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رقابت در قاین
آرامش در 
بیرجند

روز داغ انتخاباتی درحوزه قاینات و زیرکوه

 رقابت سنگین در طبس ؛تعدد کاندیداها در نهبندان
اصالحات در مرکز استان صاحب کاندیدا شد

شاخص ها در قاین از انصراف می گویند 

اطالعات غیر رسمی از لیست کاندیداهای استان ، شرایطی را در برخی حوزه های انتخابیه به 
ذهن می آورد که می تواند جریان انتخابات در این نقاط را وارد مسیرهای جدیدی کند. ثبت 
نام 40 نفر در حوزه بیرجند، خوسف و درمیان، حتی پس از اعالم نتایج تایید صالحیت ها، 
باعث خواهد شد جریان انتخاب مسیر آرامی را طی کند. قاین اما با ورود چهره ها به جریان 
انتخابات وضعیتی متفاوت را تجربه خواهد کرد. این روزها کانال ها در فضای مجازی از حوزه 
انتخابیه بیرجند ، خوسف و درمیان خبرهای متفاوتی مخابره می کنند. برخی از حضور حمید 
آیتی ، همسر موالوردی معاون سابق ریاست جمهوری خبر داده اند. شنیده ها حاکی از آن 
است او که در دور گذشته از بیرجند ثبت نام کرده بود، بار دیگر وارد گود شده است. هر چند 
هنوز هیچ واکنش و اعالم رسمی در این خصوص صورت نگرفته و برخی منابع نیز از تکذیب 
کاندیداتوری وی خبر می دهند اما شنیده های غیر رسمی حاکی از وجود نام وی در لیست 
متقاضیان برای حوزه مرکز استان می باشد که در صورت تائید قطعی حضور او ، علیرغم چند 
دستگی اصالح طلبان در مرکز استان ، بخشی از این جریان سیاسی صاحب کاندیدا خواهند 
شد. پیش از این کانال ها و سایت های خبری اعالم کرده بودند که نام هیچ کاندیدای اصالح 
طلبی در لیست ثبت نامی های مرکز استان دیده نمی شود و دلیل این موضوع نیز بی انگیزگی 
 و چند دستگی بین این جریان عنوان شده بود. در همین حال و پس از درج شنیده هایی 
در خصوص حضور برخی چهره ها در انتخابات حوزه بیرجند، درمیان و خوسف، یک کانال 
خبری محلی مدعی شد، سردار مولوی حقیقی که از او به عنوان کاندیدای جریان اصولگرایی 
نام برده می شد اصال ثبت نام نکرده و ضمن تکذیب این موضوع عالمت سوالی را در مورد 
انگیزه افراد برای عنوان کردن نام  وی مطرح کرده است. برخی نیز عنوان کرده اند که تشابه 

اسمی مربوط به فرزند وی بوده که اعالم شده ، ثبت نام کرده است. 
در دیگر حوزه انتخابیه نیز جواد هروی که سابقه یک دوره نمایندگی مردم قاینات را دارد با 
صدور بیانیه ای، انصراف خود از کاندیداتوری را اعالم کرد. وی در بیانیه خود اعالم کرده که 
نمی دانسته حضورش با توجه به استعفا ندادن از مسئولیت معاونت نظارت و هماهنگی معاونت 
امور مجلس ریاست جمهوری ممکن نبوده و پس از استعالم انجام شده و نبود امکان ادامه 
حضور، این انصراف را رسما اعالم کرده است. پس از انصراف هروی از حضور ، موسی قربانی 
دیگر نامزد انتخابات این حوزه در پیامی اینستاگرامی موضوع جالبی را مطرح کرد. او با عنوان 
یک پیشنهاد جذاب برای بعضی ها و نگران کننده برای دیگران نوشته است : آقای هروی در 
یک اقدام تامل برانگیز چهار روز پس از ثبت نام از ادامه رقابت ها انصراف داد ، به همین بهانه 

اینجانب نیز به دو شرط آمادگی خود برای کنارگیری را ...  ادامه در صفحه ۵

خاندان محترم صباغ زاده و داوری
درگذشت بزرگ خاندان

 شادروان حاج محمد حسین صباغ زاده
 را خدمت شما تسلیت عرض نموده، از خداوند منان

 علو درجات آن مرحوم و صبر برای بازماندگان آرزومندیم.

کارگزاران حج و زیارت خراسان جنوبی - دفتر زیارتی عماد

جناب آقای حاج محمود چهکندی نژاد
انتصاب بجا و ارزشمند جناب عالی را به سمت 

معاون اداری و اجرایی مدیریت
 بانک تجارت استان خراسان جنوبی

 که نشان از همت واال و مدیریت ارزنده شما می باشد
 صمیمانه تبریک عرض نموده، از درگاه خداوند متعال 
سالمتی، بهروزی و توفیق روز افزون تان را خواستاریم.
دکتر سید محمد آذرکار- مدیر هتل مجلل سپهر

به مناسبت اولین سالگرد درگذشت فرزندی عزیز، 
همسری دلسوز، پدری مهربان و برادری فداکار 

شادروان مهندس علی فرجاد نیا
جلسه یادبودی روز پنجشنبه ۹۸/۹/۲۱ از ساعت ۱۵/۱۰ 

الی ۱۶/۱۰ در محل هیئت محترم ابوالفضلی )مصلی(
برگزار می گردد، تشریف فرمایی شما سروران گرامی موجب 

شادی روح آن مرحوم و تسلی خاطر بازماندگان خواهد بود.
خانواده های: فرجادنیا، عزت احمدی، انوری مقدم،  فنودی، 

عبدالهی و سایر بستگان

آگهـی استخـدام
شرکت مجتمع تولیدی مرغ مادر جنوب خراسان و ستاره کیان بیرجند 

تعدادی نیرو با شرایط ذیل استخدام می نماید:

شرایط تعداد مدرک تحصیلی

فقط آقا - با سابقه کار در مرغداری گوشتی ۲ نفر کارشناس دامپروری

فقط آقا - با سابقه کار مرتبط در زمینه شبکه ۱ نفر IT کارشناس
www.mmkj.ir متقاضیان واجد شرایط می توانند جهت دریافت فرم استخدام با مراجعه به وب سایت 

 اقدام و پس از تکمیل آن )حداکثر تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه 98/09/28( 
به همراه رزومه کاری به ایمیل jobs@mmkj.ir  ارسال نمایند. 

الزم به ذکر است، موضوع ایمیل ارسالی بسته به ردیف شغلی درخواستی 
کارشناس دامپروری و یا کارشناس IT باشد. 

شرکت توسعه بازاریابی و فروش ماد با وکالت از بانک ملت در نظر 
دارد: امالك مشروحه ذیل در استان خراسان جنوبی را از طریق مزایده 
عمومی شماره 98/95 به فروش برساند. متقاضیان می توانند جهت کسب 
اطالعات بیشتر و همچنین دریافت اسناد مزایده از تاریخ 98/9/20 لغایت 98/9/2۷  از ساعت 8:۳0 الی ۱۶:۳0 
به آدرس ذیل مراجعه فرمایند. آخرین مهلت تحویل اسناد مزایده تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه  98/9/2۷  
 می باشد. ضمناً جلسه بازگشایی پاکات و اعالم برندگان مزایده ساعت ۱0 صبح روز چهارشنبه 98/۱0/۴  
در محل دفتر مرکزی شرکت برگزار می گردد. شرکت در قبول یا رد یک یا کلیه پیشنهادات مختار خواهد بود.

توضیحات :
 الف( در فروش های نقدی شرایط پرداخت به صورت ۴0 درصد پیش پرداخت ، ۴0 درصد حداکثر 2 ماه بعد 

)همزمان با تحویل ملک( و 20 درصد هنگام تنظیم سند در دفترخانه می باشد. 
ب( نحوه فروش نقد و اقساط )درصد پیش پرداخت، تعداد اقساط و نرخ سود اقساط( طبق جدول مندرج در آگهی می باشد. ج( در فروش های اقساطی اولویت با باالترین قیمت پیشنهادی و 
کمترین تعداد اقساط بوده و شرکت مجاز است بر اساس پیشنهادهای واصله نسبت به تعیین برنده مزایده اقدام نماید. د( سایر شرایط مزایده فروش امالك در اسناد مزایده درج گردیده است.

کد ردیف
شناسه

مبلغ با احتساب قیمت پایهمتراژکاربری
تخفیف

شرایط 
فروش

توضیحاتآدرس

اعیانعرصه

بشرویه - بلوار جهاد نقد۲۳۰۱۰۰۹۲۵/۰۰۰/۰۰۰۸۳۲/۵۰۰/۰۰۰مسکونی۱۳۰۶۱۸۳
خیابان پرستار- پرستار ۱۱

با وضعیت موجود

قاین - شهر اسفدن نقد۳۰۱/۲۵7۰/۵۲۹۱/۶۹7/۸7۵۲۶۲/۵۲۸/۰۸۸مسکونی۲۳۰7۰۳۹
 خیابان مطهری ۱۳- پالک ۹

با وضعیت موجود ملک مشاعی )سهم بانک 
۲۴۵۱۲۴۲۶۵ سهم مشاع از ۵7۰/۰۰۰/۰۰۰ سهم 
ششدانگ( دارای متصرف ، مسئولیت رفع تصرف
 و هزینه های مربوطه به عهده خریدار می باشد

فردوس - حاشیه خیابان نقد۲7۳/7۵۳۰۸/۴۵۱/۹7۳/۸۵۰/۰۰۰۱/۶77/77۲/۵۰۰مسکونی۳۳۰۶۲۶۲
خرمشهر ۱۰ - پالک ۱۱۴

با وضعیت موجود دارای متصرف، مسئولیت رفع 
 تصرف و هزینه های مربوطه به عهده خریدار می باشد 

)7۲/۵ مترمربع زیرزمین +  ۱۸۵/۹۵ متر مربع
 همکف + ۵۰ متر مربع پارکینگ و انباری

سرایان - خیابان جانبازان نقد۲۶۳/۱7۱۰۳7۰۹/۶۸۶/۰۰۰۶۰۳/۲۳۳/۱۰۰مسکونی۴۳۰۶۳۲۴
نبش جانبازان ۱۱ 

)کوچه شمس(پالک ۳۹

با وضعیت موجود عرصه دارای اصالحی می باشد

نقد و ×××۱۳۱/۰۳7۲۶/۱۲۴/۵۸۳قدرالسهممسکونی۵۳۰۶۵۱۳
اقساط

نهبندان - بلوار کشاورز 
 نبش کشاورز ۱۰ - مقابل 
مدیریت جهاد کشاورزی 

نهبندان

با وضعیت موجود ملک مشاعی  )سهم بانک ۳/۵ 
دانگ مشاع از ششدانگ( دارای متصرف، مسئولیت 

رفع تصرف و هزینه های مربوطه به عهده خریدار 
می باشد. مساحت آپارتمان ۱۳۱/۰۳ متر مربع که 

۱۱/۹۱ متر مربع آن پیشرفتگی و ۳ متر مربع آن بالکن 
پیشرفتگی می باشد.

نقد و ×××۱۴۶/۹۹۱۰۹/۵۵۸۵/۸۱۹/7۵۰مسکونی۶۳۰۶۸۲۰
اقساط

سرایان - خیابان امام 
خمینی ۱۹ -پالک ۲۰

با وضعیت موجود، ملک مشاعی )سهم بانک ۴/۵ 
دانگ مشاع از ششدانگ( دارای متصرف، مسئولیت 

رفع تصرف و هزینه های مربوطه به عهده
 خریدار می باشد

نقد و ۱۴۸/۹۱7۹/۳۱۲/۰۳۱/۰۴۰/۰۰۰۱/۸۲7/۹۳۶/۰۰۰مسکونی7۳۰۵۲۱۴
اقساط

سرایان - خیابان حافظ 
نبش حافظ ۶

با وضعیت موجود )همکف ۱۰۱/۲۱ - اول 7۸/۱ 
به صورت دوبلکس(

نقد و ۲77/۱۱۱۴۴۵۹۰/۵۴۳/۵۰۰۵۳۱/۴۸۹/۱۵۰مسکونی۸۳۰۵۶۶7
اقساط

نیمبلوک -  خیابان 
ولیعصر)عج( ولیعصر ۸ پالک 
۴7 قطعه شمالی جنب مسجد

با وضعیت موجود، دارای متصرف، مسئولیت رفع 
 تصرف و هزینه های مربوطه به عهده خریدار می باشد

)همکف ۱۱۴ ، انبار ۳۰ متر مربع(
آدرس و تلفن نمایندگی استان:  بیرجند - خیابان شهید محالتی - نبش 7 تیر - ساختمان سرپرستی بانک ملت - طبقه پنجم - امور اداری و ساختمان  تلفن: ۳۲۴۴۶۶۱۶    

 آدرس و تلفن دفتر مرکزی: تهران ، بزرگراه آفریقا ، نرسیده به چهارراه جهان کودک ، کوچه ژوبین ، پالک ۵ . تلفن: ۰۲۱-۸۸۸7۲۲۰۰-۸۸7۸۱۳۱7

نقد و اقساط

نرخ سود اقساطتعداد اقساط )ماه(پیش پرداختکاربری

مسکونی
تجاری 
اداری 

سرقفلی

۴۰۱۲۰ درصد

۱۲ درصد۲۴

۱۳ درصد۳۶

۱۴ درصد۴۸

۱۵ درصد۶۰

"بازگشت همه به سوی اوست"
به مناسبت سومین روز درگذشت بزرگ خاندان مرحوم مغفور

 شادروان حاج محمد حسین صباغ زاده 
)پیشکسوت بازار( جلسه ترحیمی امروز چهارشنبه ۹۸/۹/۲۰ 

از ساعت ۱۴ الی ۱۵ در محل سالن جدید هیئت محترم 
ابوالفضلی )مصلی( برگزار می گردد، تشریف فرمایی سروران گرامی 

 موجب شادی روح آن مرحوم و تسلی خاطر بازماندگان خواهد بود.
خانواده های صباغ زاده و سایر بستگان

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت
شادروان حاج سید علی اکبر زجاجی

پدر خانم آقای رضا شفیع پور
را به اطالع دوستان و آشنایان می رساند: مراسم تشییع و تدفین
 آن عزیز سفر کرده امروز چهارشنبه ۹۸/۹/۲۰ ساعت ۱۵ 

از محل هیئت محترم حسینی )خیابان انقالب( برگزار می گردد 
تشریف فرمایی سروران گرامی موجب امتنان است

خانواده های: زجاجی، شفیع پور

مزایده شماره 98/1 کمیته امداد امام خمینی)ره(
شرح در صفحه 2فروش ملک واقع در استان خراسان جنوبی- شهرستان قاین

* رجب زاده

راز بانک ها فاش می شود؟

چند سال قبل افزایش قارچ گونه 
تعداد شعب بانک ها و موسسات 
مالی و اعتباری در استان سوالی را 
به وجود آورد که پاسخ آن کامال 
متناقض با ترکیب اضافه محرومیت 
است که در ادامه نام خراسان جنوبی 
می آید. این سوال که اگر مردم این 
منطقه پول ندارند این بانک ها و 
موسسات از کجا تامین درآمد می 
کنند که یکی پس از دیگری در 
خیابان های شهرها سر به باال نباشد، 
بانک این موسسه مالی ، برای ادامه  
فعالیتش در یک ... ادامه در صفحه 2

 

 

 

 هر کسی رئیس جمهور 
می شد وضعیت بدتر بود

ربیعی: 

صفحه  2

شعار دادن تنها آب به 
آسیاب دشمن ریختن است 

قالیباف: 

نمی توان از پایداری توقع 
داشت عقب نشینی کند

محمد جواد ابطحی:

صفحه  2

صفحه  2
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راز بانک ها 
فاش می شود؟

*رجب زاده

)ادامه از صفحه یک( بانک این موسسه مالی ، برای 

ادامه فعالیش در یک منطقه توجیه اقتصادی نمی 
بیند. برخی مسئوالن استان اعالم کردند که  77 
درصد منابع در اختیار بانک ها، سپرده های مردم 
هستند یعنی مردم منطقه پول دارند و بانک باید 
باالی  پرداخت سودهای  بدهد.  آنها سود  به 
بانکی و ضربه این روند به اقتصاد، دولت را 
به سمتی برد که رقمی مشخص و هماهنگ 
برای سود به بانک ها ابالغ کند. شهریور 96بود 
 که معاون اقتصادی بانک مرکزی اعالم کرد : 
»تمام موسسات اعتباری و بانک ها موظف 
هستند نرخ سود ساالنه را تا ١٥ درصد به طور 
علی الحساب و کوتاه مدت روزشمار تا ١٠ درصد 
تعیین کنند« دستورالعملی که قرار بود به گفته او 
دارای آثار مثبتی برای بازار سرمایه باشد اما از 
آنجا که نمی توان با اصالح جزء کوچکی از یک 
سیستم انتظار داشت کل آن تغییر کند این هدف 
آن طور که باید محقق نشد. چون بین مفهوم 
بانک و وظیفه این سیستم با آنچه باید در عمل 
باشد، فاصله افتاده است .نقش بانک ها در اقتصاد 
کشور در تامین نیازهای مالی برای واحدهای 
تولیدی و بازرگانی تعریف شده. بانک ها باید 
بتوانند از یک طرف سرمایه های خرد را جذب 
کنند و بعد از طرف دیگر در قالب تسهیالت 
به واحدهای تولیدی و صنعتی خدمات بدهند 
تا باعث تقویت آنها شده و در نتیجه واحدهای 
تولیدی بتوانند نقش خود را در اقتصاد ملی به 
درستی ایفا کنند. پس نقش اصلی نظام بانکی، 
واسطه گری وجوه است. به بیان بهتر، بانک 
باید منابع را تجهیز و این منابع را صرف اعطای 
تسهیالت برای فعالیت های مثبت اقتصادی 
کند. کارشناسان اقتصادی و مسئوالن بانک 
مرکزی همواره این هشدار را به بانک ها می 
دهند که باید به دور از تقلید از یکدیگر، هر یک 
متناسب با فرهنگ سازمانی خود به عرضه 
خدمات متنوع به جامعه و مشتریان بپردازند.
اما این نقش و وظایف نمودی از رسالتی که 
بانک  باید داشته باشند را ندارند. به نظر می 
رسد بانک ها با شناسایی مناطقی که می توانند 
هسته درآمدزایی تلقی شوند ، شروع به چیدن 
آجرهای ساختمان های عریض و طویل شان 
می کنند تا همین دستاویزی برای جلب اعتماد 
مشتری ها شود. بنده خدایی می گفت: برخی  
مردم منطقه ما پول های پنهان کرده زیادی 
در متکاها دارند که باید به سمت بانک ها 
بیاید. این جمله شاید خیلی پیچیده نباشد اما 
بسیار کلیدی است. دو مفهوم ریشه ای دارد 
که یکی را باید در عادات و مردم شناسی این 
منطقه جست و دیگری اشراف برخی مراکز 
مالی و بانکی به منابع پنهان مالی و این خلق 
اینجا در  این است که  و خو است. واقعیت 
خراسان جنوبی پولدارهایی زندگی می کنند 
که از درآمدشان برای تولید .... ادامه در ستون مقابل 
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آخرین مهلت ثبت نام در سایت جاماندگان یارانه حمایتی

حمایت  طرح  مشموالن  شناسایی  ستاد  سخنگوی  اعالم  اساس  بر  تسنیم- 
معیشتی، ۲٠ آذر آخرین فرصت ثبت نام جاماندگان از دریافت یارانه حمایتی است 

که این زمان به هیچ عنوان تمدید نخواهد شد.

 هر کسی از مدعیان فعلی، رئیس جمهور 
می شد وضعیت خیلی بدتر می شد 

ربیعی گفت: به جرات می گویم با وضعی که از 
فروش نفت به وجود آمده، با جمعیت بیکاری که االن 
وجود دارد و با نسلی که انتظارش از زندگی متفاوت 
شده، هر کسی از مدعیان فعلی رئیس جمهور می شد 

وضعیت االن خیلی بدتر می شد.

الریجانی: نباید مردم را نگران کنیم 

رئیس مجلس با بیان اینکه در شرایط کنونی منفی 
بافی برای کشور سّم مهلک است، گفت: تجربه 
نشان داده می توانیم در شرایط سخت کار را پیش 

ببریم و نباید مردم را نگران کنیم.

شعار دادن تنها آب
 به آسیاب دشمن ریختن است 

قالیباف با اشاره به اینکه دوستان انقالبی دور هم جمع 
بشوید، شعار بدهید و مرگ بر آمریکا بگویید، گفت: 
اما اساس این است که باید کار کنیم و این کشور را  
پیش برده و محرومیت و تبعیض را جمع کنیم. شعار 

دادن تنها آب به آسیاب دشمن ریختن است.

زیباکالم: ناامیدی و سرخوردگی 
مردم باید جدی گرفته شود 

زیباکالم با بیان اینکه ناامیدی و سرخوردگی مردم 
زنگ خطر است ، گفت: اعتراضات 88 بیشتر برآینده 
حالی که  در  بود؛  جامعه  متوسط  و  مرفه  طبقات 
اعتراضات 98 کسانی دست به اعتراض زدند که 
از طبقات بسیار ضعیف و مستضعف جامعه بودند.

دائم می گویند پایداری عقب نشینی کند، 
تیم قالیباف باید انعطاف نشان دهد 

محمدجواد ابطحی عضو جبهه پایداری درخصوص 
احتمال اجماع اصولگرایان بر یک لیست خاص، 
گفت: دائم نمی توان از جبهه پایداری توقع داشت که 
انعطاف پذیر باشد و از موضعش عقب نشینی کند، 

تیم آقای قالیباف هم باید انعطاف به خرج دهد.

 اصولگرایان به مردم اعتقاد ندارند 

وکیلی فعال اصالح طلب گفت: مهم ترین شاخص 
رقابت اسفند 98 دو جریان است که یکی از آن 
امید  جریان، )اصولگرایان( به مردم اعتقاد ندارند. 
جریان مخالف، نیامدن مردم است و یک جریان 

دیگر هم همه اعتبار خود را در آمدن مردم می داند.

به گزارش خبرآنالین - دیروز در حالی 
به  به کرد که نسبت  آغاز  بازار خودرو 
و  بود  آرام شده  تا حدودی  قبلش  روز 
دیگر از گرانی های شدید اخیر خبری 
نبود. این آرامش به معنای آن است که 
اغلب تولیدات ایران خودرو و سایپا به 
همان قیمت روز دوشنبه خرید و فروش 
شدند. این مساله سبب شد فروشنده ای 
در بازار نباشد. این میان برخی از آگاهان 
معتقدند افزایش قیمت بیش از هر چیز 
به فضای مجازی مربوط است چرا که 
آگهی های تبلیغاتی نقش چشمگیری در 
افزایش قیمت در بازار داشتند.روز گذشته 
سایپایی ها پس از افزایش های عجیب 
آرامی را داشتند. کوبیک  و غریب روز 

دنده ای مانند روز دوشنبه 7۲ میلیون و 
٥٠٠ هزار تومان خرید و فروش می شد 
که یازده میلیون تومان گران تر از نرخ 
مصوب کارخانه است. همچنین ساینا با 
کاهش قیمت ۲٠٠ هزار تومانی به بازار 
قیمت  شد  سبب  امر  این  شد.  عرضه 
روز این خودرو 6۴ میلیون و ۳٠٠ هزار 
تومان شود. در سوی دیگر تیبا صندوق 
افزایش یک میلیون تومانی 6٠  با  دار 

میلیون تومان شد.

روز آرام ایران خودرو
تیبا دو اما همچنان 6۳ میلیون و 9٠٠ 
هزار تومان در بازار عرضه شد. در طرف 
دیگر بازار محصوالت ایران خودرو نیز 

اندکی  جز  و  داشتند  آرامی  روز  عموما 
تغییر قیمت تقریبا همه محصوالت به 
قیمت روز گذشته فروخته شدند. قیمت 
پژو ۲٠6 تیپ دو تنها کاهش قیمت را 
با  و  ایران خودرویی ها داشت  در میان 
کاهش یک میلیون تومانی، 9٥ میلیون 
تومان عرضه شد. دیگر مدل های ۲٠6 
و  تومان  میلیون  پنج ١١۴  تیپ  مانند 
تومان  میلیون   ١١۳ صندوق دار   ۲٠6
خرید و فروش شدند. نرخ دنا معمولی 
همچنان ١۲8 میلیون تومان است و دنا 
پالس نیز ١۴٥ میلیون تومان فروخته 
می شود. این میان دنا پالس توربو نیز 
تومان  میلیون  دوشنبه ١79  روز  مانند 

تعیین شد.

خودرو  ایران  محصوالت  میان  در 
افزایش  با  ایکس  ال  جی   ۴٠٥ پژو 
دو میلیون تومانی به نرخ 96 میلیون 
 ۴٠٥ پژو  شد.  عرضه  بازار  در   تومان 
جی ال ایکس تک سور نیز 79 میلیون 
و ۴٠٠ هزار تومان به بازار عرضه شد. 
هزار   ۳٠٠ افزایش  با  نیز  پارس  پژو 
تومان ١٠6 میلیون و ۳٠٠ هزار تومان 
قیمت گذاری شد و رانا نیز همچنان 9۲ 

میلیون تومان فروخته می شود.

بازار خودرو قفل شد/ افزایش قیمت ها ادامه دارد

)ادامه سرمقاله( مشروع ثروت بهره نمی گیرند و آن 

را در جایی پنهان می کنند. حاضر نیستند  به 
سمت تولید، ایجاد اشتغال و کارآفرینی بروند 
چون محتاط و محافظه کار تربیت شده اند. 
مگر جمعیت استان ما چقدر است که این تعداد 
بانک و موسسه مالی بتواند با سرمایه خرد سر 
پا بماند. جواب این سوال، ثروت های کالن 
برخی در کنار همان سرمایه خرد را نشانه رفته 
است. پس باید بستری فراهم شود که مردم به 
جای سپرده گذاری در بانک ها، سرمایه گذاری 
کنند و این نگاه را داشته باشند که می توانند 
آگاهانه به عرصه تولید بروند و ثروت بیشتری 
به دست آورند. ثروتی بیش از آنچه سود بانکی 
به آنها می دهد.  البته این ها را که می نویسم 
می دانم برخی صاحبان واحدهای تولیدی که 
به دلیل شرایط خاص اقتصادی با مشکالت 
از  شعارگونه  برداشتی  اند،  شده  مواجه  بسیار 
حال  این  با  اما  داشت  خواهند  جمالت  این 
فکر می کنم می توان راهی برای مهار این 
پیدا  شرایط  همین  در  سازی  ثروت  و  موانع 
کرد. چون راهی نداریم جز اینکه این تفکر و 
مسئولیت پذیری درباره واژه توسعه را در همه 
طبقات اجتماعی استان تقویت کنیم و عادات 
و باورهای قدیمی را دور بریزیم. از ثروتمند تا 

همان سرمایه دار خرد.
این است که مسئوالن آگاه استان عالوه بر 
جذب سرمایه گذاری خارجی، جذب سرمایه های 
مردم منطقه را هم  تاکید می کنند. اما  نکته مهم 
دیگر اینکه این سرمایه و ثروت کالن که جمع 
 سپرده های همین مردم است چه می شود ؟ 
چقدرش صرف پرداخت تسهیالت و چقدر در 
همین استان سرمایه گذاری می شود؟ آیا اگر 
در خراسان جنوبی به کار گرفته می شد با این 
حجم باالی منابع مالی، نباید حاال یک استان 
 توسعه یافته به جای محروم بودیم؟ استاندار
به  مکلف  را  ها  بانک  نشستی  در  تازگی  به 
شفاف سازی درآمدهایشان در استان کرد. او 
می داند که نبود آمار دقیق از میزان منابع بانکی 
می تواند چه معنایی داشته باشد. او با صراحت 
به سراغ توسعه رفته است و نقشی که بانک ها 
در جریان تحقق این هدف دارند. وقتی رقمی 
مشخص برای میزان منابع بانکی استان اعالم 
وارد  آن خدشه  تاثیر  ترین  روشن  نمی شود، 
کردن به برنامه های توسعه است چون امکان 
برنامه ریزی بر این اساس را سلب می کند. باید 
منتظر ماند و دید مصوبات این جلسه استاندار 
با بانک ها کی اجرایی می شود اما فقط زمان 
تحقق مهم نیست، راستی آزمایی درباره آماری 
که از میزان منابع بانکی  و نحوه سرمایه گذاری 

آن اعالم می شود، اهمیت بسیاری دارد.

لحظات  در  همیشه،  مثل  ابتکار- 
بروز  خطر  و  تنش  افزایش  و  حساس 
رویارویی مستقیم میان ایران و آمریکا، 
یک اتفاق و یا یک اظهار نظر از شدت 
اوضاع می کاهد. این  بار نیز درحالی که 
تبلیغاتی  حمالت  حجم  بر  واشنگتن 
نظام  علیه  خود  تحریمی  سیاست  و 
ناآرامی های اخیر  ایران در پی  سیاسی 
افزوده، به ناگاه خبر مبادله دو زندانی از 
شدت تنش ها کاست. استقبال »دونالد 
ترامپ«، رئیس جمهور آمریکا و »رابرت 
اوبراین«، مشاور امنیت ملی کاخ سفید 
برای  تهران  از  دعوت  و  اتفاق  این  از 
این  چنین،  مذاکراتی  دامنه  گسترش 
گمان را نزد ناظران ایجاد کرده که گویا 
در  حال  این  از  گام های پس  مقدمات 
فراهم شدن است. به ویژه اعالم سفر ۲9 
آذر »حسن روحانی« به توکیو و استقبال 

کاخ سفید از این سفر چنین می نماید 
نزدیک  برای  دولت  دو  سرانجام  که 
شدن به میز گفت وگو ترغیب شده اند. 
قدمت  است؟  چنین  راستی  به  آیا  اما 
اختالف  و  بی اعتمادی  دیوار  پهنای  و 
به  نمی گذارد  واشنگتن  و  تهران  میان 
راحتی گمان کرد که اراده الزم از هر 
دو سو برای گفت وگو شکل گرفته و یا 
رخدادی مانند مبادله، بستر الزم را در 
این باره ایجاد کرده است. اختالف های 
بنیادی میان دو سوی منازعه همچنان 
به قوت خود باقی است با این استثناء که 
دو طرف هر بار به دروازه رو در رویی 
مستقیم نزدیک می شوند اما هوشمندانه 
از آن عبور نمی کنند. تهران و واشنگتن 
هر یک مالحظات خود را دارند . همین 
مهم به هم پوشانی اراده دو طرف برای 
مستقیم  رویی  در  رو  از  کردن  دوری 
مبادله  واقع  در  است.  کرده  کمک 
زندانیان به مثابه ترمز برای کاستن از 

شتاب تنشی است که هر لحظه می تواند 
هیزم آماده آتش را شعله ور کند. تبادل 
زندانیان در نوع خود یک اتفاق مثبت 
مهم تر،  اما  تنش هاست  کاهش  در 
خواهد  نشان  که  است  آن  پیامدهای 
داد تهران و واشنگتن در تعامالت خود 
آماده شروع فصل تازه هستند یا هنوز 
در بر همان پاشنه سابق می چرخد. سفر 
آینده رئیس جمهور به توکیو و نتایج آن 
از اهمیت کلیدی برخوردار خواهد بود. 
این درحالی است که تهران به درستی 
به  و  اروپائیان  توانایی  از کف و سقف 
جبران  در  گروه ١+۴  اعضای  آن  تبع 
از  آمریکا  از خروج  ناشی  خسارت های 
برجام سرخورده شده است. تجربه نشان 
نمایش های  به رغم  اروپائیان  که  داده 
چتر  زیر  همچنان  استقالل طلبانه، 
و  سیاسی  اقتصادی،  قدرت  و  نفوذ 
نظامی آمریکا عمل می کنند. برخالف 
دولت  انتقادی  گاه  و  سرد  واکنش 

ایفای  اروپائیان برای  ترامپ به تالش 
واشنگتن،  و  تهران  میان  میانجیگری 
کرده  حمایت  ژاپن  دخالت  از  همواره 
و به آن اعتبار داده است. نخست وزیر 
ژاپن در سفر خردادماه گذشته خود به 
تهران، ناکام بود اما به نظر می رسد با 
توجه به قدمت بی اعتمادی میان تهران 
و واشنگتن، اکنون شاهد تغییراتی است 
که به صرافت دعوت از رئیس جمهور 
از  ترامپ  نیز  بالفاصله  و  افتاده  ایران 
تبادل  است.  کرده  استقبال  ابتکار  این 
است  ممکن  آمریکا  و  ایران  زندانیان 
مقدمه ای برای استمرار دیپلماسی از این 
برای  توافق  نقطه  به  تا رسیدن  دست 
اتفاق  این  این حال  در  باشد.  گفت وگو 
می تواند تا همان اندازه ترمز در شتاب 
تنش میان ایران و آمریکا تفسیر شود. 
نتیجه مأموریت توکیو روشن خواهد کرد 
که چه تحولی در روابط آینده ایران و 

آمریکا پیش روست.

فاصله ایران و آمریکا تا گفت وگو

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

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

 www. iranwash. ir  قالیشویي و مبل شویي ایـران
تخـت تخـتلـول لـولصـاف صـاف

به لطف خداوند متعال و همت خیرین محترم
 پروژه ساخت و ساز مسجد و فاطمیه روستای زردان آغاز گردید  

از واقفین و خیرین محترم تقاضا می گردد در ساخت اماکن خیر ما را یاری رسانند

تلفن تماس: 0۹۱۵36364۸۸

شماره حساب 3403۱24۵۷0۹۱0۱ نزد بانک قرض الحسنه مهر ایران 
شعبه میدان قدس بیرجند به نام مسجد وفاطمیه روستای زردان

شماره کارت 6063۷3۷002۸23464 نزد بانک قرض الحسنه مهر ایران
 به نام مسجد وفاطمیه روستای زردان

       فروش فوق العاده امالک و مستغالت )مزایده شماره ۹۸/۱ امداد(
 کمیته امداد امام خمینی )ره( استان خراسان جنوبی در نظر دارد یک فقره از امالک متعلق به خود )به شرح جدول ذیل( را از طریق برگزاری مزایده با شرایط نقد و اقساط ، بدون دریافت کارمزد به فروش برساند. 
متقاضیان خرید می توانند برای بازدید از ملک مورد نظر و کسب اطالعات بیشتر از نحوه برگزاری مزایده و اخذ برگ شرایط شرکت در مزایده و اسناد مزایده از تاریخ 1398/09/20 لغایت 1398/09/30 

همه روزه حتی ایام تعطیل از ساعت 8 الی 15به اداره کل کمیته امداد امام خمینی )ره( استان خراسان جنوبی مراجعه و یا مدارک و فرم های مربوطه را از سایت معرفی شده اخذ نمایند.

آدرس ملکردیف
مساحت 

عرصه
)متر مربع(

مساحت 
اعیان

)متر مربع(
پالک ثبتیکاربرینوع ملک

نحوه 
انتقال 
سند

شرایط 
پرداخت

قیمت پایه
)ریال(

سپرده شرکت 
توضیحاتدر مزایده

1
استان خراسان جنوبی  

شهرستان قاین 
حاشیه میدان مبارزان

تجاری ساختمان1000450
قطعی1266/74/1977/1991مسکونی

40 درصد 
نقد  الباقی 
در اقساط 

12 ماهه
25.750.000.0001.287.500.000-

مالحظات : 
1 - متقاضیان برای شرکت در مزایده می بایست سپرده ای به میزان 5% قیمت پایه مزایده ملک مورد نظر خود را طی چک بانکی در وجه کمیته امداد امام خمینی خراسان جنوبی تهیه و تحویل اداره 

مالی استان نموده و رسید دریافت نمایند. 
2 - متقاضیان می بایست رسید سپرده مأخوذه )قرمز رنگ( را به همراه فرم تکمیل شده  پیشنهاد قیمت و فرم امضا شده شرایط شرکت در مزایده را داخل پاکت مخصوص پیشنهادات گذاشته و پس از 

درج فقط نام و نام خانوادگی متقاضی بر روی آن پاکت داخل صندوق پیشنهادات انداخته شود . 
3 - فروشنده در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات واصله و همچنین تمدید مهلت مزایده به هر شکل مجاز و مختار است .

4 -  پیشنهادات فاقد سپرده ، مخدوش ، مشروط و مبهم از درجه اعتبار ساقط و رعایت مفاد فرم های شرکت در مزایده که از طریق اداره پشتیبانی ارائه می گردد الزامی است . 
5 - متقاضیان دارای شخصیت حقوقی می بایست ذیل فرم شرایط شرکت در مزایده را به مهر و امضای مسئولین ذیربط برسانند . 

6 - حضور کلیه شرکت کنندگان یا نماینده آنان در جلسه مزایده آزاد است و عدم حضور هر یک یا کلیه شرکت کنندگان موجب هیچ ادعایی از طرف آنان نخواهد بود . 
7 - مذکوراً توصیه می شود متقاضیان محترم به اطالعات مندرج در جدول فوق توجه و ضمن رعایت مفاد مندرج در برگ شرایط شرکت در مزایده از ملک مورد نظر حتما بازدید بعمل آورند . 

8 - دریافت اقساط طی چکهای صادره از سوی بانک ها )به جز صندوق قرض الحسنه( قابل دریافت بوده و از دریافت چک های مربوط به حسابهای قدیمی )غیر صیادی( و سفته معذور می باشیم . 
9 - در صورت پرداخت نقدی الباقی ثمن معامله مشمول 15% تخفیف به مأخذ سال خواهد بود. 

10 - در صورت برنده نشدن در مزایده سپرده متقاضی حداکثر ظرف مدت پنج روز کاری عودت داده خواهد شد.
11-  ملک پس از دریافت 50 درصد ثمن معامله به خریدار تحویل می گردد.

دفتر فروش امالک امداد به نشانی :
 استان خراسان جنوبی - بیرجند - خیابان شهید بهشتی 7 - اداره کل کمیته امداد امام خمینی)ره(  استان خراسان جنوبی - تلفن:   8- 05632234401

 آدرس اینترنتی http://www.emdadimam.ir  *** زمان بازگشایی پاکات: روز یکشنبه مورخ 1398/10/01 ساعت 10صبح و محل برگزاری مزایده به نشانی: بیرجند - خیابان شهید بهشتی 7
اداره کل کمیته امداد امام خمینی )ره( می باشد.

چلو کوبیده
چلو جوجه
چلو پاچین
چلو بال

کوبیده
جوجه
پاچین
بال

   کبـابی محمـد )ابوترابی(
برنج ایرانی درجه یک

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

09365045962 - 32436979

طبخ زغالی

پیک رایگان

آگهی تحدید حدود اختصاصی حوزه ثبتی قاینات
پیرو آگهی تحدید حدود قبلی که به موجب مقررات ماده 
14 قانون ثبت منتشر گردیده، اینک برحسب درخواست 
واصله مستند به ماده مذکور و ماده 61 آیین نامه قانون 

ثبت تحدید حدود قسمتی از امالک واقع در بخش 11 حوزه ثبتی این واحد 
به شرح ذیل:  بخش 11 قاینات: قطعات مفروزه مزرعه ابوالخیری 
 پالک 1270- اصلی 171 فرعی بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی 
و غیره ششدانگ یک قطعه زمین - 193فرعی بنیاد مستضعفان انقالب 
اسالمی و غیره ششدانگ یک قطعه زمین - 194 فرعی بنیاد مستضعفان 
انقالب اسالمی و غیره ششدانگ یک قطعه زمین 98/10/11- 528 
فرعی بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی و غیره ششدانگ یک قطعه 
زمین - 529 فرعی بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی و غیره ششدانگ 
یک قطعه زمین - 566 فرعی بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی و غیره 
ششدانگ یک قطعه زمین 98/10/12 - 735 فرعی بنیاد مستضعفان 
انقالب اسالمی و غیره ششدانگ یک قطعه زمین - 866 فرعی بنیاد 
 - زمین  قطعه  یک  ششدانگ  غیره  و  اسالمی  انقالب  مستضعفان 
 934 فرعی غالمحسین واعظی و بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی 
و غیره ششدانگ یک قطعه زمین 98/10/14  انجام خواهد شد. لذا 
 به موجب ماده 14 قانون ثبت به صاحبان امالک و مجاورین شماره 
فوق الذکر به وسیله این آگهی اخطار می گردد که در موعد مشخص 
شده فوق ساعت 8 الی 10 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 15 قانون مزبور ملک مورد آگهی با 
حدود اظهار شده از طرف مجاورین تحدید خواهد شد و اعتراضات 
مجاورین نسبت به حدود وحقوق ارتفاقی و نیز صاحبان امالک که در 
موقع مقرر حاضر نموده اند مطابق ماده 20 قانون ثبت فقط تا 30 روز 
 از تاریخ تحدید حدود پذیرفته خواهد شد و برابر ماده 86 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: 1۳98/9/20       
علی صفایی فر - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک قاینات

آگهی تحدید حدود ثبت امالک
 یک قسمت از بخش ۲ شهرستان بیرجند 

به موجب ماده 14 قانون ثبت امالک تحدید حدود  
ششدانگ یکباب منزل  پالک 16293 فرعی از 1402 

اصلی )1554( اصلی بخش 2 بیرجند واقع در اراضی شمال شهر مورد 
تقاضای خانم حوا زحمت کش در روز شنبه 1398/10/14 ساعت 
10 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد. لذا به موجب ماده 
14 قانون ثبت امالک به صاحبان امالک و حقوق ارتفاقی و مجاورین 
شماره های فوق الذکر بوسیله  این آگهی اخطار می گردد که در روز 
و ساعت مقرر باال در محل حضور به هم رسانند. چنانچه هر یک از 
صاحبان امالک یا نماینده قانونی آنها در موقع مقرر حاضر نباشند 
مطابق ماده 15 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 و حقوق ارتفاقی که 
در موقع مقرر حاضر نبوده اند مطابق ماده 20 قانون ثبت فقط تا 
سی روز از تاریخ تحدید حدود پذیرفته خواهد شد و از تاریخ تسلیم 
اعتراض به اداره ثبت 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.
تاریخ انتشار: 1۳98/9/20               
علی فضلی - رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان بیرجند
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هفتمین دوربین کنترل ترافیک در بیرجند نصب شد

ایرنا - مدیر فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری بیرجند گفت: با نصب دوربین نظارت تصویری کنترل ترافیک در تقاطع چهارراه 15 خرداد و خیابان معلم، تعداد این تجهیزات کنترل الکترونیکی 
در شهر بیرجند به هفت عدد رسید. قلی نژاد با بیان اینکه برای نصب این دوربین مبلغ 50 میلیون تومان هزینه شده است گفت: پیش از این و از سال جاری هفت دستگاه دوربین نظارت تصویری 

در تقاطع های مهم شهر از جمله میدان آزادی، میدان قدس و چهارراه جوادیه، تقاطع بلوار پاسداران و خیابان خلیل طهماسبی به ارزش1۷0 میلیون تومان نصب شده است.
نابسامان شده  مایع  باسالم وضع گاز 

لطفا پیگیری کنید.
915...948

مسئولین محترم حاال که باران در راه 
است لطفا بند دره وامیر شاه را الیروبی 
کنید چون اصال گنجایش آب را ندارند.
915...35۷

سند  درباره  مسکن  بنیاد  جواب  در 
آپارتمان های خیابان مهزیار طبق مبایعه 
نامه تسویه حساب همان اول انجام شده 
مبلغ اول نقدی بوده  مبلغ دوم چک بوده 
که قرار بوده بعد از تنظیم سند پاس شود  
کردند.  نقد  را  چک  موقع  همان  ولی 
ربطی  ما  به  با شهرداری  آنها  مشکل 
ندارد. بنیاد حتی امتیاز های آب و برق 
را هم به نام نزده عوارض شهرداری این 

همه سال روی هم انباشته شده.
905...158

جمهوری  نظام  پربرکت  عمر  درطول 
با  نتیجه رسیدیم، که  این  به  اسالمی 
افزایش قیمت حامل های انرژی شاهد 
ارزاق  بهای  گسیخته  افسار  افزایش 
اساسی،کرایه  کاالهای  مردم،  عمومی 
ها، دارو و درمان و ... بوده ایم که بعضا 
افرادی سودجو و محتکر در این امر دخیل 
بوده و هستند و نیزگاها شاهد عدم برخورد 
مسئولین نظارتی وذیربط با این پدیده 
شوم بوده ایم. پس بیاییم: دست همت 
همانند 8 سال دفاع مقدس بلندکرده و با 
بدخواهان نظام و انقالب در هر پست و 
مقامی که هستند برخوردی انقالبی کنیم.

یک رزمنده دوران دفاع مقدس  
ای کاش روزی می شد که فقط افرادی که 
اختالس و  دزدی و...میکنن رو محاکمه 
نکنن بلکه افرادی که پست ومسئولیتی 
 رو قبول کردن و هیچ تالشی نکرده و

نمی کنن یا به بیت المال ضرری زده اند 
و فقط از این پست به پست دیگه ای یا 
شاید باال ترمی روند رو هم بازخواست و 
محاکمه کنند. مفسد اقتصادی و اداری  
فقط اون اختالسگر نیست بلکه افرادی 
که درحق مردم کوتاهی می کنند رو هم 

شامل میشه.
915...35۷

سالم خدمت استاندار محترم و توانمند 
لطف سری به گلستان شرقی 2 بزنید 
و ببنید در مرکز شهر چه وضعی داریم 
مسئولی  ولی  کردیم  درخواست  بارها 

رسیدگی نکرده، پایدار باشید.
915...053
تکمیل حلقه بلوار پیامبر اعظم)ص( و 
اتصال سفیر امید به بلوار خلیج فارس 
نقش مهمی در کاهش ترافیک غفاری و 
چهارراه شلوغ آن دارد. شهرداری بیرجند 

برای این امر چه برنامه دارد؟
93۷...89۷

فرزند من در کالس دوم ابتدایی یکی 
از مدارس مرکز شهر مشغول تحصیله 
معلمشون از لحاظ درس و تدریس ضعیف 
عمل میکنه می خواستم ببینم چه کسی 

مسئول رسیدگی به این اموره؟
915...423

لطفا کوچه های مدرس به خصوص 
مدرس 10 رو آسفالت کنید. ممنون

915...۷95
شهردار محترم لطفا نسبت به پرداخت 
معوقات پرسنل شهرداری اقدام کنید. 
939...363

سالم باتشکر از توجه استاندارمحبوبمان 
به شادی و رفاه شهروندان بیرجندی 
بنددره  وزیباسازی  نورپردازی  به  لطفا 

عنایت ویژه بفرمایید.
915...35۷

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

سامانه پیام کوتاه : 3000272424

پیام شما

ستون دیدگاه واقعا ابتکار جالبی بود که 
از  خارج  فضایی  در  که  کردید  شروع 
مطالبات آسفالت و برق و ... محور امورات 
کالن استان باشد در خصوص انتخابات 
روزهاست  این  داغ  بحث  که  مجلس 
 جایی گفته بودند که نماینده  یا کسی که 
بهتره توی شهر  می خواد کاندیدا بشه 
اما  شهروند  یک  عنوان  به  کنه  زندگی 
بوده  این صحبت چی  دلیل  دونم  نمی 
یک نگاه هست که می گن نماینده فقط 
کارش قانون گذاری است و باید سالم و 
صالح باشه که همه قبول داریم اما یه نگاه 
هم هست که می گه نماینده باید توانمندی 
البی  ایجادحداقل  و  ارتباطات  برقراری 
های الزم رو در کالن کشور داشته باشه 
که بتونه مطالبات مردم رو بگیره به عنوان 
مثال یکی از نماینده های فعلی استان 
قدرت البی باالیی در مجلس داره و اگر یه 
وقتی هم قرار باشه طرحی به نفع خراسان 
جنوبی تصویب بشه می تونه نماینده های 
زیادی رو همراه خودش کنه تا طرح رأی 
بیاره اما یکی دیگه از نماینده ها علیرغم 
اینکه آدم بدی نیست ولی هیچ کسی تو 
مجلس پشتش نیست و حتی اگه وزیری 
رو برای یک کار تو استان بخواهد تهدید 
به استیضاح کنه وزیر خیلی راحت بهش 
یه خنده می زنه و از کنارش می گذره و 
تحویلشم نمی گیره چون کسی حرفشو 
نمی خونه برای مجلس همه چی فقط خود 
اخالق نیست مردم در کنار قانون گذاری 
انتظار دارن کسی خودشو واسشون هزینه 
کنه اگر واقعا همه چی تو کشور گل و بلبل 
بود و همه چی سرجاش بود و عدالت در 
تقسیم بودجه ها و امکانات بود بله یک 
نماینده قانون گذار به تنهایی کافی بود اما 
تو این وضعیت نماینده باید بتونه حق رو 
که دادنی نیست و گرفتنی است از پایتخت 
برای مردم مطالبه کنه.  خوب یه نمونه 
ساده ش همین اتفاقاتی هست که تو یه 
سال گذشته افتاد اگر این اقدامات با روال 
عادی انجام می شد به جایی نمی رسیدیم. 
مسئولین و نمایندگان قبلی در حال عادی و 
در دوره هایی که هزاران برابر بیشتر از االن 
کشور وضع مالیش خوب بوده نتونستن 
بعضی پروژه ها رو به جایی برسونن اما 
می بینیم االن یه استاندار با قدرت البی 
باال می یاد و کاری می کنه که تو دوران 
فوران بودجه نشده بود.  من فکر می کنم 
اونایی که دارن این چیزا رو تلقین می کنن 
به مردم دنبال کارای سیاسی خودشون 
هستن و بهتره خودشونو خراب نکنن اسم 
کاندیداهاشون رو بگن و با مردم صاف و 
 ساده بشن مردم معیارها رو بررسی می کنن

بهترین تصمیم رو می گیرن نیاز به معیار 
تراشی و بازی با ذهن مردم نیست. 

م . خ از آرین شهر

پیام رسان های اجتماعی : 09017245463
سامانه پیام کوتاه : 3000272424

 دیدگاه خوانندگان

 
قصه کشاورز استان

به جشنواره حقیقت  رسید

قصه   ، آب”  “رویای  مستند  کاری- 
یک کشاورز از استان برای اولین بار در 
سیزدهمین جشنواره حقیقت در بخش 
ویژه کارآفرینی به نمایش گذاشته شد. 
در  آب”  “رویای  مستند  اکران  اولین 
ساعت 16  گذشته  روز  جشنواره   این 
در سالن سینما حقیقت  بوده  و اکران 
دوم روز جمعه 22 آذر  خواهد بود. این 
برای  است  مبارزه  داستان یک  مستند 
تغییر آینده. محمد واعظی تهیه کننده 
اینکه  بیان  با  مستند  این  کارگردان  و 
زاده  کشاورز  یک  قصه  آب”  “رویای 
اهل قاین است، می افزاید: او قصد دارد 
 ، خود  منطقه  در  کم آبی  بحران  برای 
سرزمینی که همه 12 قنات آن خشک 
شده و سطح آب زیرزمینی اش نیز هر 
روز رو به کاهش است، راه حلی پیدا کند. 
وی خاطر نشان می کند: ساخت فیلم دو 
سال و نیم زمان برده و من عالوه بر تهیه 
کننده و کارگردان، صدابردار و فیلمبردار و 
نویسنده “رویای آب” هستم. کارگردان 
موضوع  با  تاکنون  اینکه  بیان  با  فیلم 
کم آبی مستندهایی ساخته شده است، 
ادامه می دهد:  اما تفاوت“رویای آب” با 
فیلم های هم حوزه اش این است که ما 
به دنبال امید هستیم و سعی می کنیم آن 
را به دست بیاوریم. )...ادامه در ستون مقابل(

...ادامه خبر ویژه( در فیلم ما با بحران 
روبرو می شویم اما برای آن راهکار نیز 
دهد:  می  ادامه  وی  دهیم.  می  نشان 
فقط  و  است  فراگیر  کم آبی  معضل 
مختص یک منطقه یا جمعیت خاصی 
نیست. ما همه با این بحران روبرو هستیم. 
وی با اشاره به اینکه  هرچه درباره این 
موضوع محتوا تولید شود کم است، ادامه 
می دهد: مستند “رویای آب” درباره نظریه 
تراژدی منابع مشترک صحبت می کند که 
در آن گفته می شود وقتی یک منبع عام 
و پایان پذیر مانند دریا، جنگل و یا آب در 
اختیار همه باشد، آنها بر سر این دو راهی 
قرار می گیرند که به چه میزان باید از آن 
استفاده کنند. این فعال حوزه سینما اضافه 
می کند: بخش کارآفرینی اولین بار است 
که در جشنواره سینما حقیقت ایجاد شده  
و  اکنون 13 فیلم در این حوزه رقابت 
می کنند. وی تأکید می کند: به عقیده 
من فعاالن و عالقه مندان حوزه اقتصاد 
از فعالیت های  می توانند تصویر تازه ای 
اقتصادی که تا کنون دیده نشده را در این 

حوزه تماشا کنند. 

خبر ویژه

موج دوم آنفلوآنزا و توصیه های طب سنتی
در  آنفلوآنزا  دوم  موج  محمودآبادی-  
برای  راه  بهترین  پزشکان  و  است  راه 
پیشگیری از مبتال شدن به این بیماری 
را تقویت سیستم ایمنی بدن و همچنین 
تغذیه مناسب می دانند متخصصان طب 
بیماری  این  با  مقابله  برای  هم  سنتی 

توصیه هایی را مطرح می کنند.
آغاز شیوع موج آنفلوآنزا در کشور به گفته  
زمان  از  تر  سریع  بهداشت  وزیر  معاون 
او  شرایط  این  در  است.  بوده  قبل  های 
تاکید کرده که  ابتال به هر نوع بیماری 
تنفسی به معنای ابتال به آنفلوانزا نیست 
انجام  نیازمند  بیماری  این  وتشخیص 
آزمایش های تشخیصی است.بنابراین نباید 

بی دلیل نگران بود. 
کرد:  تصریح  رئیسی  فارس  گزارش  به 
وزارت  سوی  از  قبال  که  همانطور 
تمام  نیست  نیازی  شده  اعالم  بهداشت 
افراد جامعه اقدام به تزریق واکسن کنند 
و استفاده از واکسن تنها برای افراد مبتال 
دیابت،  مانند  زمینه ای  بیماری های  به 
توصیه  باردار  زنان  و  ریوی  بیماری 
می شود. معاون وزیر بهداشت گفت: آمار 
مبتالیان  وضعیت  آخرین  و  شده  تایید 
از  هفتگی  صورت  به  بیماری  این  به 
و  می شود  اعالم  بهداشت  وزارت  سوی 
هموطنان به برخی آمارهای غلط منتشر 
شده در شبکه های اجتماعی توجه نکنند. 
در پیگیری خبرنگار ما از روابط عمومی 
پاسخی  دریافت  برای  بیرجند  دانشگاه 
درباره شنیده ها و توصیه های الزم گفته 
شد، خبری که روی سایت دانشگاه علوم 

پزشکی بیرجند است قابل استناد است. 
فرا  به  توجه  با  است:  آمده  خبر  این  در 
رسیدن فصل سرما، بسیاری از مردم در 
مبتال  آنفلوانزا  بیماری  به  جهان  سراسر 
های  روز  طی  بیماری  این  شوند.  می 
جنوبی  خراسان  استان  در  نیز  گذشته 
مشاهده شده است . آنفوالنزا یک بیماری 
ویروسی حاد دستگاه تنفس است، مهم 
ترین راه انتقال ویروس در محیط های 
بسته پر جمعیت از طریق هوا می باشد اما 
از آنجا که ویروس آنفلوانزا ساعت ها در 

شرایط سرد و رطوبت کم در محیط زنده 
می ماند، از طریق ترشحات آلوده نیز می 
تواند  منتقل شود. این بیماری با عفونت 
حاد دستگاه تنفسی، تب باالی38درجه، 
بی  و  ضعف  دردعضالنی،  سردرد، 
و  یابد  می  تظاهر  وسرفه  حالی،گلودرد 
قلبی،  بیماران  خردساالن،  سالمندان، 
مشکالت  با  ،بیماران  کلیوي  و  ریوي 

و  خوني  کم  دیابت  نظیر  متابولیکي 
عوارضي  دچار  توانند  مي  ایمني  نقص 
به  شوند.  )پنوموني(،  پهلو  سینه  چون 
های  بیماری  مدیر  شایسته،  دکتر  گفته 
مرکز بهداشت استان، با توجه به شیوع 
زمستان،  و  پاییز  فصول  در  آنفلوانزا 
بهترین راه پیشگیری از آنفلوانزا شستن 
مکرر دست هاست و مردم باید نسبت به 
رعایت بهداشت شخصی به خصوص در 
مورد سرفه و عطسه کردن بدون استفاده 
از  ویروس  انتقال  و  کاغذی  دستمال  از 
ترشحات  به  آلوده  های  دست  طریق 
مخاطی، آگاه باشند .دکتر شایسته با بیان 
اینکه معموال کودکان هسته اولیه انتشار 
این بیماری هستند، افزود: والدین نسبت 
به  بهداشتی  نکات  رعایت  آموزش  به 
دانش آموزان اقدام کنند و در صورت بروز 
بیماری با مراجعه به پزشک،  استراحت 

فراوان،  مایعات  از  استفاده  و  کودک 
مدرسه،  به  بیمار  کودک  فرستادن  از 
خودداری نمایند تا مانع ابتال سایر دانش 
اهمیت  بیان  ضمن  شوند.وی  آموزان 
از  پیشگیری  در  آنفلوانزا  واکسیناسیون 
بروز عوارض بیماری، واکسن آنفلوانزا را 
به سالمندان، کودکان زیر 2سال،  بیماران 
با مشکالت زمینه ای  و پرسنل بهداشتی 

درمانی، توصیه کرد.روزنامه ی آوا  درباره 
های  دمنوش  نیز  و  ای  تغذیه  رژیم  ی 
گیاهی که می تواند مقاومت بدن شما را 
نسبت به بیماری های ویروسی باال ببرد 
با استاد دانشکده ی کشاورزی بیرجند و 
محقق گیاهان دارویی گفت و گو کرد. 
پویان درباره دمنوش هایی که می تواند 
برای آنفلوآنزا به سیستم ایمنی کمک کند 
گفت:  گیاهانی مانند گل راعی، آویشن، 
صورت  به  مرزنجوش  و  بیان  شیرین 
دمنوش برای آنفلوانزا موثرند.  وی دستور 
یک دمنوش خانگی موثر را نیز توضیح 
داد: نعناع 5گرم گیاه خشک در یک لیوان 
نوبت  آب 15 دقیقه  دم کرده روزی 3 
مصرف می شود. عالوه بر این مصرف 
سیستم  نیز  جنسینگ  گرم  یک  روزی 

ایمنی بدن را افزایش می دهد.
 استاد جمشید خدادادی نیز برای سخت ترین 

سرماخوردگی ها یک رژیم تغذیه ای توصیه 
کرده است که در ادامه می خوانید: 

* رژیم تغذیه ای برای  
سخت ترین سرماخوردگی ها 

یکی از بیماری هایی که  همیشه گریبان 
گیر بشر بوده است، انواع سرماخوردگی ها 
و عفونتها و گلودرد است. متاسفانه برای 

رهایی از این بیماری ها از انواع قرص های 
)آبریزش  هیستامین  آنتی  سرماخوردگی، 
بینی و ضدآلرژی( ، آموکسی سیلین )چرک 
خشک کن ( و آمپول پنی سیلین و شربت 
استفاده میشود. اما واقعیت امر چیز دیگری 
است! با استفاده کردن از این قرص ها و 
آمپول ها فقط بدن مقاومت خود را از دست 
می دهد و سلولهای بدن فلج می شوند. پس 
هنگام ابتال به این نوع بیماری ها چه باید 
کرد؟ قبل از پرداختن به جواب این سوال، 
جالب است بدانید که در آزمایشگاه های 
)افزایش  میکروب  کشت  برای  پزشکی 
از پنج ماده استفاده می شود .  میکروب( 
یعنی میکروب ها )قارچـ  ویروسـ  باکتری( 
با خوردن این مواد رشد میکنند، تعدادشان 

چندین برابر می شود. این مواد عبارتند از :
ـ کالباس ـ   * تمام گوشت ها )سوسیس 
ـ  تخم مرغ - و..(  و  ـ مرغ  گوشت قرمز

ـ  خامه( ـ  پنیر  فرآوره های لبنی )شیر 
*خون )درقصابی ها هنگام چرخ کشیدن 
گوشت، آن را نمی شویند. چون اگر گوشت 
شسته شود، خوب چرخ نخواهد شد. پس 

خون بین بافتهای آن باقی خواهد ماند(     
*قند و شکر،کاکائو و شکالت

*آگار )ماده ای است که از ترکیب دو جلبک و 
آب ایجاد می شود( این ماده در شیرینی پزی 
کاربرد دارد. ماده ی ژله ای که در شیرینی 

دانمارکی است همان آگار است.
پس اگر عفونتی در بدن شما باشد، با استفاده 
کردن از این مواد، عفونت )ویروس( شروع به 
خوردن از این مواد می کند و مقدارش خیلی 
زیاد می شود و بیماری شما درمان نمی گردد.

* برای رفع سرماخوردگی، آنفلوآنزا، 
سینوزیت و گلو درد چه نخوریم؟

رژیم غذایی سه روزه می تواند سخت ترین نوع 
این بیماری ها را درمان کند. در این چند روز:

ـ شکالت  ـ تخم مرغ  * )شیر- پنیر-گوشت 
ـ بیسکوییت( به  ـ قندو شکر- کاکائو  ـ چای 

هیچ وجه مصرف نکنید.
*برای رفع سرماخوردگی، آنفلوآنزا، سینوزیت، 

گلودرد چه بخوریم؟
*صبحانه یک قاشق عسل را روی نان بمالید 

و بخورید.
*در طی روز دو بار )آب + عسل + لیمو ترش 

تازه( میل کنید.
*ناهار و شام سوپ بخورید  اما توجه داشته 

باشد که سوپ  را بدون گوشت تهیه نمایید.
*یک مشت پونه کوهی و یک قاشق سیاه 
دانه را با هم به مدت نیم ساعت بجوشانید 
و عصاره آن را با یک قاشق عسل مخلوط 
کرده، یک لیوان بعد از صبحانه و یک لیوان 

قبل از خواب مصرف کنید.
*در حد توان میوه میل کنید، 

*غرغره کردن آب نمک ولرم، از دهان و بینی. 
قبل از خواب و بعد از بلند شدن از خواب.

با رعایت کردن این چند نکته، سخت ترین 
عفونت ها بدون استفاده از داروهای شیمیایی 
درمان می شود. علت این درمان این است که 
به میکروب های داخل بدن غذا نمی رسد و 

میکروب ها  می میرند.
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بهترین راه پیشگیری از آنفلوآنزا شستن مکرر دست هاست

آگهي تحديد حدود عمومی ثبت امالك يك قسمت از بخش پنج شهرستان 
 نهبندان پيرو آگهي های  شماره 4477-98/8/1 و 4499-98/9/2آگهی نوبتی

 به موجب ماده 14 قانون ثبت امالك تحديد حدود شماره هاي زير:
69-اصلی مزرعه جنت آباد شوسف 1- پالک 1761 فرعی آقای غالمرضا جعفری  
ششدانگ یک قطعه باغ  368- اصلی مزرعه خير آباد ميغان 2- پالک 3 فرعی موقوفه 
محمد حسن ابراهیمی به تصدی  اداره اوقاف و امور خیریه نهبندان ششدانگ عرصه و اعیان  یک 
قطعه زمین مزروعی  3- پالک 4 فرعی  موقوفه محمد ابراهیمی به تصدی اداره اوقاف و امور 
خیریه نهبندان ششدانگ عرصه و اعیان  یک قطعه زمین مزروعی 4- پالک 5 فرعی موقوفه 
محمد ابراهیمی به تصدی اداره اوقاف و امور خیریه نهبندان ششدانگ عرصه و اعیان  یک قطعه 
زمین مزروعی 5- پالک 6 فرعی موقوفه محمد ابراهیمی به تصدی اداره اوقاف و امور خیریه 
نهبندان ششدانگ عرصه و اعیان  یک قطعه زمین مزروعی 6- پالک 7 فرعی موقوفه محمد 
حسن غالمی به تصدی اداره اوقاف و امور خیریه نهبندان ششدانگ عرصه و اعیان یک قطعه 
زمین مزروعی 7- پالک 8 فرعی موقوفه محمد حسن غالمی به تصدی اداره اوقاف و امور خیریه 
نهبندان ششدانگ عرصه و اعیان یک قطعه زمین مزروعی 8- پالک 9 فرعی موقوفه محمد 
حسن غالمی به تصدی اداره اوقاف و امور خیریه نهبندان ششدانگ عرصه و اعیان یک قطعه 
زمین مزروعی  9- پالک 10 فرعی موقوفه محمد حسن غالمی به تصدی اداره اوقاف و امور 
خیریه نهبندان ششدانگ عرصه و اعیان یک قطعه زمین مزروعی   10- پالک 11 فرعی موقوفه 
محمد حسن غالمی به تصدی اداره اوقاف و امور خیریه نهبندان  ششدانگ عرصه و اعیان یک 
قطعه زمین مزروعی در تاريخ 98/10/11 ساعت اداری  11- پالک 12 فرعی موقوفه معصومه 
به تصدی اداره اوقاف و امور خیریه نهبندان ششدانگ عرصه و اعیان یک قطعه زمین مزروعی 
12- پالک 13 فرعی  موقوفه کربالیی علی دهنویی به تصدی اداره اوقاف و امور خیریه نهبندان 
ششدانگ عرصه و اعیان  یک قطعه زمین مزروعی  13-پالک 14 فرعی موقوفه عزاداری حضرت 
ابا عبدا... الحسین)ع( به تصدی اداره اوقاف و امور خیریه نهبندان ششدانگ عرصه و اعیان  یک 
قطعه زمین مزروعی 14-پالک 15 فرعی  موقوفه عبدا... به تصدی اداره اوقاف و امور خیریه 
نهبندان ششدانگ عرصه و اعیان  یک قطعه زمین مزروعی 15- پالک 16 فرعی  موقوفه عبدا... 
به تصدی اداره اوقاف و امور خیریه نهبندان  ششدانگ عرصه و اعیان  یک قطعه زمین مزروعی 
16- پالک 17 فرعی موقوفه عبدا... به تصدی اداره اوقاف و امور خیریه نهبندان ششدانگ عرصه 
و اعیان  یک قطعه زمین مزروعی   17-پالک 19 فرعی  موقوفه نور محمد به تصدی اداره اوقاف 
و امور خیریه نهبندان  ششدانگ عرصه و اعیان  یک قطعه زمین مزروعی  18-پالک 20 فرعی 
موقوفه علی اکبر کد خدا به تصدی اداره اوقاف و امور خیریه نهبندان ششدانگ عرصه و اعیان 
یک قطعه زمین مزروعی   19-پالک 21 فرعی موقوفه علی اکبر کد خدا به تصدی اداره اوقاف 
و امور خیریه نهبندان  ششدانگ عرصه و اعیان  یک قطعه زمین مزروعی  20-پالک 22 فرعی 
موقوفه رقیه به تصدی اداره اوقاف و امور خیریه نهبندان  ششدانگ عرصه و اعیان  یک قطعه 
زمین مزروعی  در تاريخ 1398/10/12 ساعت اداری 21- پالک 23 فرعی موقوفه کلثوم به 
تصدی اداره اوقاف و امور خیریه نهبندان ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی 22- پالک 24 فرعی 
موقوفه کلثوم به تصدی اداره اوقاف و امور خیریه نهبندان ششدانگ عرصه و اعیان  یک قطعه 
زمین مزروعی   23-پالک 25 فرعی موقوفه محمد دالوری نیا  حسب الوصیه عباس گرگی به 
تصدی اداره اوقاف و امور خیریه نهبندان ششدانگ عرصه و اعیان یک قطعه زمین مزروعی  
24-پالک 26 فرعی موقوفه محمد دالوری نیا  حسب الوصیه عباس گرگی به تصدی اداره اوقاف 
و امور خیریه نهبندان ششدانگ عرصه و اعیان یک قطعه زمین مزروعی  25-پالک 27 فرعی 
موقوفه  محمد دالوری نیا حسب الوصیه عباس گرگی به تصدی اداره اوقاف و امور خیریه نهبندان  
ششدانگ عرصه و اعیان  یک قطعه زمین مزروعی 26-پالک 28 فرعی موقوفه  محمد دالوری 
نیا  حسب الوصیه عباس گرگی به تصدی اداره اوقاف و امور خیریه نهبندان ششدانگ عرصه و 
اعیان یک قطعه زمین مزروعی27- پالک 29 فرعی موقوفه محمد دالوری نیا حسب الوصیه 
عباس گرگی به تصدی اداره اوقاف و امور خیریه نهبندان  ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی   
28-پالک 30 فرعی موقوفه حسن عباس به تصدی اداره اوقاف و امور خیریه نهبندان  ششدانگ 

عرصه و اعیان  یک قطعه زمین مزروعی 29- پالک 31 فرعی موقوفه حسن عباس به تصدی 
اداره اوقاف و امور خیریه نهبندان  ششدانگ عرصه و اعیان  یک قطعه زمین مزروعی  30-پالک 
32 فرعی موقوفه حسن عباس به تصدی اداره اوقاف و امور خیریه نهبندان  ششدانگ عرصه و 
اعیان  یک قطعه زمین مزروعی 31-  پالک 33 فرعی موقوفه حسن عباس به تصدی اداره اوقاف 
و امور خیریه نهبندان ششدانگ عرصه و اعیان  یک قطعه زمین مزروعی 32-پالک 34 فرعی 
موقوفه علی اکبر علیرضا به تصدی اداره اوقاف و امور خیریه نهبندان  ششدانگ عرصه و اعیان  
یک قطعه زمین مزروعی 33-پالک 35 فرعی موقوفه علی اکبر علیرضا  به تصدی اداره اوقاف و 
امور خیریه نهبندان  ششدانگ عرصه و اعیان  یک قطعه زمین مزروعی در تاريخ 1398/10/17 
ساعت اداری 34-پالک 36 فرعی موقوفه علی اکبر علیرضا به تصدی اداره اوقاف و امور خیریه 
نهبندان  ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی   35-پالک 37 فرعی موقوفه علی اکبر علیرضا به 
تصدی اداره اوقاف و امور خیریه نهبندان  ششدانگ عرصه و اعیان  یک قطعه زمین مزروعی 
36-پالک 38 فرعی موقوفه علی اکبر علیرضا  به تصدی اداره اوقاف و امور خیریه نهبندان 
ششدانگ عرصه و اعیان  یک قطعه زمین مزروعی 37-پالک 39 فرعی  موقوفه حسن عباس به 
تصدی اداره اوقاف و امور خیریه نهبندان  ششدانگ عرصه و اعیان یک قطعه زمین مزروعی38- 
پالک 40 فرعی موقوفه حسن عباس به تصدی اداره اوقاف و امور خیریه نهبندان  ششدانگ 
عرصه و اعیان  یک قطعه زمین مزروعی   39-پالک 41 فرعی موقوفه حسن عباس به تصدی 
اداره اوقاف و امور خیریه نهبندان  ششدانگ عرصه و اعیان  یک قطعه زمین مزروعی40-پالک 
42 فرعی موقوفه حسن عباس به تصدی اداره اوقاف و امور خیریه نهبندان  ششدانگ عرصه و 
اعیان  یک قطعه زمین مزروعی   41-پالک 73 فرعی موقوفه خدیجه بیگم به تصدی اداره اوقاف 
و امور خیریه نهبندان  ششدانگ عرصه و اعیان یک قطعه زمین مزروعی در تاريخ 1398/10/15 
ساعت اداری  پالك 370-اصلی  مزرعه خونيك ميغان  42-پالک 23 فرعی موقوفه 
مالصادق به تصدی اداره اوقاف و امور خیریه نهبندان ششدانگ عرصه و اعیان یک قطعه زمین 
مزروعی   43-پالک 24 فرعی موقوفه مال صادق به تصدی اداره اوقاف و امور خیریه نهبندان  
ششدانگ عرصه و اعیان  یک قطعه زمین مزروعی 44- پالک 25 فرعی موقوفه محمد بیک به 
تصدی اداره اوقاف و امور خیریه نهبندان ششدانگ عرصه و اعیان یک قطعه زمین مزروعی 
45- پالک 26 فرعی موقوفه حاجی رجب به تصدی اداره اوقاف و امور خیریه نهبندان ششدانگ 
عرصه و اعیان یک قطعه زمین مزروعی 46- پالک 27 فرعی  موقوفه مالصادق به تصدی اداره 
اوقاف و امور خیریه نهبندان ششدانگ عرصه و اعیان یک قطعه زمین مزروعی 47- پالک 28 
فرعی فرعی  موقوفه مالصادق به تصدی اداره اوقاف و امور خیریه نهبندان ششدانگ عرصه و 
اعیان   یک قطعه زمین مزروعی48- پالک 29 فرعی  موقوفه مالصادق به تصدی اداره اوقاف و 
امور خیریه نهبندان  ششدانگ عرصه و اعیان  یک قطعه زمین مزروعی49-  پالک 30 فرعی  
موقوفه مالصادق به تصدی اداره اوقاف و امور خیریه نهبندان ششدانگ عرصه و اعیان یک قطعه 
زمین مزروعی50- پالک 31 فرعی فرعی  موقوفه مالصادق به تصدی اداره اوقاف و امور خیریه 
نهبندان  ششدانگ عرصه و اعیان  یک قطعه زمین مزروعی51- پالک 32 فرعی  موقوفه 
مالصادق به تصدی اداره اوقاف و امور خیریه نهبندان ششدانگ عرصه و اعیان یک قطعه زمین 
مزروعی به مساحت241 مترمربع 52- پالک 33 فرعی موقوفه مالصادق به تصدی اداره اوقاف 
و امور خیریه نهبندان ششدانگ عرصه و اعیان یک قطعه زمین مزروعی   53-پالک 34 فرعی 
موقوفه مالصادق به تصدی اداره اوقاف و امور خیریه نهبندان ششدانگ عرصه و اعیان یک قطعه 
زمین مزروعی 54- پالک 35 فرعی  موقوفه مالصادق به تصدی اداره اوقاف و امور خیریه نهبندان 
ششدانگ عرصه و اعیان یک قطعه زمین مزروعی 55-پالک 36 فرعی موقوفه مالصادق به 
تصدی اداره اوقاف و امور خیریه نهبندان ششدانگ عرصه و اعیان یک قطعه زمین مزروعی 
56-پالک 37 فرعی موقوفه مالصادق به تصدی اداره اوقاف و امور خیریه نهبندان ششدانگ 
عرصه و اعیان یک قطعه زمین مزروعی در تاريخ  1398/10/16 ساعت اداری / 379-اصلی 
مزرعه حسين آباد ميغان 57-پالک 1 فرعی موقوفه مرتضی قلی بیک به تصدی اداره اوقاف 
و امور خیریه نهبندان ششدانگ عرصه و اعیان  یک قطعه زمین مزروعی 58- پالک 2 فرعی 
موقوفه مرتضی قلی بیک به تصدی اداره اوقاف و امور خیریه نهبندان ششدانگ عرصه و اعیان  

یک قطعه زمین مزروعی  59- پالک 3 فرعی موقوفه مرتضی قلی بیک به 
تصدی اداره اوقاف و امور خیریه نهبندان ششدانگ عرصه و اعیان  یک قطعه 
زمین مزروعی 60- پالک 4 فرعی موقوفه مرتضی قلی بیک به تصدی اداره 
اوقاف و امور خیریه نهبندان ششدانگ عرصه و اعیان یک قطعه زمین مزروعی 

61- پالک 5 فرعی موقوفه مرتضی قلی بیک به تصدی اداره اوقاف و امور خیریه نهبندان 
ششدانگ عرصه و اعیان  یک قطعه زمین مزروعی  62-پالک 6 فرعی موقوفه مرتضی قلی بیک 
به تصدی اداره اوقاف و امور خیریه نهبندان ششدانگ عرصه و اعیان یک قطعه زمین مزروعی  
63-پالک 7 فرعی موقوفه مرتضی قلی بیک به تصدی اداره اوقاف و امور خیریه نهبندان 
ششدانگ عرصه و اعیان   یک قطعه زمین مزروعی 64- پالک 8 فرعی موقوفه مرتضی قلی بیک 
به تصدی اداره اوقاف و امور خیریه نهبندان ششدانگ عرصه و اعیان یک قطعه زمین مزروعی 
65- پالک 9 فرعی موقوفه مرتضی قلی بیک به تصدی اداره اوقاف و امور خیریه نهبندان 
ششدانگ عرصه و اعیان  یک قطعه زمین مزروعی 66- پالک 10 فرعی موقوفه مرتضی قلی بیک 
به تصدی اداره اوقاف و امور خیریه نهبندان ششدانگ عرصه و اعیان یک قطعه زمین مزروعی 
67- پالک 11 فرعی موقوفه مرتضی قلی بیک به تصدی اداره اوقاف و امور خیریه نهبندان 
ششدانگ عرصه و اعیان  یک قطعه زمین مزروعی 68- پالک 12 فرعی موقوفه مرتضی قلی بیک 
به تصدی اداره اوقاف و امور خیریه نهبندان ششدانگ عرصه و اعیان یک قطعه زمین مزروعی 
69-پالک 13 فرعی موقوفه مرتضی قلی بیک به تصدی اداره اوقاف و امور خیریه نهبندان 
ششدانگ عرصه و اعیان  یک قطعه زمین مزروعی 70- پالک 14 فرعی موقوفه مرتضی قلی 
بیک به تصدی اداره اوقاف و امور خیریه نهبندان ششدانگ عرصه و اعیان یک قطعه زمین 
مزروعی 71- پالک 15 فرعی موقوفه مرتضی قلی بیک به تصدی اداره اوقاف و امور خیریه 
نهبندان ششدانگ عرصه و اعیان  یک قطعه زمین مزروعی 72- پالک 16 فرعی موقوفه مرتضی 
قلی بیک به تصدی اداره اوقاف و امور خیریه نهبندان ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی 73- 
پالک 17 فرعی موقوفه مرتضی قلی بیک به تصدی اداره اوقاف و امور خیریه نهبندان ششدانگ 
عرصه و اعیان  یک قطعه زمین مزروعی 74- پالک 18 فرعی موقوفه مرتضی قلی بیک به تصدی 
اداره اوقاف و امور خیریه نهبندان ششدانگ عرصه و اعیان یک قطعه زمین مزروعی در تاريخ 
1398/10/17 ساعت اداری / مستثنيات  مرتع گود نه  پالك 410-اصلی 75-پالک 
1251 فرعی  آقای حسین موسائی ششدانگ یک قطعه زمین مشجر 76-پالک 1335 فرعی 
آقای عید محمد نیک پرست ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی مزرعه کندر پالك 666-
اصلی 77-پالک 65 فرعی آقای ابوالفضل هاشمی با والیت از مهدی هاشمی ششدانگ یکباب 
منزل مسکونی مستثنيات مرتع خوانشرف و کالته مال حسن  پالك 783-اصلی  78-
پالک 1238-اصلی آقای حسین آسکتی ششدانگ  یک قطعه زمین دیمه زار  مستثنيات 
مرتع دهك  پالك 9 فرعی از 880-اصلی 79-پالک 1249-اصلی آقای رجبعلی براتی 
ششدانگ یکباب محوطه  و زمین متصل در روز 1398/10/18در محل شروع و به عمل خواهد 
آمد. لذا به موجب ماده 14 قانون ثبت امالک به صاحبان امالک و حقوق ارتفاقي و مجاورین 
شماره هاي فوق الذکر بوسیله این آگهي اخطار مي گردد که در روز و ساعت مقرر باال در محل 
حضور به هم رسانند چنانچه هر یک از صاحبان امالک یا نماینده قانوني آنها در موقع مقرر حاضر 
نباشند مطابق ماده 15 قانون مزبور ملک مورد آگهي با حدود اظهار شده از طرف مجاورین تحدید 
خواهد شد و اعتراضات مجاورین نسبت به حدود و حقوق ارتفاقي و نیز صاحبان امالک و حقوق 
ارتفاقي که در موقع مقرر حاضر نبوده اند مطابق ماده 20 قانون ثبت  قانون ثبت فقط تا سي روز 
از تاریخ تحدید حدود پذیرفته خواهد شد و برابرماده 86 اصالحی قانون ثبت معترض می بایست  
از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف یکماه دادخواست اعتراض خود را به مرجع ذیصالح 
قضایي تقدیم و گواهي الزم از مرجع مذکور اخذ و به این اداره تسلیم نمایند. در غیر اینصورت 
متقاضی می تواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را دریافت و به اداره 
 ثبت تسلیم نماید و اداره ثبت هم بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را طبق مقررات ادامه 

می دهد.      تاريخ انتشار: 1398/09/20       
سيد مهدی پروين محبی - رئيس ثبت اسناد و امالك شهرستان نهبندان



 زنجبیل از شوره سر خالص تان 
می کند

از  و  کنید  فراموش  را  شیمیایی  شامپوهای 
زنجبیل استفاده کنید چون خاصیت ضدعفونی 
کننده دارد و با قارچ هایی که باعث شوره سر 

می شوند مبارزه می کند. کمی زنجبیل رنده 
کنید و در بطری آب بریزید و مستقیما به کف 
برای  راه  بهترین  بزنید. همچنین زنجبیل  سر 
زنجبیل  است.  مرده  های  سلول  بردن  بین  از 
را با عسل ترکیب کنید و به پوست سر بمالید.

تقویت عضالت و مفاصل
 با روغن آرگان

عضالت و مفاصل ساختار اصلی بدن هستند. با 
افزایش سن و آسیب های ناشی از ورزش حرفه 
ای و کاهش فعالیت بدنی، مفاصل دچار سفتی می 

شوند و انعطاف پذیری آن ها کاهش می یابد. 
استفاده از روغن آرگان نتایج مثبتی برای مفاصل و 
عضالت نشان داده است. سوختگی و زخم گاهی 
اوقات بسیار آزار دهنده هستند. استفاده از روغن 

آرگان در بهبود زخم نیز موثر است.

دارچین آرامش بخش
و تسریع کننده جریان خون

از دارچین می توان به عنوان محرک اعصاب، 
آرامش بخش، تقویت کننده معده، کاهنده درد 
کمر و مفاصل، تسریع کننده جریان خون، تقویت 

فشارخون، ضد  دهنده  افزایش  حافظه،  کننده 
دلهره و ضد بوی بد دهان استفاده کرد.اگر حس 
می کنید بیمار شده اید چای دارچین را فراموش 
نکنید، همچنین از خواص دیگر دارچین می توان 

به افزایش کارایی هورمون انسولین اشاره کرد.

کاکوتی هضم غذا 
را آسان می کند

چای کاکوتی بعد از غذا نه تنها مانند چای 
بلکه هضم  نمی کند  دفع  را  بدن  آهن  سیاه 
غذا را آسان می کند. کاکوتی اغلب در درمان 

اختالالت گوارشی نظیر اسهال و دل پیچه 
کاربرد دارد. کاکوتی را از آن جهت به دوغ 
اضافه می کنند که اثرات سوء گوارشی آن 

نظیر دل درد را کاهش می دهد.

روغن نعناع تمرکز 
در مطالعه را افزایش می دهد

استفاده از روغن نعناع قبل از زمان مطالعه توصیه 
را  می شود، چون هشیاری و تمرکز کودکان 
هنگام مطالعه افزایش دهد. کافیست یک قطره 

روغن نعناع زیر زبان بریزید. درمان روده تحریک 
پذیر یکی از مزیت های جالب نعناع محسوب 
می شود. روغن نعناع به شکل کپسول می تواند 
باعث کاهش عالئم روده تحریک پذیر شود. 

همچنین درمان خوبی برای سردرد است.

 ۱۵۰ تا   ۵۰ حنا  گرم،   ۴۵۰ تا   ۳۵۰ مورد  کیلو،  نیم  سدر  خانگی:  بدن  گیاهی  شامپو  تهیه 
گرم. مواد مذکور را با هم مخلوط و هنگام حمام حدود یک لیوان آن را برداشته و با سرکه 
یا آب لیمو و کمی آب و دو سه قاشق روغن زیتون یا کنجد مخلوط و با کیسه نخی لیف 
مواد  به  اسفرزه  گرم  می  خواهید  صد  نرم تر  اگر  بشویید.  بعد  ساعت  نیم  را  بدن  و  بکشید 
آن اضافه کنید. زرده تخم  مرغ و یا ژل طبیعی کتیرا را هم برای لطافت بیشتر پوست می  
برای  این شامپو گیاهی  از  اضافه کنید. پوست  به شامپو گیاهی بدن  توانید هنگام مصرف 

استفاده می  کند.  تغذیه سلول های خود 

آب علف گندم که سرشار از کلروفیل است خاصیت درمانی باالیی دارد و هزاران سال است که در سراسر دنیا 
از آن استفاده مي شود. در این مطلب به چند خاصیت این گیاه اشاره شده است که امیدواریم مفید باشد.تقویت 
کننده سیستم دفاعی بدن : با تقویت کردن بدن، سموم موجود درآن کاهش می یابد و بسیاري از بیماری ها 
از بین می رود. مصرف منظم آن، انرژی و قدرت تمرکز فرد را تقویت می کند. با خستگي مفرط مقابله می 
کند. به علت دارا بودن میزان باالی اکسیژن، بیماری سرطان را درمان و با آن مقابله مي کند. میزان سوخت 
و ساز بدن را افزایش می دهد هضم غذا و حرکت روده ها را بهبود می بخشد.  از ۲۰ درصد پروتئین تشکیل 

شده است. به کاهش وزن کمک می کند. روند پیری را کند می کند و عملکرد ضدالتهابی دارد.

علف گندم، با خستگي مفرط مقابله مي کندشامپو گیاهی خانگی برای بدن

تجربه کرده ایم.  ما  را همه   کار  در محیط  انگیزگی  بی 
منظورمان همان روزهای دشواری است که نمی توانید به 
بهترین نحو کار کنید. زمان های محدودی هم وجود دارد که 
بیش از حد تعلل می کنید، تمرکزتان کم است یا برای شروع 

پروژه های مهم با خودتان درگیر هستید.
هرکس نقاط قوت و استعدادی دارد. هرگاه توانایی های 
ما به  تمامی در شغل مان به کار نیاید، ممکن است وظیفۀ 
محول شده اصال چالش برانگیز به نظر نرسد. تصور کنید یک 
وظیفهٔ ثابت را تا دو هفته یا دوماه یا دو سال یا بارها و بارها 

انجام دهید..احساس مورد پذیرش بودن و مفید بودن در کار، 
برای حفظ انگیزه برای انجام وظایف  روزمره تان ضروری 
است.در واقع »امنیت روانی« مهم ترین ویژگی ای است که 
تیم های موفق در آن با هم اشتراک دارند. گروه هایی که 
دارای ویژگی اعتماد میان فردی و احترام متقابل هستند، 
نه تنها شادترند، بلکه بهره وری باالتری نیز دارند. زمانی که 
کارکنان اعتماد به نفس دارند و همکاران شان آنها را به خاطر 
اظهار نظر مسخره نمی کنند، پس نمی زنند یا تنبیه نمی کنند، 
کارهای بیشتری انجام می دهند و در شغل شان پیشرفت 

می کنند. برای جبران خستگی احساسی، در جریان کار خود 
عمدا فرصت های اجتماعی ایجاد کنید. یک راه ساده برای 
شروع، حضور ۵ دقیقه زودتر در جلسات است. از این زمان 
برای یک مکالمه ی ساده استفاده کنید. این صحبت کوتاه 
غیررسمی فقط یک گپ بی هدف نیست،  بلکه مسیری 
طوالنی برای ایجاد روابطی قوی تر با همکاران تان است.اگر 
مدیر هستید، سعی کنید با محول کردن وظایف روزانه ی 
معنادارتر و مرتبط تر با اهداف مشترک، انگیزه ی تیم تان را از 

نو بسازید و تقویت کنید.

علت بی حوصلگی در محیط کار چیست؟

آیه روز

و اگر بخواهیم هر آینه فروغ از دیدگان شان می  گیریم تا در راه ]کج[ بر هم پیشی جویند ولی ]راه 
راست را[ از کجا می  توانند ببینند. )سوره یاس/ آیه ۶۶(

سخن روز

وقتی حواس خود را روی خواسته ات متمرکز می کنی، در آن لحظه همراه با عظیم ترین قدرت کائنات 
خواسته ات را به سوی خود می کشانی. )راندا برن(
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موفقیت و انرژی

تفکرکارآفرینی

زمان رویارویی با ترس 

سختی  با  مقابله  جرأت  ما  که  هنگامی 
محو  آنها  بالفاصله  کنیم،  می  پیدا   را 
 می شوند و دیگر نیازی برای روبرو شدن با
پیدا  جرأت  اینکه  محض  به  نداریم.   آنها 
می کنیم ارتباط تلفنی را که برای مان خیلي 
دشوار بوده، انجام دهیم یا با رئیس مان روبرو 
شویم و یا از چیز با ارزشی صرف نظرکنیم، 
بین  از  آنها  دادن  انجام  لزوم  موقع   همان 
اغلب هنگامی  دانیم  رود. همچنین می  می 
که تصمیم می گیریم در برابر ترسی مقاومت 
برای  رود.  می  بین  از  فورا  ترس  آن  کنیم، 
آن  با  مقابله  قدرت  باید  موفقیت  به  رسیدن 

را داشت و با ترس روبرو شد.

 تفکر کارآفرینی داشته باشیم

کارآفرینان عالوه بر این که کسب وکار خویش 
را دارند و برای سایرین شغلی ایجاد کرده اند ،  
تفکر خاصی هم دارند. آنها با فکری متمایز از 
مردم معمولی با مسایل مختلف روبرو می شوند.
کارآفرینان در بعضی موارد امکان دارد به علل 
گوناگون فرصت های خوبی را از دست بدهند؛ 
از این که فرصتی را از دست بدهند نمی ترسند، 
برای این که در واقع خودشان فرصت ها را به 
وجود می آورند. اشخاص عادی مدام به دنبال 
این هستند که از تمامی پیشنهادات و فرصت 
های به وجود آمده استفاده کنند و در صورتی 
که فرصتی را از دست بدهند احساس شکست 
می کنند.کارآفرینان ارزش زمان خویش را می 
دانند و پیوسته با سپردن کارها به سایرین، زمان 
خویش را خالی مي کنند و خودشان تنها بر 
انجام دهند  توانند  کارهایی که سایرین نمی 
سعی  عادی  اشخاص  ولی  کنند؛  می   تمرکز 
انجام  خود  را  ها  روش  تمامی  تا  کنند  می 
ترسند  نمی  کردن  خطر  از   دهند.کارآفرینان 
و می دانند که با این کار ترقی مي کنند. آنها 
با شهامت رویاهای خویش را دنبال مي کنند 
و از شکست نمی ترسند؛ ولی اشخاص عادی 
از خطر کردن و شکست خوردن می ترسند 
و  فواید  با دستمزد،  کاری  ترجیح می دهند  و 
بیمه ثابت داشته باشند. در مسیر کار آفرینی 
به  را  دارد که شما  بسیاري وجود  موضوعات 
چالش می کشد و باید برای حل آنها وقت و 

انرژی بسیاری صرف کنید.  

۹۳
۸۱۵۷

۳۵4
۷4۶۲۱

۳۵
۲۱۹۷4
۸۶4
۶۳۹۸

۷۶
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 1979 اتشار یافت اما 
انتشار آن به طور مستمر و پی گیر برای نخستین بار برمی 
گردد به ژاپن در سال 1986 و از سال 2005 این سرگرمی به 
محبوبیت جهانی دست یافت و نخستین مسابقه ملی آن در 

سال 2008 در فیالدلفیا در آمریکا برگزار شد.
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جدول سودوکو

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

  مصالـح ساختمـانی پارسیان 
ی و جزئی

ه کل
عرض

3243۵686 - 0936۵237014-091۵7063220 - خسروی

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

نی
می

تض
د 

رص
1 د

00 ) مدرن برتر(

 ایزوگـام  شفیعـی
 32225494 - 09151630283  صیادشیرازی، مجتمع میرداماد، واحد 98

آسفالت )محوطه و پشت بام(
 و  قیـرگونـی

ایزوگام و قیرگونی آراسته
فروش و نصب انواع عایق های رطوبتی 

 ایزوگام شرق و دلیجان
مدیریت: حسن آراسته

امیرآباد- نبش ولی عصر)عج( 4
091۵۵6۵8268 - 091۵6693۵1۵ 

نقد و اقساط

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

091۵   866   8002 

به یک خانم با روابط عمومی باال جهت انجام 
امور دفتری در شیفت صبح نیازمندیم. 
ساعت تماس: 8 الی 14    323135۷2

استخدام فوری
شرکت پخش سراسری مزمز شعبه 

بیرجند  استخدام می نماید
راننده ایسوزو  دارای سابقه کار با مدارک 

کامل )کارت هوشمند وکارت سالمت( 
091566۷68۷5-09156041952 

شرکت صنایع کاشی آیدا سرام 
جهت تکمیل منابع انسانی خود به افراد واجد شرایط ذیل نیازمند است.

لیسانس حسابداری خانم یا آقا یک نفر با دو سال سابقه کار مرتبط - تکنسین برق 
صنعتی )فوق دیپلم یا لیسانس برق( پنج نفر از متقاضیان واجد شرایط دعوت می گردد 

جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره های
4-05632255590در ساعات اداری تماس حاصل نمایند.

آدرس:بیرجند - تقاطع مفتح و سعیدی    ۰۹۱۵۷۲۳۸۰۰۱ - دباغی

رستوران
 مهـدی 

بیست متری چهارم مدرس
  خیابان خلیل طهماسبی

  ۰۹۱۵۵6۱6۱۸۱
۳۲46۳۳۵4

 پخت برنج ایرانی 
ک رایگـان  گوشت تازه گوسفند )بره(

پیـ

کرمان اندود  کاهگل آماده
091624767۵2 - مهندس کالنتری

تخریب ساختمان وچاه کنی   
0891 ۷23 0915 - علیزاده

تاالر سـی کـاج
با مدیریت و پرسنل جدید 

در خدمت همشهریان گرامی می باشد.
 09151634873 - 3۲358۲۲3

 غالمرضا  احمدی  
بلوار شهدای عبادی - میدان ابن حسام 

تاالر سی کاج

آب شیرین کن   پکیج
فروش -  سرویس
0915090۲993

ایزوگام و قیرگونی کاظم سالخورده 
از ما خرید نکنید ، اما قیمت را از ما بپرسید
       0915561۲949 - 3۲331050 

میدان آزادی – ابتدای خیابان شهید برگی

با 10 سال بیمه

کار خوب اتفاقی نیست
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فعالیت چهار واحد ارائه خدمات تخصصی نوزادان دراستان

مهر- معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند گفت:چهار واحد ارائه خدمات تخصصی نوزادان )NICU(دراستان فعالیت می کند. مهدی زاده صبح سه شنبه درحاشیه کمیته دانشگاهی ارتقاء سالمت 
نوزادان بیان کرد: عمده ترین علل مرگ و میر نوزادان ناهنجاری های بدو تولد و بیماری های تنفسی است که در برخی از شاخص ها در مقایسه با کشور وضعیت مطلوب تری داشته و در برخی از شاخص ها 

نیاز به کار داریم. وی اظهارکرد: از ابتدای شروع طرح تحول سالمت تاکنون ۴۰ واحد ارائه خدمت در سطح اول در خراسان جنوبی افزایش یافته است. 

افزایش استفاده از ناوگان عمومی 
استان از زمان سهمیه بندی بنزین

ایرنا - شمار سفرهای جاده ای با ناوگان حمل 
و نقل عمومی برون شهری در استان از زمان 
اجرای طرح اصالح قیمت بنزین تاکنون ۳.۶ 
درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش 
داشته است. گرجی، معاون حمل و نقل اداره 
این میزان در سفرهای  راهداری گفت:   کل 
انجام شده با سواری های کرایه  عمومی برون 
شهری با هفت درصد افزایش همراه بوده است.

آزادکار خراسان جنوبی در جام 
بین المللی   تختی

فارس- رئیس هیئت کشتی استان از راه یابی 
»قلی زاده« به جام بین المللی تختی خبر داد. 
سروری  افزود: در این ماراتن ملی قریب بر 
۲۰۰ کشتی گیر برتر به رقابت پرداختند.وی  
تصریح کرد: داریوش حضرت قلی زاده در وزن 
۶۱ کیلوگرم مسابقات حائز رتبه نخست شد و 
در  رقابت های کشتی آزاد جام بین المللی جهان 
پهلوان تختی ایران که ۱۸ تا ۲۰ دی در کرمانشاه 
برگزار می شود هماورد برترین های دنیا می شود.

7 سال زمان برای ساخت دهکده 
ورزشی بیرجند

از  جوانان  و  ورزش  مدیرکل  خبر-  گروه 
اعالم آمادگی سرمایه گذار ورزشی در بیرجند 
خبر داد و گفت: دهکده فرهنگی، ورزشی و 
جوانان بیرجند با اعتبار ۵۰ میلیارد تومان در ۲۱ 
هکتار زمین در سه فاز طی هفت سال احداث 
می شود.عزیزی با اشاره به بر گزاری نخستین 
جشنواره فرهنگی ورزشی شکوه پیوند خراسان  
جنوبی در تهران گفت: این جشنواره نیمه آذر  
در جمع خیران استان برگزارشد.  اهداف ما 
به  کمک  گلریزان  جشن  این  برگزاری  از 
اتمام پروژه  های نا تمام ورزشی خیر ساز در 
مناطق کم برخوردار، تجهیز خانه های ورزشی 
روستایی، تامین البسه و لوازم ورزشی است. 
وی افزود: ۸ میلیارد تعهد خیران بوده، به عالوه  
حمایت اتحادیه طال و جواهر تهران از نجمه 
خدمتی برای حضور در المپیک ژاپن،  تامین 
یک میلیاردی سالن ورزشی روستای نوغاب 
پسکوه قاعنات و....مورد توجه است وی گفت: 
برای نخستین بار شورای حکمیت در استان  
راه اندازی شد و کارکرد اصلی این شورا پی 
گیری مشکالت مربیان، ورزشکاران، حوادث 
ورزشی است. عزیزی افزود: ۲۱ پروژه ناتمام  
با مشارکت  کردیم  داریم که سعی  ورزشی 
شود.به  تکمیل  مردمی  و  بخش خصوصی 
گفته او  دوازدهمین یادواره شهدای ورزشکار و 
اولین یادواره شهدای جوان مدافع حرم است  از 

مهمترین برنامه های در دست اجراست.

کمک 7۰۰ میلیون تومانی استاندار 
به روستا های سربیشه

صداوسیما-  استاندار ۷۰۰ میلیون تومان برای 
ارائه خدمات عمرانی به روستا های شهرستان 
سربیشه اختصاص داد.این کمک برای خرید 
یک دستگاه بیل بکهو به دهیاری های بخش 

مرکزی این شهرستان اختصاص یافته است.

*منشور همکاری بین هنرمندان صنایع 
با محوریت  استان کشور  دستی ۲۰ 
با  همزمان  ایران  بوم بازار  سازمان 
اختتامیه چهارمین نمایشگاه سراسری 
صنایع دستی در بیرجند به امضا رسید. 

بانکوک  در  بیرجند  دستی  *صنایع 
کشور تایلند به نمایش گذاشته شد. 

*رئیس میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردشگری از فروش ۶۰ میلیون تومان 
از صنایع دستی شهرستان در نمایشگاه 

سراسری صنایع دستی خبر داد. 
اختصاص۲۰  از  نهبندان  *فرماندار 
میلیارد تومان در راستای احداث باند دوم 

محور نهبندان - شوسف خبر داد. 
*دادستان عمومی و انقالب طبس در 
جمع خبرنگاران ازصدور رأی قطعی 
محکومین به اِحراق عمدی در پرونده 

منتسب به کک خبر داد.

خبر کوتاه

ادامه از صفحه اول( 
نامزد  دیگر  قربانی  موسی  گزارش-  گروه 
اینستاگرامی  پیامی  این حوزه در  انتخابات 
موضوع جالبی را مطرح کرد. او با عنوان یک 
پیشنهاد جذاب برای بعضی ها و نگران کننده 
برای دیگران نوشته است: آقای هروی در 
یک اقدام تامل برانگیز چهار روز پس از ثبت 
نام از ادامه رقابت ها انصراف داد ، به همین 
بهانه اینجانب نیز به دو شرط آمادگی خود 
برای کنارگیری را اعالم می کنم شرط اول 
اینکه بزرگان منطقه با نامزدهای باقیمانده 
مذاکره کنند و همگی تعهد دارای تضمین 
بدهند که در صورت رای آوری برای توسعه 
منطقه از توان همه چهره های ملی و توانمند 
دارای  تعهد  )تأکید می کنم  کنند  استفاده 
تضمین، نه مانند تعهدات برخی از نمایندگان 
که وقتی به مجلس رسیدند زیر همه چیز 
زدند( شرط دوم انصراف آقای امینی است آن 
هم به این دلیل که راه برای رقابت چهره 
های تازه نفس باز شود و با توجه به شرط 
از پیشنهادات سازنده  اولی که گفتم قطعا 
استفاده خواهد شد  نیز  ایشان  و همکاری 
پس ایشان هم مثل من نباید در صورتی 
که از توان وی استفاده شود نگرانی داشته 
باشد. با توجه به دو شرط فوق اینجانب که 
هیچ انگیزه شخصی ندارم و تنها دغدغه ام 
ارزشهای نظام و منافع و حقوق مردم است 
قربانی   انصراف می دهم.   با طیب خاطر 
نوشته است : این یک پیشنهاد منصفانه است 
دوستان زود قضاوت نکنید در صورت تحقق 

شرایط فوق بدون نگرانی قابل عمل است. 
در همین خصوص یک فعال سیاسی اصولگرا 
نیز در توئیتی نوشت : در حوزه انتخابیه قائنات 
پدرخوانده  است  خاکستر  زیر  آتش  اوضاع 

ها همه به میدان آمده اند نزاع میان طبقه 
بورژوآ و خرده بورژوا باال گرفته، گادفادرها 
همچنان از دعوای شهری و روستایی سود 
برده و مانع ظهور جوانان تحول خواه شده اند 
تاخیر مصلحان اجتماعی می تواند زمینه بروز 
فرقانیسم باشد . وی در انتهای توئیت خود 
آورده است:  تنها راه حل، گفتن نه بزرگ 

مردم به سران هر دو طیف است.
خبرگزاری فارس نیز در این زمینه نوشت: 
حضور چهره های شاخص قاینات و زیرکوه 
از جمله حسین امینی، موسی قربانی، رضا 
در  ثبت نام  برای  هروی  جواد  و  بهزادیان 
انتخابات مجلس شورای اسالمی، واکنش 
بسیاری از فعاالن سیاسی استان و منطقه را 
در برداشته به طوری که عده ای از آن ها با 
ابراز نگرانی از حضور این افراد، ورود آن ها 
به عرصه انتخابات در حوزه انتخابیه مذکور را 
سبب ایجاد دوقطبی های کاذب و عدم امکان 
حضور جوانان تحول خواه دانسته  و به کنایه 
این رقیبان سیاسی دیرینه را »گروه مرگ« یا 

»جدال بزرگان در قاین« نامیده  اند.

تالش برای شاخص سازی
 برخی کاندیداها

غیر  تبلیغات  بازار  آوا،  خبرنگار  گزارش  به 
مستقیم و نا محسوس کاندیداها نیز همچنان 
داغ است و باوجود هشدارهای مسئولین اجرایی 
و نظارتی برخی کاندیداها با عنواین انحرافی 
حامیان و ...  در حال معرفی خود هستند. در 
یک اقدام جالب و گسترده که نمود بیشتری 
در حوزه انتخابیه بیرجند، درمیان و خوسف 
کاندیداهای  موضوع  طرح  با  است  داشته 
شاخص یا رقبای اصلی انتخابات در این دور 
نسبت به انتشار عکس ها اقدام می شود و در 

این بین بسیاری از کاندیداها با تولید محتوای 
اختصاصی به این شکل در فضای مجازی 
معرفی  انتخابات  این  اصلی  رقبای  را  خود 
های  کانال  همین خصوص  در  کنند.  می 
خبری  نیز به فراخور دیدگاه های سیاسی خود 
نمایندگان طیف فکری خود را پررنگ و  با 
انتشار لیست های به اصطالح شاخص نسبت 
به طرح  تبلیغ گزینه های خود اقدام می کنند. 
حال آنکه با مشخص شدن غیر رسمی هویت 
ثبت نام شدگان، باید بپذیریم حوزه انتخابیه 
بیرجند، خوسف و درمیان و همچنین نهبندان 
و سربیشه با تعدد نامزدهایی مواجه است که 
نمی توان شدت رقابت حوزه قاین و زیرکوه و 
یا طبس، فردوس ، بشرویه و سرایان را برای 
آن  در نظرگرفت. حال شایددر هیئت های 
اجراییو نظارت برای احراز صالحیت کاندیداها، 
اتفاقاتی رقم بخورد که اوضاع را در ۴ حوزه 

انتخابیه استان کمی متغیر کند .

تاثيرتبليغات زود هنگام 
بر تایيد صالحيت ها 

ثبت نام از داوطلبان نمایندگي در انتخابات 
اسالمي  شوراي  مجلس  دوره  یازدهمین 
آغاز و  روز شانزدهم  آذر  از یکشنبه دهم 
روند، ۱۲۷  این  در  رسید.  پایان  به  همین 
نفر براي تصاحب ۴ صندلي بهارستان نام 
از این نامزدها یا   نویسي کردند. اما برخي 
از قوانین انتخاباتي آگاهي ندارند یا از نتیجه 
برخي اقدامات که این قوانین را زیر سوال 
مي برد.این  ناآگاهي یا بي توجهي  مي تواند 
به قیمت رد صالحیت این داوطلبان تمام 
شود. البته آن طور که رئیس هیئت نظارت 
بر انتخابات خراسان جنوبي عنوان مي کند. 
تخلفات انتخاباتي و تبلیغات زودهنگام، محور 

گفتوگو ما باحجت االسالم علي محمدي  
است. او درباره قانوني بودن یا نبودن تبلیغات 
زودهنگام مي گوید: قانون انتخابات ابهامات 
فراواني دارد مانند همین تبلیغات زود هنگام. 
در قانون انتخابات مشخصاً براي این تخلف، 
همین  براي  است.  نشده  تعیین  مجازاتي 
عدهاي از داوطلبان از این خالء قانوني سو 
استفاده کرده و تبلیغاتشان را آغاز میکنند. 
البته همانطور که کدخدایي، قائم مقام دبیر 
شوراي نگهبان اعالم کرد، این رفتارها در 
بررسي صالحیت ها لحاظ خواهد شد زیرا 
این گونه رفتارها دالیلي است مبني بر عدم 

التزام عملي داوطلب به قانون. 

شرط هاي رسيدگي به درخواست 
تجدید نظر

پاسخش درباره نحوه رسیدگي به تخلفات 
انتخاباتي هم این است که  اولین مرحله 
برخورد با تخلفات انتخاباتي در هیئت هاي 
اجرایي در سطح استان انجام مي شود، این 
هیئت ها که در هر بخش شهر و یا شهرستان 
فعال هستند، موظفند تا با تخلفات انتخاباتي 
برخورد کنند البته در این میان ستاد پیشگیري 
هدف  با  قضاییه  قوه  در  هم  تخلفات  از 
جلوگیري از وقوع تخلفات تشکیل شده است 
هنگامي که تخلفي انجام شد وظیفه هیئت 
هاي اجرایي و نظارت است که به دادستان 
اعالم کنند و دادستان مرکز استان و مراکز 
شهرستانها موظفند به این تخلفات رسیدگي 
کنند، اگر تخلف واقع شده و جرمي صورت 
گرفته باشد مطابق قانون با متخلف برخورد 
خواهد شد. حجت االسالم محمدي درباره 
امکان بررسي دوباره صالحیت داوطلبان پس 
از تأیید صالحیت اولیه هم توضیح مي دهد: 

اگر تخلف صورت گرفته در حدي باشد که 
فرد از شرایطي که باید براي کاندیداتوري دارا 
باشد، خارج شود، صالحیت او قابل بررسي 
مجدد است و هیئت نظارت این تخلف را 
به هیئت مرکزي نظارت تهران اعالم مي 
کند و آنها هم با هماهنگي شوراي نگهبان 
پس از بررسي، در صورتي که به این اطمینان 
برسند، تخلف صورت گرفته صالحیت فرد را 
با چالش مواجه ساخته، این اختیار را دارند که 
در هر مرحله اي از انتخابات و حتي تا آخرین 

مرحله آن در صالحیتش تجدید نظر کنند. 

ادعاي کذب پاسخگو نبودن
 درباره ردصالحيت ها

او دردرباره اعالم دقیق دالیل رد صالحیت 
رد  که  افرادي  گوید:  مي  داوطلبان  به 
صالحیت شدهاند مي توانند به هیئت هاي 
را  ما دالیل  و  کرده  مراجعه  استان  نظارت 
به آنها اعالم و تفهیم مي کنیم. در گذشته 
هم افرادي بوده اند که رد صالحیت شدند 
 و ما به آنها اعالم کردیم. البته اگر بخواهند، 
مي توانند به شوراي نگهبان هم مراجعه کنند. 
این شورا هم به شکل رسمي به افراد دالیل 
رد صالحیت شان را ابالغ مي کند. اما برخي 
افراد مدعي مي شوند که ما مراجعه کردیم و 
کسي جوابمان را نداد؛ که در اینجا من به عنوان 
رئیس هیئت نظارت برانتخابات استان این 
موارد را رد مي کنم. ما دالیل رد صالحیت را 
به فرد اعالم مي کنیم اما بنا بر مساله امنیتي و 
اجتماعي، اعالم عمومي دالیل را به مصلحت 
نمي دانیم. بیشترکساني که مراجعه مي کنند 
پس از مشاهده دالیل قانع میشوند اما باز هم 
در جامعه و در جمع هواداران شان مي گویند 

که جواب ما را ندادند که این واقعیت ندارد.

رقابت در قاین ؛ آرامش در بیرجند 

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(

روابط عمومی شرکت گاز همواره از محکم بودن اتصال لوله دودکش به وسیله گاز سوز و دریچه دودکش بر روی دیوار اطمینان حاصل نمایید.
استان خراسان جنوبی

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: ۳۲۲۳۲۹۴۳ - ۰۹۱۵۷۵۷۱۸۶۶- ۰۹۱۵۳۶۱۸۵۸۸

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 1۸ سال سابقه کار 
در بهترین رستوران های سطح شهر بیرجند

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

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

آدرس: بلوار شهید محالتی - نبش ۲۲ بهمن
۳۲۰۴۴۴۰۰ - ۳۲۰۴۴۱۱۳ -۰۹۱۵۱۶۰۰۱۵۸ ابوالفضل خزیمه نژاد

با ما لذت غذاهای ایرانی
 را تجربه کنید

 مصرف برنج صد در صد ایرانی

پیـک رایگان

بلوار فرودگاه سه راه صياد شيرازی  ۰۹۱۵۱۶۴۲۳۷۷    مهدی وسيله 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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م درب اتوماتیک 

سیــد

 جک پارکینگی ، کرکره و سکوریت 
اتومات 
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  مهلت ۱۵ روزه برای بازنگری 
طرح برج هنر

گروه خبر- مهرماه امسال بود که در بازدیدهای 
مجتمع  یک  نبود  بیرجند،  شهر  از  استاندار 
فرهنگی و هنری درخور که بتواند نیاز هنرمندان 
و فرهیختگان شهر را برطرف کند و فضایی 
مردم  فراغت  اوقات  گذران  برای  مناسب 
باشد، به عنوان یکی از مهمترین معضالت 
از گذشت مدتی  بعد  شهر عنوان شد. حاال 
کوتاه، مشاور برای بررسی طرح اولیه اش به 
معاونت عمرانی استانداری فراخوانده شد. معاون 
هماهنگی امور عمرانی در جلسه بررسی طرح 
اولیه برج فرهنگ و هنر استان، مهلتی ۱۵ روزه 
را برای بازنگری طرح اولیه این پروژه با استفاده 

از نظرات تخصصی دستگاه تعیین کرد. 

گرامیداشت یاد ۱۲ شهید دانشگاه فنی و حرفه ای 
گروه خبر- یاد و نام ۱۲ شهید دانشگاه فنی و 
حرفه ای خراسان جنوبی در مراسمی گرامی 
داشته شد. مسئول قرارگاه پیشرفت و آبادانی 
نماینده،  با حضور  یادواره که  این  در  سپاه 
ولی فقیه در استان برگزار شد، جایگاه شهدا 
را جایگاه واالیی دانست و گفت: با پیروی 
از این ستارگان میتوانیم راه را بشناسیم و 
به گمراهی نرویم. ابراهیم پور افزود: امروز 

باید  ملی،  اتحاد  حفظ  برای  دانشجویان 
انقالبی حرکت کنند و تحت تأثیر جریانات 

سیاسی قرار نگیرند.
 وی همچنین با تأکید بر اینکه باید مراقب 
باشیم چراکه فتنه خیلی باالتر از این حرف 
هاست، بیان کرد: این دوران را نیز پشت سر 
می گذاریم، هرچند دوران سختی است اما با 
آگاهی و بصیرت پشت سرگذاشته می شود. 

وی همچنین بر لزوم اتحاد در کشور تأکید کرد 
و گفت: امروز حتی اگر تفکر انقالبی ندارید 
و فقط عشق وطن دارید باید با هم یکدست 

شویم و اتحاد داشته باشیم.
نخعی رئیس دانشگاه فنی و حرفه ای استان 
هم گفت: مسئوالن باید در تمام امور فرهنگی 
و اقتصادی همچون شهدا پای کار باشند تا 

مشکالت را با سربلندی پشت سر بگذاریم. می
مقا

س : 
عک

پیشرفت ۵۰ درصدی دومین مرحله 
پروژه مشارکتی چهار درخت

غالمی- دومین مرحله پروژه مشارکتی مرمت 
و بازسازی معابر محله چهار درخت بیرجند ۵۰ 
درصد پیشرفت فیزیکی داشته است. ارجمند فر 
،رئیس اداره بازآفرینی شهری سازمان عمران 
شهرداری بیرجند گفت: این پروژه که عنوان آن 
کف سازی و مرمت معابر محله چهار درخت می 
باشد شامل سه مرحله است که مرحله اول این 
پروژه از مسجد خواجه ها تا میدان چهار درخت 
و مرحله دوم آن میدان چهار درخت و مرحله 
سوم از میدان چهار درخت تا خیابان شهید 
مطهری می باشدکه تاکنون مرحله اول کامل 
و نیمی از کار مرحله دوم نیز انجام شده است. 



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 کاظم علیه السالم فرمودند :

فَـقَّـُهوا فی دیـِن ا... ، فَإنَّ الِْفْقَه مِْفتاُح الْبَصیَرةِ َو تَماُم الِْعباَدة
در دین خـدا دانا شوید، هـمانا دین شـناسی و فـقه، کلید بصیرت و کمال عبادت است.

)مسند االمام الكاظم علیه  السالم: ج3، ص24۹(
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 )رمزبان( 60اپلیکیشن از طریق  –( SOTPراهنمای فعالسازی رمز یکبار مصرف )
 4مرحله  3مرحله  2مرحله  1مرحله 

  

 

 

 

 
 ورود به سایت بانک ملی ایران

www.bmi.ir 
 هاز طریق لینک باالی صفح 60 اپورود به صفحه 

 سامانه راهنمای فعالسازی و کاربریدریافت و مطالعه فایل های 

 دانلود و نصب اپلیکیشن رمزبان
 iOSو  Androidنسخه 

 Android در نسخه Developer Optionغیرفعال نمودن 
Trust  کردن اپلیکیشن در نسخهiOS 

 ورود شماره تلفن همراه
09xxxxxxxxx 

 در بانک باید با شماره اطالعات پایه مشتری شماره تلفن همراه
 باشد. یکسانپیامک تراکنش ها  شماره ارسال و

 ثبت الگو یا رمز ورود به اپلیکیشن
 در هر ورود به اپلیکیشن استفاده می شود

کاراکتر شامل عدد، حروف بزرگ و  8حداقل  باید ورود رمز
 باشد (کوچک و کاراکترهای خاص )؟_=+%$#@

    
 8مرحله  7مرحله  6مرحله  5مرحله 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ورود کد فعالسازی

 پیامکارسال شده از طریق 
 ارسال شده از طریق پیامک فعالسازی کدورود 

 ثبت کارت ها
 امکان ثبت چندین کارت

 یکبار مصرف اول رمزامکان فعالسازی 
 یکبار مصرف دوم رمزامکان فعالسازی 

 فعالسازی کارت هایورود کد
 دریافت کدها از طرق زیر

 یا سامانه بام خودپرداز دستگاهیافتی از ورود بخش در 
 شده پیامکبخش  الصاقو  کپی

 مشاهده رمز یکبار مصرف
 رمزت رو فریاد بزن!!!

 هم نتابرای خانواده، دوستان و همکار کار رو اگه تونستی همین 
 بده... انجام
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