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ضعف مطالبه پردازی 
در خوان پنجم  

تبلیغات رسمى نامزدهاى مجلس 
شوراى اسالمى از بامداد پنجشنبه 
24 بهمن آغاز شده و امروز سومین 
داوطلبان  براى  فرصت  این  روز 
از  اینکه پیش  با وجود  اما  است. 
مهلت قانونى نیز بسیارى از نامزدها، 
براى معرفى خودشان، فعالیت هاى 
تبلیغاتى را با روش هاى مختلف 
از چهره به چهره گرفته تا استفاده 
بالتکلیف  حدودى  تا  بستر  از 
بودند،  کرده  آغاز  مجازى  فضاى 
اثر و ایده اى ... مشروح در صفحه 2

وعده های نامزدهای انتخاباتی
در اذهان مردم ثبت می شود

استاندار خراسان جنوبى :

بسته انتخاباتى روز دوم و سوم تبلیغات
 رسمى نامزدهاى نمایندگى مجلس

منازعات سیاسی  
در پوشش مناظره 
نامزدهای انتخاباتی

کاندیداهاى غیر سیاسى این دور انتخابات به شدت از 
مناظره  استقبال نموده  و  این درحالى است که  نامزدهاى
جناحى و فعال سیاسى اقبالى به این موضوع نشان
نداده و فقط در مناظرات هدایت شده توسط جریان
وابسته خود شرکت نموده اند که این اقدام گرایشات 
سیاسى برگزار کنندگان را پررنگ تر نموده است

به  معتبر  مراجع  انتخاباتى  هاى  نظرسنجى  که  حالى  در 
سیاسى  مسائل  اساس  بر  انتخاب  از  مردم  اجتناب  و  پرهیز 
فعالیت طیف هاى مختلف  دارد  اشاره  رو  انتخابات پیش  در 
بازار  کند.  مى  جلوه  پررنگ  همچنان  حوزه  این  در  سیاسى 
هاى  جریان  سوى  از  و  است  داغ  نیز  انتخاباتى  مناظرات 
هایى مناظره  به  دعوت  صنفى  و  دانشگاهى   ، اى  رسانه 
انجام مى گیرد که به دلیل عدم جامعیت بسیارى از آنها در 
لحظات نهایى با شکست روبرو مى شود.  در این دور از انتخابات 
نیز روزنامه آوا، یک گروه رسانه اى مجازى، جمعى از دانشجویان 
و گروهى از اساتید دانشگاه پیش قدم برگزارى این نشست ها 
شده بودند که البته با توجه به عدم اقبال برخى کاندیداها این دور 
نیز به نتیجه مطلوب نرسید ... مشروح در صفحه 3
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جلسـه سخنـرانى:
 دکتر ابراهیم روهـانى و پرسش و پاسخ 
امروز شنبه 98/11/26 بعد از نماز مغرب و عشا
در محل مسجد امام جعفر صادق، فلکه اول سجادشهر

جناب آقاى سید محمدرضا علیزاده
دبیرمحترم اجرایى اتاق بازرگانى استان خراسان جنوبى

انتصاب جناب عالى را به سمت
 دبیر هیئت شوراى تخصصى بسیج تجار و فعاالن اقتصادى استان 

تبریک عرض نموده، از خداوند متعال برایتان در این مسئولیت موفقیت آرزومندم.
بهروز فارابى 

ضمن تبریک والدت 
حضرت فاطمه (س) و روز زن خدمت 

استاد  محترم سرکار خانم 
مهندس ملیکا قوى پنجه 

و سرکار خانم
 مهندس مریم قوى پنجه

 از زحمات بى شائبه شما نسبت به اینجانب 
کمال تشکر و قدردانى را دارم 

زنده و پایدار باشید. 

امیر فروزنده

آگهـى مناقصـه 
یک سازمان دولتى در استان خراسان جنوبى در نظر دارد: جهت ایاب و ذهاب 
پرسنل به صورت روزانه و در مسیر 100 کیلومترى جاده بیرجند - طبس و نیز

5 کیلومترى جاده بیرجند - مشهد و بالعکس نسبت به اجاره 4 تا 6 دستگاه اتوبوس 
بین شهرى مجهز به سیستم گرمایشى- سرمایشى، صندلى استاندارد و مبله
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سرمقاله

ضعف مطالبه پردازی 
در خوان پنجم  

* رجب زاده 

شورای  مجلس  نامزدهای  رسمی  تبلیغات 
اسالمی از بامداد پنجشنبه 24 بهمن آغاز شده 
و امروز سومین روز این فرصت برای داوطلبان 
است. اما با وجود اینکه پیش از مهلت قانونی 
نیز بسیاری از نامزدها، برای معرفی خودشان، 
فعالیت های تبلیغاتی را با روش های مختلف 
از چهره به چهره گرفته تا استفاده از بستر تا 
حدودی بالتکلیف فضای مجازی آغاز کرده 
بودند، اثر و ایده ای تاثیرگذار و قابل توجه از 
بسیاری کاندیداها برای ارائه راهکار و ایده تحقق 
خواسته ها و مطالبات مردمی دیده و شنیده نمی 
شود. روزنامه ها و فضاهای تبلیغاتی شهری در 
نظر گرفته شده برای نامزدها پر است از چهره 
های 68 نفری که برای رسیدن به 4 کرسی 
بهارستان، ژست ها، جمله ها و شعارهای بعضا 
آهنگینی از خود منتشرکرده اند اما برخی حتی 
محتوای شعارهایشان بسیار سطحی است و جز 
همخوانی مطالبات مردمی و تکرار واضحات، 
نکته روشن دیگری ندارد. کانال های داوطلبان 
باال آمده و هر لحظه ، محتوای جدید در این 
فضا هم بارگذای و منتشر می شود و دریغ از 
روش های مشخص و ایده های نو و کارساز 
برای مشکالتی که به عنوان مطالبات مردمی 
طرح می کنند.  به راستی افرادی که به این 
چرخه رقابت وارد شده اند آیا توان ارائه طرحی 
برای حل یک مشکل و جذب دیگر نمایندگان 
از  کم  دست  آیا  دارند؟  منطق  و  ابزارعلم  با 
مهارت فن بیان و نیروی چانه زنی برخوردارند 
تا به اهرم منطق بیافزایند و قدمی برای مردم 
بردارند؟ در دو روز گذشته با ورود ساده انگارانه  
و بالتکلیفی که برخی نامزدها در تبلیغات داشته 
اند، به نظر می رسد تکلیف عده ای به طور 
چرا  است.  مردم مشخص شده  برای  کامل 
که ملت، مطالبات و نیازهای خود را می داند. 
اینکه این نامزدها به تکرار آنچه مردم می دانند 
و می خواهند، همت گماشته اند، نشانه ای از 
توانایی و ارجحیت آن ها برای ورود به مجلس 
قانون گذاری ارائه نمی دهد. مردم نمی خواهند 
خواسته های خود را چندین و چند باره از زبان 
68 داوطلب بشنوند، مطالبه مردم، خواندن و 
شنیدن راهکار عملی و کارشناسی شده برای 
تحقق مطالباتشان است، ایده یک نامزد برای 
رفع یک مشکل است، راه حلی که عملی باشد 
و نه اینکه به شکل و شمایل وعده درآید و از 
پشت تریبون ها فریاد زده شود. شرایط به دالیل 
)ادامه در ستون مقابل( بسیاری تغییر کرده... 
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یادواره ای برای آبروی کوچه، افتخار محله 

صدا و سیما- یادواره آبروی کوچه، افتخار محله به مناسبت چهلم سردار شهید حاج قاسم سلیمانی و سی و سومین سالگرد شهادت شهید علی محمد تاجدینی در روستای بین آباد شهرستان خوسف برگزار شد.
در این یادواره فرمانده سپاه انصارالرضا)ع( استان با بیان اینکه دفاع مقدس برای ایران بی نظیر بودو شهدای آن عامل وحدت بخش امت اسالمی هستند، گفت: شهیدان برای لحظه لحظه زندگی خود برنامه 

داشتند  و اکثر آنان و سرداران شهید ما از همین روستاها بودند. سردار قاسمی در این مراسم به بیان برخی از ویژگی ها ، رشادتها و فضایل سردار شهید حاج قاسم سلیمانی پرداخت.

بازار  کسبه  از  بسیاری   - آبادی  مهدی 
بیرجند برای پرداخت عوارض پسماند در دو 
قبض صادره از شهرداری اعتراض کردند. 
به بیان آنها این ظلم آشکار در حق مردم 
در  آنها  از  یکی  باشد.  می  و کسبه شهر 
پیامکی به روزنامه آوا نوشته است: متأسفانه 
کسب  عوارض  قبض  در  هم  شهرداری 
و پیشه و هم در قبض عوارض نوسازی 
بازار  این کسبه  هزینه پسماند می گیرد. 
بر این باورند، بسیاری از آن ها در ملک 
خودشان هستند و بسیار خنده دار است که 
دوبار هزینه پسماند را به شهرداری بپردازند. 
این درحالیست که شهرداری می توانست 
با اطالع رسانی شفاف و به موقع، ماجرای 

این قبض ها را برای کسبه روشن کند. 

عوارض پسماند د ر دو قبض
شهردار منطقه یک در پاسخ به گالیه کسبه 

بازار بیرجند به آوا گفت: در این موضوع دو 
پیشه  و  کسب  و  نوسازی  عوارض  قبض 
وجود دارد که مجزا از یکدیگر هستند. خاکزاد 
با بیان اینکه در هر یک از این دو قبض، 

عوارض پسماند وجود دارد، افزود: مالک و 
مستأجر باید این عوارض را پرداخت کنند. 
وی عنوان کرد: از سال آینده برای هر ملک، 

فقط یک قبض صادر می شود که عوارض 
کسب و پیشه نیز در این قبض پیش بینی 
شده و مالک باید هزینه عوارض کسب و 
شهردار  کند.  دریافت  مستأجر  از  را  پیشه 

به دلیل  امسال  منطقه یک تصریح کرد: 
اطالع نداشتن مالکان این موضوع اجرایی 
نشد اما از سال آینده این قانون به مرحله 

به  کرد:  اضافه  خاکزاد  آمد.  درخواهد  اجرا 
اتاق اصناف و اتحادیه ها در این باره اطالع 
رسانی شده و رسانه ها نیز این موضوع را به 

سمع و نظر مالکان برسانند.

گالیه از هزینه باالی عوارض
وی به گالیه برخی از مالکان نسبت به 
عوارض باالی کسب و کارشان نیز اشاره 

 کرد و گفت: در سال 94 یا 95 در اتاق اصناف 
آن  اساس  بر  که  شده  صادر  ای  نامه 
شهرداری  در  حضور  به  نیازی  مالکان 
برای تمدید پروانه کسب نداشتند. شهردار 
این  درباره  اما  داد:  ادامه  یک  منطقه 
شود،  پرداخت  باید  عوارض  که  موضوع 
به کسبه اطالع رسانی نشد و این باعث 
تجمیع عوارض کسب و پیشه شده است. 
خاکزاد با بیان اینکه دیوان عدالت اداری 
عنوان  کرده،  ابطال  را  نامه  این  امسال 
کرد: مأموران شهرداری اطالعات الزم را 
از کسبه دریافت کردند، فیش قبض صادر 
و با اعتراض برخی از آنها روبه رو شد و 
در نهایت تخفیف 50 درصدی به آنها داده 
شد. شهردار منطقه یک مهلت استفاده از 
این تخفیف را تا پایان امسال اعالم کرد. 
به گفته وی سال آینده باید این عوارض 

کامل پرداخت شود.

رمز گشایی از قبض های عوارض پسماند 
)ادامه سرمقاله(  و مردم به راحتی تفاوت وعده و کوتاهی شهرداری در اطالع رسانی به موقع و گالیه کسبه 

راهکار عملیاتی را تشخیص می دهند و نامزدهایی 
را برمی گزینند که وعده ها و شعارهای انتخاباتی 
کلیشه شده را پس می زنند و برنامه اجرایی برای 
ورودشان به مجلس ارائه می دهند، برنامه ای 
برای بهبود و تغییر آنچه در وظایف یک نماینده 
افراد  است. سال هاست،  تعریف شده  مجلس 
 بسیاری وارد مجلس می شوند و دوران وکیل المله 
بودن شان به سر می رسد و همچنان در کمال 
تعجب خودشان از قوانین کهنه ای گالیه می کنند 
که در فالن بخش و فالن حوزه ، پاسخگوی نیاز 
ملت نیست. خوب آخر نماینده همه چیز تمام ، 
مگر برای ایجاد همین تغییرات به مجلس نرفته 
بودید؟ اگر در 4 سال و بعضی یک عمر نتوانستید 
در یک بخش و حوزه موثر باشید ، از نشستن شما 
بر صندلی بهارستان چه سود؟ در همین ارتباط باید 
پرسید نامزدهای امروز ، از خالء های قانونی در 
بخش های مختلف باخبرند؟ مطالعه و اطالعات 
الزم درباره این قوانین را دارند تا بتوانند مشکالت 
مردم را درک کنند و در مجلس با اطالعات کافی 
برای شروع یک تغییرملی ، پیش قدم شوند؟ یافتن 
پاسخ این سواالت بس مهم است. باید فردی با  
چنین نگاه بزرگ، تفکر فراگیر و اراده باال را در میان 
نامزدها جستجو کنیم و به مجلس بفرستیم. نامزد 
ناآگاهی که از ساز و کار مجلس بی خبر است، در 
یکی دو سال اول ، جز اینکه گیج و مبهوت ، یک 
صندلی را اشغال کند، برود و بیاید و با ژست های 
مردم فریب، خودش را به این جایگاه شریف غالب 
کند، کار دیگری انجام نخواهد داد، نمی تواند انجام 
دهد چون آگاهی ندارد. چنین نماینده ای نه تنها 
انسانیت را زیر سوال برده که از ناحق کردن حق 
هم ابایی ندارد.  با شرایط فعلی در حالی که می 
توان امیدوار بود روند تبلیغات ، به سمت و سویی 
کارشناسی شده و پاسخگو برود، در واقع یکی از 
حساس ترین مراحل انتخاب را می گذرانیم. حاال 
پس از ثبت نام ، بررسی هیئت های اجرایی و 
تایید  برای  نگهبان  شورای  بررسی  مرحله  دو 
صالحیت ها در خوان پنجم انتخابات مجلس، 
رقابت رسمی نامزدها آغاز شده . رقابتی که برنده 
آن مطالبه پرداز ترین نامزد است، فردی که توانایی 
پردازش خواسته مردم را داشته باشد و با آگاهی 
از وظایف یک نماینده ، راهکارهای قانونی و ایده 
های نو در همین قالب برای تحقق آن ارائه دهد.
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     لولـه بازکنـی ) مدرن ب

روزی
انه 

 شب
 

سوپر گوشت مدرس
 گوشت بچه شتر 

کیلویی 80 هزار تومان 
مدرس 1 - انتهای کوچه

 32023082
09155610572 - دالکه

کاربران اینترنت و شهروندان محترم بیرجند   خبرخـوش
اینترنت با سرعت نور )20 برابر وضعیت موجود(

با شرایط ذیل در اختیارشما قرار می گیرد:
1 – مودم فیبر نوری رایگان و دائم می باشد 2 – قطع اینترنت مطلقا ندارید

3 – دانلود فیلم و تماشای فیلم 20 برابر وضعیت موجود 4 – نویز اینترنت در فیبر نوری ندارید
5 –به جای یک ساله ، ماهیانه پرداخت می کنید )ماهی 35000 تومان(

6 – مناطقی که فیبر نوری ندارند با حداقل 10 متقاضی امکانات فراهم می شود
7 – ثبت نام رایگان و تلفنی می باشد، تماس بگیرید 8 – ثبت نام صبح و عصر در پاسداران 

روبروی شعبه تامین اجتماعی  دفتر پیشخوان خدمات دولت پاسداران
مدارک : مالک محل )کپی کارت ملی( ، مستاجران )کپی کارت ملی + تکمیل تعهد نامه + اجاره خط (

سازمان ها و شرکت ها ) اساسنامه + کپی کارت ملی مدیر عامل + تکمیل تعهد نامه (

3242   3242 - چمنی 

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای )نوبت دوم(
اداره کل فرودگاه های استان خراسان جنوبی در نظر دارد: امور خدماتی و پشتیبانی فرودگاه های بیرجند و طبس را به شرح جدول ذیل 
واگذار نماید. لذا شرکت های واجد شرایط می توانند جهت دریافت اسناد مربوطه از تاریخ 98/11/26  لغایت 98/11/28 به سامانه تدارکات 

الکترونیکی دولت )ستاد( www.steadiran.ir مراجعه نمایند.

شماره فراخوان سامانه موضوع
الکترونیکی  دولت                    

تضمین  شرکت 
در مناقصه ) ریال(

تاریخ تحویل  اسناد
 و پیشنهادات

تاریخ 
بازگشایی

راهبری و نگهداری تجهیزات و تاسیسات برقی و مکانیکی 
 فرودگاه های طبس و بیرجند،حفاظت فیزیکی سایت تقی قنبر ،

سرویس اطالعات پرواز فرودگاه بیرجند

تا ساعت 343/000/00015 2098004800000001
98/12/11 

98/12/12

98/12/12تا ساعت  15-  2098004800000002389/000/00098/12/11نظافت اماکن وترمینا ل ها و نگهداری فضای سبز

تضمین شرکت در مناقصه: ضمانت نامه های معتبر بانکی و مورد قبول کارفرما به مدت سه ماه از تاریخ افتتاح پیشنهاد و قابل تمدید برای سه ماه دیگر در 
وجه اداره کل فرودگاه های استان خراسان جنوبی می باشد. محل تحویل اسناد و پیشنهادات: سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( ضمنا به پیشنهادات 
خارج از سامانه که صرفا فیزیکی تحویل می گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.الزم است پاکت )الف( عالوه بر بارگذاری در سامانه ستاد به صورت فیزیکی به آدرس: 

خراسان جنوبی – بیرجند – فرودگاه بین المللی شهید کاوه بیرجند در موعد مقرر تحویل  دبیرخانه گردد.
اداره کل فرودگاه های استان خراسان جنوبیمحل گشایش پیشنهادها اتاق جلسات اداره کل فرودگاه های استان خراسان جنوبی می باشد.

             حمل بار و اثاثیه منزل
      داخل و خارج شهر
با کادر ماهر و مجرب
      )مسیر سیستان و بلوچستان،
         مشهد، بیرجند و حومه(

گچکاری و گچبری در اسرع وقت پذیرفته می شود

09159658659

انواع تشک طبی  فنری و بیمارستانی
فقط روزی 5000 تومان

خیابان ارتش ، حد فاصل خیابان عدل 
و خیابان معلم، پالک 168 )عقب رفتگی(

خرید نقدی 10 درصد تخفیف

آگهـی مزایـده
بنیاد تعاون زندانیان خراسان جنوبی در نظر دارد: تعدادی از شترهای خود را به شرح ذیل از طریق مزایده 
به فروش برساند. لذا افراد متقاضی می توانند ظرف مدت ۳ روز نسبت به دریافت فرم های مزایده، به آدرس 
بیرجند، خیابان غفاری ۵/2 فرعی اول بنیاد تعاون زندانیان خراسان جنوبی مراجعه نمایند. همچنین جهت 
کسب اطالعات بیشتر می توانند با شماره ۳22۳۷286 تماس حاصل فرمایند. ضمنا هزینه درج آگهی بر عهده 

برنده مزایده خواهد بود.

1409105160401 نفر شهرستان نهبندان15 نفرشتر ماده

109151202005 نفر شهرستان فردوس

509105160401 نفر شهرستان نهبندان10 نفرشتر حاشی شیری تا 2 ساله

509151202005 نفر شهرستان فردوس

قابل توجه اعضای محترم اتحادیه صنف مشاورین امالک شهرستان بیرجند
در اجرای آیین نامه اجرایی نحوه برگزاری انتخابات هیئت مدیره و بازرسان اتحادیه های صنفی )موضوع تبصره 
۳ ماده 22 و ماده 2۳ قانون نظام صنفی( بدینوسیله از کلیه اعضای دارای پروانه کسب معتبر آن اتحادیه دعوت 
می شود با در دست داشتن اصل یا تصویر پروانه کسب و یا کارت عضویت عکسدار اتحادیه در روز یکشنبه مورخ 
98/11/2۷ ساعت 9  الی 10/۳0 جهت شرکت در انتخابات هیئت مدیره و بازرس، شخصا به نشانی میدان اول 
سجادشهر، حسینیه و مسجد امام جعفر صادق )ع( مراجعه و نمایندگان مورد نظر خود را از بین افراد ذیل به تعداد 
 ۵ نفر عضو اصلی و 2 نفر عضو علی البدل هیئت مدیره و یک نفر اصلی و یک نفر علی البدل بازرس انتخاب نمایند.

اسامی داوطلبان عضویت در هیئت مدیره:
1-  حسین آهنی 2- علیرضا اربابی ۳- محمد اربابی ۴- سینا افغانی ۵- محمد بهدانی 6- محمدرضا قاسمی

۷- عباسعلی محمودی 8- احسان نجار باشی 9- سید علی یوسفیان
اسامی داوطلبان عضویت در سمت بازرس:

1-  علی بانوئی 2- محمد زنگوئی ۳- محمدرضا مالکی
آریانفر- رئیس هیئت اجرایی برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی شهرستان بیرجند

آگهی مزایده شهرداری خوسف - نوبت دوم
شهرداری خوسف در نظر دارد موارد مشروحه ذیل را از طریق مزایده عمومی و با مندرجات مندرج در شرایط مزایده با 

بهره گیری از سامانه تدارکات دولت الکترونیک )setadiran.ir(  به صورت الکترونیک به فروش برساند

شرح کاالشماره مزایده

سه دستگاه وسیله نقلیه1098005819000001

6 قطعه زمین مسکونی واقع در شهر خوسف2098005819000003

زمان انتشار : 98/11/19  ساعت 8:00     مهلت دریافت اسناد: 98/12/01 ساعت 10
تاریخ بازدید : 98/11/19 ساعت 8:00     آخرین مهلت ارسال پیشنهاد : 98/12/01 ساعت 1۳:00

زمان بازگشایی : 98/12/0۳ ساعت 9:00   زمان اعالم برنده: 98/12/0۳ ساعت 11
برگزاری مزایده صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد و کلیه مراحل فرآیند مزایده شامل خرید 
و دریافت اسناد مزایده در صورت وجود هزینه مربوطه )پرداخت تضمین شرکت در مزایده( ودیعه )ارسال پیشنهاد 
قیمت ،بازگشایی پاکت ها، اعالم به برنده ،واریز وجه مزایده و تحویل کاال در بستر سامانه از این طریق امکان پذیر می 
باشد. پیشنهاد می گردد با توجه به تنوع کاالهای مطرح شده در مزایده قبل از ارائه پیشنهاد از اقالم موضوع مزایده 
بازدید به عمل آورید. ۳ - عالقه مندان به شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی 
)توکن( با شماره های ذیل تماس حاصل نمایند: مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه ۴19۳۴-021 اطالعات تماس دفاتر 
ثبت نام سایر استان ها در سایت سامانه www.setadiran.ir بخش ثبت نام / پروفایل مزایده گر موجود است.                         

تماس جهت پاسخگویی 32074088                                                                                  شهرداری خوسف

اصالحیـه
در آگهی فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای 
با ارزیابی کیفی – نوبت اول  اداره کل نوسازی، 
توسعه و تجهیز مدارس مبلغ تضمین شرکت 
در مناقصه 180/000/000 ریال درج شده که 
مبلغ 1/800/000/000 ریال صحیح می باشد 

که بدینوسیله اصالح می گردد. 

اداره کل نوسازی ، توسعه و تجهیز 
مدارس خراسان جنوبی

 جک پارکینگی ، 
کرکره و سکوریت اتومات 

خیابان شهید رجایی  
نبـش رجایـی 15
09155614880

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

نقد و اقساط

فروش و نصب انواع عایق های رطوبتی 
 ایزوگام شرق و دلیجان

مدیریت : حسن آراسته

تخریب و خاک برداری ساختمان
 و خرید ضایعات  

09156694428- 0915163۷165 برات علیزاده

 فرمانده سپاه انصارالرضا )ع( خراسان جنوبی 
محالت  در  جهادی  گروه های  فعالیت  از 
محروم شهر بیرجند خبر داد و گفت: کار 
نیکوکاری و جهادی انگیزه و دستور الهی 
است. به گزارش ایرنا، سردار علی قاسمی در 
اختتامیه رزمایش گروه های جهادی بیرجند 
برای کمک به محرومان افزود: یکی از مناطق 
محروم اما دارای مردم انقالبی و والیتمدار 
)ع(،  جعفر  بن  موسی  اهالی  بیرجند   شهر 
جوادیه و شمال شهر هستند که گروه های 
جهادی، خدمات رسانی به این مردم را وظیفه 
خود می دانند. وی با گرامیداشت یاد و خاطره 
سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی بیان 

نام یک شهید  به  کرد: هر گروه جهادی 
نامگذاری شده و این  گروه های جهادی 
به  خدمت  برای  تعطیل  روزهای  اکثر  در 
محرومان اقدام می کنند و این یک سنت 
احیا شده  حسنه  است که سال های سال 
است.  سردار قاسمی بیان کرد : برنامه ای 
که سپاه ناحیه بیرجند در نظر گرفته مرمت 
40 واحد مسکونی برای محرومان است و 
این کار از ابتدای دهه فجر آغاز شده است. 
از  افراد  بین  وحدت  و  انسجام  افزود:  وی 
دیگر اهداف گروه های جهادی است که با 
حضور بین محرومان و نیازمندان برای رفع 

مشکالت متحد  می شوند. 

مسئول بسیج سازندگی استان هم گفت: از 
ابتدای دهه مبارک فجر در سطح شهرستان 
بیرجند 280 جهادگر در قالب بیش از 20 
محرومان  به  کمک  برای  جهادی  گروه 
فعالیت  کردند. مهدی هنری افزود: در این 
راستا طبق برنامه ریزی هایی که انجام شد 
40 خانه محرومان در محله موسی بن جعفر 
)ع( برای مرمت شناسایی شد. وی بیان کرد: 
برای مباحث اعتباری طبق هماهنگی های 
به عمل آمده با دستگاه های مختلف بخشی 
از اعتبارات مورد نیاز برای خرید مصالح با 
استان،  سازندگی  بسیج  خیران،  همکاری 
کارخانه ها  و  استان  دستگاه های  از  برخی 

اقدام شده است.
وی با اشاره به اینکه کار اجرایی با کمک 
گروه های جهادی انجام شده است، گفت: 
واحد   ۱5 مرمت  برای  جهادی  گروه   ۱5
مسکونی برنامه ریزی شده که کار مرمت 
و تکمیل منازل را به اتمام خواهند رساند. 
وی گفت: با برنامه ریزی انجام شده در دهه 
فجر بیش از ۷0 گروه جهادی در استان 
جهادگر  از 650  بیش  با  جنوبی  خراسان 
خدمات رسانی  مختلف  عرصه های  در 
داشتند.  مسئول بسیج سازندگی افزود: با 
توجه به نزدیک شدن به پایان سال طبق 
تیم های  برنامه ریزی های صورت گرفته 

وارد  میهمان  جهادی  گروه های  ارزیاب 
استان شدند که مناطق هدف را بررسی و 
از اواخر اسفند کار خود را در استان آغاز 
حاضر  حال  در  گفت:  وی  کرد.  خواهند 
۳52 گروه جهادی ثبت شده و شناسنامه دار 
بومی در سراسر استان داریم که هر کدام 
منطقه هدف مشخصی دارند. وی افزود: 
اطالعات  ثبت  کار  گذشته  هفته  دو  از 
گروه های جهادی در سامانه اطلس جهادی 
بسیج  جهادی  گروه های  ملی  )سامانه 
سازندگی( آغاز شده که قابل رصد و ارزیابی 
در ستاد مرکزی سازمان بسیج سازندگی و 

حرکت های جهادی در تهران خواهد بود.

مرهم جهادگران  بر زخم  محرومان  بیرجند
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لوله به خاطر بارندگی های اخیر خیلی 
خراب شده متأسفانه جاده جدید نیمه 
کاره رها شده و معلوم نیست تا چند سال 
دیگه همین جور باشه آوا حتما پیگیری 

بفرمایید.   با تشکر
915...099

سالم تشکر ویژه از استاندار محترم بابت 
پیگیری و راه اندازی منطقه گردشگری 
بند دره دارم. واقعا دست مریزاد. مردم 
بیرجند به همچین تفریگاهی احتیاج دارند.
915...918
پیام شما سالم . حتما به گوش مسئولین 
خوندیم   روزنامه  در  دیروز  برسونید 
 اختصاص اعتبار برای راهها و جاده های
)مرگ و داغون( استان ازسوی استاندار 
تقدیر  جای  که  پرتالش.  و  محبوب 
ویژه دارد. به شرطی که خرج مبل و 
دکوراسیون ادارات تابعه نشه ونظارتی 
وجدانی وانقالبی در پروژه ها به عمل آید.
915...707
مسئولین محترم، لطفا برای جنوب شهر 
اهالی سراب جلسه بگذارید و امکانات 
رفاهی از جمله پارک، زیر گذر عابر پیاده 
)از ابتدای خیابان اصلی تا خیابان رضویه 
اختالف ارتفاع وجود دارد که  با طراحی 
درست اجرای می شود(،آسفالت خیابان 

اصلی سراب...را مصوب و اجرای کنید.
910...631
خیابان 17  های  خانه  گازکشی  برای 
است  سال  چند  بیرجند   ۲3 شهریور 
پیگیر هستم  ولی کسی جواب گو نیست 
از  بسیاری  که  است  شرایطی  در  این 
روستاهای دوردست هم گاز کشی شده 

است. چرا شرکت گاز اقدام نمی کند؟
یک شهروند
اهالی روستای پیشبر زیرکوه نه سوخت 
دارند و نه آب. یک ماه پیش دو بشکه 
نفت برای مردم به روستا حمل شد که 
واقعا به کجا می رسد؟ چند مرتبه این 
اما کسی،  ایم  را مطرح کرده  مشکل 
مشکل را رفع نمی کند. وضعیت آب 
هم به گونه ای است که در تابستان و 

زمستان مشکل داریم.
یک شهروند

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

سامانه پیام کوتاه : 3000272424

پیام شما

نامزدها راهکار بدهند
ُقر زدن را همه بلدند

خدا خیر بدهد به کاندیداهایی که امسال 
دیگر ریخت و پاش کاغذ زیر پای مردم 
را ندارند و تبلیغات شان را یا در روزنامه 
ها و یا در محل های نصب شده در 
 سطح شهر می چسبانند. خدا می داند

چقدر اسراف می شود. این طرحی که 
یکی از کاندیداها هم پیشنهاد داده بود 
درست  واقعا  خواندم  شما  روزنامه  در 
است از کجا معلوم آنچه یک کاندیدا در 
 ایام تبلیغات به عنوان معرفی اموال خود 
می گوید درست باشد و اصال کدام مرجع 
او را تأیید کرده است.  صحت حرف 

باید ستاد انتخابات یا قوه قضائیه بیاید 
های  دستگاه  از  استعالم  با  و  وسط 
قانونی صحت گفته آنها را ارزیابی کند 
هر چند که این روزها اینقدر از این کاله 
تو آن کاله وجود دارد که برخی اموال 
خود را به اسم سایر وابستگان زده تا 
خود را فاقد توان مالی و از اقشار ضعیف 
 جامعه معرفی نمایند.  ضمنا  به نظر من

اگر یک نامزد در طول سال های کاری 
خودش نتوانسته باشد یک رفاه حداقلی 
کند  تأمین  اش  خانواده  و  برای خود 
 برود دنبال زندگی خودش بهتر است ،

تا بخواهد رفاه مردم را پیگیری کند 
موضوع بعدی هم لطفا در روزنامه خود 
از کاندیداهای محترم بپرسید راهکار 
اینکه  برای مشکالت چیست؟  شما 
همش می گویید مشکالت اقتصادی 
است و بقیه را نقد می کنید که یک بچه 
دبستانی هم بلد است راهکار شما چی 
هست و اصال تو دوره ای که خودتان 
مسئول بوده اید چه اقدامی کرده اید که 
االن می خواین اون را ه رو ادامه بدین. 
ر . ح از درمیان

پیام رسان های اجتماعی : 09017245463
سامانه پیام کوتاه : 3000272424

 دیدگاه خوانندگان

کاندیدای اصلح کاندیدایی است که گرایش 
نباشد  مقدم  مردم  منافع  بر  اش  سیاسی 
کاندیدایی است که حزب و گروه برای او 
تصمیم نگیرد و اگر احساس مسئولیت کرده 
است برای مردم و رضای خدا پا به میدان 

بگذارد تا آخرهم برای رضای مردم بماند. 
990 ... 1۲0
 با تشکر از ستون به جا و به موقع روزنامه ،
 من به کاندیدایی رأی می دهم که صداقت

داشته باشد و با مردم رو راست باشد خیلی 
از کاندیداها آمدند و قول هایی دادند که 
از  افراد  این  و  نیست  آنها  اختیارات  در 
همین لحظه اول به نظر من مورد تأیید 
نخواهند بود نماینده فعلی ... در سخنرانی 
خودش در روستای ما قول کاری را داد 
که وقتی به مجلس رفت و به او مراجعه 
کردیم خیلی راحت گفت این کار اجرایی 
یعنی  این  و  است من دخالت نمی کنم 

نداشتن صداقت با مردم.
915 ... 9۴7
اسم ستون کاندیدای اصلح را به کاندیدای 
کارآمد تغییر دهید، شاید مردم فکر کنند 
که باید متدین ترین را انتخاب کنند ولی 
تجربه نشان داده که متأسفانه در فاصله 
درگیر  ما  متدینان  از  برخی  که  زمانی 
 ذکر گفتن خود هستند برخی نمایندگان 
دسته  دو  را  مملکت  بودجه  انصاف  بی 
به حوزه های خودشان سرازیر می کنند 
و تا نماینده ما بخواهد بفهمد سرش چه 
کالهی رفته دوره او هم تمام شده است. 
936 ... 379
نماینده اصلح و خوب نماینده ای است که 
بتواند ضمن قانون گذاری خوب در کشور 
مجلس  در  خود  همکاران  بین  اجماعی 
هم  ای  منطقه  مطالبات  پیگیری  برای 
ایجاد کند آقا یا خانم نماینده ای که برود 
فقط قانون بگذارد و فراموش کند مردم 
حوزه اش انتظارات دیگری هم از او داشته 
اند به نظر من نمی تواند گزینه خوبی باشد  

و مردم هم از او سرخورده خواهند شد.
910 ... 069

کاندیدای اصلح از نگاه شما

انصراف 2 نامزد انتخابات در حوزه نهبندان و سربیشه

ایرنا - فرماندار نهبندان گفت: در اجرای ماده 36 آیین نامه اجرایی و قانون انتخابات مجلس شورای اسالمی تعداد نامزدهای نمایندگی مجلس شورای اسالمی در حوزه انتخابیه نهبندان و سربیشه 1۴ 
نفر بوده که از این تعداد ۲ نفر تاکنون به نام های علی اصغر بخشی و حمید دستجردی انصراف خودشان را کتبا به فرمانداری اعالم کرده و در سامانه جامع انتخابات نیز درج شده است. مجید بیکی 
افزود: در مجموع 119 شعبه اخذ رای پیش بینی شده که 6۴ شعبه در نهبندان و 55 شعبه در شهرستان سربیشه است. انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسالمی دوم اسفند امسال برگزار می شود.

منازعات سیاسی  در  پوشش مناظره نامزدها
گروه خبر-در حالی که نظرسنجی های 
انتخاباتی مراجع معتبر به پرهیز و اجتناب 
مردم از انتخاب بر اساس مسائل سیاسی 
در انتخابات پیش رو اشاره دارد فعالیت 
طیف های مختلف سیاسی در این حوزه 

همچنان پررنگ جلوه می کند. 

گرایش سیاسی  ونبودجامعیت 
بن بست برگزاری مناظرات

بازار مناظرات انتخاباتی نیز داغ است و از 
سوی جریان های رسانه ای ، دانشگاهی 
هایی مناظره  به  دعوت  صنفی   و 

انجام می گیرد که به دلیل نبود جامعیت، 
با  نهایی  لحظات  در  آنها  از  بسیاری 

شکست روبرو می شود. 
در این دور از انتخابات نیز روزنامه آوا، 
یک گروه رسانه ای مجازی، جمعی از 
دانشجویان و گروهی از اساتید دانشگاه 
پیش قدم برگزاری این نشست ها شده 
بودند که البته با توجه به استقبال نکردن 
برخی کاندیدا ها این دور نیز به نتیجه 
مطلوب نرسید . هر چند که بر اساس 
اطالعاتی که از دعوت به مناظره روزنامه 
کاندیداهای  است  آمده  دست  به  آوا 
غیر سیاسی این دور انتخابات به شدت 
این  و  اند  استقبال کرده  ها  مناظره  از 
سیاسی  کاندیداهای  که  است  درحالی 
اقبالی  سیاسی  جریانات  به  وابسته  و 
یا  و  اند  نداده  نشان  موضوع  این  به 
توسط  شده  هدایت  مناظرات  در  فقط 
اند   کرده  شرکت  خود  وابسته  جریان 
که این اقدام، گرایشات سیاسی برگزار 
است. نموده  تر  پررنگ  را   کنندگان 

تفتیش عقاید در پوشش مناظره
 در همین زمینه یک کانال خبری نوشت :

 شنیده ها حکایت از آن دارد که یک 

 گروه رسانه ای مجازی که برای ضبط 
برنامه های مناظره گونه خود مبالغ باالیی 
را از نامزدها مطالبه کرده است در اقدامی 
سیاسی بجای طرح مطالبات عمومی 
مردم به سواالتی کامال سیاسی و جهت 
دار روی آورده و به جای توجه به مسائل 
پیش رو و آینده حوزه انتخابیه سعی بر 
تفتیش عقاید نامزدها داشته است . این 
کانال خبری نوشت : یکی از نامزدها با 
تماس به مسئول این کانال از درخواست 
موضع گیری در خصوص برخی بزرگان 
این گروه رسانه  سیاسی کشور توسط 
ای خبر داده و گفته است که نامزدها 
 تمایل به مناظره در فضای بی طرف
بدون  بتوانند  تا  دارند  سیاسی  غیر  و 
دغدغه و حاشیه دیدگاه های خود را در 
 فضایی عادالنه مطرح کنند. نوع سواالت
 مبالغ باالی درخواستی و نحوه اطالع رسانی 
به کاندیداها از حاشیه هایی بود که در 
از  برخی  توسط  انتخابات  از  دور  این 
نامزدها به عنوان آسیب مطرح و مانع از 

برگزاری این برنامه ها شده بود .

چه کسی شاخص ها را 
مشخص کرده است ؟

در همین خصوص یک کاندیدای جوان 
در جمع حامیان خود در این خصوص 
این مناظره جز  عنوان کرده است که 
یک بازی سیاسی چیزی نیست چرا که 
هنوز هیچ رقابتی صورت نگرفته عده ای 
با نظرسازی خود سعی در القای شاخص 
بودن بقیه و نادیده گرفتن سایرین دارند.  
است مرجع  انتخاباتی گفته  نامزد  این 
انتخاب کاندیداهای شاخص برای دعوت 
بوده  چه  خصوص  این  در  مناظره  به 
است و آیا قانون اجازه می دهد که هر 
رسانه ای بدون پشتوانه آماری سعی در 

شاخص معرفی کردن عده ای و تضعیف 
بقیه کاندیداها  نماید .

مناظره با حضور مراجع 
رسمی و  نظارتی باشد

دیگر  کاندیدای  این خصوص یک  در 
مناظره  لیست  او در  اسم  نیز که گویا 
و  آمده  اطالعش  بدون  کنندگان 
نشده  وی  با  هماهنگی  هیچگونه 
است نیز بیانیه صادر کرده است.  این 
کاندیدا در بیانیه خود آورده: در خصوص 
اطالعیه ای که به شکل گسترده  مبنی 
بر شرکت اینجانب به همراه تعدادی از 
نامزدهای محترم حوزه انتخابیه بیرجند، 
خوسف و درمیان در برنامه مناظره در 
منتشر  بیرجند  کوهستان  هتل  محل 
شده است ، ضمن اعتقاد راسخ بر اصل  
مردم  به  پاسخگویی  و  سازی  شفاف 
شریف، به استحضار مردم عزیز استان 
می رساند شرکت در این مراسم  بدون 
هیچ هماهنگی با ستاد بنده  اعالم شده 
است. در تماس های اولیه با این ستاد  
اعالم  شده، پس از بررسی برنامه های 
بسیار  تراکم  به  توجه  با  و  پیشنهادی 
در  انتخاباتی  محترم  نامزدهای  باالی 
سه شهرستان بیرجند، خوسف و درمیان 
و روستاهای گوناگون و بررسی تمامی 
ها  درخواست  به  موجود،  های  برنامه 
جواب داده خواهد شد. در جلسه ای که 
در دفتر روزنامه آوای خراسان جنوبی با 
محترم  کاندیداهای  از  تعدادی  حضور 
ستاد  شد،  برگزار  آنها  های  نماینده  و 
اینجانب تأکید نمود که برنامه برگزاری 
جلسات پرسش و پاسخ ها و مناظرات 
باید از طریق مراجع رسمی و با حضور 
مطبوعات  خانه  نمایندگان  یا  اعضا 
استان انجام شود. در آن جلسه ضمن 

اعالم آمادگی ستاد اینجانب و موافقت 
با شرکت حضوری در جلسه پرسش و 
پاسخ با حضور سایر کاندیداهای محترم 
کماکان  مطبوعات،  خانه  نمایندگان  و 

منتظر برگزاری برنامه فوق می باشد.

خانه مطبوعات فضای عادالنه 
 برای مناظره ایجاد می کند

 در همین زمینه خانه مطبوعات استان 
نیز قبل از این در بیانیه اعالم کرده بود 
: خانه مطبوعات و رسانه استان در راستای 
ایجاد فضای سالم ، مساوی و رقابتی در 
راستای افزایش مشارکت عمومی و کمک 
به افکار عمومی در جهت انتخاب اصلح 
در نظر دارد فضایی عادالنه ، مطالبات ، 
سواالت و درخواست های افکار عمومی 
را که توسط اقشار مختلف طرح می گردد 
را برای پاسخگویی در اختیار نامزدهای 
انتخاباتی مجلس قرار داده و پاسخ های 
بازوان رسانه ای  از طریق  را  داده شده 
خود منتشر نماید.  لذا ضمن تشکر و 
تقدیر ویژه از همکاران محترم در اقشار 
مختلف اعم از رسانه ای، دانشجویی و 
فعاالن فضای مجازی  که در قالب های 
متفاوت اقدام به این امر نموده اند دعوت 
می شود با توجه به درخواست تعدادی از 
کاندیداهای محترم بر تمرکز تمامی موارد 
و ایجاد فضای یکنواخت برای پاسخگویی 
سواالت و مطالبات ، موارد مد نظر خود  
را برای دفتر خانه مطبوعات ارسال تا با 
دعوت از همه این گروه ها و ارائه یک 
لیست سوال واحد به توفیق بیشتر و اثر 
گذاری کامل تر این موضوع کمک نمائیم. 
با این حال باید دید آیا در روزهای آینده 
با حضور ناظرانی چون مراجع رسمی و 
صنفی ، مسیر مناظرات به سمت منطقی 

و عادالنه خود خواهد رفت یا خیر ؟

بسته انتخاباتی دومین و سومین  روز تبلیغات رسمی نامزدهای نمایندگی مجلس

حسابداری: 
* مهارت های دیپلم: حسابداری عمومی مقدماتی، حسابداری عمومی تکمیلی، رایانه کار  
حسابداری مالی، حسابدار حقوق و دستمزد، حسابداری صنعتی، مسئول و سفارشات، 

سرپرست ترخیص کاال، کاربر امور بانکی .
* حسابداری شرکت ها و ثبت اسناد، دفتر روزنامه و کل، گزارشات مالی، ارزش افزوده، 

معامالت فصلی، اظهارنامه، لیست دستمزد و نرم افزار هلو و محک، رافع و ...
 کامپیوتر: 

کاربر رایانه، کاربر ICDL و کاربر فتوشاپ و...

مجتمع  آموزشی پارسیان برگزار می نماید: 

با مجوز رسمی از سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

  3۲۲3۷۸۸۶ همراه: ۰۹۱۵۵۶۰۵۴۴۱
آدرس: بیرجند، نبش طالقانی ۱۵، ساختمان عسل، طبقه سوم

ـی
شــ

فرو

تلفن تماس: ۰۹۱۵3۶3۵۸۵3   از ساعت ۹ تا ۱۲ و ۱۷ تا  ۱۹

قابل توجه بانک ها، موسسات دولتی و غیره
یک باب ساختمان به مساحت پانصد مترمربع، سه نبش در کنار 
خیابان مدرس بیرجند، روبروی بانک سپه و فلکه اول با جواز 

هفت طبقه ساختمان از شهرداری شامل چهار طبقه تجاری
 و سه طبقه اداری با قیمت کارشناسی به فروش می رسد.

قابل توجه اعضای محترم اتحادیه صنف عکاسان و چاپخانه داران  شهرستان بیرجند
در اجرای آیین نامه اجرایی نحوه برگزاری انتخابات هیئت مدیره و بازرسان اتحادیه های صنفی )موضوع تبصره ۳ ماده 
22 و ماده 2۳ قانون نظام صنفی( بدینوسیله از کلیه اعضای دارای پروانه کسب معتبر آن اتحادیه دعوت می شود با در 
دست داشتن اصل یا تصویر پروانه کسب و یا کارت عضویت عکسدار اتحادیه در روز سه شنبه مورخ ۹۸/۱۱/2۹ ساعت 
 ۹/۳0  الی ۱0/۳0 جهت شرکت در انتخابات هیئت مدیره و بازرس، شخصا به نشانی اتاق اصناف واقع در خیابان طالقانی،
 طالقانی ۳ فرعی ۸ مراجعه و نمایندگان مورد نظر خود را از بین افراد ذیل به تعداد ۵ نفر عضو اصلی و 2 نفر عضو 

علی البدل هیئت مدیره و یک نفر اصلی و یک نفر علی البدل بازرس انتخاب نمایند.
اسامی داوطلبان عضویت در هیئت مدیره:

۱-  سمیه افضلی 2- غالمرضا جعفرپور مقدم ۳- ابوالفضل حداد ۴- سید مرتضی حمزه ۵- جواد داودی ۶- علیرضا 
راستگو ۷- احمد رسته ۸- اسماعیل زنگوئی ۹- مرضیه هنری

اسامی داوطلبان عضویت در سمت بازرس:
۱-  غالمحسین آراسته 2- معصومه ثابت جازاری ۳- قدسیه کارگر ۴- اشکان نجاری درمیان

آریانفر- رئیس هیئت اجرایی برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی شهرستان 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 ۱۳۹۸۶0۳0۸00۱00۴0۳۸ – ۱۳۹۸/۱0/۳0 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 خانم فاطمه صغری کالته 
بجدی  فرزند علی به شماره شناسنامه ۱۴ و شماره ملی 0۶۵2۳۶۱۵0۱ نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ۱۶۶/۱0 مترمربع 
قسمتی از پالک شماره ۱۳۹۶- اصلی بخش 2 بیرجند از محل مالکیت خانم لیلی دستی گردی  محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم 
 مراتب در دو 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 دو 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 : ۱۳۹۸/۱۱/۱۰  تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۳۹۸/۱۱/۲۶    علی فضلی- رئیس ثبت اسناد و امالک بیرجند



موفقیت و انرژی

واکنش

مثبت فكر كنید

هر فكر، صورتی از انرژی است كه برای نیكی 
یا بدی خود تولید می كنیم. با اندیشیدن به افكار 
بهشتی با نیروی بهشتی مرتبط می شویم، شادی 
را احساس می كنیم. یاد بگیرید كه احساس هایتان 
را از طریق افكار مثبت مهار كنید. به دقت افكارتان 
را زیر نظر بگیرید و هنگامی كه یك فكر منفی 
هجوم می آورد، خودتان را وارسی و به جای آن 
یك فكر مثبت جایگزین كنید. ذهن مثبت، اوضاع 
مثبت را به خود جلب می كند. به خاطر داشته 
باشید كه عالم، به نیات ما پاسخ می دهد. افكار 
و عقاید ما به صورت انرژی از وجودمان ساطع می 
شود و به جهان بیرون راه می یابد و محیط سعی 
می كند آنچه را كه می خواهیم، به ما هدیه كند. 

مهارت های ادراكی  تجسمی با موسیقی

فیزیكی  طور  به  كودک  به  موسیقی  آموزش 
بخشی از سمت چپ مغز را كه با پردازش زبان 
درگیر است، توسعه می دهد و به عبارتی مدارهای 
عصبی مغز را به روش خاصی به هم پیوند می دهد. 
همچنین پیوند دادن اطالعات جدید با آهنگ های 
در  بهتر  جدید  اطالعات  می شود  باعث  آشنا 
ذهن كودكان ثبت شود. یك رابطه منطقی بین 
آموزش موسیقی به كودک و توانایی او در زمینه 
مهارت های ادراكی و تجسمی آن ها وجود دارد. 
به این معنی كه درک موسیقی به كودكان كمك 
می كند تا عناصر مختلفی را كنار هم قرار دهند 
مثل كاری كه برای حل یك مسئله ریاضی به 
صورت ذهنی انجام می دهند. داده های مشابهی 
از تحقیقات گوناگون این موضوع را تایید می كند 
زمان  به مرور  به كودک  آموزش موسیقی  كه 
مهارت های ادراكی و تجسمی را افزایش دهد. این 
مهارت ها در حل مسائل چند مجهولی مثل مسائل 
مربوط به معماری، مهندسی، ریاضیات، هنر، بازی 

و مخصوصا كار با كامپیوتر به كار می آیند.
همه افراد می توانند مفاهیم مختلفی را بیاموزند. 
اما اینكه شخصی برچسب نابغه به خود می گیرد 
به خاطر سرعت یادگیری اوست. موسیقی دقیقا 
روی سرعت یادگیری تاثیر می گذارد. اگر بتوانید 
در سنین كودكی فرزندتان را با موسیقی آشنا كنید 
روی سرعت یادگیری او تاثیر عمیقی گذاشته اید. 
موسیقی قدرت حل مسئله كودكان را باال می برد 
چون او در خالل نواختن و تمرین موسیقی قوه 
تفكر خود را به كار می اندازد و از طریق تمركز و 

تفكر به تمرین می پردازد. 

پیشگیری از کاهش حافظه با زردچوبه

كه  افرادی  حافظه  برای  زردچوبه  گرم  یك 
فشار خون كمی باال دارند موثر است. زردچوبه 
ادویه ای است كه در غذاهای آسیایی استفاده 
می شود و رنگ زرد و نارنجی آن ناشی از وجود 

وجود  است.  كوركومین  به  موسوم  رنگدانه ای 
رنگدانه كوركومین در زردچوبه خطر زوال عقل 
 را كاهش می دهد و در تقویت حافظه مفید است. 
دارچین هم باعث كاهش قند خون می شود و 

خطر انحطاط عصبی را كاهش می دهد

عرق سرد و سرگیجه نشانه چیست؟

عرق سرد و سرگیجه كه به طور منظم اتفاق افتد، 
می تواند نشانه  یك بیماری جدی باشد، در حالی 
كه حمالت دوره ای آن می تواند با داروهای ساده 
درمان شود. زمانی كه فشار خون پایین می آید، 

بدن مقداری از انرژی خود را از دست می دهد و 
این می تواند منجر به ایجاد عرق سرد و سرگیجه 
شود. یكی دیگر از علت ها سطح پایین قند خون 
است. استرس و فشار بیش از حد روحی و روانی 

نیز می تواند دلیلی برای عرق سرد  باشد.

نکاتی برای آرام تر غذا خوردن  

هنگام غذا خوردن، آنچه باعث می شود حواستان 
پرت شود را خاموش كنید تا بتوانید تمركز بیشتری 
روی غذا بگذارید. به جای اینكه مقدار زیادی غذا 
را یكجا وارد دهان تان كنید، به لقمه ها یا گازهای 

كوچك تبدیلش كنید. سریع غذا خوردن معموال به 
این معناست كه آنچه می خورید را خوب نمی جوید. 
بیشتر از قبل روی جویدن غذا تمركز كنید. این كار 
حتی به گوارش بهتر غذا هم كمك می كند. بعد از 

هر لقمه قاشق و چنگال خود را پایین بگذارید.

غذاهای مضر برای بلغمی مزاج ها

لبنیات، سركه، ترشی لیته، سیب زمینی، عدس، 
قارچ، گوشت گاو و گوساله، گوشت سفید )براي 
رماتیسمی ها بد بوده (، چای، قهوه، نسكافه، میوه 
ترش و نرسیده، نارنگی، كیوی، خیار پوست كنده، 

لیمو شیرین، سوپ جو با زنجبیل روغن نباتی، كره 
گیاهی، نوشابه، برنج، سوسیس و كالباس و فرآورده 
های این چنینی. در صورتی كه شما هم با وجود 
اندامی الغر، شكم بزرگی دارید بدانید كه این شكم 

ناشی از غلبه بلغم است.

دارچین برای کاهش بزاق زیاد دهان

از رایج ترین روش ها برای درمان بزاق زیاد، دارچین 
است ؛ توانایی آن برای كاهش باكتری موجود درون 
دهان كامال ً قدرتمند است، دارچین می تواند تولید 
بزاق را فورا محدود كند. شما باید آن را به عنوان 

یك چای و چند بار در روز مصرف كنید تا وضعیت 
به تدریج بهبود یابد. مقداری چوب دارچین پودر 
كنید و در داخل یك كیسه چای با آب داغ تركیب 
كنید و اجازه دهید چند دقیقه بماند.كمی عسل برای 

مزه بهتر بریزید و به صورت روزانه بخورید.

با افزایش سن انسان، معده آهسته تر تخلیه می شود و بر همین اساس، برای مدتی طوالنی تر 
 احساس سیری می كنید. همچنین، برخی سیگنال های مغزی كه اشتها و سیری را كنترل

 می كنند، تضعیف می شوند. تمامی این موارد می توانند به كمتر غذا خوردن افراد مسن، كاهش وزن 
و ناتوانی در جذب مواد مغذی كافی برای پشتیبانی از نیازهای بدن منجر شوند. بسیاری از داروها نیز 
می توانند بر اشتهای فرد مسن تاثیرگذار باشند و از این رو، باید توجه ویژه ای به میزان غذای مصرفی 

و این كه چه مواقعی غذا می خورند، داشته باشند.

شیر زردچوبه توانایی كبد شما برای پردازش مواد غذایی و مواد شیمیایی را افزایش می دهد. به این 
ترتیب بدن شما را پاک می كند. پس از نوشیدن یك لیوان شیر “طالیی”، كوركومین موجود در 
نوشیدنی، آنزیم های خاصی را كه باعث التهاب بدن می شود را كاهش می دهد.زردچوبه دارای خواص 
آنتی بیوتیك است كه در برابر باكتری ها، ویروس ها و قارچ ها مبارزه می كند و یك درمان برای 
سرماخوردگی و گلودرد است. مصرف مرتب شیر زردچوبه باعث كاهش وزن و جلوگیری از تجمع چربی 

در بدن می شود. شیر زردچوبه یك ماده موثر برای افزایش سرعت كاهش وزن است.

خواص خوردن شیر زردچوبه قبل از خوابپیری و كاهش وزن

بیستم جمادی الثانی سالروز میالدت باسعادت حضرت 
فاطمه زهرا )سالم ا... علیها( روزی پر از خاطره و معنویت 
است؛ خاطراتی شیرین از مادران مهربان، فرزندان با محبت و 
همسران با وفا ؛ این روز به ُیمن ِ زاد روز بانوی نمونه اسالم، 
فاطمه زهرا )س( روز مادر نام گرفته است ؛ بانویی كه گل 
سرسبد تمام بانوان عالم است؛ تنها زنی كه پدرش معصوم ، 
شوهرش معصوم و خودش نیز معصوم بوده و پیامبر گرامی 
اسالم )ص( به او لقب “ اُم ابیها “  داده است،یعنی زنی 
كه برای پدرش همچون مادر بود. زندگی و سیره حضرت 

آموزنده و جذاب است كه هر زن  به قدری   زهرا )س( 
آزاده ای در جهان او را چونان قدیسه ای تحسین می كند؛ 
زنی كه تولدش از دامن خدیجه كبری ، همسر پیامبر گرامی 
اسالم )ص( و در كانون نخستین خانواده اسالمی با نغمه 
های آسمانی و تسبیح قدسیان همراه شد و شب میالدش 
را عرشیان به بانگ تكبیر و تسبیح جشن گرفتند و خداوند 
لقب كوثر به او عطا كرد؛ زیرا وی سرچشمه تمام خوبی 
های جهان است. درباره بزرگی و قداست آن بانوی واالمقام، 
سخنان بسیاری گفته و نوشته شده است، ولی مهم ترین 

مظهر و نشانه فضیلت و بزرگی حضرت آن است كه خداوند 
متعال در قرآن كریم و در تعدادی از آیات، به آن فخر زنان 
عالم، اشاراتی باشكوه و عزت بخش دارد. مانند آیه مباهله  
آیه تطهیر و آیه مودت است. نمونه دیگر آیه 7 سوره انسان 
است كه خداوند می فرماید: »ابرار و نیكان كسانی هستند 
كه به نذر خود وفا می كنند.« این آیه به ماجرای بیماری 
امام حسن )ع( و امام حسین )ع( اشاره دارد كه حضرت زهرا 
)س( و امام علی ع( سه روز روزه می گیرند و افطاری خود را 

به مسكین می دهند. 

 والت حضرت فاطمه زهرا )سالم ا... علیها( و روز زن مبارک
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کلیه لوازم دست دوم شما را خریداریم
 با یک تماس اختالف قیمت را تجربه کنید.  

۰915   866   8۰۰2 
نهال عناب و زرشک    ۰۹۰۱۱۲۵۱۲۰۵

سمســـاری صــادق
لوازم منزل شما را منصفانه خریداریم.

۰۹۱۵۱۶۴۱۴۶۴ - ۰۹۳۸۰۱۶۰۷۷۹

به یک همکار آقا در فروشگاه لوازم 
خودرو و شراکت در کار نیازمندیم. 

۰۹۱۵۸۲۵۴۱۷۲ یم
ند

ازم
نی

آدرس: بلوار شهید محالتی - نبش 22 بهمن
32۰444۰۰ - 32۰44113 -۰91516۰۰158 ابوالفضل خزیمه نژاد

madaen restaurant جهت دریافت اطالعات كلمه رستوران مدائن یا
 را به سامانه ۱۰۰۰۸۵۹۰ ارسال كنید. جهت ارتباط بهتر و آسانتر با ما  از طریق

 شماره گیری #  ۳۵۵۵۵*۶۶۵۵* به صورت كامال رایگان اقدام فرمایید

پیـک رایگان مصرف برنج صد در صد ایرانی
با مـا لذت غذاهـای ایـرانی را تجربـه کنید

با مدیریت جدید )ابوالفضل خزیمه نژاد( 
و كادر مجرب و كارآزموده مدیریت با ۱۸ سال سابقه كار 
در بهترین رستوران های سطح شهر بیرجند
 * برگزاری كلیه مجالس با ظرفیت سالن ۴۵۰ نفر
 و امکان سرویس دهی در هر مکان كه شما صالح بدانید.

 آماده عقد قرارداد با كلیه 
ارگان ها،  ادارات و شركت ها

بلوار فرودگاه سه راه صیاد شیرازی
  ۰۹۱۵۱۶۴۲۳۷۷  -  مهدی وسیله كار

                 اجاره کامل لوازم قالب بندی و داربست بندی، قالب فلزی،
          جک سقفی،لوله بولت و.... جهت فونداسیون،

        دیوار برشی،مخازن 

به یک نیروی آشپز یا کمک آشپز جهت 
کار در رستوران واقع در شمال شهر 
با بیمه نیازمندیم.     ۰۹۳۸۴۳۰۶۴۹۷ یم

ند
ازم

نی

الستیک اکبری
بلوار مسافر روبروی ترمینال 

 ۰۹۱۵۴۱۳۱۳۵۵
۳۲۳۳۸۳۴۸ 

تهیه و توزیع انواع تایرهای ایرانی و خارجی

خیابان مدرس 
 جنب استانداری
  ۰915163586۰ - کرباسچی

عکاسی ارژنگ واقع در سجادشهر 
با ۱۸ سال سابقه کار واگذار می شود.

۰۹۱۵۶۶۵۹۲۷۱- حاضری شی
فرو

به یک فروشنده آقا با سابقه کار در 
پوشاک آقایان به صورت تمام وقت یا 
نیمه وقت نیازمندیم. ۰۹۱۵۵۶۲۲۳۱۸ یم

ند
ازم

نی

۱. مدیر دیجیتال مارکتینگ  
آشنایی کامل با فضای مجازی و تولید 

محتوای دیجیتال
۲. تولید کننده محتوا 

 گرافیست و موشن گرافیک کار 
عالقه مندان می توانند رزومه و نمونه 

کارهای خود را از طریق تلگرام به شماره 
ذیل ارسال نمایند.

۳۲۳۵۷۳۱۱ -09۱۲0۷۷8840       
حقوق قانون کار - محیط کاری پویا و امن

ری
مکا

ه ه
ت ب

عو
د

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

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

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

شرکـت حسابـداری تـراز پـژوهان جــامع

   آدرس :  بیرجند/ خیابان طالقانی / نبش طالقانی 15/ ساختمان عسل/ طبقه سوم  ۰91556۰2737

انواع رنگ داخلی    ۰۹۱۵۸۶۳۴۶۹۳

نقاشی ساختمان 
فرزانگان

تاالر سـی کـاج

 و 
ت

ری
دی

ا م
ب

د 
دی

ل ج
سن

پر

۳۲۳۵۸۲۲۳ - ۰۹۱۵۱۶۳۴۸7۳   غالمرضا  احمدی  
بلوار شهدای عبادی - میدان ابن حسام- تاالر سی كاج

در خدمت همشهریان گرامی می باشد.

خریـد انـواع فلـزات

مستعمل اداری، ساختمانی، کشاورزی 
صنایع و معادن، خانگی به صورت نقدی

آهن، مس، برنج با قیمت عالی
۰۹۱۵۱۶۰۲۸۳۵- ۰۹۱۵۶۶۵۵۶۰۱-  ترابی

پروانه اشتغال به کار مهندسی به شماره عضویت 
۳۹۳۰۰۰۲۷۴۲ به شماره پروانه اشتغال ۳۹۳۰۰۰۰۳۲۰ 
به نام مصطفی حسین پور به شماره شناسنامه ۱۱۴۶۴ 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. دی
قو

مف

با اقساط
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مراسم چهلم سردار دل ها در نقاط مختلف استان برگزار شد

مشارکت مردم در انتخابات
 پشتوانه  نظام جمهوری اسالمی

مهر- امام جمعه موقت بیرجند گفت: 
پشتوانه  انتخابات  در  مشارکت مردم 
است.  اسالمی  جمهوری  نظام 
حجت االسالم نوفرستی در خطبه های 
نماز جمعه بیرجند با اشاره به سالروز 
والدت حضرت زهرا )س( اظهارکرد: 
طبق روایات نقل شده از بزرگان دین 
و معصومین )ع( همه خیر و خوبی ها در 
حضرت فاطمه )س( جمع شده است 
و از این جهت محبوب ترین فرد نزد 
رسول خدا )ص( بود. امام جمعه موقت 
بیرجند گفت: ۲۲ بهمن امسال به واسطه 
سلیمانی  سردار  اربعین  با  همزمانی 
از شکوه بیشتری برخوردار بود و به 
راستی یک فجر سلیمانی شکل گرفت.

خطبه های آدینه

خدمتی از دانمارک 
برنز آورد

فارس- »نجمه خدمتی« در مسابقات 
دانمارک  تیراندازی جهانی  قهرمانی 
سوم  سکوی  بر  برنز  گردن آویز  با 
رقابت ها ایستاد. او در رشته میکس 
به همراه  این رقابت ها  بادی  تفنگ 
بر  برنز  گردن آویز  با  صداقت  مهیار 
سکوی سوم این ماراتن جهانی ایستاد.

پیشتازی بیرجند در مسابقات 
ملی فوتبال امید 

روز  در  بیرجند  پیروزی  فوتبال  تیم 
نخست از مسابقات ملی فوتبال امید، 
در بجنورد با نتیجه ۲ بر صفر از سد 
بازی  دومین  در  و  گذشت  گز  بندر 
نیز یک بر صفر در مقابل بجنورد به 
پیروزی رسید. همچنین تیم پیشگامان 
بیرجند با نتیجه یک بر صفر نماینده 

سیستان وبلوچستان را شکست داد.

ورزشی

* همایش مربیان و سرگروه های طرح 
شهید بهنام محمدی یکی از ۱۰ طرح 
اعتالی بسیج است که برای دومین سال 
پیاپی و امسال در ۳۴ مدرسه استان در 

مقطع متوسطه اول برگزار شد.
*همایش پیاده روی خانوادگی طالب و 
روحانیون تحت عنوان رهروان راه والیت 

دیروز در بیرجند برگزار شد.
*برای اولین بار مسابقات لیگ باشگاه های 
نجات غریق و غواصی استان با عنوان جام 
شهدای غواص دیروز در بیرجند برگزار شد.
از جوانان خوسف در مسابقه  نفر   5۴ *
دوچرخه سواری که به مناسبت گرامیداشت 
چهل و یکمین سالگرد پیروزی انقالب 

اسالمی برگزار شد، رقابت کردند.
کشف  از  استان  انتظامی  فرمانده   *
کیلوگرم   ۲5 و  تریاک  ۱755کیلوگرم 
حشیش با همکاری پلیس استان های قم 

و سمنان خبر داد.

اخبار کوتاه

ساخت ربات جستجوگر 
در دانشگاه بیرجند

هدف  با  جستجوگر  کاربردی  ربات  ایسنا- 
جستجو و ردگیری چندگانه اهداف، تمرکز و  
قفل کردن روی سوژه مدنظر توسط محققان 
 دانشگاه بیرجند ساخته شد.  این ربات کاربردی 
ناصر  پروژه دانشجوی کارشناسی  به عنوان 
جوانمرد و با  نظارت رضا زارع عضو هیئت علمی 
دانشگاه بیرجند و سیدحسین موسوی در محل 
آزمایشگاه پروژه  الکترونیک دانشگاه بیرجند 
ساخته شد.  این پروژه شخص را به عنوان هدف 
در نظر گرفته و با تقسیم تنه به سه قسمت باال، 
وسط و پایین تنه  صورت فرد را پیدا کرده و فرد 
موردنظر را دنبال می کند.  برای ساخت این پروژه 
با توجه به بحث پردازشی و نیاز به پردازشگرها 
و عملگرهای سریع مورد نیاز برای آن در حدود 
  ۲5 میلیون تومان هزینه شده است و ساخت آن 

تقریباً یک و نیم سال به طول انجامیده است. 

امروز یخبندان شدت می گیرد

صداوسیما-  کارشناس هواشناسی استان گفت: امروز در نقاط مختلف استان  دمای هوا به طور محسوس حدود 5 تا ۸ درجه سانتیگراد کاهش می یابد و یخبندان تشدید خواهد 
شد. همچنین امروز سرعت وزش باد افزایش می یابد و در نیمه غربی گاهی وزش باد شدید همراه با گرد و خاک پیش بینی می شود . امروز هوا ابری گزارش شده است. زارعی 

ادامه داد: دیروز سربیشه با حداقل دمای 7 درجه سانتیگراد زیر صفر سردترین و دهسلم نهبندان با حداکثر دمای ۱۸ درجه سانتیگراد باالی صفر گرمترین نقطه استان بود.

فرماندار خوسف گفت: معدن مس  ایسنا- 
قلعه زری نیاز به نوسازی دارد والزم است ظرف 
شش ماه تأسیسات داخل معدن و نیز خانه های 
سازمانی داخل روستا توسط هیئت مدیره  و 
اینصورت  غیر  در  نوسازی شود  سهامداران 
مراجع قضایی وارد عمل خواهند شد. شفیعی، در 
جلسه بررسی مشکالت معدن مس قلعه زری، 
گفت: الزم است برای معدن مس قلعه زری 
که ۳۹۰ کارگر یک دستگاه آمبوالنس توسط 
سازمان تأمین اجتماعی تأمین شود و کارگران 
از خدمات پزشکی برخوردار شوند.وی گفت: 
از محل حق سهم معدنی دولت مخزن آب 

شرب در روستای معدن قلعه زری به صورت 
مشارکتی با شرکت آب و فاضالب روستایی 
استان با اعتبار ۴ میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال 
در  اینکه  بیان  با  وی  است.  شده  تعویض 
شهرستان خوسف 5 معدن طال وجود دارد، 
افزود: ۴5۰ میلیارد ریال تسهیالت اشتغالزایی 
برای احداث کارخانه های فرآوری  به دو معدن 
طالی شادان و کودکان اختصتص یافته که به 
زودی عملیات اجرایی این کارخانه ها با حضور  
کارخانه های  راه اندازی  و  آغاز  وزیر  معاون 
ایجاد  باعث  معادن  این  در  طال  فرآوری 
تحول اقتصادی در ا ین منطقه خواهد شد. 

به گفته او از موضوعات بسیار مهم در بحث 
زیرساخت ها تأمین گاز است که با پیگیری های 
دهستان  به  گازرسانی  عملیات  شده   انجام 
قلعه زری شامل ۱۴ روستای دارای دهیاری 
و روستاهای بدون دهیاری در مسیر و معادن 
این دهستان با اعتبار ۳۰۰ میلیارد ریال در دهه 
فجر آغاز شد. شفیعی گفت: در دهستان ماژان 
و براکوه عملیات گازرسانی به ۳۸ روستای 
دارای دهیاری و ۲۹ روستای فاقد دهیاری 
شروع شده است که از این تعداد ۱۹ روستا 
از  دیگر  متصل شده اند.یکی  گاز  به شبکه 
زیرساخت های مورد نیاز  معادن تأمین برق 

است که پیگیر احداث پست ۱۳۲ کیلوات 
جهت تامین برق معادن کودکان و شادان 
هستیم. وی با اشاره به ظرفیت های خوسف 
گل  وجود  کشاورزی  بخش  در  داد:  ادامه 
دامداری وجود  بحث  در  و  عناب  و  نرگس 
شتر به عنوان ظرفیت های بخش کشاورزی 
شهرستان است.فرماندار خوسف گفت: چهار 
در  کشاورزی  محصوالت  فرآودی  کارخانه 
شهرستان در حال احداث است که تا پایان 
سال به بهره برداری خواهد رسید. شفیعی از 
پیشرفت ۴۰ درصدی کشتارگاه صنعتی دام 
به عنوان بزرگترین کشتارگاه صنعتی استان 

زودتر  چه  هر  امیدواریم  افزود:  و  داد  خبر 
این کشتارگاه برای تکمیل چرخه تولید به 
بهره برداری برسد. وی ادامه داد: با وجود ۶۸ 
مرغداری فعال در شهرستان خوسف  به عنوان 
قطب تولید گوشت  سفید در استان مطرح 
است  که عملیات اجرایی ساخت کشتارگاه 
ریالی  میلیارد  صد  سرمایه گذاری  با  طیور 
شروع شده است. شفیعی اظهار کرد: بیشترین 
جنوبی  خراسان  در  خارجی  سرمایه گذاری 
متعلق به خوسف با مبلغ ۹۰۰ میلیارد تومان 
است که این حجم سرمایه گذاری در استان و 

شهرستان بی سابقه بوده است.

فرصت6 ماههبراینوسازیمعدنمسقلعهزری

مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه در سپاه 
ثارا...)ع( استان کرمان گفت: سردار سلیمانی 
ذره ای کبر و غرور نداشت و در اندیشه او 
همه انسان ها بندگان خدا بودند اما خطوط 
قرمزی داشت و خود را در مقابل فرزندان 
تالش  همیشه  و  می دید  کوچک  شهدا 
می کرد حتی به فکر گناه نباشد. به گزارش 
ایرنا،  حجت االسالم علی عرب پور در آیین 
حاج  سپهبد  سردار  شهادت  روز  چهلمین 
قاسم سلیمانی در مصالی المهدی )عج( 
بزرگوار،  شهید  این  اینکه  بیان  با  بیرجند 
افزود:  نواز بود،  شهرت  گریز و مستضعف  
شهادت سردار سلیمانی وحدت ملت ایران 
و عراق را افزایش داد و شهادتش مکتب 
مقاومت و ایستادگی را به جهان مخابره کرد.

وی بیان کرد: این شهید بزرگوار در دست خط 
به جا مانده از خود نوشته »خداوندا مرا بپذیر، 
که  دیداری  همان  دیدارتم،  عاشق  خداوندا 
موسی را ناتوان از ایستادن و نفس کشیدن 

کرد، خداوندا مرا پاکیزه بپذیر«.

مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه در سپاه ثارا... 
استان کرمان افزود: رژیم غاصب صهیونیستی 

و آمریکای جنایتکار از دستاوردهای شهادت 
حاج قاسم سلیمانی وحشت دارند؛ این شهید 
بسیار قانع و با مناعت طبع و همیشه در انتظار 

شهادت بود و در نهایت به آرزویش رسید.

دل ها  سردار  سلیمانی  شهید  افزود:   وی 
شود  آلوده  فطرتش  نداد  اجازه  چون  شد 

سپهبد  شهید  داشت،  گناه  از  وارستگی  و 
عارف  می ایستاد  نماز  به  وقتی  سلیمانی 
واقعی بود و منش کریمانه او بر سربازان و 
ژنرال های سوریه و عراق تاثیر مثبت گذاشته 

بود. وی ادامه داد: شهید سلیمانی در میدان 
شرعی  مسائل  کوچکترین  نبرد،  و  جنگ 

و حقوقی افراد را براساس عدالت و اخالق 
مراعات می کرد.

وی گفت: این شهید واالمقام شجاعت را به 
ارتش سوریه و عراق بازگرداند و امروز حاج 

قاسم در دل های مردم سوریه، عراق، یمن 
و لبنان انسان مقدسی است. در این آیین که 
با حضور و قشرهای مختلف مردم، نماینده 
ولی فقیه دراستان ، معاونان استاندار  و جمعی 
)عج(  المهدی  مصالی  در  مسئوالن   از 
شهید  نقاشی  تمثال  از  برگزارشد،  بیرجند 
زهان  جمعه  امام  شد.  رونمایی  سلیمانی 
هم در مراسم چهلمین روز شهادت سردار 
سلیمانی در نهبندان گفت: شهادت سردار 
سلیمانی جهان را متوجه خود کرد و این 
برابر  در  المللی  بین  یک خیزش عمومی 
استکبار است.حجت االسالم محمدی در 
اخالقی  ارزش های  و  محبوبیت  خصوص 
افزود: سردار شهید  قاسم سلیمانی  سردار 
 قاسم سلیمانی نه تنها امنیت را برای منطقه ،

بلکه برای جهان ایجاد کرده است.
وی گفت: سردار سلیمانی در سایه اخالص و 
خود را ندیدن توانست از مقام عبد الهی به مقام 
عندالهی برسد و مقام معظم رهبری به وی 

نشان ذوالفقاری اعطا کرد.

خطقرمزشهیدسلیمانی

می
مقا

س:  
عک
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استخر دانشگاه آزاد اسالمی

با آوردن این آگهی پرداختی شما درب استخر 8/000 تومان می باشد  قابل استفاده برای 3 نفر

طرف قرار داد با تمامی سازمان ها و ارگان ها با ۵0 درصد تخفیف 
با ارائه کارت شناسایی معتبر

آگهی مزایده اموال غیر منقول )رهني( 
به استناد مواد ۱۲۱ و ۱۲۲ - آیین نامه اجرای ششدانگ یک باب ساختمان دارای پالک ثبتی 
شماره یک هزار و ششصد و پنجاه و هفت فرعی از دویست و چهل و نه اصلي )۱۶۵۷ فرعي از 

۲۴۹ - اصلی( بخش ۲ شهاباد به نشانی بیرجند، خیابان توحید، توحید ۲۰ پالک ۲8 ملکي خانم زهرا خرم 
نژاد فرزند محمد با کد ملی ۰۶۵۲۷۱۴۶۳۳ که سند مالکیت آن ذیل صفحات ۴۰۶ و ۳۳۱ و ۳۳۴ دفاتر ۱۳۶و 
۱۶۱ دفاتر ۱۳۶ و ۱۶۱ امالک بیرجند به نام وی صادر و تسلیم گردیده است، محدود به حدود اربعه ذیل به 
شرح پرونده ثبتی: شماال به طول ۱۲متر پی دیواریست به کوچه شرقا به طول ۳۱ متر پی دیواریست به پالک 
۱۶۵۶ فرعی غربا به طول ۵ متر پی دیوار به میدان دوم طول ۲۶ متر پی دیوار به پالک ۱۶۵۹ فرعی )حقوق 
ارتفاقی ندارد( که اصل ملک برابر سند رهنی شماره ۳۶۶۰۳ – ۱۳۹۲/8/۱۲ دفترخانه ۷ بیرجند در قبال مبلغ 
یک میلیارد و هفتصد و ده میلیون ریال به انضمام سود و خسارت تاخیر برای مدت پنج سال و مازاد اول آن به 
موجب سند رهنی ۲۹۱۷۱- ۱۳۹۳/۵/۶ دفترخانه ۷ بیرجند در قبال مبلغ هشتصد میلیون ریال به انضمام سود 
و خسارت تاخیر برای مدت ۴8 ماه هر دو سند بدهی آقای محمد علی حسین زاده فرزند محمد حسن با کد 
ملی  ۰۶۵۲۷۱۴۶۳۳ در رهن بانک ملت شعبه محالتی بیرجند قرار گرفته است. چون متعهدین ظرف مدت 
مندرج در اسناد فوق به تعهدات خویش عمل ننموده اند، بانک مرتهن مستند به ماده ۳۴ - اصالحی قانون ثبت 
 از دفترخانه مربوطه راجع به وصل طلب خویش بدین شرح: سند رهنی شماره ۳۶۶۰۳ مبلغ ۱/۵۵۷/8۹۲/۰۰۰
ریال )شامل مبلغ ۱/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال اصل طلب و  مبلغ ۵۷/8۹۲/۰۰۰ ریال خسارت تاخیر تادیه تا روز درخواست 
۹۳/۱۱/۲۰ به انضمام جریمه دیرکرد تا روز وصول( و راجع به سند رهنی شماره ۲۹۱۷۱ مبلغ 8۰۲/۳۴۲/۲۶۹ ریال 
)شامل مبلغ ۷۶۳/۷۳۰/۱۳8 ریال اصل طلب و مبلغ ۳8/۶۱۲/8۳۱ ریال خسارت تاخیر تادیه تا روز درخواست 
۹۳/۱۱/۲۰ به انضمام جریمه دیرکرد تا روز وصول( تقاضای صدور اجرائیه علیه وام گیرنده و راهن با مشخصات 
فوق را نموده و پرونده هایی به ترتیب تحت شماره بایگانی ۹۳۰۰۳8۹ و۹۳۰۰۳۹۰ نزد اداره اجرای اسناد رسمی 
بیرجند تشکیل شده است. پس از ابالغ اجرائیه و انقضای مهلت مقرر قانونی به دلیل اینکه متعهدین و راهن بدهی 
خویش را پرداخت یا نزد صندوق ثبت تودیع ننموده اند، به درخواست بانک بستانکار مورد رهن ارزیابی و نتیجه به 
طرفین ابالغ و به اعتراضات واصله رسیدگی شده است و حسب تقاضای بانک بستانکار طی نامه وارده به شماره 
۹8۰۰۹۳۹۹ – ۱۳۹8/8/۱۳ به دلیل گذشت یک سال از تاریخ قطعیت ارزیابی مجددا مورد رهن مستند به تبصره 
۲ ذیل ماده ۱۰۱ - آئین نامه اجرا برابر نظریه کارشناس رسمی دادگستری وارده به شماره ۹8/۹/۱۱-۹8۰۱۰۶۳۵ 
به شرح ذیل : ششدانگ پالک به صورت یک مجتمع مسکونی در سه طبقه روی پیلوت دارای عرصه ای به مساحت 
۳۷۱/۴۴ مترمربع و اعیان در طبقه همکف ۱۲۶/۵مترمربع و پارکینگ ۹۶/۵ مترمربع و طبقات اول و دوم و سوم هر 
یک ۲۳۰/۴ مترمربع می باشد، هر کدام از واحدها سه خواب، هال و پذیرایی، آشپزخانه اوپن ، کابینت ام دی اف، کلیه 
کف ها سرامیک، پیش آمدگی ۳۰/۱۷ متر با قدمت بنای ۷ سال با انشعابات منصوبه به مبلغ چهل میلیارد و پانصد و 
نود میلیون ریال )۴/۵۹۰/۰۰۰/۰۰۰( ارزیابی و قطعیت یافته و در روز یکشنبه مورخ ۱۳۹8/۱۲/۱8 از ساعت ۹ الی 
۱۲ ظهر در محل اداره اجرای اسناد رسمی بیرجند واقع در میدان شهدا از طریق مزایده به فروش خواهد رسید. بانک 
بستانکار به موجب نامه شماره ۹8/۱۷۴۲۲۹۲ - ۱۳۹8/۱۰/۲۹ اعالم نموده که مورد رهن فاقد بیمه می باشد و در 
خصوص پرونده های فوق به استناد تبصره ذیل ماده ۴ آیین نامه اجرا خسارت تاخیر از روز درخواست صدور اجرائیه 
به بعد توسط اداره اجرا محاسبه خواهد شد، مزایده حضوری و نقدي از مبلغ ارزیابی شده فوق شروع و  به باالترین 
قیمت پیشنهادی فروخته خواهد شد و اشخاص می توانند با ارائه چک تضمین شده به مبلغ پایه در مزایده شرکت 
نمایند. الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و مصرف در صورتی که 
مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن 
معلوم شده یا نشده باشد بر عهده برنده مزایده است که در صورت وجود مازاد مسترد خواهد شد، حقوق دولتی به 
شرح ماده ۴۰ – آیین نامه اجرا  نقدا وصول و نسیه فقط راجع به طلب بستانکار با موافقت بانک ملت جایز می باشد ، 
هرگاه متعهد تا قبل از تنظیم صورتجلسه مزایده اقدام به پرداخت یا تعیین تکلیف بدهی خویش نمایند از انجام مزایده 
خودداری می گردد. تاریخ انتشار: 139۸/11/2۶     غالمرضا دادی – رئیس اداره اجرای اسناد رسمی 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 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
 برابر رای شماره ۱۳۹8۶۰۳۰8۰۰۱۰۰۴۰۴۳ – ۱۳۹8/۱۰/۳۰ 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 خانم منصوره سرافراز فرزند محمدعلی 
به شماره شناسنامه ۵۷۳۱ صادره از تهران و شماره ملی ۰۰۳۶۵۲۵۷۹۰ نسبت به ۱/۵ دانگ مشاع از ششدانگ یکباب منزل به مساحت ۲۵۲/۶۰ 
مترمربع قسمتی از پالک ۳۴8۷ فرعی از ۱۷۰۷ فرعی از ۱۴۲۷- اصلی بخش ۲ بیرجند از محل مالکیت مشاعی متقاضی محرز گردیده است. لذا  
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵روز 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 دو 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: 139۸/11/2۶  تاریخ انتشار نوبت دوم: 139۸/12/11  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 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 محمد علی اکبر آبادی  فرزند  غالمرضا  به شماره شناسنامه ۶۰ و شماره 
بیرجند  اصلی بخش ۲  از ۶۲۳-  به پالک ۲ فرعی  به مساحت ۶۲/۷۳ مترمربع  به ششدانگ یک قطعه زمین   ملی ۰۶۵۰۶۱۶۳۹۱ نسبت 
از محل مالکیت غالمرضا بهدانی  محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو 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 دو 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 : 139۸/11/10   تاریخ انتشار نوبت دوم : 139۸/11/2۶    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 ۱۳۹8۶۰۳8۰۰۱۰۰۴۰۳۷ – ۱۳۹8/۱۰/۳۰ 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 خانم محبوبه دستی گردی فرزند  رضا 
باب  به شماره شناسنامه ۰۶۴۰۴۱۲۴۵۹ نسبت به ششدانگ یک 
ساختمان به مساحت ۱۲۳/۶8 مترمربع قسمتی از پالک ۱۳۹۶- اصلی 
بخش ۲ بیرجند از محل مالکیت خانم صغری دستی گردی محرز 
 گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو 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 دو 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 : 139۸/11/10   تاریخ انتشار نوبت دوم : 
139۸/11/2۶    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 ۱۳۹8۶۰۳۰8۰۰۱۰۰۴۰۶۹ – ۱۳۹8/۱۰/۳۰ هیئت اول/ دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
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با خاور مسقف  حمل اثاثیه منزل مداحی
 و کارگر ماهر

  شهـرام  مداحی    3647  363  091۵ داخل و خارج شهر   

۲زلزله درطبس، بدون خسارت 

استانداری  بحران  مدیریت  مدیرکل   - ایرنا 
گفت: زلزله  ۴،5 ریشتری که پنجشنبه در بخش 
دیهوک طبس رخ داد تاکنون خسارتی نداشته 
همان  در  دیروزهم  افزود:  میرجلیلی  است. 
منطقه ۲ زمین لرزه دیگر حدود ۲.5 ریشتر به 
وقوع پیوست که مورد خاصی از آن نیز گزارش 
نشده است. وی گفت: اکنون تیم های مدیریت 
و  بشرویه  فردوس،  های  شهرستان  بحران 

طبس در حالت آماده باش هستند.
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حضرت زهرا سالم ا... علیها فرمودند:

فجعل ا... اطاعتنا نظاما للملة و امامتنا أمانا للفرقة
خدا اطاعت و پیروی از ما اهل بیت را سبب برقراری نظم اجتماعی در امت اسالمی و امامت

 و رهبری ما را عامل وحدت و درامان ماندن از تفرقه ها قرار داده است.
)بحار االنوار، ج 43، ص 158(

وعده  گفت:  جنوبی  خراسان  استاندار 
زمان  در  انتخاباتی  نامزدهای  که  هایی 
تبلیغات می دهند، در اذهان مردم ثبت و 
ضبط می شود. به گزارش اداره کل روابط 
عمومی استانداری خراسان جنوبی، محمد 
صادق معتمدیان با بیان این مطلب گفت: 
نامزدهای انتخاباتی بر اساس برنامه هایی 
که دارند، قول هایی به مردم می دهند که 
مطالبه ایجاد می کند لذا باید این نکته را در 
نظر داشته باشند که از دادن  وعده های 
غیر قانونی که در چارچوب وظایف نماینده 

نیست، خودداری نمایند.

 نامزدها وعده قابل اجرا بدهند

وی تأکید کرد: از آن جایی که نمایندگان 
باید پاسخگوی مطالبات مردم باشند، لذا 
وعده هایی که می دهند باید قابلیت اجرا 
و تحقق داشته باشد. استاندار با اشاره به 
پایان مهلت 7 روزه نامزدها برای تبلیغات 
یکم  پنجشنبه  روز  صبح   8 ساعت  در 
اسفندماه، تصریح نمود: به همه نامزدها و 
هواداران شان توصیه می شود فصل ششم 
و هفتم قانون انتخابات را مطالعه نمایند و با 
رعایت اصول اخالقی و اسالمی از تخریب 

یکدیگر خودداری نمایند.
معتمدیان با اشاره به این که قانون شفافیت 
مالی و هزینه های انتخاباتی چند روز پیش 
از مجلس به دولت و از طریق دولت به 
استان ها ابالغ شده، متذکر شد: این قانون 
12 ماده دارد و طبق مواد 7 و 8 این قانون؛  
نامزدها باید پس از افتتاح حساب نزد یکی 
از بانک های دارای مجوز از بانک مرکزی، 

مشخصات آن را به فرمانداران مراکز حوزه 
های انتخابیه اعالم کنند، سپس فردی را 
به عنوان نماینده مالی خود تعیین نموده و 
مشخصات وی را تا پیش از شروع زمان 

تبلیغات به فرمانداری ها اعالم کنند.

استفاده از امکانات دولتی، ممنوع

به گفته وی؛ بر اساس این قانون، سقف 
هزینه کرد نامزدهای انتخاباتی برای هر 
منطقه کاماًل مشخص می شود. استاندار 
در ادامه به تشریح ماده ۵۹ قانون انتخابات 
پرداخت و گفت: طبق قانون، انجام هرگونه 
فعالیت تبلیغاتی از تاریخ اعالم رسمی اسامی 
نامزدها برای نامزدهای نمایندگی مجلس از 
صدا و سیما، میز خطابه نمازجمعه یا هر 
وسیله دیگری که جنبه رسمی و دولتی 
دارد و فعالیت کارمندان در ساعات اداری و 
همچنین استفاده از وسایل و سایر امکانات 
دولتی،  شرکت های  ادارات،  وزارتخانه ها، 
مؤسسات وابسته به دولت، شهرداری ها و 
شرکت ها و سازمان های وابسته به آنها و 
نهادها و مؤسساتی که از بودجۀ عمومی )به 
هر مقدار( استفاده می کنند و نیز در اختیار 
ممنوع  مزبور  امکانات  و  وسایل  گذاشتن 

بوده و مرتکب، مجرم شناخته می شود.

مردم تخلفات را گزارش کنند 

تبصره  دو  اساس  بر  داد:  ادامه  معتمدیان 
ذیل این ماده قانونی، مؤسسات و نهادهایی 
است،  عمومی  اموال  از  آنان  دارایی  که 
همانند بنیاد مستضعفان، مشمول این ماده 

می باشند و همچنین نشریات و مطبوعات 
متعلق به سازمان ها، وزارتخانه ها، ادارات، 
نهادها و مؤسسات یاد شده در متن این 
ماده، حق تبلیغ برای نامزدهای انتخاباتی 

را ولو به صورت درج آگهی ندارند.
نامزدهای  همه  که  این  بر  تأکید  با  وی 
انتخاباتی و طرفداران آنها ملزم به رعایت 

شد:  متذکر  باشند،  می  مقررات  و  قانون 
کنند،  مشاهده  را  تخلفی  هرگونه  مردم 
در  آن،  ادامه  از  ممانعت  و  بررسی  جهت 

اسرع وقت منعکس نمایند.
قانون   2۵ ماده  اساس  بر  وی؛  گفته  به 
انتخابات، وزارت کشور مأمور اجرای قانون 
بوده  اسالمی  شورای  مجلس  انتخابات 
است.  انتخابات  جریان  حسن  مسئول  و 
جهت  می تواند  مأمورینی  بدین منظور 
به  انتخابات  جریان  کنترل  و  بازرسی 
اخذ  و  ثبت نام  شعب  انتخابیه،  حوزه های 

رأی اعزام دارد. عالوه بر این هیچ سازمان 
و شورای  وزارت  کشور  دستگاهی جز  یا 
نگهبان تحت عنوان اجرای قانون انتخابات 
انتخابات   امر  در  نیست  مجاز  نظارت،  یا 
دخالت کند و یا مأموران و بازرسانی اعزام 

نماید.
استاندار خراسان جنوبی در ادامه از رقابت 

در  کرسی  چهار  برای  استان  در  نفر   70
اسالمی  شورای  مجلس  دوره  یازدهمین 
گفت و خاطرنشان کرد: براساس آخرین 
رأی  شرایط  واجدین  کشور،  وزارت  آمار 
دادن در استان ۵۶۴ هزار و ۹ نفر می باشند.

۶۷۷ شعبه اخذ رأی در استان

نام  نخست  مرحله  در  افزود:  معتمدیان 
برای  نفر   127 تعداد  متقاضیان  نویسی 
گود  وارد  انتخابات  دوره  این  در  رقابت 

حوزه   ۴ در  نفر   70 نهایت  در  و  شدند  
استان  فرعی  و 22 حوزه  اصلی  انتخابیه 
اشاره  با  وی  اند.  شده  صالحیت  تأیید 
به این که ستاد انتخاباتی استان از دهم 
اردیبشت ماه تشکیل شده تا فرآیند انتخابات 
را دنبال نماید، تصریح نمود: در این دوره 
از انتخابات، تعداد ۶77 شعبه اخذ رأی در 
استان فعال می شود که نسبت به دوره 

قبل، تعداد 71 شعبه بیشتر است.

همه مقدمات فراهم است

به گفته وی؛ علت افزایش تعداد شعب، 
ارائه خدمات بهتر به مردم، معطل نشدن 
شدن  کم  و  گیری  رأی  زمان  در  مردم 
میزان خطاهای ناشی از خستگی عوامل 
فعالیت  از  استاندار  باشد.  می  اجرایی 
اجرایی  عوامل  از  نفر  هزار   11 از  بیش 
داد  خبر  سالم  انتخابات  برگزاری  برای 
نظامی  امنیتی،  دستگاه های  گفت:  و 
امنیت  برای  را  الزم  تدابیر  انتظامی،  و 
انتخابات اندیشیده اند. معتمدیان با اشاره 
به این که تعرفه انتخاباتی هم به اندازه 
کافی تأمین شده و در اختیار فرمانداری ها 
این  در  کرد:  خاطرنشان  گیرد،  می  قرار 
دوره از انتخابات، احراز هویت به صورت 
افزود:  وی  شود.  می  انجام  الکترونیکی 
در  الزم  های  زیرساخت  تأمین  برای 
این زمینه هم تعداد 7۹8 دستگاه احراز 
هویت تأمین شده که در اختیار شعب اخذ 
رأی قرار می گیرد. به گفته استاندار همه 
انتخاباتی  برگزاری  برای  کار  مقدمات 

سالم فراهم شده است.

استاندار : وعده های نامزدهای انتخاباتی
 درذهن مردم ثبت می شود

نکته ای جالب درباره پول ایران
 تسنیم- سردار جاللی رئیس سازمان پدافند غیر 
عامل کشور با بیان اینکه ۹۵ درصد پول کشور 
اکنون دیجیتال و پنج درصد آن کاغذ است گفت: 
روش های امنیتی به کار گرفته شده برای امنیت 

این پول، با گذشته تفاوت زیادی دارد.

پایان کار ال جی و سامسونگ در بازار 
لوازم  خانگی ایران

 ایرنا- به دنبال قطع همکاری شرکت های ال جی 
و سامسونگ کره جنوبی با شرکت های ایرانی در 
ماه های گذشته متاثر از تحریم های آمریکایی، 
آخرین تابلوهای این دو شرکت در حال جمع آوری 
از سطح شهر، فروشگاه ها و مغازه هاست و مشتریان 
و خانواده ها می توانند محصوالت جایگزین سام و 

جی پالس را استفاده کنند.

قرعه کشی برای قطع  دست دالالن!
 در روزهای اخیر از طرحی صحبت می شود 
که به مزاق دالالن خوش نمی آید. زیرا خبرها 
قرعه  روش  از  خودروسازان  استفاده  از  حاکی 
کشی برای ثبت نام های متقاضان می دهد. 
روشی که باعث می شود دالالن بازار دیگر به 
صورت قطعی بعد از ثبت نام خود را مالک خودرو 
ندانند و منتظر نتایج قرعه کشی باشند. در این 
خصوص غالمعلی سبحانی فر عضو کمیسیون 
صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی معتقد 
 است: بدون شک اینگونه راهکارها در راستای

مقابله با دالالن و سودجویان بازار خودرو اقدام 
خوبی است. اما باید به این موضوع توجه کرد که 
این رویه مقطعی باشد و ما برای طوالنی مدت 

به فکر رویکرد مناسب دیگری باشیم.

تمدید مهلت ثبت نام کنکور 99 
سازمان سنجش در اطالعیه ای از تمدید مهلت 
ثبت نام در آزمون سراسری سال ۹۹ خبر داد، بر 
این اساس فرصت ثبت نام تا روز یکشنبه 27 

بهمن ماه تمدید شد.

سهم ۸ درصدی مالیات از تولید 
ناخالص داخلی

مهر- رئیس کل سازمان امور مالیاتی گفت: در 
ناخالص داخلی 8  تولید  ایران سهم مالیات در 
درصد است، در حالی که این عدد در کشورهای در 

حال توسعه به 1۴ تا 1۵ درصد می رسد.

نباید اجازه داد آن هایی که با رهبری 
زاویه دارند، وارد مجلس شوند 

آیت ا... علم الهدی گفت: اجازه ندهید عده ای به 
مجلس بروند که انقالبی نیستند و با رهبری زاویه 

دارند ، ولو هر اندازه کم باشد.

برخی می خواهند بین جمهوریت 
و اسالم باال و پایین کنند

گفت:  صدیقی  حجت االسالم  والمسلمین 
از  قبل  که  چرا  بود  انقالب  پدیده  انتخابات 
انقالب مردم در تعیین سرنوشت خود نقشی 
نداشتند. اما برخی می خواهند بین جمهوریت و 
اسالم باال و پایین کنند. امام گفتند جمهوری 
اسالمی، نه یک کلمه کمتر و نه یک کلمه 

بیشتر و مردم در رفراندوم شرکت کردند.

 این روزها عده ای جامعه را با خط انقالبی 
می کنند  اندازه گیری  انقالبی  غیر  و 
بیان  با  پارلمانی رئیس جمهور  امیری معاون 
اینکه عده ای جامعه را با خط انقالبی و غیر 
انقالبی اندازه گیری می کنند، تاکید کرد: نباید به 
بهانه های سیاسی در هر انتخابات تعدادی را از 

قطار انقالب پیدا کنیم .

 امیدی به  وحدت اصولگرایان نیست
مرتضی طالیی، فعال سیاسی اصولگرا می گوید: 
وحدت  به  امیدی  قرائن  و  شواهد  براساس 
اصولگرایان نیست و حتی احتمال رأی آوردن 

نیروهای انقالبی هم کم است.

با  اصولگرایان  حضور  شریعتمداری:   
چند لیست جداگانه، گناهی بزرگ است
اصولگرایان  به  خطاب  شریعتمداری  حسین 
نوشت: چنانچه با دو و یا چند لیست جداگانه 
به صحنه بیایید خیل عظیم نیروهای  وفادار به 
انقالب را با سردرگمی روبه رو خواهید کرد که 

گناهی بزرگ و نابخشودنی است. 

 مطهری: جایگاه »جمهوریت« 
را محدود کرده ایم

علی مطهری با تأکید بر اینکه ما در عمل جایگاه 
»جمهوریت« را محدود کرده ایم، گفت: اآلن 
مجلس در جایگاهی که قانون اساسی برای آن 
تعیین کرده، نیست و باید به جایگاه خودش برگردد.

واعظی: آمریکا به مذاکره بدون
 قید و شرط روی آورده است

آمریکا،  گفت:  جمهور  رئیس  دفتر  رئیس 
با  می  کردند  تالش  سعودی ها  و  صهیونیست 
فشار حداکثری در عرض سه ماه نظام را عوض 
کنند سپس تالش کردند تا ایران را تسلیم 12 
شرط کنند ولی دیدند باز هم شکست خورده و 
االن روی به مذاکره بدون قید و شرط آوردند که 

ما قبول نمی کنیم و شرط می گذاریم.

فرارسیدن چهل و یکمین سالگرد
 پیروزی انقالب اسالمی ایران

و  والدت حضرت فاطمه زهرا )س( و روز مادر  
بر ملت شریف ایران اسالمی گرامی باد.

آدرس : بین مدرس ١۸ و٢٠   
   تلفـن : ٠٥۶٣٢٣٥۷١۷٢

مدیریت و پرسنل تریا قنادی خوشه


