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5لزوم نظارت جدی استاندارد بر گاز سوز کردن خودروها3بازار داغ  تبلیغات کاندیداهای   احتمالی در فضای مجازی2ایران به نمایشگاه صنایع دستی استان می آید 

امروز ؛ آغازثبت نام کاندیداها ی انتخابات مجلس
خوش خبر ، رئیس ستاد انتخابات استان خبر داد : 

دستاوردهای یک سال تالش استاندار، 
خراسان جنوبی را به استواری تا رسیدن 
به توسعه امیدوار کرده است
مشروح در صفحه 3

آن مرد خستگی ناپذیر

داوطلبان، ثبت نام خود را به روزهای آخر موکول نکنند / شرایط داوطلبان انتخابات مجلس شورای اسالمی: حداقل سن داوطلبان 30 و حداکثر 75 سال است 
 احتمال تمام الکترونیکی شدن انتخابات در خراسان جنوبی / سپر آموزشی برای 10 هزار عامل اجرایی انتخابات / مهمترین نوع تخلف، در حوزه تبلیغات است

* هرم پور

هزینه اشتباهات مدیریتی 
در استان را باال ببریم

کمی که به گذشته استان بر می 
از  ای  ویژه  شاهکارهای  گردیم، 
مدیران سال های قبل و سنوات 
نه چندان قبل تر استان همچنان 
خودنمایی می کنند. از جنس همان 
تردستی هایی که تنها از ید بیضای 
برخی شعبده بازاِن سخن و ساحراِن 
فرصت طلب بر می آمد و بس. در 
این سال ها، اینکه آنان چه کرده اند 
و چه می خواسته اند بکنند، بر ما 
پوشیده و مستور ماند، همانگونه که 
آنان خواستند ... ادامه در صفحه 2

 

 

 

 اغتشاشات اخیر
 قابل پیش بینی بود 

ربیعی : 

صفحه  6

دولت و مجلس پاسخگو 
نبوده و پنهان شده اند 

غرضی : 

خالء اصولگرایی در حاشیه 
بودن باهنر و الریجانی است 

موسوی الری: 

صفحه  6

صفحه  6

عکس: مجتبی گرگی

صفحه 5

برنج صد درصد ایرانی 
با ضمانت پخت و آزمایش

 فقط وفقط کیلویی ۱۲۸۰۰تومان/ ده کیلویی ۱۲۸۰۰۰ تومان  
هایپـر مارکت برجیس

 آدرس:خیابان مدرس، تقاطع محالتی   تلفن: ۳۲۳۲۳۱۸۲
hypermarket_berjis:اطالع رسانی در پیچ اینستاگرام

برنج صد در صد ایرانی با ضمانت پخت
فقـط و فقـط کیلویـی ۱۳ هزار تومـان

۱۰ کیلویـی )۱۳۰ هزار تومان(
 پایین تر از برنج پاکستانی/ با کیفیت عالی و تضمینی

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

 09158647363 - 09352123030 زحمتکش 

جنـاب آقـای محمـدی
مدیرکل محترم  تأمین اجتماعی خراسان جنوبی

انتصاب ارزشمند که مؤید توانمندی اجرایی و مدیریتی شما می باشد، صمیمانه تبریک عرض نموده  
سربلندی و توفیق روزافزون جناب عالی را از درگاه خداوند سبحان آرزو دارم. 

جنـاب آقـای مهنـدس علیرضا  محمـدی
مدیرکل محترم تامین اجتماعی خراسان جنوبی

انتصاب بجا و شایسته جناب عالی را که موید تجربه و تخصص شما در این امر می باشد، صمیمانه تبریک عرض نموده
 از درگاه خداوند متعال توفیق روز افزون تان را خواستاریم.

هیئت مدیره و کارکنان شرکت دان و علوفه شرق

در هنگام شروع عملیات ساختمـانی بـا مشـورت
مهندسان طراح و ناظر ساختمان ، ایمنی ساختمان  

روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان جنوبیخـود را تضمیـن نمـایید.

سید محمدحسین زینلی
مدیرعامل شرکت کویرتایر

شعار روز جهانی ایدز ۱۳۹۸: 
آگاهی و پیشگیری  * آزمایش و درمان اچ آی وی » همه در یک کشتی نشسته ایم«

روابط عمومی معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
هفته اطالع رسانی ایدز ۱۵-۹  آذرماه

آموزش و اطالع رسانی در زمینه اچ آی وی / ایدز 
 یکی از استراتژی های برنامه کشوری پیشگیری از این بیماری در کشور است.

آیین بزرگداشت روز جهانی ایدز  ۱۳۹۸ 

فراخوان مناقصه عمومی 
یـک مرحـله ای تأمین 
 نیروی انسانـی خدمات،
 نظافـت و آبـدارخانه 
بیمارستان  میالد بیرجند

شرح در صفحه 5 

مدیرکل محترم فرهنگ و  ارشاد  اسالمی خراسان جنوبی 
 معاون محترم فرهنگی

و  کارشناسان فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی
 تمامی دست اندرکاران برپایی نمایشگاه کتاب و مردم فهیم استان 

در دورانی که ما ناامیدانه فعالیت نشر و پخش کتاب را داشتیم شما بزرگواران با برپایی 
نمایشگاه کتاب آن هم در محلی که به تازگی تاسیس گردیده و کاستی هایی هم دارد 
باعث شدید که جان دوباره به ما فعاالن کتاب دهید، برخود الزم دانستم از زحمات و 
تالش های ارزنده تان قدردانی نمایم. امید است ما نیز بتوانیم با خلق آثار فاخر و عالی 

گامی موثر برداریم. 

انتشارات متخصصان آینده - کتابسرای ساختمان 
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 فروش 22 میلیاردی در چهارمین نمایشگاه صنایع دستی خراسان جنوبی پیش بینی می شود

هزینه اشتباهات مدیریتی
 در استان را باال ببریم 
*هرم پور

...ادامه سرمقاله از صفحه یک(  اما ذهن مردم و 
خاطره ی تاریخ و شعور جامعه را که نمی توان 
به بازی گرفت! بعضی از کرده های آنان، خیانت 
بود و برخی از ناکرده هایشان، غفلت های بزرگ و 
بی جبران. و همیشه آنچه برای مردم و شهرونداِن 
نجیب و موقِر هم استانی ما باقی ماند، مشتی آه 
و تلنباری افسوس های بی خود بود و بس. واقعًا  
بی خود. چون نه آن مدیراِن بی درد، دیگر  بر می 
گردند و نه دردمندِی شهروندان ما را نسخه ای و 
شفایی هست، جز اینکه شاید دردی به درد بی 
خیالی های آن بزرگواران اضافه و کم می کند. 
پس چه باید کرد؟ سوال بزرگ همین است. من 
براساس یک تجربه کوچک اما کاربردی معتقدم 
باید »هزینه« ی اقدامات نامناسب مدیران را در 
استان باال برد. این راهبرد نجات بخش، هم یقه 
رفته ها را می گیرد و هم تازه آمده ها را قبل از 
نشستن بر مسنِد تر و تازه مسئولیت ها، از صافِی 
ریز و دقیق َصالح و پاک دستی و دغدغه مندی 
عبور می دهد و صد البته بیشتر معتقدم که می 
باید از همین جا و همین حاال هم شروع کرد. 
باید برای اقدامات و عملکردها و تصمیم هایی که 
 مدیران به اشتباه گرفته اند یا می گیرند،  هزینه ای 
مقررکرد. این حق مردم، حق جامعه استانی و حق 
رسانه هاست. حق مردم و رسانه هاست که از 
فالن استاندار سابق یا اسبق، بابت سوء استفاده 
هایش یا غفلت هایش یا سوءاستفاده اطرافیانش 
بازخواست کنند. این حق مردم و رسانه هاست که 
از فالن فرماندار یا مدیرکل بابت سهل انگاری و 
تصمیم اشتباهش بازخواست کنند. این حق مردم و 
رسانه هاست که از فالن شهردار به خاطر جانمایی 
نامناسب یک میدان یا حیف و میل اعتبارات در 
جریان پروژه ای، یا معطل ماندن پروژه ای دیگر یا 
تصمیمی نادرست و اقدامی نادرست تر و سد شدن 
معبری یا تنگ و مسدود شدن کوچه ای یا به خطر 
افتادن حریمی یا افزایش ترافیک در منطقه ای یا 
نا زیبا شدن چهره شهری یا تولید و دوام آالینده 
های صوتی و زیست محیطی، یا زد و بند پشت 
پرده و خورد و برد پنهانی، به دستگاه قضا و به 
مدعی العموم طرح شکایت ببرند. این حق مردم و 
رسانه هاست که از فالن مسئول در سازمان یا نهاد 
یا اداره کل بابت بی برنامگی و تساهل و تسامح 
آشکارش که منجر به گران شدن زمین یا ایجاد 
یک جریان مسموم اجتماعی و فرهنگی در شهر و 
استان و یا آسیب به آرامش و آسایش آنها شده،  به 
دستگاه قضا شکایت کنند. به عنوان یک حرکت 
جریان ساز مفید اجتماعی، به نظر می رسد الزم 
باشد مستندات و ادله مستند و موثق شهروندان 
عزیز جمع آوری و در قالب پویشی اجتماعی برای 
حفظ و صیانت از امنیت و آسایش و توسعه استان 
و برای در امان ماندن استان از آسیِب گزنده تجربه 
و خطاهای مدیریتی و برای تلنگر زدن به جامعه 
مدیریتی استان، پیگیری و حداقل در خصوص 
استان حضور  در  مدیری که  از عزیزان  برخی 
داشتند و آنچه توانستند خوردند و آنچه نتوانستند 
هم با خود برداشتند و بردند و بعد هم به ریش 
همه و به وقار و به نجابت مردم استان خندیدند، 
مع االسف و با کمال تعجب اکنون در این کشور 
پست و مقامی هم دارند، به جدیت دنبال شود و 
به سرانجام عبرت آموزی برسد. استان ما، وقتی 
توسعه می یابد که مدیران دغدغه مند داشته باشد، 
مدیر دغدغه مند در فرهنگ مدیریتی ما، گوهری 
بسیار کم پیداست، با کمال تأسف و شرم باید گفت  
مدیر پرورش یافته در مکتب مدیریتی کشور ما، 
باید از فردای مطالبه خواهی جدی مردم و پرهزینه 
بودن هر اشتباه و تصمیم بی برنامه اش بترسد تا 
یاد بگیرد یا مجبور شود مدیر خوبی باشد. بیایید 
دست در دست هم دهیم و مطالبه گر باشیم و 
هزینه اشتباهات مدیران را در استان به شدت 
باال ببریم. این وظیفه، وظیفه ای دینی، اجتماعی، 
برای همه مردم  ما،  برای  فرهنگی و اخالقی 
استان، برای رسانه ها و برای مدعی العمومیست 
که اکنون حسب وظیفه اجتماعی و اداری خود، 
تکلیف رسیدگی به مشکالت مردم و بر اساس 
وظیفه شرعی و اخالقی اش، تکلیف ستاندن حق 
مردم را دارد. چه زیاد باشد و چه کم، چه درگذشته 

باشد و چه اکنون.     
)لطفا نظر و پیشنهاد خود در رابطه با یادداشت های 

روزنامه را به شماره 09304943831 ارسال فرمایید(   

یکشنبه *10آذر 1398* شماره 4506

هرگونه حفاري در شهر و روستاهاي گازدار استان، پس از استعالم 
دادرس مقدم- معاون امور بهره برداري شرکت گاز استان گفت: برای جلوگیری از حوادث ناگوار و برای حفظ مسائل ایمنی شهروندان قبل از انجام هرگونه حفاری در شهرها و روستاهاي گازدار استان، دریافت استعالم تاسیسات 
از ادارات شرکت گاز استان ضروری است. محمودی افزود: تاکنون شاهد حوادث ناگوار جانی و مالی عدیده ای ناشی از برخورد بیل مکانیکی با خطوط لوله گاز در سطح کشور بوده ایم که برای جلوگیری و پیشگیری از این 
گونه حوادث و اتفاقات بر لزوم اخذ استعالمات مربوط تاکید می شود . وي از آمادگي پست هاي امداد سراسر استان در زمینه پاسخگویي به حوادث مرتبط با گاز طبیعي از طریق  شماره 194 در تمامي ساعات شبانه روز خبر داد.

سربازی- مدیر امور آب فردوس گفت: با 
صرفه جویی بیش از 11 میلیون متر مکعب 
آب  به وسیله نصب کنتور حجم مصرف 
به  پارسال  فردوس  در  کشاورزی  بخش 
حدود 30 میلیون متر مکعب رسید. هادی 
رحیمی در گفت و گو با خبرنگار آوا افزود: 
در فردوس ساالنه یک و شش دهم میلیون 
لیتر از تمام چاه های متعلق به فردوس برای 
شودکه  می  برداشت  نیاز  مورد  آب شرب 
برداشت این مقدار آب برای تأمین آب شرب 

فردوس تاثیر چندانی بر افت آبخوان ندارد.
با توجه به رسالت دولت  وی تاکید کرد: 
مبنی بر تأمین آب شرب مردم، مدیریت 

آب  ارجحیت  و  کشاورزی  آب  مصرف 
شرب بر مصارف کشاورزی دولت موظف 
است آب شرب را از مکانی که کارشناسان 
کند.  تامین  دهند  تشخیص  نیرو  وزارت 
رحیمی تصریح رد: آب ثروتی ملی است 
و به هیچ فرد و گروه خاصی تعلق ندارد و 
این موضوع مطابق اصل 4۵ قانون اساسی 

به صراحت بیان شده است.

وضعیت دشت فردوس
وی با اشاره به اینکه برداشت های آب از 
دشت فردوس در سه مصرف کلی شامل 
کشاورزی، شرب و صنعت و خدمات می 

رسد افزود: حجم عمده برداشت ها در بخش 
کشاورزی است که بیش از 41 میلیون متر 
مکعب در سال با پروانه بهره برداری از این 

آب استفاده می کند.

مدیریت  برداشت از دشت 
فردوس

وی بیشتر توضیح داد که با رعایت ساعت 
هزار   4 میزان  به  فردوس  دشت  کارکرد 
های  چاه  عمال  سال  در  ساعت   8۶۲ و 
کشاورزی حدود شش ماه از سال خاموش 
بوده که همین امر موجب کاهش چشمگیر 
بهره برداری آب در بخش کشاورزی از منابع 

زیرزمینی شده است.

برخورد قانونی با متخلفان
رحیمی تصریح کرد: با توجه به اینکه منابع 
آب از حیاتی ترین عوامل توسعه پایدار در 
هر منطقه به ویژه استان خشک خراسان 
بهینه مصرف  باشد ومدیریت  جنوبی می 
است.  دولت  کاری  اولویت  در  آبی  منابع 
وی خاطرنشان کرد: بیشترین میزان نفوذ و 
تغذیه آبخوان ها از سطح و بستر رودخانه 
ها، مسیل ها، و شیل ها انجام می شود و 
امور آب فردوس بر اساس وظایف قانونی 
 خود با برداشت کنندگان غیر مجاز مصالح 

رودخانه ای و افرادی که با تصرف در بستر 
رودخانه عمال رژیم طبیعی سیالب را بهم 
از وقوع  ناشی  ایجاد خطر  نیز  و  زنند  می 
سیالب در پایین دست می گردند مطابق 
قانون برخورد می کند. وی  میانگین بارندگی 
کره زمین را برابر گزارش های جهانی 800 
میلیمتر در سال برشمرد و گفت: این میزان در 
ایران ۲۵0 میلیمتر ودر استان خراسان جنوبی 
و فردوس 130 میلیمتر است که یک هشتم 
بارندگی جهانی است. وی افزود: با این وجود 
میزان تبخیر در منطقه ما حدود شش برابر 
متوسط جهانی و فقط 9 درصد از بارندگی ها 

به آبخوان ها نفوذ می کند.

صرفه جویی 11 میلیون متر مکعب آب در فردوس 

کاری- مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری 
و صنایع دستی گفت: 13 آذر با حضور 30 
استان کشور چهارمین نمایشگاه سراسری 
صنایع دستی در محل دائمی نمایشگاههای 
گذشته  روز  رمضانی  برپا می شود.  استان 
در نشست خبری گفت: در این نمایشگاه  
دیگر  از  استان، ۶۵ غرفه  بومی  9۵ غرفه 
استان ها، 43 غرفه دستگاه های اجرایی و 
بیرجند با 40 غرفه، شرکت خواهند کرد که 
بود.  خواهد  غرفه  شامل ۲0۵  مجموع  در 

مجوز 14 استان برای نمایشگاه 
صنایع دستی

 وی با تاکید بر اینکه از 31 استان در کشور 
نمایشگاه  برگزاری  مجوز  استان  فقط 14 
سراسری صنایع دستی را دارند یادآور شد: 
توانایی های  دهنده  نشان  موضوع  همین 
باالی استان در حوزه معرفی صنایع دستی 

استان و فروش خوب صنایع دستی است.
مدیرکل میراث فرهنگی یادآور شد: برخی 
از استان ها همچون یزد رشته موتابی و قلم 
 زنی را به صورت ورک شاپ کارگاه برگزار 
می کنند. وی ادامه داد : بسیج سازندگی، امور 
عشایری، دانشگاه هنر، کمیته امداد، اتحادیه 
سازمان  و  و جهادکشاورزی  دستی  صنایع 
زندانها در این نمایشگاه سراسری شرکت 
خواهند کرد. وی با بیان اینکه در نمایشگاه 
سال گذشته  11 میلیارد ریال فروش داشتیم 

گفت: امسال باتوجه به افزایش 100درصدی 
غرفه ها انتظار داریم فروش صنایع دستی دو 
برابر شود اما نباید شرایط اقتصادی مردم را 
فرهنگی،  میراث  مدیرکل  بگیریم.  نادیده 
بیان  با  صنایع دستی و گردشگری استان 
اینکه  توانستیم با استفاده از کمک های 
فنی اعتباری ۲ میلیارد و 800 میلیون تومان 
جذب کنیم، ادامه داد: با همکاری بانک انصار 
مقررشد دو برابر این مبلغ توسط بانک به 
صنعتگران تسهیالت کم بهره 10 درصدی 

پرداخت کنیم که تاکنون ۶0 طرح به بانک 
معرفی شده است.

مرکز توسعه صنایع دستی در
 خیر آباد 

معاون صنایع دستی میراث فرهنگی، صنایع 
دستی و گردشگری نیز با بیان اینکه از ۷ هزار 
هنرمند در حوزه صنایع دستی استان ثبت 
اطالعات داشته اند، ادامه داد: مرکز توسعه 
و ترویج صنایع دستی محله خیرآباد بیرجند 

به زودی راه اندازی می شود.عباس زاده  از 
برپایی شش سیاه چادر عشایری در نمایشگاه 
صنایع دستی خبر داد و  افزود: استان های 
لرستان، گلستان، خراسان شمالی و خراسان 
محصوالت  چادرها  سیاه  این  در  جنوبی 
خود را عرضه خواهند کرد. وی یادآور شد:  
غرفه بسته بندی با همکاری دانشگاه سپیده 
کاشانی برای معرفی صنایع دستی و بسته 
بندی آن در محل این نمایشگاه برپا می شود.
وی با بیان اینکه مهمترین دغدغه بحث بازار 
فروش صنایع دستی است و برپایی نمایشگاه 
ها یکی از راهکارها برای این مهم است، 
ادامه داد: اکنون خانه های تاریخی به کارگاه 
های تولید صنایع دستی تبدیل شده است. 
چهارمین نمایشگاه سراسری صنایع دستی 
استان13 لغایت 18 آذر  از ساعت 1۶ الی 
۲۲ برای در محل دائمی نمایشگاه های بین 
المللی بیرجند پذیرای عالقمندان خواهد بود.

ایران به نمایشگاه صنایع دستی استان می آید 
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پیام های ایمنی: گاز منو اکسید کربن گازی بدون بو و رنگ و بسیار سمی و کشنده می باشد که در اثر احتراق ناقص وسایل گاز سوز ایجاد می شود، لذا همواره به نصب صحیح وسایل گاز سوز و به ویژه 
باز بودن مسیر دودکش توجه نمایید.                                                روابط عمومی شرکت گاز استان خراسان جنوبی
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آگهی مزایده اموال منقول - نوبت اول 
اینکه در پرونده کالسه ۹۸۰۶۱۳ اجرایی  به  نظر 
عبدالصمد  فرزند سید  مهدی صمدی  آقای سید 

محکوم است به پرداخت مبلغ ۳۴/۵۶۳/۳۷۲  ریال در حق خانم 
هما عباسی و مبلغ ۱/۲۵۰/۰۰۰ ریال حق االجرا در حق دولت 
و شخص ثالث در قبال بدهی محکوم علیه مقدار ۲۰۰ مترمربع 
سنگ گرانیت مشکی رنگ به ابعاد ۱۵*۱۵ و ۱۵*۲۰ و ۱۵*۴۰ 
)واقع در جاده چاحوض مرغداری صمدی( معرفی و توقیف و 
طبق نظر کارشناس منتخب از قراری متری ۲۳۰/۰۰۰ ریال و 
جمعا به مبلغ چهل و شش میلیون ریال کارشناسی گردیده و 
از ساعت ۹  از طریق مزایده در مورخ ۱۳۹۸/۹/۲۳  قرار است 
الی ۹/۳۰ صبح در دفتر اجرای احکام مجتمع شوراهای حل 
اختالف بیرجند به فروش برسد که قیمت پایه از بهای ارزیابی 
شده شروع و به شخصی که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید 
فروخته خواهد شد.۱۰ درصد مبلغ پیشنهادی في المجلس از 
برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه 
نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید در غیر این 
صورت ۱۰ درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد 
شد. لذا متقاضیان در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از 
موعد مزایده به این اجرا واقع در خیابان طالقانی - بین طالقانی 
۱۶و۱۴ مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند مراجعه و از مورد 
مزایده بازدید به عمل آورند. هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار 
خواهد بود. ضمنا آگهی مزایده از وب سایت دادگستری به آدرس  

WWW.dadkj.ir قابل مشاهده می باشد.
مهدی چاپاری -  مدیر اجرای احکام مجتمع شوراهای حل 
اختالف بیرجند

دادگستری کل استان خراسان جنوبی

قصر موبـایل راه رو
مرکز خرید و فروش خط دائم 
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آگهی مزایده اموال غیر منقول )رهنی(
 مستند به مواد ۱۲۱ و ۱۲۲ - آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی الزم االجرا ششدانگ پالک ثبتی شماره یکهزار و چهارصد 
و هجده فرعی از چهار اصلی )۱۴۱۸ فرعی از ۴- اصلی( بخش ۲ بیرجند به نشانی امیرآباد، امام علی )ع( ۱۳، پالک ۲۲ ملکی 

آقای محمد گیوکی فرزند غالمرضا به شماره ملی۰۶۵۱۸۹۰۸۶۱که سند مالکیت آن ذیل ثبت ۶۸۱۰۴ صفحه ۱۸۵ دفتر جلد ۴۶۸ به نام 
وی صادر و تسلیم گردیده است و دارای حدود اربعه ذیل به شرح پرونده ثبتی: شماال دیواریست به طول ۸ متر به باقیمانده ۲۴۵ فرعی شرقا 
دیواریست به طول ۲۹ متر به محوطه تصرفی آقای شهابادی باقیمانده ۲۴۵ فرعی جنوبا درب و دیوار به طول ۸ متر به کوچه غربا به طول ۲۹ 
متر به دیوار پالک ۱۴۱۹ فرعی )فاقد حقوق ارتفاقی( که برابر سند رهنی شماره ۲۷۹۰۳- ۱۳۹۲/۱۲/۱۱ تنظیمی در دفترخانه اسناد رسمی 
شماره ۷ بیرجند در قبال مبلغ یک میلیارد و سیصد و هشتاد و هشت میلیون ریال )۱/۳۸۸/۰۰۰/۰۰۰( موضوع بدهی آقای علی حاجی زاده 
فرزند غالمرضا به عنوان وام گیرنده برای مدت ۵۶ ماه در رهن بانک توسعه تعاون شعبه بیرجند قرار گرفته است، چون متعهدین ظرف مدت 
مندرج در سند به تعهدات خویش عمل ننموده اند، بانک توسعه تعاون به عنوان مرتهن مستند به ماده ۳۴ - اصالحی قانون ثبت از دفترخانه 
تنظیم کننده سند راجع به وصول مبلغ ۱/۹۷۸/۸۵۱/۱۸۰ریال بدین شرح : )مبلغ۱/۳۸۸/۰۰۰/۰۰۰ ریال اصل طلب و مبلغ ۳۶۹/۶۳۷/۹۲۳ 
ریال سود متعلقه و مبلغ ۲۲۱/۲۱۳/۲۵۷ ریال بابت خسارت تاخیر تادیه تا روز تقاضای صدور اجرائیه ۹۶/۱۲/۷ به انضمام خسارت تاخیر تا 
روز وصول تقاضای صدور اجرائیه علیه متعهد و راهن با مشخصات فوق را نموده و پرونده ای تحت شماره بایگانی ۹۶۰۱۴۵۲ 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 ۱۳۹۸۰۵۰۰۸۰۲۶۰۰۳۷۳۹- ۱۳۹۸/۴/۱۸  
ششدانگ مورد رهن به صورت یک باب منزل ویالیی شمالی با قدمت بنای حدود شش سال، دو طبقه، طبقه همکف یک واحد و طبقه اول دو 
واحد مجموعا مشتمل بر سه واحد آپارتمان با زیر بنای کل حدود ۲۸۹/۵ مترمربع نوع سازه ساختمان اسکلت فلزی، سقف کرومیت کمپوزیت، 
 نما آجر سفال، کف واحدها سرامیک و کابینت فلزی، سرمایش کولر آبی و گرمایش بخاری گازی، انباری داخل حیاط با زیر بنای حدود ۱۶

 مترمربع با سقف ورق موجدار فلزی که در حال حاضر به عنوان آرایشگاه استفاده می شود دارای انشعابات آب، برق،گاز هر کدام سه امتیاز 
که با در نظر گرفتن جمیع جهات و عوامل مؤثر به مبلغ سه میلیارد و سیصد و هفتاد و هشت میلیون ریال )۳/۳۷۸/۰۰۰/۰۰۰( ارزیابی و قطعیت 
یافته است و به درخواست نماینده بستانکار در روز چهارشنبه ۱۳۹۸/۱۰/۱۱ 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 ۴۰۰۰/۲۷۹۰۳/۴ - ۱۳۹۸/۷/۱۶ بانک توسعه تعاون بیرجند ملک مورد رهن دارای بیمه تا تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۲  نزد شرکت بیمه 
تعاون 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 توسعه تعاون 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: ۱۳۹۸/۹/۱۰                 غالمرضا دادی- رئیس اداره اجرای اسناد رسمی بیرجند
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آگهی مزایده اموال غیرمنقول - نوبت اول
نظر به اینکه در پرونده اجرایی شماره  ۹۷۰۹۴۷ محکوم علیه آقای محمدرضا کیانی و غیره محکوم است به پرداخت مبلغ 
 ۶۸۲/۰۰۱/۷۶۲ ریال بابت اصل خواسته و غیره در حق محکوم له بانک صادرات و پرداخت مبلغ ۲۴/۱۶۷/۶۱۷ ریال بابت 

حق االجرا در حق صندوق دولت و با توجه به توقیف ششدانگ پالک ثبتی ۴۱۵۹ فرعی از ۲۴۹ اصلی بخش ۲ بیرجند واقع در خیابان 
عدالت ۳ ، پالک ۶۳، ساختمان شامل طبقه همکف )آسانسور، استخر و پیلوت جهت پارکینگ( به مساحت ۱۸۹ مترمربع و طبقه اول به 
مساحت ۱۸۱/۲۰ و طبقه دوم به مساحت ۱۸۱/۲ و سوم به مساحت ۱۶۵/۳۵ )دوم و سوم به صورت دوبلکس( و طبقه چهارم به مساحت 
۶۵/۶۵ )به صورت انباری با احتساب خرپشته و آسانسور( و مجموعا به مساحت ۷۸۲/۴۰ مترمربع به صورت اسکلت فلزی و سقف بتونی 
در زمینی به مساحت ۲۶۲/۵ مترمربع در سال ۱۳۹۲ احداث شده است تعداد انشعابات نصب شده شامل ۲ انشعاب گاز، ۲ انشعاب آب، 
۲ انشعاب برق می باشد که به مبلغ ۴۰/۶۶۴/۰۰۰/۰۰۰ ریال کارشناسی شده است،  به میزان محکوم به از طریق مزایده در روز یکشنبه 
۱۳۹۸/۱۰/۱ از ساعت ۹ الی ۱۰ صبح در دفتر اجرای احکام حقوقی به فروش می رسد. 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

دادگستری جمهوری اسالمی ایران

چلو کوبیده
چلو جوجه
چلو پاچین
چلو بال

کوبیده
جوجه
پاچین
بال

   کبـابی محمـد )ابوترابی(
برنج ایرانی درجه یک

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

09365045962 - 32436979

طبخ زغالی

پیک رایگان

بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان خراسان جنوبی در نظر دارد: 
ملک تجاری در شهر بیرجند واقع در بیرجند - خیابان خلیل 
طهماسبی - حد فاصل خیابان معلم و خیابان عدل - پالک ۵ 
را از طریق مزایده عمومی واگذار نماید. متقاضیان می توانند به 

منظور دریافت اسناد مزایده با در دست داشتن فیش واریزی به مبلغ ۵۰۰/۰۰۰  
به  ملی  بانک   IR شماره۸۴۰۱۷۰۰۰۰۰۰۰۲۰۵۰۲۷۴۷۹۰۰۱  حساب  به  ریال 
نام بنیاد مسکن انقالب اسالمی خراسان  جنوبی بابت هزینه خرید اسناد به واحد 
امور قراردادها و کنترل پروژه ها بنیاد مسکن انقالب اسالمی خراسان جنوبی واقع 
در بیرجند - خیابان پاسداران - نبش  پاسداران ۳۰ مراجعه نموده و پیشنهادات 
خود را حداکثر تا پایان وقت اداری روز دوشنبه ۱۳۹۸/۹/۱۸ به اداره حراست بنیاد 
 مسکن انقالب اسالمی خراسان جنوبی تحویل نمایند. ضمنا پاکات در روز سه شنبه 
۱۳۹۸/۹/۱۹ ساعت ۱۲ بازگشایی خواهد شد. متقاضیان می توانند جهت اطالعات 
 بیشتر با شماره ۳۲۴۲۰۷۷۲-۰۵۶ امور قراردادها و کنترل پروژه ها تماس حاصل نمایند.
                     روابط عمومی بنیاد مسکن انقالب اسالمی خراسان جنوبي

 موضع گیری های مناسب 
رسانه های استان 

فرمانده سپاه  خراسان جنوبی رسانه ها را اثرگذار 
خراسان  رسانه های  گفت:  و  خواند  مهم  و 

از  مختلف  موضوعات  در  خوبی  به  جنوبی 
جریان  کردن  محکوم  بازار،  در  گرانی  جمله 
فتنه و مطالبه گری ورود کرده و پوشش داده اند 
داشته اند. خوبی  و  سریع  موضع گیری های  و 
مدیرعا مل  تسنیم  با  دیدار  در  قاسمی  سردار 
استان  فرهنگی  بخش های  در  اینکه  بیان  با 
اقدامات خوبی انجام شده است، افزود: در بین 
رسانه های استان انسجام و هماهنگی خوبی 
شاهد یم و از خبرگزاری ها و رسانه های استان 
به  تسنیم  خبرگزاری  از  وی  داریم.  رضایت 
عنوان رسانه ای تاثیرگذار، مهم و فعال در کشور 
یاد کرد.مجید قلی زاده، مدیرعامل خبرگزاری 
تسنیم هم با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری 
گفت: وظیفه داریم با این نگاه رصد هوشمندانه 
و نقد منصفانه را سرلوحه برنامه های خود قرار 
داده که شکر خدا با این رویکرد موفقیت های 

خوبی حاصل شده است.
 

  ثبت رکورد  تولید در کویرتایر 

رکورد  ثبت  کویرتایر  شرکت  مدیرعامل 
باالترین تولید روزانه هفته اخیر در این واحد 
تولیدی را 1۲ هزار و 3۵۶ حلقه در روز اعالم 
از  با مدیرعامل و جمعی  کرد.زینلی در دیدار 
مدیران ستادی خبرگزاری تسنیم، این رسانه 
را مجموعه ای ارزشی و راهگشا برای کشور 
دانست و گفت: طرح توسعه شرکت کویرتایر 
در  و  است  اعتبار  تومان  میلیارد  نیازمند ۲۵۷ 
صورت حمایت دولت، شرایط ثبات اقتصادی 
و تخصیص به موقع ارز و رفع موانع تامین مواد 
اولیه، قطعاً کویرتایر بیش از 94 درصد ظرفیت 

منصوبه خود را تولید خواهد کرد.
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بن های نمایشگاه کتاب در خراسان جنوبی قابل استفاده است

 ایرنا - معاون امور فرهنگی و رسانه اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی گفت: بن های کتاب تا سه هفته پس از اتمام سیزدهمین نمایشگاه کتاب خراسان جنوبی قابل استفاده است. رمضانی افزود: 
به مدت سه هفته پس از اتمام نمایشگاه با مراجعه به کتابفروشی های معرفی شده می توان از طریق بن کارت نمایشگاه خرید کرد. وی گفت: پاتوق کتاب بیرجند نبش مدرس ۲۵، نمایشگاه دائمی کتاب 
بیرجند نبش حکیم نزاری، کتابفروشی خوارزمی ابتدای خیابان مدرس، نهال دانایی واقع درخیابان معلم بعد از کوچه ۳۷ و کتابفروشی اندیشمند ابتدای خیابان معلم پذیرای بن کارت های شهروندان است.

بازار داغ  تبلیغات 
کاندیداهای   احتمالی

 در فضای مجازی
امین جم - برخی کاندیداهای احتمالی 
انتخابات  دوره  یازدهمین  در  استان 
حالی  در  اسالمی  شورای  مجلس 
مجازی  صفحات  تشکیل  به  اقدام 
اند که به گفته معاون  تبلیغاتی کرده 
سیاسی استاندار، هرگونه تبلیغات پس 
از رصد در کمیته فضای مجازی می 
فرد  با  و  تلقی  به عنوان تخلف  تواند 
شروع  با  شود.  می  برخورد  خاطی 
انتخابات  کاندیداهای  نام  ثبت  دوره 
تدریج  به  نیز  رقابتی  فضای  مجلس، 
در استان همچون سال های گذشته 
ایجاد خواهد شد. هرچند تاکنون حضور 
برخی چهره های شاخص در انتخابات 
خبرهای  در  اسالمی  شورای  مجلس 
خورد. طبق  می  به گوش  غیررسمی 
فضای  از  ما  خبرنگار  های  بررسی 
کاندیداهای  برخی  استان،  مجازی 
مقابل( ستون  در  )ادامه   ... احتمالی 

 خبر ویژه

این  در  که  شهروندی  از  تشکر  با 
ستون حرف دل مارو زد. همسایه ای 
جلوی  میگم  بهش  هرچی  که  دارم 
پارکینگ ما پارک نکن باز میاد همونجا 
پارک میکنه. زبون منو که نمیفهمه، 
زنگ میزنم 110 که بیاد یه بار برای 
همیشه مشکلو حل کنه، سه ساعت که 
میپرسن کجا؟! شما از بیرجند زنگ می 
زنید؟! تو کجایی؟ من کجام؟ بزرگوارای 
راهنمایی رانندگی یه آدرس تو مرکز 
شهر رو یاد ندارن؟ همینجاست که به 
درد خودم راضی میشم که طرف سر 
لجبازی ماشینشو جابجا نمیکنه، پس 
یک عذر خواهی از اون همسایه می 
کنم که مرسی در خونم پارک کردی 
و جابه جا هم نمی کنی ماشینتو، من 
پیاده میرم سرکار. چون گاهی اوقات 
باید بین بد و بدتر، بد رو انتخاب کرد ...
9۳9...۲16

امروز در خیابان مدرس تابلوی بزرگی 
توجهم را به خود جلب کرد: “ فروش 
مواد مخدر و دخانیات”  کاری به قانونی 
بودن یا نبودن آن ندارم وقتی کودک ما 
با این تابلو مواجه شود چه فکری می 
کند؟ چطور روز مبارزه با مواد مخدر و 
صد ها عنوان از این دست را باور کند. 
چطور در نوجوانی او را از  مواد مخدر 
منع کنم؟ کاش حداقل می توانستیم با 

خودمان روراست باشیم. 
یک شهروند
آباد،  بید، همت  روستاهای چشمه  در 
بخش  توابع  از  ملکی  داد  ا...و  چاه 
مرکزی شهرستان زیرکوه تلفن همراه 
این  در  باید  و  ندارد  آنتن  خانه  درون 
هوای سرد رفت بیرون از خانه یا مکان 
هایی که نسبت به درون خانه ارتفاع 
دارند تا تماس برقرار شود، حاال بماند 

که اینترنت اصال وجود ندارد.
یک شهروند
آنچه که امروز باعث نگرانی است وهمه 
از آن رنج می بریم اینه که بعضی اموال 
عمومی و بیت المال را مال خودشون 
راهم حق خودشون،  میدونن وخوردن 
سوای از مقوله اختالس و اختالسگران 
نابخرد که باید به شدت با آنها برخورد 
شود. عده معدودی هم هستن که مثال 
پیمانکار بوده و یا به نوعی در ازای کاری 
که انجام می دهند دستمزدی از بیت 
المال می گیرند که متاسفانه مشاهده 
پول  یاگرفتن  کاری  کم  که  می شود 
زیاد را ایراد نمی دانند از وعاظ محترم 
تمنا می شود رعایت حقوق بیت المال 

راترویج وفرهنگ سازی کنند.
ارسالی به تلگرام آوا
شهردار محترم لطفا برای تقاطع مصلی 
خیابان  وآسفالت  کیان  وتاالر  المهدی 

جنب تاالر فکری بردارید.
919...01۳

با عرض سالم و خسته نباشید خدمت 
به  خداوند  پرتالش.  و  محترم  استاندار 
زحمات شما اجر بدهد ما همیشه مدیون 
تالش شبانه روزی شما برای پیشرفت 
مردم  تمام  دعای  بود.  خواهیم  استان 
استان پشت سر شما. کاش از این دست 
انسانهای بی مدعا وخالص برای نمایندگی 
مجلس نیز پیدا میشد تا غبار عقب ماندگی 
از مرکز استان وشهرستانهای دیگر ما دور 

میشد. خدا شما را برای ما حفظ کند.
91۵...8۷6

تا به حال باالی هزاربار سامانه 6۳69 را 
امتحان کردم خطا میده. مسئوالن حداقل 
برای یک بار جواب قانع کننده به مردم 

بدهند. باتشکراز آوای مردم
9۳۳....۷6۷

با سالم و تشکر از شهرداری که امروز 
ظرف آشغالی نرجس 1۵روعوض کرد.

91۵...4۵0

....ادامه خبر ویژه
با  مجازی  صفحات  تشکیل  به  اقدام 
شکل و عنوان های مشخص کرده اند 
که در جای خود نیاز به بررسی دقیق و 
ویژه دارد. در همین خصوص، خوش خبر 
معاون سیاسی ، امنیتی استاندار در گفتگو 
با خبرنگار ما با بیان اینکه رصد فضای 
مجازی در حوزه امنیتی انجام خواهد شد، 
افزود: با شروع روند ثبت نام کاندیداها، این 
رصد با دقت و جدیت بیشتری صورت 
خواهد گرفت و در جلسات آتی به طور 
مفصل به این موضوع خواهیم پرداخت. 
وی در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار ما 
در مورد بررسی منبع تأمین هزینه تبلیغات 
گفت:  نیز  مجلس  کاندیداهای  توسط 
شورای نگهبان و هیئت نظارت به دنبال 
این موضوع هستند و طبیعتا اگر هزینه 
های نامتعارف از سوی کاندیداها انجام 
شود  محسوس بوده و قابل بررسی است.

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

سامانه پیام کوتاه : 3000272424

پیام شما

با سالم و احترام و آرزوی توفیق برای 
مسئولین نظام مقدس جمهوری اسالمی 
پیشنهادی به دادستان و معاون اجتماعی 
یا پیشگیری دادگستری استان داشتم 
امروزه نقش عوامل محیطی و غنای 
فرهنگی و اجتماعی جوامع در وقوع و 
گسترش جرم و جنایت قابل انکار نیست. 
محیط های سالم با نشاط و با مهندسی 
مسلمان  خانواده  یک  بنیان  پایه  بر 
همیشه آسیب های کمتری را تجربه 
محیط  مقابل،  نقطه  در  و  است  کرده 
و  اجتماعی  پویایی  نشاط،  بدون  های 
زندگی  یک  مهندسی  استانداردهای 
است.   بوده  ها  آسیب  از  سرشار  خوب 
چند روز پیش در جایی می خواندم که 
بیشتر چالش ها و ناآرامی های اخیر از 
شهرک های اقماری شهرهای بزرگ 
شروع شده و حتی بیشترین آسیب های 
اجتماعی نیز در این محیط ها تبلور پیدا 
می کند حاال به عنوان مثال می خواهم 
بگویم وقتی در بیرجند آمارهای پیدا و 
پنهان از تمرکز آسیب ها نشات گرفته 
که  است  جمعیتی  کانون  فالن  از  
پیرامونی  فضاهای  استانداردهای الزم 
ندارد و در آن محیط ها هیچگونه  را 
برنامه نشاط افزایی برای خانواده ها پیش 
بینی نشده چطور می توانیم انتظار داشته 
باشیم خروجی متفاوتی از معادالت سایر 
نقاط کشور داشته باشد اگر امروز برای 
ای  برنامه  منطقه  فراغت جوان فالن 
بردن  بین  از  برای  باید  باشید  نداشته 
آسیب های اجتماعی فعال شده در او 
در سال های بعد بسیار هزینه کنید. لطفا 
مسائل اجتماعی را هم در دستور کار قرار 
دهید .  چرا در شهر ما پروانه ساختمانی، 
پول عوارض، پول آسفالت، پول برق و 
 پول گاز و آب و مالیات همیشه دیده 
می شود ولی جز زیرساخت های فیزیکی 
) آنهم نیمه کاره ( هیچ نقطه قوتی برای 
شهر به ویژه درحوزه اجتماعی لحاظ نمی 
گردد؟  اگر امروز با هزینه کرد دستگاه ها 
امکان استفاده از سالن ورزشی ارزان یا 
رایگان را برای جوانمان فراهم کنیم بهتر 
از یارانه اختصاصی برای ترک اعتیاد او 
نیست ؟ اگر امروز با برنامه های فرهنگی 
نوجوانمان را اغنا کنیم بهتر از آن نیست 
که آمارهای خودکشی و تجاوز و اعتیاد 
را پنهان کنیم؟ به عنوان یک شهروند 
از دادستان و دادگستری می خواهم به 
ها  این حوزه  در  العموم  عنوان مدعی 
ورود پیدا کرده و همانطور که از جان و 
ناموس مردم دفاع می کنند از زیرساخت 
های فکری و اجتماعی مردم هم که 
آینده این کشور را می سازند دفاع و با 
مدیران بی توجه و کم کار برخورد کنند 
تا شاید با تلنگر این عزیزان کمی هم به 
نشاط و سرزندگی جامعه و به تبع آن 
پیشگیری از آسیب های اجتماعی کمک 
و دغدغه خانواده های بسیاری در استان 

مرتفع شود.
علی . ن از بیرجند

پیام رسان های اجتماعی : 09017245463
سامانه پیام کوتاه : 3000272424

 دیدگاه خوانندگان

به  رسانه  تسنیم-  خبرگزاری  گزارش  به 
گره  در  دموکراسی  چهارم  رکن  عنوان 
که  هایی  چالش  و  مشکالت  از  گشایی 
مردم با آن در بخش های مختلف روبرو 
از دستگاه  می باشند، نقش مطالبه گری 
های اجرایی و نظارتی دارد ، موضوعی که 
نیست.   پوشیده  بر هیچ کس  آن  اهمیت 
خبرنگاران چشم بینا، گوش شنوا و دیدبان 
پل  عنوان  به  که  هستند  جامعه  هوشیار 
ارتباطی بین مسئوالن و مردم، انتقال نیازها 
و مطالبات مردم را به طور ویژه در برنامه 
کاری خود دارند. این رسالت خطیر در استانی 
همچون خراسان جنوبی که به سن نوجوانی 
رسیده، رنگ و بویی دیگر دارد. مردم مأخوذ 
به حیای استان، مطالبه گر نیستند و شاید 
همین موضوع هم فرصت طلبی خیلی ها را 
به همراه داشته و همین موضوع هم وظیفه 
جامعه رسانه ای خراسان جنوبی را خطیرتر 
کرده است. بررسی پرونده فعالیتی سال های 
گذشته رسانه های استان به خوبی حکایت از 
تأثیر تک تک اعضای آن در رفع مشکالت  
دارد، که اگر غیر این بود، صاحبنظران متعدد، 
به اهمیت نقش رسانه ها در توسعه این 

استان تازه تأسیس اذعان نمی داشتند. 

*مرد است و قولش!
به جرأت می توان گفت؛ از همان دوشنبه 
پاییزی)1۲ آذرماه( که معاون عمران و توسعه 
امور شهری و روستایی وزارت کشور  به 
استان آمد تا مراسم تودیع و معارفه استانداران 
درهای  کند،  همراهی  را  جنوبی  خراسان 
توجه به روی مطبوعاتی های استان گشوده 
تر شد. آن روز، محمدصادق معتمدیان که 
از چندی قبل به عنوان هفتمین استاندار 
سکان  بود،  شده  معرفی  جنوبی  خراسان 
مدیریت عالی استان را به عهده گرفت و از 
همان روز در عین ناباوری، رسانه ای ها را 
جور دیگری دید. خانه مطبوعاتی های استان 
توانستند بی واسطه با او ارتباط برقرار کنند و 
از کاستی هاشان بگویند و این مهمان تازه 
از راه رسیده، بدون هیچ عذر و بهانه ای 
به آنها قول همکاری داد. مهمترین وعده 
نماینده دولت در استان به خبرنگاران، پاسخ 
به اصلی ترین درخواست شان ایجاد خانه 
بود،  ای درخور شأن و جایگاه خبرنگاران 
فضای مناسبی که بتواند با مدیریت صحیح 
و برنامه ریزی درست، بخشی از نیازهای 
خبرنگاران را پاسخ گوید. خیلی ها به استناد 
تجربه های گذشته، این وعده را همچون 
وعیدهای پیشینیان دیدند و باورش نکردند 
اما تخصیص اعتبارات وعده شده و تأکید بر 
جبران کاستی ها تا ساخت کامل بنا،حضور 
نشست  برگزاری  خبرنگار،  روز  مراسم  در 
های متعدد در راستای پیگیری مشکالت 
رسانه ها و... لبخند امید را بر لبان همه نشاند. 
بدون تردید همین تدبیرهای درست استاندار  
بود که خبرنگاران را مجاب کرد از همان 
باشند. معتمدیان،  روز نخست در کنارش 
همچنان که در مراسم معارفه اش گفته بود، 
برای توسعه خراسان جنوبی برنامه داشت. 
سخت  اهدافش  کردن  اجرایی  برای  او 
تالش می کرد و چون سرمایه غنی نیروی 
 انسانی منطقه را در توسعه علمی کشور مؤثر 
غفلت  گاه  توان هیچ  این  از  دانست،  می 
نکرد.اصحاب رسانه هم که از سال 1۳8۳ 
و بعد تأسیس خراسان جنوبی، دالیل عدم 
پیشرفت استان را کم توجهی های فراوان به 
ظرفیت نیروی انسانی، پتانسیل های طبیعی، 
توان بالقوه و ... آن می دانستند، چنین حال 

خوشی را غنیمت دانستند.

*آغاز همراهی در سفرهای 
شهرستانی

به  سفر  با  را  هایش  برنامه  معتمدیان، 
شهرستان های 11 گانه استان و رصد شرایط 
از نزدیک شروع کرد. اولین مقصد، نهبندان 
بود، دیاری کویری که ۲0 سال قبل، حضور 
اَبَرمردی را تجربه کرده بود که فرمود؛” من با 
آمدن به نهبندان می خواهم توجه مسئوالن 
را به این منطقه و مناطقی از این قبیل به طور 
کامل جلب کنم”. مدیران وقت برای تحقق 
این فرمایش، سند توسعه نهبندان را تدوین 
کردند، سندی که مدتی در رأس برنامه ها 
قرار داشت اما به مرور کمرنگ و کمرنگ تر 
شد، تا آن جا که خیلی ها به این باور رسیدند 
که قرار است تأکید رهبری بر تخصیص 
اعتبارات ویژه برای زدودن غبار محرومیت از 

این جنوبی ترین شهرستان خراسان جنوبی 
به فراموشی سپرده شود، اما با حضور استاندار،  

این جریانات فکری تغییر کرد. 
معتمدیان، نهبندان را به عنوان اولین مقصد 
سفر کاری خود در مناطق مختلف استان، 
انتخاب کرد تا توجه همه مدیران را به این 
منطقه جلب کند، سفر به نهبندان و دیگر 
مناطق استان به خوبی رصد شد و رسانه ها 
ریز به ریز اطالعات ۵8۵ مصوبه سفرهای 

14 گانه استاندار را ترسیم کردند تا مستنداتی 
درخور از وعده های استاندار هفتم داشته 
پروژه  تکلیف  هم  که  هایی  وعده  باشند، 
های نیمه تمام را روشن می کرد، هم طرح 
های معطل مانده را به سرانجام می رساند، 
هم گره کور مشکالت را باز می کرد، هم از 

روزهای خوب می گفت و....

*سفرهای مقامات کشوری
همراهی رسانه ها با معتمدیان به سفرهای 
به  که  استاندار  نشد.  خالصه  شهرستانی 
استناد اطالعاتی که در جلسه معارفه اش 
عنوان کرده بود، ظرفیت ها و جاذبه های 
طبیعی و خدادادی را مهمترین نقطه اتکا 
جنوبی  خراسان  توسعه  و  رشد  عامل  و 
می دانست، برای بالقوه کردن تمامی این 
پتانسیل ها هم برنامه داشت. نخستین گام، 
تفهیم شرایط موجود به پایتخت نشینان بود 
و البته تذکر این نکته که در سایه همراهی و 
مساعدت دولتمردان و متولیان امر، می توان 
از همه این ظرفیت ها در راستای توسعه این 

استان شرقی بهره برد.
- ظرفیت های علمی دستاویز خوبی برای 
حضور سورنا ستاری، معاون علمی و فناوری 
نتیجه  که  بود  استان  در  جمهور  رییس 
های  شرکت  همراهی  و  مساعدت  اش 
دانش بنیان و واحدهای تولیدی مبتنی بر 
فرآوری محصوالت کشاورزی با تخصیص 

تسهیالت حمایتی ویژه شد.
-علی نبیان، معاون وزیر و سرپرست سازمان 
ملی زمین و مسکن وزارت راه و شهرسازی 
هم با وعده های خوبی درخصوص بهسازی 
کارگاهی  پروژه  زعفرانیه،  اراضی  شرایط 

صنوف آالینده و ... استان را ترک گفت.
و  مراتع  ها،  جنگل  سازمان  -رییس 
آقایی- هم که  آبخیزداری کشور- خلیل 
آمده بود تا نتیجه تالش حوزه کاری اش 
در ساخت و احداث 100 طرح آبخیزداری 
استان را از نزدیک ببیند ، با رضایت کامل 
اجرای صددرصدی، درست و  از پیشرفت 
اصولی پروژه ها، تخصیص اعتباراتی بیشتر 
برای ادامه راه را وعده داد. وعده ای که خیلی 

زود هم به بار نشست.
درمان،  و  بهداشت  حوزه  های  -کاستی 
پای قاسم جان بابایی، معاون درمان وزیر 
به  را  پزشکی  آموزش  و  درمان  بهداشت، 
استان باز کرد. سفری که تحوالت خوبی در 

حوزه درمان استان به همراه داشت.
جمهور،  رئیس  اول  معاون  جهانگیری   -
بودجه،  و  برنامه  سازمان  رییس  نوبخت 
اسالمی وزیر راه و شهرسازی، فتاح رییس 
بنیاد مستضعفان، مخبر رییس ستاد اجرایی 
امام خمینی)ره(، بختیاری  فرمان حضرت 
 .... و  خمینی)ره(  امام  امداد  کمیته  رییس 
برای آمدن هر کدام پیگیری های فراوانی 
انجام شد و هر مهمان کشوری که در استان 
حضور پیدا کرد، بر اساس برنامه ریزی های 
مدبرانه ای که اتفاق افتاده بود، هم از پتانسل 
های بالقوه استان مطلع گشت، هم آن روی 
سکه را دید و از نافرجامی ها و ناکامی ها و 

محرومیت ها آگاه شد، همین سیاست هم 
مصوبات بسیار خوبی برای استان به همراه 
داشت که تحقق هر کدام شان نقشی اساسی 
در رفع کاستی های استان دارد... بدون تردید 
خبرنگاران برای انعکاس همه این وعده ها و 
پیگیری آنها و انتقال اخبار تحقق شان به نوع 

ویژه برنامه ریزی کرده اند.

*رضایت مردم نتیجه داد

و شاید از جمله بهترین خبرهایی که طی این 
یک سال گذشته، مخابره شد، خبر تجلیل 
دکتر روحانی، رییس جمهور از استاندار به 
واسطه کسب رتبه برتر پانزدهمین جشنواره 
به  رسانی  زمینه خدمت  در  رجایی  شهید 
مردم بود. خبری که شکسته شدن یخ های 
مدیریتی و سختگیری های بدنه کارشناسی 
دستگاه های اجرایی، در نتیجه دسترسی 
راحت تر مردم به خدمات دولتی را حکایت 
می کرد.به راستی که میزهای خدمت ادارات 
و دستگاه های اجرایی خوب جواب داده بود.

معتمدیان در بدو ورودش به استان، قول 
داده بود چند موضوع خیلی مهم و کلیدی 
را که از دغدغه های مردم خراسان جنوبی 
است و از قضا با توسعه استان هم ارتباطی 
کند.  دنبال  به طور جدی  دارد،  تنگاتنگ 
و  فرهیختگان  و  نخبگان  درخواستهای 
خبرنگاران هم مزید بر علت شد و معتمدیان 
را پای میز مذاکره با وزرای مرتبط نشاند تا 
این که عالوه بر پیگیری تدوین سند جامع 
راهکارهایی  ارائه  و  آبی  کم  با  سازگاری 
به  آبرسانی  مشکل  رفع  برای  مناسب 
روستاها، تفاهم نامه مشترک طرح انتقال 
آب از سواحل چابهار به شرق کشور را به 
همراه استانداران خراسان رضوی و سیستان 
و بلوچستان و همچنین معاون وزیر نیرو 
امضا کرد تا طی آن، خراسان جنوبی هم 
همزمان با دیگر استان های شرقی، اجازه 
برداشت آب از دریای عمان را داشته باشد و 
به عبارتی پروژه انتقال آب از دریای عمان 
در افق 140۳  وارد فاز اجرا شود. دیگری راه 
آهن بود، پروژه ای که بر طرحش غبار زمان 
نشسته بود، میراثی معطل مانده که در دولت 
نهم وعده شد اما دریغ از اتفاقی خوشایند! 
پیگیری های استاندار نتیجه داد و با حضور 
وزیر راه و شهرسازی، وعده قطعی و نهایی 
راه آهن به مردم داده شد، و مردم که بارها 
این وعده تکراری را شنیده بودند، در عین 
ناباوری روز پانزدهم مهرماه و همزمان با 
برپایی مراسم روز روستا، کلنگ زنی پروژه 
راه آهن بیرجند- گناباد را به چشم دیدند و 
رسانه ها که بارها و بارها مخاطبان شان را با 
برنامه ریزی های حوزه های مختلف برای 
راه آهن  چشم روشنی داده بودند، این بار 
خبر کلنگ زنی و آغاز این پروژه عظیم را 

تیتر یک سایت های خبری خود کردند.
موقعیت استراتژیک استان، قرار گیری در 
کریدور توسعه ای جنوب شرق به شمال 
آب های  از  چابهار  بندر  اتصال  که  شرق 
آزاد به کشورهای محصور شده در خشکی 
آسیای میانه را ایجاد می نماید، جابه جایی 
ساالنه حدود 1 میلیون مسافر و ۳.8 میلیون 
تن بار و... همه و همه دالیل متقنی بود که 
در سفر رییس جمهور مورد تأکید واقع شد 
و با حمایت رییس سازمان برنامه و بودجه 
کشور و شخص  دکتر نوبخت به سرانجام 
رسید و سبب شد کلنگ احداث قطعه ۳۲ 
کیلومتری اتصال راه آهن بیرجند به قاین با 
حضور دکتر جهانگیری معاون اول رییس 

جمهور به زمین بنشیند.

*دغدغه اشتغال و معیشت
ایجاد اشتغال مبتنی بر ظرفیت های بکر 
هم  استان  راهبردی  برپایه محصوالت  و 
وعده دیگر استاندار بود که با برپایی مراسم 
نخستین همایش ملی عناب، جشن برداشت 
زرشک و...همچنین رایزنی با وزارت صنعت، 
معدن و تجارت برای افزایش دامنه شناسایی 
میزان  و  تن  میلیارد   4 به  معدنی  ذخایر 
استخراج ساالنه به ۲0 میلیون تن عینیت 

یافت و با پیگیری های به نتیجه رسیده 
احداث و راه اندازی هزار هکتار فضای گلخانه 
ای در راستای کشت بهینه و صرفه جویی 

در مصرف آب به خط پایان نزدیک تر شد.
معتمدیان که ظرفیت های دامی استان را 
هم به خوبی شناخته بود، شرایط اقلیمی، 
آب و هوای خاص، وجود ۲ میلیون و ۷00 
هزارهکتار مرتع و عرصه های منابع طبیعی 
و ... را فرصت مناسبی برای پرورش شتر 
می دانست از همین رو برای تبدیل کردن 
استان به هاب منطقه ای شتر پیگیری های 
زیادی کرد تا این که در همین راستا با ستاد 
اجرایي فرمان امام )ره( تفاهم نامه ای منعقد 
کرد تا موضوع سرمایه گذاری در طرح های 
اشتغالزای مرتبط با افزایش جمعیت شتر با 
هدف تبدیل استان به هاب منطقه ای شتر 
اجرایی شود.همین جدیت معتمدیان، دکتر 
مخبر، رییس ستاد اجرایی فرمان حضرت 
امام)ره( را مکلف کرد با سرمایه گذاری در 
بخشهای مختلف، تعداد مشاغل ایجاد شده 

تا ۲ سال آینده را به 1۲ هزار شغل برساند. 
رسانه ها که بارها و بارها از کاستی ها و 
روستاییان  مهاجرت  در  مؤثر  کمبودهای 
گزارش و خبر نوشته بودند و نامناسب بودن 
شرایط زندگی این جمعیت قابل تأمل را از 
قاب دوربین هایشان به تصویر کشیده بودند، 
این بار تالش استانداری را به رشته تحریر 
درآوردند که تأمین زیرساخت های عمرانی 
در  حتی  را  استان  روستاییان  معیشتی  و 
حضور دکتر نوبخت، رییس سازمان برنامه 
پیگیری  با  و  کرد  مطرح  کشور  بودجه  و 
هایی که انجام داد، توانست طرح احداث 
محرومین  ویژه  مسکونی  واحد  هزار   10
ساکن در روستاها، بهسازی و مقاوم سازی 
۵ هزار واحد مسکونی ویژه محرومین تحت 
پوشش کمیته امداد امام خمینی)ره( و ۵ هزار 
واحد مربوط به بنیاد مسکن انقالب اسالمی 
را به نتیجه برساند و با تأمین اعتبار الزم 
پرورش،  و  آموزش  های  زیرساخت  برای 
گردشگری، ورزش و توسعه روستاها، تکمیل 
مجتمع های آبرسانی،افزایش سهمیه بیمه 
قیمت  شورای  تشکیل  کنار  در  قالیبافان 
با همکاری  استان  گذاری فرش دستباف 
معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم و 
کمیته امداد امام خمینی)ره( کشور، نور امید را 

در دل روستاییان استان روشن کند.
او حتی برای ماندگاری جمعیت در حاشیه 
مرز استان با کشور ناامن همسایه، عالوه بر 
تأمین زیرساخت ها برای کمک به معیشت 
مرزنشینان هم برنامه ریزی کرد.در همین 
راستا شعاع بهره مندی مرزنشینان از منافع 
برابر  تا ۲0  را  سوخت  صادرات  و  فروش 
این  از  داد و سود حاصله  افزایش  سهمیه 
اتفاق بی وقفه به حساب مرزنشینان استان 
واریز شد، عالوه بر این با انعقاد تفاهم نامه 
همکاری با  استاندار یزد در جهت استفاده از 
ظرفیت مرز و 4 بازارچه مرزی استان و توسعه 
از مرز خراسان  افغانستان  به  یزد  صادرات 
برای  خوبی  شغلی  های  فرصت   جنوبی، 

مرزنشینان پایه گذاری نمود. 

*جهادی  دیگرگونه
نماند،  دور  معتمدیان  دید  از  هم  فرودگاه 
درج نام سرداری که رژیم بعث عراق برای 
سرش جایزه گذاشته بود، بر سر در فرودگاه 
برپایی  در  و همراهی  بیرجند  المللی  بین 
یادواره ای برای گرامیداشت یاد و خاطره 
انسان فرهیخته ای که در سن ۲۵ سالگی 
به شهادت رسید، در کنار تالش های به 
بار نشسته برای افزایش پروازها با حضور 

ایرالین های جدید و پیگیری های مداوم به 
جهت ایجاد بیس )پایه( پروازی در فرودگاه 
دید  از  است که  اتفاقاتی  از جمله  بیرجند 
دوربین خبرنگاران دور نماند.و باالخره آن 
و  بود  چه سالها دغدغه خاطر خبرنگاران 
در سال هایی مزین به عنوان تولید بیشتر 
انتظار ایجاد می کرد، توجه به جامعه تولید 
کنندگان بود. مجاهدانی که در تنگناهای 
موجود از هیچ تالشی در جبهه اقتصاد کشور 
فروگذار نکردند، همین نگرانی هم سبب 
استاندار  های  بازدید  شرایطی  هر  در  شد 
از واحدهای تولیدی را همراهی کنند و با 
پیگیری مصوبات این بازدیدها، اصرار استاندار 
بر تشکیل منظم ستاد تسهیل و رفع موانع 

تولید را هم به تصویر بکشند.

*یک قول بر زمین مانده
استاندار غیربومی در راستای بهبود شرایط 
استان از هیچ تالشی فروگذار نکرده، در تأیید 
این ادعا همین بس که بختیاری، رییس 
کمیته امداد حضرت امام خمینی)ره( کشور 
تأیید خدماتش گفته است؛” ذکر خیر  در 
کار و تالش استاندار خراسان جنوبی، دیدار 
و سرکشی از محرومان همه جا به گوش 
می رسد، به عنوان یک شهروند ایرانی،واقعًا 
از منش ایشان تشکر می کنم که گرایش 
خوبی به محرومان دارند، در بین شان حضور 
پیدا می کنند و  به آنها کمک می کنند، این 

خیلی اثربخش است”.
و یا دکتر امیرحسنخانی نماینده فردوس، 
از نقد هیچ  طبس، سرایان و بشرویه که 
اداری  شورای  در  نکرده،  فروگذار  مدیری 
اذعان دارد:” معموالً نماینده ها انتقاد می 
اکنون  اما  کند،  نمی  کار  دولت  که  کنند 
اعتراف می کنیم آن قدر که استاندار کار می 

کند، ما بریده ایم”.
بدون تردید معتمدیان، همچنان برای توسعه 
استان برنامه دارد و ما رسانه ای ها هم بنا 
به رسالتی که بر دوش گرفته ایم، ناقل پیام 
های او در نشستها، مراسم و جلسات مختلف 
خواهیم بود تا هم نتیجه صددرصدی وعده 
های گذشته اش را به تصویر بکشیم، هم 
باشیم،  راه  ادامه  برای  اش  دلگرمی  مایه 
هم فهرست وعده هایش برای سال دوم 
حضورش در استان را بدانیم و از همه مهمتر 
با پیگیری های مکرر، یک وعده بر زمین 

مانده اش را جامه عمل بپوشانیم.
معتمدیان درخواست سفر رهبری به استان 
آن  است،  داده  قول  ما  به  و  کرده  ارائه  را 
سفر بیست سال پیش، یک بار دیگر تکرار 
می شود. رهبری در سفر سال 1۳۷8 خود 
که  امیدوارم  بودند؛”  فرموده  نهبندان  به 
اگر مرتبه دیگر به نهبندان سفر کنم این 

شهرستان تغییر کرده باشد”.
حاال قرار است معتمدیان که مسئول ستاد 
پیگیری سند توسعه نهبندان هم شده، بر 
بطالن  خط  مردم  ساله  بیست  انتظار 
بکشد و در سفر حضرت آقا، از تغییرات 

شگرف منطقه بگوید.  
آقای معتمدیان! خداقوت

آن مرد خستگی ناپذیر
دستاوردهای یک سال تالش بی وقفه  استاندار ، خراسان جنوبی را به استواری تا رسیدن به توسعه امیدوار کرده است 

یرنا
س : ا

عک



آیا خوابیدن با لنز 
باعث نابینایی می شود؟

یا  لنز چشمی طبی  با  بار  تاکنون چندین  اگر 
حتی رنگی خوابیده اید و مشکلی به وجود نیامده 
است، تصور نکنید که موفقیت های قبلی می تواند 

تضمینی برای سالمتی چشم شما در آینده هم 
و  دارد  بسیاری  خطرات  لنز  با  خوابیدن  باشد. 
صورت  در  نیست.  کم  نیز  آن  منفی  عوارض 
خوابیدن با لنز چشمی پیامد های شدید سالمتی 

برای طوالنی مدت افزایش می یابد.

مصرف قارچ گردش خون
 را بهبود می بخشد

قارچ منبع پتاسیم، آهن و مس است و فسفر مورد 
نیاز بدن را به طور کامل تأمین می کند. 

قارچ، استخوان ها را تقویت، خستگی و کمبود 

ویتامین D را برطرف می کند. با مصرف قارچ 
دستگاه دفاعی بدن تقویت می شود، طول عمر 
افزایش و گردش خون در بدن بهبود می یابد. 
برای افرادی که به تقویت دستگاه ایمنی بدن خود 
اهمیت می دهند و کسانی که برنامه خاص غذایی 
)رژیم( دارند، توصیه می شود از قارچ استفاده کنند.

روغن برگ پرتقال
 آرامش را تقویت می کند

روغن برگ پرتقال به عنوان شل کننده عضالت 
استرس را از بین می برد و آرامش را تقویت می کند. 
روغن برگ پرتقال را برای ماساژ مورد استفاده 

قرار دهید، همچنین می توانید آن را مستقیماً از 
محفظه اش ببویید یا دو قطره از آن را به همراه 

دو قطره روغن زیتون بخورید.
روغن های معطر تأثیر قدرتمندی بر مغز دارند؛ 
بنابراین می توانند با مقابله بی خوابی، استرس و 

اضطراب شما را کاماًل به آرامش برسانند.

پوست انار التهاب روده 
را کاهش می دهد

را  هموروئید  ورم  و  روده  التهاب  انار  پوست 
کاهش می دهد و باعث تنگ شدن دیواره روده 
و مانع خون ریزی هنگام اسهال می شود. نصف 

پیمانه پودر پوست انار را به مدت ۳۰ دقیقه در 
آب خیس کنید. پس از نرم شدن، با یک قاشق 
چای خوری زیره، سه چهارم پیمانه شیر و کمی 
نمک ترکیب و سه بار در هفته از آن استفاده کنید.

پوست انار سرشار از آنتی اکسیدان است و باکتری 
و عفونت های پوست را نابود  می کند.

پس از تایپ کردن انگشتان 
دست شما نیاز به کشش  و حرکت دارد

شما می توانید برای انجام حرکات کششی انگشتان 
بایستید و هر دو دست خود را بر روی میز قرار 
دهید. کف دست ها را رو به پایین و نوک انگشتان 

تان را به سمت بدن خود قرار دهید.حاال به سمت 
جلو خم شوید و کشش را به دستان خود انتقال 
دهید. این کار باعث می شود که انگشتان شما 
بعد از ساعت ها تایپ کردن و نوشتن مقداری 
استراحت کند و سالمت خود را حفظ نماید. انجام 

این حرکات را پشت گوش نیندازید.

 پاها را در یک تشت آب قرار دهید و بگذارید کف پا خیس بخورد؛ بعد از اینکه پاها را خشک کردید زمانی 
که رطوبت پوست تبخیر نشده و پوست نمناک است کرم  به کف پا بزنید. همچنین توصیه می شود بعد از 
این اقدام برای اثربخشی بهتر کرم ، یک کیسه نایلونی را روی پاهای کرم زده بکشید. با این راهکار نتیجه 
درمانی بهتر خواهد شد. اما اگر شخصی قصد دارد بعد از کرم زدن فعالیت خاصی انجام دهد، برای اینکه 
کیسه نایلونی مزاحمتی ایجاد نکند توصیه می شود روی کیسه جوراب بپوشد.عالوه بر کرم، افرادی که 
مشکل ترک پاشنه پا داشته باشند از دمپایی یا صندل های رو فرشی استفاده کنند. البته توصیه می شود از 
صندل ها یا روفرشی هایی که پرز )الیاف و خزدار نباشند( دارند، استفاده نشود. صندل هایی که خزدار هستند 

پیشنهاد خوبی برای این دسته از افراد نیستند.

سوپرفود ، اصطالحی است که برای غذاهایی استفاده می شود که سرشار از مواد مغذی ضروری جهت 
افزایش انرژی هستند و برای مبارزه با بیماری و بهبود خلق و خو نیز موثرند. سوپرفودها، استخوان ها را 
 ساخته، از بیماری های مزمن جلوگیری می کنند، بینایی را بهبود بخشیده و حتی حضور ذهن شما  را بهتر 
می کنندآنها را بشناسید و در رژیم غذایی خود بگنجانید ، می توانید به صورت  غذا ، دسر، ساالد، 
آبمیوه ، سوپ یا سس از آنها استفاده کنید ، فراموش نکنید تا جایی که راه داشته باشد از پوست میوه 

ها هم استفاده کنید. کرم بروکلی منبع بسیار خوب ویتامین B و منبع خوبی از آهن است. 
 مرکز اطالع رسانی مدیریت غذا - معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی

سوپر فودها غذاهایی سرشار از مواد مغذیترک پا را ریشه کن کنید

عالقه پدران به دختران شان از نوعی دیگر است. برق نگاه 
پر از عشق آن ها را می توان از همان روز های اول تولد 
دختران شان دید. بار ها شنیده ایم که دختر ها »بابایی« هستند. 

این نشان دهنده اهمیت رابطه پدر دختری است. 
نگذارید به عشق شما شک کند: در هر فرصتی به چشمانش 
نگاه کنید و به او بگویید که دوستش دارید. او به عشق شما 
بیش از پول و هدیه های وقت و بی وقت تان نیاز دارد. در 
امنیت و اعتماد، هیچ فردی در دنیا نمی تواند جای پدرش 
را بگیرد. او در هر لحظه و هر سنی ممکن است شما را 
ناامید کند و مرتکب اشتباه شود، اما هیچ گاه نگذارید به 

عشق شما شک کند.
دوران  باید  شما  دختر  کنید:  پر  را  هیجانی اش  حافظه 
کودکی اش را به عنوان مهم ترین دوره زندگی اش تا جایی 
که ممکن است، واضح و روشن به یاد داشته باشد. شما 
وظیفه دارید رویداد هایی با خاطره های خوش برایش تدارک 
ببینید، مثل یک سفر خانوادگی، جشن های مناسبتی ساده و 
به یاد ماندنی و حتی یک صبحانه درست و حسابی دو نفره.

عالقه تان به مادرش را پنهان نکنید: مراقب باشید که او 
رفتار شما را با مادرش زیر ذره بین دارد. این موضوع اهمیت 
زیادی دارد بنابراین با دقت این موضوع را رعایت کنید. به او 

نشان بدهید که مادرش را دوست دارید و او در اولویت همه 
برنامه های زندگی شما خواهد بود.

به رویاپردازی هایش با دل و جان گوش دهید: دختر ها در 
مقایسه با پسر ها زیاد حرف می زنند. به فکرها، آرزو ها و هر 
آن چه با ربط و بی ربط می گوید، با جان و دل گوش بدهید و 
با او رویاپردازی کنید. راز ها و حرف های خصوصی او را جایی 
دیگر مطرح نکنید. در غیر این صورت، برگرداندن اعتماد از 
دست رفته کار سختی خواهد بود. در ضمن و به بهانه های 

کوچک، برنامه های دو نفره تدارک ببینید.

رابطه  پدر و دختری؛ کاری کنید که بداند دوستش دارید

آیه روز

اوست کسی که فرستاده خود را با هدایت و آیین درست روانه کرد تا آن را بر هر چه دین است 
فائق گرداند هر چند مشرکان را ناخوش آید. )سوره صف/ آیه ۹(

سخن روز

یکی از مهم ترین عواملی که موجب افسردگی می شود، گوش کردن به یک ندای درونی است ! ندای 
درونی انتقادگر که همیشه از شما یک بازنده می سازد!
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موفقیت و انرژی

 داستان کوتاه

برای دیگران خیر و برکت بطلبید

نومیدتان  یا  دهند  می  آزارتان  دیگران   وقتی 
می کنند معنایش چیست؟ شاید هنگامی که از سر 
راه مان می گذشتند لغزیده باشند. زیرا دیگران  نمی 
توانند موجب شکست، یأس، تحقیر و یا شرمندگی 
ما بشوند. آنها نیز بنده خدا هستند، بندگانی که موقتا 
راه خود را گم کرده اند و به این دلیل سر راه ما قرار 
گرفتند چون به دعای خیر ما نیاز داشتند. آنها هر 
کاری بکنند یا نکنند وجودشان مانع از پیشرفت و 
کامیابی ما نمی شود.آنها موهبت ما را از دست مان 
نمی گیرند، زیرا قادر به این کار نیستند. حتی اگر 
 چنین به نظر برسد که اندک مدتی آزارمان داده اند، 
بدانید که بنا به مشیت الهی بر سر راه مان قرار 
گرفته اند اگر برای آنها برکت و آمرزش بطلبیم، 

دیگر آزارمان نمی دهند.

 هیچگاه امید کسی را نا امید نکن

ابوریحان بیرونی در خانه یکی از بزرگان نیشابور 
میهمان بود. از ورودی خانه، صدای یکی را می 
شنید که در حال نصیحت و اندرز بود. مردی 
به دوست ابوریحان می گفت هر روز نقشی بر 
دکان خود افزون کنم و گلدانی خوشبوتر از پیش 
در پیشگاهش بگذارم بلکه عشقم از آن گذرد 
و به زندگی ام باز آید و دوست ابوریحان او را 
نصیحت کرد که عمر کوتاست و عقل تعلل را 
درست نمی داند آن زن اگر تو را می خواست 
حتما پس از سال ها باز می گشت پس یقین دان 
دل در گروی مردی دیگر دارد و تو باید به فکر 

آینده خویش باشی. 
دوستش  از  داشت  ابوریحان  بعد  روز  سه 
همان  آوردند  خبر  که  کرد   می  خداحافظی 
کسی که نصیحتش نمودید بر بستر مرگ فتاده 
و سه روز است هیچ نخورده. میزبان ابوریحان 
قصد لباس کرد برای دیدار آن مرد، ابوریحان 
دستش را گرفت و گفت نفسی که سردی را بر 
گرمای امید می دمد مرگ را به بالینش فرستاده. 
میزبان سر خم نمود. ابوریحان به دیدار آن مرد 
رفته و چنان گرمای امیدی به او بخشید که آن 
مرد دوباره آب نوشید. این اندیشمند برجسته می 
گوید: هیچگاه امید کسی را نا امید نکن، شاید 

امید تنها دارایی او باشد.
اگر  است،  نیایش  یک  خندیدن  باشد:  یادمان 
که  اي  آموخته  بخندانی،  و  بخندی  بتواني 
چگونه نیایش کني. هنگامي که هر سلول بدن 
تو بخندد، هر بافت وجودت از شادي بلرزد، به 

آرامشي عظیم دست مي یابی. 

1234567891۰1112131415
صننتفرردهروکزا1
دهمییایوررومس2
ساتپلهاجرداب3
انریااضروکین4
لرروربیوسشهد5
تاراپاسایتامس6
ندعکسامتامبت7
هابتتلاصالهاک8
انیلکندماوبس9
یدننامهییارای1۰
یصوجرخدنارسر11
دابالقامسیرو12
پاانشاوبنوگش13
کرالرادولجنید14
نتشادرسرددابین15

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

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

09151632150

ایزوگام و قیرگونی آراسته
فروش و نصب انواع عایق های رطوبتی 

 ایزوگام شرق و دلیجان
مدیریت: حسن آراسته

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

نقد و اقساط

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

۰915   866   8۰۰2 

با خاور مسقف  حمل اثاثیه منزل مداحی
 و کارگر ماهر

  شهـرام  مداحی    3647  363  ۰915 داخل و خارج شهر   

کرمان اندود   کاهگل آماده
091624۷6۷52 - مهندس کالنتری

انواع بوت، نیم بوت
 و چکمه مردانه و زنانه 

به قیمت  استثنایی

جشنـواره )فروش ویژه( 
زمستـانـه 

»مـامـوت« 

 آدرس: بیـن معلـم  9 و 11

رستوران
 مهـدی 

بیست متری چهارم مدرس
  خیابان خلیل طهماسبی

  ۰9155616181
32463354

پیـک رایگـان  
پیـک رایگـان  
پیـک رایگـان  

یک شرکت معتبر پخش مواد غذایی
 به یک بازاریاب آقا با سابقه کار مفید

 در زمینه بازاریاب نیازمند است
093689۷59۷۷

سند و برگ سبز خودروی پراید تیپ جی تی 
ایکس آی به شماره پالک ایران 52  36۷ 
ب 6۷ به نام عباس آشکو به شماره ملی 

0640156681مفقود گردیده و از درجه اعتبار 
ساقط می باشد.

کارت مهارت فنی و حرفه ای )قالی بافی درجه 2( 
با کد حرفه 54/5۷/2/4-۷ به نام صغری مالئی 
فرزند محمد علی به شماره ملی 0650258134 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار 
ساقط می باشد.

برگ سبز خودروی پراید تیپ جی تی ایکس 
به شماره پالک ایران 32  2۷2 د 83 به نام 

محمدرضا سنجری به شماره ملی 56396۷3389 
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

از خانم زهرا یعقوبی صاحب خودروی 
پراید تیپ صبا )جی تی ایکس( به شماره 

پالک ایران 52  685 ب 1۷به شماره 
ملی 5239۷92194 تقاضا می شود 

جهت انتقال سند و کارت سوخت ماشین 
با شماره های 09159613009 و 

09155615429 تماس حاصل فرماید.

یک شرکت معتبر تبلیغاتی
 به یک نفر کارشناس فروش 

)خانم( با روابط عمومی باال و یک 
نفر طراح فتوشاپ )خانم(

 با سابقه کار نیازمند است.
322308۷3

یک شرکت عمرانی جهت تکمیل کادر فنی 
خود در سطح شهرستان خوسف نیازمند 

نیروی آقا به شرح ذیل می باشد.
1- سرپرست کارگاه با مدرک عمران

2- لوله کش خطوط آب جهت رفع اتفاق شبکه
32229۷32 از ساعت 8 الی  13
شماره تلگرام: 0915496838۷

به یک نیروی آقا به صورت دو شیفت و 
ترجیحا دارای گواهینامه و ضامن معتبر و یک 
منشی خانم ترجیحا مسلط به امور حسابداری  
به صورت یک شیفت جهت کار در فروشگاه 

مواد پروتئینی نیازمندیم.
مراجعه حضوری به آدرس بازار روز 

پاسداران - غرفه 21- آقای کلنگی خواه

کافه قنادی مصطفی
عرضه انواع شیرینی، 

آبمیوه  و  بستنی
شعبه 1:

خیابان منتظری  
روبروی سینما بهمن 

شعبه 2: 
تقاطع بلوار شعبانیه و بقیه ا... )عج(

32224200 - 0915363۷008 فیروزی

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

میدان آزادی – ابتدای خیابان شهید برگی

با 10 سال بیمه

آموزشگاه فنی و حرفه ای

ایلیا در رشته های بازاریابی،

روابط عمومی، خبرنگاری

هنرجو می پذیرد

آدرس: حدفاصل 
مطهری 12 و 14

۰9156825576

آموزش رایگان به شرط اشتغال
همراه با  اعطای مدرک معتبر فنی و حرفه ای

فـروش مغـازه ساندویچـی  بـا موقعیت عالی  09155612892 

کارگـاه صنعتی دقیق
سازنده انواع کرکره برقی

 سایبان هوشمند و پله پیچ
تعمیرات کرکره برقی و ساده پذیرفته می شود 
09156655601 -09151602835

Cinemaferdosi_Birjand :اینستاگرام  @ cinemaferdosi :کانال خبری تلگرام 

مطرب
14:3018:0020:00شروع سانس

چشم و گوش بسته
16:1521:45شروع سانس
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معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار با اشاره 
به افزایش تقاضای مردم برای استفاده از گاز 
مایع و گازسوز کردن خودروهایشان گفت: نیاز 
است اداره استاندارد با همکاری سازمان صمت 
نظارت  رو ها  خود  کردن  گازسوز  مراکز  بر 
داشته باشند. ه گزارش صداوسیماعابدی، در 
کمیسیون تنظیم بازار استان افزود: تمامی موارد 
مرتبط با سوخت درون شهری و برون شهری 
و خودرو های ۲۵ سال به باال باید از شهرداری 
و شرکت نفت استعالم شودوی در خصوص 

سوخت وسایل نقلیه از سازمان صمت استان 
خواست  گزارش مربوط را به صورت موردی 

از ادارات دریافت کنند.
تاکنون  گفت:  هم  صمت  سازمان  رئیس 
افزایش قیمتی در بازار استان مشاهده نشده 
تشدید  آغاز طرح  از  افزود:  است. شهرکی 
نظارت ها، چهار جلسه فوق العاده تنظیم بازار 
با محوریت گزارش های دستگاه های اجرایی 
و رسیدگی به شکایات مردم برگزار شد که 
تاکنون افزایش قیمتی مشاهده نشده است 

و با هرگونه افزایش قیمت برخورد می شود.
شهرکی افزود: مردم تخلفات و گرانی را به 

سازمان صمت گزارش دهند. وی گفت: در 
حوزه کاالی مورد نیاز مردم همچون برنج 

و گوشت هم کمبودی نداریم و مازاد برخی 
از این کاال ها در انبار ها موجود است. شهرکی 

افزود: در حوزه کاالی مورد نیاز مردم مثل 
برنج و گوشت هم کمبودی نداریم و مازاد 

انبار استان موجود  برخی از این کاال ها در 
است. وی با اشاره به حل مشکالت تأمین 
گوشت با قیمت مناسب، گفت: اگر دامداران 
اختیار  در  مناسب  قیمت  به  را  خود  دام 
با محدودیت هایی  ندهند  قرار  کشتارگاه ها 
از جمله خروج از استان قرار خواهند گرفت 
تا بتوانیم قیمت گوشت را کنترل کنیم.وی 
و  است  متعادل  قیمت  خوشبختانه  گفت: 
گوشت گوساله منجمد هم تامین شده و مازاد 

آن در استان موجود است.

لزوم نظارت جدی استاندارد بر گازسوز کردن خودروها

یکشنبه *10آذر 1398 * شماره 4506

دشمن به دنبال تفرقه در بین مسلمانان است

مهر-نماینده ولی فقیه در استان بابیان اینکه دشمن تمام تالش خود بر ایجاد تفرقه بین مسلمانان انجام می دهد، گفت: زیارت اهل بیت)ع( توسط اهل سنت جهاد در مقابل اندیشه بیگانگان است. عبادی ظهر شنبه در دیدار با 
زائرین اهل سنت امام رضا )ع(، اظهار کرد: کسانی که به هر بهانه ای و به هر کیفیتی بین مسلمین جدایی می اندازند و شیعه انگلیسی و سنی آمریکایی می سازند به دین خدا ربطی ندارند. حجت االسالم مشرفی، مسئول دفتر 
نمایندگی ولی فقیه در امور اهل سنت استان اظهار کرد: بنا بر قرآنبا وجود القائاتی که برخی جبهه های معاند دارند اهل سنت بنا بر ادله نقلی و عقلی علما جزء ارادمتدان به ساحت مقدس پیامبر )ص( و اهل بیت آن حضرت هستند.

 سمینار تله های زندگی 
در بیرجند برگزار  شد 

از  دانشگاهی  جهاد  پژوهشی  معاون  جم- 
برگزاری سمینار تله های زندگی توسط دبیرخانه 
علمی آسیب های اجتماعی و با همکاری دفتر 
امور فرهنگی و اجتماعی استانداری و سازمان 
مدیریت و برنامه ریزی خبر داد. محمودی، در 
این سمینار اظهار کرد: معاونت پژوهشی جهاد 
دانشگاهی در دو زمینه فعالیت، تولید و بهینه 
سازی گیاهان دارویی با تاکید بر عناب، زرشک 
معاونت  از  اجتماعی  آسیبهای  و  زعفران  و 
پژوهش و فناوری جهاد داشگاهی کشور با توجه 
به پتانسیل ها و نیازمندی های منطقه مجوز 
فعالیت دریافت کرده است. معاون پژوهشی 
علمی  دبیرخانه  شد:  یادآور  جهاددانشگاهی 
آسیبهای اجتماعی عالقمند است این سمینارها 
را به صورت گسترده تر برگزار کند تا سطح دانش 
روانشناسی در جامعه افزایش دهد تا به صورت 
اساسی و زیربنایی و نه به صورت مقطعی و 
کوتاه مدت به سالمت روان جامعه کمک کند.

تخصیص ۶۰میلیارد ریال کمک  
بالعوض به مجتمع های خدماتی 

غالمی-  مدیرکل راهداری و حمل  و نقل 
جاده ای استان  از تخصیص اعتبار بالغ  بر 60 
میلیارد ریال کمک بالعوض به مجتمع های 
خدماتی رفاهی در چهار محور کویری استان  
خبر داد.  شهامت بیان کرد: باهدف توجه به نیاز 
ضروری شبکه راه های استان به مجتمع های 
خدماتی رفاهی باألخص در محورهای کویری 
و نقش این مجتمع ها در ارتقاء ایمنی و کاهش 
تصادفات این اداره کل عالوه بر تخصیص 
اعتبار راه دسترسی، برای اجرای پایه روشنایی و 
تعریض پل ها صرفاً در محورهای کویری استان 
نیز اعتباری بالغ بر 9000 میلیون ریال در قالب 
کمک  بالعوض به این مجتمع ها اختصاص 
داده شد.  الزم به توضیح است حداکثر کمک 
رفاهی  برای مجتمع های خدمات  بالعوض 
بین راهی برابر 400 میلیون تومان بوده است 
و  راهداری  سازمان  ریاست  سفر  پی  در  که 
حمل ونقل جاده ای به استان سقف این مبلغ 
برای مجتمع های خاص محورهای کویری 

استان بیش از دو برابر افزایش یافت.

تجلیل از مفاخر برای اعتال ی 
فرهنگ عمومی موثر است

گروه خبر- مراسم گرامیداشت زنده یاد دکتر 
حسین صدقی ،پدر علم هیدرولوژی ایران و از 
مفاخر طبس در این شهر برگزار شد. استاندار در 
این مراسم گفت:  بدون تردید اشاعه فرهنگ 
تقدیر از نخبگان به دلیل نقش بی بدیل آنان در 
تکامل ظرفیت های علمی و فرهنگی و ایجاد 
روحیه نشاط و پویایی بین اندیشمندان و اقشار 
فرهنگی  حوزه های  رسالت های  از  مختلف 
اینکه  به  گفت:مفتخرم  معتمدیان  است. 
درمراسم این دانشمند فرزانه شرکت می کنم 
و برخود الزم می دانم به خانواده این بزرگوار، 
همشهریانش در طبس وبه تمام هنردوستان 
فقدان  جنوبی  خراسان  دوستان  وفرهنگ 
این دانشمند فرزانه را تسلیت عرض نمایم. 
وی خراسان جنوبی را مهد علم، فرهنگ و 
هنر خواند و گفت: این استان مفاخر فراوانی 
را تربیت کرده و زادگاه مشاهیری همچون 
آیت ا... تهامی، آیت ا... نابغ آیتی، پروفسور 
معتمدنژاد، پروفسور گنجی و... است.استاندار 
همچنین با اشاره به ظرفیت  عظیم شهرستان 
دربحث راه ها بعنوان یکی اززیرساختهای توسعه 
اظهار کرد: دراین زمینه هماهنگی هایی انجام 
شده، دربحث جاده طبس  به بشرویه اعتبارات 
الزم اخذ شده است. وی یاد آور شد: دربحث 
جاده طبس به یزد نیز کارهای انجام شده است 
که  پیگیری های الزم برای  اتمام مسیرطبس، 

دیهوک، فردوس انجام شده است.  

امین جم- رئیس ستاد انتخابات استان از آغاز 
ثبت نام کاندیداهای انتخابات محلس از امروز 
خبر داد. خوش خبر با بیان اینکه انتخابات 
یکی از پدیده های مهم در نظام جمهوری 
اسالمی است، گفت : برای حدود ۱0 هزار نفر 
از عوامل اجرایی، برنامه های آموزشی متنوع 
تدارک دیده شده تا بتوانند نقش کلیدی و 
محوری خود را در انتخابات انجام دهند و 
از این طریق انتخابات در فضای سالم برگزار 
شود و تمامی فرایند بر محور قانون باشد.

تشکیل کمیته های مختلف
 برای رصد انتخابات

وی ادامه داد: کمیته های مختلف در ارتباط با 
برگزاری انتخابات سالم در استان تشکیل شده 
که رصد فضای مجازی یکی از این کمیته ها 
است و با اقداماتی که در حوزه امنیتی شکل 
گرفته، امید است مسیر درست بهره مندی از 
فضای مجازی در راستای تشویق و ترغیب 
مردم به مشارکت بیشتر شکل بگیرد تا به 
دلسردی  و  ناامیدی  تخریب،  برای  محلی 
انتخابات  ستاد  نشود.رییس  تبدیل  مردم 
استان خراسان جنوبی اظهار کرد: همچنین 
یکی از کمیته های تخصصی در حوزه پدافند 
غیرعامل در ارتباط با حمله های سایبری است 
که در طول سال با بهره گیری از ظرفیت های 
دستگاه های اجرایی، مردم و سایر مجموعه ها 

برنامه دارد و اجازه نخواهد داد خللی در انتخابات 
ایجاد شود.وی افزود: کمیته تخصصی فناوری 
اطالعات نیز از ماه ها قبل تشکیل شده و برای 
جلوگیری از هرگونه حمالت سایبری برنامه 

دارد که در شهرستان ها نیز اقدامات پیشگیرانه، 
فنی و با ضریب باالی امنیتی انجام شده است.  
معاون سیاسی استاندار با بیان اینکه از امروز  
انتخابات روند اجرایی به خود گرفته و ثبت 
نام در مراکز حوزه های انتخابیه انجام خواهد 
شد، گفت: براساس قانون خراسان جنوبی 
4 حوزه انتخابیه یعنی 4 نماینده در مجلس 
خواهد داشت که ثبت نام ها نیز برای این 

حوزه های انتخابیه در استان خواهد بود.

مهمترین نوع  تخلف، 
در حوزه تبلیغات است

وی با اشاره به اینکه مهمترین نوع تخلف 
انتخابات در حوزه تبلیغات است، گفت:  در 

زمان تبلیغات کاندیداها، از 8 روز قبل از اخذ 
رای تا ۲4 ساعت مانده به شروع رای گیری 
خواهد بود.معاون سیاسی و امنیتی استاندار 
تبلیغات،  قانونی  تاکید کرد: در مدت زمان 

نصب آثار تبلیغاتی صرفا در مکان هایی که 
از سوی فرمانداری، بخشداری، شهرداری یا 
دهیاری تعیین کرده، مجاز است.رئیس ستاد 
انتخابات استان خراسان جنوبی تصریح کرد: 
استفاده از هرگونه آثار تبلیغاتی از سوی نامزدها 
پارچه ای،  کاغذی،  از  اعم  آنها  طرفداران  و 
مقوایی، فلزی یا هر جنس دیگری باید حداکثر 
در ابعاد ۵0 در ۷0 سانتیمتر باشد.وی گفت: 
پوستر و دیوارنویسی، استفاده از بلندگوهای 
امثال  از محیط سخنرانی و  سیار در خارج 
آن، اعالم نظر شخصیت ها در تایید نامزدها با 
ذکر نام و مسئولیت، محو یا پاره کردن آگهی 
تبلیغاتی مجاز نامزدها در محل های مجاز، 
انجام فعالیت های تبلیغاتی برای نامزدها از 

صدا و سیما، میز خطابه نمازجمعه یا هر وسیله 
که جنبه رسمی و دولتی دارد، ممنوع است.
خوش  خبر افزود: همچنین نصب اعالمیه، 
پوستر و هرگونه تبلیغات در خودروهای دولتی، 

و  عمومی  تاسیسات  شهری،  اتوبوس های 
دولتی، صندوق های پست، باجه های تلفن، 
پست های برق، تشکیل ستاد انتخاباتی بدون 
اعالم نشانی به فرمانداری یا بخشداری یا 
بدون اعالم نام مسؤول آن، تبلیغ له یا علیه 
نامزدهای انتخاباتی حتی به صورت درج آگهی 
در نشریات و مطبوعات مربوط به سازمان ها، 
و  نهادها، شهرداری ها  اداره ها،  وزارتخانه ها، 
شرکت ها و سازمان های وابسته نیز از دیگر 
مصادیق غیرمجاز تبلیغات است.وی یادآور 
شد: براساس قانون مجلس شورای اسالمی 
مرتکبان جرایم و تخلفات انتخاباتی شامل 
داوطلبان نمایندگی مجلس یا افراد دیگر به 

حداکثر مجازات مقرر محکوم خواهند شد.

احتمال تمام الکترونیکی شدن 
انتخابات در استان

وی با بیان اینکه امسال مالک رای گیری 
براساس کد ملی است و صرفا مهر شناسنامه 
رای  از  کار  این  با   : گفت  نیست،  مالک 
دادن چندباره برخی افراد جلوگیری خواهد 
شد.معاون سیاسی استاندار در بخش دیگری 
از سخنان خود نیز به احتمال الکترونیکی 
شدن انتخابات در استان اشاره و اظهار کرد: 
امسال طبق سیاست گذاری های انجام شده 
در یازده استان کشور انتخابات به صورت تمام 
الکترونیکی برگزار خواهد شد که براساس 
اعالم آمادگی و زیرساخت های موجود، در 
خراسان جنوبی نیز می توانیم انتخابات را به 
صورت الکترونیکی برگزار کنیم که منوط به 
تایید نهایی از مرکز است.خوش خبر در تشریح 
شرایط داوطلبان انتخابات با بیان اینکه حداقل 
سن دواطلبان 30 و حداکثر ۷۵ سال است، 
گفت : اعتقاد به قانون و اصل والیت فقیه، 
اعتقاد به نظام، تابعیت ایران، دارا بودن مدرک 
کارشناسی ارشد یا معادل آن ) هر دوره حضور 
در مجلس نیز معادل یک مقطع تحصیلی 
است (، سالمت جسمی ) شنوایی ،  بینایی و 
گویایی ( از جمله این شرایط است. وی تصریح 
کرد : خواهش ما از داوطلبان این است که ثبت 
نام خود را به روز های آخر موکول نکرده و با 
مدارک کامل برای ثبت نام حضور پیدا کنند. 

امروز؛ آغاز ثبت نام کاندیداهای انتخابات مجلس
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اخبار کوتاه

*مدیرکل هواشناسی از احتمال بارش باران 
طی اواخر هفته در استان خبر داد.

*رئیس اداره مدیریت بحران جهاد کشاورزی از 
پرداخت ۵0 میلیارد ریال تسهیالت برای جبران 

خسارات سیل در استان خبر داد.
*فرمانده انتظامی استان از کشف 480 کیلوگرم 
تریاک در بازرسی از یک تریلی در قاین خبر داد.
*رئیس اتاق اصناف از نظارت بر 9۵0 واحد 
صنفی در یک ماه گذشته خبر داد و گفت: ۱0 
واحد صنفی متخلف در این بازدیدها پلمپ شد. 
استان  زورخانه ای  و  پهلوانی  *رئیس هیئت 
هنرهای  مسابقات  دوره  نخستین  در  گفت: 
فردی زورخانه ای بزرگساالن منطقه ۲ کشور 
باستانی کاران استان با کسب ۱6 مدال رنگی بر 

سکوی نایب قهرمانی رقابت ها ایستادند. 
*هشتمین زمین چمن مصنوعی استان در 
آموزشگاه شاهد شهید رحیمی بیرجند به بهره 

برداری رسید.

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(

آگهی تغییرات شرکت بهراد نیروی بزرگمهر شرق )سهامی خاص( به شماره ثبت 1336 و شناسه ملی 14006250793 به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومی عادی مورخ 1398/08/13 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1- آقای مراد علی رجائی فرد آبیز به شماره ملی 6529866681 و آقای 
امید اکبری موسویه به شماره ملی 0880193778 و آقای علیرضا رمضانی به شماره ملی 0652733468 به عنوان اعضای اصلی هیئت 
مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 2 -خانم زهرا علی آبادی به شماره ملی 0880271027 به سمت بازرس اصلی و آقای محمد 
اکبری موسویه به شماره ملی 0889608180 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. 3 - روزنامه کثیراالنتشار 

آوای خراسان جنوبی جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قائنات )672990(

آگهی تغییرات شرکت سبحان راهداران کویر سازه شرق )سهامی خاص( به شماره ثبت 5661 و شناسه ملی 14007143714 به استناد 
صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ 1398/08/11 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - آقای محمد یداللهی به شماره ملی 
0652256376 و آقای ابراهیم یداللهی به شماره ملی 0653261551 و آقای علی یداللهی به شماره ملی 0650418670 به عنوان اعضای 
اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.2 - خانم فاطمه موسوی به شماره ملی 0922325022 به عنوان بازرس اصلی و 
خانم صدیقه رضائی به شماره ملی 0652188834به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. 3 - روزنامه 

آوای خراسان جنوبی جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )672960(

آگهی تغییرات شرکت سبحان راهداران کویر سازه شرق )سهامی خاص( به شماره ثبت 5661 و شناسه ملی 14007143714 به استناد 
صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398/08/11 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - آقای محمد یداللهی به شماره ملی 0652256376به سمت 
رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای ابراهیم یداللهی به شماره ملی 0653261551به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای علی یداللهی 
به شماره ملی 0650418670به سمت عضو اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند . 2 - کلیه اوراق و اسناد تعهد آور شرکت 
از قبیل چک و سفته و اوراق عادی و اداری با امضای آقای محمد یداللهی )مدیرعامل( و در غیاب مدیرعامل با امضای آقای علی یداللهی 

)عضو هیئت مدیره( و مهر شرکت معتبر خواهد بود.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )672961(

آگهی تغییرات شرکت کویر زدا بیرجند )سهامی خاص( به شماره ثبت 538 و شناسه ملی 10360019378 به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ 1398/08/19 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - آقای علی اکبر استانستی به شماره ملی 0652888631 
و آقای علی قائینی زاده به شماره ملی 0651769401 و آقای امین سلیمانی به شماره ملی 3591316717 و آقای حمید مودی به شماره 
ملی0653231210 و آقای محمد حسنی مهموئی به شماره ملی0653305532 به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو 
سال انتخاب شدند. 2- آقای حسن سمعیان به شماره ملی 0652572839 به عنوان بازرس اصلی و آقای محمد خلیل مجاهد به شماره 

ملی0651718481 به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )672962(

آگهی تغییرات شرکت کویر زدا بیرجند )سهامی خاص( به شماره ثبت 538 و شناسه ملی 10360019378 به استناد صورتجلسه هیئت 
مدیره مورخ 1398/08/19 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1- آقای علی قائینی زاده به شماره ملی0651769401 به سمت رئیس هیئت مدیره 
و آقای محمد حسنی مهموئی به شماره ملی0653305532 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای علی اکبر استانستی به شماره ملی 
0652888631 به سمت منشی هیئت مدیره و آقای حمید مودی به شماره ملی 0653231210 به سمت عضو اصلی هیئت مدیره و 
مدیرعامل و آقای امین سلیمانی به شماره ملی3591316717 به سمت عضو اصلی هیئت مدیره برای مدت2 سال انتخاب گردیدند. 2- کلیه 
اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک وسفته و قراردادها و همچنین اوراق عادی و اداری با امضای آقای علی قائینی زاده )رئیس هیئت 

مدیره( به همراه مهرشرکت معتبرخواهد بود. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )672963(

پرده پارچه ای 
کرکره فلزی 

زبرا در طرح های متنوع 

 نبش مدرس ۶۰ )مدیریت شاملی( ۳۲۴۴۱۳۶۵ - ۰۹۱۵۵۶۱۴۳۹۸

و لوگوی اختصاصی موکت ظریف مصور
دیوارپوش،کفپوش، قرنیز، پارکت، آسمان مجازی

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای
 تأمین نیروی انسانی خدمات ، نظافت

 و آبدارخانه
بیرجند در نظر دارد مناقصه عمومی یک  موسسه خدمات درمانی میالد 
شماره  به  آبدارخانه  و  نظافت  خدمات،  انسانی  نیروی  تأمین  ای  مرحله 
2098091852000004 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت  برگزار 
 نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران

و بازگشایی پاکات از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیک دولت  به آدرس 
www.setadiran.ir انجام خواهد شد. 

تاریخ انتشار اسناد در سامانه 1398/09/10 می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت  13:00  

روز 1398/09/12
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: ساعت 13:00 روز  1398/09/24     

زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 9:00  روز  1398/09/25 

روابط عمومی بیمارستان حضرت ابوالفضل العباس )ع( میالد  بیرجند



حدیث روز روزنامه اجتماعی ، فرهنگی ، ورزشی و اقتصادی 
 مدیرمسوول و صاحب امتیاز : غالمرضا جعفرپور مقدم 
سردبیر : علی جعفرپور مقدم
بیرجند، شهدا 8 ، ساختمان آوا   صندوق پستی 136 تلفن : 32224582  نمابر : 32234583   
رتبه 15 نشریات استانی - عضو اتحادیه مطبوعات محلی و شرکت تعاونی مطبوعات کشور

چاپ : چاپ و نشر گلرو -  بها : 500 تومان 
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اذان صبح 

طلوع آفتاب

ن 
ستا

ز ا
رک

ی م
رع

ش
ت 

وقا
ا
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امام صادق علیه السالم فرمودند:
تَْسبیُح فاِطَمَة علیهاالسالم فی ُکلِّ یَْوٍم فی ُدبُِر ُکلِّ َصالةٍ اََحبُّ اِلَیَّ مِْن َصالةِ اَلِْف َرْکَعٍة فی ُکلِّ یَْوٍم
تسبیحات فاطمه زهرا علیهاالسالم در هر روز پس از هر نماز، نزد من محبوب تر از هزار 

رکعت نماز در هر روز است.
)کافی: ج3، ص343، ح15(
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ورزش  هیئت  بین  همکاری  نامه  تفاهم  امضای 
های جانبازان و معلولین با هیئت های هندبال و 
بدمینتون استان در همایش روز ملی پارالمپیک.

همایش بزرگداشت روز ملی پارالمپیک
 با حضور مدیران ارشد استان

سالن علوی - 1398/8/19

دیدار با استاندار محترم و پرتالش جناب آقای معتمدیان 
با حضور جناب آقای مهندس عزیزی مدیرکل محترم 
ورزش و جوانان استان، دکتر نیکخو مشاور وزیر و نایب 
رئیس فدراسیون و مهندس کشاورز معاون امور استان 
های فدراسیون و جناب آقای دکتر شریعتی رئیس محترم 

هیئت استان به مناسبت روز  پارالمپیک.

در دومین روز از هفته پارالمپیک از سوی هیئت ورزش 
و  جنوبی  خراسان  استان  معلولین  و  جانبازان  های 
ستادنماز جمعه، مسئولین هیئت درمحل مصلّی المهدی 
نماز عبادی - سیاسی جمعه  بیرجند میعادگاه   )عج( 
با ایجاد میز خدمت ،  به سواالت مردم پیرامون عملکرد 

هیئت جانبازان و معلولین پاسخ دادند.

حضور صمیمی و دوستانه مهندس عزیزی در دفتر 
هیئت جانبازان و معلولین استان جهت ارائه راهکار 
همایش  و  سالیانه  مجمع  های  برنامه  پیگیری  و 

بزرگداشت روز پارالمپیک.

در اولین روز از هفته پارالمپیک در استان خراسان 
جنوبی ، عصر روز پنجشنبه تعدادی از ورزشکاران 
جانباز و معلول با تعدادی از اعضای ستاد، به مزار 
شهدا رفتند تا با اهدای گل به روح مطّهرشان، با 

آرمان های آنان تجدید میثاق نمایند. 

و  جانبازان  های  ورزش  هیئت  سالیانه  مجمع 
معلولین استان با حضور دکتر نیکخو مشاور وزیر 
و نایب رئیس فدراسیون و مهندس کشاورز معاون 

امور استان های فدراسیون برگزار شد.

نشست صمیمی  دکتر نیکخو مشاور وزیر و نایب 
رئیس فدراسیون و مهندس کشاورز معاون امور 
هیئت  دفتر  از  بازدید  و  فدراسیون  های  استان 

استان و دیدار با  اعضای هیئت.

اختتامیه  جشن  پارالمپیک  هفته  روز  آخرین  در 
حضرت  توانبخشی  مرکز  امید  سالن  محل   در 
علی اکبر )ع( برگزار شد. در این مراسم ضمن تقدیر 
از همکاران فعال بهزیستی،با اهدای لوح سپاس از 
گروه )کمپین( من می تونم قدردانی گردید. در پایان 
مدعوین  توسط  معلولین  ورزشی  های  توانمندی 
به  قالسی  آقای  و جناب  گرفت  قرار  بازدید  مورد 
عنوان مدیر کمپین توضیحاتی در خصوص تمرینات 
و فعالیت های ورزشی معلولین و اثرات سازنده در 
تقویت روحیه خودباوری و  برخوردهای اجتماعی 

مترتب به این حرکت مردم نهاد ارائه نمودند.

آقای دکتر شریعتی رئیس  دیدار صمیمی جناب 
معلولین و  جانبازان  های  ورزش  هیئت   محترم 
استان و جناب آقای ناصری رئیس محترم هیئت 
شهرستان بیرجند و تجلیل از زحمات ورزشکار عزیز 
روز  گرامیداشت  مناسبت  به  مهرنیا  آقای حسین 

پارالمپیک.

گرامیداشت هفته پارالمپیک در خراسان جنوبی

به مناسبت هفته گرامیداشت پارا لمپیک، هیئت جانبازان و معلولین استان برنامه هایی برای بزرگداشت و تجلیل از ورزشکاران جانباز و معلول  برگزار کرد

عکس: مهدی آبادی

امشب منتظر واریز
 کمک معیشتی نباشید! 

ایسنا- با اعالم زمان دهم هر ماه برای واریز 
کمک های معیشتی برخی انتظار دارند امشب 
)۱۰ آذر( مرحله دوم آن پرداخت شود، در حالی 
دهم  بعدی  پرداخت  و  نیست  این گونه  که 

دی ماه انجام می شود.

اعالم زمان فروش
 اقساطی ایران خودرو 

طرح جدید فروش اقساطی محصوالت ایران 
خودرو به تعداد بسیار محدود از ساعت ۱۱ صبح 
روز یکشنبه مورخ ۹۸/۰۹/۱۰ تا زمان تکمیل 
ظرفیت اجرا می شود. در این طرح فروش پژو 
۴۰۵ اس ال ایکس، پژو پارس TU5 و سمند 

EF7 بنزینی به فروش می رسد.

 قیمت گوجه فرنگی حداکثر تا 
۲ هفته آینده به تعادل می رسد 

 باشگاه خبرنگاران - طبق اعالم فعاالن بازار ،
 افزایش قیمت گوجه فرنگی در روز های اخیر 
به دلیل شرایط آب و هوایی و بارندگی اتفاق 
افتاده که این امر مقطعی است و با افزایش 
عرضه گوجه فرنگی از استان بوشهر طی ۲ 
قیمت  که  می شود  پیش بینی  آینده،  هفته 
روند نزولی به خود بگیرد و جای هیچگونه 

نگرانی در این زمینه نیست.

اطالعات بانکی مردم را شخم  نمی زنیم 

طرح  مشموالن  شناسایی  ستاد  سخنگوی 
حمایت معیشتی وزارت رفاه با بیان اینکه این 
طور نیست که اطالعات بانکی افراد را شخم 
بزنیم، گفت: مردم نگران نباشند و درخواست 
بدهند. ثبت درخواست رسیدگی حق آنهاست و 

وظیفه ماست که بررسی کنیم.

پروژه اتصال کارت سوخت
 به کارت بانکی فعال متوقف است 

مدیر برنامه ریزی شرکت ملی پخش فرآورده 
های نفتی گفت: ۲.۷ میلیون نفری که قبال 
در سامانه “دولت همراه” کارت سوخت خود 
را به کارت بانکی شان متصل کرده اند، فعال 

نمی توانند از این امکان استفاده کنند.

 اغتشاشات اخیر
 قابل پیش بینی بود 

ربیعی گفت: به اعتقاد من اتفاقاتی که رخ داد 
ورای وقوع در برهه ای خاص تا اندازه ای قابل 
پیش بینی بود. متأسفانه از نیمه دوم سال ۹۷ 
روندی در رسانه های منتقد دولت به خصوص 
صداوسیما دیده می شد که به نظر من بازی با 
اعصاب مردم بوده و امتداد دادن آن به سال ۹۸ 

به صالح هیچ یک از مردم کشور نیست. 

خالء جریان اصولگرایی در حاشیه 
بودن باهنر و الریجانی است 

اصالحات  دولت  کشور  وزیر  موسوی الری، 
گفت : یکی از خالء هایی که در جریان اصولگرا 
وجود دارد، این است که امثال آقای باهنر در 
حاشیه هستند. علی الریجانی هم نیروی با 

تجربه ای است که هیچ چیزی دستش نیست.

طعنه خباز به استیضاح کنندگان: 
برای غرق نشدن دست وپا می زنند 

خباز،  فعال اصالح طلب گفت: استیضاح کنندگان 
در  آنکه  دلیل  به  مجلس  آخر  روزهای  در 
زیادی  انتقادهای  با  خود  انتخابیه  حوزه های 
روبه رو هستند و عملکرد خوبی از خود به جای 
نگذاشته اند به انتحار دست می زنند و می خواهند 

برای غرق نشدن هرکاری بکنند.

هرچه زودتر به خواست مردم
 عمل کنید، فردا دیر است 

امروز  نوشت:  یادداشتی  در  مهاجری  مسیح 
دقیقاً روزی است که مسئوالن باید نصیحت 
امام خمینی )ره( را به کار ببندند و با تجدیدنظر 
در تصمیم بنزینی، درصدد حفاظت از پشتوانه 
مردمی کشور و نظام و خودشان برآیند. مهم تر 
اینکه هرچه زودتر مردم را دریابند و به خواست 

مردم عمل کنند که فردا دیر است.

غرضی : دولت و مجلس پاسخگو 
نبوده و پنهان شده اند 

دولت  به  وقتی  است  معتقد  محمد غرضی 
آنها  می گیرد،  صورت  اعتراضی  مجلس  و 
پاسخگو نیستند و مانند گذشته کسانی که 
امتیازات سیاسی دارند زمانی که کشور دچار 

مشکل و گرفتاری می شود، پنهان می شوند.

مقام سپاه: الزم باشد کاخ سفید
 را بر سر آمریکا خراب می کنیم 

گفت:  پاسداران  سپاه  در  فقیه  ولی  نماینده 
دشمن بداند اگر الزم باشد بسیج، از لندن و 
واشنگتن نیز سر بلند خواهد کرد و کاخ سفید را 

بر سر آمریکا خراب می کند.

جهان نیوز - بعد از اجرای طرح سهمیه 
بنزین بود که گالیه ها نسبت به  بندی 
میان  این موضوع  به  عدم اطالع نسبت 
ربیعی  علی  شد.  آغاز  نخبگان  و  مردم 
سخنگوی دولت در گفتگو با خبرنگاران 
در پاسخ به این موضوع اظهار کرد: اطالع 
رسانی از چند سال قبل انجام شده بود و 
انتقاد  بزرگان  برخی  چرا  می کنم  تعجب 
دقت  »مردم  افزاید:  می  وی  می کنند؟ 
نکردند، اما نخبگان دقت داشتند.« محمود 
در  نیز  رئیس جمهور  دفتر  رئیس  واعظی 
همین خصوص گفت: »رئیس جمهور روز 
یکشنبه )۲۶ آبان( در جلسه هیئت دولت 
نیم ساعت با مردم سخن گفت و ما فکر 

کردیم کافی است.«

داد طرفداران دولت هم درآمد
پس از این موضوع بود که رئیس جمهور در 
سخنانی قابل تامل مطرح کرد که حتی او 
هم تا صبح جمعه یعنی فردای اجرای این 
طرح از ماجرا باخبر نبوده است. عبدالرضا 
رحمانی فضلی وزیر کشور نیز در برنامه نگاه 
مطرح کرد: »قرار بود چند ماه قبل بنزین 
سهمیه بندی شود و یک خبرگزاری خبر را 
لو داد و صف های طویل در کشور به وجود 
آمد.« دولتمردان هر یک موضوعی را مطرح 
می کنند و قوه مجریه با این نحوه اطالع 
رسانی حتی داد طرفداران خود را درآورده 

است و آنها را عصبانی کرده است. 
موج ابراز ندامت از حمایت!

در همین زمینه، غالمحسین کرباسچی، 

در  سازندگی  کارگزاران  حزب  دبیرکل 
درباره  توئیتر  در  خود  شخصی  صفحه 
سخنان رئیس جمهور و اعالم بی اطالعی 
افزایش  اجرایی شدن طرح  زمان  از  وی 
قیمت بنزین و همچنین مصاحبه اخیر وزیر 
کشور مطالبی به کنایه نوشت. همین طور 
موج ابراز ندامت و انتقاد برخی از اصالح 
طلبان نسبت به حمایت از دولت روحانی 
در فضای مجازی به راه افتاد و حتی برخی 
از اصالح طلبان از مردم برای حمایت از 
دولت تدبیر و امید در انتخابات عذرخواهی 
اصالح  از  یکی  زیباکالم  کردند.صادق 
طلبانی بوده که همواره از دولت روحانی 
حمایت کرده است وی در صفحه توئیتر 
پاسخگویی  در  دولت  رویه  درباره  خود 
درباره بنزین نوشت: » یکی بود یکی نبود 
من نبودم، شده حکایت بنزین. ای کاش 
مسئولین به جای فرار از زیر بار مسئولیت 
شهامت  این  بودند،  گرفته  که  تصمیمی 
اخالقی را می داشتند و به مردم صادقانه 
توضیح می دادند که چرا مجبور می شوند 

به واسطه وضعیت بحرانی اقتصادی کشور، 
بنزین را افزایش دهند. نه اینکه گناه را به 

گردن دیگری بیاندازند.«

حرفی که در عمل صادق نیست
کارشناسان  از  بسیاری  دیگر  سوی  از 
اقتصادی بیان می کنند که دولت به سبب 
را گران  بنزین  آورده  اینکه در بودجه کم 
این  بسیاری  دولتمردان  اما  است  کرده 
موضوع را رد و مطرح می کنند که تمام سود 
حاصله از اجرای این طرح به جیب مردم می 
رود اما در عمل دیده می شود که بسیاری 
یارانه کمکی و معیشتی دریافت  از مردم 
نکرده اند. وقتی به مسئوالن درباره علت 
این موضوع رجوع می شود شاخص های 
عجیب و غریبی که حاکی از حذف بسیاری 
یارانه کمکی است، را  از دریافت  از مردم 
طرح می کنند. سوال اساسی اینجاست که 
دولت با افکارعمومی چه کار می کند؟ نه 
تنها یک صدای واحد از دولت درباره طرح 
بنزین و مشتقات آن دیده  بندی   سهمیه 

نمی شود، بلکه سخنان ضد و نقیض و حتی 
نقض کننده یکدیگر است. کشور در شرایط 
حساسی قرار دارد و عالوه بر اینکه مردم 
با مشکالت اقتصادی زیادی روبرو هستند 
دولت نیز به جای اینکه تدبیر به خرج دهد 
و با مردم در این زمینه شفاف باشد به گونه 
در  افکارعمومی  که  دهد  می  پاسخ  ای 
این حوزه گیج و سردرگم شده است. این 
موضوع حتی طرفداران دولت که هر زمان و 
در هر شرایطی پاستورنشینان را حمایت می 
کردند، عصبانی کرده و حاال به قول مردم 
کوچه و بازار دولت با این پاسخگویی بیشتر 
روی اعصاب مردم راه می رود و مردم بیشتر 
آینده  نگران  به شدت  این شرایط که  در 
اقتصادی و معیشتی خود هستند با اضطراب 
و استرس مواجه می کند. به نظر می رسد 
دولت بایستی شفاف با مردم صحبت کند 
و خواسته نخبگان خصوصا طرفداران دولت 
این است که روحانی به طور راست درباره 
مشکالت دولت با مردم و وضعیت اقتصادی 

کشور صحبت کند. 

بازی تو بودی، من نبودم در یک طرح مهم!

مشموالن  شناسایی  ستاد  سخنگوی 
دوباره  فرصت  از  معیشتی  حمایت 
جاماندگان و انصراف دهندگان یارانه نقدی 
میرزایی  داد. حسین  ماه خبر  اول دی   از 
با خبرنگار مهر، درباره آخرین  در گفتگو 
حمایت  دریافت  عدم  به  معترضان  آمار 
معیشتی گفت: تاکنون حدود ۵ میلیون کد 
 ملی از طریق شماره گیری کد دستوری 
این  از  که  است  شده  ثبت   *۶۳۶۹  #
میزان، حدود ۲۰ درصد سرپرست خانوار 
نبودند یا تقاضای آنها تکراری بوده است.
وی ادامه داد: بنابراین از مجموع ۵ میلیون 

ملی  کد  میلیون   ۴ شده،  ثبت  ملی  کد 
سرپرست خانوار مورد پذیرش است که از 
طریق پیامک به این خانوارها اعالم شده 
حمایت  دریافت  عدم  به  اعتراض  »ثبت 
معیشتی نیازمند اجازه دسترسی دولت به 

اطالعات مالی و بانکی شماست«.

550 هزار خانوار مجوز 
بررسی حساب داده اند

سخنگوی ستاد شناسایی مشموالن حمایت 
معیشتی افزود: از روز چهارشنبه امکان ثبت 
رفاه  وزارت  حمایت  سامانه  در  اعتراض 

به شرط دسترسی  توجه  با  و  فراهم شد 
به حساب بانکی و مالی، از ۴ میلیون کد 
ملی ثبت شده، فقط ۵۵۰ هزار خانوار برای 
بررسی تقاضای دریافت حمایت معیشتی، 
مجوز دسترسی به اطالعات مالی و بانکی 
خود را به دولت داده اند که در حال بررسی 
است.میرزایی در پاسخ به سوالی مبنی بر 
اینکه آیا انصراف دهندگان و جاماندگان از 
دریافت یارانه نقدی امکان تقاضای مجدد 
آن،  تبع  به  و  نقدی  یارانه  دریافت  برای 
کمک معیشتی دولت را دارند یا خیر گفت: 
این امکان فراهم شده است به طوری که 

جاماندگان و انصراف دهندگان از دریافت 
یارانه نقدی از سال های گذشته تاکنون، از 
اول دی ماه باید به یکی از دفاتر پلیس 
اعالم  بانک  در  سپس  و  مراجعه   ۱۰  +
خانوارهای  داد:  ادامه  وی  کنند.  حساب 
متقاضی دریافت یارانه نقدی پس از اعالم 
حساب در بانک، در فرآیند آزمون وسع قرار 
می گیرند اگر مشمول شدند یارانه نقدی 
برای آنها برقرار می شود. سخنگوی ستاد 
شناسایی مشموالن حمایت معیشتی تاکید 
کرد: خانوارهایی که یارانه نقدی دریافت 
»انصراف  »جاماندگان«،  کنند،  نمی 

دهندگان« یا »حذف شدگان« هستند که 
همه این افراد می توانند مجدد درخواست 
دریافت نقدی خود را ارائه دهند اما افرادی 
که به دلیل وسع مالی باال در سال های 
۹۴، ۹۵ و در سال جاری از لیست یارانه 
بگیران حذف شدند به دلیل اینکه در فرآیند 
آزمون وسع قرار می گیرند به طور قطع 

مشمول یارانه نقدی نمی شوند.

ثبت نام جاماندگان و انصراف دهندگان یارانه نقدی از اول دی


