کار مردم نیست

ایشان با اشاره به اینکه یقینًا برخی مردم 
از این تصمیم نگران و ناراحت می شوند 
کردند:  تصریح  است،  آنها  ضرر  به  یا 
نیست،  مردم  کار  زدن  آتش  و  تخریب 
انقالب  معظم  رهبر  است.  اشرار  کار 

دشمنان  و  انقالب  ضّد  اینکه  بیان  با 
ها  تخریب  این گونه  از  همیشه  ایران 
فرمودند:  کرده اند،  حمایت  ناامنی ها  و 
مشغولند.  کار  همین  به  آنها  نیز  اکنون 
به  اشاره  با  خامنه ای  آیت ا...  حضرت 
که  را  ناامنی  مسائل،  این گونه  اینکه 
می تواند بزرگ ترین مصیبت هر کشور 
و جامعه بشود را تشدید می کند، تصریح 
کردند: هیچ انسان عاقل و عالقه مند به 
کشورش به این کارها دست نمی زند. 

مسئوالن هرچه می توانند 
دقت و مراقبت کنند

اینکه  بر  تاکید  با  انقالب  معظم  رهبر 
و  دقت  توانند  می  هرچه  مسئوالن 

مراقبت کنند تا مشکالت این طرح برای 
 ، شود  کم  است  ممکن  هرچه   مردم، 
مسئوالن  دیدم  تلویزیون  در  فرمودند: 
گفتند مراقبت می کنند که این افزایش 
دیگر  قیمت  افزایش  به  )بنزین(  قیمت 
کاماًل  مراقبت  این  نشود.  منجر  کاالها 
خامنه ای  آیت ا...  حضرت  است.  الزم 
مردم  برای  گرانی  اینکه  به  اشاره  با 
مشکالت زیادی ایجاد می کند ، اضافه 
باشند.  مراقب  مسئوالن  همه   کردند: 
وظایف  به  هم  امنیت  حفظ  مسئوالن 
با  همیشه  که  مردم  کنند.  عمل  خود 
کرده اند،  اقدام  بصیرت  و  هوشیاری 
... و  افرادی که تخریب  از  بار هم   این 

می کنند، فاصله بگیرند.

سران قوا با پشتوانه کارشناسی یک تصمیم گرفتند و باید اجرا شود

سهمیه  بحث  اخیر  روزهای  در  تسنیم- 
بندی بنزین به محور اصلی رسانه  ها تبدیل 
شده است. در حال حاضر 2 مطالبه اصلی 
چه از سوی سران قوا و چه از سوی رهبر 
انقالب در خصوص مدیریت قیمت کاالها 
و همچنین تسریع در پرداخت منابع حاصل 
از این طرح به حساب خانوارها مطرح شده 
است. بررسی ها نشان می دهد، جدای از 
تشدید نظارت ها برای کنترل قیمت ها بعد 
از افزایش قیمت بنزین، یکی از مطالبات 
اصلی طبق وعده دولت، تسریع در پرداخت 
منابع حاصل از طرح سهمیه بندی بنزین 
 به حساب سرپرست خانوارهای غیرثروتمند

است.گفتنی است، طبق گفته وزیر نفت، منابع 

الزم برای پرداخت اعتبار ریالی دور اول کمک 
معیشتی دولت فراهم شده است. این موضوع 
از آن جهت اهمیت پیدا می کند که با توجه 
به اجرای این طرح از 25 آبان ماه ابهامی 
در خصوص عدم تامین منابع طرح با توجه 
به روزهای محدود باقی مانده تا پایان آبان 
ماه مطرح شده بود.گفتنی است، بررسی ها 
نشان می دهد، بعد از تهیه لیست و فهرست 
خانوارهای مشمول این طرح از سوی وزارت 
تعاون و ارسال آن به سازمان برنامه و بودجه 
فرآیند پرداخت اعتبار آغاز می شود. به این 
 ترتیب، وزارت تعاون بایستی هرچه سریع تر

خانوار  میلیون   18 لیست  تهیه   وظیفه 
مذکور  لیست  و  داده  انجام  را  غیرثروتمند 

کند. ارسال  بودجه  و  برنامه  سازمان  به  را 
برآورد اولیه از دسته بندی خانوارهای 

مشمول طرح حمایتی دولت
الزم به ذکر است، برآوردها نشان می دهد 
بر اساس کلیات طرح کمک معیشتی دولت، 
نفره،  یک  خانوار  میلیون  به 2.7  نزدیک 
نفره، ۴.5  خانوار 2  میلیون  به ۳  نزدیک 
میلیون خانوار ۳ نفره و 5 میلیون خانوار ۴ 
نفره در کنار 2.6 میلیون خانوار 5 نفره به باال 

از مزایای این طرح بهره مند خواهند شد.
پرداخت 2500 میلیارد تومان به 18 

میلیون خانوار از سوی خزانه داری
می دهد،  نشان  تسنیم  خبرنگار  پیگیری 
تومان  میلیارد   25۰۰ به  نزدیک  مبلغی 

ظاهرا به صورت تنخواه برای پرداخت دور 
اول کمک معیشتی دولت تهیه شده است. 
با توجه به آغاز سهمیه بندی از اواخر آبان ماه 
ابهاماتی در خصوص عدم تامین منابع طرح 
حمایتی مطرح شده بود که ظاهرا اعتبار دور 
اول از محل مذکور تامین و آماده پرداخت 

است.بر این اساس، وزارت تعاون بایستی 
هرچه سریع وظیفه تعیین و طبقه بندی 
خانوارهای مشمول طرح حمایتی را تکمیل 
کرده و اطالعات مربوطه را برای پرداخت 
به سازمان برنامه و خزانه داری کل کشور 

ارسال کند.

۲۵۰۰ میلیارد تومان کمک حمایتی تأمین شد 

باقیمت مناسب 
2قطعه زمین 60 متری تجاری مجاور هم )120 متر( در خیابان غفاری ، 

خیابان جرجانی، مقابل مسجد محمد رسول ا... )ص( 
باقیمت استثنایی  هر قطعه 180 میلیون 

امالک عمارت    09153183206

من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق

هنر تئاتر از رساترین و بلیغ ترین هنرهاست
)مقام معظم رهبری(

بدینوسیله از اهالی رسانه و مطبوعات استان به منظور پوشش گسترده و به موقع 
جشنواره  ایام  در  جنوبی  خراسان  تئاتر  جشنواره  سیزدهمین  اخبار  و  اطالعات 
صمیمانه قدردانی می گردد، بدون شک رسانه ها نقش بسیار تاثیرگذاری در ترویج 

فرهنگ و هنر اصیل ایرانی اسالمی دارند.

سید علی زمزم- دبیر سیزدهمین جشنواره تئاتر استان خراسان جنوبی کاغذ دیواری و کناف


