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روزنامه صبح استان * سال بیست و سوم  * شماره: 4510

والدت با سعادت امام حسن عسکری )ع( بر تمامی مسلمین مبارک باد

نماینده ولی فقیه در دیدار با جمعی از دانش آموزان دبستان پسرانه برکت : 

درس خواندن و علم 
عبادت و فریضه هستند

داغ بنیاد بر دل بیرجندی ها
تراژدی مربوط به بنیاد »مستضعفان«! و زمین های بیرجند، انگار تمامی ندارد

ظرف 2 ماه، فروش مزایده ای زمین با متراژ یکسان و در یک منطقه شهر 180 میلیون تومان بیشتر آگهی شد * بنیاد قصد کنار آمدن ندارد اگر نه تاکنون به فرموده مقام معظم رهبری عمل می کرد * چرا مسئولین »بنیاد« 
پاسخگو نیستند؟!  * باید پاسخگو باشند که ساالنه از این استان پهناور، در قبال مزایده هایش چقدر درآمد دارد؟ درآمدها، چگونه و در چه اولویت هایی استفاده شده ؟ آیا نسبت معقولی بین میزان درآمدها و میزان 

هزینه کردها برای استان وجود دارد؟ چه میزان از درآمدها به ویژه درآمد مزایده ها، در استان صرف شده و چقدر فریز شده و به مرکز تحویل داده می شود؟  ...  مشروح در سرمقاله و گزارش صفحه 2

پیام تبریک مدیر عامل جمعیت هالل احمر 
خراسان جنوبی به مناسبت روز جهانی داوطلب 

مناسبت ها بهانه ایست برای آن هایی که 
و عاشقانه  داوطلبانه  را  روزهای سال  همه 
هدیه کرده اند به دیگران، اما نمی شود از 
روزی که متعلق به آن هاست گذشت، به 
که هالل  چرا  نیستاد  قد  تمام  افتخارشان 
به  را  اند همگان  نهاده  بر سر  خدمتی که 
تعظیم در برابر آنها وامی دارد. 14 آذر روز جهانی داوطلب یکی از 
همین روزهاست که باید به واسطه تاج خدمت بدون مزد و مواجبی 
که داوطلبان بر سردارند به دست بوسی شان رفت و در برابر عشق 
مسئولیت پذیری که در برابر آحاد جامعه دارند قدردان شان بود چرا که 
قدردانی ذره ای از احساس دینی که به آن ها داریم، خواهد کاست 
گرچه اجرشان نزد خالق محفوظ است مزدشان را تمام و کمال از او 

خواهند گرفت.

 اما چون می دانیم، ما بدان مقصد عالی نتوانیم رسید
هم مگر پیش نهد لطف شما گامی چند 

قدردان زحمات بی دریغ و مخلصانه تان هستیم. این روز  بر  همه 
سرخ پوشان داوطلب هالل احمر مبارک باد

محمد رحیم شهریاری- مدیر عامل جمعیت هالل احمر خراسان جنوبی

 جناب آقای دکتر معتمدیان استاندار محترم و معزز خراسان جنوبی
جناب آقای مهندس میر جعفریان

 معاون محترم هماهنگی امور عمرانی استانداری 
جناب آقای مهندس حالج مقدم 

 مدیرکل محترم دفتر امور شهری و شوراهای استانداری 
جناب آقای مهندس بشیری زاده 

فرماندار محترم شهرستان درمیان 
جناب آقای مهندس جعفری 

مدیرکل محترم راه و شهرسازی خراسان جنوبی 
جناب آقای مهندس وحید داعی 

 معاون محترم شهرسازی و معماری اداره کل راه و شهرسازی
جناب آقای مهندس بیدار 

رئیس محترم اداره راه و شهرسازی شهرستان درمیان 
و اعضای محترم شورای اسالمی شهر اسدیه آقایان: 

یاسین خسروی - غالم سرور هرمزی
محمود  مصطفایی - حسین خسروی

حمزه بی خویش 
جناب آقای مهندس محمد زاده   مسئول محترم واحد شهرسازی شهرداری اسدیه 
اندیشه و تالش خدمتگزاران واقعی مردم هیچ گاه از یاد نخواهد رفت و همواره به عنوان چراغی 
روشن در جامعه نمایان است. حال که پس از گذشت ۱۲ سال از خارج شدن زمین های  مسکونی 
تعداد زیادی از مردم شهر اسدیه از محدوده خدمات شهری و بروز مشکالت فراوان برای آنان با 
عنایت و پیگیری های ویژه استاندار محترم و پیرو بند ۱۷ مصوبه سفر ایشان به شهر اسدیه و با 
همت و تالش ستودنی شما عزیزان ، مساحت ۲۸ هکتار از اراضی شهر ، مجددا به محدوده خدماتی 
 الحاق گردید، بر خود واجب می دانم از زحمات شما عزیزان علی الخصوص استاندار مردمی
و پرتالش تقدیر و تشکر  نمایم. امیدوارم تحقق این مصوبه مهم و تاثیرگذار سفر شهرستانی استاندار 
 محترم مقدمه ای برای توجه بیشتر سایر مسئولین استان به شهر اسدیه و توسعه و پیشرفت
 بیش از پیش این خطه از استان باشد. از خداوند متعال توفیق روز افزون تان را در راه خدمت

 به نظام مقدس جمهوری اسالمی و مردم شریف ایران ، تحت لوای مقام معظم رهبری
 حضرت امام خامنه ای ) حفظه ا... تعالی ( مسئلت دارم. 

افشین عابدینی - شهردار اسدیه

جناب آقای محمود چهکندی
معاون محترم اداری و اجرایی

 مدیریت بانک تجارت خراسان جنوبی 
نوید مسرت بخش انتصاب شایسته جناب عالی را تبریک 
و تهنیت عرض نموده، برایتان از خداوند متعال در منصب 

جدید آرزوی سربلندی داریم.

بانک تجارت باجه نوغاب

 به مناسبت اولین سالگرد  درگذشت همسری مهربان و پدری دلسوز

کربالیی محمدعلی  علی اکبری
 جلسه یادبودی امروز پنجشنبه ۹۸/۹/۱4 

از ساعت ۱4/۳۰ الی ۱۵/۳۰ در محل هیئت محترم حسینی 
)واقع در خیابان انقالب( برگزار می گردد 

تشریف فرمایی سروران عزیز مزید امتنان می باشد.
خانواده علی اکبری

به مناسبت فرا رسیدن دومین سالگرد درگذشت پدر عزیزمان 

مرحوم محمد حسین معاضدی فر 
عصر امروز پنجشنبه ۹۸/۹/۱4 بر سر مزار آن مرحوم

  گرد هم می آییم و با ذکر فاتحه ای یاد و خاطرش را گرامی می داریم.
حضور گرم تان مزید امتنان خواهد بود. 

خانواده معاضدی فر

به مناسبت اولین سالگرد درگذشت پدر عزیزمان

 مرحوم حاج سید عبدالحسین خاتمی
) پدر شهیدین سید محمد و سید سعید خاتمی( 

به سوگ می نشینیم. مراسم یادبود آن عزیز سفرکرده و بزرگداشت فرزندان شهیدش 
امروز پنجشنبه ۱4 آذر ماه ۹۸ از ساعت ۱4 الی ۱۵ در محل هیئت محترم 

ابوالفضلی )مصلی( برگزار می گردد، تشریف فرمایی شما سروران گرامی موجب شادی 
ارواح طیبه شهدا و آن مرحوم و تسلی خاطر بازماندگان خواهد بود.

خانواده شهیدین خاتمی

انا هلل و انا الیه راجعون

به مناسبت چهلمین روز درگذشت
 همسری دلسوز و پدری مهربان 

مرحوم مغفور

 حاج محمد امام داد 
جلسه یادبودی فردا جمعه ۹۸/۹/۱۵ 

از ساعت ۹/۳۰ الی ۱۰/۳۰ صبح
  در محل حسینیه آیت ا... آیتی برگزار می گردد.
ضمنا بدین وسیله مراتب تشکر و قدردانی خود 
اقوام،  همسایگان، اصناف،  از همه دوستان،   را 
مدیران و کارکنان ادارات و بانک ها که در مراسم تشییع و تدفین و ترحیم ما را مورد 

تفقد قرار دادند و یا تلفنی،  ارسال پیام، نصب بنر و اهدای تاج گل موجبات
 تسلی خاطر اینجانبان را فراهم نموده و مرهمی بر قلوب داغدارمان بودند، اعالم می داریم

توفیق روز افزون همه عزیزان را از درگاه احدیت خواستاریم. 

خانواده های: امام داد ، کاوه و سایر بستگان

پنجمین سالگرد درگذشت پدر عزیزمان 

حاج سید ابوالفضل اسالمی
 )بازنشسته هالل احمر(

 را با ذکر فاتحه و صلواتی گرامی می داریم.
ضمنا به همین مناسبت دعای  پرفیض کمیل

 امشب پنجشنبه ۹۸/۹/۱4 
از ساعت ۱۹/۳۰ الی ۲۰/۳۰ در منزل مرحوم 

واقع در خیابان مفتح 4۳ - پالک ۶ برگزار می گردد.
همسر و فرزندان

جناب آقای مهندس سید جواد پورتقی
کارشناس محترم رسمی دادگستری

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت مادر گرامی تان موجب تاثر و تالم گردید. ضمن ابراز مراتب همدردی 
از درگاه ایزد متعال برای آن فقیده سعیده علو درجات و برای بازماندگان محترم صبر و شکیبایی

 و طول عمر با عزت مسئلت می نماییم. 
کانون کارشناسان رسمی دادگستری خراسان جنوبی

برنج جدید رسید  با کیفیت و عطر و طعم بهتر

قیمـت 134 هـزار تـومان
 پایین تر از برنج پاکستانی
 با کیفیت عالی و تضمینی 

هایپـر تخفیف مارکت
خیابان غفاری، خیابان ظفر، نبش ظفر ۶

 ۰۹۱۵۸۶47۳۶۳ - ۰۹۳۵۲۱۲۳۰۳۰ زحمتکش 

مراسم چهلمین روز درگذشت مادر عزیزمان

مرحومـه عـذرا تیمـورپور
  )همسر مرحوم عین اله گلکاری-  بانک صادرات(

امروز پنجشنبه ۱۳۹۸/۹/۱4 ساعت ۱4 الی ۱۵ در 
محل حسینیه جدید التاسیس آیت ا... آیتی 

برگزار می شود.حضور گرانقدر شما سروران مایه تسلی خاطرمان خواهد بود.

گلکاری،تیمورپور،برات زاده ، قهوه چی، دستجردی، شاکری

عکس: مقامی

صفحه 5

* هرم پور

چه کسی پاسخگوست؟!  

تراژدی مربوط به بنیاد “مستضعفان”!  
و زمین های بیرجند، انگار تمامی 
اکناف  و  اطراف  این روزها،  ندارد. 
شهر، در قرق حصارهای مبهمی 
ست که شب نیستند و یکباره صبح 
از گوشه ای از شهر سر بر می آورند،  
دور تا دور زمینی کشیده می شوند و 
“ُخلق” مردم را در کنار “راهشان” 
تنگ می کنند و در ابهامی کامل 
با بلند شدن جلو خورشیِد شفافیت، 
سایه شوم بی اعتمادی، نارضایتی و 
 تجربه تلخ  بی فایده  بودن فریادها را 
2 صفحه  در  مشروح   ...

 

 

 

رأفت اسالمی مبنای 
برخوردها  باشد 

رهبرمعظم انقالب: 

صفحه  ۲

به هر قیمتی نگذاشتم
 ایران برجام را نقض کند 

روحانی: 

موانع به روحانی اجازه 
تاثیرگذاری نمی دهند

احمد خرم:

صفحه  ۲

صفحه  ۲
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سرمقاله

چه کسی پاسخگوست؟!  
*هرم پور

تراژدی مربوط به بنیاد »مستضعفان«! و زمین 
های بیرجند، انگار تمامی ندارد. این روزها، اطراف 
و اکناف شهر، در قرق حصارهای مبهمی ست 
که شب نیستند و یکباره صبح از گوشه ای از 
شهر سر بر می آورند،  دور تا دور زمینی کشیده 
می شوند و »ُخلق« مردم را در کنار »راهشان« 
تنگ می کنند و در ابهامی کامل با بلند شدن 
جلوی خورشیِد شفافیت، سایه شوم بی اعتمادی، 
نارضایتی و تجربه ی تلخ بی فایده بودن فریادها 
را بر سر شهر و مردم دغدغه مند و نجیبش می 
آنقدر شور شده که صدای  گسترانند!  »آش« 
بسیاری از مسؤولین را هم درآورده است! و من 
نمی دانم در این میان، چرا مسؤوولین »بنیاد« 
پاسخگو نیستند؟! فکر نمی کنم هیچ نسبتی میان 
بنیادی که برای حمایت از «مستضعفان« دایر شده 
و گرانی زمین و هدر رفت ایده ها و برنامه ها 
و ظلم مضاعف به مردم محروم در سایه تصمیم 
های غیرمدبرانه وجود داشته باشد. اما متأسفانه 
هست و همین هم  بغض مردم را نسبت به برخی 
اقدام ها بیشتر کرده و بیشتر خواهد کرد. افسوس 
که نمی فهمند. نوشتن »از« و »برای« نهادی که 
شنیده ام  حتی در دوره مسؤلیت مدیران قبلی اش، 
به شورای تأمین استانها هم پاسخگو نبود، چه فایده 
ای دارد؟ اما الجرم باید به ذهن بیدار مردم و به 
سهم خواهی های مطالبه گرانه مردم از حقشان در 
انقالب که پاسخگو باشد. باید پاسخگوی شفاف 
محکمه ی مردم باشد که ساالنه در هر منطقه و 
شهر و شهرستان و روستایی از این استان پهناور، 
در قبال مزایده هایش چقدر درآمد دارد؟ چقدر از 
این درآمدها، چگونه و در چه اولویت هایی استفاده 
شده است؟ مزایده ها در اختیار اشخاص قرار گرفته 
یا نهادها وسازمانها؟ به چه قمیت هایی و با چه 
تخفیف هایی؟ نسبتش تاکنون با توسعه استان 
چه بوده و از ظرفیت هایش به چه میزان برای 
پیشرفت خراسان جنوبی در حوزه های اقتصادی و 
کشاورزی و فرهنگی و اجتماعی و دینی و علمی 
و فرهنگی و ورزشی استفاده کرده است؟ آیا نسبت 
معقولی بین میزان درآمدها و میزان هزینه کردها 
برای استان وجود دارد؟ چه میزان از درآمدها به 
ویژه درآمد مزایده ها، در استان صرف شده و چقدر 
فریز شده و به مرکز تحویل داده می شود؟ در قبال 
این درآمدها، مالیات های کسب شده از بنیاد چقدر 
بوده است؟ چرا چهل سال پس از انقالب، زمین 
ها و امالک بنیاد به ویژه در مزایده ها تمامی 
ندارد؟ سهم جوانان، محرومان، مستضعفان و سهم 
داران در این انقالب از مزایده ها و درآمدها چقدر 
است؟ سهم مردم استان خراسان جنوبی که جزو 
استانهای رتبه برتر جداول در حوزه امالک بنیاد 
است چقدر است و چقدر آن به نفع مردم استان 
و چقدر به نفع مردم سایر استانهای کشور ادا شده 
است؟ آیا بر مزایده ها نظارتی وجود دارد؟ آیا با 
تخلفات احتمالی در حوزه مزایده های بنیاد برخورد 
می شود؟ با چه ساز و کاری و در چه محدوده 
زمانی؟ محرمانه یا آشکار؟ آیا قرار نیست هیچ 
سازمان یا نهاد یا متولی بر این فعالیت ها نظارت 
کند؟ در قبال ضرر و زیان های مردم شهر بیرجند و 
سایر شهرهای استان که از جانِب گران شدن زمین 
و مسکن و امالک در پی مزایده های بی تدبیر و 
گاهاً غیرمنصفانه با قیمت های من درآوردی به 
بی سر و سامانی دهها خانواده می انجامد، کسی 
حق تظلم خواهی دارد؟ کجا و به چه کسی؟ آیا 
مسؤوالن بنیاد در پی مخالفت ها و جلوگیری های 
مقطعی مسؤلین دلسوز استان از برگزاری مزایده ها، 
به خود نیامده اند که شاید در جایی به حق مردم 
اجحافی می کنند؟ مسؤوالن استانی و نمایندگان 
محترم قرار نیست در این خصوص اقدامی انجام 
دهند؟ و اینکه آیا پس از چهل سال از انقالب، 
مردم از عملکرد بنیاد که عبارت »خدمت« به 
»مستضعفان« را یدک می کشد، از عملکرد 
آن راضی هستند یا ناراضی؟ و آیا این عملکرد 
منجر  انقالب  به  مردم  مثبت  نگاه  تداوم  به 
شده و یا بی اعتمادی و نارضایتی و زیرسؤال 
و  انقالبی  مسؤلین  دلسوزانه  خدمات  بردن 
نهادهای انقالبی را به دنبال  ... )ادامه در ستون مقابل(

)ادامه سرمقاله( داشته است؟ آیا واقعاً کسی پاسخگو 

هست یا قرار است در مقابل هر مطالبه ی به 
حقی، همچون گذشته، مسؤولین بنیاد، فرد یا 
رسانه یا گروهِ مطالبه گر را به سخیفانه ترین 
وجهی تهدید و حتی ارعاب و ترس برای خانواده 
هایشان ایجاد کنند؟آیا کسی هست این بغض 
فروخورده چندین و چند ساله ی مردم محجوب 
این استان را  با ترنمی از مهربانی و توجه و دستی 
به قلب های دردمندشان کشیدن، التیامی بخشد؟
   )لطفا نظر و پیشنهاد خود در رابطه با یادداشت های 
روزنامه را به شماره 09304943831 ارسال فرمایید(

پنجشنبه* 14 آذر 1398* شماره 4510

برگشت ارزهای خانگی؛سقف خرید ارز به زودی برداشته می شود

از برداشتن  ایرانیان   عصر اعتبار- دبیر کل و رئیس شورای عالی کانون صرافان 
سقف فروش ارز توسط صرافی ها در آینده نزدیک و شکسته شدن مقاومت نگهداری 

ارزهای خانگی و بازگشت به بازار خبر داد.

دستور رهبر انقالب درباره حوادث
 اخیر: رأفت اسالمی مبنا باشد 

ارائه  گزارش  به  پاسخ  در  انقالب  معظم  رهبر 
ملی،  امنیت  عالی  شورای  دبیر  سوی  از  شده 
مقرر  مطرح شده  پیشنهادات  با  موافقت  ضمن 
فرمودند: »هرچه سریعتر انجام شود و نسبت به 
افراد مشکوک در هر گروه با جهتی که به رافت 

اسالمی نزدیکتر است عمل شود.«

رسایی: پول کثیف 
در کار سیاسی  بنده نیست 

رسایی نماینده مجلس نهم گفت: هیچ ابایی از 
اعالم شفاف هزینه های انتخاباتی ندارم، چرا که 

معتقدم پول کثیف در کار سیاسی  بنده نیست.

روحانی: به هر قیمتی نگذاشتم
 ایران برجام را نقض کند 

روحانی با اشاره به مکالمه تلفنی خود با اوباما گفت: 
ان شا... اگر زنده ماندم در آینده خواهم گفت که 
ما با چه دردسرهایی برجام را نگه داشتیم و چه 
فشارهایی بر روی ما بود، ولی به هر قیمتی بود من 

نگذاشتم که ایران ناقض این عهدنامه شود.

خّرم: موانع به روحانی اجازه 
تاثیرگذاری نمی دهند

قوی ترین  اگر  گفت:  سیاسی  فعال  خّرم  احمد 
آن  بحران  نمی توانست  می آمد  هم  دنیا  دولت 
هشت سال کذایی را مدیریت کند. البته نقدهایی 
از روحانی و دولتش دارم، اما می دانم که موانع به 

روحانی اجازه تاثیرگذاری نمی دهند.

افشاگری رئیس رسانه ملی از
 پشت پرده افزایش ناگهانی نرخ بنزین 

گفتند  ما  به  رئیس صداوسیما گفت: چهارشنبه 
تصمیم گرانی بنزین گرفته شده، ظهر پنجشنبه 
علی  شود.  می  اجرایی  تصمیم  امشب  گفتند 
عسکری افزود: لحظه به لحظه اخبار درخواستی 
وزیر کشور پوشش داده شد؛ هیچ کوتاهی در زمینه 

اطالع رسانی تصمیم دولت نکردیم.

تکذیب استعفای وزیر خارجه

وزیر امور خارجه پس از پایان نشست هیئت دولت 
در جمع خبرنگاران، شایعه استعفای خود از وزارت 
امور خارجه را رد کرد و گفت: اگر استعفا داده بودم 

که االن اینجا در خدمت شما نبودم.

ایزوگـام محمـدزاده
آدرس: توحید- نبش چهارراه 
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 با مدیریت جدید  شهریار عظیمی

0919   6۷2   3052
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استخر دانشگاه آزاد اسالمی

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

آموزشگاه علمی آزاد امام علی )ع(
 وابسته به موسسه خیریه دانش آموزی امام علی )ع( برگزار می کند:

ویژه دوره ابتدایی
طرح تَتا )تشخیص ،  تجویز و ترمیم - ارتقاء(

رفع استرس و نگرانی والدین محترم در خصوص مشکالت آموزشی و ارتقای سطح علمی 
فرزندان در دوره ابتدایی

۱- تشخیص و ریشه یابی مشکالت آموزشی با استفاده از مراحل تخصصی طراحی شده
۲- تجویز و ترمیم و طراحی اقدامات درمانی در خصوص مشکالت دانش آموزان به صورت انفرادی 

و گروهی و مراجعه به متخصص اختالالت یادگیری
۳- برگزاری کالس های آمادگی تحصیلی ورود به پایه اول ابتدایی ویژه نوآموزان 

۴- برگزاری کارگاه آموزشی ویژه والدین با هدف آگاهی، آموزش و نحوه نظارت بر تکالیف درسی
۵- برگزاری کالس های ویژه جهت آمادگی دانش آموزان داوطلب شرکت در آزمون تیزهوشان و ...
اجرای مراحل فوق توسط تیم متخصص دوره ابتدایی آموزشگاه امام علی )ع( و با نظارت کامل

 تا حصول نتیجه مطلوب انجام می گیرد. مدرسین محترم از مجرب ترین معلمان دوره ابتدایی 
شهر بیرجند می باشند. 

ثبت نام کالس های تقویتی ابتدایی، دوره های دبیرستان، کنکور و مشاوره تحصیلی ادامه دارد 
میدان ابوذر- نبش خیابان شهید اسدزاده ۳ تلفن: ۳۲۲۳۲۹4۳ - ۰۹۱۵۷۵۷۱۸۶۶- ۰۹۱۵۳۶۱۸۵۸۸

آگهی تثبیت حدود پالک های ۷۶۶
و ۴۲۵۸ - اصلی بخش یک بیرجند

نظر به اینکه بانک مسکن خراسان جنوبی مالک 
بیرجند  یک  بخش  اصلی   -  ۴۲۵۸ و   ۷۶۶ های  پالک 
درخواست طول و متراژ و تثبیت حدود ششدانگ پالک 
های مذکور را نموده و حسب اعالم نماینده مالک دسترسی 
به مالکین مجاور وجود نداشته، لذا مراتب به کلیه مالکین 
مجاور پالک های فوق اعالم که در روز چهارشنبه مورخ 
۱۳۹۸/۹/۲۰ ساعت ۱۰ صبح که جهت انجام نقشه برداری 
ثبتی  این واحد  تعیین گردیده در محل  و طول و متراژ 
امام  بیرجند- میدان  به آدرس های  یا محل وقوع ملک 
خمینی و سه راه اسدی حاضر گردند. ضمنا عدم حضور 

مانع از اقدامات قانونی بعدی نخواهد بود.
علی فضلی - رئیس ثبت اسناد و امالک بیرجند

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک بیرجند 

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی. برابر رای شماره 
۱۳۹۸۶۰۳۰۸۰۰۱۰۰۳۲۸۲- ۱۳۹۸/۹/۱۲ هیئت اول / دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند 
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجند تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای عباسعلی گلستانی راد فرزند حسین به شماره 
شناسنامه ۳۵۳ صادره از بیرجند و شماره ملی ۰۶۵۱۶۹۵۰۰۷ نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی مشجر مشتمل بر ساختمان که 
بر اثر عبور رودخانه به صورت ۳ قطعه به مساحت های ۶۶۶۴ و ۳۲۳۵ و۶۹/۲۰ مترمربع قسمتی از پالک ۲۲۹- اصلی بخش ۲ بیرجند از 
محل مالکیت مشاعی متقاضی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله ۱۵ روز  آگهی می شود در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت ۲ ماه اعتراض خود را 
به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی 

است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۳۹۸/۹/۱4  تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۳۹۸/۱۰/۱      علی فضلی - رئیس ثبت اسناد و امالک بیرجند

آگهی تحدید حدود اختصاصی حوزه ثبتی قاینات
پیرو آگهی تحدید حدود قبلی که به موجب مقررات ماده ۱۴ قانون ثبت منتشر گردیده، اینک بر حسب درخواست واصله 
مستند به ماده مذکور و ماده ۶۱ آئین نامه قانون ثبت تحدید حدود قسمتی از امالک واقع در بخش ۱۱ حوزه ثبتی این 

واحد به شرح ذیل: بخش ۱۱ قاینات قطعه مفروزه اراضی مشهور به ارزنی و غیره پالک ۱۹۶۰- اصلی. ۱۴۱۹ فرعی گلثوم ترسی )که 
برابر خالصه معامله جریانی شماره ۹۳۰۶۹ - ۹۸/۹/۳ از آقای قربان جعفری به ایشان منتقل شده است( ششدانگ یک قطعه زمین بایر 
واقع در خیابان شهدای اصناف - اصناف ۴ در روز ۱۳۹۸/۱۰/۹ انجام خواهد شد لذا به موجب ماده ۱۴ قانون ثبت به صاحبان امالک و 
مجاورین شماره فوق الذکر به وسیله این آگهی اخطار می گردد که در موعد مشخص شده فوق ساعت ۸ الی ۱۰ صبح در محل وقوع 
ملک حضور به هم رسانند، چنانچه هر یک از صاحبان امالک یا نماینده قانونی آنها در موقع مقرر حاضر نباشند؛ مطابق ماده ۱۵ قانون 
مزبور ملک مورد آگهی با حدود اظهار شده از طرف مجاورین تحدید خواهد شد و اعتراضات مجاورین نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی 
و نیز صاحبان امالک که در موقع مقرر حاضر نبوده اند، مطابق ماده ۲۰ قانون ثبت فقط تا ۳۰ روز از تاریخ تحدید حدود پذیرفته خواهد 
شد و برابر ماده ۸۶ آیین نامه اصالحی قانون ثبت، معترضین می بایست از تاریخ تسلیم اعتراض خود به اداره ثبت اسناد و امالک قاینات 
ظرف یک ماه دادخواست اعتراض خود را به مرجع ذیصالح قضایی تقدیم و گواهی الزم از مرجع مذکور اخذ و به این اداره تسلیم نمایند، 
در غیر این صورت متقاضی می تواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را دریافت و به اداره ثبت تسلیم و اداره 

ثبت هم بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را طبق مقررات ادامه می دهد. 

تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۹/۱4       علی صفایی فر - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک قاینات

وزیر کشور: افزایش قیمت کاالها 
به خاطر بنزین طبیعی است 

آفتاب نیوز - در تازه ترین اظهارات مسئوالن درباره 
گرانی بنزین و افزایش قیمت کاالها، وزیر کشور 
که به گفته رئیس جمهور مسئول اجرای طرح 
افزایش قیمت بنزین و به گفته وزیر ارتباطات 
مسئول قطع اینترنت نیز بوده است، می گوید: 
“طبیعی است که افزایش قیمت بنزین اثر خود 
را روی بقیه کاالها بگذارد.” رضا رحمانی، وزیر 
صنعت، معدن و تجارت نیز که ابتدا می گفت قیمت 
کاالها به خاطر گرانی بنزین افزایش پیدا نخواهد 
کرد، بعد از چند روز با حضور در مجلس گفته بود 
که دولت “می  دانسته افزایش قیمت بنزین روی 
قیمت بقیه کاالها تاثیر خواهد گذاشت. باالخره 
واقعیت را بپذیریم که بنزین گران شده و در جامعه 
تاثیر خود را گذاشته و یک عده قلیل هم به دنبال 

سوءاستفاده از این فرصت بودند.”

آیت ا... نوری همدانی: طرح جدید 
بانکداری به ربا رسمیت می بخشد 

نوری  محمدحسین  العظمی  آیت ا...   - فارس 
همدانی با انتقاد از طرح جدید مجلس در زمینه 
بانکداری، حوزه را مخالف این طرح دانست و 
بانک ها  رباخواری  به  طرح  این  کرد:  تأکید 

رسمیت می بخشد.

اطالعیه مهم ایران خودرو 
درباره ثبت  نام خودرو 

ایران خودرو  محصوالت  خرید  برای  ثبت نام   
 صرفا از طریق سایت فروش اینترنتی به نشانی
گفتنی  می گیرد.  صورت   esale.ikco.ir
است پس از انجام ثبت نام و انتخاب نمایندگی 
برای  است  ملزم  مشتری  خودرو،  ایران  مجاز 
مدارک  داشتن  دست  در  با  پرونده  تکمیل 
شناسایی الزم به نمایندگی مربوطه مراجعه کند.

خبرخوش برای سربازها؛ 
حین سربازی دانشگاه بروید 

سردار کمالی از امکان تحصیل همزمان با خدمت 
سربازی از بهمن ماه برای سربازان خبر داد.

امین جم - اولین مزایده بنیاد مستضعفان و 
 جانبازان در روزنامه آوای خراسان جنوبی ،
گردد.  برمی   77 سال  ماه  شهریور  به   
به چاپ  از شروع  بعد  درست یک سال 
این مزایده ها در روزنامه آوا، رهبر معظم 
سخنانی  در  بیرجند  به  سفر  در  انقالب 
جانبازان  و  مستضعفان  بنیاد  به  خطاب 
فرموده بودند : »از درآمد و عایدات بنیاد 
مستضعفان جهت سرمایه گذاری در امر 
در  بزرگ  های  کارخانه  احداث  و  تولید 
گردد.« استفاده  خراسان  جنوب   منطقه 
در اوایل دهه 80 نیز آیتی، نماینده وقت 
مردم با انتقاد از عملکرد بنیاد مستضعفان، 
گفت : »بنیاد جانبازان در مسئله زمین ، 
مسکن، توسعه و آبادانی به مردم بیرجند 
ظلم کردند. مسئولیت تمام زمین بازی و 
افتاده  راه  به  بیرجند  در  بازی که  بورس 
به عهده بنیاد است.«در سال 1382 نیز 
روزنامه آوا در اقدامی اعتراضی ، از چاپ 
آگهی بزرگ بنیاد مستضعفان خودداری و 
برای  بزرگ  به جای آن عالمت سوالی 
مسئوالن منتشر کرد. پس از این اتفاق 
مستضعفان  بنیاد  به  اعتراضات  اوج  که 
مسئوالن  و  مردم  شود،  می  محسوب 
شهری هم دست به اعتراض زدند. مردم 
طوماری اعتراضی تهیه و برای مسئوالن 
ارسال کردند. شورای  کشوری و استانی 
شهر نیز شهرداری را از صدور پروانه برای 
قراردادهای تنظیمی بنیاد جانبازان منع کرد. 
در همین بحبوحه بود که استاندار وقت 
خراسان در نطقی انتقادی ، عملکرد بنیاد 
را زیرسوال برد و گفت: بنیاد قصد کنار 
آمدن ندارد اگرنه تاکنون به فرموده مقام 
ماجرای  کرد.  می  عمل  رهبری  معظم 
تا  یابد  می  ادامه  هم  باز  مردم  اعتراض 
شهر  شورای  رئیس   1390 سال  اینکه 
بیرجند در اظهاراتی ادعا کرد که قیمت 
مزایده  برگزاری  از  بعد  مسکن  و  زمین 
های بنیاد مستضعفان 25 درصد افزایش 
پیدا می کند. وی در ادامه نیز تاکید کرده 
بود شورای شهر دیگر مجوز اینگونه مزایده 

ها را نخواهد داد.در این سال ها مسئوالن 
استان اعتراض مردم را منعکس کردند اما 
به گفته مردم تغییری در سیاست ها حاصل 
نشده است. مدتی پیش نیز جمعی از مردم 
در نامه ای خطاب به مسئوالن کشوری و 
استانی ، بررسی عملکرد بنیاد مستضعفان 
را خواستار شدند. افزایش قیمت مسکن به 

نحوی است که نه تنها زوج های جوان 
بلکه بسیاری دیگر از دهک های جامعه 
نیز نمی توانند از پس هزینه مسکن و اجاره 
و ... خود برآیند. انتظار و خواسته بسیاری 
از کارشناسان و شهروندان در این شرایط 
این است که بنیاد می تواند برای جبران 
 ، مردم  به  وارده  های  هزینه  از  بخشی 
برای مسکن این طبقه که قشر ضعیف تر 
جامعه محسوب می شوند فکری بردارد و 
به رسالتی که در نامش نهفته، عمل کند. 

درد کهنه مردم بیرجند،
 باری مضاعف روی دوش جوانان

اکبری یکی از شهروندان بیرجندی است 
درد  به   ، آوا  خبرنگار  با  مصاحبه  در  که 
چندین ساله بیرجند اشاره کرده و می گوید: 

سخت است که در شهری مثل بیرجند که 
کالن شهر هم نیست ، این چنین قیمت 
زمین به طور فضایی باال رفته و هیچکس 
هم جلودار نباشد.وی با بیان اینکه وقتی 
مدیر بنیاد کشور عوض شد مردم امیدوار 
شدند ولی باز هم اتفاقی رخ نداد، تصریح 
کرد: کاش مسئوالن فکری اساسی و نه 

مقطعی برای این درد کهنه برمی داشتند 
که واقعا امان مردم را بردیده است. مخاطب 
بعدی ما ، معلم بازنشسته بیرجندی است 
که می گوید: هزینه های سبد خانوار بسیار 
باال رفته و در کنار آن قیمت زمین هم در 
بیرجند افسارگسیخته است.به خاطر دارم 
زمانی به شاگردانم می گفتم ازدواج کنند و 
زندگی خود را بسازند اما حاال در این شرایط 
حتی برای فرزند خودم نمی توانم یک منزل 
اجاره کنم و یا مغازه ای که کار راه بیاندازد. 
وی با اشاره به اینکه قیمت زمین باال رفت 
و زمین های معمولی در بیرجند قیمت های 
میلیاردی به خود گرفته اند ، گفت : فردی 
را می شناسم که لنگ بسته معیشتی دولت 
بود اما چون خانه کلنگی اش در مدرس 
آن  از  خورده  قیمت  میلیون  باالی 900 

محروم شده در حالی که از پس هزینه 
برآید. تواند  نمی  هم  اش  روزمره  های 

180 میلیون افزایش 
قیمت در دو ماه ! 

به عنوان مثال، بنیاد مستضعفان در مزایده 
ای در تاریخ 8 شهریور 98 ، قیمت پایه 
خیابان  در  متری   216 مسکونی  زمین 
تومان  میلیون   720 را  بیرجند  امیرکبیر 
برآورد کرده است. این در حالی است که 
در تاریخ 4 آذر 98 ، زمینی را  به همین 
مساحت و در همین منطقه را با قیمت 
898 میلیون تومان به مزایده گذاشته است.

نکته قابل تامل در این میان، تفاوت 180 
میلیونی قیمت زمین بنیاد در دو ماه است.

یکی از کارشناسان امالک در بیرجند در 
پاسخ به سوال خبرنگار ما در این خصوص 
می گوید: این به نوعی زمین بازی و بازی 
که  طوری  به  شود.  می  تلقی  اعداد  با 
پایه  بنیاد قیمت  گاها مشاهده می شود 
زمین های خود را براساس باالترین مبلغ 
پیشنهادی فروش قبلی تعیین و به همین 
نسبت قیمت زمین روز به روز بیشتر و 
بیشتر می شود. وی که خواست نامش 
فاش نشود، ادامه می دهد: مردم نیز مجبور 
می شوند از این افزایش قیمت ها تبعیت 
کرده تا سرمایه خود را حفظ کنند. به همین 
طریق نیز این افزایش قیمت ها به صورت 
کامال محسوس بر زمین های شهر تاثیر 
می گذارد. این کارشناس امالک با اشاره 
به اینکه این حجم از قیمت زمین و مسکن 
 در بیرجند هیچ توجیهی ندارد ، می افزاید : 
قیمت سرسام  دلیل  به  بیرجند  در  مردم 
آور زمین مجبور شدند به آپارتمان نشینی 
روی آورند که برای شهری مثل بیرجند 
بنیاد  ندارد.عملکرد  منطقی  توجیه  هیچ 
مستضفان این سال ها در بیرجند، همچنان 
با عالمت سوال مواجه است، سوالی که 
پاسخ آن، مطالبه بیرجند نشینانی است که 
بار اضافه هزینه های غیر منطقی مسکن 

بر دوش شان سنگینی می کند.

زمین بازی »بنیاد« در بیرجند
ظرف 2ماه، فروش مزایده ای زمین با متراژ یکسان و در یک منطقه شهر 180 میلیون تومان بیشتر آگهی شد  

4 آذر 98

7 شهریور 98
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افتتاح نگارخانه هنرمند خطاط بیرجندی

صداوسیما- نگارخانه خطاط بیرجندی مهدی اسماعیلی مود با حضور اهالی فرهنگ و هنر و اساتید کشوری به بهره برداری رسید.این نگارخانه در مساحت ۱۰۰ مترمربع و هزینه ۲۵۰ میلیون تومان 
از محل اعتبارات اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان احداث شده است.همزمان با افتتاح این نگارخانه، آثار هفدهمین جشنواره بین المللی امام رضا )ع( در استان به معرض نمایش گذاشته شد.در 

این نمایشگاه آثار ۳۸ تن از هنرمندان خطاط سراسر کشور شامل خوشنویسی، نسخ، ثلث شکسته نستعلیق و نستعلیق به مدت یک هفته از ساعت ۸ تا ۱۱:۳۰ برای بازدید عالقمندان دایر است.

مهلت 4 ماهه برای تکمیل 
دانشنامه استانی دفاع مقدس

و  امنیتی  سیاسی،  معاون  خبر-  گروه 
اجتماعی استاندار، دستگاه های اجرایی 
ماه،  را مکلف کرد که ظرف مدت 4 
اطالعات دانشنامه استانی دفاع مقدس 
را گردآوری کنند. خوش خبر، از کوتاهی 
و  گردآوری  در  اجرایی  های  دستگاه 
تعیین مداخل مورد نیاز دانشنامه دفاع 
مقدس گالیه کرد و گفت:کوتاهی در 
انجام این کار مهم، زیبنده استان نیست.

وی با تاکید بر اینکه جمع آوری آثار 
شهدا، کاری بزرگ و بسیار  ارزشمند 
است، خاطرنشان کرد : ایثار و از خود 
اسالمی  ایران  قامت  گذشتگی شهدا، 
به  دهد.  می  نشان  رشید  و  رعنا  را 
گفته وی، پرداختن به موضوع شهید و 
شهادت در استان خراسان جنوبی که به 
وجود ۲ هزار شهید مفتخر است، وظیفه 
همه ماست. معاون سیاسی، امنیتی و 
اجتماعی استاندار تصریح کرد: مدیری 
باید  را درک کند،  این فضا  نتواند  که 
مورد پرسش قرار گیرد. مدیرکل بنیاد 
حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس 
استان نیز به پیگیری های استاندار در 
و  ساخت  برای  ویژه  اعتبارات  جذب 
گمنام  شهدای  های  یادمان  تکمیل 
اشاره کرد گفت: در جریان سفر دکتر 
نوبخت، مبلغ ۱۵۰ میلیارد ریال برای 
ساخت و تکمیل یادمان های شهدای 
اختصاص  سال  دو  استان طی  گمنام 
استاندار  پیگیری های  با  داده شد که 
در مرحله نخست مبلغ ۲۰ میلیارد ریال 
تخصیص یافت. فخر، درخصوص نحوه 
بر اساس  این مبلغ گفت:  هزینه کرد 
و  فرهنگی  مراکز  کمیته  مصوبات 
یادمان های دفاع مقدس مقرر شد این 
اعتبار در ساخت یادمان های بلوار های 
پاسداران و شعبانیه بیرجند، روستاهای 
هزینه  دستگرد  و  آباد  چهکند، حاجی 
شود. وی ادامه داد:بخشی از این اعتبار 
در تکمیل یادمان های شهدای گمنام 
حوزه علمیه بیرجند و شهرهای حاجی 
آباد، اسالمیه، دیهوک، درح و نیمبلوک 
وی،  گفته  به  شد.  خواهد  هزینه 
اجرای این پروژه ها در مرحله انتخاب 
مقابل( ستون  در  ادامه   ... است.  پیمانکار 

 خبر ویژه

از شهرداری محترم تقاضامندیم خیابانی 
که در سایت اداری به بلوار شهدای نیروی 
انتظامی متصل می شود را آسفالت کند، 

مردیم از بس خاک خوردیم.
9۱۵...۳7۳

ابن  میدان  حدفاصل  شهرداری  لطفا 
حسام تا چهار راه  پیامبر اعظم)ص(، )بلوار 
شهدای عبادی(  رو روکش آسفالت کنه، 
در شأن وردی شهر نیست واقعا افتضاحه 

از بس دست انداز داره.
9۱۵..4۱۳

در جوابیه )9۸/۸/۲۰ (که رئیس بیمارستان 
... به آن روزنامه دادند اصل خواسته و 
شکایت اینجانب مطرح نشده و قابل ذکر 
است برای فرار از اصل واقعیت نکاتی 

کذب و دروغ را مطرح کردند.
9۱۵...7۰7

از حاج آقا شهاب پیش نماز بزرگوار هیئت 
محترم محبان بابت قرائت نماز و قرآن با 
صوت زیبا و دلنشین متشکریم اجر همه 

شما عزیزان با بی بی عالمین.
ارسالی به تلگرام روزنامه

آقای استاندار سالم، با تشکر از اینکه ۲۰ 
میلیارد برای شادی و رفاه گرفته اید. لطفا 
با توجه به گرانی بنزین آن را در بند دره 

هزینه کنید. دعای خیرمان همراهتان.
9۱۵...۳۵7
شهردار عزیز با توجه به اینکه قراره تعداد 
زیادی نهال به استان اختصاص داده شود، 
لطفا فضای بی درخت و گرد و خاکی مهر 
شهر خصوصا داخل میالن ها یادتان نرود. 
9۱۵...۲۵7

جوابیه بنیاد مسکن
 انقالب اسالمی

با توجه به مطلب چاپ شده در صفحه ۳ 
مورخ 9۸/9/۱۲ در خصوص صدور اسناد 
مجتمع مسکونی 9۶ واحدی شما ل شهر 
بنیاد مسکن به استحضار می رساند: در 
پاسخ به پیام شما مبنی بر صدور اسناد 
مجتمع مسکونی 9۶ واحدی این بنیاد 
خیابان  رجایی،   شهید  خیابان  در  واقع 
مهزیار به اطالع می رساند متقاضیان 
می بایست ضمن مراجعه به بنیاد مسکن 
انقالب اسالمی شهرستان بیرجند واقع در 
سایت اداری نسبت به تسویه حساب اقدام 
نموده تا پس از آن برای انتقال سند به نام 

آنها اقدام الزم صورت گیرد.

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

سامانه پیام کوتاه : 3000272424

پیام شما

پاسخ مسئوالن 

سالم در انتخابات مجلس سال 9۰ به 
دلیل شرایط شغلی ام به همراه خانواده 
ساکن استان ... و شهر ... بودم. یکی از 
کاندیداهای انتخابات آن سال از دوستان 
نزدیک خانوادگی فرماندار و از قضا از 
دوستان یکی از روحانیون سرشناس و 
منبری شهر بود. او همان سال نماینده 
مجلس شد چرا که تمامی تریبون های 
شهر در دست دوستان او بود و همیشه 
در سخنرانی ها بدون اینکه نامی برده 
شاخصه  به   ... و  فرماندار  آقای  شود 
اشاره  طوری  نماینده خوب  یک   های 
از  می کردند که اصال گزینه ای غیر 
کاندیدای مورد نظر باقی نمی ماند. هر 
چند عملکرد این نماینده منتخب اینقدر 
ضعیف بود که در دور بعد تمام تالش 
ها هم نتوانست برای رای آوری او کمک 
بود که مردم  این  نکته جالب  اما  کند 
بجای نقد نماینده، افرادی که در تریبون 
ها مالک های یک انتخاب خوب را به 
طور سفارشی عنوان می کردند را لعنت 
می فرستاند.  حاال نزدیک به انتخابات 
هایی  زمزمه  کم  کم  شویم  می  که 
در شهر و روستاها شنیده می شود که 
برخی  ) البته نه برای تبلیغ( بلکه برای 
تببین معیارها ! شروع به کار کرده اند 
به  استاندار  آقای  میان  این  در  کاش 
مدیرانش و آقای نماینده ولی فقیه به 
صاحبان منابر و تریبون ها این هشدار 
را بدهد که خدای نکرده اگر در گفتمان 
همفکران  از  حمایت  بزرگواران  این 
سیاسی یا نزدیکان شان باشد مردم با 
رصد  را  اقدامات  این  خود   هوشمندی 
می کنند و خدای نکرده سالمت انتخابات 
و شان نظام و دولت و انقالب با کارهای 

سلیقه ای برخی افراد زیر سوال نرود. 
علی . ی از مرکز استان

پیام رسان های اجتماعی : 09017245463
سامانه پیام کوتاه : 3000272424

 دیدگاه خوانندگان

دعوا سر زباله ها 
40 مرکز غیر مجاز و مافیای زباله گردی، مدیریت پسماند در بیرجند را دشوار کرده است

حسینی-تاخیر شهرداری و دیگر مجموعه 
های متولی در مدیریت پسماند باعث شکل 
گیری مراکز غیر مجاز زباله و ضایعاتی هایی  
شده که نه تنها برخی از آن ها به یک مافیای 
با عواامل  اند که  تبدیل شده  زباله گردی 
مراکز مجاز بازیافت زباله درگیر می شوند.

ادامه نشست آوای خراسان جنوبی با متولیان 
مدیریت پسماند به این مسئله و دیگر الزامات 

برای تحقق اهداف در این حوزه می پردازد.

بازیافت و مشکالت بخش خصوصی
دراني پور مسئول اجرایي شرکت پدیده پاک 
آرمان نیز با بیان این که کار بازیافت را از 
فروردین امسال آغاز کردیم، ادامه داد: انتشار 
و توزیع کتاب قانون پسماند اولین فعالیت ما 
در این حوزه بود. به گفته وي از روز اولي که 
کار شروع شد تعدادي آموزشیار به صورت 
چهره به چهره کار آموزش را در سطح شهر 
انجام دادند و اکنون مردم با فرهنگ بازیافت 
کردند.دراني  پیدا  آگاهي  زیادي  حدود  تا 
پور مشکل اصلي کار خود را دوره گردها و 
خودروهاي جمع آوري غیر مجاز زباله دانست 
و افزود: گاهي این افراد با خودروهاي جمع 
آوري ما مقابله مي کردند. وي با اشاره به این 
که ادارات و موسسات نیز همکاري خوبي با 
شرکت پدیده پاک آرمان دارند، خاطرنشان 
کرد: مجموعه حفاظت محیط زیست نیز به 
شدت دنبال اجرایي شدن این موضوع است.

وی با بیان اینکه برای همکاری افرادي تایید 
شده و داراي کارت شناسایي هستند، اضافه 
کرد: گام دوم ما فعالیت و فرهنگ سازي در 
مهدهاي کودک و مدارس است که در همین 
راستا همکاري ویژه آموزش و پرورش، صدا و 

سیما و رسانه ها را نیاز داریم. 

60 مرکز غیر مجاز جمع آوری زباله
بهداشت  مرکز  محیط  بهداشت  مسئول 
فعالیت ۶۰  به  دانشگاه علوم پزشکي هم 
مرکز غیر مجاز جمع آوري زباله، خرید و 
فروش ضایعات در شهر اشاره کرد و ادامه 
داد: استقرار این مراکز حتي ضایعاتي هاي 
نان خشک و آهن قراضه، غیر قانوني است و 
اگر مجوزي از نظام صنفي یا صمت دریافت 
کرده باشند، تخلف انجام گرفته است. دانشگاه 
علوم پزشکي صراحتا اعالم کرده استقرار این 

مراکز تهدید علیه بهداشت عمومي است. 
نخعي نژاد با تاکید بر این که  مافیاي زباله 
گردي در بیرجند وجود دارد، تصریح کرد: این 
مافیا، نه آن کودک زباله گرد و نه آن پیرزن و 
پیرمردهایي که زباله را جمع آوري مي کنند، 
بلکه افرادي هستند که آن ها شناسایي کردیم. 
براي مثال مالک بزرگترین مرکز جمع آوري 
زباله بیرجند یک پزشک جراح است!وي به 
مصوبات متعدد کارگروه براي جمع آوري این 
مراکز توسط شهرداري اشاره کرد و گفت: 

نهایتا قبل ماه محرم امسال ، شهرداري اقدام 
به جمع آوري و پلمپ تعدادي از آن ها کرد.
به گفته وي تاکنون ۱۰۰ اخطار نیز براي 
شهرداران ، دهیاران و بخشداران استان صادر 
شده است. خوشبختانه تعدادي از شهرداري 
کردند. اقدام  مشکالت  رفع  به  نسبت  ها 

زباله گرد ها شاغل می شوند
ضایعاتي  فعالیت  مکان  درباره  کربالییان 
کارگروه  عنوان کرد: طبق مصوبه  نیز  ها 
قرار بر این شد ضایعاتي ها به محل دفن 
پسماند و تفکیک زباله منتقل شوند، کارگراني 
هم که غیر مجاز در این مکان ها کار مي 
شرکت  نظر  زیر  و  شده  ساماندهي  کنند 
بخش خصوصي قرار گیرند.در ادامه  مدیر 

امور پسماند شهرداري در پاسخ به سوال ما 
درباره سایت جدید دفن زباله، اعتراضات مردم 
نسبت به نزدیکي سایت به ساختمان هاي 
مسکوني و احتمال نفوذ شیرآبه ها به آب 
هاي زیر زمیني، عنوان کرد: این سایت حدودا 
۲۰ سال پیش جانمایي و تمام استعالمات 
الزم نیز در گذشته دریافت شده است. در 
آن زمان، فاصله محل دفن زباله با مناطق 
مسکوني رعایت شده بود اما با افزایش گستره 
شهر به آن سمت، ساختمان هاي مسکوني 

در نزدیکي سایت دفن زباله قرار گرفته اند.
لطایفي با اشاره به این که طرح جامع پسماند 
شهرستان بیرجند، خوسف و مود، در حال 
انجام است، اضافه کرد: شهرداري از پیمانکار 
مربوطه درخواست کرده تا دو نقطه دیگر را 
نیز جانمایي کند. این گونه در سایت فعلي، 
فقط پردازش زباله انجام مي گیرد و محل 
دفن تغییر خواهد کرد. هر چند، با نصب خط 
پردازش، که در حال خریداري است، حجم 
زباله به طور چشم گیري کاهش خواهد داشت.

نفوذ شیرابه زباله ها 
به آب هاي زیرزمیني ممکن نیست

از کربالییان، مسئول بهداشت محیط مرکز 
بهداشت دانشگاه علوم پزشکي هم درباره 

امکان نفوذ شیرابه زباله هاي سایت دفن 
پسماند به آب هاي زیرزمیني سوال کردیم 
که این موضوع را منتفي دانست و گفت: 
هنگام دفن زباله ابتدا ۱۵ سانت و سپس 
۶۰ سانت الیه خاک روي زباله ها ریخته 
و شیرآبه ها جذب خاک مي شود.لطایفي 
مدیر امور پسماند شهرداري نیز در تکمیل این 
سخن عنوان کرد: بر اساس مقررات، قنات 
باید دو کیلومتر با سایت دفن زباله فاصله 
داشته باشد که نزدیک ترین قنات به سایت 

دفن زباله بیرجند، قنات حاجي آباد با 4 هزار 
۵۰۰ متر فاصله مي باشد.

غفلت از زباله هاي روستایي
بهداشت  مرکز  محیط  بهداشت  مسئول 
از  یکي  درادامه  پزشکي   علوم  دانشگاه 
مشکالت اصلي را پیروي نکردن دهیاري ها 
و بخشداري ها از دستورالعمل هاي معاونت 
بهداشتي دانشگاه علوم پزشکي اعالم کرد 
و گفت: متاسفانه با وجود نامه هاي متعدد، 
نه براي استانداردسازي زباله گاه ها اقدام و 
نه حتي زباله ها را به موقع جمع آوري مي 
کنند. شرکت تعاوني دهیاران، متولي امر جمع 
آوري زباله، مدعي است دهیاري ها پولشان 
را پرداخت نکرده اند. کربالییان با انتقاد از 

این که زباله روستایي بیشتر از زباله شهري 
مغفول واقع شده اضافه کرد: دهیاران نسبت 
به وظایف خود مطلع نیستند، بخشداري که 
باید همانند شهرداري دستگاهي اجرایي باشد، 
به دستگاهي حاکمیتي تبدیل شده و زیر بار 

انجام دستورالعمل ها نمي رود.

افزایش گربه هاي ولگرد شهري
وي دیگر مشکل پسماند شهر را وجود سگ 
هاي ولگردي دانست که از کانتینرهاي ثابت 
زباله تغذیه مي کنند. به گفته وي در کنار این 
سگ ها، تعداد گربه هاي ولگرد به عنوان 
عامالن انتقال بیماري نیز زیاد شده، به گونه 
اي که تعداد گزارشات گاز گرفتگي و پنجه 
کشیدن گربه ها بیشتر از سگ ها مي باشد. 
این در حالیست که وزارت بهداشت براي هر 
واکسن هاري، 4 میلیون تومان هزینه مي کند.

 
4 میلیارد تومان اعتباربراي 

مدیریت پسماند  بیرجند
خدمات  کمیسیون  عضو  شناس  یزدان 
شوراي شهر نیز با بیان این که در شهرداري 
و شوراي شهر اراده براي مدیریت پسماند 
شهري وجود دارد، ادامه داد: ولي با توجه به 
این که مدیریت پسماند، کاري پیشگیرانه 
 و خدماتي است و براي مردم قابل لمس 
نمي باشد، شهرداري ها کمتر به دنبال اجراي 
این طرح ها هستند. با این حال شورا بودجه 
هاي خوبي در این زمینه در نظر گرفته، هر 
چند به دلیل محدودیت ها هنوز کامل جذب 
نشده اند. براي طرح کمپوست نیز در شوراي 
چهارم ۶ میلیارد تومان مصوب شد اما کار 
پیشرفتي نداشت و حتي سوله هم اجرایي 
نشد ! هر سال ۲ میلیارد تومان براي این طرح 
در نظر گرفته مي شد ولي با انجام نشدن 
فعالیت ها، صرف طرح هاي زودبازده مي شد. 
وي با تاکید بر این که با افزایش نرخ جمعیتي 
و زباله ها، مي توان از این طالي کثیف در 
جهت درآمدزایي استفاد کرد، ادامه داد: تحقق 
این موضوع نیازمند همکاري تمام دستگاه 
هاي مرتبط است. به گفته وي در سال جاري 
4 میلیارد تومان براي پسماند تصویب شد و از 
مدیر امور پسماند شهري تقاضا داریم تا انتهاي 
سال نسبت به جذب و هزینه این اعتبار اقدام 
بخشد. سرعت  کار  انجام  روند  به  و  کند 
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پرده پارچه ای 
کرکره فلزی 

زبرا در طرح های متنوع 

 نبش مدرس 60 )مدیریت شاملی( 3۲44۱36۵ - 0۹۱۵۵6۱43۹۸

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

آگهی مزایده اموال منقول نوبت اول - مزایده خودرو مزدا سواری ۳۲۳ 
نظر به اینکه در پرونده کالسه ۹۵۰۷۹۱ اجرایی آقای مهدی نارمنجی فرزند غالمرضا محکوم است به پرداخت مبلغ ۴۰۸/۴۰۷/۴۸۴ 
ریال در حق آقای حمید نجفی و مبلغ ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال حق االجرا در حق دولت و در قبال بدهی محکوم علیه یک دستگاه خودروی 

مزدا سواری ۳۲۳ جی ال ایکس مدل ۱۳۸۲ به رنگ مشکی به شماره انتظامی ۶۱ ص ۷۱۲ ایران ۵۲ متوقف در پارکینگ نظام گستر )که حسب 
نظر کارشناسان هیئت سه نفره خودرو فوق دور رنگ بوده و سقف آن برچسب دارد. خودرو تا تاریخ ۹۸/۹/۲۵ بیمه و با تخفیف ۷ سال و ۴۵ درصد 
می باشد. وضعیت موتور به علت روشن نشدن نامعلوم می باشد. الستیک جلو و عقب تقریبا ۱۵درصد می باشد. ماشین دارای روکش صندلی 
مستعمل و ضبط صوت می باشد. کف و درب صندوق عقب خوردگی و فرورفتگی دارد که نیاز به صافکاری دارد. که نیاز به صافکاری دارد. سپر 
عقب شکسته و مه شکن سپر جلو سمت چپ ندارد. ماشین فوق زاپاس و جک دارد ولی آچار چرخ ندارد.( معرفی و توقیف به مبلغ چهارصد و ده 
میلیون ریال کارشناسی گردیده و قرار است از طریق مزایده در مورخ ۹۸/۹/۲۶ از ساعت ۹ 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 
 www.dadkj.ir بازدید به عمل آورند. هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود. ضمنا آگهی مزایده از وب سایت دادگستری به آدرس 

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

آگهی تحدید حدود اختصاصی حوزه ثبتی قاینات
پیرو آگهی تحدید حدود قبلی که به موجب مقررات ماده ۱۴ قانون ثبت منتشر گردیده، اینک بر حسب درخواست واصله 
مستند به ماده مذکور و ماده ۶۱ آئین نامه قانون ثبت تحدید حدود قسمتی از امالک واقع در بخش ۱۱ حوزه ثبتی این واحد 

به شرح ذیل: بخش ۱ قاینات قطعات مفروزه اراضی مشهور به ارزنی و غیره پالک ۱۹۶۰- اصلی
۱۴۱۷ فرعی قربان جعفری ششدانگ یک قطعه زمین بایر واقع در خیابان شهدای اصناف - اصناف ۴

۱۴۱۸ فرعی قربان جعفری ششدانگ یک قطعه زمین بایر واقع در خیابان شهدای اصناف - اصناف ۴ در روز ۱۳۹۸/۱۰/۹ انجام خواهد شد 
لذا به موجب ماده ۱۴ قانون ثبت به صاحبان امالک و مجاورین شماره فوق الذکر به وسیله این آگهی اخطار می گردد که در موعد مشخص 
شده فوق ساعت ۸ الی ۱۰ صبح در محل وقوع ملک حضور به هم رسانند، چنانچه هر یک از صاحبان امالک یا نماینده قانونی آنها در موقع 
مقرر حاضر نباشند؛ مطابق ماده ۱۵ قانون مزبور ملک مورد آگهی با حدود اظهار شده از طرف مجاورین تحدید خواهد شد و اعتراضات 
مجاورین نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی و نیز صاحبان امالک که در موقع مقرر حاضر نبوده اند، مطابق ماده ۲۰ قانون ثبت فقط تا ۳۰ 
روز از تاریخ تحدید حدود پذیرفته خواهد شد و برابر ماده ۸۶ آیین نامه اصالحی قانون ثبت، معترضین می بایست از تاریخ تسلیم اعتراض 
خود به اداره ثبت اسناد و امالک قاینات ظرف یک ماه دادخواست اعتراض خود را به مرجع ذیصالح قضایی تقدیم و گواهی الزم از مرجع 
مذکور اخذ و به این اداره تسلیم نمایند، در غیر این صورت متقاضی می تواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را 
دریافت و به اداره ثبت تسلیم و اداره ثبت هم بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را طبق مقررات ادامه می دهد. تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۹/۱۴
علی صفایی فر - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک قاینات

...ادامه خبر ویژه
مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های 
دفاع مقدس استان در ادامه یادآور شد: با 
مساعدت استاندار از محل اعتبارات استانی 
آزاد  دانشگاه  یادمان های  برای تکمیل 
اسالمی طبس۶۰۰ میلیون ریال، شهر 
بشرویه ۵۰۰ میلیون ریال، شهر ارسک 
۳۰۰ میلیون ریال و شهر خوسف ۵۰۰ 
میلیون ریال تخصیص یافته است. فخر، با 
ارائه گزارشی درخصوص وضعیت همکاری 
دستگاه های اجرایی و میزان پیشرفت کار 
در تدوین دانشنامه دفاع مقدس متذکر شد: 
بر اساس بند “ح” ماده ۸۶ قانون برنامه 
پنج ساله ششم توسعه جمهوری اسالمی 
مجلس   ۱۳9۵/۱۲/۱4 )مصوب  ایران 
شورای اسالمی( بنیاد حفظ آثار و نشر 
ارزش های دفاع مقدس موظف است با 
ایثارگران،  امور  و  شهید  بنیاد  همکاری 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، سازمان 
میراث فرهنگی و گردشگری، شهرداری ها 
و سایر دستگاه های فرهنگی کشور تا 
پایان اجرای قانون برنامه نسبت به توسعه 
دفاع  مدارک  و  اسناد  مراکز  تکمیل  و 
مقدس و تدوین دایره المعارف دفاع مقدس 
و تدوین تاریخ دفاع مقدس مطابق بودجه 
سنواتی اقدام کند. وی ادامه داد: طبق این 
قانون،کلیه دستگاه های اجرایی موضوع 
 این قانون موظفند بیست درصد )۲۰ %( 
به  استثنای  خود  فرهنگی  اعتبارات  از 
فصول اول و ششم اعتبارات هزینه ای را 
براساس موافقتنامه مبادله شده با سازمان 
مصوب  سیاست های  چهارچوب  در 
فرهنگ  ترویج  عالی  شورای  ابالغی 
نمایند.  امور  این  و شهادت صرف  ایثار 
شایان ذکر است: در این جلسه بر ارائه 
مقدس،  دفاع  دانشنامه  پژوهشی  طرح 
پیگیری دستگاه ها برای تکمیل اسناد 
مرتبط با دفاع مقدس از خراسان رضوی، 
پیگیری اخذ اعتبارات مورد نیاز از طریق 
شد. تاکید  و...  مرتبط  های  وزارتخانه 



موفقیت و انرژی

دور کاری

توصیه ای برای رسیدن به شادکامی

انسان ها می توانند تغییرات طوالنی مدتی در 
سطح شادکامی خود فراهم آورند. با به کارگیری 
فعالیت های ارادی خاص مانند تشکر کردن، 
تجسم کردن بهترین خود ممکن در آینده و 
انجام اعمال نیک، شادکامی انسان ها برای هفته 
و حتی ماه های متمادی افزایش می یابد. زمانی 
که این فعالیت ها به طور کامل و مداوم انجام 
می پذیرند، باعث تغییر در نحوه اندیشیدن و عمل 
کردن انسان ها در زندگی روزانه شان می شود. 
شاید شگفت آور به نظر برسد، اما پیشنهاد ما 
نیازمند  این است که حفظ شادکامی ماندگار، 
تجدیدنظری همه جانبه در شرایط زندگی نیست، 
پرزحمت  و  همیشگی  بازسازی  نیازمند  بلکه 
رفتارها و اندیشه های روزانه است. مسیر دست 
یافتن به شادکامی از آنچه انسان ها بدان باور 

دارند، بسیار نزدیک تر است.

مزیت های دور کار شدن

زمان و انرژی: رفت و آمد اغلب نه تنها استرس 
زا و ناخوشایند است، بلکه زمان و انرژی زیادی 
را نیز از فرد می گیرد که می تواند در آن زمان 
کار دیگری را انجام دهد. کارکنانی که می توانند 
کار در منزل انجام دهند پول کمتری بابت هزینه 
بنزین پرداخت خواهند کرد و همچنین از آلودگی 

و ترافیک خیابان ها در امان اند.
 بازدهی بیشتر: می توانید برنامه کاری و فواصل 
بین کار را بنا بر عادت ها، توانایی ها و ترجیحات 
خودتان تنظیم کنید. بعضی ها صبح زود، بازده 
می  ترجیح  دیگر  بعضی  دارند؛  بهتری  کاری 
دهند شب ها کار کنند. برخی دوست دارند سریع 
کار کنند؛ برخی هم کار آهسته و پیوسته را می 
پسندند. اگر در منزل کار می کنید، می توانید 
برنامه کاری مناسب خود را انتخاب کنید. مادران 
شاغل می توانند ساعت های کاری شان را در 
زمان هایی که بچه ها مدرسه هستند، قرار دهند.

 آسایش و راحتی:  قطعا بزرگ ترین امتیاز و 
آیا  است.  آزادی  داشتن  منزل،  در  کار  مزیت 
تن  به  راحتی  لباس  کار،  دارید هنگام  دوست 
داشته باشید و دمپایی روفرشی بپوشید؟ چرا که 
نه! با دورکاری این موهبت شامل حال شماست 
دارید  دوست  که  را  لباسی  هر  کار،  موقع  که 
بپوشید. دیگر پوشیدن لباس رسمی، الزم نیست؛

مگر آن که با مشتریان تان مالقات یا کنفرانس 
ویدیویی و آنالین داشته باشید، باید خوش لباس 
باشید. همچنین، موقع کار در منزل می توانید هر 

کجا و هر جور که دل تان می خواهد، بنشینید.

برای درمان سوختگی زبان  می توانید 
از آب نمک گرم استفاده کنید

یکی از درمان های سوختگی زبان نگه داشتن 
آب گرم در دهان است. برای درمان سوختگی 
و جلوگیری از پیشرفت سوختگی می توانید از 

آب نمک گرم استفاده کنید. نمک به جلوگیری 
از عفونت دهان و زبان و قسمت های سوخته آن 
کمک می کند. نیم قاشق چایخوری نمک را با 
یک لیوان آب گرم ترکیب کرده و به مدت ۳۰ 
ثانیه در دهان خود بچرخانید. این کار را هر روز 
چندبار تکرار کنید تا زمانی که زبان تان بهبود یابد.

پرده ها را کنار بزنید 
و بگذارید آفتاب به داخل بتابد

اغلب وقتی در مکان های تاریک هستیم دچار 
خستگی و سرگیجه می شویم. تاریکی بدن ما را 
به سمت تولید سرتونین کمتری سوق می دهد، 

سرتونین یک انتقال دهنده عصبی مهم است 
که باعث می شود احساس خواب آلودگی کنیم. 
پرده ها را کنار بزنید و اجازه دهید کمی آفتاب وارد 
شود، یا در فضای بیرون پیاده روی کنید. در هوای 
تازه تنفس کنید  از پرتوهای خورشید لذت ببرید، 

احساس شادابی و انرژی بیشتری خواهید داشت.

ساعت خواب و بیدار شدن 
را تنظیم کنید

برنامه خواب تنظیم نشده با افزایش وزن بیش از 
حد مرتبط است. هورمون مالتونین به ما می گوید 
چه موقع به رختخواب برویم. همچنین به فعال 

شدن سلول های چربی که به سوزاندن کالری 
کمک می کنند نیز کمک می کند. اگر رژیم 
شما متناقض است، در تولید مالتونین دخالت 
 می کنید و خود را از خواب با کیفیت محروم 
می کنید. در نتیجه، ممکن است صبح احساس 

خستگی کنید و چاق  می شوید.

حمام اسطوخودوس برای
 تسکین درد عضالت مفید است 

را  توانند گردش خون  روش های درمانی می 
تحریک کرده و تأثیر قدرتمندی در ذهن و بدن 
داشته باشند. اسطوخودوس یک ضد درد طبیعی 

است و به تسکین درد مفاصل و تسکین عضالت 
 کمک می کند. در حمام آب گرم 1/2 فنجان نمک، 
 دو قاشق غذاخوری جوش شیرین و 6 قطره 
روغن اسطوخودوس اضافه کنید. پاهای خود را در 
آن 15 تا ۳۰ دقیقه خیس کنید پس از مدتی باعث 

تسکین درد می شود.

خوردن سبزیجات ترد  از بروز
 بیماری های لثه جلوگیری می کند

خوردن سبزیجات ترد مانند کرفس، سیب، خیار، 
هویج بین وعده های غذایی به از بین بردن مانده 
مواد غذایی از دندان کمک می کند و از بروز 

خوردن  کند.  می  جلوگیری  لثه  های  بیماری 
این مواد به تولید بزاق نیز کمک می کند که 
دهان را بیشتر تمیز می کند. همچنین به دلیل 
اینکه مقادیر کمی قند و کربوهیدرات دارند، در 
پوسیدگی دندان ها تاثیری نمی گذارد. روزانه در 

یک وعده غذایی از این سبزیجات میل کنید.

با رعایت نکات بسیار ریز و ساده می  توان فرآیند هضم را بهبود بخشید: 1( روزانه یک قاشق غذاخوری 
کلم ترش به ساالد بیفزایید؛ زیرا مملو از باکتری های خوب است.2(  در غذاهای خود از زنجفیل، نعناع و 
رازیانه استفاده کنید؛ زیرا گاز معده را کاهش می دهد. می توانید آنها را در سبزی خوردن استفاده کنید و 
یا از دم کرده آنها یک چای خوب و گرم تهیه کرده و بنوشید.۳(  خوردن میوه در زمان نامناسب موجب 
نفخ معده می شود؛ به خصوص بعد از غذا. بهترین زمان خوردن میوه، نیم ساعت قبل از غذای اصلی و یا 
دست کم دو ساعت بعد از آن است.۴(  نوشیدن نوشابه های مصنوعی که اغلب حاوی قند باالیی هستند، 
موجب نفخ می شوند، بهتر است آب را جایگزین آنها کنید. 5(  گیاه تازه پاپایا و آناناس حاوی بروملین و 

منبع خوبی از آنزیم های گوارشی مفید و همچنین سرشار از ویتامین  و مواد معدنی هستند.

آنتی بیوتیک ها یا به اصطالح داروهای چرک خشک کن داروهایی هستند که عفونت هایی را که به 
وسیله باکتری ها ایجاد می شود از بین می برند. آنتی بیوتیک ها از طریق مقابله با عوامل بیماری زا باعث 
بقای زندگی می شوند اما بعضی از باکتری ها آنقدر قوی می شوند که می توانند در برابر این داروها مقاومت 
کنند و درنتیجه این داروها به خوبی عمل نکنند، این یعنی مقاومت انتی بیوتیکی. این باکتری های مقاوم 
به آنتی بیوتیک می توانند خیلی سریع بین اعضای خانواده، همکالسی ها و همکاران منتشر شوند. درمان 
جامعه مبتال به نوع جدیدی از بیماری های عفونی مشکل تر و پرهزینه تر است. مصرف بی رویه آنتی 
بیوتیک ها، خود درمانی و کامل نکردن دوره درمان از مهمترین عوامل بروز مقاومت میکروبی می باشد.    

 کمیته تجویز و مصرف منطقی دارو- معاونت غذا و دارو

    بیایید با آنتی بیوتیک ها با احتیاط رفتار کنیم بهبود هضم مواد غذایی

السالم( سال 2۳2  )علیه  امام حسن عسکری  حضرت 
هجری قمری روز هشتم ماه ربیع الثانی در شهر مدینه به دنیا 
آمد، پدر آن حضرت امام بزرگوار حضرت هادی و مادرش 
خانمی به نام حدیثه بود.مشهورترین لقب ایشان، عسکری 
است که به اقامت اجباریشان در سامرا اشاره دارد. ایشان در 
سامرا تحت مراقبت حکومت قرار داشتند و برای فعالیت های 
خود با محدودیت روبرو بودند. امام حسن عسکری )ع( در 
کودکی به اجبار خلفای عباسی به همراه پدرش امام هادی 
)ع( مدینه را ترک کرد و در شهر سامرا - مرکز حکومت 
عباسیان در آن زمان - اقامت گزید. در آن دوران که خفقان 

و استبداد عباسیان بسیار شدید بود، امام حسن عسکری )ع( 
کمتر امکان می یافت تا جلسات درس و بحث تشکیل دهد 
و به سختی می توانست مستقیماً با توده های مردم و یا 
جویندگان دانش و معرفت، ارتباط برقرار کند. از این رو آن 
حضرت به روش های گوناگون به ویژه از طریق نامه ها و 
مکاتبات، آموزه ها و مفاهیم جذاب دین را برای مردم تبیین 

می کرد. 
از ویژگی های ممتاز زندگانی امام حسن عسکری )ع(، 
تسلیم نشدن آن حضرت در مقابل ظالمان و خود کامگان  و 
اراده استوار آن امام در پیمودن راه حقیقت بود. آن حضرت در 

دوران امامت خود، عالوه بر مسئولیت هدایت مردم، رسالت 
دیگری نیز برعهده داشت و آن این بود که جامعه را برای 
دوران غیبت حضرت مهدی )عج( آماده کند. چرا که حضرت 
مهدی )عج(، منجی موعود عالم بشریت، فرزند امام حسن 
عسکری )ع( است و پس از امام حسن عسکری، دوران 
غیبت آغاز می شد. البته در آن دوران حساس و پر خفقان، 
جان فرزند امام، از سوی حاکمان ستمکار عباسی در خطر 
بود. اما با لطف و عنایت خداوند و تدبیر امام حسن عسکری 

)ع(، حضرت مهدی )عج( از خطرها درامان ماندند.

طلوع یازدهمین خورشید امامت مبارک

آیه روز

بزرگ ]و خجسته[ است کسی که اگر بخواهد بهتر از این را برای تو قرار می  دهد باغ هایی که جویبارها 
از زیر ]درختان[ آن روان خواهد بود و برای تو کاخ ها پدید می  آورد. )سوره فرقان / آیه 1۰(

سخن روز

چیزهای خوب نصیب افرادی می شود که باور دارند چیزهای بهتر نصیب کسانی می شود که صبورند
و  بهترین چیزها نصیب کسانی می شود که تسلیم نمی شوند.

پنجشنبه  * ۱۴ آذر  ۱398 * شماره ۴۵۱۰
4

۶۸۹۵
۸۳4

۱۹
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۱۲۸۶
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۳۸
۵۷4
۸۱۵۲

سودوکو جدول اعدادی است که امروزه یکی از سرگرمی های رایج در 
کشورهای مختلف جهان به شمار می آید. سودوکو مخفف یک عبارت 

ژاپنی است و به معنی »ارقام باید تنها باشند« است.
تاریخچه: این بازی برای اولین بار در یک مجله پازل آمریکایی در سال 
۱۹۷۹ اتشار یافت اما انتشار آن به طور مستمر و پی گیر برای نخستین 
بار برمی گردد به ژاپن در سال ۱۹۸۶ و از سال ۲00۵ این سرگرمی به 

محبوبیت جهانی دست یافت و نخستین مسابقه ملی آن در سال ۲00۸ در 
فیالدلفیا در آمریکا برگزار شد.

شماره ۴۵۱۰                        

۳4۱۹۲۷۶۵۸

۸۵۶۱۳4۹۲۷

۷۲۹۵۶۸۳۱4

۹۱۷4۵۳۲۸۶

۲۳۸۷۹۶۵4۱

۵۶4۸۱۲۷۹۳

۶۸۵۲۷۱4۳۹

4۹۳۶۸۵۱۷۲

۱۷۲۳4۹۸۶۵

جدول سودوکو

یک شرکت راهسازی به یک 
نقشه بردار با حداقل ۳ سال 

سابقه کار و یک آشپز
 جهت کار در سرایان  

نیازمند مي باشد.
٠٩١٥٥٦٢۳٤٤١ 

۳٢٤۳٥٦8٦ - ٠٩۳٦٥٢۳7٠١٤-٠٩١٥7٠٦۳٢٢٠ - خسروی

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

 تض
صد

در
 ۱0

0 ) مدرن برتر(

بلوار فرودگاه سه راه صیاد شیرازی  ۰۹۱۵۱۶۴۲۳۷۷  مهدی وسیله کار

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

لوله بولت،و.... جهت فونداسیون،دیوار برشی،مخازن 
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آسفالت )محوطه و پشت بام(
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بیست متری چهارم مدرس
  خیابان خلیل طهماسبی

  0۹۱۵۵۶۱۶۱۸۱
۳۲4۶۳۳۵4

 پخت برنج ایرانی 
ک رایگـان  گوشت تازه گوسفند )بره(

پیـ

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

٠٩١٥١٦۳٢١٥٠

ایزوگام و قیرگونی آراسته
فروش و نصب انواع عایق های رطوبتی 

 ایزوگام شرق و دلیجان
مدیریت: حسن آراسته

امیرآباد- نبش ولی عصر)عج( ٤
٠٩١٥٥٦٥8٢٦8 - ٠٩١٥٦٦٩۳٥١٥ 

نقد و اقساط

به یک خانم حسابدار مسلط به نرم 
افزار هلو با روابط عمومی باال نیازمندیم. 

٠٩١٥١٦٠۳٩78 -۳٢٤٦٩۳٥٢

کرمان اندود   کاهگل آماده
٠٩١٦٢٤7٦7٥٢ - مهندس کالنتری

به تعدادی نیروی برقکار ساده و 
نیمه ماهر در بیرجند نیازمندیم.

٠٩٩١٠۳٤۳٢7٥

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

0۹۱۵   ۸۶۶   ۸00۲ 

کافه قنادی مصطفی
عرضه انواع شیرینی، 

آبمیوه  و  بستنی
شعبه ١:

خیابان منتظری  
روبروی سینما بهمن 

شعبه ٢: 
تقاطع بلوار شعبانیه و بقیه ا... )عج(

۳٢٢٢٤٢٠٠ - ٠٩١٥۳٦۳7٠٠8 فیروزی

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

خیابان معلم - نبش حافظ ٩
٠٩۳٥۳88٠٦87

نقاشی ساختمـان کـارنگ
مجری انواع طرح و رنگ های روز    

0۹۱۵۶۶۵۵0۵4 - مهدی برگی

سقف کاذب ، 
کناف ، بازسازی، 
طراحی و مشاوره 

0۱۱۱  ۵۶۱  0۹۱۵  - رحیمی
رنگ روز

نقاشـی  ساختمـان
رنگ های روغنی، پالستیک، اکریلیک، 

کنیتکس، مولتی کالر، طرح کاغذ 
دیواری،  بتونه و رنگ کناف و...

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

خدمـات رایگـان : 
١- بازدید و مشاوره ٢- جا به جایی 

اثاثیه ۳- نظافت پایان کار
تماس با ما: 0۹۱۵۶۶۳۳۲۳0 

 علـی برگـی

جابجایی اثاثیه با ایسوزو ۵/۵ متر 
مجهز به پتو  و ضربه گیر

کارگر تنها جهت تخلیه و بارگیری داریم.
تهران - مشهد- زاهدان - بیرجند

و بالعکس * ١٠٠ درصد تضمینی و شبانه روزی 
هر روز هفته با کامیون های

 ٥/٥ و ٦/٥ متر  - سعدی
 ٠٩١٥7٥٦۳87٥
٠٩۳٦8٩٩٠7٢٢ 

به یک نیروی آقا به صورت 
دو شیفت، 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.
آدرس: 

بازار روز پاسداران - غرفه ۲۱
 کلنگی خواه

فروش برنج پاکستانی سوپر باسماتی
آدرس: بازار روز پاسداران

 غرفه ٢١- کلنگی خواه
۳٢٤۳٠٩١٥٥٦١٢-١١٦٩۳8٩

قیمت مصرف کننده
8٩ هزار تومان

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(
0۹۱۵۹۶۱۸۵۸۱ 

فاروقی



۵

دو سال مکاتبه برای مناسب سازی روستایی
مهر- کمیته مناسب سازی شهرستان بیرجند در حالی برگزار شد که نه تنها خروجی قابل لمسی نداشت بلکه حکایت ها 
نشان می داد که برخی برای مناسب سازی ها از دو سال پیش در مرحله مکاتبه درجا می زنند. این کمیته پیش از ظهر 
چهار شنبه برگزار شد و و طی آن دهیاران روستاهای بزرگ حاشیه شهر اعم از امیرآباد، حاجی آباد، چهکند و دستگرد به ارائه 
عملکرد دوساله شان در امر مناسب سازی پرداختند. معاون عمرانی فرماندار بیرجند با بیان اینکه دهیاران در مناسب سازی ها 
جزئیات را مد نظر قرار دهند، گفت: اگرچه اقدامات خوبی در مناسب سازی انجام شده اما توجه چندانی به جزئیات نشده است. 
رونقی بیان کرد: با توجه به شرایط خاص و جمعیت روستاهایی مانند امیرآباد، حاجی آباد، چهکند و دستگرد نیاز داریم مناسب 
سازی ها مورد توجه باشد. معاون عمرانی فرماندار بیرجند با اشاره به بافت های قدیمی و جدید در روستاهای حاشیه بیرجند 
بیان کرد: در ساخت و سازهای جدید باید مناسب سازی مورد توجه ویژه باشد. وی خواستار فراهم کردن امکان دسترسی 
برای افراد کم توان و معلول و توجه به معابر شد و گفت: جامعه مخاطب مناسب سازی ها صرفا معلوالن نیستند و افراد 
کم توان و سالخورده هم از عواید آن بهره مند می شوند. وی با بیان اینکه اعتبار و بودجه حوزه روستایی محدود است، 

افزود: کمبود بودجه مشکالت زیادی را در روستاها ایجاد کرده و حمایت دستگاه ها  نیاز است.

حقوق دان ها به ۶۹ مسجد استان می روند
ایرنا- طرح »هر مسجد یک حقوقدان« در ۶۹ مسجد استان اجرا می شود و در این طرح حقوقدانان با حضور در مساجد به 
آگاهی بخشی و پاسخ گویی به سواالت قضایی و حقوقی شهروندان می پردازند. رئیس کل دادگستری در همایش وظایف 
نمایندگان مجلس شورای اسالمی از منظر قانون گفت: آشنا کردن مردم با قانون اساسی راه مقابله با توطئه دشمنان و 
موج سواری آنان است و بسیج جامعه حقوقدانان در این زمینه رسالت و وظیفه دارد که مردم را با قانون اساسی کشورمان 
آشنا کند. حجت االسالم حمیدی افزود: سازمان بسیج حقوقدانان بین همه اقشار از اهمیت ویژه ای برخوردار است چرا که 
فرهیخته ترین افراد در این سازمان وجود دارند. وی بیان کرد: بسیج حقوقدانان باید ضروری ترین خدمات را به جامعه ارائه 
دهد و بسیاری از پرونده های ورودی به دادگاه ها ناشی از عدم آگاهی مردم به حقوق خودشان است. وی گفت: کمک گرفتن 
از ظرفیت بسیج حقوقدانان برای رسیدن به اهداف بلند قوه قضاییه ضروری است.مسئول سازمان بسیج حقوقدانان استان 
هم در این همایش گفت: این سازمان در سال جاری تاکنون برنامه های متعددی را اجرا کرده و هیئت اندیشه ورز با حضور 
نخبگان و حقوقدانان استان تشکیل شده  است.سموئی بیان کرد: طرح »هر مسجد یک حقوقدان« در ۶۹ مسجد استان اجرا 
می شود و حقوقدانان با حضور در مساجد به آگاهی بخشی و پاسخ گویی به سواالت قضایی و حقوقی شهروندان می پردازند.

حوادث

پنجشنبه *14 آذر 1398* شماره 4510

۶۵ داوطلب هالل احمر آموزش های در مسیر کارآفرینی را فراگرفتند

مهر- معاون جمعیت هالل احمر استان از برگزاری کارگاه در مسیر کارآفرینی با شرکت ۶۵ داوطلب جوان در شهرستان های خوسف و بیرجند خبر داد. فائزه موهبتی در اختتامیه این کارگاه با اشاره به اهمیت ایجاد 
کارآفرینی و توجه به اقتصاد مقاومتی بیان کرد: کارآفرینی فرآید نوآوری و بهره گیری از ظرفیت ها و فرصت های موجود بوده که نیازمند شکوفایی است. وی با بیان اینکه جوانان به عنوان نسل نو بهترین گزینه 

ها برای اجرای طرح های کارآفرینی هستند، اظهار کرد: خوشبختانه طی چند دهه اخیر به امر کارآفرینی از سوی جامعه توجه ویژه ای شده و مورد حمایت دستگاه های مختلف قرار دارد.

درس خواندن و علم 
عبادت و فریضه هستند

غالمی- نماینده ولی فقیه در استان با اشاره به 
اینکه انسان از راه علم می تواند بر زندگی خود 
مسلط شود، گفت: درس خواندن و علم عبادت و 
فریضه هستند. حجت االسالم عبادی در دیدار 
با جمعی از دانش آموزان پسرانه دبستان برکت 
سایت اداری بیرجند با اشاره به اینکه انسان در 
ذات خودش اشرف مخلوقات است، اظهار کرد: 
اگر در طول تاریخ از خانواده ها تا معلمان و جو 
عمومی جامعه چه حقیقی و چه مجازی، فرزند 
انسان را گمراه نکنند و انسان بتواند منازل رشد 
و کمال را بر اساس قطب نمای فطرت انجام 
دهد، استعدادی که بالقوه و به عنوان اشرف 

مخلوقات در او وجود دارد، به فعلیت می رسد.

تجلیل از توان یابان  استان

دادرس مقدم- به مناسبت ۱۲آذر روز جهانی 
معلولین با حضور مدیر کل، معاون و کارشناس 
دفتر امور بانوان و خانواده از توانیابان روزنامه 
آواي بیرجند و موسسه توانبخشي سرود زندگي 
تجلیل بعمل آمد. مدیر کل  امور بانوان و خانواده 
مدیر کل دفتر ضمن تجلیل از خانم نسرین 
کاري فعال اجتماعي در حوزه رسانه و اطالع 
رساني  بیان کرد: معلولیت به معناي محدودیت 
براي ادامه زندگي در جامعه نیست بلکه نعمتي 
در راستاي سنجش بندگان خداوند در سطح 
شرایط  درک  گفت:  باشد.نخعی  مي  جامعه 
خانواده  و  آنها  که  هایي  و سختي  معلوالن 
هایشان با آن سروکار دارند براي همه ما دشوار 
است و ما درصدد هستیم تمام آنچه را که در 
توان داریم برای بهبود شرایط این عزیزان انجام 
دهیم. در ادامه مدیر کل دفتر بانوان و خانواده از 
موسسه توانبخشی سرود زندگي با هدف تجلیل 

از توانیابان ومعلولین بازدید به عمل آورد.

قاتل شهدای دیهوک به هالکت رسید

فارس-صبح دیروز بود که فرماندهی انتظامی 
استان کرمان از هالکت ۲ تن از اشرار مسلح 
در کویر فهرج توسط تکاوران استان کرمان 
پس از هشت ماه کار شناسایی و اطالعاتی 
مأموران قرارگاه عملیانی »ابوذر« خبر داد. با 
شناسایی اجساد این افراد مشخص شد، یکی از 
آن ها فردی به نام »ولی داد شه بخش« بود.اما 
شه بخش که بود؟ یازدهم دی ماه 88 در کوران 
اتفاقات بعد از انتخابات ریاست جمهوری، یگان 
تکاوری ۱33 امام حسین)ع( شهر دیهوک در 
استان خراسان جنوبی در منطقه قلعه بلوچ متوجه 
اکیپی از اشرار شدند که قصد ورود به این شهر 
را داشتند.این حافظان جان بر کف امنیت در 
مسیر به کمین این اشرار مسلح برمی خورند 
که باعث به شهادت رسیدن ۱3 تن از تکاوران 
شده و در بی رحمانه ترین شکل تیر خالصی 
بر پیکر مطهر آنان می خورد.این شرور بی رحم 
عامل اصلی این حادثه بود که شهادت تعدادی 
زاهدان،  نیروهای سپاه در منطقه کورین  از 
حمل و توزیع مسلحانه مواد مخدر و انجام 
چندین فقره درگیری مسلحانه دیگر در کویر 
استان کرمان از سال ۱388 تاکنون از دیگر 

شرارت های او بوده است.

مساحت باالی بافت فرسوده در خوسف، فردوس و سرایان 

سربازی- حذف سه شهر فردوس، سرایان و 
خوسف از ستاد بازآفرینی شهری باعث شده 
برخی پروژه های این شهر ها در بافت های 
فرسوده بالتکلیف  بماند. شهردار فردوس  در 
جلسه ستاد بازآفرینی شهری  این شهرستان  
با اشاره به مساحت باالی بافت فرسوده دراین 
شهر گفت: 7۲ پروژه در فردوس در قالب ستاد 
بازآفرینی تصویب و به تایید استان نیز رسیده 
که سهم شرکت بازآفرینی شهری در این 

پروژه ها بسیار کم است.
علی کاظمی ادامه داد : از محل تبصره ۱8 نیز 
که 3۹ میلیارد تومان برای بازآفرینی شهری 
برای  کل استان در نظر گرفته شده بود که 
سهمی برای فردوس دیده نشده است و در 
استان سه شهر فردوس، سرایان و خوسف 
از لیست ستاد مذکور حذف شده است. وی 
از معاون استاندار خواست پیگیری شود تا از 
سهم اعتبارات استان ازطریق سازمان برنامه 
نیمه تمام ستاد  و بودجه حداقل دو پروژه 

بازآفرینی به سرانجام برسد.
وی با بیان اینکه در برنامه اقدام مشترک 
در  گذشته  سال  شهری  بازآفرینی  ستاد 
مساحت بافت فرسوده شهر فردوس بازنگری 
کردیم گفت: بر اساس شاخص های جدید 
بافت فرسوده به ۲۹0 هکتار افزایش یافته 

که حداقل ۱۹0 هکتار از این مقدار مربوط 
به مناطق تاریخی شهر است.

آمادگی برای جذب 4 میلیارد ی
عمده  اینکه  بیان  با  هم  فردوس  فرماندار 
قدیمی  و  فرسوده  فردوس  شهر  مساحت 
است از اینکه نام شهر فردوس از لیست ستاد 
بازآفرینی شهری کشور حذف شده به شدت 
انتقاد کرد. حسن میرزایی تصریح کرد: شهر 
فردوس در حال حاضر ۲7 و نیم هکتار بافت 
فرسوده مصوب دارد که عمدتا در منطقه جواد 
االئمه، حافظ و خیابان شهداء واقع و بستر 

بازآفرینی در این شهر آماده است.

توان جذب  تاکید کرد: در حال حاضر  وی 
4 میلیارد تومان از اعتبارات ستاد بازآفرینی 
شهری را داریم و این در حالی است که در 
کمال تعجب امسال نام فردوس از لیست ستاد 

بازآفرینی شهری کشور حذف شده است.

جذب سهم دیگر شهرها 
برای سه شهر استان

مدیر کل مسکن و شهرسازی استان نیزگفت: 
در استان 7 شهر از 30 شهر موجود دارای بافت 
فرسوده مصوب است که از هزار و 7 هکتار کل 
آنها بیشترین مساحت مربوط به بیرجند است.

جعفری سهم فردوس را ۲7 و نیم هکتار بافت 

فرسوده مصوب و معادل 3 درصد کل بافت 
های فرسوده استان برشمرد و افزود: افرایش 
یکباره ۱۱ برابری بافت فرسوده شهر فردوس 
استان  شهر  بازآفرینی  ستاد  به  آن  ارائه  و 
حساسیت اعضاء را در پی داشت با این وجود 

دستور بازنگری داده شده است.
وی اعتبارات ستاد بازآفرینی شهری استان 
را در کل ۲00 میلیارد تومان اعالم و تصریح 
کرد: در خصوص اعتبارات تبصره ۱8 برای 
محله سردشت یک میلیارد و 4۵0 میلیون 
تومان و برای منطقه جواد االئمه یک میلیارد 
و ۹00 میلیون تومان پیشنهاد داده ایم و 7 
شهرهای  دیگر  ازسهم  نیز  تومان  میلیارد 

کشور جذب و به سه شهر فردوس، سرایان و 
بشرویه اضافه کردیم.

دستور پی گیری افزایش سهم استان 
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری نیزکه 
اعضاء خواستار  از  برگزاری جلسه  در حین 
بازآفرینی  اقداماتشان در ستاد  ارائه گزارش 
مسئول  به  نوبت  وقتی  شد  می  شهری 
کتابخانه های عمومی رسید و وی پاسخ قانع 
کننده ای نداشت از اینکه هنوز برنامه اقدام 
مشترک ستاد بازآفرینی شهری برای مدیران 
دستگاههای اجرایی عضو ستاد تبیین نشده 
انتقاد کرد. میرجعفریان با بیان اینکه در سال 
گذشته فقط ۲0 درصد اعتبارات ستاد بازآفرینی 
شهری تخصیص یافت از مدیر کل مسکن و 
شهرسازی خواست برای افزایش سهم استان 
از این اعتبارات پیگیری الزم را انجام دهد.

وی به سفر قریب الوقوع مونسان وزیرمیراث 
فرهنگی و گردشگری کشور به استان خبر داد 
و افزود: در این سفر بحث کمک به بهسازی 
شهر تاریخی تون در دستور کار قرار دارد. در 
ادامه این جلسه پارک خطی ولی عصر به 
طول دو کیلومتر افتتاح شد. همچنین کلنگ 
احداث آمفی تاتر شهرداری فردوس در پارک 

دلگشا بر زمین خورد.

حذف 3 شهر استان از ستاد بازآفرینی شهری

زی
سربا

س : 
عک

ایرنا - استاندار همزمان با هفته معلوالن از 
مرکز خدمات توانبخشِی معلوالن جسمی، 
حرکتی و ضایعات نخاعی حضرت ابوالفضل 
)ع( بیرجند بازدید کرد. معتمدیان روز چهارشنبه 
گو  و  گفت   به  مددجویان  با  بازدید  این  در 
پرداخت و از نزدیک مسائل و مشکالت این 
مرکز را بررسی کرد.معاون سیاسی، امنیتی و 
اجتماعی استاندار، مدیرکل دفتر امور اجتماعی 

و فرهنگی استانداری و مدیرکل بهزیستی، وی 
را در این بازدید همراهی کردند.

مدیرکل بهزیستی استان در این بازدید گفت: 
مرکز خدمات توانبخشِی معلوالن جسمی، 
حرکتی و ضایعات نخاعی حضرت ابوالفضل 
)ع(  از بهمن سال ۱3۹0 در بیرجند تاسیس 
شد. عرب نژاد افزود: ظرفیت اسمی این مرکز 
وابسته به موسسه قیام توانا، ۱۵ نفر است و 

ضایعه  و  شدید  حرکتی  جسمی  معلوالن 
نگهداری  روزی  شبانه  خدمات  از  نخاعی 
و  درمانی  گفتار  روانشناس،  پرستاری،  و 
کارشناس تغذیه بهره مند می شوند. وی بیان 
کرد: به ازای هر کدام از مددجویان ماهانه 
مبلغ 770 هزار تومان به حساب مرکز واریز 
می شود که احتمال افزایش این یارانه تا سقف 

۹00 هزار تومان هم وجود دارد.

بازدید استاندار  از مرکز توانبخشی  معلوالن

ری
 اکب

س :
عک

از  بازدید  در  گذشته  روز  استاندار  کاری- 
گفت:  دستی  صنایع  نمایشگاه  چهارمین 
نمایشگاه  نسبت به سال گذشته هم از نظر 
کمی و کیفی ارتقا پیدا کرده است.معتمدیان 
کامال  خصوص  این  در  نیز  افزود:آمارها 
گویاست و افزایش صد در صدی غرفه ها 

وضعیت خوبی را  ایجاد کرده است.
وی با اشاره به اینکه نمایشگاه در محل 
آبرومند و فاخر برپا شده هرچند مشکالتی 
همچنان وجود دارد که تالش می کنیم 
ها  استان  تمام  از  افزود:  وی  شود.  حل 
با  و  اند  کرده  شرکت  نمایشگاه  این  در 

قیمت  ارزان  تسهیالت  توزیع  به  توجه 
این  در  اشتغال  ایجاد  هنرمندان،  بین 
حوزه  مورد توجه است. استاندار با اشاره 
به اینکه رقم این تسهیالت شصت میلیارد 
ریال بوده است، ادامه داد: هزار و دویست 
شغل مجموعه صنایع دستی استان با این 
تسهیالت ایجاد شده است. وی ادامه داد: 
برخی شهرستان ها که سال گذشته یک 
حدود  امسال  داشتند  نمایشگاه  در  غرفه 
ده غرفه دارند که نشان از استقبال مردم 
در نقاط گوناگون دارد. وی با بیان اینکه 
حدود شصت نوع محصول صنایع دستی 

در استان تولید می شود خاطر نشان کرد: 
این مهم از لحاظ کمی و کیفی ارتقا داشته 

به شکلی که امسال وضع بسته بندی ها 
نیز بهتر شده است.

ایجاد  بحت  در  دستی  صنایع  گفت:  وی 
اشتغال بسیار تأثیرگذار است از برنامه های 
استان نیز توجه به این بخش بود چرا که یکی 

از پیشران های توسعه است. 
معتمدیان  بر تکمیل زنجیره تولید صنایع 
دستی در استان تاکید و بیان کرد: آموزش 
شده  تمام  قیمت  در  که  اولیه  مواد  تامین 
تولید اثر گذار است مورد توجه خواهد بود، 
استاندارتاکید کرد: تکمیل چرخه تولید صنایع 
دستی از اولویت های ما است و آموزش و 
بازار فروش محصوالت را بتوانیم کمک کنیم 

که باعت افزایش درآمد شود.

نمایشگاه صنایع دستی چند  پله  باال رفت 

ری
 کا

س :
عک

می
مقا

س : 
عک

دی
 آبا

خیر
س : 

عک

کشوری  مرحله  در  استان  *نماینده 
چهاردهمین جشنواره تالوت  مجلسی 
قاری سال مشخص شد. انتخاب  و 
*مدیرکل کمیته امداد گفت: از ابتدای 
امسال تاکنون ۱4 گروه جهادی فعالیت 
داشتند که در این راستا ۶40 میلیون 
روستائیان  از  نفر   300 برای  تومان 
مناطق محروم و خانواده های محرومین 

خدمات مالی انجام شده است. 

 ثبت نام اولین بانوی استان 
برای کاندیداتوری مجلس

نام  ثبت  روز  جم-چهارمین  امین 
کاندیداهای انتخابات مجلس شورای 
اسالمی، با ثبت نام ۱3 نفر برای 4 
حوزه انتخابیه ی استان به پایان رسید 
که با این حساب تعداد داوطلبان استان 
به ۲8 نفر می رسد. معاون سیاسی و 
امنیتی استاندار در گفتگو با خبرنگار 
ما در تشریح جزئیات داوطلبان ثبت 
نامی گفت: روز گذشته 3 نفر از حوزه 
انتخابیه بیرجند و درمیان ، ۵ نفر از 
سربیشه، 4  نهبندان،  انتخابیه  حوزه 
نفر از حوزه قائنات و زیرکوه و ۱ نفر 
، سرایان و  از حوزه فردوس، طبس 
بشرویه ثبت نام کردند.خوش خبر با 
اشاره به اینکه دیروز اولین بانو برای 
انتخابات استان ثبت نام کرد ، ادامه 
داوطلبان  از  نفر  در مجموع ۱4  داد: 
باالی پنجاه سال و ۱4 نفر نیز زیر 
پنجاه سال سن دارند.به گفته او  8 نفر 
از ثبت نام کنندگان مدرک تحصیلی 
دکترا، ۱8 نفر کارشناسی ارشد، یک نفر 
کارشناسی و یک نفر مدرک حوزوی 
نمایندگی  نفرشان هم سابقه  دارد.3 
دردوره  هم  نفر   8 و  دارند  مجلس 
های قبل کاندیدا شده بودند. ثبت نام 
حالی  در  دیروز  مجلس  کاندیداهای 
انجام شد که با حاشیه های مختلفی 
همراه بود. یکی از رسانه ها در خبرهای 
خود از ثبت نام کاندیدایی برای حوزه 
انتخابیه بیرجند، خوسف و درمیان خبر 
داد که واکنشها ی متعددی داشت.
از  یکی  عکس  پخش  همچنین 
کاندیداها در هنگام ثبت نام در گروه 
خبرنگاران مرکز استان باعث اخطار در 
همان گروه شد که در نهایت با حذف 
پیام مربوطه به پایان رسید.یکی دیگر 
از کاندیداها نیز در پیج اینستاگرامش از 
حضور خود در انتخابات خبر داد.به گفته  
رئیس ستاد انتخابات استان، با تخلفات 
انتخاباتی خصوصا در حوزه تبلیغات 
شد. خواهد  برخورد  موعد  از  پیش 

خبر کوتاه

چه خبراز انتخابات 

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 4۲ )کافی نت آسمان(

 پیام های ایمنی: نشانه های اولیه مسمومیت با گاز سمی مونوکسید کربن عبارتند از: خواب آلودگی، ضعف، کرختی بدن، سردرد، تهوع و درد قفسه سینه
روابط عمومی شرکت گاز 

استان خراسان جنوبی

هزینه باالی باد،  پرچم بزرگ 
شهر را پایین کشید

کاری-هزینه های باالی نصب و تعمیر پرچم 
ایران بر فراز بام بیرجند باعث شد تصمیم بر 
حذف آن از این نقطه گرفته شود. مدتی قبل 
قرار   فرهنگسرا  محل  در  بزرگ  پرچم  یک 
گرفت و جلوه زیبایی به منطقه ای  داد که می 
شود آن را بام بیرجند هم نامید، حدود دو ماهی 
این پرچم مهمان شهر بیرجند بود اما  به دلیل 
وزش  بادهای شدید پاره شد و چون منظره 
ناخوشایندی داشت، به پایین کشیده شد به 
گفته یک منبع آگاه این پروژه هزینه هنگفتی 
هم به شهرداری وارد کرد و بعد مدتی مانند 
بسیاری از پروژه های ناموفق مثل پل عابر پیاده 
ابوذر، تلویزیون پل آزادی به زباله دانی رفت. 
قالسی مود، رئیس سازمان فرهنگی شهرداری 
بیرجند عنوان کرد: هر دفعه باز و بسته کردن 
پرچم هزینه باالی 3 میلیون تومان در برداشت 
تصمیم بر این شد که آن را برداشته و پرچم و 
نوشته ای با طرح یا حسین )ع( با جنسی که 
آسیب نبیند طراحی شود. سوال شهروندان  این 
است که مگر قبل از انجام این قبیل امور کار 
کارشناسی انجام نمی شود که در محل و مکان 
مناسب قرار بگیرد، اکنون این پرچم کجاست؟



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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امام حسین علیه  السالم فرمودند:
یَظَهُر ا... قائَِمنا فَیَنتَِقُم مَِن الّظالِمیَن 

خداوند قائم ما را از پس پرده غیبت بیرون می آورد 
و آن گاه او از ستم گران انتقام می گیر. 

)إثباة الهداه ، ج 7 ، ص 138(
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لباسشویی برجیس - نبش غفاری۳۰
تلفن: ۰۹۱۵۶۵۵۲۵۳۳

پیـک
 رفت و برگشت

شستشوی پتو و ملحفه
 با ۲۰%تخفیف

دنیـای فرش
 اولین و بزرگترین مرکز فروش انواع 

فرش های ماشینی دست دوم
 )در حد نو( و انواع فرش نو )استوک( 
آدرس: بیرجند ، بلوار شعبانیه 

نبش شعبانیه 4
0915  361 3797

  0935 750 9464 
31 17 31 32 - علی زارع

فـروش مغـازه 
ساندویچـی

 بـا موقعیت عالـی  
 ۰۹۱۵۵۶۱۲8۹۲

اصالحیه آگهی مزایده 
فروش 7 دستگاه خودروی آمبوالنس و سواری 

پیرو آگهی عمومی مزایده فروش 7 دستگاه خودروی آمبوالنس و سواری 
دانشگاه علوم پزشکی بیرجند مندرج در روزنامه آوای خراسان جنوبی مورخ 

1398/09/04 به اطالع می رساند: کلیه شرکت کنندگان در مزایده های مذکور عالوه بر انجام 
فرآیند مزایده از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت www.setadiran.ir می بایست 
نسبت به ارسال فیزیکی اسناد مزایده و اسناد خواسته شده در ماده 5 اسناد مزایده به انضمام 
تضمین شرکت در مزایده به صورت پاکت دربسته با رعایت کلیه شرایط و نکات مندرج در اسناد 
 مزایده حداکثر تا تاریخ 1398/09/16 به نشانی خراسان جنوبی، بیرجند، بلوار آیت ا... غفاری،

دبیرخانه دانشگاه علوم پزشکی بیرجند اقدام نمایند.
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند 

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

شرایط عمومی متقاضیانمدت اجرانوع تضمین و مبلغ )ریال(موضوعشماره فراخوان

خرید و نصب تجهیزات خط پردازش ۱۵۰ تنی شهرداری ۲۰۹۸۰۰۵۳۶۱۰۰۰۰۱۵ 
بیرجند مطابق مشخصات فنی پیوست در اسناد مناقصه

ضمانت نامه معتبر به مبلغ  سه میلیارد  
ریال طبق نمونه مندرج در اسناد مناقصه

کلیه متقاضیان حقوقی دارای مدرک حقوقی معتبر ۶ ماه
از مراجع ذیصالح و مرتبط با موضوع مناقصه

 ۱. محل تأمین اعتبار: اعتبارات داخلی شهرداری۲. 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 98/9/14  تا ساعت 19 مورخ 98/9/19 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 14/30 مورخ 98/10/03 ۵. زمان گشایش و قرائت 
پیشنهادها: ساعت 14/30 مورخ  98/10/04  می باشد. ۶. نشانی مناقصه گذار: خراسان جنوبی، بیرجند، میدان ابوذر، شهرداری مرکزی - تلفن: 0563183010۲ 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 0563۲۲۲1۲۲0 تماس حاصل نمایند. 

محمد علی جاوید - شهردار بیرجند

اصالحیــه
پیرو خبر مندرج در صفحه آخر روزنامه روز گذشته با عنوان

 »عزم مدیران استان برای افزایش تعداد بیمه شدگان صندوق بیمه اجتماعی«
روستای نوفرست صحیح می باشد که بدین وسیله اصالح می گردد.

روابط عمومی صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر استان خراسان جنوبی

روابط عمومی جمعیت چهاردهم آذر ماه مصادف با ۵ دسامبر روز جهانی داوطلب گرامی باد. "برای آینده ای فراگیر داوطلب شو"
هالل احمر خراسان جنوبی

روابط عمومی اداره کل مشارکت فعال افراد دارای معلولیت در برنامه های توسعه پایدار، وامدار تدبیر و امید در فردای ایران اسالمی است.
بهزیستی خراسان جنوبی

نسرین کاری - روز گذشته چهارمین نمایشگاه 
، استاندار  حضور  با  دستی  صنایع   سراسری 
مسئوالن کشوری و استانی افتتاح شد. در این 
مراسم استاندار از غرفه های گوناگون بازدید به 

عمل آورد و با هنرمندان به گفتگو نشست.
معاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی، 
جنوبی  خراسان  گردشگری  و  دستی  صنایع 
با خبرنگار آوا عنوان کرد: چهارمین  در گفتگو 
که  غرفه   250 با  دستی  صنایع  نمایشگاه 
 خوشبختانه 80 درصد آنها هنرمندان هم استانی
هستند به مدت یک هفته برای عالقه مندان 
به  اشاره  با  زاده  عباس  حسین  است.  دایر 
حضور  نمایشگاه  این  در  استان   80 اینکه 
دارند، تاکید کرد: نمایشگاه ها فرصت مناسبی 
استان  و  شهرها  از  هنرمندان  تعامل  برای 
و  سوغات  با  بیشتر  تا  است  مختلف  های 
 هنرهای دستی و فرهنگ همدیگر آشنا شوند.
وی خاطر نشان کرد: ما در این نمایشگاه شهر 
ملی  روستای  سنتی،  پارچه  با  خوسف  ملی 
برای  را  روستای جهانی خراشاد  و  گوهرسنگ 

هنرمندان سراسر کشور به نمایش گذاشته ایم.
وی با بیان اینکه حضور جوانان در نمایشگاه در 
کنار هنرمندان حس خوبی دارد، افزود: استاندار 

با  و  داشتند  خاطر  رضایت  نمایشگاه  از  هم 
نشانگری که در کنار تابلوی نمایشگاه گذاشتند 
آن را تایید کردند. وی با بیان اینکه 6 سیاه چادر 
عشایری در این نمایشگاه بر پا شده است، افزود: 
سه سیاه چادر از استان های لرستان، گلستان 
و خراسان شمالی و سه سیاه چادر عشایری از 

استان خراسان جنوبی حضور دارند.
معاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی، 
از  و گردشگری خراسان جنوبی  صنایع دستی 
سایر  صنعتگران  تخصصی  نشست  برگزاری 
استان ها با صنعتگران خراسان جنوبی خبر داد و 
گفت: همچنین بازدید از مکان های گردشگری 
و تاریخی استان برای هنرمندان صنایع دستی 
شده  ریزی  برنامه  نمایشگاه  در  کننده  شرکت 
خراسان  اینکه  به  اشاره  با  زاده  عباس  است. 
جنوبی در داشتن بازارچه های صنایع دستی جزو 
استان های برخوردار است، ادامه داد: مرکز توسعه 
و ترویج صنایع دستی در آینده نزدیک در محله 

خیرآباد بیرجند به بهره برداری می رسد.
نمایشگاه صنایع  است، چهارمین  به ذکر  الزم 
تا 18 آذر در محل دائمی  از 13  دستی استان 

نمایشگاه های استان برپا می باشد.
نمایشگاه از ساعت 16 تا22 برای بازدید باز است

نمایشی از هنرهای ایران در خراسان جنوبی
عکس : کاری


