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سرمقاله

حافظان ساکت امنیت

* امین جم

چندروز پیش بود که وزیر محترم اطالعات ضمن  
حضور در خراسان جنوبی ،پرده از یک واقعیت در 
استان برداشت و آن را رسانه ای کرد. وی از سربازان 
گمنام امام زمان)عج( بابت  ... ) ادامه سرمقاله در صفحه ۲ (

استاندار: 
توپ سرمایه گذاری

در میدان بانک ها 
استاندار گفت: توپ سرمایه گذاری در استان اکنون 
در میدان بانک هاست لذا باید گزارش عملکرد بین 
بانک ها و دستگاه اجرایی شفاف باشد. مروج الشریعه 
افزود: نباید به بهانه های مختلف از تسهیالت مورد 

نیاز طرح های سرمایه گذاری ... ) مشروح در صفحه ۷ (

دعا برای طلب باران

رئیس قوه قضاییه : 
باید اقتدار در فضای حقیقی را در

 فضای مجازی نیز مقابل دشمن داشته باشیم

صادق زیباکالم:
مطالبات مردم با وجود

 یک فرد برآورده نمی شود

غالمحسین کرباسچی:
 رئیس جمهور نباید 

جواب صدیقی را می داد
 صفحه 8 صفحه 8 صفحه 8

در نشست روزنامه آوا عنوان شد : تقسیط هزینه های دولتی ممکن است

ُمَسِکنی برای َمسکن سازان
در دو روز گذشته مطالبی تحت عنوان “خانه 
بخریم یا نخریم” و “ پیش بینی بازار مسکن” با 
تحلیلی از وضع موجود و نظرات مردم درج شد. با 
توجه به حساسیت این موضوع و از طرفی شرایط 
حاکم بر شهر که رکود ساخت و ساز را در پیش 
داشته است، نشست این هفته روزنامه “بررسی 
چالش های سرمایه گذاری در حوزه مسکن” 
بود که با حضور آقایان “موذن”  و “کریم پور” 
فعاالن در ساخت و ساز شهری،  “ابراهیم تقی 
زاده” رئیس شورای شهر بیرجند، “عدل” معاون عمران شهرداری، “ داعی “ رئیس اداره برنامه ریزی، تجهیز منابع و 
اقتصاد مسکن راه و شهرسازی استان، “ اربابی” رئیس اتحادیه مشاوران امالک و “یوسفی” رئیس شعبه یک اداره تامین 

اجتماعی بیرجند برگزار شد. مشروح این گزارش را در صفحات ۳ و ۴ بخوانید 

معاون اقتصادی استاندار
از مردم خداحافظی کرد

عصمت سرفرازی ، معاون اقتصادی و منابع انسانی 
جلسه  در  گذشته  روز  جنوبی  خراسان  استانداری 
طلب  ضمن  تولید  موانع  رفع  و  تسهیل  کارگروه 
حاللیت از جمع حاضر در جلسه با هم استانی ها 
خداحافظی نمود . وی که پس از فرهادی ، معاون 
عمرانی استانداری ، دومین معاون استانداری است 
که تغییر می کند ، شرایط موجود و عدم امکان 
فعالیت در خراسان جنوبی را دلیل این خداحافظ 
عنوان نمود .  شنیده ها حاکی است جایگزین وی 
نیز از خراسان رضوی و از مدیران کل این استان 
خواهد بود . گمانه زنی ها از تغییر حسینی ، 
 معاون سیاسی  نیز در آینده نزدیک خبر
 می دهد و وی نیز  در سکوت نمایندگان
 جای خود را ... ) مشروح خبر در صفحه ۷ (

گمانه زنی ها برای جایگزینی از خراسان رضوی !

خداحافظی دومین معاون

عملکرد 90 درصدی ادارات بیرجند در صیانت از حقوق شهروندی/ کار آفرین باید ریسک پذیر باشد/ اصحاب رسانه باید در همه مسائل تحلیل همه جانبه و عمیق داشته باشند/ صفحه ۷
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جناب آقای مهدی نباتی
انتصاب شایسته جناب عالی را به عنوان 

مدیرکل امور مالیاتی خراسان جنوبی
تبریک عرض نموده، موفقیت روزافزون و توفیق خدمتگزاری 

مستمر شما را از درگاه ایزد منان مسئلت می نماییم.

روابط عمومی سازمان 
نظام مهندسی ساختمان خراسان جنوبی

جناب آقـای المعـی
مدیر کل محترم آموزش و پرورش 

استان خراسان جنوبی
 در پی صدور تقدیرنامه از سوی وزیر آموزش و پرورش در

کسب رتبه برتر کشور 
توسط شورای آموزش و پرورش استان 

موفقیت آن اداره کل را که نشان از تدبیر و لیاقت جناب عالی است خدمت شما و 
همکاران تان تبریک عرض نموده، توفیق روز افزون تان را از خداوند منان خواستاریم.

شرکت راهسازی گیتی گستر خاوران ) اسدالهی(

همسـر عزیـزم الهـه ایـزدی
بهترین آهنگ زندگی من، تپش قلب توست و قشنگ ترین روزم، روز شکفتنت 

تولـدت مبارک 
ضمنا توفیق روز افزون در امر خطیر مشاوره را از ایزد منان برایت آرزومندم.

از مادرخانم بزرگوارم سرکار خانم بی بی شوکت عسکرزاده بی نهایت سپاسگزارم.
از طـرف همسـرت

جناب آقای دکتر اصغرزاده
با کمال مسرت، انتصاب بجا و شایسته جناب عالی را به سمت 

مدیرکل دامپزشکی خراسان جنوبی 
که نشان از درایت و کارآمدی شما می باشد، صمیمانه تبریک عرض نموده 

از خداوند منان توفیق روز افزون تان را خواستاریم.

مجتمع چاپ و تبلیغات پاییزان

جناب آقای دکتر اصغرزاده
انتصاب جناب عالی را که فردی توانمند و کارآمد هستید به سمت 

مدیرکل دامپزشکی خراسان جنوبی 
تبریک عرض نموده و امید داریم با تالش ارزشمند شما و همکاران عزیز شاهد موفقیت های 

دامپزشکی در موقعیت خطیر، حفظ و ارتقای بهداشت و سالمت عمومی جامعه باشیم.
کشت و صنعت بیدمشک - سیروس مشار

جناب آقای دکتر اصغرزاده
مدیرکل محترم دامپزشکی خراسان جنوبی

انتصاب شایسته جناب عالی را صمیمانه تبریک عرض نموده، رجاء واثق داریم که این انتخاب 
سرآغاز راهی پرامید به سمت توسعه و نویدبخش نشاط و تحرک در استان خواهد بود. 

ضمن تشکر و قدردانی از خدمات ارزنده تان، از خداوند متعال سربلندی و سالمتی
 و توفیق روز افزون شما را آرزومندیم.

شرکت فروزان- شرکت خوشینه

تاریخ انتشار: 96/10/26
مجمع عمومی موسس انجمن صنفی مذکور روز پنجشنبه مورخ 1396/11/19 ساعت 9 صبح 
به آدرس بیرجند خیابان پاسداران، مجتمع غدیر، سالن والیت برگزار می گردد. از کلیه اشخاص 

حقیقی و حقوقی شاغل در صنف مربوط دعوت می شود در جلسه مذکور شرکت نمایند.
همچنین از کلیه اعضایی که تمایل به عضویت در هیئت مدیره و بازرسان انجمن را دارند، دعوت 
می گردد تقاضای کتبی خود را به انضمام کپی شناسنامه، کارت ملی و یک قطعه عکس 4×3 
حداکثر تا تاریخ 1396/11/17 به آدرس بیرجند، انتهای مدرس 6 ، روابط عمومی سازمان نظام 

مهندسی ساختمان استان تحویل نمایند. 
دستور جلسه: 1- طرح و تصویب اساسنامه انجمن صنفی 2- انتخاب اعضای اصلی و علی البدل 

هیئت مدیره به مدت سه سال و بازرسان انجمن به مدت یک سال.
هیئت موسس

آگهی دعوت مجمع عمومی موسس انجمن صنفی کارگری
 مهندسان تاسیسات برقی ساختمان استان خراسان جنوبی

جناب آقاي حسین زارعي
مدیرکل محترم بیمه ایران - خراسان جنوبی 

خبر درگذشت پدر چنان سنگین و جانسوز است که به دشواری به باور می نشیند، ولی در برابر 
تقدیر حضرت پروردگار چاره ای جز تسلیم و رضا نیست. خداوند قرین رحمتش فرماید

شرکت نمایندگی خدمات بیمه ای نخل زندگی ساز بیمه ایران - عابدینی

جناب آقای دکتر اصغرزاده
مدیرکل محترم دامپزشکی استان خراسان جنوبی

انتصاب شایسته و مدبرانه جناب عالی را که نماد بارزی از توانایی های ارزشمند
 و تالش های خستگی ناپذیرتان می باشد، صمیمانه تبریک عرض می نماییم 

از درگاه ایزد منان مزید توفیقات روزافزون تان را مسئلت داریم.
هیئت مدیره و مدیرعامل 

اتحادیه دامداران آریان خراسان جنوبی

جناب آقای مهندس مهدی روشن
مدیر محترم پشتیبانی امور دام استان خراسان جنوبی

با نهایت تأسف و تاثر درگذشت دایی بزرگوارتان را تسلیت عرض نموده، از خداوند متعال
 برای آن مرحوم آمرزش الهی و برای بازماندگان محترم صبر و شکیبایی مسئلت داریم. 

هیئت مدیره و مدیرعامل اتحادیه دامداران آریان خراسان جنوبی

به تعدادی نیروی خانم )خدماتی( برای کار در رستوران نیازمندیم.
09155616181- بیست متری چهارم مدرس، خیابان طهماسبی، رستوران مهدی

جناب آقای مهندس علیرضا توانا
انتصاب بجا و شایسته جناب عالی را به سمت 

شهردار منطقه یک بیرجند 
که نشان از سوابق، تجربیات ارزشمند و توان مدیریتی شماست، تبریک 
عرض نموده، از خداوند متعال موفقیت و سربلندی تان را مسئلت داریم.

موسسه خیریه هیئت ابوالفضلی- صندوق بیمه با ابوالفضل )ع(
داراالیتام حضرت ابوالفضل )ع(

برادر ارجمند جناب آقای مهندس جمالی پور
معاون محترم دانشگاه فرهنگیان استان خراسان جنوبی

با کمال مسرت، انتصاب بجا و ارزشمند که حاصل سال ها تجربه، شایستگی و توانمندی اجرایی 
و مدیریتی جناب عالی می باشد را صمیمانه تبریک عرض نموده، سربلندی و موفقیت روزافزون 

شما را در مسئولیت جدید از درگاه بلند خالق هستی بخش آرزو دارم.   

سید محمد حسین زینلی     
مدیرعامل شرکت کویرتایر     

جناب آقای مهدی نباتی 
مدیرکل محترم امور مالیاتی خراسان جنوبی

با کمال مسرت، انتصاب ارزشمند جناب عالی را که حاصل درایت، لیاقت و مدیریت 
توانمند اجرایی شما می باشد تهنیت عرض نموده، امید است در پرتو الطاف حضرت حق 

بیش از پیش موفق باشید.

هیئت مدیره و مدیرعامل اتحادیه دامداران آریان خراسان جنوبی

جناب آقای دکتر محمد اصغرزاده
انتصاب بجا و شایسته جناب عالی را به سمت 

مدیرکل دامپزشکی خراسان جنوبی 
که موید تجربه، تخصص و عملکرد درخشان تان در منطقه و استان 

می باشد ، صمیمانه تبریک عرض می نماییم.

هیئت مدیره و کارکنان شرکت دان و علوفه شرق
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آغاز ثبت نام تکمیل ظرفیت ارشد آزاد از فردا
 
ایسنا- رئیس مرکز سنجش پذیرش دانشگاه آزاد  از آغاز مرحله تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد در دانشگاه آزاد خبر داد 
و گفت: بر اساس تفاهم دانشگاه آزاد و وزارت علوم مقرر شد سایت ثبت نام از فردا ساعت 8 صبح باز شود تا داوطلبان 

بتوانند با مراجعه به سایت ثبت نام به آدرس www.azmoon.org اقدام به انتخاب رشته کنند.

سرمقاله

حافظان ساکت امنیت

*امین جم

تروریست  و  اشرار  با  برخورد  در  هایشان  تالش 
های داعش تشکر و قدردانی کرد.وجود داعش در 
افغانستان و تالش این گروه تکفیری برای ورود به 
آنان  استان و درکنار آن خنثی نمودن نقشه های 
قابل  نکته  زمان)عج(،  امام  گمنام  سربازان  توسط 
سالها    این  درتمام  که  رو  ان  از  بویژه  است  تاملی 
خراسان جنوبی که در حوزه امنیت همیشه شاخص 
کشور  های  استان  ترین  امن  جزو  همواره  و  بوده 
محسوب شده است واین ارامش به دلیل فراگیری 
وپنهان ماندن ارزش کار خالصانه رادمردانی که نوع 
کارشان به گونه ایست که حتی زمانهایی قابل طرح 
رسانه ای نیز نیست گاه به این نتیجه منتج شده که 

امنیت استان ما فرایندی خود بخودی است.
اما با اظهارات اخیر وزیر اطالعات حق این است که 
بگوییم این امنیت   پشت صحنه هایی داشته و کسانی 
برای حفظ آن در سکوت تالش وجانبازی کرده اند.  
پشت پرده  امنیت موجود با توجه به مشکالت و 
چالش های امنیتی زیاد استان از جمله 460 کیلومتر 
مرز مشترک با افغانستان یا دو دهه خشک سالی که 
باعث خالی شدن مرزها شده وعوامل متعدد دیگر  
کوشش های شبانه روزی نهادهای امنیتی استان به 

ویژه وزارت اطالعات است.
سربازان گمنام امام زمان )عج( به اعتبار کالم امیر 
بارز  مصداق  )ع(  علی بن ابیطالب  ،حضرت  سخن 
السماء((  و معروفون فی  ))مجهولون فی االرض 
هستند که در عرصه های گوناگون و صحنه های 
مختلف از صبح اولین روز پیروزی انقالب اسالمی 
پنهان مشغول  نبرد  به  روزی  مبارزه ای شبانه  در 
شدند و در این مسیر سربازان گمنام امام زمان)عج(

در استان همیشه بیدار و در صحنه،شبانه روز در 
ایران سرفراز  راستای امنیت منطقه و به تبع آن 

تالش کرده و می کنند.
های  تالش  به  قدرنهادن  بر  عالوه  هم  مردم 
جهت  در  آنان  به  باید  وطن  ادعای  بی  سربازان 

حفط امنیت استان کمک کنند.
از دیگر سو نباید از این واقعیت غافل شد که اگر 
همراهی مردمی درمیان نباشد،درعمل بسیاری از 
فعالیت های مجموعه های امنیتی نیز ممکن است 
با  صرفا  نرسد.زیرا  مطلوب  استانداردهای  حد  به 
ابزارها و امکانات فنی نمی توان امنیت را برقرار 
کرد و مردم  انقالبی همواره بازوی اصلی اطالعات 
محسوب شده واز این پس نیز  باید با هوشیاری و 
بیداری وحفظ روحیه انقالبی مددرسان  نیروهای 
اطالعات و امنیت استان باشند ودرراه حفظ این 

نعمت خدایی همکاری و تعامل داشته باشند.

دالر عقب نشینی کرد

آزاد  بازار  روز دوشنبه  معامالت  مهر- در جریان 
تهران، قیمت هر دالر آمریکا 4۳8۹ تومان، یورو 
امارات  درهم  تومان،   60۹0 پوند  تومان،   ۵4۲0
است.  تومان   ۱۱۹0 ترکیه  لیر  و  تومان   ۱۲۲0
هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید یک 
قدیم  طرح  تومان،   ۷۵۳ و  هزار   48۹ و  میلیون 
یک میلیون و 4۵۱ هزار و ۲46 تومان، نیم سکه 
۷۲0 هزار و ۱۲۲ تومان، ربع سکه 4۲0 هزار و 
 4۷ و  هزار   ۲8۲ گرمی  یک  سکه  و  تومان   ۷۱
بازارهای جهانی  اونس طال در  تومان است. هر 
۱۳4۲ دالر و ۲۷ سنت و هر گرم طالی ۱8 عیار 

۱۳۹ هزار و 6۵۳ تومان است.

جزییات بیمه نامه حوادث
 برای منازل فرهنگیان

وزارت  پشتیبانی  و  مدیریت  توسعه  معاونت 
آموزش وپرورش با مهم برشمردن صدور بیمه نامه 
آتش سوزی و زلزله برای فرهنگیان گفت: به دلیل 
درک اهمیت این بیمه نامه و در راستای حمایت 
از اموال و دارایی های جامعه فرهنگی کشور، وزارت 
جاری  سال  بهمن  از  بار  نخستین  برای  متبوع 
اجرای  به  نسبت  معلم  بیمه  شرکت  همکاری  با 
طرح بیمه زلزله و خطرات اضافی منازل مسکونی 
فرهنگیان در سطح کشور اقدام می کند.الهیار ترکمن 
بیان کرد: بیمه نامه آتش سوزی و زلزله در قالب چهار 
طرح با سقف تعهدات متنوع برای فرهنگیان سراسر 
کشور پیش بینی شده است. معاونت توسعه مدیریت 
و پشتیبانی وزارت آموزش وپرورش در خصوص حق 
بیمه ساالنه این بیمه نامه تصریح کرد: ۲۵ درصد 
حق بیمه نامه معادل ۳ ماه با مشارکت وزارت متبوع 
پرداخت و مابقی به صورت اقساط و ماهانه از حقوق 

فرهنگیان کسر می شود.

اجرای طرح رجیستری برای گوشی های 
دسته دوم از هفته آینده

دهقانی نیا معاون ستاد مبارزه با قاچاق در نشست 
طرح  سوم  مرحله  آغاز  از  خبرنگاران  با  خبری 
رجیستری گوشی های تلفن همراه از هفته آینده خبر 
داد و گفت: طرح انتقال مالکیت مربوط به افرادی 
است که می خواهند گوشی خود را بفروشند و یا 
گوشی دست دوم بخرند که بر این اساس باید تمامی 
مراحل اصالت کاال و فعال سازی آن مطابق با اعالم 

قبلی ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز انجام شود.

جزییات پرداخت وام 15 میلیونی ازدواج

مدل نهایی حذف یارانه ها در سال ۹۷

ایسنا- معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان 
ضمن تشریح جزئیات پرداخت وام ۱۵میلیونی ازدواج از سال 

آینده، از پرداخت وام به بیش از یک میلیون زوج جوان در 
سال ۹6 خبر داد.محمد مهدی تندگویان در پاسخ به اینکه 
اعتبار مورد نیاز برای پرداخت وام ازدواج ۱۵ میلیونی در بودجه 
۹۷ تخصیص داده شده است؟ گفت: پیشنهاد افزایش وام 
توسط  بار  اولین  برای  تومان  میلیون  به ۱۵  از ۱0  ازدواج 
مجلس شورای اسالمی مطرح شد و سپس با دستور رئیس 
بانک  اعتبار  و  پول  بررسی های شورای  از  بعد  و  جمهور 
مرکزی به تصویب رسید، بنابراین به نظر می رسد همزمان با 
این تصمیم محل پرداخت آن نیز توسط دستگاه های مسئول 
مشخص شده است و بانک ها با استفاده از این بودجه وام 
را پرداخت خواهند کرد.ی با تاکید بر اینکه در سال ۹6 به 

حدود یک میلیون جوان وام ازدواج پرداخت شده است، افزود: 
در حال حاضر وام ازدواج در کمترین زمان ممکن پرداخت 
می شود و زوج های زیادی در صف انتظار قرار ندارند؛ به همین 
دلیل نمی توان رقم دقیقی را برای پیش بینی تعداد وام های 
سال آینده اعالم کرد. بنابراین بر اساس تعداد ازدواج های سال 
آینده، وام ازدواج نیز به روز و با کمترین زمان پرداخت خواهد 
شد.تندگویان حداکثر زمان انتظار زوج هایی که برای دریافت 
وام ثبت نام کرده اند را بین یک هفته تا ۱0 روز اعالم کرد 
و گفت: همچنین درصورتیکه افرادی در صف انتظار دریافت 
وام باشند و زمان دریافت وام شان با پرداخت رقم ۱۵ میلیونی 
وام همراه باشد، بر اساس دستور العمل بانک مرکزی، برایشان 

تصمیم گیری می شود.

شرایط و مراحل پرداخت وام 
در سال ۹۷ تغییری نمی کند

معاون ساماندهی امور جوانان همچنین شرایط پرداخت وام 
ازدواج را بر اساس دستورالعمل، ضوابط و مراحل سال گذشته 
اعالم کرد و گفت: این وام به طور یکسان در سراسر کشور 
پرداخت می شود. همچنین به علت پرداخت سریع وام و نبود 
لیست انتظار ، اولویت خاصی برای پرداخت آن به زوجین 
منظور نشده است و همه زوج های جوان کشور می توانند 

از آن بهره مند شوند.

از  تا  داد  اجازه  به دولت  تلفیق  اقتصاد- کمیسیون  دنیای 
طریق مکانیزمی مشخص، به صورت تدریجی ۳۳ میلیون 
نفر از افراد پردرآمد دریافت کننده یارانه نقدی را از فهرست 
یارانه بگیران در سال ۹۷ حذف کند. در واقع با این مصوبه، 
اول  مرحله  می شوند؛  تعدیل  مرحله  دو  در  یارانه بگیران 
به صورت اختیاری می توانند از دریافت یارانه انصراف دهند 
و  مرحله شناسایی  وارد  دارد  اجازه  دولت  دوم،  مرحله  در  و 
حذف افراد غیرنیازمند شود.در واقع کمیسیون تلفیق دیروز 
در بررسی تبصره ۱4 الیحه بودجه با وجود بحث ها و ارائه 

دیدگاه های مختلف، در نهایت با الحاق پیشنهادهایی، چند 
نگرانی مهم درباره تبصره ۱4 را برطرف کرد؛ نخست، حذف 
برای شناسایی  به دولت  پردرآمدها و دوم، مجوز  تدریجی 
این افراد از طریق بررسی تراکنش مالی.در نخستین گام، 
کمیسیون تلفیق طی یک بند الحاقی، دولت را موظف کرد 
که نسبت به حذف یارانه خانوارهای پردرآمد طی سه ماه 
اول سال ۹۷، به صورت تدریجی اقدام کند. اما مکانیزم دولت 
برای شناسایی گروه های پردرآمد برای حذف آنان از فهرست 
دریافت کنندگان یارانه چیست؟ کمیسیون تلفیق در اقدامی 

برای این موضوع، مجوز استفاده از یک ابزار برای شناسایی 
پردرآمدهای یارانه بگیر را به دولت ارائه کرد؛ »شناسایی از 
طریق بررسی تراکنش مالی افراد«. بر مبنای آنچه کمیسیون 
تلفیق به بند الف تبصره ۱4 افزود، در گام نخست، افرادی که 
به »بررسی تراکنش مالی« خود و اجرای »آزمون وسع« آنها 
از سوی دولت تمایل ندارند، می توانند از دریافت یارانه نقدی 
اعالم انصراف کنند.در این بند، به افرادی که از منظر درآمدی 
خود را مستحق به دریافت یارانه نقدی نمی دانند، فرصت 
دهند.  انصراف  یارانه  دریافت  از  داوطلبانه  تا  می شود  داده 

مالی  تراکنش  بررسی  روند  در  دولت  این صورت  غیر  در 
دریافت کنندگان یارانه، آنان را از فهرست یارانه بگیران حذف 
خواهد کرد. با همه اینها، کمیسیون تلفیق با افزودن بندی 
دیگر، فرصتی را در اختیار معترضان به حذف از فهرست 
یارانه نقدی قرار داده است. براساس این بند، در صورتی  که 
پس از حذف یارانه خانوارها افرادی نسبت به حذف خود از 
فهرست یارانه بگیران معترض باشند، وزارت تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی موظف است حداکثر ظرف یک ماه موضوع 

را مورد بررسی مجدد قرار دهد. 

پاسخ سیف به نامه بانک ها؛ به بافت فرسوده وام 
بدهید، نیاز به مجوز جدید نیست

به  بانک ها  نامه  درباره  ولی ا... سیف  تسنیم،  خبرگزاری  گزارش  به 
فرسوده،  بافت ها  بازسازی  تسهیالت  پرداخت  برای  مرکزی  بانک 
اظهار داشت: نظر بانک مرکزی نسبت به این موضوع مثبت است.

بانکی داشتیم که  ابالغیه ای به شبکه  افزود: در سال ۹۳ هم  وی 
بر اساس آن بانک ها می توانند طبق دستورالعمل های موجودشان 
نسبت به پرداخت تسهیالت برای نوسازی بافت های فرسوده اقدام 
به  بانک ها  اگر  کرد:  تصریح  سیف  مرکزی  بانک  کل  کنند.رییس 
پرداخت  اجازه  که  می بینند  کنند،  مراجعه  قدیمی  بخشنامه های 
تسهیالت برای نوسازی و بازسازی  بافت های فرسوده را دارند و در 

این زمینه نیازی به بخشنامه جدید نیست.

وزیر کشاورزی: مشکلی در تامین کاالهای
 اساسی ایام عید وجود ندارد

برنامه ریزی های  با  گفت:  کشاورزی  جهاد  خبرنگاران-وزیر  باشگاه 
انجام شده مشکلی در تامین کاالهای اساسی مورد نیاز مردم برای شب 
عید وجود ندارد.محمود حجتی گفت: در خصوص تنظیم بازار و تامین 
کاالهای اساسی مورد نیاز مردم برای شب عید مشکلی وجود ندارد.وی 
اساسی  کاالهای  درخصوص  مردم  انجام شده  برنامه ریزی های  افزود:با 
مورد نیاز در ایام عید دغدغه  ی نداشته باشند.وی عنوان کرد: به دلیل 
فاصله مزرعه تا بازارهای هدف محصوالت کشاورزی آرام، آرام به بازار 
وارد می شوند.حجتی خاطرنشان کرد: در راستای خدمات رسانی بیشتر 
می توانند  واسطه  بدون  کشاورزان  که  شده  فراهم  بستری  مردم،  به 

محصوالت خود را عرضه کنند.

مشموالن وام ۱۵ میلیونی ازدواج

خانه ملت -مهرداد الهوتی با اشاره به مصوبه اخیر کمیسیون تلفیق بودجه 
در خصوص افزایش وام ازدواج در سال آینده، بیان داشت: در کمیسیون 
تلفیق بودجه برای پرداخت وام ازدواج شرط و شروطی گذاشته نشد تنها 
سقف آن را از ۱0 میلیون تومان به ۱۵ میلیون تومان افزایش پیدا کرد.عضو 
کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه وام ازدواج ۱۵ 
میلیون تومانی شامل تمام کسانی می شود که وام ازدواج دریافت نکرده 
اند، گفت: هیچ دلیلی وجود ندارد که در کمیسیون تلفیق به شروط ارائه وام 
ازدواج ورود کرد، هر کسی که وام نگرفته است می تواند وام ۱۵ میلیونی 
دریافت کند.نماینده مردم لنگرود در مجلس دهم ادامه داد: به عبارتی افرادی 
که 6 ماه پیش در خواست وام ازدواج داده اند و هنوز این وام را دریافت نکرده 

اند، وام ۱۵ میلیون تومانی ازدواج شامل حال آنها می شود.

آگهی تحدید حدود ثبت امالک یک قسمت از بخش2  شهرستان بیرجند

به موجب ماده 14 قانون ثبت امالک تحدید حدود ششدانگ چهار باب ساختمان پالک های 90 و 91 و 92 و 93 فرعی 
همگی از 1396- اصلی بخش 2 بیرجند اراضی رحمت اله دهلکوه مورد تقاضای خانم نساء دستگردی در روز سه شنبه مورخ 

1396/11/17 ساعت 10 صبح در محل شروع و به عمل خوهد 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:1396/10/26      علی فضلی - رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان بیرجند

آگهی فقدان سند مالکیت
نظر به اینکه آقای علیرضا آزاد احدی از ورثه مرحوم غالمرضا آزاد به استناد دو برگ استشهادیه گواهی شده درخواست صدور 
سند مالکیت المثنی نوبت اول را از این اداره نموده و مدعی است که سند مالکیت ششدانگ یک باب منزل پالک باقیمانده 
91 فرعی از شماره 781- اصلی واقع در بخش یک شهرستان بیرجند که متعلق به وی می باشد به علت نامعلومی مفقود شده 

است با بررسی دفتر امالک معلوم شد ششدانگ سند مالکیت اولیه ذیل ثبت 7415 صفحه 362 دفتر امالک جلد 22 به نام آقای غالمرضا 
آزاد ثبت و سند مالکیت صادر و تسلیم گردیده و دفتر امالک بیش از این حکایتی ندارد. علیهذا مراتب اعالم تا چنانچه کسی مدعی سند 
مالکیت نزد خود یا معامله ای نسبت به آن انجام داده مراتب را به این اداره اعالم فرماید واال بعد از مدت 10 روز بعد از آگهی مذکور سند 

علی فضلی - رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان بیرجندمالکیت المثنی به نام متقاضی برابر مقررات صادر خواهد شد.

آگهی ابالغ اجرائیه )سند ذمه(
بدینوسیله به آقایان محمد جواد گنجی فرزند اسماعیل به شماره ملی 0651711241 و شماره شناسنامه 236 صادره از 
بیرجند و علی مهرابی فرزند غالمحسن به شماره ملی 0652621805 و شماره شناسنامه 2 صادره از بیرجند به عنوان مدیران 

و دارندگان حق  امضای شرکت طراحی مهندسی ناپیرا طرح به شماره ثبت 1032 و شناسه ملی 10360027691 ابالغ می شود: آقای 
محمدرضا خرمشاد مستند به چک بالمحل شماره 454632- 83/2/1 عهده بانک صادرات شعبه مرکزی بیرجند راجع به وصول مبلغ 
16/200/000 ریال وجه چک مذکور تقاضای صدور اجرائیه علیه شرکت به عنوان صاحب حساب و شما به عنوان امضا کننده چک را نموده 
که پرونده ای تحت کالسه 9600905 در این خصوص نزد اداره اجرای اسناد رسمی بیرجند تشکیل شده است چون طبق گزارشات مورخ 
96/9/19 و 96/9/20 مامور ابالغ، آدرس شرکت به شرح بیرجند خیابان مدرس باالتر از مدرس 23 طبقه فوقانی یا بین مدرس 23 و 25 
طبقه فوقانی شناسایی نگردیده و ابالغ اجرائیه در آدرس های اعالمی از سوی بستانکار برای ابالغ مفاد اجرائیه به ترتیب به شرح بیرجند 
خیابان توحید 37، پالک 17 و خیابان مدرس 5 پالک 14 میسر نبوده و بستانکار نیز قادر به معرفی آدرس دیگری از شما نمی باشد. لذا 
به تقاضای متعهد له و مستند به ماده 18- آیین نامه اجرا به موجب این آگهی مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در یکی از روزنامه های کثیر 
االنتشار محلی درج و مستفاد از ماده مذکور چنانچه ظرف مدت 10 روز از تاریخ انتشار این اگهی که روز ابالغ نیز محسوب می گردد نسبت 

به پرداخت بدهی خویش اقدام ننمایید عملیات اجرایی علیه شرکت و متضامنا علیه شما ادامه خواهد یافت. 
تاریخ انتشار: 96/10/26              غالمرضا دادی- رئیس اداره اجرای اسناد رسمی بیرجند
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آگهی مزایده اموال منقول - نوبت دوم
نظر به اینکه در پرونده کالسه 960029 اجرای احکام مدنی دادگستری خوسف شرکت معدن و انیا به کارفرمایی آقایان فریبرز 

وهاب و قنبر سعید نژاد محکوم است به پرداخت مجموعا مبلغ 104/043/250 ریال بابت اصل خواسته )مطالبات کارگری( و پرداخت مبلغ 
2/000/000 ریال بابت هزینه کارشناسی در مرحله اجرا در حق محکوم لهما آقایان فرهاد عیسی پور و علیرضا شجاعی مقدم و پرداخت مبلغ 
1/500/000 ریال بابت حق االجرای دولتی در حق صندوق دولت، محکوم لهما در این راستا یک دستگاه سیم برش الماسه کوه بری زرد 
رنگ آماده به کار، متعلق به محکوم علیه را معرفی که پس از توقیف، کارشناسی شده است حسب نظر کارشناس دادگستری مال توقیفی به 
مبلغ 120/000/000 ریال تعیین قیمت شده است و سپس محکوم لهما تقاضای فروش آن را از طریق مزایده عمومی نموده است که این 
اجرا پس از طی مراحل قانونی و عدم پرداخت محکوم به توسط محکوم علیه قصد دارد در مورخ 1396/11/04 از ساعت 09 الی 09/30 
صبح در محل اجرای احکام مدنی دادگستری خوسف از طریق مزایده )نوبت دوم( عمومی اموال توفیقی را به قیمت پایه کارشناسی فوق 
الذکر به فروش برساند. طالبین و خریداران می توانند همه روزه تا یک هفته قبل از زمان مزایده از اموال مورد مزایده با هماهنگی این اجرا 
بازدید و در زمان مزایده حضورا شرکت نمایند. مال مورد مزایده به کسی فروخته خواهد شد که باالترین مبلغ را پیشنهاد نماید و خریدار می 
بایستی مبلغ 10 درصد پیشنهادی خود را نقدا پرداخت و مابقی را ظرف مدت یک ماه به حساب سپرده دادگستری خوسف واریز نماید و  
پس از تایید مزایده توسط دادگاه محترم صادر کننده حکم، تقاضای انتقال مالکیت اموال نماید و در صورت عدم تایید مزایده توسط دادگاه 
محترم مبلغ 10 درصد واریزی به خریدار مسترد خواهد شد و در صورتی که خریدار مابقی وجه مزایده را در زمان مقرر به حساب سپرده واریز 
ننماید و یا اعالم انصراف نماید مبلغ 10 درصد پیشنهادی خریدار به نفع دولت ضبط خواهد شد و خریدار حق هیچگونه اعتراضی را نخواهد 
داشت. مراسم مزایده با رعایت مواد 113 به  بعد قانون اجرای احکام مدنی اجرا خواهد شد. هزینه های نقل و انتقال برعهده خریدار خواهد بود.

مهدی اسماعیلی - مدیر دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان خوسف

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت دوم
نظر به اینکه در پرونده کالسه 962655 اجرایی خانم مریم نوکندی محکوم به پرداخت مبلغ 17/977/577 ریال در حق آقای 

محمدرسول حسنی و مبلغ 840/000 ریال حق االجرا در حق دولت گردیده است و در قبال بدهی محکوم علیه لوازم یدکی خودرو توقیف و به 
مبلغ 17/500/000 ریال کارشناسی گردیده و قرار است از طریق مزایده روز دوشنبه تاریخ 96/11/16 از ساعت 8 الی 9 صبح در دفتر اجرای 
احکام مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند به فروش برسد که قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به شخصی که باالترین قیمت را پیشنهاد 
نماید فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به 
پرداخت ثمن معامله اقدام نماید در غیر این صورت 10 درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. لذا متقاضیان در صورت تمایل 
می توانند 5 روز قبل از موعد مزایده به این اجرا واقع در خیابان طالقانی - بین طالقانی 16 و 14 مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند مراجعه 
 و از مورد مزایده بازدید به عمل آورند. هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود. ضمن آگهی مزایده از وب سایت دادگستری به آدرس

 www.dadkj.ir قابل مشاهده می باشد.                            منفرد- مدیر اجرای احکام مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند

نقد و اقساط فقط ماهیانه 100هزار تومان  / انواع روتختی ترک و ایرانی 
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ارز آوری 14 میلیون دالری محصوالت دامی خراسان جنوبی
صدا و سیما- صادرات محصوالت دامی خراسان جنوبی امسال 14 میلیون و 587 هزار و 195 دالر ارزآوری داشت. مدیرکل دامپزشکی استان از افزایش 47 درصدی صادرات 
خوراک طیور از خراسان جنوبی طیور در 9 ماه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد و گفت: از آغاز امسال 28 هزار و 977 تن خوراک طیور از خراسان 

یک سوال و آن اینکه اینقدر که بعضی ها در استان در جنوبی به افغانستان صادر شد که این رقم در مدت مشابه پارسال 19 هزار و 625 تن بود. وی ارزش این مقدار صادرات را 14 میلیون و 488 هزار و 500 دالر اعالم کرد.
 زمان استاندار قبلی ، نگران آمدن مدیران غیر بومی
استاندار دیگر  این  آمدن  با  بودند چطور شده که 
نگرانیشان رفع شده و صدایی در نمی یاد . امیدوارم 
با  را  مردم  مصالح  سیاسی  بزرگان  و  نمایندگان 

چیزی عوض نکرده باشند
 915 ... 898
 ایشون هر آوای عزیز سالم، دریا دالن عزیز ایران 
در دریا آرمیدند! بسیار غم انگیز است.روحشان شاد 
و تسلیت به ایران سرفراز و خانواده هایشان! راحت 
نان  بابا برای  بدانیم  آنکه  بابانان داد. بی  نوشتیم 
همه عمرش را داد. برای شادی روح همه باباهایی 
که دیگر هیچوقت پیش ما نیستند یک دسته گل 

به زیبایی سوره حمد بفرستیم. یادشان گرامی.
915...707
ما از دست کارگران میراث بی فرهنگی که شبانه 
و  زنند  می  آتش  آشغال  آباد  رحیم  باغ  توی  روز 
نفس کشیدن را غیر ممکن کردند به که و کجا 
باید شکایت کنیم حاال بوی تعفن آغل گوسفند و 
مرغ که پشت دیوار غربی باغ درست کردند بماند.
939...650
با سالم و تشکر از اوا بابت انعکاس مشکالت مردم
محروم  مناطق  از  شهردار  اقای  دیدیم  اخبار  در 
جعفر  بن  موسی  منطقه  در  جدید  بافت  و  شهر 
بازدید داشتند ان شا ا... هر زودتر شاهد افتتاح پل 
موسی بن جعفر باشیم. اما در همان  منطقه بلوار 
میالد تپه های خاکی امان مردم را بریده علیرغم 
اینکه چند سال است ساکنان این منطقه از طرق 
مختلف از جمله همین اوا مشکالت و کمبودها را 
علی الخصوص نبود مغازه و تپه های خاکی که 
را  بلوار  کردند،  منعکس  را  مردم شده  رنج  باعث 
درختکاری کردند چون شهرداری اب نداد خشک 

شدند. لطفا اقای شهردار مساعدت بفرمایند.
915...752
های  دیگرزباله  کن  چاپ  خواهشن  اوا  سالم 
شهرکم بودکه زباله های مرکزاموزش ... به شهر 
ازنان  کرد  سرایت  نیز  اطراف  روستاهای  حتی 
و....  شامپو  پتو   ، لباس  نوشابه،  شیشه  خشک، 
گناهی کردیم  افرادیم چه  اینگونه  ماکه همسایه 
نان  کردن  خشک  محل  روستا  خیابان  حاال  که 
ها  زباله  قانون  مگرطبق  شده  تصویرگرفته  شده 
نباید سوزانده شده یا اگر قابل تفکیک هست چرا 
اگرکسی  انجام نمی گیرد؟  آنجا توسط مراکز  در 
ایا ان مرکز جوابگو خواهد بود  بیماری شد  دچار 
موضوع  این  با  خواهشمندیم  محترم  مسوول  از 
اگرنیازبه حضوری  جدا برخوردقاطع صورت گیرد 
اگرجواب نگرفتیم  باشدحتما حضورپیدا می کنیم 

ازطریق دیگر موضوع راپیگیری خواهیم کرد
915...315
سالم کجا بودند این استانداران اصولگرا قبال که 
از تجربه خودشون برای استان به همکاران راهکار 

می دادند حاال دیگر خدمت را درک کردیم!
915...608
متاسفانه برخی از کتابخانه های عمومی بیرجند از ثبت 
 کتابهای اهدایی در سامانه کتابخانه ها و غرفه های
 کتابخانه خودداری می کنند و این نشانه بی توجهی

مسئولین به مقوله اهدای کتاب می باشد.
915...479

جوابیه اداره کل ثبت اسناد و امالک 

عطف به پیام درج شده در تاریخ 96/10/25 درباره 
شهروند محترمی که بیان نموده “ سند مالکیت وی 
در اداره ثبت اسناد گم شده است” از شهروند محترم 
تقاضا می شود جهت بررسی و پیگیر موضوع به 
اداره کل ثبت اسناد و امالک خراسان جنوبی واقع 

در سایت اداری مراجعه فرماید.

جوابیه دانشگاه علوم پزشکی

درباره  رازی  بیمارستان  سرپرست  جوابیه  احتراما 
شکوائیه درج شده به تاریخ 96/10/14 با عنوان “ 
سالم ریاست ومدیر پرستاری بیمارستان ... شماکه 
برای  زنید  می  رجوع  ارباب  وتکریم  عدالت  از  دم 
خانم  که  کنید  فکری  یک  یو  سی  سی  بیماران 
سرپرستار بخش انگار که بیماران برده خانم هستند 
که نه همراه راه میزاره جابجا کنیم ونه مالقات میده 
بخشی که راهرو مشاهد ندارد که از پشت پنجره 
مردم ساعت مالقات بیمار خود راببیند سرپرستاری 
که همراه بیمار را اجازه استفاده از سرویس بهداشتی 
را نمیدهد میفرماید که بروید بیرون اگر خود شما 
بیمار داشتید چکار میکردید” به شرح ذیل می باشد: 
بخش ccu از جمله بخش های مالقات ممنوع 
بیمارستانی بوده که این امر مختص این بیمارستان 
نمی باشد بلکه سایر بیمارستان های سطح کشور 
وجود  این  با  باشد  می  ترتیب  همین  به  رویه  نیز 
بیماران  حالی  رفاه  خاطر  به  بیمارستان  این  در 
اجازه حضور یک همراهی برای هر مریض توسط 
جایی  جابه  که  است  شده  داده  محترم  پزشکان 
همراه  مخصوص  کارت  توسط  همراهی  این 
سرپرستار  و  باشد  می  بالمانع  دیگر  فرد  با  بیمار 
مجاز  بیمارستانی  قوانین  به  توجه  با  نیز  بخش 
باشند.  نمی   ccu در  مالقات  مجوز  دادن  به 
های عفونت  علت  به  دیگر  مطلب  با  رابطه   در 
بیمارستانی و انتقال به بیماران یا همراهان معموال 
بیمار و همراهی  از توالت مشترک جهت  استفاده 
توجیه چندانی ندارد و برای همراهان بیمار در سایر 
قسمت های اداری و اورژانس بیمارستان سرویس 
بهداشتی پیش بینی شده است. الزم به ذکر است با 
اتمام عملیات ساختمانی بخش الحاقی بیمارستان در 
آینده نزدیک و دیده شدن این موارد در آن بخش 

مشکل به کلی مرتفع خواهد شد.

حسینی- در دو روز گذشته مطالبی تحت عنوان “خانه 
بخریم یا نخریم” و “ پیش بینی بازار مسکن” با تحلیلی از 
وضع موجود و نظرات مردم درج شد. با توجه به حساسیت 
رکود  که  بر شهر  حاکم  از طرفی شرایط  و  موضوع  این 
ساخت و ساز را در پیش داشته است، نشست این هفته 
حوزه  در  گذاری  سرمایه  های  چالش  “بررسی  روزنامه 
مسکن” بود که با حضور آقایان “موذن”  و “کریم پور” 
فعاالن در ساخت و ساز شهری،  “ابراهیم تقی زاده” رئیس 
شورای شهر بیرجند، “عدل” معاون عمران شهرداری، “ 
اداره برنامه ریزی، تجهیز منابع و اقتصاد  داعی “ رئیس 
مسکن راه و شهرسازی استان، “ اربابی” رئیس اتحادیه 
مشاوران امالک و “یوسفی” رئیس شعبه یک اداره تامین 

اجتماعی بیرجند    برگزار شد.

قوانین دست و پاگیر، قدیمی و فرسوده

در ابتدای جلسه ، “موذن” با 
بیان این که ساخت و ساز در 
است،  شده  رونق  بی  بیرجند 
عنوان کرد: سرمایه گذار کار 
و آینده نگری این که به چه 
سودی خواهد رسید را برآورد 
با این  بیند  که می کند، می 
قالب و قوانین تعریف شده شهرداری هیچ سودی در آن 
دیده نمی شود.  به گفته وی اگر دیده می شود که در شهر 
طبقه ای اضافه ساخته شده صرفا برای این است که روند 
ساخت و ساز ادامه پیدا کند. اگر قوانین تسریع شود که 
عالوه بر تامین پارکینگ و ضوابط شهرسازی، سودی هم 
باقی بماند ساخت و ساز رونق پیدا می کند. وگرنه با ضوابط 
االن نمی شود کاری کرد. قوانین ما دست و پاگیر، قدیمی 

و فرسوده هستند.

ساخت و ساز در حجم های تودرتو 
بافت فرسوده ممکن نیست

وی با اشاره به این که ظرفیت های منطقه را ببینید و اگر 
جایی باارزش، گران شده زمینی را عالف نگذارید، ادامه  
االن  ولی  انجام می شود  مانع  بدون  کار  گونه  این  داد: 
دوماه است در کمیسیون گرفتار شده ایم و روند کند است، 
سرمایه ای که می خواهد کار را در یک دوره انجام دهد، 
در دو یا سه دوره زمانی معطل می شود و دیگر رغبتی 
به شهرداری ندارد، این قهر با شهرداری است که شهروند 
سرمایه دارد ولی در مشهد و تهران کار می کند. این فعال 
، به این که دولت تاکید بر کار در  حوزه مسکن استان 
بافت فرسوده دارد اشاره می کند و می گوید: همه شما 
می دانید که نمی توان در این منطقه که قطعات زمین در 
حجم های تودرتو و متفاوت ، یکی 150 متری و دیگری 
200 متر و 500 متراست ، کار کرد. مگر این که شهرداری 
محله ای را تملک ، تجمیع و تعریض و مرتفع سازی کند، 
که این کار نیز شدنی نیست.  “موذن” با بیان این که می 
خواهیم برای مثال در منتظری 12 ساختمانی برای 700 تا 
800 متر زمین بسازیم، خاطرنشان کرد: برای این کار یک 
میلیارد به جیب شهرداری می رود و اگر شهرداری درآمد 
داشته باشد می تواند برای فرزند خودم پارک، شهربازی 
خوب و یا فضاهایی با طراحی های زیبا درست کند. این 
است.  وی  فعلی  قوانین  تسهیل سازی  به  کار مشروط 
نبود فضاهای  به دلیل  معتقد است که االن مردم شهر 

معمارانه درست از خمودگی رنج می برند.

هر امضا 15 میلیون تومان!

موذن با تاکید بر این که شهرداری تنها نبوده و بخش دیگر 
مشکالت به نظام مهندسی بر می گردد، با انتقاد از این 
نهاد، می افزاید: نظام مهندسی امضا فروشی می کند، چرا 
جلویش را نمی گیرید؟ هر امضا 15 میلیون تومان! مهندس 
نظام مهندسی شاید غیر از طراحی در دفتر ، مدت زمانی که 
سرکار است به 20 ساعت هم نرسد ، پس چرا این رقم های 

سرسام اور را فاکتور می کنید؟
وی با خنده ادامه می دهد: اخیرا فاکتور کرده اند، ناظر برق 
3 فاز و ناظر برق تک فاز! من که تا کنون ندیدم  مهندسی 

برق سه فاز یک گرایش و تک فاز گرایش دیگری باشد!

“خلق کار برای یک روز کارگری”
تنها دلیل ساخت و سازهای فعلی

این فعال حوزه مسکن با اشاره به این که در شهرهای دیگر 
کار صدور پایان کار و پروانه به دفاتر پیشخوان واگذار شده 
است، اضافه کرد: در این جا نیز روند به گونه ای شود که 
فردی که زمین را خریده و 50 درصد سرمایه اش را گذاشته 
است، برای ادامه کار و اخذ پروانه 3 تا 4 ماه معطل نماند 
و یک ماهه صادر شود، از آن طرف نیز مدت زمان صدور 
پایان کار را می توان به دو ماه رساند. موذن در ادامه تاکید 
می کند: اگر می بینید کسی در شهر کار می کند صرفا به 

یک دلیل است: “خلق کار برای یک روز کارگری” اما با 
این شرایط که ما بیکاریم، این فرصت هم خلق نمی شود. 
 به گفته وی 30 تا 40 درصد پولی که از یک پروژه بیرون 

می رود، دستمزد کارگری است.

نگاه یکسان شهرداری
 به زمین در دولت و حافظ

وی همچنین خیابان های رسالت ، عدالت، سعدی و حافظ 
 را دارای معابر و حجم زمین را متناسب با ساختمان ها 
دانست و گفت:  در این مناطق تمام مسائل اقلیمی که 
باید در یک ساخت و ساز وجود داشته باشد رعایت شده 
زمین  با  منطقه  این  در  زمینی  به  شهرداری  نگاه  ولی 
است.  یکسان  متراژ  همین  با  دولت  خیابان  در  دیگری 
موذن پیشنهاد داد: مناطقی را در شهر تعریف کنید که 
هر کسی خواست ویالیی بسازد به یک نقطه خاص در 

شهر مراجعه کند.

تامین اجتماعی در ازای میزان تخلف
 انجام شده خدمتی نمی دهد

اداره  یک  شعبه  رئیس  یوسفی  به  خطاب  ادامه  در  وی 
یک  در  که  زمانی  کرد:  عنوان  بیرجند  اجتماعی  تامین 
ساختمان ساخته شده ، 100 متر تخلف می کنیم ما را 
به تامین اجتماعی می فرستند تا آن جا هم جریمه بدهیم 
در حالی که این نهاد در این 100 متر هیچ خدمتی به ما 
ارائه نداده است.به گفته وی کارگری که تمام وقت می 
آید روزی 30 تا 35 هزار تومان می گیرد در حالی که اگر 
رونق ساخت و ساز باشد باید 70 تا 75 هزار تومان بگیرد 
این گونه حقوق  این کارگر که زحمت می کشد  ، حال 
دریافت می کند، ولی تامین اجتماعی که کاری نکرده، 5 
میلیون تومان می گیرد! باور کنید هر چه از هزینه های 
الکی ساخت و ساز کم کنیم رونق اتفاق می افتد و شهر به 
این وضع نمی افتد. این باور از شهر حذف شود که طرفی 

که پول آورده و کار می کند باید حالش را بگیریم.

تعداد پروانه های فروخته شده
در شهر و حاشیه آن را مقایسه کنید

کریم پور دیگر فعال در حوزه 
ساخت و ساز نیز سخن خود 
کند:  می  آغاز  گونه  این  را 
و  هستیم  بیرجندی  همه  ما 
قبل  سنوات  به  نگاهی  اگر 
بیاندازیم متوجه می شویم با 
گستره شهری  محدود شدن 
حاشیه نشینی مانند حاجی آباد، امیرآباد، چهکند و دستگرد 
افزایش پیدا کرده است. و این نمود یک فاجعه در آینده 
می باشد. وی با بیان این که نمایندگان شورا را به جهت 
و  امکانات  از  استفاده  و  یکسان  ایجاد حقوق شهروندی 
خدماتی که در دولت داده شده انتخاب کردیم، عنوان می 
شهر  داخل  در  تعداد  چه  بینید  کافیست  االن  ولی  کند: 
و  کنند  می  زندگی  شهر  اطراف  در  تعداد  چه  و  زندگی 
تعداد پروانه های فروخته شده داخل شهر و محدوده شهر 
را مقایسه کنید. به مصداق من این ها حلبی آباد هستند. 
به گفته وی این افزایش نامعقول قیمت صدور پروانه ها 
تا 15 سال گذشته  روابطی شورا در 10  و حرکت های 
مشکالتی را کنون ایجاد کرده است که با کاهش قدرت 
و  اجتماعی  تبعات  نشینی،  حاشیه  افزایش  مردم،  خرید 

فرهنگی آن پدیدار شده است.

اگر قرار است تخلف شود
پس الاقل تراکم فروشی کنید

کریم پور با این پرسش که چرا شورای شهر بیرجند تراکم 
فروشی را مصوب نمی کند، ادامه می دهد: اگر قرار است 
تخلف انجام نشود، خب شهرداری جلویش را بگیرد ، اگر 
قرار است تخلف انجام شود و پول به حساب شهرداری برود، 
چرا همان اول تراکم فروشی نمی کنید که پول به حساب 
برای پروژه های شهری  بتواند  عمران شهرداری رفته و 

برنامه ریزی کند. وی با تاکید بر این که در چند سال گذشته 
40 تا 50 درصد سازندگان از شهر رفته اند، اضافه می کند: 
نمی شود که یک شبه به خاطر درخواست یک نفر، قیمت 
منطقه ای را به نوعی افزایش دهید که پروانه 35 میلیون 

تومانی 70 میلیون شود.

برای خیابان های اصلی، طراحی های خاص
به سازنده ارائه شود

این فعال حوزه ساخت و ساز، پیشنهاد می دهد: برای خیابان 
های اصلی هم طراحی های خاصی از طرف شهرداری به 
سازنده ارائه شود که هر کسی هر گونه خواست نسازد و 
معماری شهر را بهم بریزد،بلکه باید با ایجاد معماری های 

زیبا برای سرمایه گذار جذابیت ایجاد کنیم.
کریم پور به تخلفات اعالمی به شهرداری اشاره می کند 
ببیند  اول  کارشناس شهرداری  گوید: خواهشمندم  و می 
همیشه  است،  کارشناسی  چقدر  اعالم شده  این شکایت 
که سازنده نباید دزد باشد و شاکی دزد بگیر! وی خطاب 
به تقی زاده رئیس شورای شهر عنوان می کند: با انتخاب 
شما بزرگواران تغییراتی ایجاد شده و خیلی هم خوشحالیم، 
خواهشمندیم با طرح و برنامه و اصولی کار کنید . 30 تا 35 
درصد صنوف استان وابسته به صنعت ساختمان است و با 

این حرکت و برنامه شما کار و اشتغال ایجاد می شود.

رونق ساخت و ساز
به نفع ایجاد در آمد در شهرداری است

با  نیز  شورا  رئیس  زاده  تقی 
گیری  تصمیم  اینکه  بیان 
درباره برخی موارد مطرح شده 
قطعا نیاز به تشکیل جلسات با 
ادامه می  دارد،  باالتر  سطوح 
نهادی  شهرداری  که  دهد: 
عمومی و غیر دولتی است که 
بودجه خود را از محل عوارض تامین می کند. رونق ساخت 

و ساز به نفع ایجاد در آمد در شهرداری نیز می باشد.

شهرداری 4 برابر سطح استاندارد نیرو دارد

سطح  برابر   4 شهرداری  اکنون  که  این  به  اشاره  با  وی 
استاندارد نیرو دارد، می افزاید: امسال بودجه شهرداری 70 
میلیارد تومان بسته شد که اگر عوارض ها را حساب کنیم 
50 میلیارد تومان به دست می آید در حالی که حقوق همین 
نیروهای شهرداری 54 میلیارد تومان می شود و عمال 4 
میلیارد تومان کسری داریم! رئیس شورا به مجمع مشورتی 
که قرار است تشکیل شود اشاره می کند و می گوید: قطعا 
یکی از موضوعات در دستور کار همین موضوع ساخت و 

ساز در شهر است و باید مواردی را مصداقی بررسی کنیم.

واگذاری اخذ پروانه ساختمانی و صدور پایان 
کار به دفاتر پیشخوان در حال جمع بندی است

تقی زاده خاطرنشان می کند: واگذاری اخذ پروانه ساختمانی 
و صدور پایان کار به دفاتر پیشخوان جزو مواردی است که 
االن به جمع بندی رسیده ایم و هرچه برون سپاری  و درگیر 
کردن بخش خصوصی بیشتر شود، کارها تسهیل می شوند.
وی با توصیف کمیسیون ماده 100 می گوید: مستحضرید 
با هدف کاهش تخلفات تشکیل شده و  از  3 عضو  که 
 با توجه به ضوابط رای به پرداخت جریمه یا قلع و قمع 
می دهند. قبول داریم که اگر ضوابط راحت نشود و سرمایه 

گذار ببیند کار 6 ماه طول می کشد، بی رغبت می شود.

نظام مهندسی و شهرداری
در انتخاب کارشناسان دقت کنند

رئیس شورا با بیان این که ما هم شنیدیم در نظام مهندسی 
سازمان  رئیس  به  داد:  ادامه   ، شود  می  فروشی  امضا 
نظام مهندسی و شهردار هم تاکید کردیم که در انتخاب 
کارشناسان دقت کنند، زیبنده شهر و مجموعه انان شنیدن 

همچنین مواردی نیست. )ادامه در صفحه 4 ....(

ُمَسِکنی برای َمسکن سازان
تقسیط هزینه های دولتی ممکن است

چکیده گزارش

* با این ضوابط االن نمی شود کاری کرد. قوانین ما دست و پاگیر، قدیمی و فرسوده هستند. * سرمایه ای که می خواهد کار را در یک حجم انجام دهد، در دو یا سه حجم زمانی معطل می شود و 
دیگر رغبتی به شهرداری ندارد، این قهر با شهرداری است که شهروند سرمایه دارد ولی در مشهد و تهران کار می کند.  * دولت تاکید بر کار در بافت فرسوده دارد ولی همه شما می دانید که 
نمی توان در این منطقه که قطعات زمین در حجم های تودرتو کار کرد. * االن مردم شهر به دلیل نبود فضاهای معمارانه درست از خمودگی رنج می برند. * نظام مهندسی امضا فروشی می کند، 
چرا جلویش را نمی گیرید؟ هر امضا 15 میلیون تومان! * اگر می بینید کسی در شهر کار می کند صرفا به یک دلیل است: “خلق کار برای یک روز کارگری”  * مناطقی را در شهر تعریف کنید که هر 
کسی خواست ویالیی بسازد به یک نقطه خاص در شهر مراجعه کند.   *  این باور از شهر حذف شود طرفی که پول آورده و کار می کند باید حالش را بگیریم.  * عداد پروانه های فروخته شده 
داخل شهر و محدوده شهر را مقایسه کنید. به مصداق من این حاشیه نشینی ها حلبی آباد هستند. * این افزایش نامعقول قیمت صدور پروانه ها و حرکت های روابطی شورا در 10 تا 15 سال گذشته 
مشکالتی را کنون ایجاد کرده است  * اگر قرار است تخلف انجام نشود، خب شهرداری جلویش را بگیرد ، اگر قرار است تخلف انجام شود و پول به حساب شهرداری برود، چرا همان اول تراکم 
فروشی نمی کنید که پول به حساب عمران شهرداری برود.  * در چند سال گذشته 40 تا 50 درصد سازندگان از شهر رفته اند  * برای خیابان های اصلی هم طراحی های خاصی از طرف شهرداری 
به سازنده ارائه شود که هر کسی هر گونه خواست نسازد * همیشه که سازنده نباید دزد باشد و شاکی دزد بگیر!  * 30 تا 35 درصد صنوف استان وابسته به صنعت ساختمان است. *  رونق 
ساخت و ساز به نفع ایجاد در آمد در شهرداری نیز می باشد.  *  واگذاری اخذ پروانه ساختمانی و صدور پایان کار به دفاتر پیشخوان جزو مواردی است که االن به جمع بندی رسیده ایم.  * هرچه 
نرخ مسکن در شهر کمتر باشد کمتر به سمت حاشیه نشینی می روند.  * هر چه مراجعات مردم بیشتر شود قطعا شورا و شهرداری نفس راحتی می کشد.  * اداره تعاون برای هر چند نفری که 
دور هم جمع می شدند یک شرکت تعاونی مسکن ثبت کرد، ساخت و ساز بی رویه ای در دور آمد که نه قانون آپارتمان سازی را تجربه کرده بود و نه شهرسازی را!  *  به عقیده من کمیسیون 
ماده 100 از بیخ و بن خراب است  * تعداد صدور پروانه های ساختمانی را با پایین آوردن نرخ ، زیاد کنید تا بصرفد. *  ضوابط طرح تفصیلی باید حداقل در سال 88، 89 و حتی 90 بازنگری می شد و 
االن 6 سال است که عقب هستیم. * بیشترین فشار روی شهرداری از همین شکایت های مردم است.  * مسکن کاالیی اقتصادی است و نهادهای مختلفی از افزایش قیمت دستمزد گرفته تا هزینه 
تامین اجتماعی، خدمات نظام مهندسی، سیمان و آهن، انشعابات اب ، برق، و گاز و ... در آن تاثیر دارند. * این طرح جامع است و طرح تفصیلی نیست و طبق قانون، شهرداری می تواند نسبت به 
تهیه طرح تفصیلی بر مبنای قانون ، ظرفیت ها ، مشکالت و پیشنهادات عمل کند. * میزان سود وامی که انبوه ساز داخل این شهر می گیرد سود با کسی که در اصفهان وام می گیرد یکسان است! 

* طرح اراضی پادگان که با عنوان 460 هکتاری زعفرانیه در حال بازنگری برای ایجاد اراضی ویالیی است. *  حق بیمه برای انبوه ساز و یا انفرادی قابل تقسیط است.
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عرضه مالت سیمان با قابلیت مقاومت 4 برابری در برابر خوردگی

ایسنا- پژوهشگران دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه صنعتی امیرکبیر با تحقیقات 
گسترده روی پسماندهای صنعتی، مالت و بتن ژئوپلیمری بدون استفاده از سیمان پرتلند عرضه کردند 

که نتایج نشان از مقاومت 4 برابری در برابر خوردگی های کلرایدی دارد. سه شنبه   *26 دی  1396 * شماره 3982

یادداشت

جذاب ترین ها

مدرن ترین قطار جهان در ژاپن

ترین  مدرن  نام  شیما  شیکی  پست-  میهن 
معرفی  ژاپن  در  تازگی  به  که  است  جهان  قطار 
مراحل  هنوز  که  انگیز  شگفت  قطار  این  شده، 
هایی  سالن  دارای  نرسیده  پایان  به  آن  ساخت 
است. لوکس  های  هتل  های  اتاق  به  شبیه 

نام شیکی شیما به  با  مدرن ترین قطار جهان 
اندازه ای لوکس و زیبا ساخته شده که می توان آن 
را با اتاق هتل های لوکس مقایسه کرد. البته باید 
گفت که سفر کردن با این قطار بسیار پر هزینه 
کند. استفاده  آن  از  تواند  نمی  هر کسی  و  است 
زیادی  اهمیت  روزها  این  نقل  و  مسئله حمل 
شکلی  به  کنند  می  سعی  کشورها  و  کرده  پیدا 
از  یکی  ها  ژاپنی  نمایند.  ایجاد  تحول  آن  در 
اهمیت  شده  یاد  موضوع  به  که  هستند  کسانی 
سه  راستا  همین  در  ها  آن  دهند.  می  زیادی 
را  »شیکی-شیما«  نام  به  قطاری  پیش  سال 
لوکس  بسیار  قطار  این  معرفی کردند. همه چیز 
گونه  به  آن  طراحی  و  شده  ساخته  تجمالتی  و 
نماید. می  زده  شگفت  را  همه  که  است  ای 
چه  هر  تماشای  برای  سراسری  های  شیشه 
بهتر مناظر، کارد و چنگال های ویژه نیکل-نقره 
و وان حمام ساخته شده از درخت سرو، از ویژگی 
نقلیه شاهانه به شمار می روند.  این وسیله  های 

رسمی  طور  به  پیش  روز  دو  از  قطار  این 
خدمات  مسافران  به  و  کرده  آغاز  را  خود  کار 
داریم  قصد  مقاله  این  در  ما  دهد.  می 
باشیم. داشته  جذاب  وسیله  این  به  نگاهی 
سفر یک طرفه با این قطار حداقل ۲۸۶۵ دالر )۱ 
میلیون و ۱۰۰ هزار تومان( هزینه خواهد داشت و 
شما برای مسافرت های ۲ تا 4 روزه باید مبلغ ۸۵۰۰ 
نمایید. پرداخت  هزینه  تومان(  میلیون   ۳۲( دالر 

فضایی که برای صرف غذا در نظر گرفته شده 
بسیار حیرت انگیز است و دیدنش هر کسی را به 
حیرت وا می دارد. در قطار خارق العاده ژاپنی ها 
خورد.  می  چشم  به  زیادی  انگیز  شگفت  موارد 
استفاده  لهستانی  چوب  از  مبلمان  ساخت  برای 
خم  سنتی  روش  از  استفاده  با  ها  آن  و  شده 
اند.  شده  درست  بخار  وسیله  به  ها  چوب  کردن 

فرش طراحی   شرکت 
 »Oriental Carpet Mills« همان کمپانی 
که برای کارهایش در کاخ واتیکان شهرت دارد، 
است. داشته  عهده  بر  را  ها  فرش  تامین  کار 

علمی

عکاسخونه

نور خورشید احتماال می تواند 
چربی بدن را کاهش دهد

یا  و  گرفتن  قرار  که  دریافتند  محققان  ایرنا- 
نگرفتن در معرض نور خورشید احتماال می تواند 
دهد.  افزایش  یا  و  کاهش  را  بدن  چربی  میزان 
آلبرتا در کانادا  دانشگاه  انستیتوی دیابت  محققان 
متوجه شدند که نور آبی خورشید موجب می شود 
سلول های چربی زیر پوست ، چربی کمتری از حد 
معمول ذخیره کنند؛ به این معنی که قرار گرفتن در 
معرض نور خورشید برای مدت طوالنی می تواند 
چربی بدن را بسوزاند و زمانی که نور زیادی به بدن 
ما نمی رسد، بدن چربی بیشتری ذخیره می کند؛ 

احتماال همین امر در زمستان ها موجب افزایش وزن 
می شود. ”پیتر الیت” نویسنده اصلی این تحقیق با 
اعالم این خبر، در عین حال تاکید کرد که این یافته 
ها یافته های اولیه هستند و قرار گرفتن بیش از 
پیش در معرض نور خورشید هنوز یک روش تایید 
یا توصیه شده برای کاهش وزن نیست و ابهاماتی 
در این زمینه وجود دارد؛ از جمله این که چه شدت و 
مدت زمانی برای فعال سازی این رویه الزم است. 
یافته  این  که  ندانست  بعید  الیت  حال  این  با 
یا  و  چاقی  با  مقابله  برای  هایی  راه  به  روزی  ها 
شود.  منجر  دیابت  مانند  هایی  بیماری  درمان 
فرضیه  خود  یافته  براساس  کانادایی  محققان 
نیز برای تحقیقات بیشتر مد نظر قرار  دیگری را 
داده اند که براساس آن، ممکن است سلول های 
بیولوژیک  ساعت  با  نوعی  به  پوست  زیر  چربی 
)الگوی خواب و بیداری( بدن ارتباط داشته باشند.

اقتدار شکسته دریا

* کوثر حجازیان

روزهایش  این  اقتداِر  شکستِن  و  دریا  نام  به 
دریا نامش هم مغرور است ، حروفش هم برتری 
را فریاد می زنند . دریا همیشه مثل دخترکی بود 
که گیسواِن مواجش هر چشمی را محو می کرد 
و در چشماِن نافِذ نیلی اش غروری با چاشنی بی 
رحمی دو دو می زد . همیشه دامش پهن بود و اگر 
کمی آغوشش تنگ می شد برای همیشه حل می 
کارش  دریا    ... پرخروشش  لبخندهای  در  شدی 
عشوه گری هاِی ترسناک بود ... اما این روزها ... 
انگار دریا پیر شده ، نگاهش که می کنی آرامشش 
خواهد  می  دلش  که  ماند  می  مادری  به  بیشتر 
 نجات دهد اما جانش را ندارد . اما تماِم گیسو های
 مواج و حیرت انگیزش در هم گره خورده ... اما 
... گرفته  آتش  سرِخ  رنِگ  براقش  نیلِی   چشماِن 
سردش  آغوِش  در  را  آتش  خواست  می  دلش   
جاِن  به  داغش  تِب  کمی  مبادا  تا  کند  حبس 
در  فرزندانش  دانید  می  اما   .. بیوفتد  فرزندانش 
آغوِش آتش محبوس بودند !! آتش با فرزندانش 
؟ است  ترسناک  چقدر  دانید  می   ! بود   آمیخته 
 ، شد  پیر  دریا   ... کند  کاری  توانست  نمی 
 شکست ، کسی چه می داند چقدر از آن آب ها
 اشک هاِی دریاست ؟ کسی چه می داند چقدر 
 ... نبیند  تا  بغلش کند  آسمان  دلش می خواست 
نبیند چشماِن منتظِر پِر اشِک زنانی را که زمزمه 
می کنند : تو را می سپارم به داماِن دریا ... دریا 
این روزها آن دریاِی مقتدر نیست ! دریا این روزها 
آب شد !! آب شد از خجالت ... آب شد از حرارِت 
باران   ! ابری ست  دریا   ... آتش  فریادهاِی خشِن 
هر  با  و  بارد  می    ... بارد  می  آسمان  به  دریا  از 
... بود  بیابان  کاش  کند  می  آرزو  اشکش   قطره 
کسی به او بگوید آرام بگیرد ... بگوید آرام تر زجه 
بگویید   ، خوابند  پیراهنش  گوشِه  فرزندانش  بزند 
به  کسی   ... داند  نمی  مقصر  را  او  کسی  اینجا 
... ... بگویید بد ما هستیم   او بگوید او بد نیست 
 بد ماییم که در این چندین روز کمکش نکردیم 
کاری کند بگویید بد ما هستیم که حتی زورمان 
از  را  سوخته شان  های  استخوان  رسد  نمی 
که  هستیم  ما  بد  بگویید   ... بگیریم  آغوشش 
خانوادهایشان  انتظاِر  سوزاِن  هاِی  لحظه  تماِم 
فکر و ذکرمان دکمه فیلتر روی میز وزیر بود ... 
زدن  آتش  جاِی  که  هستیم  ما  بد  بگویید 
را  مشکی  نواِر  اسکله  روی  هایمان  قلب 
آرام  بگویید   ... نشانیم  می  طنز  سریاِل  گوشه 
های  پاره  مراقِب  تو  بدیم  ما  بگویید   ... بگیرد 
را  ماجرا  تمام  فردا  ما  بگویید   ... باش  تنمان 
ایرانمان  از  بخش  آن  تو  کرد  خواهیم  فراموش 
... باش  پاسدار  گرفته  آرام  آغوشت  در  که  را 

)ادامه از صفحه ۳ ... ( تقی زاده همچنین یکی از عوامل 
ایجاد حاشیه نشینی را رکود ساخت و ساز در داخل شهر 
دانست و افزود: هرچه نرخ مسکن در شهر کمتر باشد کمتر 
به سمت حاشیه نشینی می روند ولی معمولی است که در 
حاشیه شهر به علت نرخ کمتر زمین و ارائه کمتر خدمات 

شهرداری، قیمت ها پایین تر باشد.

ایجاد شهربازی سرپوشیده
در ابتدای صیاد شیرازی

ایجاد  افزود:  شهرداری  های  برنامه  به  اشاره  با  وی 
چند المان ماندگار شهری، توجه به ورودی های شهر، 
و  شود  می  کار  آن  روی  شدت  به  که  سنتی  معماری 
پروژه فرزان از جمله این برنامه ها است. به گفته وی 
این که سالن  بر  نیز داشته مبنی  شهرداری پیشنهادی 
تبدیل  سرپوشیده  شهربازی  به  شیرازی  صیاد  ابتدای 
شود و االن در حال بررسی است. رئیس شورا در پایان از 
حاضران در جلسه تقاضا کرد راهکارهای خود را به شورا و 
شهرداری منتقل کنند، هر چه هر چه مراجعات مردم بیشتر 

شود قطعا شورا و شهرداری نفس راحتی می کشد.

ساخت و ساز بی رویه ای 
که قانون آپارتمان سازی را تجربه نکرده بود

اربابی رئیس اتحادیه مشاوران 
امالک دیگر مدعو جلسه بود 
که صحبت کرد. وی با تاکید 
بر این که اگر ساخت و سازی 
ندارد،  وجود  شهری  نباشد 
ساخت  ما  اگر  کرد:  عنوان 
و  موذن  آقای  که  سازی  و 
سازند،  می  دیگر  دوستان 
نتوانیم به فروش برسانیم چه می تواند بکند؟ گره بسته شده 
ای است که نمی توان باز کرد. به گفته وی در یک مقطع 
زمانی ، اداره تعاون برای هر چند نفری که دور هم جمع 
می شدند یک شرکت تعاونی مسکن ثبت کرد، ساخت و 
ساز بی رویه ای رواج یافت که نه قانون آپارتمان سازی را 
تجربه کرده بود و نه شهرسازی را! به طوری که در کوچه 

۸ متری، ۱۰ واحد ساختند!

پیشنهاد استفاده از معتمدان محل
 در کیسیون ماده 100

اربابی با بیان این که به عقیده من کمیسیون ماده ۱۰۰ 
از بیخ و بن خراب است و این حرف را می گویم چون 
مردم گفته اند، اضافه کرد: فرد داخل این کمیسیون ۱۰۰ 
درصد سلیقه ای تصمیم می گیرد و طرف شهرداری را 
از معتمدان محل در کمیسیون  دارد. پیشنهاد می دهم 
ماده ۱۰۰ استفاده کنید. از کسانی که می دانند بین مردم 
چه خبر است و از کف جامعه هستند. تقی زاده اما پاسخ 
داد: ساختار کمیسیون ماده ۱۰۰ کشوری تعریف شده و 
نمی توان آن را تغییر داد. از طرفی شورا نمی تواند نظر این 
کمیسیون را برگرداند! ولی به نماینده خود در این کمیسیون 

تاکید کرده ایم که از حق شهروند دفاع کند.

اصالح قانون را از بیرجند شروع کنید

اربابی عنوان کرد : حداقل دو نفر مشورتی آن جا حضور 
پیدا کنند. قانون ما درست است ولی هیچ قانونی از مملکت 
که باالتر نیست. مگر رهبری نگفتند اگر برخی مخالف 
قانونی هستند، پیشنهاد دهید اصالح شود، شما هم االن از 
بیرجند شروع کنید. موذن نیز در تکمیل این سخنان عنوان 
کرد : حتی همین قانون هایی هم که قانون گذار خلق می 
کند ممکن است مناسب محیط ما نباشد. برای مثال در 
موضوع عقب نشینی طبقاتی، تئوری شاگردهای مکتب 
» بائوث« در ایتالیا را آورده اند و می خواهند در جامعه 
عقب  برای  بیند  می  که  شهرداری  کنند،  اجرا  اسالمی 
نشینی طبقاتی ۵ هزار پروانه داده ولی یک مورد در رسالت 
4 فقط آن را اجرا کرده پس بداند این قانون بی محتواست!

سود در فروش تعداد پروانه بیشتر

است  قرار  اگر   : کرد  بیان  سخنانش  ادامه  در  اربابی 
گویید  می  خودتان  شود،  انجام  ها  پیشخوان  با  کار 
۵4 میلیارد تومان باید حقوق بدهید، از همان پرسنل 
در دفاتری که خود شهرداری ایجاد می کند استفاده 
های  پروانه  صدور  تعداد   : داد  پیشنهاد  وی  کنید. 
ساختمانی را با پایین آوردن نرخ ، زیاد کنید تا صرفه 
داشته باشد. چگونه است که شهرداری می گوید آن 
پرداخت  آخر سال  اگر  دارند  ما  هایی که چک دست 
هم  مردم  دهیم؟  می  تخفیف  درصد   ۲۵ تا   ۲۰ کنند 
صدور  در  کار  الگوی  را  همین  کنند،  می  مراجعه 

پروانه ها قرار دهید.

جرئت نداشتن شورا و احتیاط به نفع 
وضع مردم، علت پایین بودن عوارض شهري

تقی زاده پس از شنیدن این سخنان عنوان کرد: عوارض 
ترین عوارض  پایین  از  بیرجند  ساختمانی شورای شهر 
نداشتن  شاید جرئت  است. علت هم  در کشور  شهری 
شورای شهر و احتیاط با توجه به وضع اقتصادی مردم 
این جا باشد. آن چه که موجب شد عوارض یک دفعه 
باال رود نرخ قیمتی بود که در اداره امور مالیاتی و در 
کمیسیون تقویم امالک مصوب شد. این موضوع چندین 
بار در شورا مطرح شد و نامه های متعددی هم فرستاده 
ایم. به نظر می رسد می توان این موضوع را بازنگری 

کرد و قیمت ها را کاهش داد.

6 سال عقب ماندگی
 در بازنگری طرح تفصیلی شهر

عمران  معاون  عدل 
سخنان  هم  شهرداری 
 “ که  جمله  این  با  را  خود 
می  ما  زبان  از  سخن  جانا 
گفت:  و  کرد  شروع  گویی” 
ما  که  شد  مطرح  مواردی 
گریبانگیر  ها  آن  با  بیشتر 
این  به  اشاره  با  وی  هستیم. 
که از سال ۸۶ تا االن بازنگری طرح تفصیلی بیرجند انجام 
نشده است خاطرنشان کرد: این ضوابط باید حداقل در سال 
۸۸، ۸9 و حتی 9۰ بازنگری می شد و االن ۶ سال است 
که عقب هستیم. 4 سالی است که مکررا درخواست داریم 
طرح تفصیلی شهر بازنگری شود. با به روزرسانی این طرح 
قسمتی از مشکالت شهری ما حل می شود ، مسکن و 
شهرسازی کار را شروع کرده و مشغول هستند خواهشمندم 

که هر چه زودتر به سرانجام برسانند.

نیاز مسکن شهر در قالب مسکن مهر
 یکباره تمام شد

معاون عمران شهرداری بیرجند با اشاره به این که در سال 
۸۶ مسکن مهر با حجم باالی ساخت و ساز رخ می دهد 
، ادامه داد : آن زمان عمال نیاز شهری برآورده می شود 
و دیگر تقاضایی برای مسکن نداشتیم. این که در جنوب 
شهر ساخت و ساز کمتر است نیز به همین علت بوده و هر 
کسی که آن زمان مجتمعی ساخته در دل مسکن مهر رفته 

و دیگر توانی برای ساخت و ساز در این سمت شهر ندارد.

بیرجند اصال به عنوان شهر حاشیه نشین
 در کشور دیده نمی شود

عدل در ادامه با این نوید که بیرجند اصال به عنوان شهر 
خواهش  افزود:  شود،  نمی  دیده  کشور  در  نشین   حاشیه 
آباد به عنوان حاشیه نشین  از امیراباد و حاجی  می کنم 
صحبت نکنید، االن بنیاد مسکن ، دهیاری و فرمانداری 
این مناطق داشته و طرح هادی  نظارت ویژه ای رووی 

برای این مناطق دید شده است.

مردم بیرجند روی تخلفات ساختمانی
 بسیار دقیق هستند

ابراز  و  اشاره  نیز  ساختمانی  تخلفات  موضوع  به  وی 
امیدواری کرد این موضوع هم با بازنگری طرح تفصیلی 
بلکه   ، نباشد  آن  روی  تخلف  اسم  دیگر  و  شود  حل 
قوانینی شود که فعال در ساخت و ساز بتواند از آن برای 
کار خود استفاده کند.  معاون عمران شهرداری با تاکید بر 
این که مردم بیرجند روی تخلفات ساختمانی بسیار دقیق 
هستند، اضافه کرد: بیشترین فشار بر شهرداری از همین 
شکایت های مردم است، که خواهش کردیم هر شکایتی 

ترتیب اثر داده نشود و مبتنی بر قواعد و قوانین باشد. 

کمیسیون توافقات 
ظلم به حقوق شهروندی است

از  بیرجندی  شهروند  عنوان  به  که  این  بیان  با  عدل 
اگر   : کرد  عنوان   ، دارم  گالیه  بیرجند  اول  شورای 
دلیل  به  بینید  می  ۱۰ طبقه  متری،   ۸ کوچه  در  االن 
مجتمع  خیابان  حاشیه  کنار  است.  توافقات  کمیسیون 
ساخته شده بدون پارکینگ که ظلم به حق شهروندان 
به  مقطعی  یک  در   : کرد  خاطرنشان  وی  است. 
کنید  مطرح  را  مشکالتتان  بیایید  گفتیم  سازان  انبوه 
نیامد،  کسی  هیچ  اما  نیست  گله  کنیم؛  حلشان  تا 
اتحادیه  به  آوردیم،  در  خودمان  را  ها  آن  مشکالت 
می  اگر  تا  دادیم  ارائه  سازان  انبوه  انجمن  و  مسکن 

خواهند موردی اضافه کنند، باز هم چیزی نیامد! آخر 
خودمان با مهندس داعی به کمیسیون ماده ۵ رفتیم و 

از حق خودمان و انبوه سازان دفاع کردیم.

علت افزایش قیمت ها،به روز نشدن عوارض

معاون عمران شهرداری با اشاره به افزایش قیمت ها 
عنوان کرد: یک سری از قوانین ما به روزرسانی نشده 
و  میلیون   ۲ اول  در شورای  پارکینگ که  مانند  بودند، 
نکرد.  تغییر   94 سال  تا  و  شد  بسته  تومان  هزار   ۳۵۰
ارتباط  زاهدان، همدان و بجنورد  با سه شهر  آن سال 
می  حساب  چگونه  را  پارکینگ  عوارض  که  گرفتیم 
که  جایی  آن  از  ولی  فروشیم  نمی  ما  گفتند  کنند، 
شهرداری موظف به تامین پارکینگ است ، 4۰ تا ۵۰ 
میلیون تومان می گیریم. سال 94 به روزرسانی که شد 
به یکباره ۳۰ درصد افزایش پیدا کرد و حق می دهیم 
مردم شکایت کنند.  به گفته عدل در عوارض منطقه 
ای هم این گونه بود که سال 9۵ دفترچه تعرفه عوارض 
نداشتیم و سال 9۶ بر اساس 94 محاسبه شد. اواسط 
سال برخالف میل باطنی ضریبی در دفترچه منطقه ای 
نشست که یک سری عوامل مثل زیربنای ساختمانی 
، بالکن یا اعیان مسکونی را تحت الشعاع قرار داد. به 
متر  هزار  با  متری  هزار  ساختمان  پروانه  که  ای  گونه 
زیربنا اگر ۳۰ میلیون تومان بود االن ۶۰ میلیون تومان 
شده است. وی خطاب به اربابی نیز گالیه کرد: با این 
افزایش ۲۰ هزار تومان به هر متر اضافه شده و در کل 
۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار تومان روی ساختمان آمده ولی االن 

به همین بهانه بیشتر فروخته می شود.

کسی که با ایجاد تخلفات ساختمانی
به خانه اش نامحرم می شوند را هم ببینید

اداره  رئیس  داعی  ادامه  در 
منابع  تجهیز  ریزی،  برنامه 
و  راه  مسکن  اقتصاد  و 
شهرسازی استان در این جلسه 
بیان کرد: سخنان شما درست 
است، ولی طرف دیگر ماجرا 
که  همانطور  ببینید،  هم  را 
بینید،  منافعی برای خود می 
 کسی که می گوید با این تخلف نامحرم خانه ما شده اند

 یا سایه اندازی ایجاد شده، هم حق دارد. فصل الخطاب 
قانون است و منافع عام را در نظر می گیرد. وی خاطرنشان 
کرد: کاش از افرادی که به راه و شهرسازی، فرمانداری، 
استانداری و حتی دفتر مقام معظم رهبری نامه می نویسند 

دعوت می کردید، شاید ورق بر می گشت.

قیمت نهاده ها در قیمت مسکن موثرترند

که  این  به  اشاره  با  سخنانش  دیگر  بخش  در  داعی 
اقتصادی،  کارشناسان  اذعان  به  مسکن  وضع  بهترین 
 : محل تالقی منحنی عرضه و تقاضاست، اضافه کرد 
چطور می شود با وجود همین ضوابط و قوانین و همان 
افراد، میزان ساخت و ساز در این چند سال پایین بیاید؟ 
دارد  سازنده  برای  که  و سودی  در کالن  باید  را  علت 
پیدا کنیم. به اعتقاد من مسکن کاالیی اقتصادی است 
و نهادهای مختلفی از افزایش قیمت دستمزد گرفته تا 
هزینه تامین اجتماعی، خدمات نظام مهندسی، سیمان و 
آهن، انشعابات اب ، برق، و گاز و ... در آن تاثیر دارند. 
فعال ساختمانی نیز مجبور است برای به دست آوردن 

سود کف کاربا قیمت باالتری بفروشد. 

اکنون سیاست دولت تقویت بافت فرسوده است

در  کرد:  بیان  نیز  فرسوده  بافت  تسهیالت  درباره  داعی 
هزینه  از  مسکونی  واحدهای  تمام  بافت،  این  محدوده 
عوارض و آماده سازی معاف شده اند. ساختمان تجاری و 
اداری هم ۵۰ درصد تخفیف عوارض دارد، نظام مهندسی 
نیز تا 4۰ درصد در نظارت تخفیف می دهد. سیاست دولت 
در مقطعی مسکن مهر بود، االن تقویت بافت فرسوده است 

و می خواهد مردم خود ساخت و ساز را انجام دهند.

شهرداری می تواند طرح تفصیلی شهر را تهیه کند

به گفته وی طرح جامع شهر بیرجند، در سال ۸۱ مطرح 
شد و افق آن ۱۰ ساله است. در سال 9۱ بالفاصله با یک 
مشاور قرارداد بستیم آن ها نیز کار را شروع کردند، تنها 
مشکل تهیه نقشه های هوایی بود که باید پروازی توسط 
سازمان نقشه برداری انجام می شد.  وی تاکید می کند: 
این طرح جامع است و طرح تفصیلی نیست و طبق قانون، 
شهرداری می تواند نسبت به تهیه طرح تفصیلی بر مبنای 

قانون ، ظرفیت ها ، مشکالت و پیشنهادات عمل کند. 

شورا در تامین اعتبار
تبدیل عکس ها به نقشه کمک کند

رئیس اداره برنامه ریزی و اقتصاد مسکن راه و شهرسازی 
با اشاره به این که در طرح جامع مشکل اعتبار داریم، ادامه 
داد: اکنون عکس های هوایی را در اختیار داریم ولی برای 
تبدیل آن به  نقشه یک دو هزارم باید با شرکتی قرارداد 
اگر  نیاز است.  ببندیم و ۲7۰ میلیون تومان هزینه مورد 
شورای شهر این هزینه را تامین کند که کار سرعت پیدا 
کند، قول می دهیم ظرف ۶ ماه خروجی تصویب شده طرح 
جامع را به شهرداری ابالغ کنیم تا شهرداری خود طرح 
تفصیلی را انجام دهد. داعی از کارهای موقتی که در این 
مدت برای حل مشکل انجام شده سخن گفت و افزود: در 
سال 9۵،  ۶ جلسه با انجمن انبوه سازان استان داشتیم که 
در آن ۳۸ پیشنهاد مطرح شد از دل این پیشنهادات مواردی 

که به حقوق شهروندی آسیبی نمی زد را خارج کردیم.

عادت موجر به داشتن سود باال 

به گفته وی طبق تحقیقات ما، مشکل دیگر این بود که 
قبال موجر پول رهن را در موسسه ها خصوصی سرمایه 
گذاری می کرد و سود می گرفت، با پایین آمدن سود و 
به  عادت  که  ای  خانه  ، صاحب  موسسات  ورشکستگی 
داشتن ماهیانه یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومان سرمایه بوده،  

همان را از مستاجر می گیرد.

هزینه ها برای انبوه ساز قسطی شود

ها  هزینه  قسطی  اخذ  با  که  این  بیان  با  ادامه  در  وی 
یک  ساخت  برای  کرد:  خاطرنشان  موافقم،  شدت  به 
با ۲ میلیون انشعاب برق۲ فاز و ۵ میلیون تومان  واحد، 
و  آب  تعرفه  تومان  هزار  و ۲۰۰  میلیون  فاز، ۱  برای ۳ 
شود می  تمام  هزینه  کلی   ... و  مهندسی  نظام   خدمات 
 که باید برای انبوه ساز قسط بندی شود.  رئیس اداره برنامه 
ریزی و اقتصاد مسکن راه و شهرسازی مشکل دیگر را این 
گونه بیان کرد: میزان سود وامی که انبوه ساز داخل شهر 
بیرجند می گیرد با سود کسی که در اصفهان وام می گیرد 
یکسان است! در حلی که ارزش افزوده بیرجند اصال قابل 

مقایسه  با مشهد ، تهران و اصفهان نیست!

مشکل اصلی در بیرجند تعارفات است

داعی در رابطه با تخلف های ناظران سازمان نظام مهندسی 
نیز اعالم کرد : طبق قانون اگر نظری 4۵ روز پیدایش نشد، 
به سازمان ارجاع دهید وظیفه داریم این موضوع را پیگیری 
کنیم. مشکل اصلی در بیرجند تعارفات است و کسی این گونه 
 موارد را گرزارش نمی دهد و ما نیز نمی توانیم پیگیری کنیم.

بازنگری ایجاد نقطه ای در شهر
با ظرفیت ساخت ویالیی

عدل معاون عمران شهرداری نیز نوید داد : طرح اراضی 
پادگان که با عنوان 4۶۰ هکتاری زعفرانیه در حال بازنگری 
است و در آن جا می خواهیم زمین های بکر ویالیی با 
ظرفیت کوی پزشکان و مهندسان و مانند آن، را ایجاد کنیم 

االن نیز آخرین مراحل بازنگری آن در حال انجام است.

امکان تقسیط حق بیمه برای تخلف وجود دارد

یک  شعبه  رئیس  یوسفی 
اجتماعی  تامین  اداره 
چه  آن  به  پاسخ  در  هم 
تامین  درباره  موذن  که 
بود، عنوان  اجتماعی گفته 
 ۵ ماده  اصالح  طبق  کرد: 
قانون  بیمه های اجتماعی 
ساختمانی،  کارگران 
ها بیمه  حق  این  وصول  محل  از  شدیم   مکلف 
 کارگران را تحت پوشش قرار دهیم که 7 درصد از خود 
فرد و باقی از ۱۵ درصد مجموع عوارض شهرداری گرفته 
می شود، و اگر باز هم سهم کارفرما پاسخ گو نبود اختیار 
داریم تا ۲۰ درصد افزایش دهیم. از ۳ بهمن 9۳ که قانون 
مصوب شده دنبال آن ۲۰ درصد نرفته ایم. وی تاکید کرد: 
تامین اجتماعی نیز نهادی عمومی و غیر دولتی است، اداره 
از  شود.  می  انجام  بیمه  حق  وجوهات  محل  از  سازمان 
خدمات درمانی و بیمه سازمان هم مطلعید، در بیرجند االن 
4 هزار و ۳۰۰ نفر کارگر تحت پوشش هستند.  یوسفی 
خاطرنشان می کند: اگرکمیسیون ماده ۱۰۰ مبلغی را تعیین 
کند و شهرداری هم متخلف را به ما معرفی کرد، طبق این 
ماده قانونی و ۱۵ درصد حق بیمه، مکلفیم از آنان مبلغی 
را دریافت کنیم. اگر تخلفی هم نباشد حق بیمه مضاعفی 
گرفته نمی شود. به گفته وی همین حق بیمه هم برای انبوه 

ساز و یا انفرادی قابل تقسیط است. 

هنگام طراحی و ساخت،تعمیرات و ارزیابی کیفی ساختمان با مهندسان 
روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان جنوبیما مشورت کنید.

رئیس کمیته امداد همسفره 
زلزله زدگان کرمانشاه

ُمَسِکنی برای َمسکن سازان
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قبل ا زنقد كردن دوباره مرور كنيد

ديگر  بار  نيست  بد  موضوع  اهميت  به  باتوجه   -
با هم مرور كنيم.  را  انتقاد سازنده و درست  اصول 
ارتباطات تان  در  فاصله اي  شما  نقد  مي خواهيد  اگر 

ايجاد نكند موارد زير را رعايت كنيد:
- انتقاد را متوجه يك رفتار فرد بدانيد نه كل وجود 
برايش  را  مقابل  فرد  رفتار  اثرات  او  شخصيت  و 
روشن كنيد و بگوييد اين موضوع چرا اهميت دارد.

- احتمال اشتباه بودن نظرتان را ناديده نگيريد و بگوييد 
ماجرا را تنها از زاويه ديد خودتان مطرح مي كنيد.

- شرايط فردي كه اشتباه كرده را در نظر بگيريد و 
قبل از قضاوت، ماجرا را از نگاه او ببينيد.

- يادتان نرود فرد مقابل شما حتي اگر رفتارش از 
نظرتان نادرست باشد، ارزش انساني دارد و شايسته 

احترام است.
- به اشتباه ها نه با اهرم سرزنش و محروميت، بلكه 
باتوجه به قانون هاي از پيش تعيين شده پاسخ دهيد.
و  بگيريد  نظر  در  خطا  با  متناسب  را  مجازات   -
زير  را  او  فعاليت هاي  كل  كردن  مجازات  هنگام 

سؤال نبريد.
رخ  هم  اشتباهي  نباشد  عملي  تا  نبريد  ياد  از   -
قدم  جرات  كه  مي كند  خطا  كسي  تنها  و  نمي دهد 

برداشتن دارد.
- هنگام نقد كردن، فرد مقابل تان را نشانه نگيريد 
و به شخصيتش حمله نكنيد؛ بلكه احساس خودتان 

را مطرح كنيد.
نبريد،  زير سؤال  را  فرد مقابل تان  - كل شخصيت 
به اصالح  نياز  نظر شما  از  بلكه   همان جنبه اي كه 

است را مطرح كنيد.

حقیقت دنیا 

بصورت  دید  را  دنیا  السالم(  )علیه  عیسی   حضرت 
عجوزه ای که قدش خمیده و چادر رنگین بر سر انداخته 
و یک دست خود را به حنا خضاب و دست دیگر را به 
خون آغشته کرده است. عیسی)ع(  فرمود چرا پشتت 
خمیده؟ گفت از بس که عمر کرده ام.فرمود که چرا چادر 
رنگین بر سر داری؟ گفت تا دل جوانان را با آن فریب 
دهم. فرمود که چرا به حنا خضاب کرده ای؟ گفت الحال 
شوهری گرفته ام. فرمود که چرا دست دیگرت به خون 
الحال شوهری کشته ام. پس عرض  آغشته ای؟ گفت 
کرد: یا روح ا...! عجب این است که من پدر می کشم، 
پسر طالب من می شود و پسر می کشم پدر طالب من 
می شود و عجب تر اینکه هنوز هیچکدام ]از طالبان من[ 

به وصال من نرسیده اند. 
منبع:کشکول منتظری یزدی

همه ما با هدف شاد بودن
 زندگی می كنيم؛ 

زندگی ما متفاوت و در عين حال يكسان است.

موفقيت مثل ستونی است كه نيمۀ راه آن به سمت 
باال پر از روغن است. می توانی تمام راه را به پايين 

بلغزی يا اينكه مبارزه كنی تا به باالی آن برسی.

تا چند كشم غصه هر ناكس را
وز خست خود خاک شوم هر كس را

كارم به دعا چو برنمی آيد راست
دادم سه طالق اين فلك اطلس را

جيب های خالی هيچوقت باعث عقب ماندگی 
كسی نشدند. تنها مغزهای خالی و قلب های خالی 

می توانند باعث اين موضوع شوند.

زندگی هميشه اين نيست كه كارت های خوب را 
در اختيار داشته باشی، بلكه بعضی وقت ها بايد 

كارت های بد را به خوبی بازی كنی.

طرد کردن انتخابی است که او انجام داده و شما هنوزهم 
شخصیت باارزش و منحصر به فردی هستید با هدف ها، 

استعداد ها و نظرات خاص خود.
بدترین ضربه در زندگی بعد از مرگ، طالق یا قطع یک 
رابطه عاطفی است. بحران بزرگی است که تأثیر عظیمی بر 
شخص می گذارد و احساسات را درگیر می کند. شاید هر 
کس یک بار چنین حالتی را تجربه کرده باشد. اگر شما در 

حال طالق هستید غم ویأس را تجربه خواهید کرد.
جدایی از یک دیدگاه هفت مرحله دارد:

اول: ازبین رفتن عالقه
بعد از خوشحالی حاصل از عالقمند شدن، یک فکر به 
ذهن خطور می کند: کسی را که دوستش دارم بدی هایی 
هم دارد. مثال خیلی خودمحور است. یا بچه ها را بیشتر از 
من دوست دارد و .. اگر این احساسات رفع نشوند، رابطه 

به مخاطره می افتد.
 دوم: فرسایش

ناامیدی و عیب جویی، جلو عالقه و جذابیت را سد می 
کند. دیگر وقت آن رسیده با هم صحبت کنند یا به یک 
مشاور رجوع کنند. اگر تغییری حاصل نشود رابطه به این 
برای  توهین می کنند،  سمت پیش خواهد رفت:به هم 
به  کنند،  می  ولخرجی  دهند،  می  مسابقه  توجه  جلب 
چیزهای جدیدی عالقه پیدا می کنند، به هم بدبین می 

شوند، نمی خواهند یکدیگر را ببینند و ...

 سوم: کنده شدن
از هم دوری می کنند تا کمتر غصه بخورند و ادامه این 
جدایی احتمال بهبود روابط را بسیار کم می کند.گاهی فقط 
یکی از طرفین در این مرحله است. در این مرحله خیلی کم 
با هم صحبت می کنند، می گویند »مهم نیست« حتی 
در عذاب باشند! به فکر یک همسر جدید می  اگر واقعاً 
 افتند، نمی دانند بمانند یا بروند و گاهی به عصبانیت متوسل 

می شوند، چون جدایی را آسان تر می کند.
 چهارم:جدایی فیزیکی

این به معنای قطعی بودن از بین رفتن رابطه است. قبال 
می گفتند تفاهم نداریم، خیلی دعوا می کنیم، اما حاال 
دیگر اصاًل رابطه ای وجود ندارد. تنهایی، ترس و احساس 

شکست وجود دارد.
پنجم: سوگواری

هر کس از کسی که روزگاری دوستش داشته جدا شود، 
حتی اگر از او متنفر هم باشد، عزادار می شود. حداقل این 

که یک رویای شیرین بر باد رفته است.
این افراد در عین ناامیدی به خاطرات گذشته پناه می برند، 
دچار ملغمه ای از اندوه، عصبانیت، احساس گناه ، ترس و 
امید می شوند و وقتشان بیشتر صرف احیای ارتباط های 
اینطوری  باید  بود،  مزخرفی  موجود  کهنه می شود؛ چه 
رفتار می کرد، تقصیر کی بود و ...باید این احساسات کهنه 

را دور بریزند.

ششم: یک زندگی نو
به جای گذشته بر آینده تمرکز می کنند. کمی هم وسواس 
به خرج می دهند. لباس های نو می پوشند، چیزهای جدید 
کنند. می  کار  شدت  به  دهند،  می  مهمانی  خورند،   می 
گردند، می  جدید  عشق  یک  دنبال  شدیداً  ها  بعضی    
عده ای از ارتباط با جنس مخالف متنفر می شوند، برخی هم 

از هر رابطه عاطفی رو می گردانند.
 هفتم: تطبیق

خوشبختانه اکثر آدم ها پس از چنین شکستی عاقل تر، 
محکم تر، قوی تر و پخته تر می شوند، دوستان بهتری پیدا 
می کنند، برنامه های منطقی برای آینده می ریزند، شب ها 

راحت می خوابند و به سوی آینده ای بهتر پیش می روند.
هیچ کس عیناً مثل هیچ کس دیگری نیست. بعضی ها 
 یک مرحله را جا می اندازند، بعضی ها در یک مرحله متوقف
می شوند، عده ای هم ساکت و سریع تمامی مراحل را طی 
می کنند. اگر در مرحله دو یا سه گیر کرده اید و همسرتان 
برای مراجعه به مشاور روی خوش نشان نمی دهد خودتان 
دست به کار شوید. اگر بعد از سه ماه هنوز عزادار یک رابطه 

شکست خورده هستید به یک مشاور مراجعه کنید.
اعتقاد عمومی بر این است که بعد از طالق هر دو طرف 
پنجاه- پنجاه مقصر هستند. الزاماً این طور نیست. شاید 
مقصر عمده فقط یک طرف) نیازها، شخصیت، افکار غیر 
منطقی یا مشکالت عاطفی( باشد. شاید هم هیچ کس 

و شیوه  عقاید   ، ها  ارزش  ها،  فقط عالقه  نباشد،  مقصر 
زندگی شان متفاوت بوده است. خودتان را سرزنش نکنید، 

سعی کنید در آینده مراقب این تفاوت ها باشید.
به چند توصیه توجه کنید:

* با یک دوست حرف بزنید و خودتان را خالی کنید.اگر 
کسی از دوستان و خانواده پیشنهاد کمک داد قبول کنید.

* هر چیزی را که از طرف مقابل باقی مانده، دور بریزید یا 
اگر قابل فروش است بفروشید. احتیاجی به یادگاری نیست.
هستید،  عزادار  هنوز  ماه  یک  گذشت  از  پس  اگر   * 

اجباراً تفریح کنید.
* مهارت های برقراری ارتباط، قاطعیت و تصمیم گرفتن 

مفید خواهد بود.
* با فکرهای غیر منطقی که فقط سبب افزایش وابستگی 
می شوند، مبارزه کنید. اغلب یکی از طرفین از جدایی فرار 
می کنند. ما می خواهیم که همسرمان را دوست داشته 

باشیم اما کنترل تمامی احساسات که دست ما نیست.
* این واقعیتی است که باید همه بپذیرند این که کسی 
دوستمان بدارد چیز قشنگی است، اما اجباری نیست. این که 
شوهر سابق شما طردتان کرده ارزش شما را کم نمی کند. 
طرد کردن انتخابی است که او انجام داده و شما هنوزهم 
شخصیت باارزش و منحصر به فردی هستید با هدف ها 
استعداد ها و نظرات خاص خود. توقف فکر راهی مناسب 

برای کاهش افکار و تخیالت دردآور است.
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كوبا  پايتخت   - هجوم  و  حمله 
ناچيز-  جوهر  تار 4-  - تيره و 
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- مرطوب - از زبان هاي برنامه 
خرما    -10 كامپيوتر   - نويسي 
فروش - پايتخت لتوني - محكم 
و پا برجا 11-  كافي  - خوابيدن 
- نامي پسرانه12 - رانندگي در 
 - ساده  غذاي   - بيگانه  زبان 
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جريان  واحد شدت    - انگليسي 
 -6 كليسا  زنگ   - الكتريكي  
زن   - آزاردهنده  خنده  صداي 
مبارك  كشور   - گندمگون 
7- دوستي و محبت - معدوم - 
قاضي 8- تيري كه با كمان اندازند 

- گل انار-  گله كردن 9- النگو 
رودهاي  از   - پا  گهاي  ر  تورم   -
ايران 10-  شريعت-  توانگري و 
دارايي - عالم 11-  كمك رساني 
-  وسيله نظافت  - ضمير جمع 
12-  راندن مزاحم - پهنه دشت 
- بوي ماندگي - كاخي درپاريس 
- يوش  شاعر   13-  فرانسه 
ريل  زير  ضخيم  هاي  تخته 
  -14 مرگ  زمان   - آهن  راه 
فاني   - آشنا   - كانادا  پايتخت 
 15-  داراي تداوم زماني اندك - 
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الستیـک پیشــرو
عرضه انواع الستیک با نازل ترین قیمت 

خیابان مدرس - جنب استانداری 
 32438137

 09151635860
 کرباسچی 

اخالق، انصاف، کارخوب
سرلوحه خدمات ماست

مرکز تخصصی حمل و نقل اثاثیه منزل
 و لوازم اداری با سابقه درخشان 

خاور مسقف پتودار، نیسان ، وانت 
 با کادری مجرب، متخصص و متعهد

عضو یت رسمی اتحادیه با مجوز رسمی 
حمل بار و اثاثیه منزل 

اتوبــار آریــا  ترابــر

آدرس دفتر: 
بیرجند- سجادشهر- نبش غدیر 4 
با مدیریت: جلیل رحیم آبادی
09155642959

 09159634038
32414702

ی
ین

ضم
د ت

رص
د د

ص

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

را تجربه کنید.   09158668002

 فروشگاه پخش لوازم یدکی خودرو
  با موقعیت عالی به صورت نقد و اقساط

 به فروش می رسد.    09158254172

یک قطعه زمین  1000متری  با سند مالکیت 
جنب صدا و سیما به فروش می رسد.

09354804730

به یک نفر چرخکار و اتوکار ماهر خانم 
برای کار در خیاطی زنانه نیازمندیم.
32444613 -09354268999

برای همکاری  در سالن آرایش زنانه
به تعدادی همکار با تجربه  و  متخصص 

نیازمندیم.  جهت   هماهنگی
 با شماره های ذیل تماس حاصل فرمایید

32450797-09334942916

آگهــی استخــدام
 mdf آقا ماهر در صنایع چوب و *

)با سابقه(
* خانم یا آقا مسلط به حسابداری

 با سابقه مکفی
* خانم یا آقا مسلط به فروشندگی

 با سابقه کار
* آقا یا خانم جهت امور بازاریابی 

R&D و
ساعت تماس: 8 الی  13

32218349 -09153518455

نصب داربست فلــــزی
 با قیمت مناسب در اسرع وقت  

09153637507 - حسینی 

نقاشی  ساختمان
انواع رنگ های روغنی ، پالستیک، 

اکرولیک،   مولتی کالر،  کنیتکس ، کناف و...
 با قیمت مناسب 

  09156633230- برگی

کانال خبری: cinemaferdosi @تلگرام
Cinemaferdosi_Birjand اینستاگرام

آینــه بغـــل                 
14:4518:1520:3016:30شروع سانس

م    
 اما

: میدان
آدرس

ن: 32222134
تلف

با مدیریت جدید کیفیت برتر را تجربه کنید 
طبـخ انـواع غـذا بـدون روغـن،پیتــــزا بـا 
گوشت تازه )شتر و گوساله( به دلخواه شما 
انواع غذای ایتالیایی،

سوپ و 
پیک رایگان
هدیه برای فرزندانتان
دریافـــت نماییـــد.

پیتـزا پـازل 

 تلفن تماس: 32423131

آدرس: نبـــش پاســـداران 19

ساعت کار: 12 ظهر تا 2 بامداد

حمل بار و اثاثیه منزل باکادری مجرب وماهر
جابجایی تخصصی اثاثیه منزل با کامیون بزرگ مسقف پتودار 

مخصوص حمل اثاثیه منزل، با کارگران مجرب و ماهر 
درامر جابجایی اثاثیه، همراه با تضمین جابجایی 

09157213571 - صالحی منش

برق خورشیدی )220-12( ولت
برق جهت چاه ، کفکش ، روشنایی
 باغ و ویال     09151631498

مشاوره، تولید و اجرای انواع درب های شیشه ای 
اتوماتیک به همراه ضمانت نامه 5 ساله

۰۵۶۳۲۳۲۳۱۷۹ - ۰۹۱۵۳۶۳۴۷۶۷

ایزوگـام  شفیعـی
آسفالت )محوطه و پشت بام( و  قیرگونی

 ۳۲۲۲۵۴۹۴ - ۰۹۱۵۱۶۳۰۲8۳   صیادشیرازی، مجتمع میرداماد، واحد ۹8

 پیتــزا چانـو
پیتزا، ساندویچ، اسنک، 
ذرت مکزیکی، فالفل،  

پیراشکی، سمبوسه
پیتزا ایتالیایی، قیفی 

  اسنک فون گی
انتهای غفاری،خیابان نجات،بین نجات1و  3 

ید32345550-09158619030
 کن

ان
تح

ر ام
کبا

ت ی
یس

کاف

32435686-09365237014-09157063220 - خسروی

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

ی
مین

تض
د 

رص
1 د

00

گچ کاری و گچ بری پذیرفته 
می شود. در اسرع وقت

 )شهر و روستا( 09159658659
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قضاوت داور جوان طبسی در لیگ نونهاالن کشور

یعقوبی  محمدعلی  فوتبال،  فدراسیون  داوران  کمیته  ابالغ  اساس  بر 
قضاوت دیدار تیمهای پیشگامان مشهد و متین بابل از سری مسابقات 
فوتبال لیگ نونهاالن کشور را بر عهده خواهد داشت. این دیدار روز 
جمعه 29 دی در ورزشگاه تختی مشهد برگزار خواهد شد.میثم باهوش 

و  محمد منجم کمکهای یعقوبی در این دیدار خواهند بود.

تمرينات ملي پوشان سه گانه  استان 

براي  علیزاده  مسعود  و  سعید  استان  گانه  سه  پوشان  ملی  تمرینات 
دارد.  ادامه  دو(   دوچرخه  )شنا  گانه  سه  جهاني  آزاد  کاپ  مسابقات 

مسابقات جهاني ١٠ اسفند در کشور امارات )دبي( برگزار مي شود .

همايش  موتور سواران کراس  خراسان جنوبی
 و رضوی در کوير زيبای سه قلعه   برگزار شد 

استانهای  سواران)کراس(  موتور  توسط  نوردی  کویر  بزرگ  همایش 
در  سوار  موتور  بیست  از  بیش  شرکت  با  رضوی  و  جنوبی  خراسان 
کویر زیبای شهرستان سرایان)سه قلعه( به مدت سه روز از سه شنبه 
١9 دیماه 96 لغایت جمعه عصر 22 دیماه برگزار شد. محمد خانی دبیر 
هیئت موتورسواری و اتومبیلرانی شهرستان و مسئول کمیته فنی استان 
به عنوان سرپرست این تیم از برگزاری این همایش در کویر زیبای سه 
قلعه)اقامتگاه بوم گردی ضیائی( با حرکات زیبای نمایشی و مسابقات 

دوستانه، رصد ستارگان،موسیقی محلی و... در این برنامه  خبر داد.
علی برزوزاده قهرمان موتور سواری کشور و آسیا و دیگر موتور سواران 
کشوری از خراسان جنوبی و رضوی در این برنامه حضور داشتند. هدف از 
برگزاری این همایش معرفی کویر زیبای سه قلعه و رصدگاه که همواره 

محل بازدید عالقه مندان زیادی از داخل و خارج کشور بوده است. 

انتخابات کمیته ملی المپیک واقعی بود 

نایب رئیس پیشین هیات اجرایی کمیته ملی المپیک گفت: برای حضور در 
انتخابات هیچ توصیه خاصی به اعضای مجمع نشده بود و انتخابات کامال 
آزاد برگزار شد. علی کفاشیان پیرامون برگزاری مجمع انتخابات کمیته 
ملی المپیک گفت: انتخابات خیلی خوبی بود و به طور آزاد برگزار شد و 

همه با کمال میل شرکت کردند و رای ها واقعی بود.

جايگزين برنج برای کاهش وزن

بهداشت نیوز-ته  دیگ بهترین جایگزین برنج 
برای کاهش وزن است. ته  دیگ در کنار نان 
برشته، حلیم، ماکارونی و سیب زمینی به عنوان 
پنج غذای سوپر سالم هستند که بودن آنها در 
سفره سالمت افراد را تضمین می کند. مصرف 
ته دیگ عامل موثری برای کاهش وزن است و  

توصیه می شود افرادی که می خواهند کاهش 
وزن داشته باشند برنج را از وعده غذایی خود 
حذف کرده و ته  دیگ را جایگزین آن کنند، به 
عنوان مثال به جای خوردن چلو خورش، ته 
دیگ و خورش مصرف کنند. افراد محدودیتی 
در مصرف ته دیگ ندارند و می توانند ته دیگ 
را به هر اندازه که می خواهند مصرف کنند. در 

نوع ته  دیگ نیز محدودیتی وجود ندارد.

افزایش چربی خون با تجمع در دیواره رگ ها، تنگی آنها را به دنبال دارد 
و به همین دلیل باعث افزایش خطر ابتال به سکته مغزی، درد قفسه 
سینه و گرفتگی عروق می شود. نوع مواد غذایی مصرفی ما ممکن است 
کلسترول بد را از نظر آسیب رسانی خنثی کنند به طوری که نتواند به 
رگ ها آسیب برساند. اساسا غذایی که ما مصرف می کنیم باید میزان 
کلسترول بد یا LDL را کاهش داده و باعث افزایش کلسترول خوب یا 
HDL شود. کلسترول بد سبب تنگ شدن رگ ها می شود.  زردچوبه : 

مطالعات اولیه بر روی حیوانات به اثرات مفید زردچوبه در پیشگیری از 

تشکیل پالک در رگ های خونی، اشاره می کند. پایین آوردن کلسترول 
و جلوگیری از تشکیل پالک یا همان گرفتگی عروق، خطر ابتالی شما 
به بیماری های قلب را کاهش می دهد. این مطالعات حیوانی همچنین 
نشان می دهند که زردچوبه از تجمع پالک ها جلوگیری می کند؛ اما این 
 اثرات زردچوبه و مقدار مورد نیاز برای داشتن چنین اثری در انسان ها

 هنوز مشخص نشده است.  سیر: سیر، این سبزی بدبو، به همان اندازه که 
توانایی آنتی اکسیدانی باالیی دارد، خواص آنتی بیوتیکی و ضد ویروسی و 
ضد قارچی فوق العاده ای نیز دارد. عالوه بر این ها سیر به خاطر کاهش 

کلسترول بد خون نیز طرفداران زیادی برای خودش پیدا کرده است. 
همچنین سیر به کاهش کلسترول و تری گلیسرید که موجب ایجاد پالک 
در رگ های خونی می شوند، کمک می کند و بدین ترتیب ریسک ابتال 
به بیماری های قلبی را کاهش می دهد. سیر همچنین فشار خون را نیز 
کاهش می دهد. اضافه کردن سیر به سوپ ها، سس ها، ساالدها، و دیگر 
 غذاها یک راه ساده برای بهره گیری از اثرات مفید این ادویه است.زنجبیل :
  مطالعات اولیه ی انجام شده بر روی زنجبیل نتایج امیدوارکننده ای داشته اند
 که نشان می دهد زنجبیل موجب کاهش کلسترول و در نتیجه کاهش 

تشکیل پالک در رگ های خونی می شود. این اثرات موجب کاهش 
آترواسکلروزیس، همان عامل ایجاد بیماری های قلبی و سکته می شود؛ 
اما برای اثبات این اثرات به مطالعات بیشتری نیاز است. زنجبیل نه تنها 
طعم خوبی به غذاهای گوشتی و نان ها می دهد، بلکه طعم تند و خاصی 
 نیز به چای و دیگر نوشیدنی ها مخصوصا در روزهای سرد زمستان

 می دهد که بسیار دلپذیر است. 
مرکز اطالع رسانی اداره غذا معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی بیرجند 

کاهش کلسترول خون با 3 ادویه پرکاربرد

6 گزينه غذايی برای رفع کم آبی

نامه نیوز-  بنا به مطالعات متعدد، خوردن غذاهای 
به  و  دارند  کمتری  کالری  تنها  نه  آب  حاوی 
کاهش وزن کمک میکنند، بلکه انتخاب مفیدی 
برای جلوگیری از کم آبی بدن هستند. اگر چه آب 
آشامیدنی بهترین راه برای هیدراته کردن است، 
شما می توانید بدن خود را با خوردن غذاهای 

خاص هیدراته کنید: ماست: یک بسته ماست 
ساده حاوی ۸۵ تا ۸۸ درصد آب است. ساالد سبز: 
دو فنجان ساالد حاوی سبزیجات سبز، حاوی ١۵ 
کالری و 9٠ درصد آب است. توت فرنگی: توت 
فرنگی 9١ درصد آب در هر فنجان دارد. هندوانه: 
 تقریبا 92 درصد از یک هندوانه را آب تشکیل

دارد.  آب  اسفناج  92درصد  اسفناج:  دهد.  می 
گوجه فرنگی: گوجه فرنگی 9۴ درصد آب دارد.

مراقبت در خانه پس از عمل سزارين

آخرین خبر- مادرانی که به روش سزارین زایمان 
می  کنند، معمواًل دو روز در بیمارستان می  مانند، اما 
بهبود کامل، نه روزها بلکه هفته  ها طول خواهد 
کشید. اگر به نوزادتان شیر می دهید، از مصرف 
حاوی  که  داروهایی  و  آسپرین  مثل  داروهایی 
استیل سالیسیلیک اسید است، خودداری کنید. 

برای جلوگیری از یبوست، بهتر است در طول روز 
حجم زیادی مایعات بنوشید اگر عالیم عفونت 
را مشاهده کردید، سریعاً به پزشک مراجعه کنید. 
عالیمی مانند : بوی بد در ترشحات - دردی 
آن شدن  بدتر  و  ناگهانی  شروعی  با   شکمی 

 - هر گونه ترشح، قرمزی، تورم یا گرمی در محل 
زخم جراحی- تب؛ تحت هر شرایطی، حتی با 

وجود خوب به نظر رسیدن محل جراحی

آقايان اين آزمايش ها را انجام دهید

سالمت نیوز- برخی بیماری ها در بین آقایان رواج 
بیشتری دارد، اما متاسفانه آقایان کمتر به پزشک 
مراجعه می کنند. مهم ترین آزمایش هایی که 
آقایان باید به صورت منظم انجام دهند عبارتنداز: 
١. تست قند خون: تست ساالنه قند خون برای 
مردان ضروری است تا احتمال ابتال به بیماری 

های قلبی کاهش پیدا کند. 2. آزمایش و بررسی 
پوست: الزم است ساالنه توسط یک متخصص 
 پوست مورد معاینه قرار بگیرند. آزمایش پروستات : 
همه مردان از ۵٠ تا 7٠ سالگی باید ساالنه مورد 
معاینه قرار گیرند. کولونوسکوپی، آزمایش فشار 
خون و کلسترول، کوی قلب، آزمایش آنزیم کبد، 
آزمایش TSH و آزمایش غربالگری ریه از دیگر 

آزمایش هایی است که باید انجام شود.

آجیل دشمن اين بیماری ها

 آفتاب نیوز- انواع آجیل شامل اسیدهای چرب غیر 
اشباع و دیگر مواد مغذی مانند ویتامین ها، پروتئین، 
فیبر و ... هستند که می توانند سدی در برابر ابتال 
های بیماری  و  ها  سرطان  انواع  از  برخی   به 

 قلبی باشند. کاهش التهاب: گردو ثروتمندترین 
آجیل از نظر داشتن اسیدهای چرب امگا ۳ است 

که به مبارزه با تورم و التهاب می رود. افزایش 
سالمت روده : بادام محافظ روده است و آنهم با 
افزایش باکتری های خوب و تقویت سیستم ایمنی 
بدن. بهبوددهنده سطح حافظه: منیزیم موجود در 
بادام زمینی با بهبود سطح حافظه و محافظت در 
برابر از دست دادن حافظه ارتباط دارد. پسته حاوی 
ویتامین ب 6 است که با بهبود خلق و خوی و 

تقویت سیستم ایمنی بدن ارتباط مستقیم دارد.

تصادف پژو ۴۰۵ با کامیونت در چهار راه قدس زورگیر قمه به دست با شلیک پلیس زمین گیر شد

فردی که با استفاده از قمه اقدام به سرقت اموال شهروندان می کرد با شلیک ۵ گلوله توسط 
پلیس زمین گیر شد و به دام پلیس افتاد.رئیس کالنتری اظهار کرد: ماموران حین گشت 
زنی متوجه سرقت اموال یکی از شهروندان توسط فردی با قمه می شوند که سارق با دیدن 
ماموران با یک دستگاه موتورسیکلت مسروقه از محل متواری می شود.وی افزود: با تعقیب 
و گریز فراوان نهایتا فرد مورد نظر متوقف می شود که از سارقان سابقه دار است.سرهنگ 
افشاری گفت: متهم در مواجهه با قمه به ماموران حمله ور شد که ماموران با استفاده از قانون 
بکارگیری سالح اقدام به شلیک ۵ تیر هوایی کردند و در اقدامی غافلگیرانه وی را دستگیر 
کردند.رئیس کالنتری تصریح کرد: متهم در بازجویی های انجام شده به ارتکاب بیش از ۳٠ 
فقره سرقت و زورگیری اعتراف کرد. وی افزود: متهم با قرار قضایی در اختیار پایگاه ششم 
پلیس آگاهی قرار دارد و شهروندان می توانند جهت شناسایی وی به آن پایگاه مراجعه کنند.

کشف نوع جديد شامپو ترياک

ماموران گمرک در تازه ترین عملیات مبارزه 
با مواد مخدر به کمک سگ های مواد یاب 
تریاک  شامپو  جدید  نوع  کشف  به  موفق 
شدند.  قاچاقچیان قصد داشتند این محموله 
جاسازی  با  و  کشور  شرقی  مرزهای  از  را 
ماهرانه ای وارد کشور کنند که با هوشیاری 
ماموران گمرک و به کمک سگ های مواد 
یاب کشف و ضبط شد.این دومین محموله 
ماموران  توسط  که  است  تریاک  شامپو 

گمرک در یک ماهه اخیر کشف می شود.

سرقت ناکام زن
 از خانه مرد جواهر فروش

وقتی  فروش  جواهر  مرد  خانه  سارق 
فرار  داروخانه  به  شود  خانه  وارد  نتوانست 
شناسایی  با  زن  این  شد.  دستگیر  اما  کرد 
ساز  کلید  اغفال  با  و  فروش  جواهر  منزل 
محلی قصد باز کردن درب منزل مالباخته 
از  مالباخته  همسر  زمان  هم  که  داشت  را 
بیرون سر رسید و زمانی که موضوع سرقت 
فاش می شود متهم اقدام به فرار می  کندکه 

توسط ماموران دستگیر می  شود.

امالک و 
مستغالت

فروش یا معاوضه با خودرو
مسکن مهر ۷۵متری،دو خواب

۱۳م واریزی،طبقه ۴
0902۷6۱۱۳6۴

ویالیی حاجی آباد، مقداد۱2
جریمه ها پرداخت شده، ۱00متر 

قولنامه ای فی ۵۵ میلیون 
09۳6۴۵6696۷

فروش فوری آپارتمان ۷۵ متری 
تکمیل و شیک، الهیه ۷ 
قیمت ۴6 میلیون تومان 

09۱۵96۱۷2۳۳

ویالیی ، امیرآباد، تمام اسکلت، 2طبقه 
یک خواب، شمالی، فی:  ۱۱۵ م یا معاوضه 
با کلنگی محدوده مدرس، معلم، غفاری 
و ... مابه التفاوت نقدی 09۱۵86۱۱۱۵2

فروش منزل ویالیی، امیرآباد، شمالی 
۱80 متر، ۱20 متر زیربنا

 2 خواب فی:۱20م 
09۱۵96۱2۳۷0

زمین فروشی یا معاوضه
 2۱۴ متر با اسکلت 
دوکله،  معصومیه  
09۱۵۵6۱۴099

منزل فروشی در شوکت آباد
 زمین 2۵0 ، متر بنا۱20 متر  

شماره تماس 
 099۵۴۱20۷2

آپارتمان ۷0 متری، فول امکانات
 مفتح، مدرس تک خواب

 مجتمع هفت واحدی
تلفن تماس: 09۱۵۱6068۳۵

فروش یک واحد ۷۵ مسکن مهر 
واقع در مهرشهر، خیابان مهر۳ ، نبش 
میالن طبقه دوم ، آفتابگیر و دید عالی 

مقطوع ۴۵میلیون تومان
09۱۵۱60۱0۳۳

زمین 2۵0 مترملکی، واقع
 در حسین آباد رقویی، شمالی 

دارای پروانه و سند ملکی
09۱۵۵6۱6۵98

فروش آپارتمان شمالی با موقعیت 
 عالی، مهر شهر،طبقه سوم ،دو خواب 

کولر دار، ۴۵نقد و 2۵میلیون وام 
09۳6۵۴0۱922

زمین مشاع80 متر، نقد و اقساط
 زیر فی، جمهوری اسالمی

تلفن تماس:
09۱۵۴8۱۵۷0۳

فروش زمین تجاری  
حاشیه جماران، نقد و اقساط

تلفن تماس
09۱۵۵6۱6602

فروش امتیاز سلحشوران کویر 
 واریزی ۱۱و200 
به قیمت واریزی
09۱۵۷2۳6۱۴2

فروش ۳00مترمربع زمین مسکونی
 با سند  ششدانگ، واقع در خیابان 
شهید رجایی آرین شهر فی 20 م 

09۱۵۳6۳829۷

منزل ویالیی فروش
 در سجادشهر، فلکه تمنای باران

 ۳0۱ متر
09۱۵۵6۴06۴۳

فروش ۵/۱  هکتار باغ پسته با ۴00 
راس نهال پسته، دو ساعت آب با 

قیمت استثنایی واقع در دشت بجد  
09۱۵860۴۴۳۴

ویالیی فول اوکازیون۱80زمین 
 ۱08زیر بنا، تمام اسکلت، سند آزاد 
در برقی، آب شیرین کن وتوالت 

فرنگی، ام دی اف، توافقی
 انقالب     09۱۵۷2۳۳۷۳0

زمین مسکونی ۱60 متر، جنوبی 
حاجی آباد، انتهای خلیج فارس

 فی 2۵ میلیون
09۱۵۱60۱286

رهن و اجاره

خانه اجاره ای 2۴ متری، سرویس 
جدا، مهرشهرخیابان حر، طبقه دوم 

تلفن تماس
09۱۵86۱9۴90

اجاره واحد مسکونی معصومیه 
آخرتالش، ۵0 متر
۱۵0با 2م پیش
09۱۵۱6۳۴698

جویای کار

به تعدادی راننده با ماشین
 جهت کار در تاکسی تلفنی نیازمندیم 

تلفن تماس
0990۳۱89۵۴۳ 

به یک نفر جهت مراقبت
  از آقای سالمند نیازمندیم.

شماره تماس
09۱۵۵۱۵۱۵۳۱

به یک نیروجهت کاردرکارواش
 به صورت تمام وقت نیازمندیم

تلفن تماس:
09۱0۵۴۷۱9۵۳

نیازمندیم
 بازاریاب حرفه ای مجرب 

جهت کار در موسسه آموزشی
09۱9688۷9۱۴

آژانس واقع درمهرشهر جهت تکمیل 
کادرخود درسیستم اینترنتی به 

تعدادی راننده با خودرو نیاز مند است  
09۳۵۴۵۳۱600 

به یک نفر حداقل فوق دیپلم با روابط 
عمومی باال و ظاهری مناسب  جهت 
 همکاری در  فروشگاه رفاه نیازمندیم

 حقوق قانون کار + بیمه و مزایا
09۱۵۵0۵096۳

به یک نیرو جهت کار درکارواش
 به صورت تمام وقت نیازمندیم

تلفن تماس
09۱0۵۴۷۱9۵۳

شیفت عصر، 2۱ساله، فوق دیپلم 
حسابداری، متاهل، دارای گواهینامه 

موتورسیکلت وماشین و دارای
 وسیله نقلیه   09۱۵۷2۳6۳۴۱

آژانس با زنگ خور باال 
در منطقه آوینی

 به تعدادی راننده نیاز دارد
09۳9۵26۵۱20

به یک نیرو 
جهت کار در تولیدی مبلمان 

نیازمندیم
 09۱۵6۵۵۳۷۳۱ 

خودرو 

فروش پراید دوگانه سوز
بیمه ۱سال،تخفیف کامل

تلفن تماس:
09۱۵60۳۴۵8۴

فروش پراید دوگانه کارخانه 
مدل9۳، فول 
تلفن تماس:

09۳8۵2۱۵802

پژو ۴0۵مدل۷۳، توافقی، مدارک 
کامل، تک برگ سند،تخفیف 

کامل،پراید هم باشه معاوضه می کنم
09۱۵۷۴۱08۱0

 پژو پارس ال ایکس TU5 مدل 9۵ 
فول ، رنگ سفید، تمیز و بدون رنگ 

فنی عالی 
09۱206۳۵2۴۴

 خریدارم
پارس دوگانه سفید 9۴- 9۵

تلفن تماس:
09۱9۵۵۱۳890

پژو پارس تی یو فایو 
 کارتکس خشک
۳9،900،000م

09۱۵86۴۵۱۵۵

 ، )۴0۵slx)tu۵ فروش پژو
سفید، مدل ۱۳9۷، کارتکس

تلفن تماس:
09۱۵666۵2۱۷ 

آردی سبز مدل 8۳ فول ۴تیکه رنگ 
بیمه9۷/۳ تخفیف ۵ سال 

فی: ۴/900 م
09۳996۴۷29۳

متفرقه

یک دستگاه مرغ خرد کن و کالباس 
خرد کن و چراغ چشمک زن مرغ و 

 ماهی به فروش می رسد
09۱۵۱6۱۴۵2۵

فوری: خریدار یک دستگاه 
 پخت پفیال هستیم

تلفن تماس
09۱۵۵6۱2892 

فروش یک عدد لباس عروس 
فوق العاده شیک، پارچه ترک 

قیمت۷۵0تومان 
09۱۵866۳22۵ 

فروش باسکول اتحاد
 صد کیلویی در حد نو 

قیمت توافقی
09۱۵۵6۱۷206

فروش قفس مرغ تخمگذار 
برای ۷00 عدد
تلفن تماس

09۱۵669۱۳۵2

یخچال فریزر ایستاده،چهار در
فی:توافقی 
شماره تماس

 09۱۵86۱9۵9۷

مغازه خیاطی در بهترین موقعیت 
پاساژ سادسی با کلیه امکانات

  با قیمت مناسب واگذار می گردد
09۱۵66۳۴۷0۴

 

خط تلفن فروشی در محدوده 
سجادشهر برای خرید لطفا
  با شماره زیر تماس بگیرید

09۱۵669۳8۷۵

فروش یک دستگاه آسیاب موتور 
لیستر ، ساخت انگلستان، قدرت هشت 

اسب قیمت توافقی
09۱۵۱60۱6۵۵ 

تاکسی تلفنی فروشی دربهترین نقطه 
شهر با خطوط رند (نقدی،قسطی و 

معاوضه با خودرو(
09۱۵۳6۳۷069

بشکه نفتی۴۵0 لیتری، بخاری نفتی 
وگازی، آبگرمکن نفتی و قفسه

 فی توافقی
09۱۵۱60۴۴۵۳

فروشی اتاق عقب لوله ای مزدا 
تک کابین و دوکابین

 قیمت توافقی
09۱۵۱60۳286 

فروش خط تلفن ثابت 
خیابان فردوسی

 قیمت۱۵0هزارتومان 
09۱۵0۵2۴۴69

فروش تاکسی تلفنی با موقعیت عالی 
به علت مهاجرت

تلفن تماس
09۱۵866۳22۵

فروش میز تلویزیون
 با قیمت توافقی

تلفن تماس:
09۳0۵۵8۴۴2۱
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سرنوشت جامعه به نیروهای 

مسلح گره می خورد
جنوبی   خراسان  در  فقیه  ولی  خبر-نماینده  گروه 
گره  مسلح  نیروهای  به  جامعه  سرنوشت  گفت: 
منطقه  از  شکسته  سر  دشمن  اینکه  و  خورد  می 
کنار می زند به خاطر نیروهای مسلح است. عبادی 

صبح دیروز در دیدار با مدیرکل پیشگیری از وقوع 
نیروهای  قضایی  سازمان  بخشودگی  و  عفو  جرم 
مسلح کشور اظهار کرد: کارکنان نیروهای مسلح 
عقیده مند  و  جدیت  با  منظم،  وفادار،  انسان هایی 
هستند. عبادی با تأکید بر اینکه باید تالش شود تا 
شجره طیبه که وظیفه حراست آن را برعهده گرفتید 
دچار آفت نشود افزود: در اصالح ساختار زیبای الهی 

خدا گام برداشته و فرصتها را غنیمت بشمارید.

۳۰ میلیارد تومان به سقف 
سهم تسهیالت استان اضافه شد

با  امسال  گفت:  جنوبی  خراسان  تسنیم-استاندار 
وجود تمامی مشکالت اقتصادی،۳۰ میلیارد تومان 
به سقف سهم تسهیالت استان افزوده شده است. 
ستاد  جلسه  در  یکشنبه  شامگاه  الشریعه  مروج 
راهبردی و مدیریت اقتصاد مقاومتی در شهرستان 
بشرویه برگزار شد اظهار کرد: 1۰4 درصد در این 
شهرستان عملکرد صندوق کارآفرینی امید در جذب 
تسهیالت بوده است که جای تقدیر دارد.در سفر 
یک روزه استاندار خراسان جنوبی به بشرویه مصوب 
می شود،  گازرسانی  بشرویه  صنعتی  شهرک  شد: 
ایجاد 4 اقامتگاه بوم گردی در شهرستان بشرویه و 
طرح واگذاری مراتع به بهره برداران آنغوزه و خارشتر 

در بشرویه اجرایی می شود.

شهر ایده آل؛ شهری نزدیک
به خواسته های شهروندان 

دادرس مقدم-شهرداربیرجند گفت : شهر ایده آل و 
مطلوب شهری است که به خواسته های شهروندان 
 نزدیک باشد. جاوید در دومین جلسه اتاق فکر افزود : 
رونق حیات  انسان محور سبب  و  زنده  پویا،  شهر 

اجتماعي مي گردد و هویت بخش می باشد.شهردار 
 بیرجند با اشاره به استفاده از انرژی های نو گفت : 
شهرنشینی دارای ۳ عنصر اصلی شهر، شهرداری 
و شهروند است که شاه کلید این مجموعه ، عنصر 
به  ادامه  در  است.جاوید  آن  انسانی  و  شهروندی 
 موضوع فضای سبز شهری، بحران آب و سرانه ی 
با  یادآور شد: در مذاکراتی  و  اشاره کرد  8/12 آب 
سازمان مدیریت بحران کشور، خواستار اختصاص 

اعتباری برای استفاده از پساب فاضالب شده ایم.

راه اندازی اولین مرکز غربالگری شنوایی 
کودکان ۳ تا 5 سال خراسان جنوبی

دادرس مقدم-اولین مرکز غربالگری شنوایی کودکان 
۳ تا 5 سال خراسان جنوبی در بیرجند راه اندازی شد. 
مدیرکل بهزیستی استان در مراسم افتتاح این مرکز 
گفت: با بهره برداری از این پایگاه جمعیتی بالغ بر 2 
هزار کودک ۳ تا 5 سال در 48 مهدکودک و پیش 
دبستانی شهر بیرجند، از خدمات غربالگری شنوایی 
بهره مند می شوند.عرب نژاد هزینه خرید تجهیزات 
این پایگاه را ۳1 میلیون تومان عنوان کرد و افزود: در 
سال آینده این پایگاه در سایر شهرستانهای استان نیز 
راه اندازی خواهد شد. مرکز غربالگری شنوایی کودکان 
۳ تا 5 سال بیرجند در محل مجتمع پزشکان پارس 
واقع در خیابان طالقانی 12 این شهر راه اندازی شد.

ری
اص

س: ن
عک

 توپ سرمایه گذاری در زمین بانک ها

دست دعای مردم بیرجند برای طلب باران
گروه خبر-  نماز طلب باران و استسقاء دیروز )25 دی( با حضور مردم مومن و خداجوی بیرجندی در مصالی المهدی )عج( اقامه شد. حجت االسالم اسدی با بیان اینکه متاسفانه فساد، فحشا 
و ربا و دروغ و انواع گناهان در جامعه افزایش یافته و بی تفاوت شده ایم، تاکید کرد: باید از این گناهان توبه کنیم و قدر نعمت های خدا را بدانیم.به گفته وی استغفار برای فراوانی رزق خلق قرار 
داده است و باید با دعا از خدا درخواست و طلب باران کنیم و از گناهان خود استغفار داشته باشیم و یقیناً بی تاثیر نیست وی به مردم توصیه کرد آیه 28 سوره شوری را برای طلب باران بخوانند.

می
 مقا

س: 
عک

ری
 اکب

س: 
عک

معاون اقتصادی استاندار
از مردم خداحافظی کرد

تغییر  از  ها  زنی  گمانه   ) اول  از صفحه  خبر  ادامه   (
حسینی ، معاون سیاسی  نیز در آینده نزدیک خبر می 
دهد و وی نیز در سکوت نمایندگان مردم در مجلس 
شورای اسالمی جای خود را به یکی دیگر از مدیران 
خراسان رضوی خواهد داد.در همین زمینه یک منبع آگاه 
به خبرنگار ما گفت : سیر تغییر و تحوالت در ادارات 
و سازمان های استان در حال انجام است و فرآیند آن 
تا کنون موید این موضوع است که نگاه استاندار جدید 
در  با حضور  رضوی  خراسان  های  نیروی  ارتقای  به 
خراسان جنوبی و سپردن مسوولیت های کلیدی استان 
به مدیران غیر بومی می باشد . وی با اشاره به انتصاب 
معاون عمرانی استاندار از میان مدیران کل استان خراسان 
رضوی و گمانه زنی ها در خصوص انتصاب دو معاون 
دیگر نیز از همان محل ، این موضوع را بی توجهی به 
 افکار عمومی عنوان  و افزود : علیرغم اینکه در دوره های
مدیریت استانداران قبلی ، نمایندگان نیز با تذکراتی به 
وزیر کشور و مسووالن عالی ملی در صحن مجلس 
مخالفت خود را با این ناهنجاری سیاسی عنوان می 
کردند اما در دوره جدید ، سکوت نمایندگان نیز نشان 
از توافق نانوشته ای دارد که اجازه این اقدامات را به دکتر 
مروج الشریعه داده است . این منبع آگاه به سخنان وزیر 
 کشور در زمان تودیع و معارفه استاندار قبل اشاره و گفت :
غیر  نیروی  آوردن  صراحت  به  فضلی  رحمانی  دکتر 
بومی به استان را برای استانداران خراسان جنوبی منع 
کرد اما متاسفانه در حال حاضر تک تک مدیران کل ، 
 انتظار جابه جایی خود را آن هم با همکارانشان در سطح 
معاونت های استان های همجوار دارند که این تغییرات 
گسترده و بی پشتوانه مردمی ، نگرانی های زیادی را در 
جامعه ایجاد و مدیران را هم در بالتکلیفی نگاه داشته  
است . وی در پایان ضمن تاکید بر توانمندی نیروهای 
بومی استان که بارها در سخنان خود استاندار نیز به آن 
اشاره شده است ، تغییرات را حق مسلم نماینده عالی دولت 
دانست اما  از وی خواست توجه به افکار عمومی و مطالبه 
 مردم در سپردن مسوولیت ها به نیروهای دغدغه مند

و بومی خود استان نیز توجه کنند .

پیام های تسلیت در پی جان باختن
 کارکنان کشتی نفت کش ایرانی

گروه خبر-نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی و استاندار 
با صدور پیام هایی جداگانه جان باختن کارکنان کشتی 
بخشی  گفتند.در  تسلیت  را  ایران  سانچی  نفت کش 
به  اینجانب  است  آمده  فقیه  ولی  نماینده  سخنان  از 
نمایندگی از مردم شریف استان این ضایعه سخت و 
غم بار را به محضر حضرت بقیة ا...)عج(، رهبر فرزانه 
بویژه  و  اسالمي  ایران  ملّت شریف  اسالمي،  انقالب 
. میکنم  عرض  تسلیت  مصیبت زده  خانواده های   به 
استاندار نیز در بخشی از این پیام تسلیت خود عنوان 
کرد وقوع سانحه دلخراش آتش سوزی و غرق شدن 
نفتکش سانچی که باعث عروج شهادت گونه پرسنل 
ایران  ملت شریف  تألم خاطر  و  تأثر  موجب  آن شد، 
اسالمي گردید.متأسفانه در این حادثه، علیرغم تالش ها 
و اقدامات شبانه روزی تیم هاي امداد و نجات، شاهد 
جان باختن جمعي از دریانوردان دریادل کشورمان بودیم 

که ملت شریف ایران را داغدار کرد. 

قیمت نان تا اردیبهشت افزایش نمی یابد

اقتصادی  امور  هماهنگی  دفتر  کل  غالمی-مدیر 
استانداری : قیمت نان تا اردیبهشت سال آینده در استان 
افزایش نمی یابد. موهبتی در شورای آرد و نان استان 
گفت: نانوایی ها مجاز نیستند به بهانه جبران هزینه های 

خود، وزن چانه های نان را کاهش دهند.

عناوین روزهای دهه فجر انقالب
 اسالمی در سال جاري اعالم شد

های  سازمان  و  نهادها  کمیته  مقدم-مسئول  دادرس 
ستاد گرامیداشت دهه فجر انقالب اسالمي استان از 
اعالم نامگذاري روزهاي دهه فجر در سال جاري خبر 
امسال، »سربلندي ملت  افزود: شعار دهه فجر  و  داد 
ایران در پرتو جمهوري اسالمي ، اقتدار همه جانبه و 

اقتصادمقاومتي« نامگذاري شده است.

 ضرورت برخورد جدی
 با عرضه کاالی قاچاق

ریزی،  برنامه  کمیسیون  در  بیرجند  مهر-فرماندار 
هماهنگی و نظارت بر مبارزه قاچاق کاال و ارز بیرجند 
با بیان اینکه باید برنامه ای در راستای ساماندهی دست 
فروشان چیده شود، گفت: همچنین باید با عرضه کاالی 
قاچاق برخورد جدی صورت گیرد. رئیس سازمان جمع 
آوری و فروش اموال تملیکی خراسان جنوبی از انهدام 
بیش از سه میلیارد و 418 میلیون ریال کاالی قاچاق در 
استان خبر داد. شیخ زاده نیز بیان کرد: سازمان اموال 
تملیکی آماده و پذیرای صادرکنندگان و اتحادیه های 
استان برای فروش کاالهای اموال تملیکی به شرط 
صادرات است.کارشناس پشتیبانی فرهنگی اداره تبلیغات 
اسالمی بیرجند  نیز از برگزاری پنج کارگاه مبارزه با مواد 
مخدر و اثرات سوء استفاده از آن در این شهرستان خبر 
داد. رئیس اداره نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن 
و تجارت هم از اجرای طرح »نظارت بر درج قیمت 
بر روی کاال« در استان خبر داد. رئیس سازمان جهاد 
کشاورزی بیرجند هم در این جلسه با بیان اینکه عدم 
رعایت مسائل بهداشتی خسارت های جبران ناپذیری را 
وارد می کند، گفت: در راستای جلوگیری از ورود نهال 
آلوده و دام غیر مجاز نیز اقدامات خوبی انجام شده است.

* رئیس واحد آموزش شرکت گاز خراسان جنوبی 
سازمانی  رفتار  مدیریت  آموزشی  دوره   برگزاری  از 
با حضور مدیر عامل ، رؤسا و مسئولین واحدهای 
شرکت گاز استان خراسان جنوبی در بیرجند خبر داد .

* رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی فردوس 
اشتغالزایی  تسهیالت  تومان  میلیارد   118 گفت: 
روستایی در مرحله اول به استان اختصاص یافته 

اما تاکنون توزیع شهرستانی نشده است.
* دبیر ستاد مبارزه با مواد مخدر از رشد 4۰ درصدی 
کشفیات مواد مخدر در استان خبر داد و گفت: در 
موادمخدر در  از 4۰ تن کشفیات  بیش  سال جاری 
استان بوده که تریاک بیشترین فراوانی را داشته است.

*  اولین مرکز غربالگری شنوایی کودکان ۳ تا 5 
سال خراسان جنوبی امروز در بیرجند راه اندازی شد.

*  سکوی برداشت و جمع آوری شیر سالم روستای 
خانکوک به نمایندگی از چهار سکوی برداشت شیر 

روستاهای فردوس به بهره برداری رسید.
* مدیرکل دامپزشکی استان از افزایش 47 درصدی 
صادرات خوراک طیور در 9 ماه سال جاری نسبت به 
مدت مشابه پارسال خبر داد و گفت: از آغاز امسال 
28 هزار و 977 تن خوراک طیور از خراسان جنوبی 

به افغانستان صادر شد.  
* آغاز طرح انحراف مسیر رودخانه - اسفهرود

* طرح درجه بندی قصابی ها با هدف ارتقاء کیفیت و 
سالمت محصول برای اولین بار در کشور به صورت 

پایلوت در بیرجند اجرا می شود.

اخبار کوتاه

صمیمی  نشست  شب  یکشنبه  کاری- 
همت  به  رسانه ای  فعاالن  و  خبرنگاران 
بسیج رسانه برگزار شد.جانشین فرمانده سپاه 
انصارالرضا)ع( استان  در این مراسم بیان کرد:  
امنیت  نقش  کردن  پررنگ  ها  رسانه  وظیفه 
در همه  باید  رسانه  اصحاب  و   است  جامعه 
 مسائل تحلیل همه جانبه و عمیق داشته باشند .
صفر علی اسماعیلی  با اشاره به اینکه  پس از  
پیروزی انقالب  فتنه های پیچیده  ای را برای 
براندازی نظام  از سوی دشمنان شاهد بوده ایم 
افزود: تاکنون بارها تالش کردند  و تمام توان 
خود را در صحنه گذاشتند اما پایان هر صحنه ؛ 
چه از جنگ تحمیلی و چه از فتنه ها و جریان 
تکفیری داعش، ملت ایران پیروز میدان بود 
.اسماعیلی  با اشاره به اینکه دشمن در سال 96 
به دنبال این بود که جمهوری اسالمی ایران 
مردمی  پشتوانه عظیم  و  قدرت  دارای  که  را 
لیبی  و  عراق  و  سوریه  کشور  شبیه  را  است 

کند افزود:  امریکا برنامه دارد که کشورهای 
اسالمی سرمایه خود را از دست داده و تبدیل 
شود.جانشین  نمی  موفق  اما  شوند  ویرانه  به 
خراسان جنوبی  انصارالرضا)ع(  سپاه  فرمانده 
ادامه داد: در فتنه جدید  دشمن به دنبال این 
بود تا از طریق اغتشاشات بنیان های اقتصادی 
و  بریزند  بهم  را  کشور  ملی  سرمایه های  و 
آتش  از  لذا  آورند  بار  به  وسیعی  خرابی های 
و  علمیه  حوزه های  حسینیه ها،  مساجد،  زدن 
کرد. شروع  ایران  اسالمی  جمهوری   پرچم 

خبرهایی که از ایران در رسانه های غربی  
 منعکس شده بزرگنمایی و کذب بود
رئیس  مشاور  اینکه   یادآوری  ضمن  وی 
سیاستگذاری اتحادیه اروپا در سخنان اخیر خود 
ایران  از  تمام خبرهایی که  اعتراف کرده که 
منعکس شده بزرگنمایی و کذب و با صحنه 
داد:  ادامه  است  متفاوت  خیلی  ایران  واقعی 

رسانه ای  قدرت  از طریق  دشمن می خواست 

و با شیوه های هنرمندانه  وانمود کند که در 
افتادن است و  اتفاق  ایران جریاناتی در حال 
بسیاری از مسئوالن دنیا تحت تاثیر این اخبار 

کذب قرار گرفته   و  عکس العمل نشان دادند 

اما در نهایت متوجه اشتباه خود شدند. جانشین 
خراسان جنوبی  انصارالرضا)ع(  سپاه  فرمانده 
ادامه داد: اکنون حکومتی که با رأی مردم سر 

کار آمده با حضور همان مردم حفظ شد  

 وی  با بیان اینکه  باید مطالبه گری به روش 
درست  کمک کنیم ادامه داد: مسئوالن باید 
پاسخگوی مشکالت و مطالبات به حق مردم 

باشند تا ضد انقالب از آن سوء استفاده نکند. 

رسانه خاک ریز اول 
برای جنگ با استکبار است

مسئول بسیج رسانه خراسان جنوبی نیز در این 
گردهمایی،  عنوان کرد: در جنگ نظام استکبار 
با نظام اسالمی خاکریز اول رسانه است که 
به  اشاره  با  رضایی،  شود.سجاد  تقویت  باید 
اینکه  در اغتشاشات اخیر بستر ناآرامی ها در 
فضای مجازی واینترنت شکل گرفت  افزود 
این مسئله اهمیت کار رسانه را نشان می دهد 
چرا که فعالیت خبری  کاری ظریف، هنرمندانه 
و عالمانه است که باید با تخصص همراه شود. 

گذاری   سرمایه  توپ  گفت:  استاندار   - ایرنا   
اکنون در میدان بانک هاست، لذا باید گزارش 
عملکرد بین بانک های عامل و دستگاه اجرایی 

شفاف باشد. مروج الشریعه در کارگروه تسهیل و 
رفع موانع تولید  با حضور مدیران عامل  بانک ها 
 افزود: نباید به بهانه های مختلف از تسهیالت  
سرمایه  ویژه  به  گذاری  سرمایه  های  طرح 
عنوان  شود.وی  کاسته  استان  بزرگ  گذاران 
کرد: مدیران بانک ها به خوبی می دانند طرح 
های مربوط به رونق تولید یا طرح های پرداختی 
به طور  آزاد،  داخلی بصورت  منابع  از سیستم 
کامل تسهیالت تکلیفی یا شبه تکلیفی بر آن 
وارد است.وی با بیان اینکه در برخی استان ها 
عملکرد رونق و پرداخت های مستقیم هر دو 

که  است  جایی  اشکال  کرد:  عنوان  باالست، 
عملکرد رونق و پرداخت های مستقیم توسط 
بانک های عامل پایین است.وی ادامه داد: اگر 
این روند اتفاق بیفتد چرخه توسعه در استان نه  
چرخه سالم و پویایی نیست بلکه معیوب است 
و باید برای آن چاره اندیشی کرد.استاندار تاکید 
کرد: بانک های استان اگر مشتریانی دارند که 
می توانند مستقیم در سطح قابل قبول برای 
توسعه اشتغال، تسهیالت به آنها پرداخت کنند 
از این فرصت استفاده کنند.مروج الشریعه افزود: 
بر اساس روحیات آن،  تولید  تسهیالت رونق 

بیشتر به سمت سرمایه در گردش پرداخت می 
شود.وی گفت: بعضی سرمایه گذاران به عنوان 
پرچم دار استان که تعداد محدودی هم هستند 
به عشق تولید در منطقه خود  سرما و گرمای 
روزگار را تحمل کرده اند، با همه روندهای مالی 
کشور ساخته اند اما خود ثابت مانده اند این افراد 
با ارزش و مغتنم هستند.وی بیان کرد: مدیران 
تالش  باید  همه  اجرایی  مسئوالن  و  بانکی 
کنیم این ذخایر استان را به نیکی حفظ کنیم 
چراکه با  حمایت  از انان مسیر توسعه استان 
با گشایش همراه خواهد بود.وی افزود: عملکرد 

پرداخت تسهیالت  مستقیم و تسهیالت رونق 
در خور و شان استان نیست در این استان منابع 
انسانی و خدادادی زیادی وجود دارد.و از مدیران 
بانکی انتظار می رود با حمایت از سرمایه گذاران 
را حفظ  این ستون های مهم   استان  بزرگ 
کنند چراکه اگر این ذخایر لطمه ببینند دیگر 
نیروی تاپ صنعتگر نخواهیم داشت.وی اظهار 
کرد: گاهی اوقات یک طرح صنعتی خوب یک 
نسل را نجات می دهد اگر توانستیم دهها نفر 
راهنمایی ها سرمایه گذاران قدیمی  را تحت 
یافت. خواهد  توسعه  استان  کنیم  استان  وارد 

کرد:  بیان  بیرجند  فرماندار  ناصری،  قوسی- 
عملیاتی  کار  میدانی،  بازدیدهای  به  توجه  با 
بازرسان و براساس فرم های ارزشیابی از ادارات  
این شهرستان که بیش از 9۰ درصد عملکرد 
گذشته  روز  ظهر  شود.  می  تقدیر  اند  داشته 
ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی، حقوق 
شهروندی و عفاف و حجاب شهرستان بیرجند 
جلسه  ابتدای  در  شد.  برگزار  فرمانداری  در 
گزارشی  ارایه  با  پرورش  و  آموزش  نماینده 
حقوق  در  گذشته  سال   4 در  کرد:  عنوان 
شهروندی و امنیت عمومی، آموزش و پرورش 
استان رتبه برتر را بالاستثنا کسب کرده است. 
ضیایی ادامه داد: در گذشته خراسان جنوبی در 
رتبه 29  بیسوادی  کنی  ریشه  و  سوادآموزی 
انجام  های  تالش  با  که  داشت  را  کشوری 
گرفته برای اولین سال بهترین رتبه را کسب 

کرده و به رتبه 7 کشوری نائل شد. وی  اضافه 
کرد: با توجه به مواردی که برای ما تعیین شده 

در چندین سال گذشته توانسته بودیم بیسوادی 
را در شهرستان بیرجند ریشه کن کنیم ولی 
مادی  مشکالت  و  شرایط  به  توجه  با  امروز 
مشکل  به  شان  استقبال  عدم  و  ها  خانواده 

برخورده ایم. نماینده آموزش و پرورش اظهار 
کرد: به جرات می توانیم بگوییم تمام افرادی 

که بیسواد هستند را به اسم می شناسیم ولی 
مشکل آنجاست که نمی توانیم آنها را پای کار 
بیاوریم. ضیایی افزود: هر فردی که باسواد شود 
به غیر از تامین هزینه تحصیل اعم از کتاب 

تومان  میلیون  یک  مبلغ  رایگان،  پوشاک  و 
نماینده  شود.توکلی  می  داده  هدیه  وی  به 
سازمان تبلیغات اسالمی شهرستان هم گفت: 
مجموعه ما با ۳ نفر فعالیت می کند و در زمینه 
تکریم ارباب رجوع نمی توانیم روز مشخصی 
را تعیین کنیم و هر روز و ساعتی که جلسه 
نبوده است در خدمت ارباب رجوع خواهیم بود. 
وی پیشنهاد کرد: جلسات اداری سازمان ها در 

ساعات غیراداری برگزار شود.
اعزام 2 صنعتگر به ژاپن

شرفی نماینده بهزیستی نیز بیان کرد: با ایجاد 
مراکز و موسسات خصوصی و برای تسهیل روند 
پاسخ گویی برای جامعه هدف سعی کرده ایم 
که وسیله موردنظر در محل سکونت شخص 
اولین  برای  داد:  ادامه  وی  شود.  داده  تحویل 
تعریف  مرکز   1۰ برای  اداری  اتوماسیون  بار 

شد که سرعت و زمان خدمات کوتاه شد. وی 
در  اداری  اتوماسیون  است  بهتر  کرد:  عنوان 
ادارات از طریق فرمانداری اجرا شود تا مکاتبات 
سریعتر انجام گیرد. شرفی اظهار کرد: فرم های 
نظرسنجی، ایجاد خطوط رنگی راهنما در ادارات، 
برگزاری جلسات ستاد صیانت و طراحی بولتن 
از کارهای صورت گرفته است.نماینده میراث 
فرهنگی نیز از اعزام 2 صنعتگر به کشور ژاپن 
و یکی از سفره داران سنتی را به پنجاب هند 
خبر داد. وی خاطرنشان کرد: تنها اقدام موثری 
که داشته ایم این بود که گوش شنوا داشته  و 
به انتقادات گوش کرده ایم. در این زمینه سامانه 
رجوع  ارباب  تا  ایم  کرده  دوطرفه  را  پیامکی 
هم قادر به ارسال نظراتش باشد و همچنین 
های مکان  در  کردیم  تالش  حد  آخرین   تا 
 تاریخی جایگاه هایی را برای معلوالن ایجاد کنیم.

رضایي -روز گذشته  نشست  کارافرینان استان  
با حضور رییس اداره کار و رفاه اجتماعي  و 
اقتصادي   ویژه  منطقه  عامل  مدیر  همچنین 

برگزار شد.
نا شناخته ماندن ظرفيت ها

علت  محروميت استان 
این  در  اقتصادي  ویژه  منطقه  عامل  مدیر 
نشست با بیان اینکه استان داراي ظرفیت هاي 
فراواني است و شناخت این ظرفیت ها بسیار 
حایز اهمیت است عنوان کرد:بر خالف تصور 
محرومیت  واقع  در  و   نیست  محروم  استان 
 استان در عدم شناخت و استفاده از ظرفیت ها
در این حوزه است.صفدری زاده ادامه داد: توجه 
انکار است و  قابل  به ظرفیت هاي مرز غیر 
ابزار   که  فرهنگي   های  ظرفیت  همچنین 
توسعه و پیشرفت است و  ظرفیت های  بخش  
قرار  توجه  مورد  کمتر  که  معدن  و  کشاوزي 
گرفته است.بسیار حایز اهمیت است.صفدري 
 با بیان اینکه استان رتبه خوبي در اشتغال زایي

ندارد گفت:با کنار هم قرار گرفتن منابع مدیریتی 
مالي و مردم توسعه و پیشرفت شکل مي گیرد 
که  نقش مردم بسیار مهم است.وی ادامه داد:در 
استان متاسفانه  تعصب در زمینه کار افریني 
نیست  و به جاي ایجاد اشتغال سرمایه گذاری 
با  در بانک ها ترجیح داده مي شود.صفدري 
بیان اینکه کار افرین باید ریسک پذیر باشد 
نامطلوب  های  ذهنیت  دلیل  به  داد:   ادامه 
هاي عرصه  به  افراد  افریني  کار  زمینه   در 
جدید با احتیاط وارد مي شوند,که باید با معرفي 
اشخاص موفق در انواع حوزه ها برای تغییر 
نگرش مردم تالش کرد.وي افزود :ایده پردازي 
هم در زمینه کار افریني کم است ,که  کانون 

کار افریني مي تواند با انتقال تجربه به سرمایه 
گذار و همچنین راهنمایي برای شناخت حوزه 
باشد. داشته  موثری  نقش  گذاري  سرمایه 

منطقه ویژه اقتصادي هيچ محدودیتي 
برای جذب سرمایه گذار ندارد 

مدیر عامل منطقه ویژه اقتصادي  گفت:منطقه 
ویژه با وسعت 1۰۰ هکتار  هیچ محدودیتي 

برای جذب سرمایه گذار ندارد. صفدري بیان 
کرد:حذف حقوق گمرکي ,سهولت در صدور 
تا  پروانه هاي ساختماني  و معافیت مالیاتي 
سقف 1۳ سال از   مزیت هایي  این منطقه 
براي سرمایه گذاران است. همچنین در حوزه 
واردات و صادرات,برای عبور موقت و ترانزیت 
طبق قوانین,در ورود هر گونه  کاالی مجاز و 
همچنین فرستادن به خارج استان و کشور نیز  
هیچ محدودیتي نداریم .وي ادامه داد: از لحاظ 
ویژه  منطقه  واردات  و  صادرات  های  هزینه 

اقتصادي پایین ترین نرخ را در کشور دارد.

دو سویه کردن مبادالت با افغانستان
صفدري با بیان اینکه که  افغانستان در حوزه 
صادرات بسیار حایز اهمیت است گفت:  باید 
مبادالت با افغانستان دوسویه باشد. وی با اشاره 
به اینکه هر کاالیي را نمي شود وارد کشور 
روابط  بهبود  برای  توان  مي  کرد  اضافه  کرد 
با افغانستان کاالهایي را وارد کنیم و با بسته 

بندي مجدد  صادر کنیم که درآمد باالیي  هم 
خواهد داشت.

اقتصادي  شاخص  از  استان   سهم 
کشور نيم درصد است

رییس اداره کار و رفاه اجتماعي نیز با بیان اینکه 
نیاز اصلي استان توسعه است بیان کرد:بسیاری 
از مشکالت به دلیل تنگ نظري ها و سنگ 
 اندازي هاي سازمان های دولتي  به وجود مي آید
ولي برای توسعه فقط دولت  نمي تواند کاری 
از پیش ببرد و نیارمند تفکر توسعه و مطالبه 
گري مردم هستیم که نبود آن باعث شده که 

سهم استان از شاخص  هاي اقتصادي  نیم 
 درصد  باشد ,که کمترین میزان در کشور است.

جذب سرمایه هاي داخل استان 
منابع  از  درصد   77 اینکه  بیان  با  سنجري 
بانکي استان ,از سپرده هاي مردم است عنوان 
کرد:برای توسعه عالوه بر جذب سرمایه های 
خارجي باید  از سرمایه های داخلي  استفاده  و 

بستري فراهم شود که مردم فکر نکنند بهترین 
راه سپرده گذاری در بانک ها است.وي ادامه 
داد:اگر بخواهیم مشکل اشتغال حل شود باید 
 بستری را برای کار افریني و جذب سرمایه های
رفاه  و  کار  سازمان  شودرییس  فراهم  داخلي 
اقتصادي  ویژه  منطقه  کرد  عنوان  اجتماعي 
کامال  خصوصی است و این مجموعه با بیش 
از 8۰۰ نفر اشتغال مستقیم و ۳ هزار 5۰۰ نفر 
اشتغال غیر مستقیم نقش موثری در استان دارد  

پرداخت ۱۵۱ ميليارد توماني
در قالب طرح تکاپو

سنجري ادامه داد:سازمان کار و رفاه اجتماعي 
برای رونق و ایجاد اشتغال در غالب طرح تکاپو 
که بیشتر در زمینه پرداخت تهسیالت فعالیت 
دارد 151 میلیارد تومان تسهیالت مي دهد و 
بین 6 تا 8 درصد یارانه سود تسهیالت پرداخت 
مي شود.وي ادامه داد: همچنین براي اشتغال 
روستایي کساني که امادگي دارند  در مناطق 
هدف مرزي و روستایي ,سرمایه گذاري کنند, 
2.5 میلیارد تومان   ,با شرط اشتغال 5۰ نفر 
شود,که  مي  داده  تسهیالت   مجموعه   در 
روستایي  و  مرزي  که  هدف  مناطق  در  اگر 
هستند صورت گیرد  تا سقف  15 میلیارد  هم 
تسهیالت داده می شود.همچنین در شهرهاي 
زیر 1۰ هزار نفر و در نواحي صنعتی روستایي 
بابت سرمایه در گردش تسهیالت 1۰ درصد 
پرداخت مي شود که مدت برگشت سرمایه 18 

ماهه خواهد بود.
اجرای طرح توازن منطقه اي

رییس کانون کار افرینان نیز بیان کرد:منطقه 
ویژه اقتصادي مزایاي فراواني  دارد.خیریه ادامه 
داد:مشکل اساسي در استان مطالبه گري در 
حوزه اقتصاد است و اگر بخواهیم تولید داشته 
باشیم باید کفش آهنین به پا کنیم تا موفق 
شویم.وي ادامه داد:نباید ظرفیت هاي استان را 
نادیده گرفت و با تغییر رویه در سیستم کاري 
به سمت تولید پیش برویم. وي ادامه داد:در 
بخش معدن انقدر ظرفیت داریم که هر چه کار 
کنیم ,کم است واین انتظار را ازمسووالن داریم 
براي  اجرا شود و  توازن منطقه ای  که طرح 
سرمایه گذاران و فعاالن این عرصه امکانات 

برای پیشرفت فراهم شود.
)Ava.news25@gmail.com(

اصحاب رسانه باید در همه مسائل تحلیل همه جانبه و عمیق داشته باشند

عملکرد 90 درصدی ادارات بیرجند در صیانت از حقوق شهروندی

کار آفرین باید ریسک پذیر باشد
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امام رضا علیه السالم فرمودند:
 تزاَوُروا تحـابـوا و تصـافُحـوا و ال تحـاشمـوا

به دیدن یکدیگر روید تا یکدیگر را دوست داشته باشید و دست یکدیگر را بفشارید 
و به هم خشم نگیرید.

)بحاراالنوار،ج78،ص 347(

وزیرکشور: مدیریت ناآرامی های اخیر 
نمایش تعامل میان ناجا، سپاه، بسیج

 و سایر دستگاه ها بود 

رحمانی فضلی وزیر کشور با اشاره به مدیریت خالصانه، 
فداکارانه، مدبرانه و مقتدرانه نیروی انتظامی در ناآرامی 
 های اخیر، گفت: مدیریت اغتشاشات و ناآرامی های

 اخیر؛ نمایش و صحنه ای از هماهنگی ، همدلی ، 
رفاقت و تعامل میان نیروی انتظامی ، سپاه پاسداران، 

بسیج و سایر دستگاه ها بود.

ربیعی: چینی ها کم کاری نکردند

علی ربیعی با اشاره به برخی شایعات مبنی بر کم کاری 
چینی ها در اطفای کشتی سانچی گفت: بر اساس 
ارزیابی های فنی و همچنین مشاهدات تیم متخصص 
ایرانی مستقر در شانگهای، چینی ها در اطفای حریق 
این کشتی نه تنها کمک کاری نکردند بلکه هرچه در 

توان داشتند، انجام دادند. 

کرباسچی: رئیس جمهور نباید 
جواب صدیقی را می داد

نوشت:  اعتماد  روزنامه  در  کرباسچی   غالمحسین 
به  نسبت  مطلوبی  موضع گیری  رئیس جمهور 
اهمیت  بسیار  و  داشته  کشور  در  اخیر  اعتراضات 
نسبت  و  بشنود  را  مردم  دولت حرف های  دارد که 
نباید در  اما  باشد،  به درخواست های مردم حساس 
سخنرانی هایش به رویارویی لفظی با شخصیت های 
جناح رقیب تقلیل یابد. باالخره برخی منتقد آقای 
این مهمی چشم  به  در مساله ای  روحانی هستند. 
جامعه به حرف های رئیس جمهور جلب شده است. 
آقای  که  نقل شود  جا  نیست همه  او چنین  شان 

روحانی جواب حجت االسالم صدیقی را داده است.

میرسلیم: موافق فیلتر تلگرام بودم

سید مصطفی میرسلیم با بیان این که صداوسیما 
بر خالف نظر بعضی ها در اتفاقات اخیر بسیار خوب 
عمل کرده، گفت: من موافق فیلتر تلگرام بودم؛ چرا 
که نمی توانیم اجازه دهیم هر کس هر کاری خواست 
در این کشور بکند. می گویند کسب و کار مردم با 
مشکل مواجه می شود، در حالی که ما خودمان پیام 
رسان ملی مان را راه می اندازیم، خوب هم هست و 

مردم می توانند از آن طریق کارشان را ادامه دهند.

مازنی : قالیباف از تفحص در 
شهرداری جلوگیری می کرد

حجت االسالم احمد مازنی با انتقاد نسبت به البی 
گسترده قالیباف و زیرمجموعه اش برای ممانعت از انجام 
تفحص از شهرداری تهران، از رئیس مجلس خواست 
که با صدور مجوز این تفحص، شبهات افکار عمومی 
را برطرف کند. وی با تاکید بر این که پیگیر این طرح 
تفحص خواهد بود، گفت: وقتی از نظارت فرار می کنیم 
یا شان خود را باالتر می دانیم یا ریگی به کفش داریم.

کامرسانت نوشت: قصد ترامپ کنار 
گذاشتن روسیه، چین و ایران از برجام

روزنامه »کامرسانت«، چاپ مسکو نوشت: دونالد 
ترامپ آشکارا قصد دارد روسیه، چین و ایران را از 
تصمیم گیری در مورد برجام کنار بگذارد، ولی بعید 
است طرف های اروپایی با درخواست وی در مورد 

توافق هسته ای با ایران موافقت کنند.

مونیز: برخی از تعهدات ایران
 در توافق هسته ای دائمی است

ارنست مونیز ، وزیر انرژی سابق آمریکا در واکنش 
به انتقادات برخی از مخالفان برجام در آمریکا که 
تاریخ  نباید  توافق  این  ایران در  تعهدات  معقتدند 
انقضا داشته باشد، گفت: »مخالفان توافق هسته ای 
ایران اهمیت تعهدات زوال ناپذیر ایران را کم جلوه 
داده یا نادیده می گیرند.« وی در ادامه، منع دائمی 
برنامه تسلیحات هسته ای، پایبندی دائمی به تدابیر 
الزام  الحاقی و  آزمایی اضافی در پروتکل  راستی 
برای خارج کردن تمام سوخت مصرف شده رآکتور 
اراک را سه تعهد از سوی ایران برشمرد که با پایان 

برجام منقضی نمی شود.

چین: امدادگران ما زندگی
 خود را به خطر انداختند

سخنگوی وزارت خارجه چین گفت: ایران تالش های 
چین برای نجات دریانوردان نفت کش را تحسین کرده 
است. وی افزود: امدادگران چینی زندگی خود را به 
خطر انداختند و داخل کشتی را پیش از انفجار ناگهانی 
و غرق شدن نفت کش جست وجو کرده و دو جسد و 

جعبه سیاه نفت کش را کشف کردند.

ادعای مقام صهیونیست: اروپایی ها 
آماده تشدید فشار علیه ایران هستند

کرده  ادعا  رژیم صهیونیستی  عمومی  امنیت  وزیر 
تشدید  آماده  فرانسه  و  انگلیس  آلمان،  کشورهای 
اسپوتنیک،  گزارش  به  ایران هستند.  علیه  فشارها 
»گیالد اردان« گفت: شاهد آن هستیم که اروپایی ها 
به این درک رسیده اند که ایران بایستی رفتارش را 
عوض کند. به نظر من آلمانی ها آمادگی شان برای 
تشدید فشار علیه ایران را ابراز می کنند. به اعتقاد من، 
انگلیس و فرانسه هم در همین مسیر حرکت می کنند. 
وی گفت: فکر می کنم 120 روز دیگر که ترامپ باید 
درباره ماندن آمریکا در برجام تصمیم بگیرد، تغییراتی 

جدی به وقوع می پیوندند.

 از آیت ا... هاشمی بت نمی سازم، اما...

حجت االسالم سید حسن خمینی گفت: من از آقای 
هاشمی بت نمی سازم، اما آقای هاشمی حقیقتا یک 
انقالبی شجاع و دیندار پارسا بود؛ وقتی به این نتیجه 
می رسید کاری که می کند درست است، با شجاعت 
تمام برای رسیدن به آن تالش می کرد اما آنقدر روح 
بزرگی داشت که اطرفیان و در موارد متعدد خود من، به راحتی می توانستیم 

عملش را نقد کنیم و اگر درست بود به راحتی می پذیرفت.

هیچ جریانی قادر نیست جریان دیگر را حذف کند

اسحاق جهانگیری با تاکید بر اینکه راه حل مسائل 
انسجام است، گفت: هیچ  نمایش وحدت و  کشور 
جریانی قادر نیست جریان دیگر را حذف کند زیرا 
وقتی که یک فرد حذف شود فرد دیگری از آن جریان 
جای او می ایستد. عقل حکم می کند که همه دست به 
دست هم دهیم چرا که وقت برای پرداختن به گله ها زیاد است اما االن نیازمند 

نمایش وحدت و انسجام بزرگ در داخل کشور هستیم.

حرف های ترامپ، دنیا را به سمت توحش مدرن می برد
  

علی الریجانی گفت:  تأسف خوردم وقتی شنیدم که 
چند روز پیش رئیس جمهور آمریکا نسبت به برخی از 
کشورهای دیگر با یک لسان تحقیر آمیز و توهین آمیز 
صحبت کرد. وی افزود: فکر می کنم این دوره ما را به 
سمت توحش مدرن می برد که ادبیات سیاسی هم از 
حالت عادی خارج شده و به جای آن که به ملت ها احترام بگذارند، با ادبیات زننده 

و تحقیرآمیز صحبت می کنند.

این  طرح  با  قضائیه  قوه  رئیس 
درصد   40 باید  چرا  که  پرسش 
پهنای باند اینترنت کشور در اختیار 
مسئول  یک  بعد  و  باشد  تلگرام 

بابت  بخواهد  اسالمی  جمهوری 
بستن چند کانال تلگرامی با مدیر 
شود،  مذاکره  وارد  رسان  پیام  این 
اقتداری  همان  با  باید  ما  گفت: 

راه دشمنان  که در فضای حقیقی 
مرزهای  از  و  کنیم  می  سد  را 
خود حفاظت می کنیم، در فضای 
مجازی نیز راه دشمن را سد کنیم 

حفاظت  مجازی  مرزهای  از  و 
با  الریجانی  ا...آملی  آیت  کنیم. 
از  مندی  بهره  ضرورت  بر  تأکید 
در  داخلی  پرشمار  استعدادهای 

خاطرنشان  مجازی  فضای  عرصه 
در  امن  مسیرهای  ایجاد  کرد: 
از  مندی  بهره  با  مجازی  فضای 
های ذهن  و  قوی   متخصصان 
مستعد در کشور قابل تحقق است 
منتها این امر در گرو فراهم ساختن 
های  مشوق  و  امکانات  مجال، 
مناسب است. وی افزود: دلسوزان 
نظام به خوبی می دانند که دشمن 
می تواند از طریق فضای مجازی 
حوادث  همین  در  باشد.  تأثیرگذار 
امنیتی  های  دستگاه  همه  اخیر، 
یک  مسیر  از  که  داشتند  اذعان 
 پیام رسان، افراد تحریک به آشوب 
می شدند و در همین فضا ساخت 
بمب آموزش داده می شد. بر این 
اساس ما معتقدیم نباید راه را برای 

دشمن باز کنیم.

صادق زیبا کالم با بیان اینکه تعریف از 
مطالبات مردم، تعریف روشنی نیست، 
گفت: طبیعتا مطالبات مردم، در رأی ها 
دیده می شود. به خاطر رأی باالیی که 
آقای روحانی آورده، معلوم است تفاهمی 
)اکثریت  بین کسانی که رأی دادند 
مردم( و کسی که رأی گرفته )آقای 
روحانی(  وجود دارد و حس می کنم که 
می تواند به مطالبات شان جواب دهد.

و  اقتصادی  مسائل  کرد:  اظهار  وی 
مسائل معیشتی همیشه یک مطالبه 
مهم مردم بوده، اما همه مطالبه نبوده؛ 
مطالبه آزادی ، مطالبه توسعه سیاسی 
مطالبات  مکمل  وقتی  همیشه  هم 
توسعه اقتصادی قرار می گیرد، می تواند 
مفهوم و معنا داشته باشد. این استاد 
دانشگاه در بخش دیگری از سخنانش 
با اعتقاد به اینکه انتخاب روحانی به 

همه  طبیعتا  که  نیست  این  معنای 
مطالبات مردم با وجود یک فرد می تواند 
پاسخ داده شود، می افزاید: مطالباتی 
هم بی پاسخ می ماند، مهم اولویت بندی 

مطالبات مردم است که بتوانند با توجه 
به امکانات، آنها را برآورده کنند. اما در 
مورد رأیی که در انتخابات اخیر، آقای 
در  را  آن  علت  کرد،  روحانی کسب 

چند مسئله می توان پیگیری کرد. 
اول اینکه یکی از رقبای آقای روحانی 
قالیباف  آقای  می کنم  فکر  من  که 
بود خیلی به سیم آخر زد و این نوع 

گفتمان، جامعه را یک مقدار زده کرد. 
که  بود  چیزی  همان  دیگر  مسئله 
آقای رئیسی در صحبت هایش زیاد 
می گفت و رقیب  هراسی ایجاد نمود. 

رئیس قوه قضائیه: باید اقتدار در فضای حقیقی را 
مطالبات مردم با وجود یک فرد برآورده نمی شوددر فضای مجازی نیز مقابل دشمن داشته باشیم

صادق زیبا کالم فعال سیاسی :

همکار ارجمند سرکار خانم سلیمانی
با نهایت تأسف و تألم مصیبت وارده را خدمت شما و خانواده محترم تان تسلیت عرض نموده، 
از درگاه باریتعالی برای آن عزیز سفر کرده رحمت و مغفرت الهی و برای تمامی بازماندگان 

صبر و بردباری آرزومندیم.

همکاران تان در روزنامه آوای خراسان جنوبی

اداره کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی در نظر دارد: تعداد سه دستگاه خودروی 
مازاد خود را به استناد صورتجلسه شماره 960042 مورخ 1396/09/01 کمیسیون ماده 2 
الیحه قانوني نحوه استفاده از خودروهاي دولتي و فروش اتومبیل هاي زائد از طریق مزایده با 
فراخوان شماره 100960109000001 مندرج در سامانه تدارکات الكترونیك دولت )ستاد(

به آدرس اینترنتي  www.setadiran.ir  مطابق مشخصات ذیل به فروش برساند.

تضمین شرکت مدلپالکنوع و سیستمردیف
در مزایده

5.000.000 ریال1387ایران 52-858 الف 11سواری پراید 1

10.000.000 ریال1386ایران 52-861 الف 11وانت مزدا دوکابین2

5.000.000 ریال1383ایران 52-736 الف 11سواری پژو 405 3

مراحل انجام کار: 
الی 14روزهای   8 ساعت  لغایت 96/11/04،   96/10/26 تاریخ  از  خودروها   بازدید   -1
 اداری به نشاني بیرجند- انتهای بلوار صنعت و معدن، مجموعه فرهنگی ورزشی کارگران
2- واریز مبلغ ودیعه به حساب شماره 2174412006009 به نام تمرکز وجوه سپرده نزد 
بانك ملي با عنوان سپرده شرکت در مزایده براي هر خودرو به طور جداگانه 3- مراجعه 
  www.setadiran.ir نشاني  به  )ستاد(  دولت  الكترونیكي  تدارکات  سامانه  سایت   به 
و دریافت اسناد مزایده و بارگذاري فیش واریزي ودیعه و تكمیل اطالعات فردي و درج قیمت 
پیشنهادي در سامانه مذکور 4- درج مشخصات فردي در پشت پاکت الك و مهر شده حاوي 
اصل فیش واریزي ودیعه و اسناد مزایده و تحویل آن به واحد حراست اداره کل تعاون،کار و 
رفاه اجتماعی خراسان جنوبی به نشاني بیرجند- انتهای بلوار صنعت و معدن- سایت اداری

الزم به یادآوري است؛ مهلت ارسال اسناد تا ساعت 9 صبح روز پنجشنبه مورخ 96/11/12 
بوده و کلیه اسناد مزایده از طریق سامانه تدارکات الكترونیكي دولت )ستاد( قابل دریافت 

مي باشد.

آگهي مزایده عمومی خودرو شماره 1-96
)نوبت اول(

یک شرکت پخش به چند نفر ویزیتور )آقا( 
برای همکاری با حقوق ثابت ، پورسانت 

و بیمه نیازمند است.   
تلفن تماس: 09153620824

 TU5 با موتور LX فروش پژو پارس
مدل 95، رنگ سفید، بدون رنگ

09120635244

)نوبت اول( آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه 
موسسه صندوق رفاه اعضای هیئت علمی دانشگاه بیرجند   

شماره ثبت: 179     شناسه ملی: 10103087744 
بدینوسیله به اطالع کلیه سهامداران می رساند: مجمع عمومی موسسه روز یكشنبه 
مورخ 96/11/8 از ساعت 19/30 الی 20/30 در محل تاالر والیت دانشگاه بیرجند 

برگزار می گردد. 
دستور جلسه: 

1- گزارش هیئت مدیره و بازرس 2- بحث و تصمیم گیری در خصوص چگونگی حل 
اختالف مالی بین موسسه و دانشگاه بیرجند 3- بررسی و تصمیم گیری در خصوص 
شرایط و چگونگی پذیرش طرح های پیشنهادی همكاران 4- گزارش مالی و تصویب 
صورت های مالی                                                                هیئت مدیره

جناب آقای حسین امیرآبادی زاده
با نهایت مسرت 

کسب رتبه اول کشوری مسابقات عکاسی اربعین سال 96 
را خدمت شما تبریك عرض نموده، توفیق روز افزون تان را 

از خداوند منان مسئلت داریم.
هیئت مدیره اتحادیه عکاسان و چاپخانه داران بیرجند

درود بر همرزمان سال های خدمت
عمری  که  باورم  این  بر  احتراما، 
برای امنیت وطن تالش کرده ایم و 
امروز، امنیت خانواده بزرگ ناجا و 

 چشم انداز اقتدار پلیس با تجربه، تخصص و کارآمدی پیشکسوتان محقق می شود. امنیت حقوقی، 
روانی، اجتماعی، درمانی، رفاهی و شغلی فرزندان ما در خانواده بزرگ ناجا، محورهای اقناع 
حقیر برای حضور در انتخابات اخیر، پس از درخواست همرزمان قدرشناس و فهیم و عزیز است.

اکنون پس از 30 سال خدمت در این لباس مقدس و در 
قامت فرماندهی انتظامی بیرجند، جایگاه سرتیپ دومی، 
فردوس،  شهرستان های  انتظامی  فرماندهی  جانشین 
 گناباد، پیرانشهر و... دست یاری همسنگران معزز را به 
مهر می فشارم و برای خدمتی صادقانه و بی ادعا به همکاران 

عزیزم، تمام قد ایستاده ام.
سهم شما عزیز همراه، برای شروع تازه و نفسی عمیق 
در احقاق حق بازنشستگان ناجا ارسال کد 18 به سامانه 
پیامکی 300042844 در روزهای 28 و 29 و 30 دی ماه 
1396 منت  دار حضور ارزشمند جناب عالی در محل اخذ 
رای سومین دوره انتخابات مجمع کانون بازنشستگان ناجا 

در روز جمعه 29 دیماه 96 هستم.
با احترام مجدد- مصطفی مهدی نژاد

اقامه نماز طلب باران در بیرجند * عکس : مجتبی گرگی


