
سرمقاله

سه شنبه 5 آذر 1398 * 28 ربیع االول 1441 * 26 نوامبر 2019    روزنامه صبح استان * سال بیست و سوم * شماره: 4502

5چالش پلمپ پروژه ها در بیرجند3حفره های حذف قبض های کاغذی در استان 2یک ماه زمان برای جذب سهم روستاییان

استاندار در اختتامیه اردوهای جهادی استان خبر داد :

ستاد  هماهنگی 
محرومیت  زدایی
خراسان جنوبی
 تشکیل شد
* معتمدیان: توجه به موضوع اشتغال به ویژه در روستاهای
 خراسان جنوبی از مهم ترین سیاست های دولت در این منطقه است

* سردار قاسمی ، فرمانده سپاه انصارالرضا )ع( : ستاد پشتیبانی
 بسیج سازندگی در استانداری به فرماندهی استاندار فعال است
  و در این مسیر همراهی و همدلی بین مسئوالن در استان
 زیاد و حضورشان در کنار مردم احساس می شود

* هنری ، مسئول سازمان بسیج سازندگی سپاه استان:
جهادگران بسیج سازندگی، از آغاز امسال 304 طرح 
محرومیت زدایی در استان اجرا کردند که از اعتبار ۲ و نیم 
میلیارد تومانی آن ، یک میلیارد و ۵00 میلیون تومان با پیگیری
 از طریق خیران جذب و مابقی را دولت و سپاه تامین کرده اند
مشروح در صفحه ۵

* هرم پور

 بخشنامه های خاص
 و توهم یک آسیب! 

جداسازی  دلیل  به  اکنون  »هم 
از طریق نظام آموزشی، باز تولید 
و  افتاده  اتفاق  اجتماعی  طبقات 
خوب  های  رشته  کد  آینده،  در 
طبقات  دسترس  از  دانشگاهی 
این  شد.«  خواهد  خارج  متوسط 
مدیر  یک  نقدهای  ها،  صحبت 
یا آموزگار یا استاِد تعلیم و تربیت 
در دانشگاه نیست! این ها بخشی 
زاده«   »حکیم  های  دغدغه  از 
آموزش  وزارت  ابتدایی   معاون 
و پرورش است... مشروح در صفحه 2

 

 

 

سخنان نیم  ساعته روحانی 
درباره بنزین کافی بود

واعظی : 

صفحه  6

در خشونت اخیر، شاهد 
رفتار های داعش وار بودیم

سردار رمضان شریف : 

احمدی نژاد سهمیه بندی
 را بهتر اجرا کرد

احمد توکلی: 

صفحه  6

صفحه  6

شرکت متحد جنوب بارثاوا 
نمایندگی پخش برندهای متنوع 

غذایی و بهداشتی
 3 نفر بازاریاب با روابط عمومی 

باال و تجربه کاری مرتبط 
استخدام می نماید. 
)مراجعه حضوری (

بیرجند- شهرک صنعتی
تالش شرقی 3-آخرین بلوک

درب سبز رنگ
    05632255723-6 

09159612051

اطالعیه عرضه  یک قطعه زمین با کاربري تفریحي گردشگري در حریم شهر بشرویه
اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان جنوبی

اداره کل راه و شهرسازی استان در نظر دارد: به استناد ماده 22 الحاقي قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت يک قطعه زمین با کاربری تفريحي گردشگري در شهر بشرويه 
را به فروش برساند متقاضیان محترم دارای موافقت نامه اصولی معتبر از مراجع ذيربط می توانند جهت بازديد و اخذ فرم شرايط خاص عرضه زمین از تاريخ  98/09/06 لغايت 98/09/16 به اداره کل 
راه و شهرسازی خراسان جنوبی مراجعه و مدارک ذيل را در مهلت تعیین شده از طريق پست سفارشی يا تا پايان وقت اداري روز 98/09/19 ساعت14:30 به دبیرخانه اداره کل به آدرس: بیرجند، 

بلوار شهید آوينی، میدان راه و شهرسازی، اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان جنوبی، ساختمان مرکزی ارسال و يا تحويل نمايند.
مدارک مورد نیاز : الف( فرم تقاضاي شرکت در آگهي ب( موافقت نامه اصولی معتبر تائید شده معتبر از مراجع ذيربط  ج( فرم تکمیل شده شرايط خاص عرضه زمین و تعهد اجرای طرح در مهلت 
مندرج در قرارداد د( ارائه مدارک مثبته مبنی بر توان مالی جهت اجرای پروژه هـ(فیش واريزي بابت سپرده شرکت در فراخوان به حساب شماره 2173712100001 بانک ملي )سیبا غیر قابل 
برداشت تمرکز وجوه سپرده ( بنام اداره کل راه و شهرسازي خراسان جنوبي بديهي ست در صورت انصراف متقاضي سپرده واريزي ضبط خواهد شد. در صورتی که متقاضی شخص حقوقی باشد ارائه 

کلیه مدارک ثبت شرکت تصوير آگهی روزنامه رسمی و آگهی آخرين تغییرات برای اشخاص حقوقی و گواهی نمونه امضای مديران صاحب امضا نزد دفاتر اسناد رسمی الزامی است.
2-کلیه هزينه هاي متعلقه شامل نقل و انتقال ، هزينه آماده سازي ، انتشار آگهي، عوارض شهرداري و مالیات متعلقه و ...کاًل به عهده خريدار مي باشد.

بازگشايی پاکات راس ساعت 9 روز پنجشنبه مورخ 21/ 98/09 در محل اداره کل انجام خواهد شد.
مشخصات ملک مورد نظر 

مساحت شماره پالک ثبتیکاربری
)مترمربع(

مبلغ کل بهاء زمین بدون
هزینه آماده سازی

مبلغ سپرده شرکت          
در فراخوان )5 درصد ( 

مرجع صدور موافقت اصولیآدرس ملک

تفریحي 
گردشگري

قسمتي از پالک 1 فرعي از 
42.067.500  ریال841.350.000  ریال 5609    373 اصلي بخش 3 بشرویه 

محور بشرویه - فردوس ) به شرح 
کروکي موجود در اسناد مزایده ( 

اداره کل میراث فرهنگي، صنایع 
دستي و گردشگري خراسان جنوبي

آدرس ارسال مدارک : بلوار شهید آوینی- اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان جنوبی - ساختمان مرکزي

   اداره ارتباطات و اطالع رساني اداره کل راه و شهرسازي خراسان جنوبي

بانوانآقایان ایام هفته
18-2315-20شنبه

18-2215-19یکشنبه 
18-2315-20دوشنبه

----21-19/30  و 23-21/30سه شنبه
----22-19چهارشنبه 
18-2215-19 و 22/30-24پنجشنبه

18-20/3015-19 و 22/30-21جمعه )نیمه بها(

مجموعه ورزشی استخر نیلوفر
 بزرگترین 

 مجموعه آبی
 شـرق کشور
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 با مدیریت جدید  شهریار عظیمی

0919   672   3052
niloofarpool
niloofarpool98

استخر دانشگاه آزاد اسالمی

بـه مـدت محـدود سـانس هـای 3 ساعتـه
 شنبـه و دوشنبـه 5/999 تومـان می بـاشد

خانواده های محترم منصوری و حسینی
با نهايت تاسف وتأثر درگذشت 

مرحومـه حاجیـه زینـت حسینـی
را خدمت شما بزرگواران تسلیت عرض نموده ، از خداوند منان برای آن مرحومه غفران 

الهی و برای بازماندگان صبر و شکیبايی مسئلت می نمايم.
حسین آزاده ) مدیرعامل شرکت آرد سیستان(

                                                                                                                                                برگـزاري شـب فرهنگـي شهرستـان فـردوس
 با برنامه های:  1 . اجرای نمایش طنز توسط هنرمندان شهرستان آقایان علي تصویري و جواد مقدسي 2. اجرای تک نوازی هنرمند پیشکسوت استاد ذوالفقار بیتانه

 و خوانندگی آقاي عباس رنجبر 3. شعرخوانی محلی توسط آقاي حسین محمودزاده 4. معرفی پیشینه شهرستان و پتانسیل های آن توسط آقاي حسین قوامي 5. معرفی 
جاذبه های گردشگری و صنایع دستی توسط آقاي مهندس سعید پور 6.  تجلیل از شاعر و نویسنده پیشکسوت شهرستان جناب آقاي هادی دانش مقدم

امروز سه شنبه 5 آذر ماه 98 ساعت 18 الي 20 در محل جدید نمایشگاه بین المللي استان )جاده علي آباد(

معرفی برنامه های جنبی سیزدهمین نمایشگاه بزرگ کتاب خراسان جنوبی   

تاالر رستـوران پـارس
اولین واحد نمونه بهداشتی شهرستان

 در صنف مربوطه طی تاییدیه شماره 26/854626 
تاریخ 98/5/22 مرکز محترم بهداشت

* دارای غذایی با کیفیت عالی
* دارای محیطی مجلل با پارکینگ اختصاصی

* امکان خرید اینترنتی غذای بیرون بر 
از طریق اسنپ فود- نیمرو و سامینو

بیرجند، سه راه معلم، روبروی بیمارستان بوعلی 32218۴20

برنج صد در صد ایرانـی با ضمانت پخت
فقـط و فقـط کیلویـی 13 هزار تومـان

10 کیلویـی )130 هـزار تومـان(
 پایین تر از برنج پاکستانی/ با کیفیت عالی و تضمینی

هایپـر تخفیف مارکت
خیابان غفاری، خیابان ظفر، نبش ظفر 6

 09158647363 - 09352123030 زحمتکش 
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 بخشنامه های خاص
 و توهم یک آسیب!
* هرم پور

»هم اکنون به دلیل جداسازی از طریق نظام 
آموزشی، باز تولید طبقات اجتماعی اتفاق افتاده 
و در آینده، کد رشته های خوب دانشگاهی از 
دسترس طبقات متوسط خارج خواهد شد.« این 
صحبت ها، نقدهای یک مدیر یا آموزگار یا استاِد 
تعلیم و تربیت در دانشگاه نیست! این ها بخشی 
از دغدغه های »حکیم زاده«  معاون ابتدایی 
وزارت آموزش و پرورش است که اواسط آبان 
ماه امسال به دنبال آن اضافه می کند؛ »تفاوت 
در برخورداری از کیفیت خوب یادگیری بین 
دانش آموزان، تبعیض آمیزترین جنبه آموزش 
و پرورش است و ما در معنای کیفی عدالت 
آموزشی با تبعیض مواجه هستیم و فرصت های 
برابر یادگیری وجود ندارد.« و البته بعد پیش بینی 
می کند که »در آینده طبقات متوسط از رشته 
های خوب دانشگاهی هم محروم خواهند شد.« 
واقعیت این است که »مسائل« حوزه آموزش و 
پرورش کشور که به مدد برخی سهل انگاری ها 
و دیر و دگر اندیشی ها، اکنون به »مصائب« این 
حوزه تبدیل شده اند، تمامی ندارند و قطعاً آنقدر 
فاجعه بار هستند که خبر از آینده مخاطره آمیزی 
را برای کشور بدهند. من باورم نمی شود که این 
بی خیالی و بی تدبیری در سرزمین هزاره های 
فرهنگی و کشور تمدن های طالیی و مهد ادب 
و هنر و سرزمین ثریاهای آسمانی علم، اتفاقی 
و غیر عمد باشد! هرجایی از این نظام آموزشی 
دارای یک خأل بزرگ و هر گوشه اش دارای 
هزاران نقد است. چندی پیش یکی از دوستان 
بزرگوار همشهری مطرح می کرد که با ابالغ 
بخشنامه ای که ظاهراً فقط در یکی دو مرکز 
استان کشور اجرا می شود، در بیرجند علیرغم 
نیاز مبرم آموزشگاه ها و تمایل شدید آنان، از 
متوسطه  مقاطع  در  »مرد«  مربیان  تدریس 
دخترانه جلوگیری می شود! این در حالیست که 
مربیان و دبیران منتخب، از سالمت رفتاری و 
اخالقی کامل برخوردارند، در امر آموزش متبحر 
و صاحب تجربه اند، متعهد و متأهل و متکی 
به تجربه و تقوایند و از همه مهمتر، مدارس 
»دخترانه« به شدت به حضورشان نیازمندند. 
بهانه ها، عمدتاً بحث ابالغ بخشنامه وزارتی و 
جلوگیری از آسیب های احتمالیست! گویا ما 
و مردم نمی دانیم و ظاهراً مسئولین آموزشی 
و پرورشی استان کشف کرده اند که  همه 
آسیب های اجتماعِی کنکاش شده و احصاء 
گردیده، در حوزه »دختران« پاک و عفیف و 
عزیز ما در مقطع متوسطه، مترتب بر حضور 
این دبیران عزیز و مشتمل بر رفتارهای آنان 
است! و مسئولین محترم امر، از هزاران هزار دام 
و دسیسه و فریب و اغوای جامعه ای که این 
روزها بستر هزاران آسیب اجتماعی خطرناک 
تر است،کامل غافل و بی خبرند؟ چه عجب! 
و جالب اینجاست که با یکی دو سال فاصله، 

همین نظام آموزشی،...ادامه در ستون مقابل(

سه شنبه * 5 آذر 1398* شماره 4502

بررسی تخلفات ساختمانی در 320 پروژه

گروه خبر- معاون اداره کل راه وشهرسازي استان گفت : به منظور پی گیری تخلفات در ساخت و ساز با گروهي متشکل از 7 نفر ازمهندسان داراي پروانه اشتغال از ساختمان هاي استان به تعداد 320 پروژه 
در شش ماهه اول امسال بازدید انجام شده وعملکرد عوامل مربوط مورد بررسي قرارگرفت.به گفته داعی افرادي که درانجام وظایف خود قصور داشته اند به شوراي انتظامي معرفي و برای این افراد انواع آراي 

محکومیت صادرشد وي افزود: شهروندان هم می توانند در صورت مشاهده تخلف در ساخت و سازها مراتب را به  اداره کل راه و شهرسازی یا سایت  snam.mrud.ir اعالم کنند. 

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

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

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

قصر موبـایل راه رو
مرکز خرید و فروش خط دائم 

آدرس: حکیم نزاری 7       616161  5  0915

@ ghasre_mobail

با داشتن خط رند همیشه در یادها بمانید

 0915 560 10  61
 0915 560 10  62
 0915 560 10  63
 0915 560 10  64
 0915 560 10  65
 0915 560 10  67

 0915 560 10 68
0915 560 1018
0915 560 1042
0915 560 1043
0915 560 1048
0915 560 1049

0915 560 1053
0915 560 1054
0915 560 1059
 0915  564  0061
 0915  564  0062
   0915  564  0063 

 0915  564  0068
 0915  564  0069
 0915  564  0056
 0915  564  0057
 0915  564  0058
 0915  564  0059

 0915  564  0072
 0915  564  0075
 0915  564  0078
 0915  564  0079
0915  564  0081

 0915  564  0082
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سیــد
 جک پارکینگی ، کرکره و 

سکوریت اتومات 
خیابان شهید رجایی  
نبش رجایی 15     

09155614880

     تشـک  رویـال آســایش
انواع تشک طبی  فنری و بیمارستانی

فقط روزی 5000 تومان
آدرس: خیابان ارتش ، حد فاصل خیابان عدل 

و خیابان معلم، پالک 168 )عقب رفتگی(

خرید نقدی 

10 درصد 

تخفیف ارائه دهنده کلیه خدمات حسابداری و حسابرسی شرکت ها ، پیمانکاران و بنگاه های اقتصادی
* تنظیم اظهارنامه مالیاتی و تحریر دفاتر قانونی  * تنظیم اظهار نامه مالیات بر ارزش افزوده

* محاسبه سود و زیان به صورت ماهیانه و سالیانه * محاسبه حقوق و دستمزد - لیست بیمه و مالیات مکانیزه
* اعزام حسابدار به محل شرکت ها و موسسات جهت انجام خدمات حسابداری به طور تمام وقت

 و پاره وقت به همراه پشتیبانی
* مشاوره رایگان مسایل مالی- مالیاتی - تامین اجتماعی - مالیات بر ارزش افزوده و معافیت

شرکـت حسابـداری تـراز پـژوهان جــامع

آدرس: بیرجند/ خیابان طالقانی / نبش طالقانی 15/ ساختمان عسل/ طبقه سوم  09155602737

عملیات برگردان در شهر مود
به اطالع هم استانی های گرامی می رساند : 

به دلیل عملیات برگردان به منظور توسعه و بهینه 
سازی شبکه ، ارتباط تلفن های ثابت و دیتای 
شهر مود محدوده مسکن فرهنگیان و خیابان 

کارگر روز چهارشنبه مورخ 1398/09/06
  از ساعت 8 صبح به مدت 72 ساعت
 قطع و یا دچار اختالل خواهد بود.

روابط عمومی مخابرات
 منطقه خراسان جنوبی

فراخوان  تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی توان اجرای پیمانکاران - نوبت اول
جمعیت هالل احمر خراسان جنوبی )مناقصه گذار به نشانی بیرجند، بلوار معلم، میدان مادر( در نظر دارد اجرای پروژه ذیل را براساس قانون برگزاری مناقصات به پیمانکاران دارای 
صالحیت از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور )معاونت سابق برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری( از محل اعتبارات عمرانی و اعتبارات تخصیصی نقدی از طریق سامانه 
تدارکات الکترونیکی دولت به شماره فراخوان 2098003837000004 واگذار نماید. لذا پیمانکاران واجد شرایط متقاضی )حداقل پایه ۵ در رشته ابنیه و تاسیسات( با در نظر گرفتن 
 www.setadiran.ir رشته، پایه و ظرفیت آزاد می توانند جهت دریافت اسناد مربوطه از تاریخ 1398/9/۵ تا 1398/9/9 به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس

مراجعه نمایند.

مبلغ برآورد )ریال( مدت پیمان نوع قراردادمحل اجراپروژه
براساس فهارس بها 

 ۱۳۹۸

مبلغ تضمین 
شرکت در 

مناقصه )ریال(

تاریخ تحویل اسناد
 و پیشنهادات

تاریخ بازگشایی

تکمیل  ساختمان 
و احداث سپتیک 

پایگاه امداد 
کوهستان بند دره 

بیرجند

به صورت سرجمع و بر بیرجند 
اساس بخشنامه شماره  

۹6/۱۲۹۹۱۸۸ مورخ 
۹6/۵/۴ ابالغی سازمان

برنامه و بودجه

حداکثر ساعت ۸ صبح 66/۲6۵/۴۴۹/66۸۳۱۴/۰۰۰/۰۰۰ ماه
روز چهارشنبه

 مورخ ۱۳۹۸/۹/۲۰

ساعت ۱۰ صبح
 روز چهارشنبه

 مورخ ۱۳۹۸/۹/۲۰

تضمین شرکت در مناقصه: ضمانت نامه های معتبر بانکی و مورد قبول کارفرما به مدت سه ماه از تاریخ افتتاح پیشنهاد و قابل تمدید برای سه ماه دیگر در وجه جمعیت هالل احمر 
استان خراسان جنوبی می باشد. 

محل تحویل اسناد و پیشنهادات: سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( 
 ضمنا به پیشنهادات خارج از سامانه که صرفا به صورت فیزیکی تحویل گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد و الزم است پاکت »الف« و اسناد ارزیابی عالوه بر بارگذاری در سامانه ستاد

 به صورت فیزیکی به آدرس: بیرجند - بلوار معلم - میدان مادر - دبیرخانه جمعیت هالل احمر استان خراسان جنوبی در موعد مقرر تحویل گردد. 
جمعیت هالل احمر استان خراسان جنوبیمحل گشایش پیشنهادها: اتاق جلسات جمعیت هالل احمر خراسان جنوبی می باشد. رستوران

 مهـدی 

بیست متری چهارم مدرس
  خیابان خلیل طهماسبی

  09155616181
32463354

پیـک رایگـان  
پیـک رایگـان  
پیـک رایگـان  

انواع بوت، نیم بوت
 و چکمه مردانه و زنانه 

به قیمت  استثنایی

جشنـواره )فروش ویژه( 
زمستـانـه 

»مـامـوت« 

 آدرس: بیـن معلـم  9 و 11

مقطع  به  را  متوسطه   »دختران«  سرمقاله(  ...ادامه 
دانشگاه هدایت می کند و در فضایی بازتر ، اساتید 
»مرد« برای دانشجویان »دختری« که در کالس 
مختلط می نشینند و اساتید »زن« برای دانشجویان 
»پسری« که گوش و چشمی باز کرده اند، درس 
می گذارند و فن و فوت علم و تربیت را می گویند! 
پرورش  و  آموزش  ابتدایی  معاون  های  صحبت 
و  آموزشی  طبقات  های  جداسازی  به  معطوف 
اجتماعی و ثروتیست اما جداسازی های جنسیتی 
نیز چنانچه بر اساس قانون و پیش بینی و تحلیل 
انجام نشوند قطعاً به پس روندگی های اجتماعی 
منجر خواهند شد،  به نظر می رسد الزمه برقراری 
آن عدالت آموزشی که در ابتدای مطلب گفتیم، تغییر 
نگاه هاست، تغییر نگرش به چرایی و چگونگی و 
محتوای آموزش هاست، تغییر در نوع تفکر نسبت 
به همه آن چیزیست که در اطراف ما و جامعه ما 
در حال روی دادن است و ما برای درک آن هنوز 
بزرگ نشده ایم و عقب ماندگی های »ادراکی« 
و »احساسی« و »اجتماعی« و حتی »دینی« و 
»ارزشی« داریم. گاهی در همین ستون هشدار داده 
ام که جامعه ما، ورای نگاه تحکمی و دستوری و 
ابالغی مسؤولین و فارغ از آموزش های ذیل نظام 
آموزشی مثاًل اسالمی و ایرانی ما، در حال تحریک 
شدن، آموختن، وابسته شدن و  تجربه کردن و بزرگ 
شدن و رشد یافتن است. ابالغیه ها و بخشنامه های 
اینچنینی اگر محلی از توجه می داشتند، هم در 
سایر استانها اجرا می شدند و هم به صورت خاص 
از بسیاری از آسیب های اجتماعی جلوگیری می 
کردند. گاهی ما دچار توهم آسیب می شویم، گلوگاه 
های اصلی آسیب را فراموش می کنیم یا اغوایمان 
می کنند تا فراموششان کنیم و اصل و اساس را وا 
می گذاریم، اسیر ابالغیه ها و بخشنامه هایی می 
شویم  که از اساس نه مرامنامه اند و نه َهَذرنامه، 
بلکه متفق األمرند برای نگهداشِت رشدها و پیشرفت 
ها. مراقبت کنیم بعضی از تصمیم ها، برخی از شیوه 
ها و رویه ها، پاره ای از برنامه ریزی ها و کاسه 
از آش داغ تر شدنها، در کنار جلوگیری از توسعه و 
پیشرفت فرهنگی و علمی استان، توهین به شعور و 
تدین و فرهنگ اصیل مردم و مایه خجالت خود ما 
در سالهای دورتری  خواهد بود،  اگر فرصتی دست 

دهد و بنشینیم و نظاره گر تصمیم هایمان باشیم.
   )لطفا نظر و پیشنهاد خود در رابطه با یادداشت های 
 روزنامه را به شماره 09304943831 ارسال فرمایید(

گروه خبر- دستگاه های اجرایی استان یک ماه 
فرصت دارند تا با همکاری بانک های عامل 
برای جذب منابع مالی اشتغال روستایی  اقدام 
کنند. رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
در دومین کارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایه 
گذاری استان گفت: دستگاه های اجرایی و 
بانک ها باید در مدت یک ماه تسهیالت باقی 
مانده اعتبارات اشتغال روستایی و عشایری 
را تعیین تکلیف کرده و گزارشات را ارسال 
کنند. مجید پورعیسی، اظهار کرد: حسب 
توسعه  سند  تدوین  برای  استاندار  دستور 
اشتغال استان، اکنون پیش نویس این سند 
آماده شده است. وی افزود: در تدوین این 
سند موضوعات مختلف از جمله فعالیت های 
اشتغالزا، تفاهم نامه های معین کشوری شامل 
احداث یک هزار هکتار گلخانه، ساخت 10 
هزار واحد مسکن محرومان، هاب منطقه ای 
شتر و موارد دیگر مورد توجه قرار گرفته است. 
پور عیسی گفت: نرخ بیکاری جمعیت 10 
سال به باال طی سال گذشته 8.9 درصد بوده 
که این میزان در تابستان سال جاری به 7.۶ 
درصد رسیده است. وی افزود: نرخ مشارکت 
اقتصادی نیز در تابستان سال گذشته 40.2 
درصد بوده که در تابستان امسال به 38.7 
درصد رسیده است. رئیس سازمان مدیریت 
و برنامه ریزی با اشاره به کاهش ۵ درصدی 
نرخ بیکاری جوانان استان، بیان کرد: نرخ 
بیکاری جوانان 1۵ تا 24 سال در تابستان 
سال گذشته 30.9 درصد بوده که در تابستان 
امسال به 2۵.۶ درصد کاهش یافته است. 
پورعیسی ادامه داد: طی سال گذشته سهم 
اشتغال استان در بخش صنعت 30.۵ درصد 
بوده که در سال جاری به 33 درصد رسیده 
است. وی سهم اشتغال در بخش خدمات را 
در سال گذشته 41.9 درصد و در امسال 38.9 
درصد اعالم کرد و یادآور شد: سهم اشتغال در 
بخش کشاورزی نیز طی سال گذشته 27.7 

و در سال جاری به 28 درصد رسیده است.

زیر ساخت سازی در بافت فرسوده
مدیرکل راه و شهرسازی از اجرای 47 پروژه 
زیرساختی در بافت های فرسوده استان طی 
امسال خبر داد. جعفری بیان کرد: اعتبارات بند 
الف تبصره 18 قانون بودجه در سال جاری 
در دو بخش پرداخت تسهیالت و پروژه های 
زیرساختی در بافت های فرسوده تعریف شده 
است. وی با بیان اینکه در بخش پرداخت 
تسهیالت، هزار و 8۶2 فقره تعریف شده اما 
استقبالی نداشته ایم، افزود: در سال جاری 47 
پروژه برای بافت های فرسوده با اعتباری بالغ 
بر 238 میلیارد ریال تعریف شده و در مرحله 

مبادله موافقت نامه است.

معرفی 1300 طرح اشتغال به بانک ها
امام خمینی)ره( هم  امداد  کمیته  مدیرکل 
در سال  نهاد  این  اشتغال  تعهد  کرد:  بیان 
بالغ  اعتباری  با  نفر  جاری دو هزار و 287 
بر ۵4 میلیارد تومان بوده است. سلم آبادی 
با بیان اینکه تاکنون هزار و 3۶۶ طرح با 
اعتباری بالغ بر ۵9 میلیارد تومان به بانک 
این میزان   از  افزود:  ها معرفی شده است، 

است. شده  پرداخت  تومان  میلیارد   30

پرداخت ۸۶ میلیارد  برای رونق تولید 
رئیس سازمان صنعت، معدن وتجارت نیز 
رونق  تسهیالت  تومان  میلیارد  گفت: 8۶ 
تولید در سال جاری به واحدها پرداخت شده 
است. داوود شهرکی در این جلسه با اشاره 
به اقدامات انجام شده در زمینه اشتغالزایی 
بیان کرد: در این راستا تعدادی از واحدهای 
صنعتی غیر فعال به چرخه تولید بر گشتند. 
وی با بیان اینکه همچنین چند طرح بزرگ 
مانند طال و توسعه استخراج زغال سنگ 
طی  کرد:  اظهار  است،  کرده  کار  به  آغاز 
سال گذشته 30 واحد صنعتی با اشتغال 300 
نفر به بهره برداری رسید. شهرکی با بیان 
اینکه همچنین ۶0 میلیارد تومان تسهیالت 
روستایی به چهار طرح بزرگ پرداخت شده 
برای  محدوده  از 300  بیش  افزود:  است، 
استحصال و اکتشاف مواد معدنی واگذار شده 
است.رئیس سازمان صنعت، معدن وتجارت 
بیان کرد: تعهد ما در سال جاری هزار میلیارد 
تومان سرمایه گذاری با اشتغال سه هزار نفر 
است.وی با اشاره به اعتبارات بند الف تبصره 
بیان کرد: تکمیل طرح  بودجه  قانون   18

های نیمه تمام صنعتی، بازسازی و نوسازی 
و سرمایه گذاری از سرفصل های اعتباری 
این محل  است. شهرکی با بیان اینکه سهم 
اعتباری سازمان صنعت، معدن و تجارت 
تومان  میلیارد   221 محل  این  از  استان 
بوده است، گفت: تاکنون 20 درصد از این 
اعتبارات معادل 38 میلیارد تومان تخصیص 
یافته است. وی با بیان اینکه از این محل 2۶ 
طرح به بانک ها معرفی شده است، افزود: 
از این تعداد پنج طرح به مبلغ 40 میلیارد 
تومان در بخش تکمیل طرح های نیمه تمام 
صنعتی بوده است.سرپرست اداره کل تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی گفت: امسال 83 درصد از 
تسهیالت اشتغال پایدار روستایی و عشایری 
در استان جذب شده است. غالمرضا اشرفی 
اعتبارات اشتغال پایدار روستایی و عشایری 
سال جاری را سه هزار و 222 میلیارد ریال 
عنوان کرد و افزود: تاکنون دو هزار و 2۶3 
طرح به میزان دو هزار و 888 میلیارد ریال با 
بانک ها انعقاد قرارداد کرده اند. وی  با بیان 
اینکه در سال جاری ۶2 میلیارد ریال اعتبار 
ایم،  داشته  سهمیه  خانگی  مشاغل  برای 
اظهار کرد: تاکنون 189 طرح به بانک ها 
ارسال شده است.سرپرست اداره کل تعاون، 

کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: از این میزان 
به 31 طرح اعتباری بالغ بر سه میلیارد تومان 

تسهیالت پرداخت شده است.

۲0۴۵ شغل پایدار بخش کشاورزی
رئیس سازمان جهاد کشاورزی هم در این 
پایدار  اشتغال  اعتبارات  به  اشاره  با  جلسه 
روستایی و عشایری بیان کرد: در این بخش 
17۶ میلیارد تومان با اشتغال دو هزار و 4۵ 
اینکه 112  بیان  با  شد.قوسی   جذب  نفر 
بانک ها در دست  تومان طرح در  میلیارد 
بررسی است، اظهار کرد: طبق قانون اشتغال 
باید 4۵ درصد تسهیالت جذب شود اما در 
بخش کشاورزی استان قریب به ۶0 درصد 
تسهیالت جذب شد.وی با اشاره به تسهیالت 
محل تبصره بند الف ماده 18 قانون بودجه 
بیان کرد: کل اعتبارات بخش کشاورزی از این 
محل 170 میلیارد تومان است.قوسی با بیان 
اینکه تاکنون هزار و ۵0 طرح با اعتباری به 
میزان 248 میلیارد تومان در سامانه ثبت شده 
است، گفت: اجرای این طرح ها برای هزار و 
414 نفر اشتغال ایجاد می کند.رئیس سازمان 
جهاد کشاورزی ادامه داد: تاکنون 191 میلیارد 
تومان طرح به بانک ها معرفی شده است.

یک ماه زمان برای جذب سهم روستاییان
نت

نتر
 : ای

س
عک

دستور رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی برای جذب فوری منابع مالی
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امام جمعه بیرجند: روان شدن وقف به تجدیدنظر نیاز دارد

 ایرنا - نماینده ولی فقیه در استان گفت: مبادالت و مکاتبات در بعضی نقاط به گونه حرفه ای صورت نمی گیردپس می طلبد تا برای روان کردن کار وقف تجدیدنظر شود. 
حجت االسالم عبادی در دیدار مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان اظهار کرد: نسبت به مسئله اربعین حسینی، شهادت امام رضا )ع( ، کاروان ها و موکب های مختلفی که 

از جانب نهادهای خاص در ایران و عراق انجام می شود اقدامات بسیار ارزشمندی صورت می گیرد که امیدواریم که مورد قبول درگاه حق واقع شود.

 

نتایج عجیب  افزایش 
قیمت  بنزین

افزایش قیمت  به  با توجه  امین جم- 
بنزین ، پیش بینی مسئوالن کشوری بر 
این است که اقبال نسبت به حمل و نقل 
عمومی بیش از گذشته خواهد شد و این 
مهم سهم خوبی نیز در کاهش آلودگی 
هوا خصوصا در استفاده از خودروهای 
تک سرنشین و کمک به محیط زیست 
بر آن  بر همین اساس  خواهد داشت. 
شدیم تا به طور دقیق وضعیت حمل و 
نقل عمومی در مرکز استان را بررسی 
شهروندان  برخی  های  پیامک  کنیم. 
ما  دست  به  قبال  موضوع  باره  در  نیز 
رسیده بود. به گفته رئیس سازمان حمل 
و نقل بار و مسافر شهرداری بیرجند ، 
هیچ افزایش چشمگیری در بررسی آمار 
استفاده از حمل و نقل عمومی در این 
مدت دیده نمی شود. غالمپور در گفتگو 
با خبرنگار ما بر این نکته نیز تاکید کرد 
که در حال حاضر هیچ کمبودی در حوزه 
حمل و نقل عمومی چه اتوبوسرانی و چه 
تاکسیرانی نداریم. ضمن اینکه هم اکنون 
ناوگان اتوبوس شهر با ۴۰ درصد ظرفیت 
خالی کار می کند. البته وی تصریح کرد: 
در صورت لزوم کامال آمادگی داریم به 
خطوط فعال تر، اتوبوس اضافه کنیم.

نکته جالب تر اینکه طبق گفته رئیس 
پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا، پیش از 
این مصرف روزانه بنزین در کشور ۹۴ 
میلیون لیتر بود در صورتی که طی دو 
روز گذشته این مصرف افزایش یافته و 
به ۱۰۵ میلیون لیتر در روز رسیده است.

این یعنی تاکنون سهمیه بندی بنزین به 
نتایجی که قرار بود، نرسیده و یا هنوز 
مردم به طور کامل الگوی مصرف خود را 
تغییر نداده اند. هرچند که تاکنون بنزین 
بر میزان مصرف مردم تاثیری نداشته 
است، ولی بر جو روانی بازار و افزایش 
تخلفاتی چون گران فروشی و ... تاثیر 
جدی داشته که امیدواریم مسئوالن به 

خوبی از پس مهار قیمت ها برآیند.

 خبر ویژه

سالم  خدمت کارکنان آوا، کنار میدان 
چهار درخت یک ماهه کنده شده و پر 
از چاله های ریز و درشته.این روزا هم 
که با بارش باران، تبدیل به یک دریاچه 
صعب العبور شده و تردد اون ناحیه رو 
مختل کرده، جالبه هیچ مسئولی هم 
چاله  و  بیاد  که  نیست  خیالش  عین 
هارو پرکنه. امیدوارم مسئوالن شهری 
حداقل حاال که دیگه بهونه عدم اطالع 
ندارند، زودتر اقدام کنند، تا قبل از اینکه 

اتفاق بدی بیفته.
ارسالی به تلگرام آوا
آیلند  زیباسازی  در  بیرجند  شهرداری 
چراغهای  از  لطفا  جمهوری  خیابان 

کوچک تزئینی هم استفاده فرمایید.
۹37...8۹7
سالم خدمت فرماندار محترم  وقت شما 
بخیر ما از ساکنین مدرس ۲۱ هستیم 
کوچه  این  در  که  هستید  مستحضر 
دفترکارگزاری بیمه فعالیت داره ترافیک 
برای  امان  و  زیاد  ازحد  بیش  کوچه 
خواهشمندیم  نمونده،  کوچه  ساکنین 
نسبت به یک طرفه کردن کوچه هرچه 

سریعتردستور داده واقدام کنید.
۹3۰...۱۲۱
سالم علیکم جدولهای خیابان انقالب 
بین انقالب ۱3 و ۱۱ ریخته. هفته پیش 
بود  من که کاسب  بارندگی شده  که 
محل هستم، می خواستم به آن طرف 
خیابان بروم که  رفتم توی جوی آب و 
آسیب دیدم. اگه سرم ضربه می خورد 
سال  اول  بود؟  جوابگو   شهردار  اقای 
خواهیم  را می  که جدول  آوردند  برگه 
هنوز  کنیم  درست  پل  کنیم،  عوض 
خبری نشده حتما  بودجه برای کارهای 
خیابان جمهوری تمام شده. مگه خیابان 
عوارض  و  نیست  شهر  جزء  انقالب 
محترم  شهردار  خواهشا  دهند؟  نمی 

قبل از باران های دیگر پیگیری کند.
۹۱۵...6۱۱
نباشید  وخسته  سالم  عرض  با 
مکانیزه کردن ایستگاه اتوبوس ابوذر 
قولی بود که سالیان پیش مسئوالن 
شهرداری بیرجند دادند. این امر چه 

زمانی انجام خواهد شد؟
۹37...8۹7
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پیام شما

آوا سالم چند روز پیش جایی  روزنامه 
نشسته بودیم بحث اقدامات خوبی که 
در استان انجام شده بود یکی از آقایان 
این  تمام  که  خوانده  تلگرام  در  گفت 
اقدامات را نماینده ... انجام داده است در 
این که نمایندگان استان ما تالششان را 
می کنند که کسی حرفی ندارد بندگان 
خدا انسان های شریفی هستند اما اینکه 
همه  این اقدامات را به پای آنها بنویسیم 
هم کم لطفی است جالب است در دوره 
همین  کشور  بودجه  پر  و  رونق  های 
نمایندگان هیچ کاری نکردند حاال که 
کشور یک ریال بودجه ندارد و یک نفر از 
آن طرف کشور می آید و اینجا را متحول 
می کند و کارهایی می کند که در دوران 
رونق و پرپولی نشده بود، چه طور برخی 
می گویند که آنچه انجام شده، عملکرد 
کس دیگریست، این بی اخالقی است 
من اگر به جای نمایندگان بودم حتما 
مجلس  در  را  کشور  وزیر  حتما  حتما 
برای انتخاب همچین استانداری تقدیر 
می کردم و خود هم او را به نمایندگی از 
مردم استان روی سر می گذاشتم و اجازه 
نمی دادم عملکرد طالیی او را کسی در 
 حالی که خود استاندار نجابت به خرج

 می دهد و علنی و تبلیغ  نمی کند را به 
اسم خودشان عنوان کنند . از آوای بیرجند 
هم انتظار می رود همانطور که همیشه 
حق را نوشته و نگذاشته حقایق پشت 
کارهای تبلیغی و شعاری گم شود این بار 
نیز روشنگری کند و به آقای استاندار هم 
توصیه ای دارم و آن اینکه شما حق دارید 
از آنجایی که مربوط به شخص شماست 
نجابت به خرج دهید و عنوان نکنید اما 
یک جایی شما مسئول در نظام و انقالبید 
و دانستن و امیدوار کردن مردم وظیفه 
انقالبی شماست که اینجا دیگر نجابت 
شاید در جایی به کم کاری و بازی در 
تعبیر شود همانطور که  میدان دشمن 
حضور مردم در راهپیمایی جدا کردن خط 
خود از اغتشاشگران و آرامش و امنیتی که 
در بیرجند طی این چند وقته بود نشانگر 
دلبستگی این مردم به نظام و والیت 
و رضایت از عملکرد خوب کارگزارانی 
چون شماست که به حق در این استان 
معجزه کردید و این سرمایه مردمی را 

باید با تداوم خدمتتان پاس بدارید.  
سعید . د از بیرجند
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 دیدگاه خوانندگان

حفره های حذف قبض های کاغذی در استان 

رجب زاده- مسئوالن برای اجرای طرح 
حذف قبض های کاغذی مزایایی چون 
برشمرده  درختان  و  زیست  حفظ محیط 
باعث حفظ ۱7  ها  کاغذ  این  اند. حذف 
درخت تنومند برای تولید یک تن کاغذ 
نیروی برق و  است. شرکت های توزیع 
مخابرات از مدت ها قبل با حذف قبض 
کلید  را  طرح  این  اجرای  کاغذی،  های 
را  کار  گاز هم  تازگی شرکت  به  و  زدند 
در  پایلوت  صورت  به  آن  انجام  از  پس 
شهرستان زیر کوه آغاز کرده است. اما این 
اجرایی شدن نقص هایی  با وجود  طرح 
دارد که از مهمترین آن ها نادیده گرفتن 
سالمندان یا کم سوادانی است که توانایی 
یا عابر  از گوشی های هوشمند  استفاده 
های  قبض  هزینه  واریز  برای  ها  بانک 
خود را ندارند. این مشکل باعث تحمیل 
هزینه دفاتر پیشخوان دولت به برخی از 
این افراد برای واریز مبلغ قبض های یا 
بروز سوءاستفاده ها از حساب بانکی آن 
اطالعات  مجبورند  که  چرا  شود  می  ها 
شخصی حساب خورد را برای واریزوجه 

قبض به دیگر افراد بدهند.

مشکل کم سوادها

عباسی، بانوی میانسالی که برای واریز وجه 
قبض برق خود به یک عابر بانک مراجعه 
نظرش  به  که  است  فردی  منتظر  کرده 
قابل اعتماد برسد تا کارتش را برای واریز 
وجه به او بدهد، از او می پرسم چه طور 
می توانید به هر کسی اعتماد کنید ممکن 
است حساب تان را خالی کنند. جواب می 
دهد: چاره ای ندارم، نمی توانم این شماره 
ها را بخوانم کار با  عابر بانک را بلد نیستم ، 
دخترم که همیشه برایم این کار را انجام می 

داد به مسافرت رفته است. او برخی دیگر 
از مشترکان دستگاه های خدمات رسانی 
چون، آب برق و گازاز این پس با مشکالتی 
مثل این مواجه خواهند بود چون قبض به 
البته می  ارسال می شود  پیامک  صورت 
توانند قبض کاغذی را از دفاتر پیشخوان 

دولت تهیه کنند اما با پرداخت هزینه .

صرفه جویی 85 میلیاردی 

از مدیرعامل شرکت گاز استان دلیل اجرای 
این طرح را می پرسم، هاشمی می گوید: قبل 
از ما  شرکت مخابرات و برق این طرح را 
انجام داده و به نتایج خوبی رسیدند به عالوه 
دالیل اجرای این طرح اهمیت آن را روشن 
اینکه به عنوان مثال در سطح  می کند  
شرکت گاز ملی ایران 8۵ میلیارد تومان از 
بابت حذف قبض های کاغذی صرفه جویی 
و به طوری کلی برای  شرکت های خدماتی 
کمتر  ها  حاشیه  و  ها  تردد  و...  گاز   چون 
می شود همچنین از تحویل صورت حساب 

به مشرکان مطمئن می شویم. به طو رکلی 
شود  ۵  می  باعث  طرح  این  اجرای  هم 
هزار درخت کمتر قطع و ۵۵۰ میلیون متر 
مکعب در مصرف اب صرفه جویی شود. 
هاشمی بروز مشکل برای برخی مشترکان 
با اجرای طرح قبض سبز را نادیده نگرفته و 
می داند که این طرح برای افرادی که تلفن 
همراه ندارند یا برخی سالمندان و... دغدغه 
هایی ایجاد می کند اما او در مجموعه خود 

 راهکارهایی به این منظور اندیشیده است. 
می گوید : این مسئله دغدغه ما نیز است، 
از این رو تیمی تشکیل دادیم برای عارضه 
یابی و موراد را از قبل بررسی کردیم. طرح 
و  اجراشده  فاز  وارد  یابی  ازعارضه  پس 
مواردی که ممکن است مشکل ساز شود 
بررسی شده است. به عالوه ما به  گازبان ها 
اعالم کردیم  تا شماره های در دسترس از 
مشترکان در روستاها را جمع آوری کنند و 
اگر فرد سالمندی گوشی همراه نداشته باشد، 
شماره  فردی از آشنایان او برای ارسال قبض 

گاز دریافت شود. به گفته او افرادی  هم که 
امکان ثبت شماره موبایل استفاده از سامانه 
پیامکی و غیره ندارند  قبض آن ها به صورت 
در  فردی  که شماره اش  توسط  گروهی 

سامانه ثبت شده پرداخت شود .

تالش برای عارضه یابی 

هاشمی ادامه می دهد : برای اجرای بهتر 

وآبیر  آباد  زیرکوه، حاجی  طرح شهرهای  
انتخاب شد وکار به صورتی پیش رفت که 
۱۰۰ درصد مشترکان شماره همراه خود را 
ثبت کردند و با استقبال خوبی مواجه شد 
داشتیم خیلی ها  حتی راضی تر بودند و 
قبض کاغذی در این نقاط صادر نمی شود.  
همچنین در اوایل شروع بررسی هر هفته 
حدود ۵۰۰ تا 8۵۰ شماره به سامانه ما ا ضافه 
شد و می توان گفت که  استقابال روستاییان 

بیشتر از مشترکان در شهر بود.
معاون شرکت توزیع نیروی برق هم می گوید: 

بیش از ده سال است که قبض های برق به 
صورت الکترونیکی و از طریق سایت  و حدود 
دوسال است که آن ها را از طریق اپلیکیشن 
کاغذی  قبض  البته  دادیم  ارائه  مویابل 
مردم  و  این مدت صادر می شده  در   هم 
می توانستند قبض ها را از دفاتر پیشخوان 
بگیرند اما ازچند ماه قبل  با شروع طرح قبض 
 سبز، قبض ها را به صورت پیامک ارسال 
می کنیم و همچنان مشترکان می توانند از 

دفاتر پیشخوان هم دریافت کنند.

پیش به سوی دولت الکترونیک

روش  از  یکی  دهد:  می  ادامه  بخشایی  
است  پیامک  صورتحساب  ارسال  های 
تدابیری  احتمالی  مشکالت  رفع  برای   و 
اندیشیده ایم تا کسی جا نماند اما به طور کلی 
خیلی از خدماتی که از طریق دستگاههای 
حال  در  شود  می  انجام  رسان  خدمات 
الکترونیکی شدن است و ما باید برای ایجاد 

دولت الکترونیک فرهنگ سازی کنیم .
شروع  برای  هم  شرکت  این  او  گفته  به 
پایلوت  صورت  به  را  کوه  زیر  شهرستان 
انتخاب کرد و مراحل اجرا موفق بود و پس 
از آن در دیگر شهرستان های استان هم با 
استقبال مواجه شد. حاال حدود ۱۰۰ در صد 
مشترکان شماهر همراه خود را ثبت کردند.  
او می گوید: بعد از سیستان و بلوچستان، 
خراسان جنوبی بیشترین درصد ثبت تلفن 
مشترکان را داشته و استان های شرقی در 
این زمینه پیشرو بودند. مسئوالن دستگاه 
های خدمات رسان همچنان در حال عارضه 
یابی  و رفع نواقص طرح حین اجرا هستند و 
الزم است در این مسیر حفره هایی  که وجود 
دارد را با سنجش بهتر و دقیق تر شناسایی 

کنند تا باعث تحمیل هزینه به مردم نشود.

نت
نتر

 : ای
س

عک

عارضه یابی برای پوشش حداکثری مشترکان سالمند و کم سواد دراجرای طرح قبض سبز انجام شد

روزنامه آوا برگزار می کند ؛ 

نشست پرسش و پاسخ 
مردم و مسئوالن

این هفته با حضور جناب آقای بخشی پور
مدیرکل اوقاف  و امور خیریه استان خراسان جنوبی

 هم استانی های عزیز می توانند سواالت، 

انتقادات و پیشنهادات خود را در زمینه فعالیت های این حوزه به روش های 

ذیل مطرح و پاسخ خود را دریافت کنند
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و حضور در دفتر روزنامه و طرح سوال در روز  چهارشنبه 
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آگهی مزایده اموال غیر منقول - نوبت دوم
نظر به اینکه در پرونده اجرایی شماره ۹۸۰۳۹۶ محکوم 
به  اند  محکوم  غیره  و  محمودی  محسن  آقای  علیه 

پرداخت مبلغ ۸/۵۶۸/۷۳۸/۱۱۷ ریال بابت اصل خواسته و غیره 
در حق محکوم له آقای کاظم کلنگی خواه سربیشه و پرداخت 
مبلغ ۲۴۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت حق االجرا در حق صندوق دولت 
و با توجه به توقیف پالک ثبتی ۳۵۰ فرعی از ۱۷ فرعی از ۲۴۹ 
بیرجند واقع در خیابان مدرس - مدرس ۲۶  اصلی بخش دو 
ابعاد ۱۲ در ۳۰ متر با مساحت عرصه  پالک ۷۰ )جنوبی( به 
قبل از تعریض ۳۶۰ مترمربع و مساحت عرصه پس از تعریض 
۳۳۶ مترمربع و مساحت اعیانی مسکونی در دو طبقه، فاقد سند 
تفکیکی حدودا ۴۷۵ مترمربع، دارای اسکلت دیوار باربر و سقف 
طاق ضربی با رویه کناف و گچ و با نمای سنگ، کف سرامیک، 
بدنه گچ ساده و کاغذ دیواری، دارای کابینت چوبی کالسیک، 
بازسازی شده طرح دوبلکس و پارکینگ مستقل می باشد که به 
مبلغ ۱۹/۶۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال کارشناسی شده است، به میزان 
 محکوم به از طریق مزایده در روز سه شنبه تاریخ ۱۳۹۸/۹/۱۹ 
از ساعت ۹ الی ۱۰ صبح در دفتر اجرای احکام حقوقی به فروش 
برسد. قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به کسانی که 
باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند فروخته خواهد شد. ۱۰ درصد 
مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده 
مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن 
معامله اقدام نماید در غیر این صورت ۱۰ درصد اولیه به نفع دولت 
ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. متقاضیان در صورت تمایل می 
توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا مراجعه تا ترتیب 
بازدید آنان داده شود. هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد 
بود. مدیر دفتر شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری 

شهرستان بیرجند - محمد آدینه

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت اول
 ۹۸۰۲۴۰ کالسه  اجرایی  پرونده  در  اینکه  به   نظر 
در  قبال محکومیت آقای مهدی واحدی درمیان فرزند 

محمد سرور به پرداخت مهریه خانم مریم صالحی فرزند ابراهیم 
به تعداد ۲۵ عدد سکه کامل بهار آزادی، یک دستگاه سواری 
پراید تیپ صباحی تی ایکس به رنگ سفید شیری معمولی مدل 
سال ۱۳۷۸ و شماره انتظامی ۹۸۱ ب ۴۷ ایران ۵۲ متوقف در 
پارکینگ نظام گستر توقیف و مطابق نظریه کارشناسی خودرو تا 
مورخ ۹۸/۲/۱۶ بیمه با تخفیف ۶۵ درصد ۹ سال دارد، وضعیت 
الستیک های جلو ۷۰ درصد و الستیک های عقب ۳۰ درصد 
سالم می باشد. پایه گلگیر عقب سمت چپ پوسیدگی و گلگیر 
جلو سمت چپ قدری فرورفتگی دارد. گلگیر جلو سمت چپ و 
گلگیر عقب سمت چپ و درب عقب سمت چپ رنگ دارد در 
بدنه سمت چپ و راست مقداری فرو رفتگی و رنگ پریدگی 
گریسی وجود دارد و با توجه به وضعیت ظاهری خودرو و با توجه 
به نوسانات قیمت در بازار خرید و فروش خودروها در حال حاضر 
به مبلغ )۹۷/۵۰۰/۰۰۰ ریال( ارزیابی شده است و قرار است از 
طریق مزایده در تاریخ ۱۳۹۸/۹/۲۰ از ساعت ۱۰ الی ۱۱ صبح 
در دفتر شعبه دوم اجرای احکام مدنی )خانواده(  به فروش برسد 
که قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به کسانی که باالترین 
قیمت را پیشنهاد نمایند فروخته خواهد شد. ۱۰ درصد مبلغ 
پیشنهادی فی المجلس  از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف 
است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله 
اقدام نماید در غیر این صورت ۱۰ درصد اولیه به نفع دولت ضبط 
و مزایده تجدید خواهد شد. متقاضیان در صورت تمایل می توانند 
پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا مراجعه تا ترتیب بازدید 

آنان داده شود. هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود. 
شفیعی - مدیر شعبه دوم اجرای احکام مدنی
 دادگستری بیرجند

تاسیس شرکت رضوان زرین خالق )با مسئولیت محدود( درتاریخ ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ به شماره ثبت ۶۰۸۸ به شناسه ملی ۱۴۰۰۸۷۴۲۰۵۴ ثبت 
و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی می گردد. موضوع فعالیت :پخش مواد غذایی، آرایشی، 
بهداشتی ، شوینده و مواد لبنی در کلیه نقاط کشور، اخذ وام از کلیه موسسات مالی و اعتباری و بانک ها ،ایجاد شعب و اخذ و اعطای نمایندگی 
 در داخل و خارج کشور 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 کارگران ، خیابان وصال شمالی ، کوچه نرجس۱/۶]وصال 
شمالی۴[ ، پالک ۱۹ ، طبقه همکف کدپستی ۹۷۱۶۹۸۴۳۰۴ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی میزان 
سهم الشرکه هر یک از شرکا خانم فریبا صباغ پور به شماره ملی ۰۶۴۰۶۴۹۹۷۱ دارنده ۳۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای غالمحسین صباغ 
پور به شماره ملی ۰۶۵۰۵۱۱۱۸۲ دارنده ۴۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای علی حسین پور به شماره ملی ۰۶۵۲۶۵۲۱۲۳ دارنده ۳۰۰۰۰۰ 
ریال سهم الشرکه. اعضای هیئت مدیره: خانم فریبا صباغ پور به شماره ملی ۰۶۴۰۶۴۹۹۷۱ به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود، 
آقای علی حسین پور به شماره ملی ۰۶۵۲۶۵۲۱۲۳ به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 
نامحدود. دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها، عقود اسالمی و همچنین 
کلیه نامه های عادی و اداری با امضای آقای علی حسین پور )مدیر عامل( یا خانم فریبا صباغ پور )رئیس هیئت مدیره( همراه با مهر شرکت 
معتبر می باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه 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 )666432(

آگهی تغییرات شرکت سامان سریع پیشرو فناوران )سهامی خاص( به شماره ثبت ۵۶۷۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۱۸۱۵۸۸ به استناد 
 صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۱۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ - کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته ، 
بروات ، اوراق عادی و اداری، قراردادها و عقوداسالمی با امضای آقای مسعود بواجی)مدیر عامل( همراه با مهر شرکت و در غیاب ایشان با امضای 

خانم ملیحه زنگوئی) نایب رئیس هیئت مدیره( همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )666434(

تاسیس شرکت خدمات گردشگری خانه پدری طبس گلشن )سهامی خاص( در تاریخ ۱۳۹۸/۰۸/۲۶ به شماره ثبت ۱۳۶۵ به شناسه ملی 
 ۱۴۰۰۸۷۶۸۱۲۲ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی می گردد. موضوع فعالیت :

فعالیت در زمینه تور گردشگری، اقامت در اقامتگاه های بومگردی، هتل ، خانه های محلی و غیره و بازدید از اماکن دیدنی و تاریخی و زیارتی 
و خانه مسافر. مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. مرکز اصلی : استان خراسان جنوبی ، شهرستان طبس ، بخش مرکزی ، شهر 
طبس، محله امامت ، کوچه فلسطین۵ ، بلوار معلم ، پالک ۰ ، طبقه همکف کدپستی ۹۷۹۱۷۶۵۸۳۳ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت 
است از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی تعداد ۱۰۰ سهم آن با نام عادی مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال توسط 
موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۲۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ نزد بانک ملی ایران شعبه طبس با کد ۹۰۸۱ پرداخت گردیده است. اعضای 
هیئت مدیره: خانم فرزانه غالمزاده به شماره ملی ۰۸۳۰۰۰۵۷۶۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال و به سمت مدیرعامل 
به مدت ۲ سال، آقای حسین ابراهیمی به شماره ملی ۰۸۳۰۰۵۳۲۸۱ به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال، خانم صغرا مرادیان به 
شماره ملی ۰۸۳۹۶۵۰۵۰۷ به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال، آقای امرا... غالم زاده به شماره ملی ۰۸۳۹۸۳۸۱۹۰  به سمت عضو 
هیئت مدیره به مدت ۲ سال. دارندگان حق امضا : کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود 
 اسالمی و سایر نامه های اداری و عادی با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار است. اختیارات مدیر عامل: 
طبق اساسنامه . بازرسان: خانم ربابه طالبی مقدم به شماره ملی ۰۸۳۰۱۰۳۲۸۷ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی و 
خانم سوده راینی نژاد به شماره ملی ۳۱۰۰۰۷۱۲۷۱ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی. روزنامه کثیر االنتشار آوای خراسان 
جنوبی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. به موجب مجوز شماره ۲۹۷/۱۳/۱۲۰/۹۸۲ مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ اداره میراث فرهنگی، 

گردشگری و صنایع دستی شهرستان طبس تاسیس گردید. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری طبس )666435(

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی انجمن صنفی کارگری رانندگان حمل و نقل مسافر
 برون شهری بیرجند

مجمع عمومی عادی انجمن صنفی مذکور روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱ ساعت ۱۰ صبح در محل نمازخانه 
پایانه مسافربری بیرجند به آدرس بلوار مسافر - پایانه مسافربری برگزار می گردد. از کلیه اعضای انجمن دعوت 

می شود در جلسه شرکت نمایند. 
همچنین از کلیه اشخاصی که تمایل به عضویت در هیئت مدیره و بازرسان انجمن دارند دعوت می گردد 
تا تاریخ  تقاضای کتبی خود را به انضمام کپی شناسنامه، کارت ملی و یک قطعه عکس ۴×۳ حداکثر 

۱۳۹۸/۹/۲۵ به آدرس پایانه مسافربری- دفتر انجمن صنفی رانندگان ارسال نمایند.
دستور جلسه: گزارش کتبی هیئت مدیره و بازرسان به مجمع عمومی - انتخاب اعضای اصلی و علی البدل 
هیئت مدیره به مدت سه سال و بازرس یا بازرسان اصلی و علی البدل انجمن به مدت یک سال - طرح و 

هیئت مدیره انجمنتصویب بودجه پیشنهادی سال ۹۹



موفقیت و انرژی

تکنیک های جذاب شدن 

موفقیت را با چشم ببینید

انجام یک حرکت  برای  بزرگ  ورزشکار  یک 
خاص تا قبل از انجامش شاید صدها و یا هزاران 
بار آن را دیده و در ذهن خود تصور کرده است. 
بارها آن حرکت را که توسط بزرگان انجام شده 
است با چشم مشاهده و در ذهن خود حفظ کرده 
است و زمانی که به سراغ آن حرکت می رود 
ضمن اینکه شرایط الزم را دارد در ذهن قدم به 
قدم و مرحله به مرحله آن را به خاطر دارد. تمرین 
مشابه هم برای کارهای شما در مسیر رسیدن 
به هدف باید بارها دیده، شنیده و البته خوانده 
 شود تا مراحل و جاده موفقیت را با همه پستی و

بلندی هایش طی کنید.
تنها کسانی که دید مثبتی به آینده و چیزی 
دارند  آوردن  دست  به  و  کردن  کشف   برای 

می توانند برای آینده تالش کنند .

چند تکنیک برای جذاب تر شدن

در تحقیقی افرادی که در مورد مسایل سطحی و 
پیش پا افتاده حرف مي زنند ،  با افرادی که درباره 
مسائل عمیق تری صحبت مي کنند، مقایسه شده 
اند. این تحقیقات نشان مي دهد آنهایی که درمورد 
خودشان، اعتقادات و عالیق شان حرف مي زنند 
عقیده دارند که همسران شان جذاب تر از آنهایی 
هستند که در خصوص آب و هوا یا موضوعات 

پیش پا افتاده دیگر حرف مي زنند.
است.  چاپلوسانه  اندکی  مستقیم  ویژه  توجه 
بنابراین در حالی فوق العاده است که افراد دیگر 
فرد خاصی  نظر  این که در  برای  بخندانید،  را 
جذابتر به نظر بیایید شما باید به طور ویژه ای به 
وی توجه داشته باشید. از وی سؤال بپرسید و در 
مورد وی حرف بزنید. میزان توجه ما به اشخاص 
نشانه میزان عالقه ما به کسی است که تا قبل از 
این وی را مالقات نکرده ایم. شاید این که بینی 
تان چه شکلی باشد دست خودتان نبوده است 
ولی این خودتان هستید که می توانید تصمیم 
بگیرید چه لباسی تن تان کنید. لباسی که براي 
پوشیدن انتخاب می کنید تأثیر بسیار زیادي روی 
سطح جذابیت شما دارد. در واقع، حتی اگر دختر 
زیبایي باشید، چنانچه خوب لباس بپوشید به نظر 
همه جذاب تر خواهید رسید. هنگامی که با فرد 
جدیدی آشنا می شوید، نخست ببینید چشمانش 
چه رنگی است. کمی بیش تر از حالت معمولی 
به چشم هایش نگاه کنید. این رابطه چشمی 
 شما را براي آن فرد جذاب تر خواهد کرد. برای 
جذاب ترشدن بهداشت فردی را هم رعایت کنید.

چطور می توان 
گوشت قرمز نخورد

تخم مرغ سرشار از پروتئین است. اگر گوشت 
قرمز مصرف نمی کنید و دچار کلسترول باال 
نیستید، روزانه از مزایای این ماده غذایی سود ببرید. 

بسیاری از افرادی که گوشت نمی خورند، عالقه به 
محصوالت لبنی دارند. با این حال نوع کم چرب 
و یا بدون چربی آن را انتخاب کنید. )شیرسویا یا 
شیر بادام(. بسیاری از غذاهای گیاهی منابع غنی 
از پروتئین هستند مانند آجیل و دانه ها، حبوبات، 

دانه های کامل مانند گندم و جو، و نخود فرنگی.

مصرف شکر و آردهای 
پاالیش شده را کاهش دهید

قندهای  از  سرشار  غذایی  های  رژیم  برخی 
ساده و کربوهیدرات های کم ارزش است. این 
غذاهای التهاب آفرین تنش بیشتری را به محل 

اکسیداسیون سلولی وارد کرده و سوخت و ساز 
بدن را کند می سازند. میزان کربوهیدرات های 
کم ارزش و قندهای افزوده را در رژیم غذایی خود 
کاهش دهید و پروتئین ها و کربوهیدرات های 
پیچیده را جایگزین آنها کنید. بیشتر از مواد غذایی 

طبیعی با عصاره گیاهی برای غذا استفاده کنید.

قاصدک می تواند برای 
عملکردکبد  موثر باشد

قاصدک به عنوان یک ادرار آور عمل می کند و 
میزان آبی را که در کلیه ها جریان دارد افزایش می 
دهد. این مسئله به فیلتر شدن مواد زائد از خون 

نیز کمک می کند. بررسی های نشان داده اند که 
قاصدک می تواند برای عملکرد کبد موثر باشد. 
آماده سازی و مصرف قاصدک  بهترین روش 
استفاده از برگ ها، گل و ریشه آن در چای است. 
خوردنی هایی مانند کلم، توت ها، قهوه و سیر نیز 

از سالمت کلیه ها و کبد  محافظت می کنند.

قبل از شیر گرفتن کودک،
 میل غذایی را در او تقویت کنید

سعی کنید میل غذایی کودک را تقویت کنید 
پاستوریزه،  شیر  غذاها،  انواع  خوردن  به  تا 
استفاده از نی بیشتر انس بگیرد و بتوانید نیاز 

غذایی او را رفع کنید. اغلب باید 5 وعده غذایی 
قبل از شروع به از شیر گرفتن برای بچه ها 
 وجود داشته باشد اما تشخیص خاص پزشک 
کودک را هم جویا شوید. شما باید وعده خاص 
فرزندتان را بشناسید تا شروع کم حساسیتی 

برای قطع وابستگی داشته باشید.

چگونه ناخن های 
نوزاد را کوتاه کنیم؟

پزشکان توصیه می کنند در هفته های اول زندگی 
نوزاد،  تنها از یک سوهان استفاده کنید چون 
ناخن ها خیلی نرم هستند و کسانی که به تازگی 

پدر و مادر شده اند هم خیلی تصادفی پوست 
نوزاد شان را می گیرند. اگر تصمیم گرفتید زمانی 
که نوزادتان بیدار است به ناخنش شکل بدهید،  از 
همسر یا دوست تان بخواهید که او را محکم نگه 
دارد تا هنگام کوتان کردن ناخن تکان نخورد یا 

کسی باشد تا حواسش را پرت کند.

ورزش کردن فوق العاده است و برای حفظ سالمتی ضروری است، اما الزم است که با یک رژیم غذایی 
خوب و سالم همراه باشد تا به هدف خود در کاهش وزن برسید. ورزش کردن نمی تواند جای رژیم غذایی 
سالم را بگیرد و اصول اصلی برای کاهش وزن در واقع در آشپزخانه شما وجود دارند. به عالوه ورزش کردن 
باعث افزایش اشتها می شود، بنابراین الزم است در این مورد با دقت بیشتری رفتار کنید و بعد از هر بار ورزش 
کردن با احتیاط غذا بخورید. متاسفانه ورزش کردن این مجوز را به شما نمی دهد که هر چه می خواهید 
بخورید و کالری که می سوزانید در مقایسه با غذایی که می خورید نقش کمتری در تالش شما برای کاهش 
وزن دارد. با این حال ورزش کردن دارای هزاران مزیت دیگر است، بنابراین ورزش منظم همراه با انتخاب 

یک رژیم غذایی سالم و متعادل یک شیوه زندگی عالی است که می توانید انتخاب کنید.

هرگز آنتی بیوتیک را بدون تجویز پزشک مصرف نکنید.آنتی بیوتیکها را دقیقا طبق دستور پزشک در مدت و 
ساعات معین مصرف کنید. آنتی بیوتیک زمانی موثر خواهد بود که به طور منظم مصرف شود. هرگز مصرف 
آنتی بیوتیک را پس از زمان کوتاهی از شروع درمان و یا زمانی که احساس می کنید بهتر شده اید، قطع 
نکنید درصورت قطع زودهنگام آنتی بیوتیک، باکتری های قویتر و مقاوم ممکن است باقی مانده و در فرصت 
مناسب تکثیر یابند.آنتی بیوتیکهای خود را به دیگران پیشنهاد نکنید حتی اگر عالئم شما یکسان باشد، زیرا 
ممکن است برای بیماری آنها مناسب نباشد و درمان صحیح را به تاخیر بیاندازد و در این فاصله باکتری ها 
فرصت رشد و تکثیر پیدا کنند. به پزشک برای تجویز آنتی بیوتیک اصرار نکنید، آنتی بیوتیک ها تنها در درمان 
عفونت هایی که عامل آنها باکتری ها باشند موثرند. کمیته تجویز و مصرف منطقی دارو-معاونت غذا و دارو

بیایید با آنتی بیوتیک ها با احتیاط رفتار کنیم                    ورزش کردن مهم ترین عامل کاهش وزن است

از امروز به دقت بر روي جمالتي که روزانه با خودتان در 
حال صحبت هستید تمرکز و آنها را شناسایي کنید. آگاه 
باشید در حال چه گفتگوي دروني هستید. اگر جمالت شما 
منفي بود )مهم نیست درست است یا غلط( آن را یادداشت 
کنید و فعل آن را تغییر دهید تا مثبت شود. بعد دوباره آن 
را چندین بار بخوانید. براي مثال : )من چقدر دست و پا 

چلفتي ام.( ،) من چقدر زرنگ و باهوش هستم.(
بعد از انجام این کار، روزانه به صورت آگاهانه چندین بار 
این جمالت را تکرار کنید. امکان دارد اوایل احساس بدي 
به شما دست بدهد که عالي است، زیرا نشان مي دهد 

واقعا این جمالت ریشه در تفکرات قدیم ضمیرناخودآگاه تان 
دوانده و شما در حال تغییر آن هستید. هر روز صبح هنگام 
بیدار شدن، عصر و شب قبل از خواب جمالت مثبتي را با 
خود تکرار کنید. جمالتي از قبیل: من عالي هستم،  زندگي 
من فوق العاده است،  چقدر زندگي ام را دوست دارم،  من 
عاشق خودم هستم،  من توانایي هاي فوق العاده زیادي دارم. 
من هوش فوق العاده خوبي دارم. یک لحظه با خود فکر کنید 
که یک نفر صرفا با تلقین چطور می تواند سال ها درد و رنج 
را برای خود به همراه بیاورد و چطور با تلقین می تواند درد را 
از خود دور کند. بله این قدرت تلقین است. نمونه این داستان 

در زندگی همه ما وجود دارد. اکثر کارهایی که روزانه انجام 
می دهیم به طور ناخودآگاه است. یعنی بر اثر تکرار در ضمیر 
ناخودآگاه ما ثبت شده اند. بیشتر کارها یا باورهایی که امروز 
در خودمان می بینیم و به طور ناخودآگاه بر اساس آن ها عمل 

می کنیم، در زمان کودکی در ذهن مان ثبت شده اند.
اگر ما یک کاری را تکرار و تکرار کنیم. این کار به ضمیر 
ناخودآگاه ما می رود.  مثال روزهای اول در رانندگی مشکل 
زیادی دارید. بعد مدتی حتی هنگام رانندگی می توانید 
 کارهای زیادی انجام دهید از جمله صحبت با تلفن همراه ، 

نگاه به مناظر اطراف.

ضمیرناخودآگاه تان را شخم بزنید!

آیه روز

قطعاً ما هم سحری همانند آن برای تو خواهیم آورد! هم اکنون )تاریخش را تعیین کن و( موعدی میان ما 
و خودت قرار ده که نه ما و نه تو، از آن تخلّف نکنیم؛ آن هم در مکانی که نسبت به همه یکسان باشد!« 

)سوره طه / آیه  5۸(

سخن روز

»خوشبختی پروانه ای است که وقتی دنبالش می کنید، از چنگ تان فرار می کند، اما اگر آرام بنشینید، 
خودش روی دست تان می نشیند.« ناتانیل هاوثورن
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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

به یک نیروی ساده و نیمه ماهر جهت کار
 در کارگاه کابینت سازی MDF نیازمندیم.

۰۹۱۵۱۶۳2۶۳2

خرید انواع فلزات
مستعمل اداری، ساختمانی، کشاورزی 
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به صورت نقدی
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روابط عمومی باال

ساعت کاری ۸ الی ۱۶
 جهت کسب اطالعات بیشتر 

و هماهنگی جهت مراجعه حضوری
 با شماره  ۰۹۱۵۹۳7۱۰۵۳ 

تماس حاصل فرمایید.

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

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

۰915   866   8۰۰2 

Cinemaferdosi_Birjand :اینستاگرام  @ cinemaferdosi :کانال خبری تلگرام 

مطرب
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چشم و گوش بسته
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دستگاه ساب سیار
 امیرآبادی زاده

ساب انواع سنگ های مرمر، 
گرانیت، موزائیک و بتن

۰۹۱۵۵۶۰۸۹۰7 - ۰۹۱۵۶7۰۶۵۳۸

با خاور مسقف  حمل اثاثیه منزل مداحی
 و کارگر ماهر

  شهـرام  مداحی    3647  363  ۰915 داخل و خارج شهر   



۵
در اختتامیه اردوهای جهادی عنوان شد
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بهره مندی از “طرح حمایت معیشتی دولت” نیاز به مراجعه حضوری ندارد

گروه خبر- اشرفي ، سرپرست اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعي اظهار کرد: از ساعت 8 صبح سه شنبه 5 آذر کد دستوري# 6369 * فعال شده و امکان ثبت درخواست شماره ملي سرپرست خانوار 
فراهم است. وي گفت: شماره تلفني که از آن به سامانه مذکور مراجعه ميشود با شماره ملي سرپرست خانوار مطابقت داشته باشد. اشرفي افزود: درخواست مراجعه بررسي و نهايتا ظرف 24 ساعت کد 
رهگيري براي متقاضيان از طريق پيامک با سرشماره HEMAYAT ارسال خواهد شد و متقاضيان بايد پس از 48 ساعت از زمان دريافت کد رهگيري به سامانه hemayat.mcls.gov.ir مراجعه کنند.

ستاد  تشکيل  از  استاندار  خبر-  گروه 
هماهنگی محروميت زدايی در آيين اختتاميه 
داد. خبر  استان  جهادی  اردوهای  استانی 

اين مراسم به مناسبت هفته بسيج با حضور 
استاندار، فرمانده سپاه انصارالرضا )ع( و 4۰۰ 
نفر از جهادگران فعال در بيرجند برگزار شد. 
بسيج  کرد:  اظهار  مراسم  اين  در  استاندار 
امروز فقط يک نهاد تشکيالتی نيست بلکه 
از  برخاسته  و  قلبی  عميق  اعتقاد  و  تفکر 
احساس مسئوليت همراه با بصيرت است. 
معتمديان با بيان اينکه شرايط فعلی کشور 
نيازمند تفکر بسيجی است گفت: اين نياز 
امروز در عرصه های مختلف توسعه، آبادانی 
و پيشرفت مناطق محروم احساس می شود.

به زودی؛جشن محرومیت زدایی 
استاندارهمچنين از تشکيل ستاد هماهنگی 
وگفت:  داد  خبر  استان  در  محروميت زدايی 

توجه به موضوع اشتغال به ويژه در روستاهای 
سياست های  مهم ترين  از  جنوبی  خراسان 
دولت در اين منطقه است و تالش می کنيم؛ 
به زودی جشن محرويت زدايی را در استان 
برگزار  کنيم. فرمانده سپاه انصارالرضا )ع( گفت: 
فرهنگ جهادی راه مقابله با جنگ اقتصادی 
است که باعث عقب نشينی دشمن می شود و 
وحدت جامعه را به دنبال خواهد داشت.سردار 
قاسمی با بيان اينکه ستاد پشتيبانی بسيج 
سازندگی در استانداری فعال است و بعد از 
چندين سال اين ستاد به فرماندهی استاندار 
تشکيل شده است افزود: همراهی و همدلی 
بين مسئوالن در خراسان جنوبی زياد است و 

حضور شان در کنار مردم احساس می شود.

اجرای 304 طرح محرومیت زدایی
مسئول سازمان بسيج سازندگی استان گفت: 
امسال  آغاز  از  سازندگی،  بسيج  جهادگران 

3۰4 طرح محروميت زدايی در استان  اجرا 
کردند. هنری اظهار کرد: اين طرح ها با همت 
4 هزار و ۷5۰ جهادگر در قالب 328 گروه اجرا 
شده است. وی هزينه اجرای اين طرح ها را 2 
ميليارد و 5۰۰ ميليون تومان اعالم کرد و افزود: 
يک ميليارد و 5۰۰ ميليون تومان با پيگيری 
گروه های جهادی از طريق خيران جذب و 

مابقی را دولت و سپاه تامين کرده اند.

خدمات گروه های جهادی 
برای 13 هزار نفر

مديرکل کميته امداد امام خمينی نيز در اين 
جلسه افزود: گروه جهادی با امداد همراهی 
زيادی دارند و از ابتدای سال در بخش های 
عمران و بهداشت فعاليت می کنند که 13 
هزار و 52۰ نفر از خدمات گروه های جهادی 
بهره مند شدند.رضا سلم آبادی با بيان اينکه 

مجموع کمک ها که در شش ماهه امسال 
انجام شده 64 ميليون تومان بوده است که 
14 ميليون تومان کميته امداد و مابقی آورده 
گروه های جهادی و خيران بوده و مناطقی که 
تاکنون بهره مند شدن شهرستان های نهبندان، 
سربيشه، درميان و خوسف بوده است.در اين 
مراسم 5۰ نفر از جهادگران و نهاد های پشتيبان 

اردو های جهادی استان تجليل شدند.

تشکیل ستاد هماهنگی محرومیت زدایی در استان
ری

 اکب
س :

عک

اخبار کوتاه

*ياد و خاطره 12 شهيد دانش آموز دبيرستان 
شهيد چمران بيرجند گرامی داشته شد.

*تعداد زائران پاکستانی در خراسان جنوبی، در 
مقايسه با پارسال دو برابر افزايش داشت.

*حجت االسالم هابيل خسروی به عنوان مدير 
جديد حوزه علميه خراسان جنوبی منصوب شد.

* فرماندار قاين گفت: 6۰ واحد از پروژه مسکن 
محرومان در مرحله نازک کاری و بهره برداری 
است و اميدواريم تا بهمن مسکن محرومان اين 

شهرستان به اتمام برسد. 

گروه خبر- فرماندار بيرجنده گفت : برخی از 
پروژه ها به واسطه نداشتن پروانه ساختمانی 
پروژه های  مورد  در  و  است  شده  پلمپ 
بايد  نيز  شهرستان ها  در  استاندار  مصوب 
ناصری  شود.   رايزنی  پلمپ ها  رفع  برای 
در ستاد بازآفرينی شهرستان بيرجند،  بيان 
کرد: پروژه هايی که در سفرهای استاندار به 
شهرستان ها مصوب شده بايد در زمان و موعد 
مقرر افتتاح شود زيرا مردم نمی توانند معطل 
نداشتن پروانه ساختمانی و مسائل شبيه به 
آن بمانند و تنها اجرای وعده داده شده را از 
مسؤوالن مطالبه می کنند. وی  با گاليه از 
اجرا نشدن پروژه روشنايی خيابان فرزان و 
پاسخ های نمايندگان دستگاه های ذی ربط، 
 5۰۰ بگوييم  که  نيست  پسنديده  گفت: 

ميليون تومان اعتبار برای روشنايی يک معبر 
و خيابان در مرکز استان اعتبار نداريم و مرکز 
هم اين اعتبار را نمی دهد! ناصری خواستار 
تسريع بر تعيين و تکليف ارگ بهارستان شد 
و خطاب به مديران متذکر شد: نبايد انتظار 
داشته باشيم که در اتاق خود بنشينيم و يک 
ارسال  ما  برای  اعتبار  ابالغ  حاوی  فکس 
شود، بايد از تجربه دستگاه های موفق در 
اخذ اعتبارات از مرکز بهره گرفته و پشتکار 
و تالش الزم در اين زمينه داشته باشيم.وی 
با اشاره به اجرای پروژه ها در محالت هدف 
شهرداری،  توسط  پروژه ها  اين  آسفالت  و 
عنوان کرد: در مرحله نخست بايد پروژه اجرا 
و سپس شهرداری بيرجند نسبت به آسفالت 
آن محله و منطقه اقدام کند.فرماندار بيرجند 

با بيان اينکه در خصوص پروژه های اوقاف 
بايد پروژه هايی که از منظر ميراث فرهنگی 
دارای اهميت هستند در اولويت قرار گيرند، 
با  پروژه ها  اينگونه  شناسايی  کرد:  اضافه 
برگزاری جلسات مشترک بين دستگاه های 

ذی ربط ميسر می شود.

پلمپ نشود ،پی گیری نمی کنند
شهردار بيرجند هم با بيان اينکه أخذ پروانه 
گفت:  است،  قانونی  الزام  يک  ساختمانی 
متاسفانه برخی دستگاه های دولتی و اجرايی 
در اين زمينه احساس وظيفه نمی کنند. جاويد 
دستگاه های  از  برخی  مديران  اظهارکرد: 
بدون  می توانند  که  می کنند  تصور  اجرايی 
داشتن پروانه ساختمانی ساخت وساز کنند و 

شهرداری هم نبايد در اين زمينه مطالبه ای 
داشته باشد.جاويد ادامه داد: چرا وقتی به واسطه 
نداشتن پروانه ساختمانی يک پروژه را پلمپ 
می کنيم صدای همه بلند می شود ولی قبل از 
آن کسی در زمينه عدم اجرای قانون ضرورت 
اخذ پروانه ساختمانی اعتراضی به آن دستگاه 
تا  مربوطه نمی کند. وی گفت: در مواردی 
پيشرفت 8۰ درصدی يک پروژه نيز صبر 
کرده و وقتی تا آن زمان نيز پروانه ساختمانی 
اخذ نشده در راستای حفظ حقوق شهروندان 
آن را پلمپ کرديم.جاويد با بيان اينکه در 
بسياری از موارد تا پلمپ صورت نگيرد مديران 
دستگاه ذی ربط پيگير اخذ پروانه ساختمانی 
نمی شوند، اظهارکرد: اميدواريم در آينده همه 
دستگاه های اجرايی کارهای عمرانی خود را 

با أخذ پروانه ساختمانی آغاز کنند. وی با اشاره 
پروژه ارگ بهارستان بيان کرد: اين پروژه با 
هويت و ميراث فرهنگی شهر پيوند خورده و 
متأسفانه تاکنون در رابطه با آن غفلت صورت 
گرفته است.شهردار بيرجند با تأکيد بر اينکه 
مرمت ارگ بهارستان حدود 6 ميليارد تومان 
ارگ  اگر  حتی  شد:  يادآور  دارد،  نياز  اعتبار 
صد در صد تخريب شود بايد با همان شکل 
و شيوه قديمی ارگ جديدی به عنوان نماد 
هويت شهر بيرجند ساخته شود. شهرام بازيار، 
رئيس اداره ورزش و جوانان بيرجند نيز با انتقاد 
از پلمپ يکی از پروژه های ورزشی شمال شهر 
گفت: در اين زمينه شرمنده جوانان بيرجندی 
هستيم و اميدواريم با همکاری ادارات مربوطه 

اين مشکل رفع شود.

چالش پلمپ پروژه ها دربیرجند

اعالم جزئیات ثبت نام داوطلبان 
انتخابات مجلس شورای اسالمی

ايرنا - ثبت نام داوطلبان انتخابات يازدهمين دوره 
مجلس شورای اسالمی از روز يکشنبه دهم آذر 
آغاز می شود و تا روز شنبه 16آذر ادامه خواهد 
داشت. براساس اطالعيه ستاد انتخابات کشور 
مدت زمان ثبت نام در هر روز از ساعت 8 صبح 
لغايت 18 عصر و به مدت 1۰ ساعت است. 
همچنين هر دوره نمايندگی، )دوره کامل( جهت 
اعمال تبصره )3( ماده )28( قانون انتخابات 
مجلس شورای اسالمی، يک مقطع تحصيلی 
مورد قبول واقع می شود و طبق قانون تمامی 
جانبازان، آزادگان، فرزندان شهدا و رزمندگانی 
که حداقل )6( ماه سابقه حضور در جبهه دارند از 
يک مقطع تحصيلی باالتر برخوردار می شوند. در 
اين اطالعيه آمده است: با موافقت مقام معظم 
رهبری در سال 1382، متولدين سال 1352 و 
قبل از آن )به شرطی که دارای مدرک تحصيلی 
کارشناسی ارشد يا باالتر باشند( معاف هستند 
ولی می بايست هنگام ثبت نام کارت معافيت يا 
مدرکی دال بر معافيت ارائه نمايند. اين اطالعيه 
می شود  يادآور  مجددا  پايان  در  می افزايد: 
مدارک معتبر تحصيلی مدارکی هستند که به 
تاييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوری، وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه 
آزاد اسالمی و مدارک حوزوی به تاييد مرکز 

مديريت حوزه علميه قم رسيده باشد.

۲۰ هزار مربی در حوزه 
»مهدویت« آموزش می بینند

فارس- مدير مؤسسه مصاف و تحليل گر مسائل 
اجتماعی با اشاره به آموزش هشت هزار و 5۰۰ 
مربی در عرصه مهدويت در 15 استان کشور، 
گفت: پيش بينی می کنيم اگر کار آموزش در 3۰ 
استان به پايان برسد در کشور 2۰ هزار مربی در 
حوزه مهدويت خواهيم داشت. علی اکبر رائفی پور 
ظهر ديروز در ديدار با نماينده ولی فقيه در استان، 
با اشاره به حضور اقشار مختلف جامعه در بين 
مربيان، اضافه کرد: در بين اين مربيان مهدوی از 
اقشار مختلف جامعه مانند طلبه، پزشک، معلم و 
حتی بانوان خانه دار وجود دارد و تالش می کنيم 

آموزش غير حضوری را هم رونق بخشيم.
۹۵۰ میلیون تومان به حساب 

هیئت های ورزشی استان واریز شد

ايرنا- عزيزی، مديرکل ورزش و جوانان استان 
عصر يکشنبه در نشست معاون توسعه ورزش 
زنان وزير ورزش و جوانان با رؤسای هيئت های 
ورزشی استان و مسئوالن ورزش بانوان گفت: 
امسال يک ميليارد و 2۰۰ ميليون تومان از 
سوی وزارتخانه اختصاص يافته  است که 95۰ 
ميليون تومان به حساب هيئت های ورزشی 
واريز شده و مابقی اين اعتبار براساس عملکرد 
ساختاری هيئت به حساب آنها واريز خواهد 
شد. معاون توسعه ورزش زنان وزير ورزش و 
جوانان هم گفت: بايد در تمامی استان ها بانوان 
از ساعت های خوب و خوش سالن های ورزشی 
استفاده کنند تا مشکلی در رفت و آمد خودشان 
نداشته باشند. فرهادی زاد بيان کرد: از تمامی 
رشته های ورزشی بانوان که فدراسيون آن وجود 
دارد با پوشش و مالحظات فرهنگی حمايت 
می کنيم اما در کنار اين موضوع از مالحظات 
فرهنگی استان ها هم حمايت می کنيم و در 
اين راستا مديران کل با مالحظات هر استان 
شرايط ويژه ای را برای فعاليت ورزشی بانوان 
ورزشکار فراهم کنند.نخعی مديرکل دفتر امور 
بانوان و خانواده استانداری  نيز گفت: از مجموع 
23 هزار و 489 ورزشکار سازمان يافته استان 16 
درصد را بانوان تشکيل می دهند که کاهش اين 
آمار به مشکل مشارکت نکردن بانوان و کمبود 

زيرساخت ها و امکانات ورزشی بر می گردد.

خرید حمایتی ۵۰ کیلوگرم 
»طالی سرخ« در خراسان جنوبی

گفت:  استان  روستايی  تعاون  سازمان  مدير 
از ابتدای اجرای طرح خريد حمايتی زعفران 
تاکنون زعفران کاران استان 5۰ کيلوگرم زعفران 
خشک به مراکز خريد تعاون روستايی تحويل 
حال  در  کرد:  اظهار  ضيائيان احمدی  داده اند. 
حاضر سه مرکز خريد حمايتی در بيرجند، قاين و 
سرايان و يک مرکز سپرده کااليی بورس آماده 
خريد حمايتی زعفران از کشاورزان استان است.

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 ۳۰ هـزار تومـان

ابتدایـی تا دکتـرا
درسی - کمک درسی ketab_Aseman98 @خریـد و فروش کتب دسـت دو

بیرجند - نبش غفاری ۴۲ )کافی نت آسمان(

شعبـه 1:حد فاصـل معلـم ۲1 و ۲۳           شعبـه ۲ : نبش معلـم ۵۴ - روبـروی پارک 
75000آجیل شور )تمام مغز( 32000زعفران با ریشه 

75000آجیل زمستونی )شیرین( 39000زعفران سر قلم

32500بادام محلی 21000تخمه کانادایی شور

 66000بادام نرمه25000تخمه سناتور

 145000بادام هندی17000تخمه هندوانه )ژاپنی( 

 48000انجیر  استهبان44000کدو  گوشتی

 13500خرمای زاهدی60000آجیل مخلوط)70درصد( 

  ۰۵6۳۲۴۴7۳۴۲- ۰۹1۵۲6۴۲۵۹۵ )عرب(

آگهی فقدان سند مالکیت  نظر به اینکه علی سارانی زاده فرزند جان محمد به شماره ملی ۰۶۵۱۳۱۱۷۷۲ به استناد دو برگ 
استشهادیه گواهی شده منضم به تقاضای کتبی، خواستار صدور سند مالکیت المثنی نوبت اول را از این اداره نموده است و مدعی 

است که سند مالکیت ششدانگ پالک ۳۴۶ فرعی از ۱۶۵- اصلی روستای سهل آباد واقع در بخش شش شهرستان نهبندان که متعلق به وی 
می باشد به علت جابجایی منزل مفقود شده است. با بررسی دفتر امالک معلوم شد سند مالکیت اولیه ذیل ثبت ۷۴ صفحه ۲۲۰ دفتر امالک 
جلد یک به نام وی ثبت و سند مالکیت صادر و تسلیم گردیده و فاقد سابقه رهن و بازداشت می باشد که دفتر امالک بیش از این حکایتی ندارد 
علیهذا مراتب آگهی تا چنانچه کسی مدعی سند مالکیت نزد خود یا معامله ای نسبت به آن انجام داده مراتب را به این اداره اعالم فرمایند واال 

بعد از مدت ۱۰ روز بعد از آگهی مذکور سند مالکیت المثنی به نام متقاضی برابر مقررات صادر خواهد شد
.تاریخ انتشار: ۹۸/۹/۵   سید مهدی پروین محبی - رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان نهبندان

آگهی انتقالی شرکت معدنی زرین کبود فالت طبس )سهامی خاص( به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۲۵۵۱8۰ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳98/۰۶/۱۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱- مرکز اصلی شرکت از تهران به آدرس: استان خراسان جنوبی ، شهرستان طبس ، 
بخش مرکزی ، شهر طبس، محله امامت ، خیابان هالل احمر ، بلوار پروفسورحسابی]شهیدصدوقی۱غربی[ ، پالک ۰ ، طبقه همکف ، واحد شرقی- کد پستی 9۷9۱۷۵۴8۰۲ تغییر یافت و ماده ۴ اساسنامه به شرح فوق اصالح گردید و تحت شماره ۱۲۲۱ در این اداره به ثبت رسیده است.

کابینت MDF شهابی اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری طبس )666433(
طراحی رایگان قبل از  اجرا 

سازنده انواع کابینت و کمد MDF و کالسیک
 و دکوراسیون داخلی با اقساط بلند مدت
خدمات برش و  PVC پذیرفته می شود

شمال شهر- بلوار بقیه ا... )عج( - نبش بقیه ا... 33   /   09158670968 - 09151632632
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امام علی علیه السالم فرمودند:
تِِه قَدُر الّرُجِل علی قَدِر ِهمَّ

ارزش مرد، به اندازه هّمت  اوست.
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دنیـای فرش اولین و بزرگترین مرکز 
فروش انواع فرش های ماشینی دست دوم

 )در حد نو( و انواع فرش نو )استوک( 
آدرس: بیرجند ، بلوار شعبانیه 

نبش شعبانیه 4
0915  361 3797

  0935 750 9464 
31 17 31 32 - علی زارع

فـروش مغـازه 
ساندویچـی

 بـا موقعیت عالـی  
 09155612892

شعبه 1: نبش معلم 50     شعبه 2: ورودی بلوار معلم
شماره تماس مرکزی: 05631101

کاغذ دیواری و کناف

 )کاغذ دیواری ، پارکت، بازسازی از صفر تا صد و ...(
اقساط ۶ ماهه بدون کارمزد/ نقدی با تخفیف ویژه

دکوراسیـون کالسیـک

آدرس:خیابان ۱۵ خرداد- حدفاصل مدرس و توحید
شماره تماس: ۰۹۱۵۷۵۵۵۸۶۰ -۰۹۱۵۳۶۱۹۸۷۷

1۷.۷ میلیون خانوار
 کمک حمایتی گرفتند

در حالی مرحله پرداخت کمک های حمایتی 
انجام شد که تازه ترین اعالم نوبخت از این 
حکایت دارد در دور اول به ۱۷ میلیون و ۷۰۰ 
هزار خانوار پرداختی انجام شده که در مجموع 

بیش از ۲۴۲۰ میلیارد تومان واریز شده است.

اظهارات متناقض آقای وزیر

رحمانی، وزیر صنعت ،معدن و تجارت در جلسه 
می دانستیم  »ما  است:  گفته  مجلس  دیروز 
تاثیر  گرانی بنزین روی قیمت بقیه کاال ها 
می گذارد« این در حالی است که او به همراه 
سایر مسئوالن در روزهای گذشته اطمینان 
داده بودند که هیچ کاالیی گران نخواهد شد.

حذف 16 میلیون یارانه بگیر 
از صف دریافت حمایت معیشتی

معیشتی  حمایت  ستاد  سخنگوی  تسنیم- 
دریافت  میان  نفری  میلیون  اختالف ۱۶  از 
کنندگان یارانه نقدی و حمایت معیشتی خبر داد.

ستاد دیه کشور: حبس
 بدهکاران مهریه ممنوع است

ایرنا- مدیرعامل ستاد دیه کشور با اشاره به 
مصوبه اخیر مجلس شورای اسالمی گفت: 
حبس حتی بازداشت موقت محکومان مالی 
موضوع مهریه طبق نص قانون ممنوع است.

اعزام های عمره مفرده
 به زودی آغاز می شود

معاون سازمان حج و زیارت با بیان اینکه ۶ 
میلیون نفر در نوبت عمره هستند، گفت: اعزام 

های عمره به زودی آغاز می شود.

واریز ریالی سهمیه بنزین وانت 
بارها در انتظار تایید وزارت کشور

واریز  گفت:  سوخت  هوشمند  سامانه  مدیر 
وانت بارها  سوخت  سهمیه  اختالف  ریالی 
نقل  و  حمل  در  فعال  موتورسیکلت های  و 
عمومی، با تائید پیمایش آنها از سوی وزارت 

کشور، پرداخت می شود.

حدادعادل: کسی از سخنان انتقادی 
مردم جلوگیری نکرده است

مردم  اگر  گفت:  عادل  حداد  غالمعلی 
کسی  می زدند  را  شان  حرف  نظارت  با 
فضای  در  مردم  هم  اکنون  نمی شد،  مانع 
مجازی، مطبوعات و تجمع ها حرف شان 
را بزنند، کسی از حرف های انتقادی مردم 
جلوگیری نکرده است. وی افزود:  راه های 
با  قانونی برای اظهار نظر وجود دارد ولی 

آدم کشی امکانپذیر نیست.

 سخنان نیم  ساعته رئیس جمهور 
درباره بنزین کافی بود

واعظی گفت: رئیس جمهور روز یکشنبه )۲۶ 
آبان( در جلسه هیئت دولت نیم ساعت با مردم 
سخن گفت و ما فکر کردیم کافی است. وی 
با بیان اینکه رئیس جمهور نیم ساعت با مردم 
)افزایش  موضوع  همین  به  راجع  هم  فقط 
گفت:  است،  کرده  صحبت  بنزین(  قیمت 
خوشبختانه صدا و سیما سه بار و به طور کامل 

این صحبت ها را پخش کرد.

ترکان: مکلف به حمایت
 همه جانبه از دولت هستیم

اکبر ترکان مشاور سابق رئیس جمهور گفت: 
دسیسه های  آماج  کشور  که  شرایطی  در 
حمایت  به  مکلف  را  خود  است  دشمنان 
همه جانبه از دولت و شخص آقای روحانی 
از  چشم پوشی  معنای  به  این،  می دانیم؛ 
خطاهای احتمالی کسانی که عملکردشان 
در افکارعمومی به نام این دولت و شخص 

رئیس جمهور تمام می شود، نیست.

مردم حق اعتراض دارند،
 حتی اگر درست نباشد

بیان  با  اصالح طلب  سیاسی  فعال  کمالی 
نوع  این  تحمل  مردم  عموم  برای  اینکه 
گرانی ها کار سختی است، گفت: کسانی که 
اعتراض دارند از نظر ما حق شان است که 

اعتراض کنند، حتی اگر درست نباشد.

در خشونت بی سابقه اخیر، شاهد 
رفتار های داعش وار بودیم

سردار رمضان شریف سخنگوی سپاه پاسداران 
گفت: رفتارهای داعش وار را در اغتشاشات 
اخیر در کشور شاهد بودیم که با کلت های 
مخفی به مردم شلیک کرده، خشونت باال 
و سازماندهی و بهره گیری از خانم ها برای 

ایجاد درگیری تجربه جدیدی بود.

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در 
مجلس در تذکر شفاهی خود خطاب به 
این  برابر  رئیس جمهور عنوان کرد: در 
همه خون ریخته شده پاسخ دولت آقای 
مردم  اقناع  برای  چرا  چیست؟  روحانی 
هیچ اقدامی صورت نگرفت؟ چرا دولت 

به مصوبات مجلس بی اعتنا بود؟
گویا دولت به دنبال ایجاد 

بحران بوده است
پذیرش  گفت:  علیرضابیگی  احمد   

پیوست  روحانی  آقای  که  مطلب  این 
بنزین  افزایش  طرح  برای  امنیتی 
هشدار های  به  توجه  با  است،  نداشته 
سایر  و  نصرا...  سیدحسن  و  اردوغان 
مراجع در خصوص به وجود آمدن یک 
تنش در ایران به هیچ عنوان باورپذیر 
این  دقیق  زمان  حتی  برخی  نیست. 
سوال  بودند.  کرده  پیش بینی  را  تنش 
پیوست  تصمیم  این  که  است  این 

یا خیر. امنیتی داشته است 

ادبیات رئیس جمهور در حد
 یک رئیس پاسگاه است!

پیوست  وجود  با  اگر  کرد:  تصریح  وی 
به  هولناکی  پیامد های  چنین  امنیتی 
افرادی  صالحیت  در  باید  آمده  وجود 
که این پیوست را تهیه کرده اند، تجدید 
نظر شود وگر نه، این نشان می دهد که 
بوده  بحران  ایجاد  دنبال  به  خود  دولت 
است. عضو کمیسیون امور داخلی کشور 
اسالمی  شورای  مجلس  شورا های  و 
به مردم  باید  رئیس جمهور  تأکید کرد: 
ادامه  در  مردم  که  چرا  دهد  اطمینان 
در  این  ندارند،  اطمینان  به دولت  مسیر 
جای  به  جمهور  رئیس  که  است  حالی 
ملی  رسانه  در  مردم  به  اعتمادبخشی 
شناسایی  برای  ما  که  می کند  عنوان 
مانیتورینگ  متخلفان دوربین و سیستم 
پاسگاه  رئیس  یک  ادبیات  این  داریم، 

است نه رئیس جمهور.

احمدی نژاد مردم را توجیه
 کرد، بعد سهمیه بندی اجرا شد

مجلس  ادوار  نماینده  توکلی،  احمد 
دولت  رفتار  از  انتقاد  با  اسالمی  شورای 
اجرای طرح اصالح مصرف سوخت  در 
گفت: اجرای طرح آن قدر مهم بود که 
پیش  چراکه  نداشتیم  اشتباه کردن  حق 
بود  شده  اجرا  طرح  این  یک بار  این  از 
در  تجاربش  و  مزایا  و  معایب  تمام  و 
نوع  در  دولت  این  بود.  دولت  اختیار 
از تجربه مثبت سال  اجرای طرح حتی 
وقتی  افزود:  نکرد.وی  استفاده  هم   8۶
احمدی نژاد می خواست این طرح را اجرا 
با  استان  به  استان  ماه  چهار  سه،  کند، 
مردم صحبت کرد و اتفاقا گفت جراحی 

اقتصادی است و خونریزی هم دارد.
دولت به مردم

 شوک حیثیتی وارد کرد
بیان  با  اقتصادی  مسائل  کارشناس  این 

اینکه اجرای طرح اصالح مصرف سوخت 
خود با دو شوک همراه است، توضیح داد: 
شوک سهمیه بندی، تغییر رفتار در مصرف 
سوخت را می طلبد و دیگری شوک قیمت 
در مصرف  رفتار  تغییر  هم  این  که  کاال 
شوک  یک  نمی شود  بنابراین  می خواهد؛ 
دیگر به این شوک ها اضافه کرد که اتفاقا 
این شوک آخر آسیب بیشتری به جامعه 
وارد کرد چرا که به حیثیت و شخصیت 
اولین  افزود:  توکلی  بود.  مربوط  مردم 
کرد،  وارد  دولت  بد  اجرای  که  خسارتی 
این بود که بخش عمده ای از درآمد حاصل 
از اجرای این طرح را بلعید. توکلی با بیان 
اینکه دولت باید از قبل افکار عمومی را 
اقناع می کرد، خاطرنشان کرد: دولت باید 
این موضوع را چند ماه زودتر در صداوسیما 
به  هم  رسانه ها  دیگر  و  می کرد  مطرح 
موافقان  و  مخالفان  و  می گذاشتند  بحث 
شود.  پخته  طرح  تا  می کردند  اظهارنظر 

احمدی نژاد سهمیه بندی را بهتر اجرا کرد

کمک های  اول  دور  واریز   - ایسنا 
که  شد  انجام  حالی  در  دولت  حمایتی 
اعالم شده  مبالغ  با  پرداخت  مواردی  در 
توضیحی  تاکنون  و  نداشت  تناسب 
مربوطه  دستگاه های  از  زمینه  این  در 
واریز  جریان  در  است.  نشده  دریافت 
جبران  برای  دولت  حمایتی  کمک های 
بنزین و  قیمت  افزایش  از  ناشی  آسیب 
به مردم، قرار  این بخش  یارانه  برگشت 
شد تا ۶۰ میلیون نفر در قالب حدود ۱۹ 

میلیون خانوار مشمول این طرح شوند.
اما رقم مشخصی به ازای هر نفر تعیین 

خانوار  اعضای  تناسب  به  بلکه  نشد، 
مبالغی اعالم شد که پرداخت شود. بر این 
اساس برای خانوارهای تک نفره ۵۵ هزار 
تومان، دو نفره ۱۰۳ هزار تومان، سه نفره 
هزار  نفره ۱۷۲  چهار  تومان،  هزار   ۱۳8
هزار   ۲۰۵ بیشتر  و  نفره  پنج  و  تومان 
تومان تعیین شد. به هر صورت طی سه 
مرحله پرداختی ها انجام شد که روز شنبه 
)دوم آذر( مرحله آخر آن در ماه جاری بود.

طبق  که  داشت  وجود  انتظار  حالی  در 
گروه های  در  نفر  میلیون   ۶۰ اعالم، 
که  کنند  دریافت  را  مبالغ  هدف 

گزارش های دریافتی نشان می دهد بین 
دریافت کنندگان، واریزی بر اساس مبالغ 
اعالمی نیست. به عنوان نمونه خانوار سه 
دریافتی  تومان  هزار  نفره می گوید ۱۰۳ 
داشته در حالی که باید این رقم ۱۳8 هزار 
تومان باشد یا در مورد خانوارهای با تعداد 
باالتر نیز این اتفاق افتاده و کمتر از حد 

تعریف شده واریز شده است.
حالی وجود  در  پرداخت  در  تناقض  این 
رفاه  و  تعاون  کار،  وزارت  باید  که  دارد 
شناسایی  مسئول  عنوان  به  اجتماعی 
دریافت  برای  آن  اعالم  و  هدف  گروه  

توضیح  و  باشد  پاسخگو  رابطه  این  در 
ارائه کند، ولی تاکنون اطالعاتی در این 
رابطه دریافت نشده که مبنای پرداخت و 
تعیین رقم آن در خانوارها بر چه اساسی 

بوده است.

گروه های هدفی که مشمول نشدند
میلیون   ۶۰ به  حمایتی  کمک  پرداختی 
نفر از سوی دستگاه های مربوطه شفاف 
نشده است و تازه بعد از واریز سه مرحله 
اول مشخص شد که برخی خانوارهایی 
بود جزو گروه های هدف  که گفته شده 

خانوار،  سرپرست  زنان  جمله  از  هستند، 
معلمان و بازنشستگان دریافتی نداشتند. 

در هر صورت افراد معترض به عدم واریز 
ملی  شماره  می توانند  حمایتی  کمک 
سرپرست خانوار خود را به کد دستوری  
بررسی  مورد  تا  کنند  ارسال   *۶۳۶۹  #

قرار گیرد.

اختالف وجه واریزی در کمک های حمایتی خانوارها


