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بومیان مرز بازگردند
افزایش ۱۰ برابری سهم مرزنشینان استان از سوخت در کمتر از یک سال

عکس: حیدری

هنوز به سن تکلیف 
نرسیده اید

از آغاز  انقالب دیروز، پیش  رهبر 
جلسه درس خارج فقه شان با انتقاد 
به ثبت نام بی محابای برخی افراد 
در انتخابات مجلس تاکید کردند: 
»هر ِسَمتی، هر توانایی  در کنارش 
یک مسئولیتی دارد، یک تعّهدی 
می توانید  آیا  دید  باید  دارد.  وجود 
آن تعّهد را انجام بدهید یا نه؟ این 
خیلی درِس بزرگی است«. تکلیف، 
کلمه ای که هر ۴ سال یکبار در 
شنیده  کشورمان  سیاسی  ادبیات 
می شود.  ... مشروح در صفحه 2

 

 

 

بی محابا  کاندیدای 
مجلس نشوید

رهبرمعظم انقالب : 

صفحه  6

شورای سران 
سه قوه، موقتی است 

الریجانی : 

احتمال نفوذ دشمن در 
سیستم مدیریتی کشور

سردار جاللی: 

صفحه  6

صفحه  6

طرح فروش پکیج های ایران رادیاتور 
شـروع جشنـواره  زمستـانه

 آدرس: خراسان جنوبی، بیرجند خیابان انقالب، نبش انقالب1                                                                    
09155618398  -05632237077

نقـدواقسـاط

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت 
شادروان محمد حسن طوقی

 )بازنشسته پست(
 را به اطالع دوستان و آشنایان می رساند: 

مراسم تشییع آن مرحوم امروز دوشنبه ۹۸/۹/11 ساعت 1۵ 
از محل سالن اجتماعات بهشت متقین )غسالخانه( برگزار 
 می گردد،تشریف فرمایی سروران گرامی مزید امتنان می باشد.

خانواده مرحوم

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت شادروان 

حاج محمد )غالمرضا( صالحی مقدم
 را به اطالع دوستان و آشنایان می رساند: 

مراسم تشییع و تدفین آن مرحوم امروز دوشنبه ۹۸/۹/11 
 ساعت 2 الی 3 بعدازظهر از محل غسالخانه برگزار می گردد

تشریف فرمایی سروران گرامی مزید امتنان می باشد.
خانواده های صالحی مقدم و سایر بستگان

جنـاب آقـای محمـدی
مدیر کل محترم تامین اجتماعی خراسان جنوبی

انتصاب بجا و شایسته جناب عالی را که بیانگر تعهد، کارآمدی و سوابق برجسته خدمتی
 می باشد، صمیمانه تبریک عرض نموده، امید است در سایه الطاف الهی در پیشبرد اهداف 
عالی نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران موفق و سربلند باشید. همچنین از زحمات ارزشمند 
و صادقانه جناب آقای درویشی کمال تشکر و قدردانی را داشته و توفیقات روزافزون 

ایشان را از خداوند منان خواستاریم.
 شرکت مجتمع تولیدی مرغ مادر جنوب خراسان- شرکت دامپروری
 و کشاورزی ستاره کیان بیرجند- برادران خیریه- فرزین- صابر تنها

جناب آقای مهندس محمد  مودی
انتصاب بجا و شایسته جناب عالی را به عنوان 

رئیس اداره پیمان و رسیدگی اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان جنوبی
 که بیانگر تعهد، کارآمدی، لیاقت و شایستگی های شما در صحنه های خدمت صادقانه به نظام 
و میهن اسالمی است تبریک عرض نموده، موفقیت و سربلندی شما را از درگاه خداوند منان 
 مسئلت داریم. ضمنا از زحمات و تالش های صادقانه جناب مهندس محمود کاظمی

 در دوران مسئولیت تقدیر و تشکر می نماییم.

شرکت راهسازی نوید گستر زهان

خاندان معزز و نیکوکار کفاش زاده
درگذشت

 حاج کربالیی زین العابدین کفاش زاده
را خدمت شما بزرگواران تسلیت عرض می کنیم و امیدواریم در پناه رحمت واسعه الهی

 روح ایشان قرین آرامش باشد.
هیئت مدیره و مدیرعامل توانبخشی حضرت علی اکبر )ع( بیرجند

جناب آقای مهندس علیرضا محمدی
مدیرکل محترم تامین اجتماعی استان خراسان جنوبی

انتصاب جناب عالی را که موید تجربه، شایستگی
 و توانمندی اجرایی تان می باشد، تبریک عرض نموده 

سربلندی و موفقیت روز افزون شما را از درگاه بلند 
خالق هستی بخش آرزومندم.

 علیرضا الهیاری-مدیرعامل شرکت در نمای شرق

به اطالع همشهریان عزیز می رساند
آغاز فعالیت نو در 

رستوران مـدائن 
با مدیریت جدید )ابوالفضل خزیمه نژاد( 

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

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

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

آدرس: بلوار شهید محالتی - نبش 22 بهمن
32044400 - 32044113 -09151600158 ابوالفضل خزیمه نژاد

با ما لذت غذاهای ایرانی
 را تجربه کنید

 مصرف برنج صد در صد ایرانی

پیـک رایگان

انا هلل و انا الیه راجعون
با غم و اندوه فراوان درگذشت ناگهانی
 همسر و مادری مهربان و فداکار 

مرحومه فاطمه صبوحی
 همسر مهدی خراشادیزاده

 )مدیریت مجتمع نان پک و بازنشسته ارتش(
 و خواهر حسین صبوحی )نمایندگی پرده و موکت(

را به اطالع آشنایان و همشهریان می رساند: مراسم 
تشییع آن مرحومه امروز دوشنبه ۹۸/۹/11 ساعت 

13 از محل سالن بهشت متقین )غسالخانه(
 برگزار می شود. ضمنا جلسه سومین روز درگذشت 
آن عزیز سفرکرده روز چهارشنبه ۹۸/۹/13 از ساعت 14 الی 1۵ در محل هیئت 
 ابوالفضلی )مصلی( برگزار می گردد، تشریف فرمایی سروران گرامی مزید امتنان می باشد.

خانواده های: خراشادیزاده ، صبوحی و سایر بستگان

به یک خانم وآقا جهت همکاری در فروشگاه آرایشی و بهداشتی نیازمندیم.
09152695168 - 32220655

مناقصه عمومی یک مرحله ای - نوبت اول
شهرداری بیرجند در نظر دارد نسبت به برگزاری مناقصه ای به شرح جدول ذیل اقدام نماید.

رشته و حداقل رتبه پیمانکاریمدت اجرانوع تضمین و مبلغ )ریال(برآورد پروژه )ریال(موضوعشماره فراخوان

عملیات تکمیل سالن الحاقی شماره  2۰۹۸۰۰۵3۶1۰۰۰۰14 
2 فرهنگسرای شهرداری بیرجند 
مطابق نقشه ها و جزئیات اجرایی 

پیوست در اسناد مناقصه

ضمانت نامه معتبر به مبلغ 11/3۶۷/4۸۹/3۸۹
۵۶۹/۰۰۰/۰۰۰ ریال طبق نمونه 

مندرج در اسناد مناقصه

کلیه شرکت هایی که تواماً دارای رتبه حداقل ۵ ابنیه4 ماه
 و تاسیسات از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور باشند 

می توانند در مناقصه مذکور شرکت نمایند

۱. محل تأمین اعتبار: اعتبارات داخلی شهرداری٢. کلیه فرآیند مناقصه از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به نشانی www.setadiran.ir  برگزار می گردد. ۳. مهلت و محل دریافت اسناد مناقصه: پیشنهاد دهندگان 
 می توانند اسناد مناقصه را از تاریخ ۹۸/۹/۱۱ تا ساعت ۱۹ مورخ ۹۸/۹/۱6  از طریق سامانه ستاد ایران به نشانی  www.setadiran.ir دریافت نمایند ۴. مهلت ارسال پیشنهاد و بارگذاری اسناد در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت:

  تا ساعت ۱۴/۳۰ مورخ ۹۸/۹/٢۷ ۵. زمان گشایش و قرائت پیشنهادها: ساعت ۱٢/۳۰ مورخ ۹۸/۹/٢۸  می باشد. 6.نشانی مناقصه گذار: خراسان جنوبی - بیرجند - میدان ابوذر - شهرداری مرکزی - تلفن: ۰۵6۳۱۸۳۰۱۰٢ ۷. مناقصه گران 
در صورت عدم عضویت قبلی در سامانه مذکور مراحل ثبت نام و دریافت گواهی جهت شرکت در مناقصه را محقق سازند. ضمنا جهت راهنمایی و ثبت نام به دفتر خدمات سامانه ستاد به آدرس بیرجند- خیابان شهید مطهری- سازمان 

صنعت و معدن مراجعه و یا با شماره ۰۵6۳٢٢٢۱٢٢۰ تماس حاصل نمایند.                                                                                                                                      محمد علی جاوید- شهردار بیرجند

برنج صد درصد ایـرانی 
با ضمانت پخت و آزمایش

 فقط وفقط کیلویی 12800 تومان/ 10 کیلویی  128000 تومان  
هایپـر مارکت برجیس

 آدرس:خیابان مدرس، تقاطع محالتی   تلفن: 32323182
hypermarket_berjis:اطالع رسانی در پیچ اینستاگرام

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 

خیابان غفاری، خیابان ظفر، نبش ظفر ۶ / ۰۹1۵۸۶4۷3۶3 - ۰۹3۵2123۰3۰ زحمتکش 

هایپر تخفیف مارکت

برنج جدید  رسید 
با کیفیت و عطر و طعم بهتر

قیمت 134 هزار تومان

صفحه 5

رئیس ستاد انتخابات استان خبر داد : ثبت نام ۸ نفر برای انتخابات مجلس
صفحه 5

* رجب زاده
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ساالنه اجرای 28 هزار هکتار کشاورزی حفاظتی 
در استان هدف گذاری شده است

هنوز به سن تکلیف 
نرسیده اید 
*رجب زاده

رهبر انقالب دیروز، پیش از آغاز جلسه درس خارج 
فقه شان با انتقاد به ثبت نام بی محابای برخی افراد 
در انتخابات مجلس تاکید کردند: »هر ِسَمتی، 
هر توانایی  در کنارش یک مسئولیتی دارد، یک 
تعّهدی وجود دارد. باید دید آیا می توانید آن تعّهد را 
انجام بدهید یا نه؟ این خیلی درِس بزرگی است«. 
تکلیف، کلمه ای که هر ۴ سال یکبار در ادبیات 
شعار  این  شود.  می  شنیده  کشورمان  سیاسی 
گونه سیاسی گاه بر زبان افرادی می نشیند که 
نه تنها تکلیفی برای به فعل رساندن این کلمه 
در وجودشان ایجاد نمی کنند بلکه لغلغه زبانی 
ست که دستاویز طنز پردازان شده است. حکایت 
این حس تکلیف در استان ما هم نمودی عجیب 
دارد، بعضی آن قدر با حس تکلیف بازی می کنند 
که فقط می توان گفت خوشان را سنگ روی 
یخ خواهند کرد، در حالی که حتی بستری برای 
محک خود و توانایی هایشان و ارائه آن ها به ملت 
نداشته و ندارند اما در توهم عجیبی خود را مکلف 
به خدمت می بینند آن هم در سطحی که ذهن 
شان برای درک اهمیت آن بسیار ناپخته و کوچک 
است. واقعا این برخی چه فکر می کنند؟ افرادی 
هم هستند که سال ها خراسان جنوبی شان را فقط 
از راه دور و با گفتن کلمات محبت آمیز همراهی 
می کنند، بعد هم در بزنگاه های سیاسی سر و 
کله شان پیدا می شود و با گفتن جمله »احساس 
تکلیف کردیم« دوباره به عرصه سیاست استان 
بازمی گردند، کسانی که کارها و تالش هایشان در 
سایر نقاط کشور به مراتب بیشتر از زحماتی است 
که برای سرزمین آبا و اجدادی شان کشیده اند این 
جماعت چون کودکانی که برای نخستین بار به 
سن تکلیف رسیده اند و سر از پا نمی شناسند خود 
را به مراکز ثبت نام کاندیداهای انتخابات مجلس 
شورای اسالمی می رسانند، البته هستند افرادی 
انگشت شمار که هر چند از دیار خود دورند اما از 
هیچ تالشی برای گرفتن امتیازات و مطرح کردن 
نام زادگاه شان فروگذار نمی کنند، آن ها به معنای 
واقعی خود را مسئول می دانند، احساس تکلیف 
درباره مردم شان، بازی با کلمات نیست. برخی 
هم فقط با نمایش شجاعت به میدان آمده اند و 
نمی دانند این شجاعت باید با زیرکی همراه شود 
تا سهمی دریافت و حقی برجا مانده از مردم مطالبه 
شود اگر نه فریاد زدن در آن ساختمان شیشه ای 
 بی هدف و بدون برنامه چه برای ما خواهد آورد ؟
کلید واژه »تکلیف« اما تنها واژه پرتکرار این روزها 
دیگری همچون »چون  کلمات  بلکه  نیست، 
مدرس بودن« و یا »مجلس در راس امور است« 
نیز این روزها زیاد به گوش می رسد. مدرس را 
برخی تنها در قامت یک روحانی می بینند ، گزاف 
نیست اگر بگوییم ، اندیشه و عمل مدرس یک 
مکتب است. او مرد سیاست بود، مصداق حدیث 
پیامبر که می فرمایند: المومن کیس. او فقط یک 
روحانی نبود ، ابرمردی بود که برای اثبات آرمان 
ها و به ثمر رساندن مدینه فاضله اش تا پای جان 
 رفت. آیا توان درک مفهوم جمله معروفش را دارید ؟ 
»سیاست ما عین دیانت ماست و دیانت ما عین 
سیاست ما«، خوب پیداست برخی نه تنها درک 
نکرده اند که  هستند مجلس نشینانی که معنای 
سیاست و دیانت را  هم به قهقرا کشانده اند. به 
راستی کسانی که این روزها احساس تکلیف می 
کنند آیا به آن مرحله رسیده اند که سیاست شان 
عین دیانت شان باشد و دیانت شان عین سیاست؟ 
یا تنها به این می اندیشند حاال که به سن تکلیف 
رسیده اند، فقط باید باشند. برای ورود به مجلس 
شورای اسالمی مبالغ چند ده میلیونی و چند صد 
میلیونی هزینه می کنند و روزی که وارد مجلس 
شوند به کاری برای جبران آن مبالغ فکر می کنند. 
آیا آنگاه چیزی از دیانت برایشان باقی می ماند که 
بخواهند برایش سیاست را به یاری بخواهند؟ پس 
شما! کسانی که از نخستین ساعات بامداد دیروز 
شناسنامه به دست به مراکز ثبت انتخابات مجلس 
شورای اسالمی رفته اید قسم تان می دهیم، فقط 
برای احساس تکلیف پا در این راه نگذارید. اگر 
نمی توانید مدرس گونه عمل کنید، لطف کنید 
فاتحه سیاست و دیانت را یکجا نخوانید، اگر در 
مقابل قدرت، سست می شوید و برای حفظش هر 
چه از خوبی ها دارید می بازید، همان جا که هستید 
بمانید، اگر تنها انگیزه شما از رفتن به مجلس این 
است که نماینده مردم بودن را هم در کارنامه 
تان باشد و در عرصه سیاست سری میان سرها 
برآوردید، دست نگه دارید، اگر می روید که رانت 
ها مسیر همواری برای کسب درآمدهای باد آورده 
برای تان فراهم کند، تجدید نظر کنید. بیایید شعار 

ندهید ، مردم خسته اند، »از دروغ ها و شعارها«

دوشنبه *11آذر 1398* شماره 4507

راهیابی مادربزرگ بیرجندی به مرحله نهایی جشنواره قصه گویی

صداوسیما-شهربانو الوانی مادر بزرگ قصه گوی  خراسان جنوبی به مرحله نهایی بیست و دومین جشنواره بین المللی قصه گویی راه یافت. با اعالم رای هیئت داوران بیست و دومین 
 جشنواره بین المللی قصه گویی در بخش مادر بزرگ ها و پدر بزرگ ها ، شهربانو الوانی مادر بزرگ قصه گوی بیرجندی به مرحله نهایی این رویداد فرهنگی راه یافت.این مادر بزرگ قصه گو

 با قصه »خانه آباد کن و دل شاد کن« دراین جشنواره شرکت کرده بود.مرحله پایانی بیست ودومین جشنواره بین المللی قصه گویی از ۲۶ تا ۳۰ آذر در تهران برگزار خواهد شد.

یما
وس

صدا
س : 

عک

چالش ایدز، بیماری جنجال برانگیز

کاری - دهم آذر روز جهانی ایدز و اولین مورد 
ایدز در کشور ایران مربوط به پسر بچه ای در 
سال 1۳۶۶ است. در خراسان جنوبی ۹۰ درصد 
مبتالیان  اچ آی وی  از طریق جنسی عنوان 
شده است.  مدیر بیماری های معاونت بهداشتی 
دانشگاه علوم پزشکی بیرجند با اشاره به اینکه ۹ 
نفر مبتال به ایدز )HIV( در استان شناسایی شده 
اند، افزود: از این تعداد ۶ نفر مرد و ۳ نفر زن 
هستند که بین ۳۵ تا ۴۵ سال سن دارند. دکتر 
مجید شایسته ضمن اشاره به اینکه صد در صد 
درصد مراحل درمان بیماری ایدز رایگان در اختیار 
بیماران قرار می گیرد، خاطر نشان کرد: برخالف 
روبوسی،  از طریق  ایدز  افراد  از  بسیاری  تصور 
منتقل  غذاخوری  ظروف  مسافرت،   عطسه، 
نمی شود. وی تاکید کرد: آزمایش خون تنها راه 
شناسایی ابتال به ایدز  است و دو مرکز مشاوره 
بیماری های رفتاری در بیرجند و فردوس دایر 
است و در سایر شهرستان ها مراکز بهداشتی 
به مراجعان خدمات می دهند. مطمئن ترین راه 
پیشگیری از انتقال جنسی بیماری ایدز، پرهیز از 
تماس جنسی غیرمتعارف و یا ارتباط جنسی در 

چارچوب روابط صحیح خانوادگی است. 

 شو شود اولین مقصد اردوی جهادی 
کارکنان آموزش فنی و حرفه ای 

غالمی- تیم جهادی اداره کل آموزش فنی و 
حرفه ای عاشقانه و پر شور آمده بودند تا گوش 
شنوای سخن هایی باشند که همدلی و همراهی 
را آرزو داشتند. ۶ تیم کاری دو نفره با تمام توان 
بسیج شده بودند تا قامت همدلی را همراه باشند.
تقریبا همه اهالی آمده بودند یکی برای تعمیر در 
خانه یکی برای تعمیر سماور یکی برای دوخت 
لباس پاره اش و هر کسی برای کاری تقاضای 
و  فنی  گروه جهادی  اعضای  داشت.  همراهی 
روستا حرکت می  در  اهالی  ای همقدم  حرفه 
کردند تا نیازهای آنان را در بخش های تاسیسات، 
پیرایش  خیاطی،  ساختمان،  برق  جوشکاری، 
مردانه ،تعمیر لوازم خانگی رفع کنند  در یک بازه 
چند ساعته 1۲۰ مراجعه کننده در محل استقرار 
پایگاه حاضر شدند تا برای دریافت خدمات فنی و 

مهندسی گروه نام نویسی کنند . 
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برای اولین بار فرش های خود را اتو کشیده تحویل بگیرید

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

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

آگهی مزایده اموال غیرمنقول- نوبت دوم
نظر به اینکه در پرونده اجرایی به  شماره  ۹۸۰۶۷۲ محکوم علیه آقای سید مرتضی امیرآبادیزاده محکوم است به پرداخت مبلغ ۳۵۷/۸۱۴/۱۲۲ ریال بابت اصل خواسته و غیره در حق محکوم له آقای عبدالرحیم یعقوبی و پرداخت مبلغ ۱۷/۵۰۰/۰۰۰ ریال بابت 
حق االجرا در حق صندوق دولت و با توجه به توقیف ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به پالک ثبتی ۸۸ فرعی از ۱۸۳۲ اصلی بخش ۲ بیرجند واقع در شمال امیرآباد به مساحت ۱۷/۷۸۶ مترمربع که هر مترمربع آن به مبلغ  ۲۰/۰۰۰ ریال و جمعا به مبلغ 

۳۵۵/۷۲۰/۰۰۰ کارشناسی شده است، از طریق مزایده در روز یکشنبه تاریخ ۱۳۹۸/۹/۲۴ 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 

 مدیر دفتر شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان بیرجند-  محمد آدینهروز قبل از موعد مزایده به این اجرا مراجعه تا ترتیب بازدید آنان داده شود هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود.

دادگستری کل استان خراسان جنوبی

دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت خاورپیشه 
)سهامی خاص(  شماره ثبت: ۹۳2  شناسه ملی: ۱۰۳۶۰۰2۶۶۹۰

بدینوسیله به اطالع کلیه سهام داران محترم شرکت خاورپیشه )سهامی خاص( می رساند: 
جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت راس ساعت ۹ صبح روز شنبه 
۹۸/۹/۲۳ در محل کشتارگاه خاورپیشه واقع در معصومیه، انتهای خیابان شهاب تشکیل 
می گردد. مقتضی است اصالتا یا وکالتا در جلسه مذکور شرکت فرمایند. دستور جلسه: 

۱- انتخاب اعضای هیئت مدیره ۲- تعیین خط مشی آتی شرکت.
هیئت مدیره

روابط عمومی شرکت گاز پیام های ایمنی: از مسدود کردن تمامی منافذ در محل سکونت خودداری نموده و همواره از ورود جریان کافی هوا جهت احتراق وسایل گازسوز مطمئن شوید.                                             
استان خراسان جنوبی

      فراخوان  مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی )فشرده( یک مرحله ای - نوبت  اول   
اداره کل گمرکات خراسان جنوبی )مناقصه گذار به نشانی بیرجند- ابتدای خیابان غفاری- جنب فروشگاه اتکا( درنظر دارد اجرای پروژه های 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 
۲۰۹۸۰۰۰۱۶۷۰۰۰۰۰۳ و ۲۰۹۸۰۰۰۱۶۷۰۰۰۰۰۴ واگذار نماید. لذا پیمانکاران واجد شرایط متقاضی )حداقل پایه  ۵ در رشته ابنیه( و )حداقل پایه ۵ در رشته راه و ترابری( با در نظرگرفتن رشته،پایه و ظرفیت 

آزاد می توانند جهت دریافت اسناد مربوطه از تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۰۹ تا ۱۳۹۸/۰۹/۱۳ به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir مراجعه نمایند.

نوع محل اجراپروژه
قرارداد

مدت 
پیمان

مبلغ برآورد )ریال( براساس 
فهارس بها 1398

مبلغ تضمین شرکت 
در مناقصه )ریال(

تاریخ تحویل اسناد 
و پیشنهادات

تاریخ 
بازگشایی

اجرای فاز سوم عملیات تکمیلی ابنیه،تأسیسات برقی و 
مکانیکی سایت مجتمع گمرکات استان خراسان جنوبی

شماره فراخوان: 2098000167000003
بیرجند - 
8/887/389/000445/000/00098/09/2898/10/01شش ماهعمرانیدشت مرک

اجرای آماده سازی و آسفالت معابر سایت مجتمع گمرکات 
استان خراسان جنوبی شماره فراخوان: 2098000167000004

بیرجند - 
47/342/۷85/6352/370/000/00098/09/2898/09/30پنج ماهعمرانیدشت مرک

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 اداره کل گمرکات استان خراسان جنوبی می باشد.
محل تحویل اسناد و پیشنهادات: سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( 

ضمناً به پیشنهادات خارج از سامانه که صرفاً به صورت فیزیکی تحویل گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد. الزم است پاکت های الف، ب و ج و اسناد ارزیابی عالوه بر بارگذاری در سامانه ستاد به صورت فیزیکی به آدرس: 
بیرجند- ابتداي خیابان غفاري - جنب فروشگاه اتکا- دبیرخانه اداره کل گمرکات استان خراسان جنوبی در موعد مقرر تحویل گردد.

 محل گشایش پیشنهادها: اتاق جلسات اداره کل گمرکات استان خراسان جنوبی می باشد.                                                                                         اداره کل گمرکات استان خراسان جنوبی

به اطالع هم استانی های گرامی می رساند : 
به دلیل عملیات برگردان، ارتباط تلفن های ثابت و دیتای 

شهرستان بیرجند - محدوده بین بلوار سجاد
 تا خیابان حجاب، از سجاد 31 تا خیابان امامت

 روز سه شنبه 98/09/12 از ساعت 6 صبح
 به مدت 72 ساعت قطع و یا دچار اختالل خواهد بود. 

ضمنا مشترکین عزیز برای اطالع از تغییر شماره
 می توانند با سامانه 3200 تماس حاصل نمایید.

روابط عمومی شرکت مخابرات منطقه خراسان جنوبی

کابينت MDF شهابی
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... ۳۳   /   ۰۹۱۵۸۶۷۰۹۶۸ - ۰۹۱۵۱۶۳۲۶۳۲

آگهی ابالغ اجرائیه 
)سند ذمه - قرارداد بانکی(

بدین وسیله به آقای مجید خیاطی فرزند صیاد به 
شماره ملی ۵۰۵۹۹۱۹۴۷۱ متولد ۶۳/۱۱/۱ ساکن بیرجند ، معلم 
۴۲ ساختمان صباغ و آقای علیرضا قربانی نژاد فرزند علی اکبر به 
شماره ملی ۰۶۵۱۷۹۷۷۵۶ به نشانی بیرجند، تهامی ۵ و خانم 
فاطمه قربانی نژاد فرزند علی اکبر به شماره ملی ۰۶۵۱۹۲۴۳۶۷ 
ساکن بیرجند، خیابان شهید آوینی، نارنج ۸، مجتمع بادله واحد 
۶۰۱ ابالغ می گردد: بانک کشاورزی شعبه مرکزی بیرجند در 
تاریخ ۱۳۹۸/۷/۲  مستند به قرارداد شماره ۸۱۴۸۱۴۴۲۷ مورخ 
طلب  ۲۰۵/۰۰۰/۰۰۰ریال  مبلغ  وصول  جهت   ۱۳۹۴/۱۲/۲۲
مبلغ  و  اصل  )مبلغ۱۲۵/۰۰۰/۰۰۰ریال  شرح:  بدین  خویش 
۶۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال سود و مبلغ ۱۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال خسارت 
تاخیر تا روز درخواست ۱۳۹۸/۷/۲ به انضمام جریمه دیرکرد 
تا روز وصول( تقاضای صدور اجرائیه علیه آقای مجید خیاطی 
به عنوان وام گیرنده و آقای علیرضا قربانی نژاد و خانم فاطمه 
قربانی نژاد به عنوان دو نفر از ضامنین با مشخصات فوق و سایر 
متعهدین را نموده که پرونده ای تحت شماره بایگانی ۹۸۰۰۶۸۱ 
در این خصوص نزد اداره اجرای اسناد رسمی بیرجند تشکیل 
شده است. نظر به اینکه طبق گزارش مورخ ۱۳۹۸/۷/۱۳ مامور 
ابالغ آدرس شما به شرح مندرج در قرارداد به نشانی های فوق 
شناسایی نگردیده و بستانکار قادر به معرفی آدرس دیگری از شما 
نمی باشد ، لذا بنا به تقاضای متعهدله و مستند به ماده ۱۸- آئین 
نامه اجرا به موجب این آگهی مفاد اجرائیه صادره به شما ابالغ 
و مستفاد از ماده مذکور، عملیات اجرایی ظرف ۱۰ روز از تاریخ 
انتشار این آگهی که تاریخ ابالغ نیز محسوب می شود علیه شما 

تاریخ انتشار: 1398/9/11ادامه خواهد یافت.
غالمرضا دادی- رئیس اداره اجرای اسناد رسمی بیرجند

ایران  در  -روز جهانی خاک  محمودآبادی 
سالهاست بر محور دغدغه ها می گردد. این 
دغدغه ها به فقر خاک کود د ادن های بیش 
از حد و  آلودگی این سرمایه غنی بر می 
گردد. همایش روز جهانی خاک که با حضور 
استاد برجسته رشته ی کشاورزی و تعدادی 
از مسئوالن وزارت جهاد در بیرجند برگزار شد 
به این دغدغه ها پرداخت. در این همایش 
خراسان  کشاورزی  جهاد  سازمان  رئیس 
جنوبی با بیان اینکه ۴8۰ هزار هکتار زمین 
های استان مستعد توسعه کشاورزی حفاظتی 
است گفت: ساالنه اجرای ۲8 هزار هکتار 
کشاورزی حفاظتی در استان هدف گذاری 
بحث  افزود:  قوسی  غالمرضا  است.  شده 
برنامه های  از  یکی  حفاظتی  کشاورزی 
وزارت جهاد کشاورزی برای حفاظت از خاک 
است. وی ادامه داد: در این زمینه برنامه هایی 
گیاهان  کشت  توسعه  و  ترویج  هدف  با 
دارویی، علوفه، کود سبز و به حداقل رساندن 
رفت و آمد ماشین آالت برای حفاظت و 
است. پیگیری  حال  در  خاک  از  صیانت 

خراسان  کشاورزی  جهاد  سازمان  رئیس 
از  خاک  و  آب  کرد: شوری  اظهار  جنوبی 
توسعه بخش کشاورزی  مهم  چالش های 
در استان است که نیاز به تدبیر، برنامه ریزی 
و مدیریت صحیح دارد. وی عنوان کرد: با 
مدیریت صحیح خاک و برنامه ریزی در این 
جمله  از  مدنظر  اهداف  به  می توان  زمینه 
بهره وری خاک، افزایش راندمان تولید، تولید 
و درآمد بیشتر برسیم. قوسی تصریح کرد: آب 
و خاک به عنوان عوامل تولید و سرمایه دو 
عامل مهم در بخش کشاورزی محسوب 
بخش  این  فعالیت های  تمامی  و  می شود 

مربوط به این حوزه ها است.

70 درصد اراضی کشاورزی 
کشور سند ندارد

اراضی  معاون حفظ کاربری و یکپارچگی 
سازمان امور اراضی کشور نیز در این همایش 
اراضی  درصد   7۰ حاضر  حال  در  گفت: 
کشاورزی کشور سند ندراد که در این زمینه 

اعتباراتی برای حدنگاری )کاداستر( در نظر 
گرفته شده تا بتوان این اراضی را به سمت 
سنددار شدن پیش برد. فرید صیدی نژاد در 
حاشیه همایش روز جهانی خاک در خراسان 
جنوبی در جمع خبرنگاران افزود: سند دار نبود 
اراضی کشاورزی یکی از ضعف های بخش 
کشاورزی کشور است و باید رفع این مشکل 
در دستور کار قرار بگیرد. وی در ارتباط با 
یکپارچه سازی اراضی کشاورزی بیان کرد: 
یکپارچه سازی  که  استانی  هر  در  دولت 
اراضی کشاورزی و تجمیع مالکیت انجام 
شود تا 1۰۰ درصد هزینه ها از جمله تجهیز و 
نوسازی، عملیات آب و خاک و سیستم های 

نوین آبیاری را متقبل می شود.
اراضی  معاون حفظ کاربری و یکپارچگی 
سازمان امور اراضی کشور اظهار کرد: کشور 

اراضی کشاورزی و  اندازه  برای حفظ  باید 
نصاب آن مقررات جدیدی وضع کند چراکه 
آینده کشور و تامین نیاز غذایی وابسته به 
این  برای  اگر  داد:  ادامه  وی  است.  خاک 
موضوع فکر اساسی نشود و به صورت ُمشاع 
در  فروش  شود  و  خرید  اراضی کشاورزی 
شهرها و روستاها قطعاتی در مقیاس مترمربع 
ایجاد می شود لذا وقتی تعدد بهره بردار زمین 
زیاد شود در اداره و مالکیت اراضی نیز به 
مشکل برخواهیم خورد. صیدی نژاد عنوان 
است  این  ما  تالش  و  سعی  تمام  کرد: 
اندازه های اراضی کشاورزی کشور را در حد 

اقتصادی و فنی نگه داریم.
وی یادآور شد: تفکیک اراضی بر اساس 
وزارت جهاد سال  نصاب هایی که  و  حد 
۹۵ به دولت اعالم کرد بر مبنای ضریب 

مکانیزاسیون، کمیت و کیفیت منابع آب و 
خاک، میزان تولیدات، وضعیت اقلیمی و 
الگوی کشت تصویب و به شهرستان ها 
و  کاربری  حفظ  معاون  شد.  ابالغ 
اراضی  امور  سازمان  اراضی  یکپارچگی 
هر  برای  زمینه  این  در  داد:  ادامه  کشور 
شهرستان تفکیک قانونی لحاظ شده است 
که اگر ادارات ثبت اسناد و دفترخانه ها این 
کار را به درستی انجام دهند شاید شاهد 
تفکیک های غیرمجاز کمتری باشیم.وی 
کشور  کشاورزی  اراضی  اینکه  بیان  با 
گفت:  می شود  کوچک  زمان  مرور  به 
قواعدی که برای تقسیم ارث حاکم است 
از مهترین عوامل برای خرد شدن اراضی 
کشاورزی است و این آفتی برای حفاظت 

خاک های زراعی محسوب می شود. 

دغدغه های خاکی 

سیزدهمین  در  کتاب  فروش  خبر-  گروه 
نمایشگاه کتاب خراسان جنوبی ۵۰ درصد 
افزایش داشت. رمضانی معاون فرهنگی و 
رسانه اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان 
گفت: در نمایشگاه امسال یک میلیارد و ۳8۰ 
میلیون تومان کتاب به فروش رسید که بیشتر 

در بخش عمومی بود.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی هم گفت: 

در این مدت پنج میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال 
به  زاده  نبی  توزیع شد.  بن تخفیف کتاب 
برگزاری شب های فرهنگی سه شهرستان 
فردوس، قاینات و خوسف اشاره کرد و گفت: 
رونمایی کتاب و برپایی شب های فرهنگی با 
حضور اساتید دانشگاهی و بزرگان فرهنگ 
و هنر استان از دیگر برنامه های این دوره از 

نمایشگاه کتاب خراسان جنوبی بود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی با اشاره 
به استقبال باالی عالقه مندان از سیزدهمین 
نمایشگاه کتاب استان ادامه داد: این دوره 
بازدیدکننده  نفر  نمایشگاه کتاب، ۴۵ هزار 
برگزاری  مدت  در  همچنین  و   داشت 
نمایشگاه ۶۰۰ تراکت راهنمای غرفه ها و 
با  ۲۰۰ تراکت نظرسنجی توزیع شد. وی 
بیان اینکه در سیزدهمین نمایشگاه کتاب 

کتاب هایی با موضوعاتی همچون عمومی، 
پزشکی، هنر، حقوق، کودک و نوجوان، زبان 
انگلیسی، توان یابی توزیع شد گفت: زمینه را 
فراهم کردیم تا کتاب ها با حداقل تخفیف 
۳۰ درصدی عرضه شوند که این تخفیف 

در برخی غرفه ها تا ۵۰ درصد نیز ارائه شد.
نبی زاده همچنین به طرح “همراه نمایشگاه” 
کارت ها  بن  دارندگان  گفت:  و  کرد  اشاره 

به مدت سه هفته بعد از اتمام نمایشگاه با 
مراجعه به کتابفروشی های معرفی شده از 
جمله پاتوق کتاب بیرجند نبش مدرس ۲۵؛ 
نمایشگاه دائمی کتاب بیرجند نبش حکیم 
نزاری؛ کتابفروشی در خوارزمی ابتدای خیابان 
مدرس؛ نهال دانایی خیابان معلم بعد از کوچه 
۳7، طبقه اول و کتابفروشی اندیشمند ابتدای 

خیابان معلم می توانند کتاب خریداری کنند.

افزایش 50 درصدی فروش در نمایشگاه کتاب 
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بهره برداری از ۹ واحد مسکونی ویژه معلوالن

صداوسیما- ۹ واحد مسکونی ویژه معلوالن روز گذشته همزمان با سراسر کشور به صورت ویدئو کنفرانس در استان به بهره برداری رسید. مدیرکل بهزیستی استان گفت: یک واحد مسکونی ویژه خانواده دو 
معلولی به نمایندگی از ۹ واحد مسکونی ویژه معلوالن خراسان جنوبی، به صورت ویدیو کنفرانس در روستای گیو شهرستان خوسف به بهره برداری رسید.عرب نژاد افزود: از ۹ واحد مسکونی ویژه معلوالن خراسان 

جنوبی، ۶ واحد برای خانواده های دارای یک معلول و ۳ واحد برای خانواده های دارای دو معلول ساخته شده که برای ساخت مجموع این واحد ها ۴۵۰ میلیون تومان هزینه شده است.

بیانیه داغ “ فالحتی”
در اولین روز ثبت نام انتخابات

انتخابات،  با شروع ماراتن  امین جم - 
بازارحضور یافتن یا نیافتن کاندیداهای 
مطرح برای نمایندگی ۴ حوزه انتخابیه 
استان هم داغ شده است. اولین روز ثبت 
نام انتخابات با خبر انصراف نماینده قاین 
از دور جدید انتخابات مجلس و انتشار 
که  او  اینستاگرام  صفحه  در  جمالتی 
احتمال حضور یکی از نمایندگان سابق 
اندازه  این شهر را پررنگ می کند، به 
نماینده  بود. فرهاد فالحتی،  کافی داغ 
مردم شهرستان های قائنات و زیرکوه  در 
این بیانیه اش اول از مردم برای قصور 
احتمالی حاللیت خواسته  و سپس به 
شوک های عظیمی که در دوره های قبل 
از طرف برخی نمایندگان به مردم وارد می 
شد اشاره  کرده و نوشته: دوره هایی را 
به خاطر دارم که شوک های عظیمی 
به مردم وارد شد و تنش هایی را مردم 
تحمل می کردند، جریاناتی از اختالف 
افکنی، بیرجند هراسی، شهری و روستایی 
تجربه ای بود که چند بار آن را آزمودیم. 
البته از آن شیوه، چیزی عاید مردم نمی شد 
جز کینه و عداوت جز رنج و حرمان. وی 
در بخش دیگری از بیانیه نیز به راهکار 
خود برای برگزاری انتخابات سالم اشاره 
ماندگاری  راهکار  است:  کرده  اظهار  و 
می دانم  این  در  را  سالم  فضای  این 
که کهنه سیاسیون قاین پا در عرصه 
انتخابات نگذارند، بگذارند تا مردم خود 
تصمیم گیرنده شوند و در فضای رقابتی 
گردد.  برگزار  بانشاط  انتخابات  مساوی 
اینجانب از هیچکدام از نامزدها حمایت 
موضع  هیچ کدام  علیه  و  کرد  نخواهم 
نخواهم گرفت، البته اگر شخصی در مسیر 
تبلیغات مواردی خالف را مطرح کند برای 
روشنگری اقدام خواهم کرد.البته او در این 
بیانیه این نکته را نیز ذکر کرده است که 
هرکس که با رأی مردم انتخاب شد پس 
انتخابات، مورد تکریم  تأیید صحت  از 
من خواهد بود و بالفاصله دفتر نماینده 
را در اختیار آن عزیز خواهم گذاشت تا 
کارش را با قوت انجام دهد و البته خودم 
در کنار وی تا 7 خرداد خواهم بود.چند 
ساعت قبل از انتشار بیانیه فالحتی،پست  
جدیداینستاگرامی قربانی، نماینده سابق 
این حوزه انتخابیه، بارگذاری شد. قربانی 
در توضیح این پست با بارگزاری عکسی از 
زمان حضور خود در هیئت رئیسه مجلس 
شورای اسالمی، روز مجلس را تبریک 
گفته است. واکنش برخی فعاالن فضای 
مجازی در ذیل این پست اینستاگرامی 
حضور  برای  دعوت  محتوای  اغلب 

دوباره قربانی در انتخابات مجلس دارد.

 خبر ویژه

وبرف  باران  وبارش  زمستان  آمدن  با 
لطفا پیگیری بفرمایید دهیاری امیرآباد 
چاره ای برای خیابان بصیرت کند که 
تا  بدون هیچ گونه زیرساختی هست 
باران میاد خیابان زیرآب میره و عبور 
و مرور اصال امکان پذیر نیست وسایل 
نقلیه هم باگل والیی که هست میان 
داخل کوچه ها و کوچه ها هم پرازگل 

میشه لطفا رسیدگی شود.
یک شهروند

اینجانب  محترم  استاندار  به  با سالم 
استجاری یک شرکتی هستم  راننده 
17 سال سابقه دارم و با حقوق خیلی 
ناچیز کار میکنم. حتی عیدی پاداش 
هیچی به ما تعلق نمیگره با این حقوق 
بزور می چرخانیم.   را  زندگیمان  کم، 
بندی  بنزین گران وسهمیه  االن که 
سهمیه  نشده  اضافه  ما  حقوق  شده 
اوضاع  باین  االن  نداریم  هم  بنزین 
استفاده  هزارتومانی   ۳ بنزین  داریم 
حساب  به  که  اداره  بامسئول  میکنم 
رئیس ما هست صحبت کردیم گفتن 
با همین قرارداد قدیم باید کار کنید تو 
قرارداد ما لحاظ شده اگر بنزین گران 
شد هزینه ها تغییر کنه حتی بعضی از 
ماشین های اداره دوگانه هستن اونها 
هم مشکل دارن االن تکلیف ما چیه  
چنین  وقتی  دولت  استاندار؟   جناب 
تصمیمی میگیره؟ به فکر ما هم باشه.
۹1۵...2۶2

آقای  جمعه،  امام  آقای  استاندار،  آقای 
نماینده مردم طبق کدام موازین شرعی 
اگر هزینه آب شهری علی الحساب صادر 
شود و در دوره بعد مبلغ آب مصرفی از 
حق  باشد  کمتر  الحساب  علی  قبض 

اعتراضی برای مشترک نخواهد بود.
۹1۵...212
خدمت  قوت  خدا  و  سالم  عرض  با 
پیگیری  از  تشکر  و  محترم  شهردار 
مجدانه جنابعالی در زیبا سازی و ایمن 
تقاضا  شما  از  شهری  معابر  سازی 
دید  عدم  و  زیاد  تردد  دلیل  به  داریم 
کافی رانندگان به ورود و خروج خیابان 
سپیده در اسرع وقت به مسئله ورودی 
این خیابان رسیدگی فرمایید. با سپاس 

فراوان جمعی از اهالی سپیده
۹1۰...۴۴۰
سالم درست کردن پیاده روهای خاکی 
در مهر شهر وظیفه کیست؟ تکلیفش را 

روشن کنید .خیلی ناجور است.  ممنون
۹1۵....2۵7

آیا این درست است که کارگر بدبختی 
بچه  و  زن  پرکردن شکم  توانایی  که 
خود را ندارد به طور کامال غافلگیرانه 
با خودروی شخصی جلویش را بگیرند 
به فکر مردم  اگه  لطفا  وجریمه کنند. 
نیستید حداقل از خدای باال سرتون شرم 
و حیا کنید و قدری درد دل مردم رو 

بشنوید.با تشکر از آوا
۹1۵....787
شهرداری بیرجند برای زیباسازی میدان 
عبادی، محوطه اطراف پلیس راه و بلوار 
خلیج فارس چه برنامه ای دارد؟سالها ست 
وعده زیباسازی می دهد و در عمل هیچ.
۹۳7...8۹7
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سامانه پیام کوتاه : 3000272424

پیام شما

چقدر خوب است که این روزها که دائم 
در سطح کشور اخبار بد غمناک به مردم 
می رسد، در استان ما که همیشه واژه 
توسعه نیافتگی را یدک می کشیده هر 
روز یک اتفاق خوب می افتد هر روز 
داده می شود  امیدوار کننده  یک خبر 
هر روز امید و انگیزه مردم برای توسعه 
استان بیشتر می شود. کاش نسخه ای 
از مدیریت استان در کشور هم گسترده 
می شد تا دغدغه های ملی مردم هم 
قرار  جهادی  اقدامات  همین  کانال  در 
می گرفت .  پیمانکار ساختمان منزلمان 
دیروز حرف جالبی زد.  می گفت اگر این 
استاندار و تیمش در دولت اول احمدی 
نژاد با آنهمه بودجه استاندار می بود اینجا 
گلستان بود. ما مردم تا کنون اینقدر نقش 
نیروی انسانی را در توسعه درک نکرده 
بودیم و تازه فهمیدیم با انتصاب های 
ضعیف چه جفایی در حق ما می کردند 
انتخابات  امیدوارم حال که در نزدیک 
انتخابات  آینده  در  و  هستیم  مجلس 
ریاست جمهوری ، به افرادی رای بدهیم 
که برایشان مناطقی مثل ما مهم باشد 
و  این منطقه را دوره کارآموزی مدیران 
تازه کارشان نکند.  هر چند که با دیدن 
اقدامات این استاندار سطح مطالبات ما 
نیز باال رفته و خودشان هم دیگر جرأت 

کم لطفی های قبل را نمی کنند.  
مهدی . م از طبس

پیام رسان های اجتماعی : 09017245463
سامانه پیام کوتاه : 3000272424

در نشست روزنامه آوا با مدیر کل اوقاف مطرح شد: دیدگاه خوانندگان

اوقاف به دنبال گمشده ها 
بود که  محمودآبادی-مشتی حسن سالها 
و  کرد،کشت  می  کار  وقفی  زمین  روی 
دیم،در این ۳۰ سال نسبت به زمنی تعلق 
پیدا کرده بود. تا جایی که فرزندانش فراموش 
 کرده بودند ملکی که پدرشان روی آن کار 
می کند، وقف است چرا که بعد از مرگ پدر آن 
را مانند دیگر اموال او بین ورثه تقسیم کردند.
امور خیریه ی خراسان  و  اوقاف  مدیرکل 
جنوبی مهمان ویژه ی این هفته ی گفت و 
گوی ویژه ی روزنامه ی آوای خراسان جنوبی 
بود. مهمانی با وظایف سنگین دنیا و آخرت. 
چراکه اگر به خوبی در حوزه ی کاری اش 
سره را از ناسره تشخیص ندهد  هر دو دنیا 
باید جواب گو باشد. این وظیفه ی سنگین 
پرویز بخشی پور را به این واداشته است که در 
تمام آنچه متعلق به وقف است در استانی که 
به نظر می رسد اموال وقفی اش زیاد باشد با 
حساسیت بیشتری حرکت کند. اولین سوالی 
که از او می پرسم درباره اجاره ی امالک 
وقفی است و این که عده ای معتقدند اوقاف 
امالکش را به بهایی سنگین اجاره می دهد.
بخشی پور با اشاره به اینکه امالک از طریق 
کارشناسان قیمت گذاری می شود که البته بر 
اساس عرف است گفت: بر اساس قانون باید 
ملک را به مزایده بگذاریم بر اساس همان 
قیمت پایه که کارشناسی شده . از سوی دیگر 
اگر مزایده برگزار نشود چطور همه ی مردم 
از اینکه اوقاف ملکی را به اجاره می دهد 
باخبر شوند؟بر اساس اطالع رسانی عمومی 
 و در نهایت ارزش عادله ملک به اجاره داده 
می شود.وی در توضیح بیشتر ادامه داد: آنچه 
از درآمد ملک وقفی به دست می آید باید در 
زمینه خود وقف خرج شود. هر درآمدی که از 
وقف به دست می آید باید بر اساس شرع و 
قانون در راستای نیت واقف هزینه می شود.

تعداد کم وقف درمان 
امور خیریه ی خراسان  و  اوقاف  مدیرکل 
به سوالی که شهروندی  پاسخ  در  جنوبی 
درباره بهره مندی از کمک اوقاف برای درمان 
بیماری خودش و همسرش مطرح کرده بود 
گفت: متاسفانه وقف برای درمان در استان 
زیاد  این موضوع  برای  اما متقاضی  اندک 
است تا جایی که گاهی نمی توانیم جوابگوی 
مراجعه کننده ها باشیم . در ضمن از محل 
های دیگر هم نیم توانیم به بیماران کمک 
اساس  بر  باید  ها  کرد  هزینه  چون  کنیم 
نیت واقف باشد بنابراین وقتی فردی نیت 
کرده درآمد وقفش برای ساخت مدرسه و 
یا مسجد هزینه شود نمی توانیم آن را برای 
درمان هزینه کنیم. با این حال وی توصیه 
کرد: شهروندی که این سوال را مطرح کرده 
می تواند، با مراجعه به اوقاف شهرستانی که 
در آن سکونت دارد،شرایطش را توضیح دهد.

تا در صورت امکان به او کمک شود.

گالیه های نظارتی از اوقاف
تماس تلفنی شهروندی از یکی از روستاها 
و گالیه ی او در بحث های نظارتی اوقاف 
پدیده ی جدیدی را در ماجرای وقف ها 

روشن کرد. اینکه در تعدادی از روستاهای 
استان اداره اوقاف نظارت مستقیم و مداوم 
بر افرادی که مال وقف در اختیارشان قرار 
گرفته تا درآمد آن را خرج موقوفه کنند 
وجود ندارد. فردی که تماس گرفته بود از 
دغدغه های نگاه و تصور مردم بر چنین 
نظارتی می گفت. که اگر اصالح و بازبینی 
تغییری  وقف  به  نسبت  مردم  دید   نشود 
نا مطلوب خواهد داشت.او که زمین زراعی 
اش در کنار زمینی وقفی قرار گرفته امسال 
از  زرشک  تومان  میلیون  چند  توانسته 
زمینش به دست آورد در حالی که از آن 
زمین وقفی نه تنها هیچ عایدی به دست 
نیامده بلکه مسجدی که باید از درآمد آن 
وقف احیا شود دچار نواقصی است. بخشی 
این  این فرد درباره ی  از دغدغه ی  پور 
مهم قدر دانی کرد و با قبول این ضعف در 
سیستم نظارتی اوقاف بر مشارکت مردم در 
شناساندن چنین متولیانی برای موقوفه ها 

به اداره کل اصرار مضاعف کرد.
به گفته ی وی نظارت بر صحت انجام کار 
آنهایی که مسئولیت نگهداری از زمین وقفی 
یا سهم آب وقفی و هر آنچه مربوط به آن 
است به دلیل پراکندگی وقف ها در استان آن 

هم با این تعداد کم نیرو بسیار دشوار است. 
 وی به این موضوع اذعان دارد که عده ای 
نا خواسته و فقط با تعاریفی منطبق بر ذهنیتی 
که از وقف دارند، یا حتی به این دلیل که 
سالها بر روی ملک وقفی کار می کردند و 
سهمی از آب قنات را در اختیار داشته اند که 

وقفی بوده، خود را مالک آن می دانند.

راهکار روشن
با این وجود باید اداره کل اوقاف راهکاری 

 برای این معضل پیدا کند.به عنوان مثال 
اعضای  و  از همکاری دهیاران  توانند  می 
شورای روستا استفاده کنند، عالوه بر ان که 
مانند دیگر امالک وقفی که هر ساله قیمت به 

روز را اعالم می کنند برای این موارد نیز قیمت 
کارشناسی جدید اعالم کنند. تا با توجه به تورم 
زمان بتوان آن را برای نیت واقف هزینه کرد.

اعتباری برای خودمان نداریم
بخشی پور این ضعف را قبول دارد و به طور 
شفاف اعالم می کند. در این زمینه باید مردم 
به ما کمک کنند. دغدغه ی مردم استان 
با توجه به روحیه ی معنوی که دارند می 
تواند تا حد بسیار زیادی به ما کمک کند.
وی با اشاره به اینکه وجود چنین مواردی 
حتی به نگاه مردم نسبت به وقف آسیب 
می زند تاکید کرد: ما تنها در این استان 1۴ 
هزار نیت وقف داریم. وقف از عوامل اثرگذار 
شکوفایی تمدن و پیشرفت در عرصه های 
گوناگون جوامع اسالمی به شمار می رود، 
زیرا وقف، یکی از نشانه  های بارز اهتمام 
به امور مسلمانان است و برای آنان که در 
صدد کسب نیکی ها و جلب رضایت حق 
تعالی هستند، بزرگ  ترین و معتبرترین توشه 
برای آخرت به شمار می آید. در حقیقت وقف، 
مصداق روشنی از تعاون، انفاقی بدون منت 
و احسانی به دور از تحقیر دیگران است، و 
شاید کاملترین تعریف وقف، تعمیم ثروت و 
نقش وقف، در شمار مسائل اقتصادی باشد 
و همواره علما و محققان دین آن را از جمله 
عقود بر شمرده اند.حال چه می شود که 
اهمیت در فرهنگ  از  این درجه  با  امری 
سازی دچار چالش می شود؟ باور مردم به 
دلیل برخی از کاستی ها تغییر می کند و 
حتی انتظاراتی خالف واقع به وجود می آورد.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه با تایید این 
موضوع می خواد رسانه ها به شکلی ویژه تر 
در امر فرهنگ سازی و روشن کردن زوایای 

تاریک ماجرا کمک کنند.اوقاف هیچ اعتباری 
برای تبلیغ فعالیت های خودش ندارد

ما  درآمد  تمام  کرد:  اضافه  پور  بخشی 
و  هزینه شود  باید  اوقافی  سند  اساس   بر 

نمی توانیم به جز آن در هیچ زمینه ای فعالیت 
کنیم. اما در تمام اداره های اوقاف مشاورانی 
حضور دارند که افراد را راهنمایی می کند به 
نحوی که در زمان وقف به نحوی نیت کنند 
که اگر در طول زمان زمینه ی اجرای وقف 
تغییر کرد وقف آن ها تبدیل به احسن شود.

سهم اوقاف در مزار کاهی 
گالیه ی یکی از شهروندان درباره ی زائر 
سراهای مزار کاهی بود که در برخی از ایام 
سال با تعداد زیادی از زائر مواجه می شود. 
هزینه ای که بابت اجاره بها گرفته می شود 
زیاد است اما امکانات آنچنانی در اتاق ها 
 وجود ندارد تنها یک فرش که آن هم نیاز به 
شست و شو دارد. بخشی پور با اشاره به اینکه 
تمامی خانه ها و اتاق های مزار متعلق به 
اوقاف نیست گفت: فقط تعدادی از اتاق ها 
متعلق به اوقاف است . مسئولی که در دفتر 
آنجا حضور دارد بعد از پر شدن اتاق های 
اوقاف، اتاق های دیگر را با بهایی که خودشان 
تعیین می کنند اجاره می دهند و در این 
خصوص اوقاف هیچ دخل و تصرفی ندارد.

این زمین اوقافی است
بخش دیگری از پاسخ های بخشی پور 
مربوط به زمین هایی است که در گوشه و 
کنار شهر تابلوی» این زمین وقفی است« 
در آن به چشم می خورد.بخشی پور در این 
زمینه حرف ها زیادی برای گفتن داشت. 
از زمین های مشاعی تا ورثه ای که پای 
آگاه  برای  آیند.اما  نمی  کتاب  و  حساب 
سازی افکار عمومی به این جمله بسنده 
بدانند  کرد که شهروندان در تمام استان 
در هر جا تابلویی از اوقاف مشاهده کردند 

تصور نکنند کل آن زمین متعلق به اوقاف 
است بلکه اوقاف در آن زمین سهمی دارند 
هر چند اندک و در حد یک سهم اما آن 
تابلو نصب می شود که دیگر شرکا یادشان 
باشد در زمان روشن شدن وضعیت زمین 
یا خرید و فروش آن سهم وقف را نیز در 
نظر بگیرند.و اینکه چرا برخی از حسینه ها 
سامان چندانی مدارد؟ این سوال یک پاسخ 
بیشتر ندارد و آن اینکه هیچ منبع درآمدی 
مدیرکل  نشده.  تعیین  موقوفه  آن  برای 
اوقاف با اشاره به چندین حسینه ی تاریخی 
در سطح استان یادآور شد: به عنوان مثال 
حسینه ی نواب با بهترین بنای تاریخی 
به دلیل اینکه هیچ درآمدی ندارد، جلوی 

چشمانمان در حال فرسودگی است.
بخشی پور درخواست کرد در این خصوص 
میراث فرهنگی با اوقاف همکاری بیشتری 
داشته باشد چرا که او نمی تواند از محل درآمد 
دیگر موقوفات برای این مکان ها خرج کند.

چون بر اساس سند وقف به لحاظ قانونی و 
عرفی اجازه ی این کار را ندارد. البته وی به 
این موضوع که باید به نحوی نیت شود که 
بتوان آن را به احسن تبدیل کرد به باغ شوکت 
آباد اشاره کرد که اکنون با ورود سرمایه گذار 

به بهترین نحو بازسازی شده است.

ورزش و جوانان باید ورود کند 
وی در پاسخ به شهروندی که گفته بود چرا 
اوقاف، وضع زمین های اطراف ورزشگاه 
غدیر را روشن نمی کند گفت: اداره ی کل 
اوقاف و امور خیریه ۵۶ هکتار زمین را به 
سازمان ورزش و جوانان واگذار کرده است. 
بنابر این وظیفه ی ساماندهی این زمین ها 
بر عهده ی این نهاد است. سوالی نیز درباره 
اینکه چرا ناگهانی بخشی از زمین ها اعالم 
می شود که متعلق به اوقاف است به عنوان 
مثال زمین های کنار دانشگاه آزاد تا بیدخت 
اعالم شده که متعلق به اوقاف است، مطرح 
شد. مدیرکل اوقاف و امور خیریه در این باره 
اعالم کرد: بر اساس اسناد و مدارک بخشی 
از زمین های خیابان معلم متعلق به اوقاف 
بوده است. که بدون توجه به این موضوع در 
آن ساخت و ساز شده بود. بر این اساس اداره 
ی کل راه و شهرسازی موظف به واگذاری 
معوض آن به اوقاف شد که در این رابطه 
زمین های مذکور به اوقاف داده شد.یعنی از 
باب تبدیل به احسن این موضوع به وجود 
آمده است.در بحث های وقف و اوقاف نکات 
ریزی وجود دارد که گاهی انگار باید ادبیات 
وقف را بدانی تا بتوانی فهمی درست از آنچه 
موضوع  این  آورد.  دست  به  را  دارد  وجود 
وظیفه ی مدیران اوقاف را در روشن سازی 
افکار عمومی نسبت به وقف و البته نوع نیت 
افراد که آنچه وقف کرده اند در ظرف زمان 

تغییر نکند را بسیار سخت می کند. 
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برای برطرف کردن
 زگیل چه کنیم؟

به راحتی  اکنون که فصل سرماست، می توانید 
مقداری چغندر تهیه کرده و زگیل را به طور مکرر با 

آب آن آغشته کنید. 

روغن زیتون  یا  در سرکه  می توان  را هم  کندر 
حل کرد و روی زگیل قرار داد. برگ یا پوست 
می شود  تهیه  آن  از  آسپیرین  که  بید  درخت 
و  سوزاند  را  آنها  باید  است.  کمک کننده  نیز 

خاکسترشان را روی زگیل قرار داد. 

موم زنبور عسل مفید برای
 پیشگیری از پیشرفت سرطان

پلی فنول های موجود در موم زنبور عسل، نقش 
ضد سرطانی دارند. موم زنبور عسل می تواند در 
برابر سرطان های سینه، کبد، لوزالمعده، مغز، سر 

و گردن، پوست، کلیه، مثانه و خون به خوبی 
پیشگیری کند. این خاصیت، مربوط به تاثیر آنتی 
اکسیدانی موم عسل می شود. همچنین موم زنبور 
عسل می تواند پوست  را صاف و شفاف کند، رشد 
موها را تقویت کرده و به سالمت دهان و دندان 

نیز کمک کند. 

اسموتی  اسفناج و کیوی 
نوشیدنی چربی سوز

اسموتی اسفناج و کیوی، نوشیدنی چربی سوز 
است که اگر در وعده صبحانه میل کنید تاثیر به 
سزایی در تناسب اندام و الغری خواهد داشت. 

بهتر است برای اسموتی یا نوشیدنی هایی که 
با اسفناج آماده می شوند، از برگ های ظریف 
و جوان و تازه اسفناج استفاده کنید. کیوی هم 
خیلی رسیده نباشد بهتر است.اگر می خواهید 
نوشیدنی تان رژیمی تر باشد، می توانید شکر را 

حذف کنید و عسل را جایگزین کنید.

گیاه “آگاو” برای تسکین درد دندان
 و رفع ناراحتی چشم مفید است

آگاو گیاهی است معموال بدون ساقه، برگ های 
آن ریشه ای و به طور گروهی مستقیما از ریشه 
خارج می شوند،  اگر مغز گیاه خورده شود، تب را 

قطع می کند. مغز آن را ضماد کنید، برای التیام 
زخم نافع است. ضماد شیره تازه آن برای تسکین 
درد دندان و رفع نارحتی چشم مفید است. شیره 
تازه آن را بگیرید و بنوشید،ملین ،مدر و قاعده آور 
است، در موارد کمبود ویتامین C در بدن داروی 

مفیدی است.

سنبل الطیب داروی
 گیاهی آرامبخش

از ترکیب سنبل الطیب و گل گاوزبان به عنوان 
داروی گیاهی آرامبخش استفاده می   شود. قبل 
از آن، دم کرده این گیاه تنها سبب فروکش کردن 

سردردهای شدید می شود که می توانید به عنوان 
یک مسکن گیاهی برای درمان میگرن از آن 
استفاده کنید. ریشه خشک شده گیاه را بشویید، 
آن را درون قوری ریخته و قدری آب جوش به آن 
اضافه کنید. بگذارید سنبل الطیب 15 تا 20 دقیقه 
دم بکشد تا ترکیبات آرامبخش  آن وارد آب شود.

 از مهمترین و شناخته شده ترین خواص چای گل بامیه، قابلیت آن در کاهش فشار خون است. فشار خون 
باال به مرور زمان می تواند فشار زیادی به قلب وارد کرده و موجب ضعف آن شود. فشار خون باال موجب 
افزایش ریسک بیماری های قلبی نیز می شود. چای گل بامیه می تواند هم فشار خون سیستولیک و هم فشار 
خون دیاستولیک را پایین بیاورد. در مطالعه ای به 65 فرد دچار فشار خون باال، چای گل بامیه یا دارونما داده 
شد. بعد از 6 هفته، آنهایی که چای گل بامیه نوشیده بودند، نسبت به افرادی که دارونما مصرف کرده بودند 
کاهش قابل توجهی در فشار خون سیستولیک داشتند. هر چند چای گل بامیه می تواند راهی برای کاهش 
فشار خون باال باشد، اما مصرف آن به افرادی که  هیدروکلروتیازید )دارویی که برای درمان فشار خون باال 

تجویز می شود، مصرف می کنند( توصیه نمی شود زیرا ممکن است با این دارو تداخل ایجاد کند.

در انتخاب و خرید لوازم آرایشی خود بسیار دقت کنید زیرا تقلب برندهای معروف به شدت شایع می باشد و 
مهمترین مشتریان این شرکت ها نیز کشورهای خاورمیانه هستند. بسیاری از کرم های بهداشتی تقلبی با 
برندهای معروف اروپایی در خارج از کشور تولید و وارد ایران می شوند و به هیچ وجه کیفیت الزم را ندارند.
 آزمایشات انجام شده بر روی مواد آرایشی غیر مجاز نشان می دهدکه میزان ماده سمی آفالتوکسین در 
آن ها بسیار باالتر از حد مجاز است. این ماده از قوی ترین عوامل سرطان است که به راحتی از طریق پوست 

جذب می شود و منجر به صدمات حاد کبدی می شود.

کمیته مبارزه با قاچاق کاالهای سالمت محور - معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی

لوازم آرایشی و بهداشتی قاچاقخواص چای گل بامیه برای افراد فشارخونی

     کمال گرا ها طبق آنچه به دست می آورند به خودشان احترام 
می گذارند. آن ها به شدت به تائید دیگران نیاز دارند و مدام 

خود را با دیگران مقایسه می کنند
طرز فکر سیاه و سفید یا »یا همه چیز یا هیچ چیز« یک 
طرز فکر خطرناک بر اساس معیار های ناسالم است. این نوع 
طرز فکر که در میان کمال گرا ها شایع است، فضای کمی 
برای اشتباه کردن باقی می گذارد. بر اساس بینش یک کمال 
گرا، اگر چیزی کامل نباشد پس شکست محسوب می شود.

یاد بگیرید چگونه طرز فکرتان را اصالح کنید. با یادداشت 
کردن شروع کنید و هر وقت متوجه افکار منفی خود شدید، 

آن ها را روی کاغذ بیاورید. دقت کنید فکر منفی تان چه 
احساسی به شما می دهد. سعی کنید شواهدی پیدا کنید 
که افکار منفی  را به چالش بکشد. افکار عادتی تان را با 
افکاری جدیدتر یا متعادل تر جایگزین کنید.کمال گرا ها 
به شدت درگیر خود تردیدی هستند، مخصوصا نسبت به 
عملکرد های خودشان. این افراد حتی اگر بازخورد های خوبی 
هم دریافت کنند، باز هم نگرانند که اشتباهی کرده باشند. 
از آنجایی که خودباوری یک کمال گرا بر اساس انتظارات 
دیگران شکل می گیرد، آن ها به طور وسواس گونه به هر 
چیزی بیش از اندازه فکر می کنند، مثال وقتی برای پذیرایی 

از مهمان ها آماده می شوند، مدام نگران هستند و تردید دارند 
که مبادا کم و کسری وجود داشته باشد یا چیزی درست 

برنامه ریزی نشده باشد.
یاد بگیرید که با خودتان مهربان باشید. به رنج هایی که از 
طرز فکرتان می برید دقت کنید، مخصوصا زمان هایی که 
خودتان را به باد انتقاد و سرزنش می گیرید. وقتی متوجه 
رنج تان شوید، دیگر خودتان را با بی رحمی قضاوت نخواهید 
کرد. یادتان باشد »عیب داشتن« و »کامل نبودن« بخشی 
از وجود انسان است و همین عیب و ایراد ها قسمتی از 

منحصربه فرد بودن ما را تشکیل می دهد.

از کمال گرایی ناسالم رنج می برید؟

آیه روز

تا به وسیله آن سرزمینی پژمرده را زنده گردانیم و آن را به آنچه خلق کرده  ایم از دام ها و انسان 
های بسیار بنوشانیم. )سوره فرقان ۴۹(

سخن روز

در جستجوی قلِب زیبا باش نه صورِت زیبا، زیرا هر آنچه زیباست همیشه خوب نمی ماند، اما آنچه 
خوب است همیشه زیباست.
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موفقیت و انرژی

حرف شنوی

مدیتیشن و ذهن آگاهی بیاموزیم

بخشی از این که چرا تفکر وسواسی اینقدر ناراحت 
کننده است، به دلیل احساسات بدی است که 
می توانید  این  بنابر  است.  همراه  افکار  این  با 
همزمان با تالش برای شناختن و پذیرش آن 
ها، از تمرینات مدیتیشن و تمرکز ذهنی برای 
از بین بردن پاسخ های هیجانی منفی استفاده 
کنید. ذهن آگاه یعنی   پاک کردن ذهن و تمرکز 
بر اینکه چگونه ذهن و بدن در لحظه حال، خود 
را احساس می کند. برای رسیدن به این هدف، 
مدیتیشن و مجموعه ای از تمرینات ذهنی نیاز 
است که اضطراب را از بین ببرد. هنگامی که تفکر 
وسواسی وارد صحنه می شود، تمرین تنفس عمیق 
را امتحان کنید: نفس را برای چهار ثانیه نگه دارید و 
سپس به آرامی برای چهار ثانیه آن را بیرون دهید.

معموال از چه کسانی حرف شنوی داریم؟

باعث  که  کردند  شناسایی  را  دالیلی  محققان 
پذیرش توصیه ها و مشاوره می شود از جمله:

1. اگر برای شنیدنش پول پرداخت کرده باشند و 
مسئولیت سنگینی بر دوش شان بگذارد )فکر کنید 
به کاری که وکیل ها انجام می دهند: تفسیرها و 

صحبت هایشان درباره یک قرارداد(
2. کارشناس یا کسی که تجربه زیادی در زمینه 
مد نظر داشته باشد و از کیفیت خوبی در موقعیت 
کنونی خودش برخوردار باشد )به طور مثال دکتری 

که طرح درمان و نسخه ای را تجویز می کند(
بر سر دو راهی های زندگی احساسات ما نقش 
از  اگر فردی  بازی می کنند،  تصمیم گیرنده را 
توصیه کننده عصبانی باشد به توصیه هایش هم 
گوش نمی دهد. در مقابل اگر همان حرف را از 
دوست یا افرادی که با او صمیمی هستند بشنود، 

احتمال قبول کردنش بیشتر است.
در نظر داشته باشیم چیز هایی که ما به دیگران به 
عنوان نصیحت و توصیه می گوییم نه تنها بر آن ها 
بلکه در زندگی خودمان هم اثرگذار است، زیرا آن ها 
در ضمیر ناخودآگاه ذخیره شده و در موقعیت مشابه 
به صورت کامال غیر ارادی به عنوان راه حل به 

سراغ مان می آید.
زمانی مشاوره دهیم که مطمئن شویم از ما خواسته 
شده است. افراد شاید در برخی موقعیت ها فقط 
بخواهند که شنیده شوند. پس به این موضوع 
توجه کنید که آیا فقط می خواهد درد دل کند یا 
به دنبال راهی برای حل مشکالتش می گردد و 

می خواهد شما کمکش کنید.
کنیم  مشاوره  به  شروع  که  این  از  قبل  پس 
 باید اول مطمئن شویم که از ما خواسته شده 

و بر روی موضوع متمرکز هستیم.
جدول ۴۵۰۷                        

مترجم  و  نویسنده  افقی:  1-  
متولد گازار بیرجند که کتاب آندلس 
یا تاریخ حکومت مسلمین در اروپا 
از آثار اوست 2- از ماههای رومی 
- یکی از کاربردی ترین ماشین 
آالت ساختمانی و عمرانی است 
عروس  هدیه  آسوده ۳-  تن    -
-  محفوظ -  از روستاهای بیرجند 
۴-  قومی در ایران باستان - دشنام 
دادن - ستایشگر 5- درخت زبان 
گنجشک - قوی هیکل - جمع 
درج - نهایت و منتها  6- مجموعه 
رویدادهای که به یک تغییر انجامند 
- بیماری ریوی - قسم، گونه ۷-  
مجلس   - پا  اثر  گذشتن،  اغما- 
اعیان - آزمودن به کاری ۸- جمع 
جزء-  پایان- آراسته شدن ۹-  به 
نعمت رسیده  - تبل جالیز - درخت 
رایج  سکه  ناگهانی 10-  انگور- 
هندوستان - من و تو - نجات دادن 
11-  دوستی - تبسم کننده - مرد 
زورگو و گردن کلفت - جسم 12- 
خیس   - عنکبوت  تار  عنکبوت، 
اسلوب،  روسیه 1۳-  در  رودی   -
روش - بی باک - سپر، گردون 
1۴- روزمره - یکی از پنج دریاچه 
و  آمریکا  مرز  در  که  شیرین  آب 
کاناداست - دهی از توابع شهرستان 
گناباد -15 فیلمی از تهمینه میالنی 

عمودی: 1- فیلمی با بازی بسیار 
زیبای پرویز پرستویی- تاریخ ها  
یک  تکرار   - مثل   - جاندار   -2
حرف ۳- راکد-  اتفاق-  استخوانی 
سکه  واحد  دهان ۴-  مفصل  در 
نقره - باالنشین و راز - گوشت 
کفش  دهان-  بیرون  و  درون 
پاپوش 5- شهری در ساحل غربی 
دریای خزر - خزنده گزنده - جمع 
فارسی 6-  مخترع تلفن - قاصد، 
۷-جایز-  کردن  کم   - بر  نامه 
می  برای الغر شدن  که  لباسی 
پوشند - رخسار، گونه -  کسی 
که فرصت را غنیمت شمرد ۸- نام 
زن لوط - فرمان - جمع کرم ۹- 
رودی از شمال فالت ایران - تر، 
خیس-  آوای گریه - خانه، منزل 
10- کوتاه، ناقص -  جزیره ای در 

مدیترانه بین ساحل افریقا  و جزیره 
سیسیل - مثل، مانند 11-  همراه 
پت از کارتونهای دیدنی - فریب و 
حیله -در جغرافی به ناحیه ای گفته 
می شود که در آن میانگین دمای 
گرمترین ماه میان صفر و ده درجه 
باالی صفر می باشد 12- چین 
خورده و منقبض شده - پیچ  و 
تاب - داخل - تابه سفالین که در 
آن نان بپزند 1۳-پیانیست و نوازنده 
و آهنگساز معروف یونانی - تالفی 
- جمع الفت 1۴- یک قسم از 2۴ 
ساعت شبانه روز که یک ساعت 
باشد - نخستین پایتخت ایتالیا- 
اخوی 15-  کانونی که برای به 
یاد مانده یک چیز یا شخص مهم 
بگیرند - سازمان وابسته به سازمان 
ملل به منظور حمایت از آزادی بشر 

و توسعه.

جدول کلمات
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1
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1234567891۰1112131415
شامارودناادها1
هماننییانولیان2
دیدجتکلکاناوت3
ارارکتماسنار4
دعبانوتنوران5
باتکراسکناام6
کوغتسیباکیمن7
براضنادورجالح8
یزادگاتاکمال9
رکراسمرگرهام1۰
اربناکراسیپچ11
اماسراپریاسه12
نیهوترودمهنال13
اوردنالییزوگنت14
سنواکوکنابران15

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

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

آدرس:
خیابان  مفتح - بین مفتح ۴۵ و ۴۷ 

۰۹۱۵۸۶۳۹۴۴۷

 ۱۶۰۰ OHV برگ سبز خودروی وانت پیکان تیپ
به شماره پالک ایران ۵۲  ۵۶۹ ب ۲۶ به نام حسین 
پدید به شماره ملی ۰۶۵۱۶۲۰۲۸۷ مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کار خوب اتفاقی نیست

۳۲۴۳۵۶۸۶ - ۰۹۳۶۵۲۳۷۰۱۴-۰۹۱۵۷۰۶۳۲۲۰ - خسروی

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

ی
مین

 تض
صد

در
 1۰

۰ ) مدرن برتر(

)سیمان، گچ، پودرسنگ، آهک، آجر تیغه،
 بلوک سقفی، آجر ۵ سانت، انواع آجرنما(

بیرجند - تقاطع مفتح و سعیدی      ۰9157238۰۰1 - دباغی

مصالـح ساختمـانی پارسیان 
ی و جزئی

عرضه کل

با خاور مسقف  حمل اثاثیه منزل مداحی
 و کارگر ماهر

  شهـرام  مداحی    3647  363  ۰915 داخل و خارج شهر   

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
 3222۵494 - 091۵1630283  صیادشیرازی، مجتمع میرداماد، واحد 98

آسفالت )محوطه و پشت بام(
 و  قیـرگونـی

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

بلوچستان، مشهد، بیرجند و حومه(
۰9159618581 

فاروقی

ایزوگـام محمـدزاده
آدرس: توحید- نبش چهارراه 

دوم توحید
۰۵۶ - ۳۲۴۴۷۱۱۰

۰۹۱۵۱۶۵۲۶۰۰
تعمیر آبگرمکن، بخاری، پکیج

  نبش مفتح۲۶ 
۰۹۱۵۸۶۲۴۴۳۹- جانی

ایزوگام و قیرگونی آراسته
فروش و نصب انواع عایق های رطوبتی 

 ایزوگام شرق و دلیجان
مدیریت: حسن آراسته

امیرآباد- نبش ولی عصر)عج( ۴
۰۹۱۵۵۶۵۸۲۶۸ - ۰۹۱۵۶۶۹۳۵۱۵ 

نقد و اقساط

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

۰915   866   8۰۰2 

به یک بازاریاب تبلیغاتی
 با حقوق و پورسانت باال نیازمندیم. 

۰۹۰۵۱۹۱۵۹۷۹
یک کمک آشپز آقا مسلط به کباب و جوجه 

جهت همکاری در تاالر و رستوران
 کریم خیابان ارتش نیازمندیم. )فوری(

۳۲۲۱۸۴۹۰
به یک همکار خانم جهت کار در تایپ 
 و تکثیر نیازمندیم.  )شیفت صبح( 

خیابان معلم - نبش حافظ ۹
۰۹۳۵۳۸۸۰۶۸۷

یک شرکت پخش مواد غذایی
 به تعدادی توزیع کننده و یک انباردار 

نیازمند است.  ۰۹۱۰۶۶۹۹۶۰۰

تخریب ساختمان وچاه کنی   
۰۸۹۱ ۷۲۳ ۰۹۱۵ - علیزاده

تعمیر یخچال فریزر در منزل     
۰۹۱۵۳۶۳۵۰۱۵ - ناصری نژاد

رنگ روز
نقاشـی  ساختمـان

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

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

خدمـات رایگـان : 
۱- بازدید و مشاوره ۲- جا به جایی 

اثاثیه ۳- نظافت پایان کار
تماس با ما: ۰915663323۰ 

 علـی برگـی

سقف کاذب ، 
کناف ، بازسازی، 
طراحی و مشاوره 

۰111  561  ۰915  - رحیمی

کرمان اندود   کاهگل آماده
۰۹۱۶۲۴۷۶۷۵۲ - مهندس کالنتری
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افزایش 10 برابری سهم مرزنشینان استان از سوخت در کمتر از یکسال

رئیس ستاد انتخابات استان خبرداد:  ثبت نام 8 نفر برای انتخابات مجلس

رجب زاده - سهم سوخت مرزنشینان استان 
از بهمن 97 به بعد هر ماه با افزایش چند 
برابری به میزانی رسیده که در این مدت کمتر 
از یکسال پس از شروع پی گیری ها  حاال 10 
برابر شده است. این افزایش چشم گیر یکی 
از  نتایج اقدامات و پی گیری هایی است که 
استاندار برای ایجاد رونق اقتصادی در مرز آغاز 
کرده است. فعالیت دوباره بازارچه های مرزی 
وایجاد تکاپوی اقتصادی در مرز با وجود برخی 
تنگناها تمرکز تیم توسعه استان بر شاهراه مرز 
را نشان می دهد.این تمرکز به دنبال اجرای 

سیاستی کالن است که الفبای امنیت را هجی 
می کند و این موفقیت وقتی تضمین می شود 
که جاذبه ماندن و بازگشت تقویت شود. هدفی 
که به گفته معاون امور اقتصادی استاندار با 
تکیه بر توانمندی استاندار محقق شده است. 
دولتی  امتیاز  از  مرزنشینان  سهم  افزایش 
سوخت باعث افزایش 6 درصدی افرادی شده 
که از این امتیاز نفع می برند. سوخت مرزنشینان 
سهمیه ای است که برابر نظر هیئت وزیران  و 
مصوبه مربوط به آن  به ساکنان استان های 
مرزی خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان، 

کردستان، آذر بایجان غربی و ...از محل فروش 
سوخت پرداخت می شود. عابدی می گوید: 
افرادی می توانند از این عواید فروش سوخت 
نفع ببرند که سکونت دائمی در مرز دارند بنابراین 
این آمار نشان دهنده مهاجرت معکوس به مرز 
است.  به گفته او میزان سوخت مرز نشینان 
استان پس از بهمن 97و با شروع پی گیری 
ها برای افزایش سهمیه در مرحله اول 2، در 
مراحل بعد 7 و سپس 10 برابر شد و عواید 
حاصل از فروش آن حاال به مبلغ 714 هزار 
تومان رسید که به حساب سرپرستان خانوار 

در 69 روستای مرزی شهرستان های زیرکوه، 
نهبندان، سربیشه ودرمیان واریز می شود که 
این مبلغ هم در این مدت 100 درصد بیشتر 
شده و در تثبیت جمعیت در نقاط مرزی استان 
و بازگشت  افراد به زادگاه شان در این نقاط 
تاثیر گذار بوده است.او می گوید: این مبلغ به 
همه افرادی که دارای عقبه ای در مرز بوده 
اند و حاال سکونت دائمی دارند پرداخت میشود، 
در واقع مبلغی است برای کمک به تامین 
معیشت مرزنشینانی که برابر مصوبه هیئت 
دولت در محدوده ای تا شعاع 20 کیلومتری 

مرز زندگی می کنند.این بدان معنا نیست که 
هرکسی می تواند به سمت مرز برود و از این 
امتیاز استفاده کند، آن ها راستی آزمایی هایی 
دارند که در بازه های زمانی توسط بخشداران  
انجام می شود و افرادی به لیست بهره مندی 
از این امتیاز اضافه می شوند که پیش ازاین 
در مناطق مرزی ساکن بوده اند و به دالیلی 
مهاجرت کرده و حاال با رونق مرز، بازگشته 
اند. این افراد عالوه بر سکونت دائمی باید تایید 
مراجع محلی را هم داشته باشند. چون عابدی 
تاکید می کند که مرز، جمعیت مفید می خواهد.

امین جم-  رئیس ستاد انتخابات استان  در 
مصاحبه اختصاصی با خبرنگار آوا با بیان اینکه 
روز گذشته در استان 8 نفر برای انتخابات 4 
حوزه انتخابیه استان ثبت نام کرده اند، گفت: 
یک نفر از ستاد انتخابات کشور برای حوزه 
فردوس، طبس، بشرویه و سرایان ، 4 نفر 
برای حوزه بیرجند ، خوسف و درمیان و 3 نفر 

نیز برای حوزه قائنات و زیرکوه ثبت نام کرده 
اند. ناصر خوش خبر ادامه داد : روزگذشته ثبت 
نام تا ساعت 6 عصر ادامه داشته و کسی در 
روز اول برای حوزه انتخابیه نهبندان و سربیشه 
ثبت نام نکرده است. وی با اشاره به اینکه 
تمامی ثبت نام تا کنون کنندگان مرد بودند ، 
ادامه داد : ترکیب سنی این افراد نیز به این 

صورت است که دو نفر زیر پنجاه سال و 6 نفر 
باالی پنجاه سن دارند.معاون سیاسی و امنیتی 
استاندار با بیان اینکه از میان افراد ثبت نامی ، 4 
نفر مدرک دکترا ، 3 نفر فوق لیسانس دارند و 
یک نفر دارای مدرک تحصیلی لیسانس است 
، افزود : 3 نفر از این افراد سابقه کاندیداتوری 
در دوره های قبل مجلس را داشته اند و یک 

نفر از این تعداد سابقا نماینده مردم استان در 
مجلس بوده است.خوش خبر در بخش پایانی 
سخنان خود نیز از شروع روند تشکیل هیئت 
های نظارتی خبر داد و گفت: خوشبختانه در 
روز اول ثبت نام ، استقبال خوبی را شاهد بودیم 
به طوری که برخی افراد نیز به دلیل نقص 

مدارک ، ثبت نام خود را نهایی نکردند. 

بومیان مرز  بازگردند

دوشنبه *11آذر 1398* شماره 4507

ثبت نام طرح خادم یاری رضوی ویژه اصحاب رسانه در خراسان جنوبی آغاز شد

تسنیم-مدیرعامل خانه مطبوعات از آغاز ثبت نام طرح خادم یاری رضوی ویژه اصحاب رسانه خبر داد. سمانه ساالری اظهار کرد: تاکنون اصحاب رسانه خراسان جنوبی برای ارائه خدمت به زائران علی بن موسی الرضا)ع( 
درخواست های بسیاری داشتند که با ارائه درخواست به آستان قدس رضوی مبنی بر ثبت نام اصحاب رسانه استان در طرح خادم یاری با اجرای این طرح موافقت شد. وی با بیان اینکه با توجه به محدودیت ثبت نام، سهمیه 

ثبت نام در این طرح برای هر رسانه 2 نفر است یادآور شد: خبرنگاران متقاضی شرکت در این طرح می توانند تا تاریخ 13 آذرماه با مراجعه به آیدی khaneh_matbooat_khj @ در این طرح ثبت نام کنند.

استاندار از روند ثبت نام داوطلبان 
مجلس بازدید کرد

نام نویسی  آغاز  با  همزمان  استاندار  ایسنا- 
دوره  یازدهمین  انتخابات  نامزدی  داوطلبان 
مجلس از مرکز ثبت نام حوزه انتخابیه بیرجند، 

در  معتمدیان  کرد.  بازدید  و خوسف  درمیان 
اولین روز ثبت  نام داوطلبان مجلس شورای 
اسالمی به همراه مدیرکل امور سیاسی، معاون 
سیاسی استاندارو فرماندار بیرجند از حوزه انتخابیه 
شهرستان های بیرجند، درمیان و خوسف بازدید 
کرد. خوش خبر، رئیس ستاد انتخابات نیز اظهار 
کرد: طبق قانون در خراسان جنوبی چهار حوزه 
انتخابیه داریم که برای هر کدام از آن ها یک 
اقدام  اولین  برای  و  انتخاب می شود  نماینده 
ثبت نام در این مراکز انجام می شود.وی افزود: 
داوطلبان خارج از استان برای ثبت نام می توانند 
به ستاد انتخابات وزارت کشور مراجعه و افرادی 
که خارج از کشور هستند نیز می توانند به مراکز 
رسمی، نمایندگی ها و کنسولگری های خارج از 
کشور مراجعه کنند. استاندار هم گفت: در صورت 
موافقت و صدور مجوز از سوی ستاد انتخابات 
کشور، زمینه برگزاری انتخابات الکترونیکی در 

استان خراسان جنوبی فراهم است.

شناسایی۷هزار هنرمند 
صنایع دستی در خراسان جنوبی

صداوسیما -تاکنون بیش از هفت هزار هنرمند 
اطالعات  ثبت  و  شناسایی  دستی  صنایع 
شدند. معاون صنایع دستی اداره کل میراث 
فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان 
دستی  صنایع  هنرمندان  اطالعات  گفت: 
در سامانه ملی به ثبت رسیده است. عباس 
برای  دستی  صنایع  هنرمندان  افزود:  زاده 
دریافت تسهیالت، خدمات بیمه و شرکت در 
نمایشگاه ها ثبت در سامانه الزامی است. وی 
تعداد رشته  های صنایع دستی فعال در استان را 
80رشته عنوان کرد و گفت: توسعه رشته های 
گوهر سنگ و بافته های حصیری نیز در دستور 

کار حوزه صنایع دستی استان است.

۲۵۳ میلیون دالر کاال از گمرکات 
و بازارچه های استان صادر شد

سازمان  خارجی  بازرگانی  اداره  رئیس  مهر- 
از  کاال  دالر  میلیون   2۵3 گفت:  صمت 
گمرکات و بازارچه های مرزی خراسان جنوبی 
صادر شد. سعید بهشتی راد اظهارکرد: براساس 
بخشنامه جدید بانک  مرکزی صادرکنندگانی 
که از محل بازارچه های مرزی صادرات کاال 
به کشورهای افغانستان و عراق صادرات داشته 
اند  برای عملکرد سال 97 از انجام تعهد ارزی 
خارجی  بازرگانی  اداره  رئیس  شده اند.  معاف 
که 40  آنجایی  از  بیان کرد:  صمت  سازمان 
درصد صادرات کاال از استان به افغانستان از 
می گیرد  صورت  مرزی  بازارچه های  محل 
این بخشنامه تا حد زیادی گره موضوع تعهد 
ارزی را برای صادرکنندگان استان باز می کند. 
وی افزود: برای کسانی که از مسیر گمرکات 
رسمی صادرات کاال به افغانستان و عراق انجام 
به سه  ارزی  انجام تعهد  می دهند همچنان 
روش گذشته باقی است. رئیس اداره بازرگانی 
خارجی سازمان صمت گفت: صادرکنندگان 
کاال ۵0 درصد از تعهد ارزی خود را از طریق 
فروش در سامانه نیما، 30 درصد را از طریق 
واردات کاال)چه خودشان و چه صادرات غیر( 
و 20 درصد هم از طریق عرضه به صورت 

اسکناس در سامانه ثنا انجام می دهند.

استاندار،  حضور   با  گذشته  روز  کاری- 
شهردار، فرماندار و جمعی از مسئوالن  کلنگ 
پارکینگ طبقاتی خیابان حکیم نزاری بیرجند 
بر زمین زده شد. استاندار در این مراسم با 
به  تبدیل  بیرجند  شهر  توسعه  اینکه  بیان 
دغدغه مشترک مسئوالن شده است، افزود: 
در موقعیت کنونی همدلی خوبی در شورای 
اسالمی شهر، شهرداری، فرمانداری بیرجند 
و مجموعه عمرانی استانداری برقرار است.

معتمدیان یادآور شد:  یکی از مطالبات مردمی 
در این نقطه از شهر ایجاد پارکینگ بود که 
در بازدیدهای غیررسمی نیز مکرر بیان شده 

بود.وی با بیان اینکه به طور قطع با ساخت 
این پارکینگ شاهد کاهش ترافیک و افزایش 
این  داد:  ادامه  بود،  رفاه شهروندان خواهیم 
مسئله در بهبود وضع ترافیکی و کم شدن 
مزاحمت ها برای کسبه نیز تاثیرگذار خواهد 
بود.شهردار بیرجند نیز در این مراسم با اشاره 
به اینکه این پروژه با زیربنای 2 هزار و 800 
مترمربع در 2 طبقه پیش بینی شده است، افزود 
شهرداری امسال مبلغ چهار میلیارد تومان برای 
ساخت این پروژه در نظر گرفته است. جاوید 
افزود: پارکینگ طبقاتی خیابان حکیم نزاری 
به دلیل حجم باالی ترافیک این خیابان یکی 

از نیازهای محسوس شهر بود که به تصویب 
به  اشاره  با  است. وی  شورای شهر رسیده 
اینکه  هزار و 3۵0 متر مربع ملک تجاری و 
مسکونی برای ساخت این پارکینگ تملک 
شده است اظهار کرد: تملک این ساختمان ها 
2 میلیارد و 700 میلیون تومان هزینه داشته 
است.شهردار با بیان اینکه  ظرفیت پارکینگ 
طبقاتی خیابان حکیم نزاری را 120 خودرو 
است، ادامه داد: مدت ساخت پارکینگ هشت 
ماه بوده که پیمانکار عملیات اجرایی آن را از 
امروز آغاز می  کند که اعتبار آن  صد در درصد 

تامین شده است.

استاندار کلنگ پارکینگ طبقاتی خیابان حکیم نزاری را بر زمین زد
ری
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* افزایش متناوب ابر از امروز تا اواخر 
هفته در استان پیش بینی شده است.

* مسئول بسیج جامعه پزشکی گفت: 
بیمارستان صحرایی  در  نفر  هزار   2
رایگان  طور  به  زیرکوه  شهرستان 

ویزیت تخصصی شدند. 
با  گفت:  گاز  شرکت  *مدیرعامل 
توجه به سرمای هوا و افزایش تعداد 
مصرف کنندگان گاز طبیعی از نیمه 
آبان امسال مصرف گاز در استان 28 
درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل 

افزایش داشته است. 
*ساختمان جدید مرکز خدمات جامع 
شهرستان  خوان  روستای  سالمت 
درمیان صبح دیروز به بهره برداری رسید.

*رئیس بازرسی فرماندهی انتظامی 
راهور  پلیس  مأمور  تالش  با  گفت: 
زمان  در  گم شده  کودک  بیرجند 

کوتاهی به آغوش خانواده بازگشت. 
هکتار   116 از  مرکبات  *برداشت 

زیرکاشت این محصوالت آغاز شد. 
داوران استان در در لیگ دسته سه 

فوتبال سوت می زنند.

خبر کوتاه

                                      مادر کتاب خوان      "محمد نظام دوست تامند"
یادبود مطالعه ی بادقت و فراوان روان شاد 

حاجیه فاطمه سارایی )مادر سردار بسیجی شهید سید علیرضا حسنی(
باید بگویم:  از »مادری« که، مانند گل بود.
از گل فراتر... گل خار دارد ... پاییز دارد! 

اما گل ما،  بی خار بود و شاد و شاداب و بهاری! 
آن جان جانان ... الگوی ایمان. 

آن که شب و روز، آیات قرآن، شهد لبان داشت. 
صد آیت مهر، زیب زبان داشت! روزی کتابی، در دست او بود. 

گفت: میل داری، امروز برایت، شعری بخوانم؟ 
شعر خواندن او... مثل عسل بود! 

گفتم: بلی! خیلی! بخوانید!
با لحن و آرام، این شعر را خواند:
یادم ز وفای اشجع ناس آید

از چشم تََرم سوده ی الماس آید
آید به جهان اگر حسین دگری
هیهات برادری چو عباس آید

آنگه به من گفت: می دانی از کیست، این شعر زیبا؟ گفتم: نه از کیست؟!
 چهره اش مثل گل شکوفا شد ... پس از آن با یقین صددرصد،  با تبسمی شیرین، برخاسته از ایمان ...

سر تعظیم پایین بُرد ... و سپس گفت: از امام زمان )عج( 
 قطره اشکی پل مژگانش شد... و به من گفت: حفظش کن، که ثواب ها دارد. 

من از آن روز، شعر را حفظم.گاه امتحانم می کرد ... اولش را می گفت؛ که ببیند حفظم؟
هر وقت که می خواندم، در تبّسم اش تشکر بود!

یادگاری که از آن روز، در آیینه ی ذهنم دارم ... و خودش نیز، در آن آیینه مهمان من است!

نثار ارواح مادران خوب و آسمانی صلوات

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( 

  ۰۵6۳۲۴۴۷۳۴۲- ۰91۵۲6۴۲۵9۵ )عرب(



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 

اذان ظهر
اذان مغرب 

نیمه شب شرعی
اذان صبح 
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امام علی علیه السالم فرمودند:
َزکاُه الجـَماِل ، الِعفـاُف

زکات جمال و زیبایی، عفاف و پاکدامنی است.
)غررالحكم: ج4، ص105(
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ورود سازمان بازرسی به شکایت 
جاماندگان طرح معیشتی

فرصت اعتراض جاماندگان طرح معیشتی 2 روز 
دیگر به پایان می رسد در حالی که هنوز پیامک 
کد رهگیری برای  بسیاری از مشموالن ارسال 
نشده است، به همین دلیل سازمان بازرسی کل 

کشور به این موضوع ورود کرد.

سرگیجه در بازار دالر! 

فعاالن  برخی  گفته های  براساس  فرارو- 
اقتصادی ، اعتراضات صورت گرفته پیرامون 
افزایش قیمت بنزین موجب شد که میزان ورود 
تقاضای احتیاطی به بازار نیز افزایش پیدا کند. با 
این حال، بسیاری از معامله گران باور دارند که 
تقاضا تغییر چندانی در بازار نکرده و کاهش 

سطح عرضه، عامل رشد قیمت ها بوده است.

خبرهای خوش بنزینی 
برای معلوالن در راه است 

وحید قبادی دانا رئیس سازمان بهزیستی با 
اشاره به رایزنی های صورت گرفته در زمینه 
اختصاص سهمیه بنزین به معلوالن گفت: 
در این هفته خبرهای خوشی در این زمینه 
خواهیم داشت. به نظر می رسد طبق گفته 
های  چند روز پیش وزیر کشور ، برای خانواده 
معلوالن نیز برنامه هایی پیش بینی شده باشد.

وزیر بهداشت: سال 
سختی را می گذرانیم 

به  توجه  با  گفت:  بهداشت  وزیر  فارس- 
را می گذرانیم  بسیار سختی  تحریم ها، سال 
و تهیه دارو، تجهیزات پزشکی و رسیدگی به 
بیماران به ویژه بیماران خاص و صعب العالج، 

کار فوق العاده طاقت فرسایی است.

قبوض کاغذی جریمه
به زودی حذف می شود 

مهر- سردار هادیانفر، رئیس پلیس راهور ناجا 
با اشاره به هوشمندسازی پلیس راهور ، گفت: 
تا اواخر بهمن ماه ۸ هزار دست افزار دیگر به 
دست افزار موجود در راهور اضافه خواهد شد و 
به این ترتیب داستان قبض کاغذی تمام شده 

و پلیس یکدست با دست افزار جریمه می کند.

رهبر معظم انقالب : بی محابا 
کاندیدای مجلس نشوید

بی محابای  ثبت نام  از  اسالمی  انقالب  رهبر 
برخی افراد در انتخابات مجلس انتقاد کردند و 
فرمودند:  هر ِسَمتی، هر توانایی ، در کنارش یک 
مسئولّیتی دارد، یک تعّهدی وجود دارد. باید دید 
که آیا می توانید آن تعّهد را انجام بدهید یا نه؟ 

این خیلی درِس بزرگی است.

شورای سران سه قوه، فقط برای 
بحران فعلی وموقتی است 

علی الریجانی در نشست خبری به مناسبت 
روز مجلس ، درباره تشکیل شورای سران قوا 
با بیان اینکه شورا موقت است و برای بحران 
فعلی تشکیل شده ، گفت : در شورای سران 
نشود  قانون گذاری  قوه، مقید هستیم  سه 

البته استثنایی هم هست.

احتمال نفوذ دشمن در سیستم 
مدیریتی کشور وجود دارد

سردار جاللی رئیس سازمان پدافند غیرعامل 
به  بنزین  قیمت  افزایش  کشور گفت: طرح 
حدی بد اجرا شد که برخی معتقدند احتمال نفوذ 
دشمن در سیستم مدیریتی کشور وجود دارد که 
البته وزارت اطالعات باید درخصوص آن به 

جمع بندی برسد و اعالم نظر کند.

احمدی نژاد به عنوان یک جریان 
مستقل وارد انتخابات می شود 

صادق زیباکالم درباره احتمال حضور احمدی 
نژاد در انتخابات مجلس گفت: آقای احمدی 
ائتالف  اصولگرایان  با  وجه  هیچ  به  نژاد 
نخواهد کرد و به عنوان یک جریان مستقل 
به انتخابات وارد خواهد شد، به شدت هم 
علیه اصولگرایان تبلیغ خواهد کرد و هم علیه 

اصالح طلبان و میانه روها.

با دولت زیادی مهربان بودیم 

 محمود صادقی عضو فراکسیون امید گفت:
می پذیرم همراهی مان باعث شده در برخی از 
مواقع ما بیش از حد با وزرا و دولت مهربان باشیم.

هنوز برای آمدن الریجانی
 در انتخابات وقت هست

منصور حقیقت پور مشاور  علی الریجانی 
گفت: الریجانی تا 15 آذر برای ثبت نام در 
انتخابات مجلس زمان دارد. حتما تا آن روز 
تکلیف  ایشان  به  بزرگان  و  علما  دوستان، 
خواهند کرد که نامزد انتخابات مجلس شود. 
وی افزود: ایشان به دلیل آزرده خاطر شدن 

تصمیم گرفت نامزد انتخابات نشود.

کارکنان اداره کل آموزش فنی و 
حرفه ای استان خراسان جنوبی به 
مدت دو روز روستای شوشود را به 
عنوان اولین منزلگاه اردوی جهادی 

خدمت به مردم انتخاب کردند.
 مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای 
گفت:  خبر  این  بیان  با   استان 
هدف  با  کل  اداره  این  کارکنان 
و  آموزی  مهارت  فرهنگ  تقویت 
به  خدمت  و  محرومین  به  کمک 
مردم به مدت دو روز خدمات فنی و 
مهندسی رایگان به مردم روستای 

شوشود ارائه دادند.

اهالی  جمع  در  آیند  خوش  حسین 
روستای شوشود اظهار کرد: تیم 12 
، تاسیسات  کاری  حوزه   6 در   نفره 
برق ساختمان ، خیاطی، جوشکاری ، 
پیرایش مردانه و تعمیر لوازم خانگی  به 
صورت رایگان به اهالی خدمات فنی 
 و مهندسی و تعمیر ارائه می دهند.

 مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای 
با  روستا  این  گفت:  ادامه  در 
همکاری کمیته امداد حضرت امام 
جهادی  اردوی  مقصد  اولین  )ره( 
ا... در  پایان سال ان شاء  تا  بود و 
شهرستان های دیگر استان نیز این 

حرکت تداوم خواهد داشت.
وی افزود: از صبح روز گذشته بیش 
از 1۸0 نفر از اهالی روستا برای ثبت 
تقاضای ارائه خدمات به همکاران ما 
اند که در اسرع وقت  مراجعه کرده 

انجام خواهد شد.
حسین خوش آیند ادامه داد : تا کنون  
۸3 مورد تعمیر لوازم خانگی با تامین 
 قطعات مورد نیاز به صورت رایگان ،
مورد   24 جوشکاری،  مورد   53
 27 خیاطی،  مورد   47 تاسیسات، 
مورد برق ساختمان توسط کارکنان 
این اداره کل و  75 مورد ثبت خدمت 

مردانه  پیرایش  رشته  در  جهادی 
 توسط آموزشگاه آزاد فنی و حرفه ای  

روستای  در  ما  همکاران  توسط 
شوشود ارائه خدمت شده است.

روستای شوشود اولین منزل اردوی جهادی 
کارکنان اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان 

رشد 27 درصدی پرداخت تسهیالت بانک کشاورزی 
خراسان جنوبی در هشت ماهه سال ۹۸ نسبت به مدت مشابه سال قبل

حسین مودی، مدیر ستادی بانک 
جنوبی  خراسان  استان  کشاورزی 
پایان  تا  ابتدای سال ۹۸  از  گفت: 
فقره  هزار   20 از  بیش  ماه،  آبان 
تسهیالت توسط شعب این بانک 
پرداخت گردیده که  به متقاضیان 
مجموع رقم این تسهیالت بالغ بر 

6000 میلیارد ریال می باشد. 

مدت  در  اینکه  به  اشاره  با  وی 
مشابه سال گذشته 4۹60 میلیارد 
ریال تسهیالت پرداخت شده است، 
گفت: در سال جاری شاهد رشد 27 
درصدی پرداخت تسهیالت نسبت 
به مدت مشابه سال گذشته هستیم 
که بیش از ۹3 درصد این مبلغ در 
بخش کشاورزی و صنایع وابسته 

پرداخت شده است.
بیشترین  است،  ذکر  شایان 
تسهیالت پرداختی در حوزه های 
مکانیزاسیون  باغبانی،  و  زراعت 
کشاورزی، دام عشایر، گلخانه ها، 
 ازدواج، صنایع تبدیلی و تکمیلی و 
دیدگان سیل سال های  خسارت 

۹7 و ۹۸ می باشد.

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی - نوبت دوم
اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس خراسان جنوبی )مناقصه گذار به نشانی بیرجند - بلوار صنعت و معدن - سایت اداری - تلفن: ۹۲ - ۳۲۴۰۰۳۹۰( در نظر دارد: اجرای پروژه 
 عمرانی ذیل را بر اساس قانون برگزاری مناقصات به پیمان کاران دارای صالحیت از سازمان برنامه و بودجه کشور )حداقل پایه ۵ رشته ابنیه و ساختمان( واگذار نماید. لذا پیمان کاران
 واجد شرایط متقاضی با در نظر گرفتن رشته، پایه و ظرفیت آزاد می توانند جهت دریافت اسناد مربوطه حداکثر تا پایان وقت اداری 1۳۹8/۹/1۴ به سامانه تدارکات به آدرس
 www.setadiran.ir مراجعه و نسبت به دریافت اسناد و مدارک اقدام نمایند. ضمنا این آگهی در پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات به نشانی http://iets.mporg.ir  نیز منتشر شده است.

محل پروژه
اجرا

مدت نوع پیمانموضوع
پیمان

برآورد بر اساس 
فهارس بها ۱۳۹۸   

)ریال(

تضمین ارجاع کار 
)ریال(

تاریخ تحویل و 
بارگذاری اسناد در 
سامانه تدارکات 

شماره فراخوانتاریخ بازگشایی

احداث مدرسه 
متوسطه ۱۲ 
کالسه برکت 

شهید بصیری پور

 ساختمان آموزشی -بیرجند
سرویس بهداشتی با 

آبخوری - سرایداری   
دیوار محوطه - 
محوطه سازی

سرجمع به شماره 
 ۹۶/۱۲۹۹۱۸۸

مورخ ۱۳۹۶/۵/۴ 
و اصالحیه های 

بعدی

حداکثر پایان وقت ۱۲۵۶/۹7۵/۴77/۱۶۵۲/۸۵0/000/000 ماه
اداری 
مورخ 

۱۳۹۸/۹/۲۸

ساعت ۸ صبح 
۱۳۹۸/۹/۳0

۲0۹۸00۳7۴۸0000۲۸

 ۱- تضمین شرکت در مناقصه )ارجاع کار(: ضمانت نامه های معتبر مورد اشاره در آیین نامه تضمین برای معامالت دولتی به شماره 1۲۳۴۰۲ /ت ۵۰۶۵۹ هـ مورخ ۹۴/۹/۲۲ و مورد قبول کارفرما 
به مدت سه ماه از تاریخ افتتاح پیشنهاد و قابل تمدید برای سه ماه دیگر یا واریز نقدی به حساب شماره ۲1۷۳۰۶۲۰۰۹۰۰8 نزد بانک ملی شعبه مرکزی بیرجند در وجه اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز 
مدارس خراسان جنوبی ۲- محل تحویل اسناد: سامانه تدارکات الکترونیک دولت )ستاد( و محل گشایش پیشنهادها اتاق جلسات این اداره کل واقع در بیرجند- بلوار صنعت و معدن - سایت اداری 

۳- اعتبار پروژه )برابر شرایط مناقصه( به صورت نقدی و اوراق خزانه اسالمی می باشد.                             روابط عمومی اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس خراسان جنوبی

جنـاب آقـای نبـی زاده
مدیرکل محترم فرهنگ و ارشاد اسالمی استان خراسان جنوبی

نمایشگاه کتاب امسال، با رویکردی متفاوت تجربه ای موفق در اجرای برنامه موثر و کاربردی 
برپایی نمایشگاه های کتاب خلق کرد که نتیجه تالش، خالقیت و برنامه ریزی مناسب 

مسئوالن اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی است. قدردان زحمات تان هستیم.

جمعی از شهروندان  

جناب آقای عباسعلی بهاری 
مدیرکل محترم اجتماعی و فرهنگی استانداری خراسان جنوبی

 با درود و سپاس محضر استاندار معزز به پاس چیدمان هوشمندانه مدیران ، یک الزام موکد برای مدیریت اعالی 
توسعه استان و در این راستا حسن انتصاب اخیر جناب عالی را که ان شاء ا... با برخورداری از تجارب طوالنی
 و اشراف بر حوزه مسئولیت در ساحت اجتماعی و فرهنگی منشاء تحول و پویایی بیش از پیش خواهید بود،

 تبریک عرض نموده، برای شما و همکاران شریف و فرهیخته از خدای جّل و عال توفیقات مضاعف در مسیر 
خدمت صادقانه را خواهانیم و از خدمات جناب آقای موسوی کیا نیز کمال سپاس و امتنان را داریم. 

کانون هنرمندان استان 

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای بدون ارزیابی کیفی -  نوبت اول
 اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای خراسان جنوبی در نظر دارد مناقصه های عمومی به شرح ذیل را فیمابین پیمانکاران واجد شرایط از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( 

برگزار نماید:

مبلغ ضمانت نامه شرکت در فرآیند ارجاع کارفهرست بهاء مورد استفادهمبلغ برآوردمدت موضوع شماره 

تجدید مناقصه عملیات تبدیل آبنما به پل محور ۹۸/۸۳
فهرست بهاء راه ، باند فرودگاه و ۹.۳۵0.000.0۹۸ ریال۱۸ ماهطبس - اصفهان

۴۶۸.000.000 ریالزیرسازی راه آهن سال ۱۳۹۸

تجدید مناقصه عملیات تعمیرات ابنیه فنی آسیب دیده ناشی۹۸/۸۴
فهرست بهاء راه ، باند فرودگاه و ۵.۳۵۵.000.00۱ ریال۸ ماه از سیل محورهای بشرویه - سه راهی شهید زارع - دیهوک

۲۶۸.000.000 ریالزیرسازی راه آهن سال ۱۳۹۸

۹۸/۸۵
تجدید مناقصه سرویس و نگهداری تاسیسات سیستم روشنایی 

۲۶۲.000.000 ریالفهرست بهاء راهداری سال ۵.۲۳7.۱۶۳.۳۶0۱۳۹۸ ریال۵ ماهجاده ای در حوزه استحفاظی محورهای استان خراسان جنوبی

 ضمانت نامه شرکت در فرآیند ارجاع کار می بایست به یکی از دو روش ذیل اخذ و در سامانه ستاد بارگذاری و به صورت فیزیکی تحویل دستگاه مناقصه گذار گردد:
الف- ضمانت نامه بانکی معادل مبلغ فوق در وجه اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خراسان جنوبی  ب- فیش بانکی واریز وجه نقد معادل مبلغ فوق به حساب مندرج در اسناد مناقصه به نام 
تمرکز وجوه سپرده اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خراسان جنوبي نزد شعب بانک ملي ایران ، مدت اعتبار ضمانت نامه بانکی باید حداقل سه ماه پس از افتتاح پیشنهادها بوده و برای سه 
ماه دیگر نیز قابل تمدید باشد.  کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ) ستاد ( به آدرس 
www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران درصورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق 
 سازند. شرایط مناقصه گران : جهت مناقصه های ) ۹۸/۸۳ و ۹۸/۸۴ ( : پیمانکاران حقوقی دارای حداقل رتبه ۵ رشته راه و ترابری و دارای گواهی معتبر صالحیت ایمنی انجام کار صادره از وزارت تعاون ، 
کار و رفاه اجتماعی و دارای ظرفیت آزاد مجاز به شرکت در مناقصه می باشند. جهت مناقصه ) ۹۸/۸۵( : پیمانکاران حقوقی دارای حداقل رتبه ۵ رشته تجهیزات و تاسیسات برقی یا نیرو و دارای گواهی 
معتبر صالحیت ایمنی انجام کار صادره از وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و دارای ظرفیت آزاد مجاز به شرکت در مناقصه می باشند. تاریخ انتشار مناقصه های فوق در سامانه تاریخ  ۹8/۰۹/11  می 
 باشد . مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه های فوق از سایت ستاد : ساعت 1۳/۰۰ دوشنبه ۹8/۰۹/11  لغایت ساعت 1۳/۳۰ پنجشنبه ۹8/۰۹/1۴  مهلت زمانی ارائه پیشنهاد مناقصه های فوق : 
ساعت 1۴/۳۰ روز سه شنبه تاریخ ۹8/۰۹/۲۶ زمان بازگشایی پاکت مناقصه های فوق از طریق سامانه ستاد : ساعت ۰8/۳۰ صبح روز چهارشنبه تاریخ ۹۸/0۹/۲7 آدرس و اطالعات تماس 
دستگاه مناقصه گذار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها : آدرس : خراسان جنوبی - بیرجند - خیابان غفاری - نبش غفاری ۲۵ - اداره کل راهداری و 
حمل و نقل جاده ای خراسان جنوبی  شماره تماس : ۹-۳۲۳۴۲1۳۷-۰۵۶ کدپستی: ۹۷1۷8۳۳11۵  متقاضیان می توانند براي کسب اطالعات بیشتر و دریافت آگهي مناقصه به پایگاه ملی اطالع رسانی 
مناقصات به آدرس http://iets.mporg.ir و سایت اینترنتی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خراسان جنوبی به آدرس  http://khorasan-south.rmto.ir  رجوع نمایید.

اطالعات سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز راهبری و پشتیبانی سامانه : ۴1۹۳۴ - ۰۲1                                       دفتر ثبت نام مرکزی : 88۹۶۹۷۳۷ -۰۲1 


