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بروجردی: تلگرام در اختیار 
دولت است

صفحه 8

 دور شدن از مردم باعث ظهور 
طبقه جدیدی از مدیران شد  

صفحه 8

حفظ منافع ملی مهم تر
از برجام است

صفحه 8

شرایط تکرار شود سلبریتی ها 
به سراغ رقبای روحانی نمی روند

صفحه 8

 استان را آب برد
مسووالن را خواب!

امروز باران بارید دیروز وپریروز هم  
خدا را شکر شاید از خوشایند ترین 
خبرهای این روزها نیز خبر آبگیری 
های  سد  مکعبی  متر  میلیون  سه 
خبرهای  صدر  در  که  بود  استان 
دیروز  نشست.این همه آب البته در 
نوع خود رقم چشمگیری محسوب 
می شود. چند سال پیش در محفلی 
حوزه  شاخص  دانشمندان  از  یکی 
کشاورزی استان حرف جالبی زد و به 
 صراحت بیان کرد خراسان جنوبی کم

آب نیست! ... ) ادامه در صفحه ۲ (

سرمقاله
* امین جم

7بارش باران در خراسان جنوبی شدت می گیرد7آغاز چهارمین کنگره ملی زغال سنگ ایران در طبس 7انتقادنماینده ولی فقیه  از پزشکان زیرمیزی بگیر

 در جلسه کمیته فرهنگی و پیشگیری شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر خراسان جنوبی مطرح شد

رشد 42 درصدی کشف مواد مخدر در استان
    صفحه 7

عکس : امین جم

عرض معبر فرزان بازنگری می شود / 3

حضور رئیس فدراسیون 
آسیایی شورای جهانی روان 
درمانی در گردهمایی اتیسم استان
صفحه 7

دیدار استاندار و نمایندگان 
خراسان جنوبی با معاون وزیر 
اقتصاد و دارایی 
صفحه 7

دستگیری باند حرفه ای 
سارقان باغ ویالهای بیرجند
صفحه 7

دولت در زمینه ساخت و 
تجهیز مدارس به تعهدات 
خود عمل نکرده است
صفحه 7

افزایش 23 درصدي اقامت 
گردشگران در بیرجند
صفحه 4

پلیس به یاری ۱۵ خودروی
 گرفتار در سیل آمد
صفحه 7

استاد ارجمند جناب آاقی دکتر محمود زردست
تقدیر شایسته و در خور ستایش استاندار محترم خراسان جنوبی، جناب آقای دکتر مروج الشریعه

 از جناب عالی به دلیل توانمندی و کارآفرینی برجسته شما به عنوان
 مدیر آزمایشگاه پاتوبیولوژی شفا که سه سال متوالی موفق به دریافت لوح کیفیت از وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی

 شده اید ، نشان دهنده درایت و کاردانی ایشان از یک سو و شایستگی جناب عالی از سوی دیگر است
برخود می بالیم که در سایه توجهات مسئولینی الیق چون شما انجام وظیفه می کنیم.

پرسنل آزمایشگاه پاتوبیولوژی شفا

ستوده ارجمند 

جناب آاقی دکتر مروج الشریعه      

ر محترم خراسان جنوبی استاندا
باعث افتخار است که در راه خدمت رسانی به مردم و نیل به اهداف واالی کیفیت توانستم 

رضایت جناب عالی را که از مدیران برجسته و دلسوز نظام هستید، به عنوان برگ زرینی دیگر 
در کارنامه خویش جای دهم.

اینک با استعانت از پروردگار و همدلی شما مسئولین بزرگوار امیدوارم بیش از پیش بتوانم در ارائه خدمات 
آزمایشگاهی با کیفیت به مردم عزیز این مرز و بوم گام بردارم.

دکتر محمود زردست- مسئول فنی آزمایشگاه پاتوبیولوژی شفا

نگاه ویژه و حمایت بی دریغ مسئوالن نظام ،
 تجلی بخش واژه کیفیت در تمامی عرصه هاست

شرکت  پخش بهنوش 
جهت فعال سازی دو الین 

اختصاصی روغن و شوینده- 
سلولزی بازاریاب با سابقه 

استخدام می کند.
تلفن تماس:

 09155611064 - 32253319 

استخــدام

سعدیا مرد نکونام نمیرد هرگز
مرده آن است که نامش به نکویی نبرند

چهارسال از رفتن نازنین پـدرمان زنده یاد

 سید محمد رحیمی

 گذشت. یادش همیشه جاودان

همسر ، فرزندان و نوه ها
آگهی استخدام  به یک خانم حسابدار با سابقه حداقل 3 سال ، جهت استخدام

 در شرکت بازرگانی نیازمندیم.      0936۵6۱۱647- 32433009

10 سال از غروب غم انگیز 
خورشید درخشان زندگی مان 

همسری مهربان و پدری بزرگوار زنده یاد 

حاج ایرج اسکندری
 گذشت. دل مان تا همیشه هوای 

با او ماندن را خواهد داشت و دلتنگ لحظه های با او 
بودن خواهد ماند، نامش همواره سند افتخارمان

 و دعای خیرش راهگشای راه مان می ماند.
یادش گرامی، روحش شاد و منزلگاهش گلستان باد

همسر و فرزندان

برخیز همسرم بجاست که بیدار شوی      وین قافله را دوباره ساالر شوی
دبوددل به فدای قدمت می ریزیم، پدر        یک بار دگر اگر تو تکرار شوی

یا

با نهایت تاسف و تالم درگذشت

  مرحومه کربالئیه فاطمه زهرا خائف
)همسر محمود علی بهادرزهی(
 را به اطالع دوستان و آشنایان می رساند:

مراسم تشییع و تدفین آن عزیز از دست رفته امروز سه شنبه 97/۱/28
 ساعت 3 الی 4 بعدازظهر از محل غسالخانه برگزار می گردد.

خانواده های: خائف، بهادرزهی، ساالری، 
ملی، زرگری و سایر بستگان

جناب آقای قدرت حاجی پور
مدیرکل محترم ثبت اسناد و امالک خراسان جنوبی

با نهایت تاسف و تالم درگذشت مادر گرامی تان

  مرحومـه حاجیـه لیلـی نصـری
 را خدمت جناب عالی و خانواده محترم تان صمیمانه تسلیت عرض نموده

 از درگاه حق تعالی برای آن شادروان رحمت و مغفرت الهی و برای شما و تمامی 
بازماندگان صبر و بردباری آرزومندیم.

مدیرکل و پرسنل اداره کل اموال و امالک خراسان جنوبی
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جزئيات حقوق و مزاياي کارگران در سال 97 

دستمزد حداقلی بگیران در سال 96 با افزایش 181هزار و 336 تومانی به یک میلیون و 111 هزار و 267 تومان رسید. اما دستمزد سایر کارگران که حقوق پایه آنها در سال 96 
بیشتر از 929 هزار و 931 تومان است، در گروه »سایر سطوح مزدی« قرار می گیرند. دستمزد »سایر سطوح مزدی« به صورت ترکیبی از »درصد« و »رقم ثابت« تعیین شد، 

به این ترتیب که عالوه بر افزایش 10.4 درصد نسبت به پایه حقوق 96، رقم ثابت 84 هزار و 624 تومان به مزد پایه این گروه از کارگران اضافه خواهد شد

 استان راآب برد،
مسووالن را خواب!  
* امین جم

)ادامه سر مقاله از صفحه اول(... اودر توضیح مطلب با اشاره 

در  بارندگی ساالنه  استان  ومیانگین  به وسعت  
این گستره ازرقمهای شگفتاوری ازحجم اب سخن 
گفت که در صورت هدایت این همه سیالب به 
وحوزه  وکانالها  ،بندها  آبخوانها   ، سدها  پشت 
پیرامونی قناتها و...می توانست  به منابع آبی عظیم 
قابل استفاده در استان بدل شود .حاالاین روزها 
این سوال بوجود آمده است که اگر پشت  سدهای 
موجود  استان ان هم در ظرف سه روز ،این مقدار 
 آب جمع شده است،  در مساحت خراسان جنوبی
عنوان  به  مربع   کیلومتر   1۵1.193 گستره  به 
باران  میزان  پهناورکشور،چه  استان   سومین 
اشکال گوناگون  به  توانست  باریده است که می 
ذخیره سازی شود؟   آیا این حجم ذخیره آبی به 
اضافه تدابیری مانند مدیریت مصرف نمی توانست 
حالل تمام یا بخش بزرگی از مشکل بی آبی ما 
های  پشته  و  بندها  شامل  کوچک  شود؟سدهای 
خاکی،سنگچین،گابیون،هدایت آب ها به محدوده 
قنات ها،جمع آوری آب ها در کانال های بزرگ 
اطراف شهرها،ذخیره آب برای استفاده در فضای 
با  از مواردی است که می توان  سبز شهری و... 
باران  از آب  استفاده  برای  مدیریت و  ان  کمک 

بهره برد.
از  تهران  مصرفی  آب  درصد   22 آنکه  جالب 
سدها،20درصد از روان آب ها و ۵8 درصد از آبهای 
زیرزمینی تامین می شود.این آمار و ارقام نشان می 
دهد در عمل نیز امکان بهره گیری از آب سدها 
و روان آب ها در شهر وجود دارد.در چند روزاخیر  
بارش رحمت الهی در تمام شهرستانها به حدی زیاد 
بود که تردد خودروها در برخی محورهای استان به 
مشکل خورد و در بیشترمناطق  شاهد جاری شدن 
روان آبها و  سیالب بودیم. البته این داستان تکراری 
در  است که خوشبختانه  بهار خراسان جنوبی  هر 
این  به  استان  گوناگون  رسانه های  اخیر  سالهای 
موضوع در قالب گزارش ، خبر وگفتگو پرداخته اند 
اما متاسفانه! گویا در این استان قرار است که فقط 
رسانه ها بگویند وبنویسند ومدیران یا مسولیت را 
به گردن هم اندازند  یا به وعده ووعید وفرافکنی 
وفرار از مسولیت بسنده کنند. آب بی شک مهمترین 
نیاز و مشکل   این  مشکل خراسان جنوبی است  

استان بر هیچ کس پوشیده نیست.
همه هم می دانند به وعدهای چندساله انتقال آب  
توان  نمی  آینده  دهه  یک  طی  حداقل  استان  به 
این حال پیش چشم مدیران ومردم  با  دل بست 
جاری  استان  در  سیالب  مکعب   متر   میلیونها 
می شود ، به هدر می رود ویا حتی از کشور خارج می 
شود اما متاسفانه کاری درخور  نه از سوی دولت و نه  
مسئوالن استانی  برای استفاده شایسته از این منابع 
 در دسترس را شاهد نیستیم.بله این ضرب المثل
راخواب  فالن  ببرد  اب  را  دنیا  اگر  که   معروف 
می برد حاال حکایت مدیران استان ماست که پیش 
رویشان تمام   استان را آب برد ! اما کسی پیدا نشد 
که  زحمت بکشد وبگوید از این همه رحمت خدا 
چقدر   برای روزهای گرم وسخت تابستان وبقیه 
سال ذخیره شدواصال برنامه ای هم برای استفاده از 
این ذخایر ارزشمند دارید یا به فکر فرد یا افرادی از 
جماعت مسوالن رسیده است یا خیر ! یا قرار است  
هر سال همین آش باشد وهمان کاسه چه کنم چه 

کنم های روزها وماههای بعد ....

کاهش قيمت نفت علی رغم 
حمله به سوريه

به قیمت  آمریکا نسبت  روز دوشنبه قیمت نفت 
بسته شده در اواخر روز جمعه کاهش یافت و به 
66.82 دالر رسید. از دالیل کاهش قیمت نفت 
دکل  تعداد  افزایش  به  توان  می  جاری  روز  در 
ی  حمله  علیرغم  آمریکا  در  فعال  نفتی  های 

موشکی به سوریه اشاره نمود.

پردرآمدترين شرکت ايران
 پول ندارد! 

میلیارد  به حدود 30  باال دستی  ایران در بخش 
دالر سرمایه گذاری در سال نیاز دارد که حدود 
30 تا 40 درصد این رقم توسط منابع داخلی و 
مابقی آن که حدود 60 تا 70 درصد است باید از 
از  یکی  نفت  صنعت  شود.  تامین  خارجی  منابع 
قربانیان اصلی تحریم ها بود و با اعمال تحریم 
ها علیه ایران توسعه میادین نفتی از جمله میادین 
مشترک که به دلیل سهیم بودن کشور دیگر از 
برخوردار  بیشتری  اهمیت  از  میادین  این  منابع 
فناوری  و  کافی  سرمایه  نبود  دلیل  به  هستند 
نیاز  مورد  سرمایه  کمبود  ماند.  مغفول  مناسب 
بر شانه  برای توسعه میادین نفت و گاز همواره 
عبارتی  به  و  کرده  سنگینی  نفت  صنعت  های 
به  شود.  می  محسوب  صنعت  این  آشیل  پاشنه 
سرمایه  وجود  عدم  تکنولوژی،  از  بعد  طوریکه 
کافی سد راه توسعه منابع نفتی و گازی شده و 
تهدیدی برای این ثروت ملی محسوب می شود.

افزايش قيت سکه بر خالف 
وعده رئيس کل بانک مرکزی 

درحالی قیمت سکه با افزایش قیمت همراه شده 
 4200 نرخ  در  مرکزی  بانک  اعالم  با  دالر  که 
تومان تک نرخی شده و قیمت اونس جهانی طال 
هم تغییری نکرده است. اما باوجود ثبات نرخ دالر 
افزایش  شاهد  داخلی  بازار  جهانی طال،  قیمت  و 
قیمت طال و انواع سکه بهار آزادی بودیم. قیمت 
سکه درحالی بار دیگر از یک میلیون و 800 هزار 
تومان عبور کرد که رئیس کل بانک مرکزی گفته 

بود با دالر 4200 تومانی، سکه باید ارزان شود. 

افزايش ترانزيت خارجی کاال از 
مسير ايران

کاال  خارجی  ترانزیت  افزایش  از  ایران  گمرک 
اعالم  و  داد  خبر   96 سال  در  ایران  مسیر  از 
 10 با   96 سال  در  کاال  خارجی  ترانزیت  کرد؛ 
میلیون و 69۵ هزار و ۵09 تن کاال 24 درصد 
دفتر  مدیرکل  ساالری  حسین  داشت.  افزایش 
نظارت بر ترانزیت گمرک ایران با تشریح آمار 
تشریفات  گفت:   96 سال  در  کاال  ترانزیت 
دستگاه   208 و  هزار   736 عبور  برای  گمرکی 
است. شده  انجام  ایران  گمرکات  در  کامیون 
وی افزود: در سال 96 ترانزیت کاالی بیش از 
100 کشور جهان در گمرکات کشور به کمک 
و  الکترونیکی  به صورت  گمرکی  جامع  سامانه 

انجام شده است. هوشمند 

سرمقاله

و  راه  کل  اداره  شهرسازی  مدیر  سه(....  صفحه  از  )ادامه 
طرحی  هر  انجام  برای  که  این  بیان  با  شهرسازی 
یک  از  ترافیک  برداشت  کار  آنان  و  گرفته  مشاور 
برای  کار  این  کرد:  اضافه  دهند،  می  انجام  را  منطقه 
که  زمانی  پیش،  سال   10 بیرجند  شهر  مناطق  تمام 
شده  انجام  نیز  بود،  شده  بسته  شهر  تفصیلی  طرح 
فرزان  طرح  گفت  توان  نمی  کاظمی  گفته  به  است. 
حجم  اساس  بر  طرح  این  اما  است،  مشکل  بدون 
عبور و مرور، ضریب خودرو و جانمایی های آن زمان 
که  شده  گذاشته  هم  ضوابطی  البته  بود.  شده  نوشته 
واحد  یک  تجاری  متر   2۵ هر  ازای  به  متراژ  این  در 

تامین شود. باید  پارکینگ 
وی مشکل را در زیر پا گذاشتن این ضوابط دانست و 

و  دارم  نقد  موضوع  این  به  خیلی  من هم  افزود: خود 
همه موارد خالف قوانین را مکتوب به کمیسیون ماده 
مرتب  هم  دلیل  همین  به  ام،  داده  شهرداری  و   100
از طرف برخی دوستان و ذینفعانی که به آنان سخت 
می گیریم، مورد هجمه هستیم، ولی چون محدودیت 

قانونی داریم فقط می توان در حد تذکر اقدام کرد. 
وی با اشاره به این که نباید ارتفاع ساختمان از عرض 
در  مورد  این  متاسفانه  کرد:  بیان  باشد،  بیشتر  معبر 
ماده  کمیسیون  در  فرد  و  شود  نمی  رعایت  بیرجند 
خود  کار  مازاد  تراکم  خرید  و  جریمه  پرداخت  با   100

را انجام می دهد.
معابر  بودن  تنگ  و  ها  نظمی  بی  دیگر  علت  کاظمی 
سال   10 در  شهر  به  هکتار   960 الحاق  را  شهری 

جزیره  کامال  نگاهی  داد:  ادامه  و  کرد  عنوان  گذشته 
مانند  ها  سیاست  یکسری  و  مطالعه  بدون  و  ای 
نبوده  موضوع  این  در  تاثیر  بی  مهر  تسهیالت مسکن 

است.

خارج شدن خیابان ها 
از عملکرد اصلی 

جامع  طرح  بازنگری  در  قطعا  که  این  بر  تاکید  با  وی 
شهرداری  داد:  ادامه  دید،  خواهیم  را  معبر  این  شهری، 
نیز باید اقدامی کنترلی روی ساخت و ساز و به خصوص 
تجاری موقت هایی که داده می شود، داشته باشد. اکنون 
می  تجاری  نیست  تجاری  که  جایی  ای شده،  گونه  به 

شود و خیابان ها از عملکرد اصلی خود خارج می شوند.

شهرداری برای تامین هزینه ها، 
به تراکم فروشی نیاز دارد

مسکن  و  عمران  شرکت  مدیرعامل  دوست،  کمیلی 
سازان علت این تراکم فروشی ها را این گونه بیان کرد: 
سال 62 که شهرداری ها را از بدنه دولت منفک کردند، 
تبدیل به ارگان های خودگردانی شدند که خیلی از آن ها 
حتی در پرداخت حقوق پرسنل نیز مانده اند. تصور کنید 
شهرداری که باید از منابع محدود شهر خود، درآمد ایجاد 
کند و هزینه جاری پرسنل و پروژه های عمرانی را بدهد، 

به ناچار به سمت تراکم فروشی می رود.

ضوابط ساختمان سازی در شهر بیرجند رعایت نشده است

صادرات نفت ایران به 2.1 میلیون بشکه رسید

 ایران در ماه مارس حدود 2 میلیون و 100 هزار بشکه نفت خام به 
کشورهای آسیایی و اروپایی صادر کرده است، پیش بینی می شود این 

رقم در ماه آوریل افزایش یابد.
مجموع  در  که  هستند  ایران  نفت  مشتریان  بزرگ ترین  هند  و  چین 
می کنند.  دریافت  ایران  از  خام  نفت  بشکه  میلیون  یک  از  بیش 
و  میلیون  یک  نزدیک  به  آوریل  ماه  در  رقم  این  می شود  پیش بینی 
300 هزار بشکه در روز برسد و چین و هند به ترتیب جایگاه خود را به  
توتال،  کنند.  ایران حفظ  نفت  واردکنندگان  دومین  و  نخستین  عنوان 
ایران  نفت  مشتریان  از  نیز   ... و  ساراس  پترولیوم،  هلنیک  انی،  شل، 

در اروپا هستند. 
ایران همچنین در ماه مارس حدود 400 هزار بشکه در روز میعانات 
گازی صادر کرده است که کره جنوبی با خرید نیمی از آن، بزرگ ترین 

مشتری ایران به شمار می آید.

خبر خوش ارزی برای مسافران خارجی

عضو هیات مدیره بانک ملی ایران گفت: مسافران خارج از کشور می توانند از 
طریق باجه های این بانک در 6 فرودگاه بین المللی کشور ارز مسافرتی خود 
را دریافت کنند. غالمرضا پناهی با بیان اینکه در اجرای سیاست بانک مرکزی 
جمهوری اسالمی ایران، همه شعب ارزی این بانک در سراسر کشور برای 
فروش ارز به مسافران خارجی آماده اند، اظهارداشت: مقتاضیان ارز مسافرتی با 
ارائه مدارک مورد نیاز در واحدهای بانک ملی ایران نسبت به واریز ریال اقدام 
و در قبال آن رسید دریافت می کنند. وی افزود: باجه های بانک ملی ایران در 
گیت های خروجی فرودگاه های بین المللی امام خمینی )ره(، اصفهان، شیراز، 
تبریز، ارومیه و اهواز با دریافت رسید نسبت به پرداخت ارز خریداری شده به 
مسافران اقدام می کنند. پناهی ادامه داد: با توجه به گستردگی شعب بانک 
ملی ایران، امکان ارائه سرویس مناسب برای مسافران محترم فراهم است، لذا 
مسافران می توانند بدون نگرانی و با آرامش خاطر حداکثر چهار روز کاری قبل 

از سفر به شعب بانک مراجعه و نسبت به خرید ارز مقرر اقدام کنند.

همه یارانه گرفتند

همچنین  و  خانوار  سرپرستان  حساب  به  ماه  فروردین  نقدی  یارانه 
گروه های هدف که مبلغی مازاد از محل هدفمندی یارانه ها دریافت 

می کنند، شب گذشته واریز شده است.
میلیارد  هزار   48 حدود  مبلغی   1397 سال  بودجه  قانون  اساس  بر 
بینی  پیش  یارانه ها  هدفمندی  قانون  اجرای  محل  از  منابع  تومان 
پرداخت  به  مبلغ  این  از  تومان  میلیارد  تا 33 هزار و ۵00  شده که 

یارانه نقدی و غیرنقدی خانوارها اختصاص دارد. 
خرج  نقدی  یارانه  پرداخت  برای  را  منبع  این  تمام  حتی  دولت  اگر 
یارانه  باید در طول سال جاری به حدود 60 میلیون نفر  کند، فقط 
 77 از  بیش  آمار  آخرین  طبق  که  حالی  در  کند.  پرداخت  نقدی 
میلیون نفر در لیست هدفمندی یارانه ها قرار داشته و دولت ماهانه 
ازای  به  تومان   ۵00 و  هزار   4۵ مبلغ  خانوار  سرپرستان  حساب  به 

هر نفر واریز می کند.

پیشنهاد افزایش سهم  سوابق تحصیلی از ۳۰ به ۴۰ درصد در کنکور 

پیشنهاد  از  پرورش  و  آموزش  متوسطه  آموزش  معاون 
در  درصد   40 به   30 از  تحصیلی  سوابق  سهم   افزایش 

کنکور خبر داد.
شورای  جلسه  آخرین  در  داشت:  اظهار  زرافشان  علی 
پرورش  و  آموزش  پیشنهاد  دانشجو  پذیرش  و  سنجش 
قانون سهم سابقه  براساس  این کارگروه مطرح شد؛  در 
تحصیلی باید به شکل صعودی افزایش یابد و با توجه 
به اینکه چند سال است که سهم  تاثیر سوابق تحصیلی 

ما  پیشنهاد  است،  مانده  باقی  درصد   30 کنکور،  در 
تاثیر  با  کنکور  در  درصد   40 به  سوابق  سهم  افزایش 
انتقال  و  نهم  پایه  استقرار  با  افزود:  وی  است.  قطعی 
اول  دوره  به  دوم  دوره  از  مشاوران  تحصیلی،  هدایت 
حاضر  حال  در  افزود:  زرفشان  شدند.  منتقل  متوسطه 
به  مشاوره  فرهنگیان،  دانشگاه  در  ها  رشته  بازنگری  با 
حال  در  است.  شده  تعریف  جداگانه  رشته  یک  عنوان 
آموزان  دانش  نیاز  پاسخگوی  کم مشاوران  تعداد  حاضر 

و خانواده ها نیستند. 
وی با اشاره به اینکه یکی از برنامه های مهم ما در سال 
اظهار داشت: در سال  تعالی مدیریت مدرسه است،   97
97 این برنامه به همه مدارس دوره متوسطه اول و دوم 
ارتقای کیفیت مدیریت مدرسه و  تعمیم خواهد یافت؛  
مدیریت  تعالی  برنامه  در  اثربخش،  دارس  به  دستیابی 
ارکان  شدن  فعال  و  مشارکتی  مدیریت  می شود.  دنبال 

مدرسه از دیگر برنامه های ما به شمار می رود.

وام قرض الحسنه ۲۶.۵درصد رشد کرد
بررسی جدیدترین آمار عملکرد بانک ها و موسسات اعتباری 
کشور در بهمن ماه سال 96 نشان می دهد که کل تسهیالت 
اعطایی بانک ها و موسسات اعتباری 10366.9 هزار میلیارد ریال 
بوده که نسبت به اسفند ماه سال 9۵ که 9101.1 هزار میلیارد 

ریال بود 13.9 درصد افزایش یافته است.

همچنین تسهیالت قرض الحسنه ۵.6 درصد از کل تسهیالت 
اعطایی بانک ها و موسسات اعتباری قرض الحسنه را تشکیل 
داده و حجم عمده عملکرد تسهیالتی بانک ها مربوط به 
مشارکت مدنی با 37.1 درصد و فروش اقساطی با 26 درصد 
است.  به لحاظ عددی در بهمن ماه سال گذشته ۵8۵.2 هزار 

میلیارد ریال از کل تسهیالت اعطایی بانک ها و موسسات 
اعتباری کشور قرض الحسنه بوده که این میزان نسبت به 
اسفندماه سال قبل از آن که 462.7 هزار میلیارد ریال بوده، 26.۵ 

درصد رشد نشان می دهد
اعطایی  تسهیالت  آمار  سال 94  تیرماه  از  اینکه  وجود  با 

انواع  به  استصناع  و  مرابحه  عقود  تفکیک  به  بانک ها 
تسهیالت اعطایی به تفکیک عقود اسالمی اضافه شده، 
تسهیالت  از  استصناع  سهم  جاری  سال  بهمن ماه  در  اما 
پرداخت شده بانک ها و موسسات اعتباری صفر بوده ولی 

منابع مرابحه 7.9 درصد بوده است.

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت دوم

نظر به اینکه در پرونده کالسه 962338 اجرایی آقای علیرضا قاسمی پور محکوم به پرداخت مبلغ 29/607/500 
ریال در حق آقای مهدی باقری و مبلغ 1/455/375 ریال حق االجرا در حق دولت گردیده است و در قبال بدهی محکوم 
علیه دو خط تلفن همراه اول توقیف و به مبلغ 15/000/000 ریال کارشناسی گردیده و قرار است از طریق مزایده روز 
شنبه تاریخ 1397/2/08 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 
باقیمانده 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- مدير اجرای احکام مجتمع شوراهای حل اختالف بيرجند

دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه
موسسه خیریه صدیقین به شماره ثبت 76 و شناسه ملی 10360004670

از کلیه اعضای هیئت امنای موسسه خیریه صدیقین بیرجند به شماره ثبت 76
دعوت می شود در جلسه مجمع عمومی سالیانه که در تاریخ 1397/2/21 ساعت 16 در 
محل دفتر موسسه واقع در بیرجند، خیابان شهدا 4، کنار مسجد النبی )ص( کدپستی 

9714883919 برگزار می گردد، حضور بهم رسانند.
دستور کار جلسه به شرح ذيل است:

تصویب ترازنامه و صورت مالی سال 1396- انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره
انتخاب بازرس اصلی و علی البدل.

هيئت مديره موسسه خيريه صديقين بيرجند

آگهی نوبت اول ثبت نام انتخابات اتحادیه صنف
تولیدکنندگان و بافندگان فرش دستباف استان 

داوطلبان  از  نظام صنفی(  قانون   22( اتحادیه های صنفی  انتخابات  اجرایی  نامه  آیین  به  عنایت  با 
باشند  می  ذیل  شرایط  دارای  که  الذکر  فوق  صنف  اتحادیه  بازرس  و  مدیره  هیئت  در  عضویت 
ایرانیان اصناف نام در سامانه  تاریخ 97/01/26 جهت ثبت  از   دعوت می شود ظرف مدت 15 روز 
)www.iranianasnaf.ir( مراجعه و اصل مدارک را به دبیرخانه هیئت اجرایی برگزاری انتخابات  واقع 
در خیابان شهید مطهری - سازمان صنعت، معدن و تجارت )اداره امور اصناف و تشکل ها(  تحویل نمایند.

شرايط داوطلبان:
تابعیت جمهوری اسالمی ایران - اعتقاد و الزام عملی به نظام جمهوری اسالمی ایران- نداشتن 

سوءپیشینه کیفری موثر- عدم ممنوعیت تصرف در اموال مانند حجر، ورشکستگی و افالس
 عدم اشتغال در ارگان ها و دستگاه های اجرایی )موضوع ماده 5 قانون خدمات کشوری( و همچنین 
کارکنان اتحادیه ها و اتاق اصناف - عدم اعتیاد به مواد مخدر- عدم اشتهار به فساد- داشتن حداقل 
مدرک تحصیلی دیپلم برای افراد فاقد سابقه عضویت در هیئت مدیره اتحادیه - حداکثر سن در زمان 

ثبت نام هفتاد و پنج سال-  داشتن پروانه کسب معتبر دائم-  وثاقت و امانت

مدارک مورد نياز:
فتوکپی پروانه کسب معتبر )2 برگ(- فتوکپی از تمام صفحات شناسنامه )2 سری(- عکس 4×3 رنگی 
)6 قطعه(- فتوکپی کارت ملی )2 برگ( - فتوکپی آخرین مدرک تحصیلی- گواهی عدم سوء پیشینه 

کیفری- گواهی عدم اعتیاد به مواد مخدر- داشتن اصل مدارک فوق زمان ثبت نام الزامی است. 

آريانفر - رئيس هيئت اجرايی برگزاری انتخابات اتحاديه های صنفی بيرجند

آگهی ابالغ اجرائیه پرونده کالسه 9600363 اجرای ثبت قاین

بدین وسیله به خانم فاطمه فدوی روشناوند فرزند محمد با کد ملی 0933620081 بدهکار پرونده اجرایی کالسه 
فوق ابالغ می گردد که مستند به چک شماره 0464/476732 - 1396/04/01 از طرف آقای رضا دهقان نژاد، 

تقاضای صدور اجرائیه به مبلغ 35/000/000 ریال به انضمام هزینه نیم عشر دولتی صورت گرفته است که پرونده اجرایی تشکیل 
لیکن امکان ابالغ اجرائیه به دلیل عدم شناسایی آدرس متن سند و همچنین به صورت واقعی در محل آدرس به اظهار میسر 
نگردیده است، لذا به استناد ماده 18 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی الزم االجرا موضوع اجرائیه فوق به خانم فاطمه فدوی 
روشناوند ابالغ و از تاریخ انتشار، این آگهی ابالغ شده محسوب می گردد و مستفاد از ماده مذکور عملیات اجرایی ده )10( روز 

پس از انتشار آگهی اجرایی جریان می یابد. تاریخ انتشار: 97/1/28
علی صفايی فر - رئيس اداره ثبت اسناد و امالک قاينات

آگهی مزایده اموال غیر منقول )اسناد رهنی( 

به استناد مواد 121 و 122 آیین نامه اجرای اسناد رسمی ششدانگ یکباب آپارتمان مسکونی به مساحت 131/03 مترمربع پالک 5470 فرعي از 4634 فرعی از یک اصلی که سند مالکیت آن ذیل ثبت 15444 صفحه 269 دفتر جلد 
110- امالک به نام محمد بهادری فرزند فریدون صادر و تسلیم گردیده شماال: در سه قسمت اول دیواریست پیشرفتگی به طول 1 متر به فضای معبر دوم دیواریست به طول 10 متر به فضای معبر سوم دیواریست پیشرفتگی به طول 0/95 

متر به فضای معبر شرقا: دیدار و پنجره است به طول 50، 12 متر به فضای معبر جنوبا: در دو قسمت اول دیواریست پیشرفتگی به طول 0/95 متر به ملک مجاور شماره 4635 فرعي از یک اصلی، دوم دیوار به دیوار است به طول 10 متر به ملک مجاور شماره 
4635 فرعی از یک اصلی غربا: در سیزده قسمت که قسمت های سوم و هشتم آن شمالی و قسمت های پنجم و دهم و دوازدهم آن جنوبی است اول دیوار به دیوار است به طول 3/50 متر به پالک 4485 فرعی از یک اصلی دوم دیواریست به طول 2/61 متر به 
فضای معبر سوم دیواریست به طول 0/20 متر به داکت چهارم دیواریست به طول0/20 متر به داکت پنجم دیواریست به طول 0/20 متر به داکت ششم دیواریست به طول 0/59 متر به فضای معبر هفتم دیواریست به طول 0/20 متر به راه پله هشتم دیواریست 
به طول 4 متر به راه پله نهم درب و دیواریست به طول2/20 متر به راه پله دهم دیواریست به طول 4 متر به راه پله یازدهم دیواریست به طول 0/20 متر به راه پله دوازدهم دیواریست پیشرفتگی به طول 1 متر به راه پله سیزدهم نرده ایست به طول 3 متر به 
فضای معبر حقوق ارتفاقی ندارد به موجب سند رهنی شماره 10996- 1396/02/10 دفترخانه اسناد رسمی شماره یک نهبندان در رهن بانک ملت شعبه طالقانی بیرجند قرار گرفته لذا مستند به ماده 34 - اصالحی قانون ثبت از دفترخانه تنظیم کننده تقاضای 
صدور اجراییه علیه محمد بهادری )راهن( و نجمه سبزه علی )وام گیرنده( مبنی بر وصول مبلغ 626739922 )ششصد و بیست و شش میلیون و هفتصد و سی و نه هزار و نهصد و بیست و دو( ریال را از این اداره نموده است و پرونده تحت کالسه 9600192 در 
اجرای ثبت نهبندان تشکیل و اجراییه در تاریخ 1396/10/30 به مدیون وفق ماده 18 آیین نامه اجرای اسناد رسمی ابالغ و صحت ابالغ توسط متصدیان گواهی شده و به دلیل اینکه متعهد ظرف مدت 10 روز مهلت قانونی از تاریخ ابالغ اجراییه بدهی خویش 
را پرداخت و تودیع ننموده بستانکار جهت وصول طلب خویش تقاضای کارشناسی پالک مذکور را نموده که پس از طی تشریفات به موجب صورتجلسه وارده به شماره 139605008282001019 - 1396/12/10 مامور ابالغ و نظریه کتبی وارده به شماره 
139705008282000001- 97/01/05 کارشناس رسمی دادگستری ششدانگ یکباب آپارتمان مسکونی به مساحت 131/03 مترمربع در طبقه اول با سیستم ساخت اسکلت فلزی با دیوار برشی در دو جهت )شرقی و غربی - شمالی و جنوبی( و سقف تیرچه 
بلوک )بلوک یونولیتی( و نما از طرف بلوار کشاورزی از نوع سنگ گرانیتی کف ساختمان سرامیک، دیوارها و سقف گچ و دور دیوارها قرنیز به ارتفاع 15 سانتیمتری و پنجره از نوع دو جدار و درب ورودی آن ضد سرقت بوده، ارزش ملک مذکور با توجه به موقعیت، 
مساحت ،کاربری، زیربنا، نوع ساخت، مصالح مصرفی، قدمت بنا با قدرالسهم از عرصه و مشاعات، اشتراکات منصوبه در محل به مبلغ1/350/000/000 )یک میلیارد و سیصد و پنجاه میلیون( ریال ارزیابی شده که مراتب ارزیابی به موجب ابالغیه های شماره  
139705108282000001 و 139705108282000002- 1397/01/5 به بدهکار و بستانکار ابالغ و از ناحیه آنها اعتراضی واصل نشده و ارزیابی قطعیت بافته است، پالک فوق در اجرای مقررات آیین نامه اجرای اسناد رسمی الزم االجرا در قبال مطالبات بانک 
ملت شعبه طالقانی شعبه بیرجند از ساعت 9 الی 12 روز سه شنبه مورخ 1397/02/18 در اداره ثبت اسناد و امالک نهبندان واقع در بلوار معلم از طریق مزایده به فروش می رسد. مزایده از مبلغ 1/350/000/000 ریال شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی نقدا 
فروخته می شود. الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی 
آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است و نیز در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد و نیم عشر و حق مزایده نقدا وصول می گردد. ضمنا چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی گردد، 

مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد.
تاريخ انتشار: 1397/01/28           حسين براتی- رئيس اداره ثبت اسناد و امالک نهبندان
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۱۰۰ میلیون اعتبار برای لوله کشی گاز منازل معلوالن استان
کاری- مدیرکل بهزیستی استان گفت: در سال 96، صد میلیون تومان اعتبار جهت لوله کشی گاز منازل معلوالن و مددجویان تحت پوشش بهزیستی استان، جذب 
و پرداخت گردیده است. عرب نژاد افزود: این اعتبارات به حدود 100 خانواده نیازمند جهت لوله کشی گاز منزل پرداخت گردیده است. وی همچنین یادآور شد: از 
جهادی سال گذشته تا کنون 1500 مددجوی تحت بهزیستی جهت اخذ انشعاب رایگان آب برق گاز )روستایی و شهری( به دستگاه های خدمت رسان مربوطه معرفی شدند. جدیت  همین  با  شهردار  امیدواریم 

دنبال  جدی  و  جهادی  را  شهر  چهره  تغییر 
به  ایشان  از  نژاد  نخعی  آقای  تا همچون  کنند 
شود  متحول  باید  شهر  واقعا  شود  یاد  نیکی 
ا...  انشا  و  نیرو  هم  و  دارد  را  ظرفیتش  هم 
برو  قوی  منتظریم  شهردار  آقای  اش.  بودجه 

کنیم  جلو حمایتت می 
ارسالی به تلگرام آوا

های  بازنشسته  ماه  فروردین  حقوق  سالم، 
تأمین اجتماعی هنوز واریز نشده .

915...761
ابتدای  ورودی  تابلو  شهرداری  چرا  سالم.  با 
بلوار بقیته ا... نصب نمی کنه. ما چندین بار با 
برای  نوروز  ایام  در  گرفتیم.  تماس  شهرداری 
داشتیم.  مشکل  واقعا  مهمانان  دادن  آدرس 
تشکر  با  کنند  پیگیری  محترم  مسئوالن  لطفا 
خدا  مطالب.  از چاپ  خراسان  آوای  روزنامه  از 

اهالی مجتمع ولی عصر)عج( قوت... 
915...807

ماشینم  در  تغییرات  ثبت  برای  پیش  روز  چند 
از  داره  جا  و  کردم  مراجعه  پالک  تعویض  به 
با  بسیار  که  انجا  کارکنان  پسندیده  اخالق 

بودند تشکر کنم. بنده  پیگیر کار  احترام 
915...443

محترم  فرماندهی  شجاع  سردار  خدمت  سالم 
انتظامی استان، جمعیت روستای نوغاب بخش 
و  قهستان  شهر  از  درمیان،  شهرستان  مرکزی 
نوغاب  از  روستا   10 است،  بیشتر  شهرگزیک 
دارد  جمعیت  نفر  هزار   7 گیرند،  می  خدمات 
و  شهرستان  مرکز  از  15کیلومتر  بافاصله 
پرجمعیت  نقطه  دراین  اسدیه  کالنتری 
است  ضروری  انتظامی  پاسگاه  و  کالنتری 
در  انتظامی  ایستگاه  حتی   ، بیندیشید  فکری 
این نقطه پرجمعیت نداریم. کارشناس بفرستید 
تمام  کنید  بررسی  را  منطقه  این  مشکالت  و 
کالنتری  حوزه  در  دارند  گالیه  شهروندان 

روبرو هستند  بامشکل  اسدیه مردم 
915...468

اگر  باران کمبود آب جبران می شود  با رحمت 
استفاده  نهایت  موجود  های  باران  و  ها  آب  از 
شود و به هدر نرود لطفا مسئوالن مربوطه چاره 
نزدیکی شوشود خیلی  اش  نمونه  کنند  اندیشی 
قدر  بیشتر!  و جاهای دیگر حتی  آب هدر رفت 
این آب ها را بدانیم و دائم نگوییم خشکسالی.
ارسالی به تلگرام آوا

و  جان  و  وقت  کنم  عرض  خواستم  سالم، 
کی  تا  دارد  ارزش  مسئوالن  برای  مردم  مال 
های  تقاطع  در   ترافیک  همه  این  شاهد  باید 
مهمتر  همه  از  و  غفاری  و  صیاد  پاسداران 
تقاطع  چرا  باشیم؟  اعظم  پیامبر  بلوار  با  سپیده 
بار  چندین  کنند؟  نمی  احداث  همسطح  غیر 

قول داده شده ولی در عمل هیچ.
915...608

داره  که  حاال  شهرداری  بود  خوب  چه  سالم، 
کنار کانال مرتضوی رو سنگ کار می کنه اون 
یک  مثل  رو  میشه  تنگ  خیابون  که  قسمتی 
قسمتی از کانال که پوشیده شده ، پوشش می 

داد تا خیابون گشاد می شد و ترافیک روان.
915...297

سالم. آوا خواهش می کنم گزارشی از بی عدالتی 
ادارات خراسان جنوبی  در  پرداخت حقوق  ها در 
این انصاف نیست  بیداد می کند.  تهیه کنید که 
در بعضی شرکت ها و ادارات چون درآمدزا هستند 
حقوق باال و رفاهیات می دهند و بعضی از ادارات 
فقط بخاطر اینکه منبع درآمدی ندارند، حقوقشان 
پرداخت  رفاهیات  بدون  و  حداقل   براساس 
می شود کاشکی آن حقوق هم سرموقع پرداخت 

می شد. عدالت اجتماعی کجاست؟
ارسالی به تلگرام آوا

پادگان  محترم  فرماندهی  از  بدینوسیله  خواستم 
برای  که  جنوبی  خراسان  )ع(  رضا  امام   04
خانواده های ایثارگران وجانبازان بیرجند اردوی 
خزرآباد ساری ترتیب دادند تشکر و قدرانی کنم.
915...936

جدیدی  نکته  بیرجند  اخیر شهردار  اظهارات  در 
از  بلوار  بهسازی  و  آسفالت  نشد.  مشاهده 
ها  شهرداری  همه  روزمره  و  عادی  کارهای 
بیرجندی  ما  مشکل  هاست.  دهیاری  حتی  و 
پاافتاده  پیش  چیزهای  به  که  است  همین  ها 
تقاطع  نظیر  مهمی  موضوعات  هنوز  قانعیم. 
راه  سه  پاسداران،  )صیاد،  غیرهمسطح  های 
جامع  طرح  بود،  شده  مصوب  قبال  که  اسدی( 
شهربازی،  قطار  توسعه  شامل  آزادی  پارک 
سه  ابوذر،  اتوبوسرانی  پایانه  بازسازی  و  اصالح 
بهسازی  و  توسعه  آزادی،  پایانه  و  اسدی  راه 
هوشمند  شمارش  سیستم  و  جنگلی  پارک 
درختان، تعریض خیابان ارتش و احداث پارکی 
در دل شهر و همچنین فضایی مناسب در مواقع 
از  نزاری،  حکیم  مقبره  اضطراری،ساماندهی 
مطالبات مهمی است که مردم از شورا و شهردار 

انتظار دارند تا به سرانجام رسانند.
ارسالی به تلگرام آوا

آسفالت  بگید  شهرداری  به  خدا  رو  تو  سالم 
نرسیده  پاسداران  کنه.  گیری  لکه  کنه،  نمی 
پر  داره  دیگه  راه  چهار  خود  و  بنزین  پمپ  به 

از چاله میشه .
915...755

شده  ولگرد  های  سگ  جوالن  محل  بیرجند 
و  خیابانها  در  سگها  هم  روز  در  حتی  است 

پارکها رفت وآمد می کنند.
915...801

حسینی- همزمان با تعریف طرح هایی برای نوسازی بافت 
های فرسوده شهری در 37 نقطه از کشور، طرح نوسازی 
بافت فرزان در بیرجند نیز مطرح شد. این طرح ها تاکنون 
در سایر استان ها پیشرفت 30 تا 40 درصدی داشته اند که 
البته در بیرجند نیز هنوز پس از گذشت 14 سال به سرانجام 
نرسیده است. یکی از اصلی ترین موضوعاتی که در این 
طرح مورد بحث و اعتراض اهالی محله فرزان قرار گرفته 
بود، عرض معبری است که از وسط طرح برای اتصال دو 
نقطه پر جمعیت شهر و حل مشکل ترافیکی آن قرار است 
معادل 40  با عرضی  معبری  خواستار  اهالی،  شود.  ایجاد 
متر هستند اما آن چه که در طرح مصوب شده تنها 30 
متر است. این در حالی است که سایر خیابان ها و کوچه 
مردم،  شدید  اعتراضات  بر  عالوه  شهر،  عرض  کم  های 
مورد انتقاد استاندار و حتی نماینده ولی فقیه در استان قرار 
گرفتند. مسئوالن مرتبط با این موضوع مانند شهرداری، 
راه و شهرسازی و شرکت عمران و مسکن سازان، متولی 
اجرای طرح بافت فرزان نیز نظرات متفاوتی در این باره 
بافت  عنوان  تحت  ای  جلسه  موضوع  همین  پیرو  دارند. 
فرزان و بررسی مشکالت آن در روزنامه آوا با حضور جاوید 
شهردار بیرجند، جعفری مدیر کل راه و شهرسازی استان، 
کاظمی مدیر شهرسازی اداره کل راه و شهرسازی، کمیلی 
دوست مدیر عامل شرکت عمران و مسکن سازان و حسین 

پور و افروز  از مالکان بافت فرزان برگزار شد.

انتخاب یکی از بحرانی ترین مناطق شهر
برای اجرای طرح نوسازی

کمیلي دوست مدیر عامل شرکت عمران و مسکن سازان 
و  بازآفریني  موضوع  در سال 84  که  این  بیان  با  استان، 
در  داد:  ادامه  شد،  مطرح  فرسوده  بافت  محالت  احیاي 
شد؛  مي  شروع  تر  ساده  محالت  از  کار  معموال  شهرها 
ولي در این جا، یکي از بحراني ترین مناطق شهر بیرجند، 
یعني محله خیرآباد را براي این موضوع مطرح کردند. در 
دنباله این اتفاق توافق نامه و قرارداد مدیریت مشارکتي بین 
شهرداري و شرکت کارگزار که متولي بافت فرسوده بود، 
منعقد مي شود. به گفته وي ابتدا امکان سنجي انجام مي 
شود و از آن جایي که ابعاد اقتصادي، اجتماعي و شهري 
طرح مالک عمل است، یک سري گزینه ها مانند فضاهاي 

تجاري، مسکوني و گذرها را پیش بیني مي کنند.

در اولين مطالعات هم عرض معبر 30 متر بود

بود  قرار  ابتدا  در  که  این  به  اشاره  با  دوست  کمیلي 
با کمک دولت و جلب مشارکت  تمام 10 هکتار محله 
از  و  تخریب  مالي  گوناگون  هاي  روش  با  خصوصي، 
اولین  در  کرد:  بیان  شود،  احداث  جدید  معماري  با  نو 
مطالعات انجام شده، عرض گذر 30 متر معین شد. این 
مشاور  با  نه،  یا  هست  جوابگو  معبر  عرض  این  آیا  که 
را  عرض  این  مرکزي  نهاد  یا  تهران  هیچوقت  و  بوده 
دیکته نکردند. وي به بازنگري طرح فرزان در سال 90 
توسط مشاور دیگري اشاره کرد و افزود: آن مشاور هم 
عرض معبر را با همان 30 متر منهاي جاهایي که براي 

اتوبوس در نظر گرفته شده، تعیین کرد.

عرض کم معابر باالدست و پایين دست، مانعي 
براي عریض تر کردن گذر هستند

مدیر عامل شرکت عمران و مسکن سازان خاطرنشان 
کرد: در باال دست این معبر، خیابان موسي ابن جعفر)ع( 
با دو گذر حداکثر 12 متري قرار دارد، در محل سه راه 
با عرض  نیز دو گذر  منتظري  و ورودي خیابان  مصلي 
کم قرار دارند. از طرفي طول معبر 330-350 متر است 
و حتي اگر عرض را به جاي 30 متر، 100 متر هم در 
معابر  کم  عرض  و  طول  این  به  توجه  با  بگیریم  نظر 
نمي شود.کمیلي  دستي مشکلي حل  پایین  و  باالدست 
دوست بلوار صیاد شیرازي را مثال زد و گفت: این بلوار 
طرفي  از  است،  مناسب  عرض  با  بسیار  طول  داراي 

ورودي و خروجي آن جا هم عریض است.

در مملکت ما 
شهرسازي کالف سردرگمي است

این  عنوان  تحت  رسید، سوالي  که  این جاي سخن  به 
که “آیا پس از گذشت 15 سال باز هم نیازي به تعریض 
بیرجند   جاوید شهردار  که  نمي شود؟” مطرح شد  دیده 
درپاسخ   به آن   با اشاره به تصاویري که در مقایسه 
کرد:  عنوان  شد،  پخش  کرمان  شهر  با  بیرجند  معابر 
علم برنامه ریزي شهري علمي میان رشته اي است و 
قاطع درباره آن صحبت کرد، در شهرسازي  توان  نمي 
، تزهاي فکري و ایده هاي متفاوتي مطرح شده که به 
مسائل اجتماعي، عمراني، تاریخي و فرهنگي هر جامعه 
شهرسازي  ما  مملکت  در  وي  گفته  به  دارد.  بستگي 
کالف سردرگمي است و این که چه کسي متولي است 
خدا مي داند! وي یادآور شد: آن چه که مسلم است در 
طرح هاي توسعه شهري ما به عنوان مجري و وزارت 
راه و شهرسازي کارفرماست. بعالوه این که کمیسیون 
میراث  و  کشاورزي  جهاد  مانند  اعضایي  با  هم   5 ماده 
فرهنگي و ... نیز در تصمیمات شهري دخیل است و این 

آشفتگي ها وجود دارد.

تغيير سياست از خودرو محوري به
 انسان محوري

شهردار با بیان این که تا االن سیاست در دنیا بر این بود که 
مسیر براي گذر ماشین ها باز شود، اضافه کرد: خروجي آن 
افزایش تعداد ماشین ها و آلودگي و کاهش مراودات اجتماعي 
بود. به همین دلیل تصمیم بر این شد که مسیر ها را براي 

مردم باز کنند و اولویت آخر را براي ماشین ها قرار دهند.
باالي  اهمیت  از  نظر  صرف  که  این  به  اشاره  با  جاوید 
داراي  و  کارشناسانه  نظرات  اکثر  ما،  براي  مردم  گفتمان 
پایه علمي نیست، بیان کرد: اگر قرار است تغییر و تحولي 
رخ دهد، بدون منابع مالي، مشارکت شهروندان و حمایت 
رسانه نمي توان کار کرد، با جزیره اي نگاه کردن و انداختن 

وظایف به دوش یکدیگر، کاري پیش نمي رود.

کاري به گذشته طرح فرزان نداریم

این  براي  کرد:  تصریح  نیز  فرزان  بافت  درباره  وي 
کاري  و  کرده  قیچي  را  آن  گذشته  به طور کل  طرح، 
نداریم چه کسي 14 سال پیش با چه ایده اي این کار 
که  این  بر  اعتقاد  با  شهردار  دهد.  انجام  بوده  قرار  را 
وجود  معبر  عرض  افزایش  براي  ضرورتي  گونه  هیچ 
هیچ  به  معبر  عرض  حال  این  با  کرد:  تاکید  ندارد، 
نخواهد  کمتر  مصوب  طرح  از  متري  سانتي  عنوان 
درصدي   90 پیشرفت  با  هم  جعفر  بن  موسي  پل  شد. 
باقي  را  پیمانکاران  طلب  از  ریالي  و  بوده  رو  به   رو 

اعالم  اردیبهشت  نیز  را  اتمام  تاریخ  ایم.  نگذاشته 
جاوید،  گفته  به  دادیم.  تغییر  خرداد  به  ما  که  کردند 
حضور مدیر شرکت توزیع برق و رئیس پلیس راهور هم 

در این جلسه براي حل مشکالت اتصال پل نیاز بود.

8 ميليارد و 200 ميليون تومان
 ارزش امالک در مسير تملک

به  مانده  باقي  مسکوني  ملک   6 گذاري  قیمت  به  وي 
کرد  اشاره  معبر  مسیر  در  مستوفي  ازکاروانسراي  غیر 
و  مذکور  شرکت  نامه  تفاهم  از  نظر  صرف  افزود:  و 
متوجه  زیرا که  دادیم.  انجام  را  تملک  کار   ، شهرداري 
شدیم آن ها اکنون توانایي انجام این کار را ندارند، اگر 
دریافت  را  پول  باشند که  قیمت گذاري  موافق  مالکان 
خواهند کرد، وگرنه پول را به حساب دادگستري ریخته 
این  خواهان  ما  البته  که  کنیم  مي  اجرا  را  طرح  و 
تجاري  امالک  سرجمع  قیمت  شهردار  نیستیم.  روند 
میلیون   200 و  میلیارد   8  ، را  مانده  باقي  مسکوني  و 
به  جا  تملک،  این  با  همزمان  گفت:  و  اعالم  تومان 
جایي تاسیسات آب و فاضالب نیز در حال انجام است 
نقطه  عنوان  به  را  پروژه  این  خدا  امید  به  بتوان  تا 

تاریکي در شهر و تفکر مردم به پایان برسانیم.

تعيين تکليف کوچه ها،
 اولویت کميسيون ماده 5

کاروانسراي  تملک  براي  شده  انجام  توافقات  به  جاوید 
این  قبال  در  قرار شده  داد:  ادامه  و  کرد  اشاره  مستوفي 
ملک فضاي سبز در حاشیه بلوار، تغییر کاربري داده شده 
و تحویل شود. که این کار در کمیسیون ماده 5 انجام شد. 
همچنین خیابان هایي در پشت این کوچه ها بالتکلیف 
به  کردیم  تکلیف  شهرسازي  مسئول  به  که  بود  مانده 
عنوان اولین کار در کمیسیون ماده 5 تعیین تکلیف شود.

حاضر به جدیدسازي نيستيم 
و به همان طرح قدیم خانه ها اکتفا مي کنيم

افروز یکي از ساکنان محل، اما نظر دیگري درباره این 
سخنان داشت، وي با بیان این که شرکت مذکور ابتدا با 
ایده خرید امالک و اجراي طرحي جدید در محل حضور 
پیدا کرد،  گفت: در این بین ساکنان را در نظر نگرفتند، 
بعد از آن هم به بهانه زلزله خیز بودن خواستند طرحي 
را اجرا کنند و باز هم امکاناتي به ما ندادند، جاي تاسف 
است خانه هایي که میراث فرهنگي شهر بود اکنون در 
این محل از بین رفتند. همان ابتدا هم گفتیم حاضر به 
جدیدسازي نیستیم و به همان طرح قدیم خانه ها اکتفا 
مي کنیم. از طرفي در این محله پیرمردها و پیرزن هایي 

هستند که به آن ها هم در این طرح ظلم شده است!

امالک را بر اساس همان 40 متر تملک کردند

وي با اشاره به این که موقع نوشتن طرح، مشاور اصال از 
منطقه بازدید میداني نداشت، بیان کرد: آن زمان معترض 
شدیم و مشاور دیگري براي بازدید میداني آمد. در طرح قبلي 
اصال معبرها دیده نشده بود ولي در این طرح معبرها هم در 
نقشه تعبیه شدند. افروز خواستار بررسي صورت جلسه هاي 
شرکت عمران و مسکن سازان شد و گفت: آن زمان ابتدا 
معبر را 40 متر در نظر گرفته بودند که بعد از آن شد، 37 
متر، همان زمان حاج آقاي عارفي به عنوان نماینده محله 
خواستار عرض 60 متري براي معبر شد. از طرفي امالک 

را بر اساس همان 40 متر تملک کردند. اگر از ابتدا قرار بر 
30 متر بوده پس اجحاف در حق مالکان است که بیشتر از 
حد مشخص شده تملک انجام دادند. این که گذرگاه هاي 
باالدست و پایین دست معبر، کم عرض هستند، مشکل مردم 
این محله نیست و شهردار و مدیر شهرسازي آن زمان باید 
پاسخ دهند. از طرفي این شرکت از همان ابتدا سهام فروخته 
است، یعني من مالک را ، مالک ندانستند! افروز خاطرنشان 
کرد: براي خدمات پروانه نیز مي گفتند رایگان است که این 
گونه نبود، به کسي هم اجازه ساخت و ساز یا بازسازي را نمي 
دهند! افروز همچنین خطاب به مدیر کل راه و شهرسازي، 
بیان کرد: برخي امالک که اکنون تحت تملک شما بوده و 
تخریب کردید، تبدیل به پناهگاه هایي امن براي معتادان 
شده و از این مخروبه ها به عنوان پله هایي براي عبور و 
مرور راحت روي پشت بام مردم استفاده مي کنند. تقاضا دارم  
مبلغي را براي دیوار کشي دور این مخروبه ها کنار گذاشته و 
حداقل تا زمان اجراي کامل طرح امنیت را به ما بازگردانید. 
جاوید در پاسخ به این سخنان بیان کرد: در ارتباط با پروانه 
هاي ساختماني شهرداري تعهدي نداشته است، فقط براي 
بافت هاي فرسوده شهر 50 درصد تخفیف مي دهیم که 
سال پیش 100 درصد بود. اجازه ساخت و ساز هم داده مي 

شود اما برابر با آن چه که در طرح آمده است.

طرح فرزان لقمه اي بزرگتر از دهان بود

ارائه  با  نیز  مالکان  از  یکي  و  محل  معتمد  پور  حسین 
توضیحاتي از طرح اولیه در 14 سال گذشته عنوان کرد: در 
ابتدا قرار بود شرکت عمران و بهسازي تمام 10 هکتار بافت 
فرزان را تملک و طرح جدیدي پیاده کند. تمام معابر 2 و 3 
متري کامل صاف شده وبلوک بندي جدیدي انجام شود. 
که البته این کار لقمه اي بزرگ تر از دهان بود، شرکت 
مذکور باید ابتدا روي یک هکتار آزمایشي کار مي کردند نه 
10 هکتار، با این روند محل را زخمي کرده اند. وي با اشاره 
 5 مساحت  به  مستوفي  کاروانسراي  بود  قرار  که  این  به 

هزار متر مربع را کارشناسي و از ما بخرند، اضافه کرد: آن 
زمان 12 میلیارد تومان برآورد شد که گفتند پولي براي 
نام  به  اي  پروژه  شرکت  این  طرفي  از  ندارند،  پرداخت 
پارسه داشت که قرار بود ، به مالکاني که ملکشان ارزیابي 
شده، به نسب طلبي که دارند از این طرح سهم بدهد. به 
گفته وي با این که در زمان شوراي اول، میراث فرهنگي 
خراسان رضوي، نقشه بازسازي کارونسراي مستوفي را به 
شهرداري داده بود، براي احداث خیابان از وسط کاروانسرا 
همکاري کردیم. اکنون نیز در حال همکاري هستیم اما 
در قبال آن هیچ کاري براي ما انجام نشد، تقاضا کردیم 
بتوانیم  تا  کنند  مشخص  را  کاروانسرا  کنار  معبر  عرض 
نه  نه مسکن و شهرسازي و  بسازیم ولي  را  باقي ملک 

شهرداري نظري در این باره نداده اند.

ساخت مسجد خالف قانون در حاشيه معبر، 
مانع تعریض مي شود.

حسین پور، با تاکید بر این که اکنون نیز حاضرم ملک را 
به همان قسمت ارزیابي شده در 6 سال گذشته بفروشم، 
اضافه کرد: زماني که دیگر شرکت عمران و مسکن سازان 
مسکن  به  را  شده  تملک  امالک  کند،  تملک  نتوانست 
شهرسازي تحویل داد و قرار شد معابر هم پس از باز شدن 
در اختیار شهرداري قرار گیرد و در ازاي آن، پروانه مجاني 
براي ساخت و ساز بگیرند. وي با گالیه از برخي تصمیمات 
شورا بیان کرد: در بیست متري دوم و حاشیه خیابان بهشتي 
مسجد ساخته اند ولي بر خالف قانون بدون عقب نشیني و 

چسبیده به حاشیه معبر است. این یعني بیست متري دوم و 
خیابان بهشتي تا 100 سال دیگر تعریض ندارند!

فروش اوراق سهام پروژه
هيچ گونه سلب مالکيتي از افراد محل نکرد

کمیلي دوست نیز با تصدیق صحبت هاي اولیه آقاي حسین 
بیان کرد: شرکت عمران و مسکن سازان، زماني که  پور 
را  هکتار  تمام 10  تواند  نمي  مالي  لحاظ  به  شد،  متوجه 
بدون مشارکت مردم انجام دهد، طرح بازنگري را در سال 
92 مصوب کرد، تنها تفاوت طرح، بازشدن زمینه مشارکت 
مردم براي نوسازي بود، معابر نیز به همان شکل قبلي تنها با 
کمي تعریض درجاسازي شدند. وي در پاسخ به سوال افروز 
درباره فروش اوراق مشارکت نیز توضیح داد: در طرح هاي 
اقتصادي، حتي در بانک ها اوراق سهام پروژه فروخته مي 
شود، ولي فرد خریدار فقط از سود آن استفاده خواهد کرد. 
در این جا نیز همان ابتدا تعدادي اوراق سهامدار پروژه یکي 
از راه هاي تامین منابع مالي بود فروخته شد که هیچ گونه 
سلب مالکیتي از افراد محل نکرد. مدیرعامل شرکت عمران و 
مسکن سازان همچنین با بیان این که در 2 ماه گذشته برگ 
به برگ طرح فرزان از روز اول تا این زمان را بررسي کردم و 
هر سند و مدرک را حالجي کردم ، خاطرنشان کرد: موردي 
تحت عنوان این که الزاما محور خیابان اصلي طرح 30،40 یا 
60 متر باشد ندیدم. شاید در بین سخناني مطرح شده باشد 
ولي در نهایت هم طرح مصوب شده کمیسیون ماده 5 که 

معبر با عرض 30 متر است ، باید اجرا شود.

اعالم همکاري با شهرداري 
براي تحویل اراضي

جعفري مدیر کل راه و شهرسازي استان نیز در این جلسه 
با تاکید بر این که طرح فرزان خصوصا بازگشایي محور 
آن از اولویت هاي استان و مرکز استان است، ادامه داد: 

به شهردار و استاندار قبلي هم گفتیم اگر قرار است کاري 
انجام شود مشکل همین بافت فرزان حل شود، این گونه 
هم موسي بن جعفر از بن بست در مي آید و هم ارزش 
منطقه باال رفته و امیدي براي ساخت و ساز ایجاد مي 
شود. وي با اشاره به این که در چند سال اخیر کار مثبتي 
انجام نشد ، بیان کرد: اما اکنون پل و هم بازگشایي معبر 
تقریبا راه افتاده است و ما هم در این زمینه به شهرداري 
براي همکاري و در اختیار قرار دادن اراضي معادل 7 ملک 
در مسیر براي حل مشکل نقدینگي اعالم آمادگي کردیم. 
در همین رابطه نیز به تهران نامه اي ارسال شده و پیگیر 

این موضوع و توافق نامه آقاي حسین پور هستیم. 

در بازنگری طرح جامع
 عرض معبر دوباره بررسی می شود

مدیر کل راه و شهرسازي، درباره عرض معبر نیز خطاب 
به کاظمي مدیر شهرسازي این اداره کل عنوان کرد: در 
بازنگري طرح جامع، حتما عرض پل و معابر دو طرف از 
جمله خیابان موسي بن جعفر و منتظري مطرح و بررسي 
شود. براي سال 97، مبلغ خوبي براي کمک به این معبر و 
شهرداري در زمینه پل و آسفالت پیش بیني کردیم که اگر 
مصوب شود اعالم مي کنیم. مبلغ آن باالي یک میلیارد 

تومان است و در مرحله اول موافقت شده است.
جعفري همچنین به اجراي پروژه 8 بهشت در این بافت 
مجتمع  یک  صورت  به  پروژه  این  گفت:  و  کرد  اشاره 

مسکوني در حد 2 هزار متر با بافت و نمایي سنتي است.

وي براي رفع ابهام درباره نوع هزینه کرد درآمد حاصل از 
مبلغ سهم  این  از  داد: 8 درصد  توضیح  ها،  زمین  فروش 
سازمان ملي تهران است و 90 درصد آن به استان باز مي 
گردد که این مبلغ نیز براي خدمات عام المنفعه هزینه مي 
شود، براي مثال ساخت مدرسه در مهرشهر، دو کالنتري، 
14 مسجد، مرکز بهداشت از جمله این خدمات بوده و براي 
امسال نیز 5 پروژه جدید معادل 3 میلیارد تومان در نظر گرفته 
شده است. مدیر کل راه و شهرسازي با تاکید بر این که 
اکثر شهرهاي بزرگ طرح جامع ترافیکي تعریف کردند و بر 
اساس آن جلو رفتند، یادآور شد: باید در شهر بیرجند هم طرح 
ترافیکي تهیه شود که االن هم تصور مي کنم در حال انجام 
این کار هستند و برخي خیابان ها یک طرفه مي شوند. اداره 
کل راه و شهرسازي هم فقط عضوي در این کنار خواهد بود.

معبر بافت فرزان
 نقش جمع کننده محالت را دارد

که  جایي  تا  داشت  ادامه  فرزان  بافت  پیرامون  ها  بحث 
سخن از ساخت و سازهاي خالف شهري شد. کاظمي مدیر 
شهرسازي اداره کل راه و شهرسازي در این باره عنوان کرد: 
هر معبر نقش متفاوتي مانند جابه جایي، اجتماعي، اقتصادي 
و ... سلسله مراتبي دارد، نمي توان از معبر فرعي یکراست 
وارد بزرگراه شد. محله فرزان هم در نقطه اي از شهر قرار 
گرفته بود که در محور ترافیکي شهر نقشي نداشت. پس از 
مطرح شدن بحث نوسازي، مدیریت شهري آن زمان به این 
نتیجه رسیدند که بهتر است در جهت روانسازي ترافیک و 
عبور مرور موسي بن جعفر، اتصال رخ دهد. ولي اکنون با 
عرض معبر 26 متري موسي بن جعفر و 18 متري منتظري 
، عریض شدن این معبر جز اضافه شدن هزینه به شهرداري 
کاري اجام نمي دهد.  از آنجاییکه طرح بافت فرزان جامع 
نبوده و خیابان هاي موسي بن جعفر و منتظري در آن دیده 

نشده بودند، معبر نقش جمع کنند محالت را دارد.
)ادامه در صفحه 2...(

عرض معبر فرزان بازنگری می شود
مدیر کل راه و شهرسازی در نشست آوا:

عکس : امین جم
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پیام رسان های داخلی امکانات بهتر و بیشتری از تلگرام دارند

 رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در خصوص اهمیت استفاده از پیام رسان های داخلی اظهار داشت: من در مراسم افتتاح  یکی از همین 
پیام رسان های داخلی شرکت داشتم که بسیار هم جالب و خوب بودند و امکاناتی که دارند بهتر و بیشتر از تلگرام بود. عزیزی گفت: در حوزه 

فضای مجازی و پیام رسان ها باید به جوانانمان اطمینان و اعتماد کنیم و قطعا می توانند و توانایی را هم نشان داده اند.
سه شنبه *28 فروردین 1397 * شماره 4045

پهناي باند چيست و ماهانه به چه مقدار از آن نياز داريم؟

سینما و چهره ها

فيلم زندگی »مرضيه دباغ« 
ساخته می شود

 پناه برخدا رضایی )تهیه کننده و کارگردان سینما( که 
پیش از این مستند پرتره مرضیه دباغ را با نام بانوی 
مبارز ساخته بود، قصد دارد به زودی ساخت مجموعه 
تلویزیونی و فیلم سینمایی را براساس زندگی مرضیه 
دباغ آغاز کند. وی گفت: نگارش فیلمنامه تمام شده 
است و منتظر فراهم شدن شرایط مالی برای ساخت 

سریال و فیلم هستیم.  رضایی با اشاره به اینکه سریال 
در ۲۶ قسمت ساخته خواهد شد، گفت: اگر شرایط 
مهیا شود تصور می کنم حدود ۲ ماه آینده وارد مرحله 

پیش تولید شویم.

پخش سريال جديد کارگردان 
»معمای شاه« از اين هفته 

درام عاشقانه »ایراندخت« به کارگردانی محمدرضا 
ورزی، این روز ها مراحل پایانی تصویربرداری خود 
به  »ایراندخت«  عاشقانه  درام  می کند.  سپری  را 
کارگردانی محمدرضا ورزی و تهیه کنندگی مصطفی 
شریفی که سال ۹۶ کلید خورد، این روز ها مراحل 

پایانی تصویربرداری خود را سپری می کند. گفتنی 
است؛ سریال ایراندخت یک درام عاشقانه است که 
به روایت قصه ای در دوران معاصر تاریخ کشورمان 

می پردازد.

»رامبد جوان« با »جناب خان« 
از پايان ارديبهشت 

»خندوانه«  برنامه  پنجم  فصل  از  قسمت  اولین 
از هفته پایانی اردیبهشت ماه با طراحی و اجرای 

رامبد جوان از شبکه نسیم پخش خواهد شد.
در حال حاضر روزهای پنجشنبه، جمعه و شنبه 
برای پخش این برنامه در نظر گرفته شده است.

دکور جدید خندوانه در بلوار ارتش ساخته شده و 
همچنین عالقه مندان به عروسک جناب خان نیز 
می توانند در سری پنجم این برنامه شاهد حضور 

این عروسک محبوب باشند. 

فناوری اطالعات

حمله سايبری به آلمان کار 
روسيه است

هایکو ماس وزیر خارجه آلمان با اعالم این مطلب 
سرورهای  به  حمله ای  اخیرا  گقت:  زد دی اف  به 

وزارت خارجه داشتیم که فکر می کنیم کار روسیه 
باشد. شبکه دولتی در برلین در فوریه شاهد حمله 
سایبری به سرورهای وزارت خارجه و دفاع بود که 
گفته می شود از سوی کرملین خط دهی شده باشد.

سرقت اطالعات کاربران 
ايرانی تلگرام توسط ربات های 

تلگرامی

محققان امنیتی اخیرا هشدار دادند تروجان اندرویدی 
جدیدی شناسایی شده که از واسط های برنامه نویسی 
بات تلگرام برای ارتباط با سرور دستور و کنترل و 
ارسال داده ها به این سرور بهره برداری می کند. این 
بدافزار TeleRAT نام داشته و به نظر می رسد 
ایران و کاربران ایرانی را هدف قرار داده است. این 
قبال  که  است   IRRAT بدافزار  مشابه  بدافزار 
مشاهده شده بود و از واسط های برنامه نویسی بات 
تلگرام بهره برداری می کرد. بدافزار IRRAT هنوز 
هم به فعالیت خود ادامه می دهد و خود را در قالب 
پروفایل  بازدیدکنندگان  شماره ی  که  برنامه هایی 

تلگرام شما را نمایش می دهند، توزیع می کند. 

جذابترین ها

رونمايی از دفتر شعر
 بازيکن پرسپوليس

نخستین دفتر شعر شایان مصلح، بازیکن فوتبال تیم 
پرسپولیس تهران با عنوان »پرواز ۶۹« طی مراسمی 
به  تهران رونمایی می شود.  تبادل کتاب  در مرکز 

گفته وی این دفتر شعر حاصل ۶ سال تالش وی 
برای سرایش شعر است. 

دختری که گروه خونش عوض 
شد

دمی لی برنان، دختر استرالیایی ۹ ساله ای است 
از  بعد  تغییر  این  شد.  عوض  خونش  گروه  که 
اتفاق  مرد  اهداکننده  یک  سوی  از  کبد  اهدای 
افتاد. چند ماه بعد از این عمل پزشکان از تغییر 
شدند.  متعجب  مثبت  به  منفی  از  او  خون   Rh
دلیل این تغییر احتماال جایگزین شدن سلول های 
بوده  با سلول های دختر  اهدا کننده  بنیادی کبد 
است و این به دلیل سیستم ایمنی ضعیف دختر 
گرفته  قرار  ویروس خونش  تاثیر  بوده که تحت 

است.

واقعا چه  اما  است؛  آشنایی  مفهوم  اینترنت  باند  پهنای 
را  عادی  کاربر  یک  انتظارات  می تواند  باندی  پهنای 

برآورده کند؟
همه پهنای باند را مترادف با سرعت اینترنت می دانند. 
است.  سریع تر  اینترنت  باشد،  بیشتر  باند  پهنای  هرچه 
ارتباط  باند  پهنای  با  اینترنت  که سرعت  است  درست 
دارد؛ ولی شما باید با مفهوم سرعت درهنگام ارسال و 
 send & دریافت اطالعات به صورت آنالین یا روند

recieve بیشتر آشنا شوید.
وقتی درمورد سرعت ماشین صحبت می کنیم، منظور 
است.  ساعت  بر  کیلومتر  یا  مایل  برحسب  آن  سرعت 
درمورد پهنای باند هم همین گونه است؛ با این تفاوت که 
واحدهای آن با واحدهای سرعت خودرو متفاوت  است. 
پهنای باند مقدار اطالعاتی است که در یک ثانیه ارسال 

یا دریافت می شود.
منتقل  و  ذخیره  بیت  به صورت  دیجیتال  اطالعات 
برثانیه  مگابیت   قالب  در  هم  باند  پهنای  و  می شود 
سنجیده می شود؛ مثال ۶۰ مگابیت  بر ثانیه که معادل ۶۰ 
میلیون بیت است. مگابیت واحد استاندارد اندازه گیری 
پهنای باند برای شبکه های پهن باند است؛ اما شبکه های 
واحد  و  باشند  داشته  بیشتری  اترنت می توانند سرعت 
استاندارد پهنای باند آن ها گیگابیت  بر ثانیه است. کند یا 
سریع   بودن اتصاالت اینترنت با سرعت آن ها مشخص 

می شود؛ مثال اینترنت ۴ مگابیت  بر ثانیه از اینترنت ۲۰ 
مگابیت  بر ثانیه کندتر است. اعداد به راحتی می توانند 
نمایان گر کندی یا سریع بودن اینترنت باشند؛ اما از نظر 
فنی وقتی شما دارای اینترنت سریع باشید چه اتفاقی 
می افتد؟ بیایید دوباره سراغ مثال سرعت خودرو برویم. 
فرض کنید جاده ای یک طرفه با دو الین سرعت داریم. 
ترافیک می تواند به طور همزمان در هر دو الین وجود 

داشته باشد. اگر جاده گسترش پیدا کند و دو الین دیگر 
سریع تر  برابر   ۲ ترافیک  حرکت  سرعت  شود،  اضافه 
با سرعت  ماشین ها  تمامی  اینکه  )بافرض  خواهد شد 
همین گونه  هم  باند  پهنای  باشند(.  درحرکت  یکسانی 
است. وقتی پهنای باند شما ۴ مگابیت برثانیه باشد، ۱۲۰ 
میلیون بیت متحرک در ثانیه دارید و وقتی پهنای باند 
۲۰ مگابیت  بر ثانیه باشد، ۱۲۰۰ میلیون بیت متحرک 

در ثانیه خواهید داشت.

فناوری اطالعات

سريع ترين لپتاپ گيم جهان 
آیا حاضرید سریع ترین و در عین حال سنگین ترین 
 33۰۰ پایه  قیمت  به  را  جهان  گیم  تاپ  لپ 
لپ تاپی که مشاهده می کنید  باشید؟  داشته  دالر 
GT75 Titan 8RG نام دارد که سریع ترین 
و  رم  گیگ   3۲ با  را  اینتل  هسته ای   ۶ پردازنده 

هارد  ترابایت   ۱ و  اس اس دی  حافظه  ترابایت   ۱
 GTX ۱۰8۰ اچ دی دی به همراه گرافیک انویدیا
یدک می کشد. این لپ تاپ ۴.5 کیلوگرمی، وقتی 
شدن  بلند  مانند  صدایی  می افتد  کار  به  آن  فن 
هواپیما از باند می دهد. بهترین کانفیگ این لپ تاپ 

۴5۰۰ دالر قیمت دارد.

 هر چند وقت يکبار گوشی 
خود را ريسيت کنيد

ارنا  فون  نظرسنجی  در  نفر   ۲38۱ از  بیش 
به  را  خود  گوشی  چرا  بگویند  تا  کرده  شرکت 
حالت تنظیمات کارخانه ای باز می گردانند طبق 

این نظرسنجی حدود 535 نفر نیز اعالم کردند 
از سوی  نکرده اند  ریست  را  خود  هرگز گوشی 
که  زمانی  گفتند  نیز  دیگر  درصد   3۲.8۹ دیگر 
کار  این  بفروشند  را  خود  گوشی  دارند  قصد 
به  اطالعات شخصی شان  تا  می دهند  انجام  را 
برخی  از  می شود  توصیه  نیفتد.  دیگران  دست 
از  قبل   ... و  تلفن  دفترچه  مانند  خود  دیتای 
دردسر  بدون  تا  کنید  تهیه  پشتیبان  ریست، 
استفاده  مجددا  خود  دیتای  از  ریست  از  پس 
دلیل  به  اندرویدی  گوشی های  اغلب  کنید. 
عدم  و  برنامه نویسان  برای  اندروید  بودن  باز 
از  انبوهی  حجم  با  استانداردها  برخی  رعایت 
مرور  به  و  شده  روبرو  اپلیکیشن  روی  باگ 
که  اینجاست  و  می شود  ُکند  هوشمند  گوشی 
تنطیمات  به  بازگشت  کارشناسان  توصیه  به 

کارخانه ای حالل مشکالت می شود.

فيس بوک کاربران غيرعضو 
را نيز رديابی می کند

کرد  اعتراف  زاکربرگ  مارک  آنکه  از  پس 
به  دست  جهان  اجتماعی  شبکه  بزرگ ترین 
ردیابی کاربران - چه آنهایی که در فیس بوک 

نگرانی  ابراز  می زند،   - ندارند  یا  دارند  اکانت 
درباره حفظ حریم خصوصی افزایش پیدا کرده 

است.

سیدمیثم سید صالحی مدیر پیام رسان سروش درباره 
فعالیت این پیام رسان توضیح داد.

وی در پاسخ به این سوال  که برخی معتقدند مسدود 
شدن احتمالی تلگرام برای حمایت از پیام رسا ن های 
به  تلگرام  کردن  مسدود  تصمیم  گفت:  است،  بومی 
انحصار یک  با  با هدف مقابله  دلیل شرایط کشور و 
پیام رسان خارجی اتخاذ شد و هدف از این تصمیم 

حمایت از پیام رسان های داخلی نیست.

پیام رسان های  از  یک  هر  داد:  ادامه  سیدصالحی 
و  دارند  را  خود  کار  و  کسب  تجاری  طرح  داخلی 
دهند  می  ارایه  که  مختلفی  قابلیت های  دلیل  به 
بازار  و می توانند سهم  برخوردارند  رقابتی  از مزیت 
و  کسب  یک  اینکه  وی،  گفته  آوردند.به  بدست 
و  کسب  فضای  تمام  انحصاری  طور  به  کار 
و  بگیرد  اختیار  در  را  کشوری  از  حوزه  یک  کاری 

در  ندهد  دیگری  کار  و  کسب  هیچ  به  رشد  اجازه 
درست  تصمیم  و  ندارد  وجود  هیچ کشوری  اقتصاد 
در  که  است  بوده  انحصار  با  مقابله  برای  مسئوالن 
تصمیم،  این  از  ناشی  آمده  پیش  شرایط  نتیجه 
داده  سرعت  را  خود  توسعه  داخلی  پیام رسان های 

اند.
ذیل  مجازی  فضای  شخصی  حریم  گرفتن  قرار 
را  تکلیف  رهبری  فتوای  و  اساسی  قانون   ۲5 ماده 
درباره  دیگری  سوال  به  پاسخ  در  کردوی  روشن 
در  شخصی  حریم  نبودن  شفاف  از  کاربران  نگرانی 
که  پیش  هفته  از یک  گفت:  داخلی،  پیام رسان های 
فضای  در  شخصی  حریم  قضاییه  قوه  تصمیم  با 
و  گرفت  قرار  اساسی  قانون   ۲5 ماده  ذیل  مجازی 
به حریم شخصی  تعرض  که  دادند  فتوا  نیز  رهبری 
راحت  خیال  با  دیگر  است  حرام  مجازی  فضای  در 
به هیچ یک از درخواست های امنیتی پاسخ نداده ایم 
پاسخ  که  بود  آمده  درخواست هایی  این  از  پیش  اما 
فشار  تحت  نیز  ندادن  پاسخ  دلیل  به  و  نشده  داده 
است  این  فعلی  ایرادات  از  یکی  گفت:  بودیم.وی 
ندارد  وجود  شخصی  حریم  از  مشخصی  تعریف  که 
متصور  را  شخصی  حریم  از  ابری  کاربران  امروز  و 
مصادیق  بین المللی  قوانین  مانند  باید  که  هستند 

تعیین شود. حریم شخصی شفاف 

توضيحات مدير پيام رسان سروش 

ستاد  ی  جلسه  گذشته  روز  رضایی-  جواد 
برای  بیرجند  شهرستان  سفر  خدمات  اجرایی 
اجرایی  های  دستگاه  عملکرد  گزارش  ارائه  

شهرستان در ایام نوروز برگزار شد.
فرماندار بیرجند با اشاره به برگزارای نوروزگاه 
به  توجه  با  کرد:  بیان  عید  ایام  در  مشهد  در 
فرصت کوتاه برای نوروزگاه ،بیش تر دستگاه 
ها و ارگان ها اقدامات خوبی  را انجام دادند 
که  شد  باعث  و  است  تقدیر  شایسته  که 
اماکن  دستی،  صنایع  در  استان  های  ظرفیت 
اثار فرهنگی و  ،تولیدات کشاورزی و  تاریخی 
موسیقی به زائران و بازدیدکنندگان از غرفه ها 

شناسانده شود.

 گردشگری سهم بیش تری 
در سبد خانوار داشته باشد

ناصری ادامه داد: با توجه به اینکه سال جدید 
،حمایت از کاالی ایرانی نامگذاری شده است  
همه ی دستگاه ها و ارگان ها به نوبه خود در 
این موضوع وارد شوند و با معرفی و شناساندن 
که   شود  سعی  گردشکری  و  تاریخی  اماکن 
خانوار  سبد  در  تری  بیش  سهم  گردشگری 

داشته باشد.

ستاد  ی  دبیرخانه  امار  افزود:طبق  وی 
در  گردشگران  اقامت  مجموع  سفر،امسال 
و  است  داشته  افزایش  درصد   ۲3 بیرجند 
فروش  دستی  ریال صنایع  ۱میلیارد  همچنین 

رفته است.
در  تاریخی  بناهای  مرمت  همچنین  فرماندار 
جذب کردشگر را حایز اهمیت دانست و بیان 
ارگ  از  فاز  یک  و  اکبریه  عمارت  کرد:مرمت 
امیدواریم  و  است  گرفته  انجام  فرنگی  کاله 
که سال جدید، سال رسیدگی جدی به بناهای 

تاریخی باشد تا حداکثر استفاده در زمینه رونق 
کردشگری را شاهد باشیم.

جمعیت  مشهد  مانند  شهری  داد:  ادامه  وی 
تمام  و  است  پذیرا  را  گردشگر  از  زیادی 
شده  بینی  پیش  گردشگر  های  نیازمندی 
است تا خدمات خوبی را به کردشگر بدهد و 
استان  های  توانمندی  نسبت  به  باید  هم  ما 
در  توسعه  با  که  کنیم  فراهم  را  امکانات  این 
مانند  استان  مشکالت  از  بسیاری  بخش  این 

بیان کرد:  ناصری  مرتفع خواهد شد.  بیکاری 
ساخت  مکانی در ورودی های شهر برای ارائه 
صنایع دستی و محصوالت خاص استان برای 
مسافران نوروزی بسیار مهم و از خواسته های 

مردم در ایام نوروز است.

اختصاص2 میلیارد تومان برای 
سامان دهی ورودی های شهر

شهردار بیرجند بیان کرد: المان های تعریف 

موقتی  های  المان  با  موافق  دارد  خاصی 
نیستیم چون که هزینه های باالیی را برای 
برای  و  دارد  شهرداری  برای  کوتاه  مدت 
و  کنیم  می  تالش  رویه  این  کردن  عوض 
و  ها  میدان  دهی  سامان  برای  را  اعتباراتی 
تا در میدان  ایم  ورودی شهر در نظر گرفته 
الگوه  و  نماد  دارند  که  نامی  با  متناسب  ها 

هایی نصب شود.
جزو  شهر  های  ورودی  داد:  ادامه  جاوید 

این  نیست ولی چون  محدوده ی شهرداری 
انتظار از شهرداری می رود ۲ میلیارد تومان 
از منابع داخلی شهرداری برای سامان دهی 
ورودی های شهر اختصاص داده شده است. 
اینکه شهری که زیرساخت های  بیان  با  وی 
و  لوکس  کارهای  از  باید  نیست  فراهم  آن 
طرح   3۴7 داد:  ادامه  کند،  پرهیز  پرتجمل 
طبق  و  شد  مطرح  شهر  زیبایی  حوزه  برای 
طرح ها  از  تعدادی  کارشناسان  ارزیابی 

شد. انتخاب 

82 هزار  نفر از جاذبه های گردشگری 
بیرجند بازدید کردند

و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  اداره  رئیس 
تعطیالت  در   : کرد  بیان  بیرجند  گردشگری 
نوروزی 8۲ هزار  نفر از جاذبه های گردشگری 
این  از   که  کردند  دیدن  بیرجند  شهرستان 
های  جاذبه  به   مربوط  نفر  هزار    ۴۴ میزان 
تاریخی و 38 هزار  نفر امربوط به  جاذبه های 

طبیعی  بوده است.
برپایی سفره  کرد:  بیان  فوالدی  علی  حسن 
گردشگری،  واحدهای  در  سین  هفت  های 
موسیقی  اجرای  سنتی،  غذاهای  جشنواره 
ی  آئینی،جشنواره  رقص  و  سنتی  زنده 
عشایری  های  چادر  ،برپایی  محلی  موسیقی 
اقدامات  از  دستی  صنایع  بازارچه  ایجاد  و 
و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  اداره 
نوروز  ایام  در  بیرجند  شهرستان  گردشگری 

بوده است. 
راهنمایی  و  رسانی  اطالع  مورد  در  وی 
داد:استقرار  ادامه  نوروز  ایام  در  گردشگران 
نجات  امداد  و  رسانی  اطالع  های  کانکس 
برای  همچنین  و  بنر   ۴7 نصب  و  ،چاب 
اقداماتی  مسافران  و  گردشگران  راهنمایی 
گردشگری  کتابچه  و  نقشه   چاپ  مانند 
راهنمای  نفر   3۲ کارگیری  بیرجند،به  شهر 
راهنمای  و  راهنما  کتابچه  ،چاپ  گردشگران 
است. شده  انجام  تاریخی  بافت  گردشگری 

اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و  رئیس 
در  متنوع  های  برنامه  از  بیرجند  گردشگری 
در  نوروز  نوید  برنامه  و   داد  خبر  نوروز  ایام 
اندازی قطار شادی و  معابر اصلی شهر ، راه 
همکاری  با  چشم(  بر  )قدم  تلوزیونی  برنامه 
صدا و سیما را  از برنامه های فرهنگی اجرا 

شده در ایام نوروز بر شمرد.

افزايش 23 درصدي اقامت گردشگران در شهرستان بيرجند
عکس : رضایی
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 نویسنده ی زندگی خود هستم!

 امروزه و با مشغولیت های زیادی که اغلب مردم دارند و 
گله ای که همواره از زمان می کنند و می گویند: »وقت 
کافی نداریم«، باید این نکته مهم را به یاد داشته باشید 
که هر یک از ما تنها یک مسوولیت و شغل داریم و آن، 
»کنترل زندگی و لذت بردن از آن« است. برای انجام این 
کار، انسان همیشه در جست و جوی راهی برای تغییر 
است تا بتواند وضع بهتری را برای خود فراهم کند. یکی از 
بهترین ابزارهایی که هزینه ای هم ندارد و بسیار قدرتمند 
هم هست، اولویت بندی است.اولویت بندی کاری است 
برای رسیدن به موفقیت. با این کار، اقدامات و کارهای شما 
هدفمند می شوند و راه حل های زیادی در اختیار شما قرار 
می گیرد. اولویت بندی، از چشم انداز شما حاصل می شود. 
اغلب مردم، کارهای خسته کننده و زجرآوری انجام می 
دهند. چون اغلب شان کارهای تکراری و روزمره هستند 
و براساس هدف و چشم اندازشان نیست. پس چطور باید 
اولویت بندی کنید و کارها را به طریقی انجام دهید که به 

شما انرژی مثبت و انگیزه کافی برای انجام شان بدهد؟
الهام بخش، از شناسایی آن چه  اولویت بندی مفید و 
برای شما مهم است، شروع می شود. پنج سال آینده را 
در نظر بگیرید و از خود بپرسید، دستاوردهای کلیدی من 
چه هستند؟  به جای این که روزتان را با چک کردن ایمیل 
و پیام های تلگرام شروع کنید، به تقویم و لیست کارهای 
اولویت بندی تان نگاه کنید. چون این کارها حتما در همان 
لیست روزانه گنجانده شده اند. همه وسایلی که شما را از 
تمرکز روی کار باز می دارند، از خودتان و اطراف تان دور 
کنید و در یک زمان فقط یک کار انجام دهید. تمرکز روی 
یک کار و شروع آن کار و تمام کردنش، خیلی سریع تر و 
مفیدتر خواهدبود. چندکاره نباشید، فقط یک بار، یک کار را 

در یک زمان شروع و تمام کنید.

خرمالو!

برای  شبانه  میهمانی  یک  در  که  بودم  ساله  هشت 
آشنا  خرمالو  نام  به  رنگ  ای سرخ  پدیده  با  بار  اولین 
شدم.  شوربختانه خرمالوی مذکور به غایت گس بود 
و تا چند ساعت احساس می کردم گونه هایم در حال 
تجزیه شدن هستند!از آن روز به بعد در نظر من هر کس 
که خرمالو می خورد فردی مازوخیسمی و هر کس که 
خرمالو تعارف می کرد شخصی سادیسمی قلمداد می 
شد! النهایه تجربه تلخ اولین کام از خرمالو باعث شد که 
من سی ونه سال این گردالی سرخ رنگ را به صورت 
یک طرفه تحریم کنم! با اصرار فراوان همسرم، دیوار 
تحریم خرمالو ترک برداشت و من هم در چهل وهفت 
سالگی به خرمالو یک فرصت تازه دادم! خرمالو هم از 
این فرصت به نحو احسن استفاده کرد و چنان مزه ای 
را تجربه کردم که مجبور شدم خرمالو را از لیست سیاه 
بیرون آورده و ایشان را پس از لیمو ترش و توت فرنگی 
در صدر مصطبه بنشانم! یک تجربه ی تلخ در هشت 
سالگی، باعث شد که سی و نه سال از همه خرمالو ها 
متنفر باشم. اولین تجربه های کودکی، شالوده ی ما را 
می سازند.چه بسیارند باور ها، هنجار ها و اعتقاداتی 
که به خاطر تجربه طعم گس آن ها در کودکی ، هنوز 
منفور ما هستند. مواظب تجربه های گس فرزندانمون 

باشیم و آگاهشون کنیم. 

مغز انسان در اصل مثل اتاق خالی 
کوچکی است، باید آن را با اثاثیه ای 

که انتخاب می کنی، پر کنی.

بزرگترین اشتباهی که مردم می کنند اینست
 که سعی نمی کنند روزی خود را با انجام چیزی
 که بیش از همه لذت می برند به دست آورند.

بی دولت عشق عمر آدم عبث است
اسباب تنعم دو عالم عبث است

با عشق، وصال حاصل آید نه به عقل
بی عشق دوصد عقل مسلم عبث است )ناقوس(

وقتی کسی را قضاوت می کنی، 
او را تعریف نمی کنی، بلکه خودت

 را تعریف می کنی.

اگر بتوانم جلوی شکستن یک قلب را هم بگیرم، 
زندگیم بی ثمر نخواهد بود.خداوند به کسی 

که محبت می گزیند نگاه ویژه دارد

5

حرف های ابریشمی موفقیت

شعر روز 

پیامک

عارفانه روز 

یک لحظه مکث کن

نگرش

آیه روز  

آنگاه کسانی را که پرهیزگار بوده  اند می  رهانیم و ستمگران را به زانو درافتاده در 
]دوزخ[ رها می  کنیم. سوره مریم/ آیه 72

حدیث روز  

هر که به خواستگاری دختر شما آید و به تقوا و تدّین و امانتداری او مطمئن می باشید با او موافقت کنید وگرنه شما سبب فتنه و 
فساد بزرگی در روی زمین خواهید شد. امام جواد )علیه السالم(

سبک زندگی

چگونه طرح کسب و کارم را بنویسم؟
طرح کسب و کار ایده های جدیدی را در ذهن شما ایجاد 
می کند و اگر طرحی اصولی تهیه کنید مسیر راه اندازی 
کسب و کار مِدنظرتان برای شما ترسیم می شود و عالوه 
بر این می تواند در قانع کردن سرمایه گذاران و کارشناسان 

بانک برای دریافت وام بسیار کمک کننده باشد.
1. بازارهای هدف خود را شناسایی کنید

در نظر بگیرید که کدام بخش از جمعیت محلی یا حتی 
سایر نقاط دور دست تر به دنبال استفاده از محصوالت یا 
خدمات شما هستند؟برای این کار حدس و گمان و رای 
زنی با دوستان کافی نیست و باید تحقیقات دقیق تری را 
شروع کنیم. عالوه بر این باید از دیدگاه فردی که از بیرون 

به طرح شما می نگرد نیز استفاده کنید. 
2. حجم بالقوه بازار پیش رویتان را تخمین بزنید

تولید  به  تخصصی  صورت  به  که  است  مهم  بسیار  این 
آن  در  و  بپردازید  افراد  از  خاص  طیفی  برای  محصول 
حوزه محصولی متمایز و باکیفیت تولید کنید؛ مثال اگر شما 
صابون تولید می کنید، می توانید همه افرادی را که در 
جهان نیازمندند برای شست و شوی خود از صابون استفاده 
کنند بازار هدف خود قرار دهید؛ اما آیا نیاز یک مکانیک و 
نیاز یک کودک با هم مشابه اند و می توان با یک محصول 

به نیاز هر دو پاسخ گفت؟ 
3. نیازهای اولیه شرکت تان را شناسایی کنید

آیا قصد دارد کمپانی بزرگی راه بیندازید یا دوست دارید در 

ابتدای امر فقط به صورت تک نفره و با راه اندازی یک خط 
تلفن در محل زندگی تان کسب و کاری تازه را آغاز کنید؟ 
کامال مشخص است که مقدمات کار و نیازهای ما برای 
دو موردی که ذکر کردیم از زمین تا آسمان متفاوت است. 
باید فهرستی از مواردی که به  آن ها نیاز پیدا خواهیم کرد، 
تهیه کنیم. این موارد ممکن است ملموس و قابل مشاهده 
باشند، مثل محل کار، میز، صندلی و... یا ناملموس مثل 
زمان مورد نیاز برای پیدا کردن مشتری یا بهبود کیفیت 

کاال یا خدمتی که ارائه می کنیم.
4. نمونه هایی از کاالی خود تهیه کنید

بهتر است با دقت فراوان نمونه هایی باکیفیت برای ارائه به 
مشتریان جدید تهیه کنید تا به کمک آن ها نظر مشتریان 
بالقوه خود را جلب کنید. بررسی کنید که به چه مواردی نیاز 
دارید؟ شاید در این مسیر برای تحقیق و توسعه به منابع 
مالی نیاز داشته باشید یا برای تولید محصول به کمک چند 
کارمند یا دستیار احتیاج داشته باشید یا در طراحی ظرف 
محصولتان باید از یک مهندس یا طراح کمک بگیرید؛ در 
از هیچ تالشی دریغ نکنید. نکته بسیار مهم  هر صورت 
این است که در تولید محصول استانداردها را رعایت کنید. 
رعایت استاندارد از دو جنبه کار شما را راحت می کند: ابتدا 
این که می توانید اعتماد مشتری ها را جلب کنید و دوم 
این که درست انجام دادن هر مرحله کار شما را در مرحله 

بعدی آسان می کند.

5. مکان های مطلوب برای کسب و کار 
خود را شناسایی کنید

بهتر است ابتدا به بنگاه های امالک سری بزنید و با فضای 
کلی بازار آشنا شوید. می توانید حدس بزنید که الزم است 
تا چه مقداری برای اجاره مکان هزینه کنید. ممکن است 
این مرحله قدری ناامیدکننده باشد؛ اما شما ناامید نشوید. 
شاید بتوانید با جست و جوی بیشتر مکانی مناسب بیابید. 

در برخی موارد نیز الزم است ریسک را بپذیریم و برای 
در  اما  کنیم؛  هزینه  حسابی  مناسب،  مکانی  در  استقرار 
عوض ممکن است این کار به برگ برنده ما تبدیل شود. 

تجربه نشان داده است که گاهی اگر محیط کار ما بسیار 
مدرن و چشم نواز باشد، یا این که بسته بندی محصوالتمان 
بسیار شیک و فانتزی باشد، تقاضا برای استفاده از محصول 
یا خدمتی که ارائه می دهیم، شدیدا تحت تاثیر قرار می 
گیرد. اگر دوست دارید خوب پول دربیاورید باید هوشمندانه 

و به جا سرمایه گذاری کنید.
6. هزینه راه اندازی کسب و کارتان را مشخص کنید

تمام هزینه های محسوس و غیرمحسوس برای راه اندازی 
کسب و کار را در فهرستی برای خودتان بنویسید. مبلغی 
را نیز برای موارد ضروری یا غیرمترقبه پیش بینی کنید. 
با خودتان فکر کنید که آیا برای شروع کار مثال به چند 
کامپیوتر پیشرفته نیاز دارید یا می توانید با یک خط تلفن 

روی میز کارتان به امور رسیدگی کنید. 

هر عنصری را که واقعا نیاز دارید در فهرست خود وارد 
سخت  ها  هزینه  تخمین  در  که  نیست  الزم  اما  کنید؛ 
بین  خوش  مورد  این  در  باید  بلکه  کنید،  عمل  گیرانه 
باشید. اگر برآورد شما غیرمنطقی به نظر می رسد، می 
توانید گزینه های دیگری را جایگزین کنید و مخارجتان 

را از نو تخمین بزنید.
در شروع کار الزم نیست زیاد به خودتان سخت بگیرید. 
می توانید با موارد ضروری شروع به کار کنید. مواردی را 
که در توان شماست تهیه کرده و کار را شروع کنید. حال 
به خوبی می دانید که به چه میزان بودجه برای راه اندازی 

کسب و کارتان نیاز دارید.
7. از دیدگاه یک سرمایه گذار به قصه نگاه کنید
اگر شما می خواستید در تولید محصولی سرمایه گذاری 
کنید مایل بودید چه اطالعاتی را در اختیار داشته باشید 
اطالعات مفید و قابل اطمینانی را جمع آوری کنید و در 

اختیار سرمایه گذاران قرار دهید.
 مهم نیست که این اطالعات کامال در چارچوب علمی 
باشند یا این که به زبان فنی و تخصصی تهیه شده باشند، 
بلکه مهم این است که این اطالعات بتواند به سرمایه گذار 
کمک کند و اعتماد وی را به پروژه جلب کند. همان طور 
که گفتیم اگر مراحل را به درستی طی کنیم و استانداردها 
را رعایت کنیم، خیلی راحت تر می توانیم سرمایه گذار یا 

مشتری را برای همکاری یا خرید ترغیب کنیم.
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اروانمازرباق4
سرفنتنایورلا5
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نصب و سرویس کولر آبی
لوله کشی ، برق کشی، تعمیر آبگرمکن

نورپردازی ، لوله بازکنی با فنر، 
نصب سایبان

خدمات فنی و تاسیساتی دهشیبی

09151633903

در اسرع وقت و تضمینی

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

فروش 
زمین 86 مترمربع - کارواش 

نبش شیرین 10
09151606224

مسکن مهر محدوده مهرشهر
 نقدا خریداریم. 09156529683

یک نفر خانم مسلط به امور حسابداری ، 
فروش و روابط عمومی باال برای کلینیک 

ساختمانی نیازمندیم. ساعت مراجعه: 18تا 20 
09155626119 /  بین مدرس 37-35

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

تجربه کنید.   09158668002

 یک برگ اصل پروانه اشتغال به کار
 حرفه مهندسی معدن با شماره 

290606 مورخ 89/9/26 متعلق به 
آقای احمد اصغری دارای شناسنامه 
به شماره 2221 صادره از تهران 
متولد 1355 با شماره عضویت 

290606 در نظام مهندسی معدن 
استان خراسان جنوبی مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار 
ساقط می باشد.

نقاشــی ساختمــان
انواع رنگ های روغنی، پالستیک، 

اکرولیک، مولتی کالر، کنیتکس، کناف 
و ... با قیمت مناسب
09156633230

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

دعـوت بـه همکـاری
تعدادی ویزیتور فعال آقا 
برای همکاری در مجموعه 

پخش مواد غذایی و شوینده
حقوق ثابت + پورسانت عالی

09019151565

به یک فروشنده خانم برای کار 
فروشندگی و امور دفتری نیازمندیم.
32371315 -09155628113

استخدام 
پیک موتوری

09120037534

یک شرکت معتبر برای تکمیل کادر سرپرستی در پست مدیریت داخلی
 از بین واجدین شرایط نیرو می پذیرد:
1- دارا بودن مدرک تحصیلی مرتبط

2- دارا بودن سوابق کاری مرتبط
3- روابط عمومی باال

4- عدم تعهد در دستگاه های دولتی و سایر نهادهای اجرایی
5- دارا بودن کارت پایان خدمت یا معافیت در زمان ثبت نام برای آقایان

6- عدم وجود هرگونه ممنوعیت استخدام
7- دارا بودن سالمت جسمانی و روانی و ظاهری

واجدین شرایط می توانند برای هماهنگی و ارسال مدارک همه روزه 
با شماره 09155611891 تماس حاصل نمایند.

مجموعه فرهنگی پذیرایی ایرانیان
به منظور تکمیل کادر خدمات رسانی خود به تعدادی مهماندار 
آقا و خانم به طور پاره وقت جهت شیفت عصر نیازمند است.

ساعت مراجعه: 9/30 الی  13/30    نبش توحید 33 - دفتر تاالر ری
کا

هم
ه 

ت ب
عو

د

جهت همکاری در یک مرکز توانبخشی 
به کارشناس پرستاری )خانم/آقا( 

نیازمندیم.
ساعت تماس: 12-9 صبح

09151607915

فروش انواع نشاء گوجه و بادمجان و غیره  
آدرس: شمس آباد   09157612359 
09364782605 -09364782506

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

* حسابداری عمومی، مالی، حقوق و دستمزد، تولید و مونتاژ و ...
* مدیریت رستوران و فست فود، کارواش و تاکسی سرویس

* فروشگاه پوشاک    * پخش مویرگی    * هایپر مارکت
زمرد سادگی،کارایی،پویایی،قیمت مناسب،خدمات و پشتیبانی مطمئن و دائمی       

مورد تایید سازمان امور مالیاتی
نمایندگی  بیر جند:فلکه اول مدرس ، پاساژ الماس ، الکترو کامپیوتر حسن زاده

@ZomorodBir:مشاوره: 09159629635 - حاجی پور       کانال تلگرام

نرم افزارهای حسابداری و مدیریت کسب و کار زمرد

آگهــی استخــدام
به یک خانم با تجربه در امر فروشندگی 

برای کار در گالری زیورآالت واقع درخیابان 
مدرس به صورت دو شیفت نیازمندیم.
ساعت کاری: 9 الی  13و 16:30 الی 21

حقوق ثابت + پورسانت عالی
05632444536 -09911726024

به یک نفر نیروی خدماتی 
ترجیحا خانم برای کار در یک 
شرکت تبلیغاتی نیازمندیم .

0915  666 9482
05632234669
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آلرژن های  بهار رخ می دهد،  از موضوعات شایعی که فصل  کهیر 
تنفسی است که این موضوع می تواند کهیر را در افراد ایجاد کند؛ 
دانه  های  به صورت  است که  یا مزمن  آلرژیک حاد  واکنش  کهیر 
کوچک صورتی  رنگ یا به شکل برجستگی  های وسیع تر و گاهی به 
صورت تاول ظاهر می شود و معموال با خارش شدید همراه است. کهیر 
بیماری گذرا و کوتاه مدت است و هر ضایعه کهیر بعد از چند دقیقه 

تا چند ساعت بدون باقی گذاشتن اثر از بین می رود و سپس ضایعه 
جدید در محل های قبلی یا جدید به وجود می آید، اندازه ضایعات کهیر 
از کوچکی یک عدس تا بزرگی یک بشقاب متغیر است؛ ممکن است 
ضایعات به هم پیوسته باشد و نواحی وسیعی از پوست را دربر گیرد.

بتال به برخی از بیماری ها و عوامل محیطی در بروز این عارضه نقش 
دارند اما آلرژن های تنفسی از عوامل شایع بروز، کهیر است، تاکید کرد: 

این بیماری به صورت ضایعات قرمز رنگ همراه با خارش بر روی 
بدن ایجاد می شوند و ممکن است خارش آن بسیار شدید بوده و فرد 
را اذیت کند. کهیر معموال با ضایعات پوستی برجسته خودش را نشان 
می دهد که ممکن است این عارضه مدتی طول بکشد.کهیر نوعی 
افزایش حساسیت است که  می تواند براثر تغذیه، عوامل محیطی، 

داروها و حتی آلرژن های تنفسی ایجاد شود.

نقش پر رنگ تغذیه در ایجاد کهیر

ورقه ورقه شدن ناخن نشانه چیست؟

 بخش بستر ناخن از لبه بافت زایا و جوانه زننده امتداد 
می یابد. بستر ناخن شامل رگ های خون، اعصاب 
و رنگدانه می باشد. مسطح و صاف بودن بستر 
ناخن برای یک رشد طبیعی ناخن بسیار مهم می 
باشد. اگر اینطور نباشد ناخن ممکن است شکسته 
شدن  ورقه  ورقه  و  شکنندگی  باعث  یا  شود. 

عمودی از قسمت نوک ناخن شود. این حالت در 
ناخن در اثر تماس مفرط دست با آب ومحلولهای 
شیمیایی بوجود می آید. در بیشتر موارد یکی از 
مشخصه و عالئم پیری نیز می باشد.  همینطور 
که ما مسن تر می شویم از رطوبت و چربی طبیعی 
بستر ناخن کاسته می شود. این رطوبت و چربی 
مانند سیمانی است که الیه های ورقه ناخن را 

محکم درکنار هم نگه میدارد.

خاکشیر معجره ای برای الغری

همان طور که می دانید خاکشیر ملین بوده و 
باعث می شود روده های شما کار کند و در 
نتیجه دستگاه گوارش سالمی داشته باشید. یکی 
از مهم ترین دالیل الغر شدن و الغر ماندن 
 ، باشد  می  گوارش  دستگاه  کردن  کار  خوب 
بدن  روده ی شما خوب کار کند  و  اگر معده 

به راحتی کاهش وزن پیدا می کند و مهم تراز 
از  همه سالمتی شما کامل می شود و دیگر 
بسیاری بیماریهای معده و روده در امان خواهید 
بود. اگر شما هر روز صبح یک قاشق غذاخوری 
خاکشیر را بشویید و در یک لیوان آب ولرم حل 
کنید و آن را بنوشید خواهید دید که بسیاری از 
مشکالت گوارشی شما بر طرف شده است البته 
یادتان نرود باید صبح ها خاکشیر را ناشتا بنوشید.

حمام کردن و این همه خاصیت
  

بهبود  را  قلب مان  سالمتی  کردن  حمام   -1
آسان تر  را  تنفس  کردن  حمام   -2 می بخشد 
می کند 3- حمام کردن تاثیر مثبت بر دستگاه 
عصبی و مغزتان می گذارد 4- حمام کردن برای 
مفید  استخوان های تان  و  مفاصل  ماهیچه ها، 
دستگاه  به سالمتی  کردن  حمام  با  است 5- 

کردن  حمام   -6 بخشید  بهبود  گوارشی تان 
می بخشد  بهبود  ادراری  دستگاه  سالمتی  به 
از گردش خون و دستگاه  با حمام کردن   -7
ایمنی بدن تان مراقبت کنید 8- با حمام کردن 
هورمون های تان را تنظیم کنید 9- حمام پوست 
و مو و چشمان تان را تمیز و مرطوب می کند 
10- در یک روز گرم یا سرد دمای بدن تان 
را با حمام کردن به بهترین حالت برسانید.

اسفنج های آشپزخانه 
سرشار از آلودگی های میکروبی

رطوبتی که بر روی اسفنج های آشپرخانه باقی 
رشد  برای  را  مناسبی  محیط  می تواند  می ماند 
مرتب  به طور  پس  آورد.  فراهم  میکروب ها 
دور  اسفنج ها  این  از  را  میکروبی  آلودگی های 
کنید: 1- )اگر اسفنج های شما حاوی نوارهای 

فلزی نباشد( ابتدا اسفنج را خیس کرده و سپس 
با شدت  مایکروویو  در  دقیقه  برای یک  را  آن 
امواج حداکثر قرار دهید. قبل از آنکه اسفنج را 
شود  سرد  تا  بگذارید  کنید  خارج  مایکروویو  از 
2- هرچند وقت یک بار آن را در ماشین گذاشته 
تا با حرارت باال تمیز شود 3- اسفنج را در محلول 
یک چهارم قاشق چایخوری مایع ضدعفونی )مایع 
ضدعفونی میوه و سبزی( و آب گرم قرار دهید.

یادداشت

اصلی ترین کار دولت و حاکمیت در 
حوزه فرهنگی، استصالح مردم است

* کریمی

نامگذاری سال جاری تحت عنوان »حمایت از کاالی ایرانی« توسط مقام 
معظم رهبری، بیانگر استمرار اولویت و دغدغه  ایشان در حوزه اقتصاد 
کشور بوده و بر همین اساس، عنوان سال جاری را  به موضوع حمایت 
این  بدیهی است چنانچه بخواهیم  داده اند.  اختصاص  ایرانی  از کاالی 
مهم به نحو شایسته ای محقق شود، در ابتدا الزم است موضوع از منظر 
مصرف کنندگان، تولیدکنندگان و فعاالن اقتصادی و نیز حاکمیت مورد 
مداقه و تبیین قرار گیرد.  از بُعد مصرف کننده، خرید کاالی ایرانی یک 
انتخاب و فرهنگ رفتار مصرفی است. نگرش ملی مبنی بر ارزشمند بودن 
هزینه کرد در داخل کشور، دارای آثار مثبتی بر اقتصاد کشور است؛ چرا که 
حمایت از کاالی ساخت داخل، اشتغال ایرانیان و به ویژه جوانان، ایجاد 
بستری پایدار برای سرمایه گذاری و رشد اقتصادی و بهبود توزیع درآمد را 
به دنبال دارد و تحقق این شعار ملی، زمینه مناسبی را برای مهار چالش ها 
و بهبود شرایط کنونی اقتصاد کشور فراهم می سازد.  البته کاالی ایرانی، 
مفهومی عام بوده و دربرگیرنده کاالها و خدمات ایرانی است و در سال 
جاری برای تحقق این امر مهم، هموطنان عزیز باید توجه و اقبال بیشتری 
را نسبت به خرید کاالهای ایرانی و بهره گیری از خدمات داخلی )به ویژه 
در صنعت گردشگری( از خود نشان دهند. نکته مهم آن است که در کنار 
ارزش تلقی شدن خرید کاالی داخلی به عنوان فرهنگ مصرفی، باید 
انتخاب کاال و خدمات ایرانی به لحاظ اقتصادی نیز انتخابی مناسب و 
به صرفه باشد، چرا که در غیر این صورت این رفتار مصرفی، مقطعی 
و دارای اثرات کوتاه مدت بوده و نهادینه نخواهد شد.تکریم مشتریان 
و ارایه خدمات پس از فروش مطلوب به آنها، ارتقای کیفیت ساخت و 
بهره گیری از فن آوری های روز دنیا و نیز ارائه محصول با قیمتی رقابتی 
و منصفانه از جمله اقداماتی است که الزم است توسط تولیدکنندگان و 
فعاالن اقتصادی مورد توجه قرار گیرند.  به بیان دیگر، تولیدکننده باید 
تولید و عرضه داخلی کاالی خود را مشابه با تولیدات خود برای عرضه 
در بازارهای صادراتی و در رقابت با سایر تولیدکنندگان کاال، ارائه دهد 
و در این راستا، هزینه هایی همچون هزینه های سربار، بهره وری پایین و 
سوءمدیریت را بر مصرف کننده داخلی تحمیل نکند.مسئله بسیار مهمی که 
الزم است مورد توجه قرار گیرد، مسئله برندسازی است. طبیعی است که 
وقتی یک تولیدکننده، نشان کاالی خارجی را برای فروش کاالی خود به 
کار می برد، توجه به مسئله کیفیت و خدمات پس از فروش دیگر مفهومی 
نخواهد داشت. لذا در تعامل سازنده، شفاف و پایدار میان مصرف کننده و 
تولیدکننده مقوله برندسازی تجاری از اهمیت ویژه ای برخوردار است؛ به 
طوری که مصرف کننده داخلی به راحتی و با اتکا به برندهای تجاری ملی 
خوشنام، کاالها و خدمات مورد نیاز خود را تامین کرده و تولیدکننده نیز در 

جهت تقویت و گسترش برند تجاری خود تالش مضاعف کند

چرا لباس های تازه را 
باید قبل از پوشیدن بشوییم؟

تازه بودن لباس به معنی تمیز بودن آن نیست 
تازه  لباس های  پوشیدن  از  پیش  بایستی  پس 
حتما آنها را بشویید تا به مشکالت پوستی  مبتال 
نشوید. موادی که برای اتو کردن لباس های نو به 
کار می رود می تواند مشکالت پوستی ایجاد کند. 

رزین فرمالدهید یا اوره فرمالدهید ترکیبی سمی و 
نوعی گاز است. روی لباس های نو زده می شود تا 
چروک نشوند. این گاز مخصوصا برای البسه 100 
درصد کتانی استفاده می شود اما این گاز می تواند 
باعث التهاب و حساسیت پوست و آلرژی شود و 
حتی سرطان زا باشد. پس لباس نو را 2 بار بشویید 
چون طی انبار کردن لباس و حمل و نقل از طریق 
دست های آلوده یا حتی  حشرات نیز آلوده شده اند.

تیم فوتبال ابومسلم 
 سال 1356

محمد   : راست  از  ایستاده 
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بارش باران در خراسان جنوبی شدت می گیرد

رئیس گروه پیش بینی و پیش یابی اداره کل هواشناسی خراسان جنوبی از تشدید ناپایداری های جوی در این استان خبر داد و گفت: اوج بارش باران برای 
امروز پیش بینی می شود. به گزارش ایرنا،رضا برهانی افزود: با توجه به همدیدی و آینده نگری نقشه های پیش یابی هواشناسی بارش های شدید رگباری 

همراه با رعد و برق تا چهارشنبه در خراسان جنوبی ادامه دارد که سبب جاری شدن روان آب و سیالبی شدن مسیل ها در اغلب نقاط استان می شود.

جعفر  امام  پسرانه  دبیرستان  *دانش آموزان 
در  دفتر  را  خود  تکلیف  بیرجند  جشن  صادق)ع( 

نماینده ولی فقیه در استان جشن گرفتند.
ارزیابی  در  بیرجند  دانشگاه  پژوهشی  نشریه  *دو 
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در میان برترین 

نشریات دانشگاهی کشور قرار گرفت.
*600 کیلوگرم تخم مرغ شکسته و بدون هویت 

در شهرستان بیرجند ضبط و معدوم شد.
* فرمانده پلیس راه خراسان جنوبی درباره لغزندگی 
گفت:  و  داد  هشدار  استان  مواصالتی  محورهای 
رانندگان هنگام تردد در محورهای برون شهری 
قبل از حرکت از سالم بودن الستیک های خودرو و 

برف پاک کن ها اطمینان حاصل کنند.
 ۳ جنوبی  خراسان  معادن  استخراج  *ظرفیت 

میلیون تن افزایش یافت
*بیش از 6 هزار هکتار از اراضی استان زیر کشت پنبه
*نمایشگاه آثار خط معلی استاد نقاشیان گشایش یافت

مکانیزاسیون  تسهیالت  ریال  میلیارد   6۴  *
کشاورزی در خراسان جنوبی جذب شد

اخبار کوتاه

حوادث استان

مرگ عابر پیاده در
 برخورد با  اتوبوس

برخورد یک دستگاه اتوبوس با عابر پیاده در 15 
جان  به  منجر  نهنبدان-زاهدان  محور  کیلومتری 
باختن وی شد. رئیس پلیس راه استان گفت: این 
حادثه ساعت 22:۳0 یکشنبه شب در محوطه پمپ 
بنزین این محور رخ داد و اتوبوسی که از بیرجند 
عازم زاهدان بود با زائر پاکستانی 5۳ ساله برخورد 
رضایی  سرهنگ  باخت.  جان  دم  در  وی  و  کرد 
افزود: 80 درصد بی احتیاطی راننده ناشی از عدم 
توجه به جلو و 20 درصد هم روشنایی نامناسب 

محل، علت حادثه شناخته شد.

 L90 واژگونی خودروی
در   L 90 خودروی  دستگاه  یک  واژگونی 
محورعرب آباد -کرمان در یک شنبه شب گذشته  

دومصدوم برجای گذاشت

تازه های ورزشی استان

قضاوت داور خراسان جنوبی
 در مسابقات انتخابی تیم ملی کشتی

رییس هیات کشتی خراسان جنوبی از دعوت داور 
خراسان جنوبی از سوی فدرسیون برای قضاوت 
خبرداد.عباس  ملی  تیم  انتخابی  مسابقات  در 
سروری در گفت و گو با ایسنا  گفت: فدراسیون 
کشتی با ارسال نامه ای از “ کاظم عقیقی “ برای 
قضاوت در مسابقات انتخابی تیم ملی دعوت به 
به  ها  رقابت  این  افزود:  است.وی  آورده  عمل 
میزبانی تهران در سالن شهدای هفتم تیر از 29 

تا ۳1 فروردین ماه برگزارمی شود. 

فوتسالیست های بانوی استان در 
پشت دروازه های لیگ سه کشور

کدخدازاده مربی تیم فوتسال بانوان شهرستان بیرجند 
گفت:تیم های فوتسال شهرستان بیرجند و طبس 
در رقابت های لیگ فوتسال دسته سه کشور که 
به میزبانی بوشهر بیست و هشتم فروردین تا چهارم 
اردیبهشت ماه سال جاری برگزار می شود با حریفان 
کشوری رو در رو خواهند شد.وی افزود:در این دوره از 
رقابت ها که 16 تیم حضور دارند 8 تیم در لیگ دسته 

دوم کشور حضور پیدا خواهند کرد.
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دیدار  استاندار  و نمایندگان استان با 
معاون وزیر اقتصاد و دارایی 

استاندار خراسان جنوبی و نمایندگان استان  دیروز با 
ندیمی بوشهری معاون امور بانکی، بیمه و شرکت 

درخصوص  دارایی  و  اقتصاد  وزیر  دولتی  های 
پیگیری مسائل و مشکالت استان و طرح توسعه 
نشستند. گو  گفت  به  و  دیدار  تایر  کویر  کارخانه 

آماده باش تیم های امدادی خراسان 
جنوبی به دنبال بارندگی های اخیر

خراسان  استانداری  بحران  مدیریت  مدیرکل 
جنوبی گفت: در راستای پیش بینی بارندگی ها تا 
از  روزهای گذشته  در  بارش  و شدت  چهارشنبه 
باش  آماده  در  استان  در  امدادی  تیم   ۷1 امروز 
با  میرجلیلی،  سیدابوالحسن  بود.  خواهند  کامل 
پنج  از  کرد:  اظهار  اخیر  بارندگی های  به  اشاره 
شنبه گذشته  به طور متوسط 8 میلیمتر در استان 
افزود:  وی  است.  آمده  باران  جنوبی  خراسان 
طبق پبش بینی ها ازامروز این بارندگی ها افزایش 
استانداری  بحران  مدیریت  مدیرکل  می یابد. 
باش  آماده  راستای  در  گفت:  جنوبی  خراسان 
حوادث احتمالی ناشی از بارندگی ۷1 تیم امدادی 

از صبح امروز در استان آماده باش هستند.

دولت در زمینه ساخت و 
تجهیز مدارس به تعهدات 

خود عمل نکرده است
شورای  مجلس  در  زیرکوه  و  قاین  مردم  نماینده 
اکثر خیران به تعهد خود در زمینه  اسالمی گفت: 
تعهدات  به  دولت  اما  کردند  عمل  مدارس  ساخت 
خود عمل نکرده و عماًل کار خیران ناتمام مانده و این 
امر موجب رنجش برخی از خیران شده است. فرهاد 
فالحتی ظهر دیروز  در جمع خبرنگاران به مناسبت 
در  مدرسه ساز  خیرین  جشنواره  بیستمین  برگزاری 
استان اظهار کرد: برگزاری این جشنواره تاکنون نتایج 
خوبی داشته است و خیران بسیاری جذب شدند و 
شاهد کمک های آنان هستیم.وی افزود: اکثر خیران 
به تعهد خود در زمینه ساخت مدارس عمل کردند اما 
دولت به تعهدات خود عمل نکرده و عماًل کار خیران 
ناتمام مانده و این امر موجب رنجش برخی از خیران 
شده است.نماینده مردم قاین و زیرکوه در مجلس 
گفت: دولت متعهد است به هر میزان که خیران به 
و  مقاوم سازی  نوسازی،  برای  کنند  کمک  مدارس 
بهسازی مدارس هزینه کنند اما در چند سال اخیر 
موفق به اجرای تعهدات خود نشده است.فالحتی از 
خیران درخواست کرد همچون گذشته توجه ویژه به 
ساخت و تجهیز مدارس سطح استان داشته باشند چرا 
که نیازمندهای بسیاری در این زمینه وجود دارد. وی 
گفت: شهرستان قاین و زیرکوه در فضای آموزشی با 
مشکل روبه رو است به گونه ای که برخی از مدارس 
دخترانه در فضای بسیار نامناسبی است و یا ناچار 
هستیم بعضی از مدارس پسرانه ابتدایی را در دو نوبت 
داشته باشیم که فضای دونوبته بازدهی الزم را ندارد.
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واگذاری 155 قطعه زمین 
مسکونی به روستائیان

روستائیان  به  پارسال  مسکونی  زمین  قطعه   155
مسکن  بنیاد  مدیر  شد.  واگذار  بیرجند  شهرستان 
انقالب اسالمی شهرستان بیرجند گفت: این زمین ها 
پارسال با مساحت 200مترمربع در 28 روستا واگذار 
شد.عباس گل محمدی افزود: ارزش این زمین ها 
حداقل 25 درصد کمتر از قیمت کارشناسی محل 
است.مدیر بنیاد مسکن انقالب اسالمی بیرجند با بیان 
اینکه با واگذاری این زمین ها 18 تا 20 میلیون تومان 
تسهیالت قرض الحسنه به متقاضیان پرداخت می 
شود، گفت: متقاضیان تا 18 ماه فرصت دارند، عملیات 
ساخت را آغاز کنند. وی افزود: پارسال۳5.5 هکتار 

زمین در 15 روستای شهرستان بیرجند تملک شد.

پلیس به یاری 15 خودروی
 گرفتار در سیل آمد

معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی خراسان جنوبی 
از امدادرسانی به 15 خودرو گرفتار در سیل خبر داد. 
جمع  در  گذشته  شامگاه  سرفرازی  سیدمحمدرضا 
خبرنگاران اظهار داشت: در پی بارش های روز گذشته 
و جاری شدن سیل در روستای گردشگری خرو-

چشمه آبگرم مرتضی علی شهرستان طبس بالفاصله 
امدادرسان  یگان های  همراه  به  انتظامی  مأموران 
همان  از  افزود:  شدند.وی  اعزام  سانحه  محل  به 
ساعات اولیه وقوع سیل بالفاصله کار امدادرسانی و 
بازگشایی مسیرهای ارتباطی آغاز شد و اقداماتی در 
جهت کاهش حجم آب انجام گرفت.معاون اجتماعی 
با  کرد:  تصریح  خراسان جنوبی  انتظامی  فرماندهی 
تالش چندساعته، تعداد 15 دستگاه خودرو که ۳0 نفر 

بودند بدون خسارت مالی و جانی امدادرسانی شدند.

دستگیری باند حرفه ای سارقان باغ ویالهای بیرجند 

رشد42درصدی کشف مواد مخدر در خراسان جنوبی 

سالن عالمه فرزان با افزایش ظرفیت بازسازی می شود

فرمانده انتظامی خراسان جنوبی از دستگیری 
و  باغ ویالها  ای  نفره سرقت حرفه  باند سه 
انبارهای حاشیه شهر بیرجند خبر داد و گفت: 

سارقان به 1۷ فقره سرقت اعتراف کردند.
سردار مجید شجاع اظهارکرد: برابر اعالم و 
شکایت های مردمی مبنی بر این که سرقت 
انبارهای  و  ویالها  باغ  از  متعددی  های 
است  پیوسته  وقوع  به  بیرجند  شهر  حاشیه 
رسیدگی به موضوع در دستور کار ماموران 
گرفت. قرار  آگاهی  کارآگاهان  و  انتظامی 

وی  افزود: در بررسی صحنه های رخ داده 
مشخص شد که سرقت ها توسط چند نفر 
انجام شده است و ماموران با یک باند حرفه 

ای روبه رو هستند در حالی که در 10 فقره 
سرقت هیچ گونه آثار و سرنخی از خود به جا 
نگذاشته اند.وی ادامه داد: تحقیقات میدانی 
در این زمینه ادامه داشت تا این که ماموران 
کالنتری 1۴ آزادی به یک نفر مظنون شدند 
و با تعقیب و مراقبت دریافتند که فرد مظنون 
با سرقت های به وقوع پیوسته در باغ ویالها 
و انباری های حاشیه شهر مرتبط است. وی 
عنوان کرد: بنابراین این فرد دستگیر و برای 
پلیس  کارآگاهان  اختیار  در  بیشتر  تحقیقات 
منکر دست  ابتدا  در  که  گرفت  قرار  آگاهی 
ادله  با  وقتی  اما  شد  ها  سرقت  در  داشتن 
کرد  باز  اعتراف  به  لب  شد  مواجه  پلیس 

دیگر  همدست  دو  با  همکاری  از  پرده  افزود: و  شجاع  برداشت.سردار  سرقت  در برای  با هماهنگی الزم  متهم،  این  اعتراف  با 
متهم  دو همدست  غافلگیرانه  عملیات  یک 
بازجویی ها مشخص  در  دستگیر شدند که 
بومی  سرقت،  به  متهمان  از  نفر  دو  شد 
خارجی  اتباع  از  نفر  یک  و  هستند  استان 
است و سوابق مجرمانه متعددی در پرونده 
دارند.به گفته وی در بازسازی صحنه های 
سرقت  فقره   1۷ به  باند  این  اعضای  جرم، 
اعتراف کردند و دو مالخر هم در این زمینه 
این  اعضای  کرد:  اظهار  شدند.وی  دستگیر 
باند سرقت با استفاده از یک دستگاه پراید و 
گاهی همراه با تخریب، اعمال مجرمانه خود 

را انجام می دادند.

موادمخدر  با  مبارزه  هماهنگی  شورای  دبیر 
کشفیات  ۴2درصدی  رشد  از  خراسان جنوبی 
خبر  استان طی سال گذشته  در  مواد مخدر 
داد.به گزارش مهر، علی زندی  صبح دوشنبه  
در اولین جلسه کمیته فرهنگی و پیشگیری 
شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر خراسان 
جنوبی اظهار کرد: تالش ما در سال 9۷ مبارزه 
است.دبیر  متفاوت  نگاهی  با  مخدر  مواد  با 
شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر خراسان 
جنوبی با اشاره به مقدس بودن مبارزه با مواد 
مخدر بیان کرد: در فرهنگ دینی و آیات قرآن 
کریم احیاء یک نفر، احیاء یک جامعه محسوب 
شده و کاری ارزشمند است که این مهم در امر 
مبارزه با مواد مخدر بسیار مشهود است.زندی 
با اشاره به اولویت های دبیرخانه شورای مبارزه 

با مواد مخدر در سال 9۷ بر اساس سخنان 
اولویت های  از  یکی  داد:  ادامه  کشور،  وزیر 
مقدم  مخدر  مواد  با  مبارزه  شورای  دبیرخانه 
بودن بحث پیشگیری و تخصیص اعتبار در 
این رابطه است.وی  با بیان اینکه دسترسی به 
مواد مخدر نباید سهل و آسان باشد، افزود: در 
سال گذشته شاهد رشد ۴2 درصدی کشفیات 
مواد مخدر در خراسان جنوبی بودیم که از یک 
منظر باعث خوشحالی و از بعد دیگر موجب 
مبارزه  هماهنگی  شورای  است.دبیر  نگرانی 
رویکرد  گفت:  خراسان جنوبی  موادمخدر  با 
شورای مبارزه با موارد مخدر خراسان جنوبی بر 
اساس توصیه های استاندار نظارت بر عملکرد 
دستگاه های عضو شورای هماهنگی مبارزه با 

موارد مخدر است.

پیگیری درمان ۲۰۰ کودک معتاد
در  گذشته  سال  کرد:  اظهار  زندی 
با  نفر  هزار  از  بیش  به  خراسان جنوبی 
مالی  مساعدت  تومان  میلیون   800 اعتبار 
که  داشته ایم  مخدر  مواد  درمان  حوزه  در 
و  بضاعت  کم  بی بضاعت،  افراد  شامل 
بوده اند.وی  آسیب  معرض  در  خانواده های 
 200 گذشته  سال  در  همچنین  کرد:  بیان 
کودک معتاد در خراسان جنوبی با هماهنگی  
بهزیستی  جمله  از  ربط  ذی  دستگاه های 
گرفتند. قرار  درمان  تحت  خراسان جنوبی 

موادمخدر  با  مبارزه  هماهنگی  شورای  دبیر 
در سال  داد: همچنین  ادامه  خراسان جنوبی 
درمان  جهت  را  معتاد  بانوی   ۴00 گذشته  
کمک مالی کرده ایم چرا که باور ما بر این 

بنیان  استحکام  در  مهمی  نقش  مادر  است 
خانواده ایفا می کند.زندی بیان کرد: یکی از 
مسائل مهم برای ما حمایت از اشتغال بهبود 
یافتگان از مواد مخدر است و در این زمینه 
باید صورت  می  برنامه ریزی های الزم  نیز 
گرایش  علل  از  یکی  شد:  یادآور  گیرد.وی 
به مواد مخدر نبود نشاط اجتماعی در جامعه 
است که این موضوع نیز باید مدیریت شود.

مواد  با  مبارزه  برای  مساجد  ظرفیت 
مخدر به کارگیری شود

مدیرکل تبلیغات اسالمی خراسان جنوبی گفت: 
ـ هنری مساجد  ظرفیت پایگاه های فرهنگیـ 
با مواد مخدر به کارگیری شود.  برای مبارزه 
حجت االسالم احمد رضایی نیز با اشاره به اینکه 

مواد مخدر یکی از پنج آسیب مهم اجتماعی 
است، اظهار کرد: مواد مخدر سالیانه در جهان 
دو میلیون تلفات دارد که این آمار در کشور 
ما  به 50 هزار نفر می رسد.مدیرکل تبلیغات 
اسالمی خراسان جنوبی بیان کرد: در حوزه مواد 
مخدر با یک آسیب چند بعدی رو به رو هستیم 
چرا تنها یک فرد آسیب نمی بیند، بلکه خانواده 
و جامعه نیز در معرض آسیب های ناشی از این 
مسئله هستند.رضایی ادامه داد: مبارزه با مواد 
مخدر یک خرد جمعی می طلبد و همه افراد باید 
در این حوزه با تمام توان پای کار باشند.وی 
افزود: اگر می خواهیم در حوزه مواد مخدر موفق 
باشیم باید مردم را به میدان بیاوریم چرا که هر 
کجا چه در عرصه جنگ سخت و چه جنگ 
نرم مردم پای کار باشند به موفقیت می رسیم. 

خراسان  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  مدیرکل 
سالن  بازسازی  با  همزمان  گفت:  جنوبی 
مسئوالن  همکاری  با  بیرجند  فرزان  عالمه 
افزایش ظرفیت این سالن  استان تصمیم به 
گرفته شد. احمد محبی افزود: با تاکید استاندار 
خراسان جنوبی و همکاری سازمان برنامه و 
پایان  تا  فرزان  عالمه  سالن  استان  بودجه 
می  برداری  بهره  به   1۳9۷ سال  ماه  بهمن 
در  سالن  این  ظرفیت  کرد:  اظهار  رسد.وی 

گذشته ۳۷5 صندلی در طبقه همکف و 12 
اتمام  از  پس  که  بود  دوم  طبقه  در  صندلی 
می  صندلی   600 به  ظرفیت  این  بازسازی 
رسد. مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان 
خراسان جنوبی گفت: این سالن به 2۴ میلیارد 
ریال اعتبار نیاز داشت که قرارداد بازسازی و 
افزایش تعداد صندلی آن با سازمان همیاری 
شهرداری های استان منعقد شد و توسعه سالن 
خراسان  نیاز  مراسم  مطلوب  برگزاری  برای 
جنوبی بود. وی افزود: اعتبار بازسازی و تجهیز 
این سالن از محل اعتبارات بهسازی و منابع 
استانی تامین می شود. محبی تصریح کرد: در 
برگزاری مراسم و جلسات  برای  حال حاضر 
ها  سالن  دیگر  و  گلبانگ  سالن  از  استانی 
استفاده می شود. وی گفت: استاندار خراسان 
جنوبی توجه ویژه ای به بازسازی سالن عالمه 
فرزان داشته و دستور داده است که خارج از 
کار  دستور  در  موضوع  این  اداری  تشریفات 
ها  شهرداری  همیاری  سازمان  و  گیرد  قرار 
به  بودجه  و  برنامه  سازمان  همکاری  با  هم 
طور جهادی این موضوع را پیگیری می کنند.

در دیدارمدیرکل بیمه سالمت و معاونان وی با نماینده ولی فقیه مطرح شد:

انتقاد از پزشکان زیرمیزی بگیر؛طرح تحول سالمت جواب نداد
نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی به اجرای 
طرح تحول نظام سالمت اشاره کرد و گفت: 
شد  زیادی  مانورهای  مذکور  طرح  روی  بر 
چون  نداد  پاسخ  ولی  بود  برخی  نیاز  گرچه 
گروه  گزارش  به  بود.  دیگر  جای  از  مشکل 
عبادی  علیرضا  سید  حجت االسالم  فارس، 
معاونان  و  مدیرکل  با  دیدار  در  دیروز  صبح 
اظهار  خراسان جنوبی،  سالمت  بیمه  سازمان 
زاویه  از  سالمت  بیمه  سازمان  فعالیت  کرد: 
خدمت رسانی به مردم در این شرایط اقتصادی 
سخت قابل تقدیر و تشکر است ولی مشکل 
اصلی که جامعه بشری با آن مواجه است با این 
قضایا حل نمی شود.وی هدف از طرح تحول 
سالمت را سالمت تن دانست و بیان داشت: 
طرح تحول سالمت به معنای صحیح این است 
که انسان از نظر فکری و روحی سالمت خود 
را بازیابد و اگر انسان سالم باشد همه امور سالم 
می شود ولی اگر انسان سالم نباشد هر طرحی 
که اجرا شود بی نتیجه است.نماینده ولی فقیه 
در خراسان جنوبی به اجرای طرح تحول نظام 
سالمت اشاره کرد و افزود: بر روی طرح مذکور 
مانورهای زیادی شد گرچه نیاز برخی بود ولی 
بود. دیگر  جای  از  مشکل  چون  نداد  پاسخ 

عبادی با تأکید بر اینکه زمانی که نفس انسان 

سالم نباشد پول جای خدا و کرامت انسانی را 
می گیرد، تبیین کرد: در فرهنگ اسالمی ناب 
که مردم حافظ آن بودند به دلیل سالمت نفس 
تمام همت و تالش خوب شدن مریض بود که 
متأسفانه اکنون تمام همت افراد این نیست و 
فقط به جنبه درآمدزایی آن توجه می کنند.وی با 
اعالم این مطلب که در فرهنگ اسالمی ناب 
درد مریض درد طبیب بود و این موضوع تنها به 
حرفه پزشکی منحصر نمی شد و تمام حرفه ها 
را شامل می شد، تصریح کرد: حل مشکالت 
مهم ترین موضوعی بود که مطرح بود چراکه 
مردم یکدیگر را دوست داشتند.نماینده ولی فقیه 
با تأکید بر اینکه اگر سالمت نفس محقق شود 
همه امور به سالمت انجام می شود، اعالم کرد: 
اگر با طرح و اعتبارات کاری را درست کنیم 
در وهله اول می شود اما در مراتب بعدی بنا به 
آسیب رساندن به طرح می کنند چون هدف آن ها 
سالم سازی نیست و موضوعات دیگری است.
برخی  خدمات رسانی  به  فقیه  ولی  نماینده 
دورافتاده  و  روستایی  مناطق  در  پزشکان 
کشور اشاره کرد و افزود: عده ای از پزشکان 
با  و  می روند  دوردست  مناطق  و  روستاها  به 
محبت به مردم خدمت می کنند اما در مقابل 
نیز عده ای هستند که در راستای اجرای طرح 

تحول نظام سالمت با وجود اینکه ماهانه 100 
مطب های  می زنند  جیب  به  تومان  میلیون 
خصوصی دایر و زیرمیزی نیز می گیرند.عبادی 
خاطرنشان کرد: شیوه ای که اکنون به عنوان 
یک فکر ناسالم آمده است هرگز کارساز نیست 
کم  پایان  در  اما  است  باال  اعتبارات  چه  گر 

می آورند لذا باید از مقامات نظارتی پرسید که 
چرا اعتبارات کم می آید.

۶۵ درصد جمعیت استان تحت پوشش 
خدمات بیمه  سالمت قرار دارند

مدیرکل بیمه سالمت خراسان جنوبی گفت: 
65 درصد از جمعیت استان خراسان جنوبی 

تحت پوشش خدمات بیمه ای بیمه سالمت 
قرار دارند.علی اربابی نیز در این دیدار اظهار 
کرد: سازمان بیمه سالمت و اداره کل بیمه 
سالمت استان خرید خدمات درمانی را برای 
اقشار مختلف مردم انجام می دهد.وی افزود: 
سازمان بیمه سالمت به دلیل جایگاه دولتی 

که دارد و از منابع دولتی استفاده می کنند با 
است.مدیرکل  ارتباط  در  جامعه  اقشار  همه 
از  درصد   65 اینکه  بیان  با  سالمت  بیمه 
جمعیت استان تحت پوشش خدمات بیمه ای 
از  بیش  کرد:  بیان  دارند  قرار  سالمت  بیمه 
85 درصد منابع مربوط به هزینه ها از طریق 
کرد:  تصریح  می شود.اربابی  پرداخت  دولت 

به  منابع  تامین  برای  سالمت  بیمه  سازمان 
الزم  بودجه های  در  و  است  وابسته  شدت 
در الیحه دولت تصمیم گیری می شود.وی با 
بیان اینکه طرح تحول سالمت از سال 9۳ در 
کشور عملیاتی شود خاطرنشان کرد: از جمله 
نکات مثبت این طرح بیمه شدن افرادی است 
که بیمه نبودند.مدیرکل بیمه سالمت با بیان 
اینکه با پرداخت بیشتر در سازمان های بیمه گر 
پرداخت مردم از جیب کاهش پیدا کرد یادآور 
افزایش  سویی  از  طرح  این  اساس  بر  شد: 
پرداخت  و  دولتی  خدمات  توسعه  تعرفه ها، 
سازمان های بیمه گر به شدت افزایش یافت.
اربابی اظهار کرد: قبل از شروع طرح تحول 
سالمت برای هزینه های درمانی بالغ بر 60 
این  از شروع  بعد  اما  میلیارد  هزینه می شد 
در  تومان  میلیارد   180 به  میزان  این  طرح 
از  مقداری  تاکنون  که  یافت  افزایش  سال 
اعتبارات تامین و بخشی تامین نشده است.

وی با بیان اینکه بدیهی های فراوانی سازمان 
افزود:  است  متحمل  کشوری  سالمت  بیمه 
این امر موجب می شود که نتوانیم مطالبات 
سازمان هایی که خدماتی به مردم ارائه کردند 
را برآورده کنیم و آنها در تامین نیازهای مردم 

دچار چالش شدند.

عکس: مقامی

حضور رئیس فدراسیون آسیایی 
شورای جهانی روان درمانی
 در گردهمایی اتیسم استان

همزمان   - کاری 
اولین  برگزاری  با 
اتیسم  گردهمایی 
جنوبی  خراسان 
دکتر غالمعلی افروز؛ 
استاد ممتاز دانشگاه 
رئیس  و  تهران 
آسیایی  فدراسیون 

چهارشنبه 29  روز  در  درمانی  روان  شورای جهانی 
فروردین به بیرجند سفر می کند. محمد شفیعی؛ دبیر 
شورای نظام روانشناسی و مشاوره خراسان جنوبی 
با بیان این مطلب افزود: همچنین به مناسبت هفته 
اتیسم کارگاه مبانی روانشناختی ازدواج و تحکیم 
برای  بیرجند  دانشگاه  والیت  تاالر  در  خانواده 
کارشناسان دانشگاه ، آموزش و پروش و بهزیستی 

استان  خراسان جنوبی برگزار خواهد شد.

عکس:گرگی

آغاز چهارمین کنگره ملی
 زغال سنگ ایران در طبس

چهارمین کنگره ملی زغال سنگ ایران در طبس آغاز 
به کار کرد. دبیر اجرایی این کنگره گفت: در این کنگره 
بیش از ۴00 مهمان خارجی از کشورهای فرانسه، 
آلمان، اوکراین، ترکیه، جمهوری چک، لهستان، ایتالیا 
و استرالیا و اساتید و دانشجویان دانشگاه های کشور در 
رشته صنایع معدنی و معدن کاران حضور دارند.آقای 
یونسی مقدم افزود: در این کنگره ظرفیتها و آخرین 
امکان  و  کشور  سنگ  زغال  معادن  دستاوردهای 
استحصال گاز متان از این معادن بررسی می شود.

این همایش ۳ روزه تا 29 فروردین به میزبانی شرکت 
دانشگاه  همکاری  با  و  طبس  پروده  سنگ  زغال 
صنعتی شاهرود برگزار می شود.شرکت پروده طبس 
تنها شرکت تمام مکانیزه استخراج زغال سنگ کشور 
است که به عنوان بزرگترین تولید کننده زغال سنگ 
ایران در سه سال اخیر، به تنهایی حدود نیمی از تولیدات 
کشور را در این خصوص به خود اختصاص داده است.
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حضرت زهرا سالم ا... علیها فرمودند:
قاریُء الحدید، و اذا وقعت، و الرحمن، یدعی فی السموات و االرض، ساکن الفردوس

تالوت کننده سوره حدید و واقعه و الرحمن در آسمانها و زمین اهل بهشت خوانده می شوند. 
)کنزالعمال ، ج  1 ، ص582(

بروجردی: تلگرام در اختیار دولت است

به  خبرنگاران  جمع  در  بروجردی  عالءالدین 
مسئله فیلتر تلگرام اشاره کرد و بر لزوم استفاده از 
پیام رسان های داخلی تأکید کرد و گفت: تلگرام در 
اختیار دولت است. رئیس کمیسیون امنیت ملی و 
سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی با تأکید بر 
اینکه در حال حاضر فیلتر شدن تلگرام مبحث اصلی ما 
نیست، گفت: شأن ملی مردم ایران این را می طلبد که 
متکی به خود باشیم و با توجه به توانمندی های موجود 
از پیام رسان های داخلی استفاده کنیم تا مقدرات ما در 

دست بیگانگان نباشد.

محسن هاشمی: نگرانی جدی در مورد 
انتخاب شهردار وجود ندارد

علیرضا رحیمی نماینده مردم تهران در مجلس با اشاره 
به نشست مشترک مجمع 51 نفره امید )نمایندگان 
تهران در مجلس و اعضای شورای شهر پایتخت( 
گفت : رئیس شورای شهر در این جلسه تاکید کرده 
نگرانی جدی در مورد انتخاب شهردار تهران وجود 
ندارد. وی افزود: ایشان همچنین گفت که برخی افراد 
دوره هفت ماهه آقای نجفی را با دوره 12 ساله شهردار 
قبلی مقایسه می کنند که قیاس درستی نیست. آقای 
هاشمی همچنین به مزاح عنوان کرد : زمانی که امام 
)ره( مجلس را در راس امور عنوان کردند شورای شهر 

وجود نداشته است!

دولت اجازه نمی دهد زندگی میلیون ها 
ایرانی توسط عده ای سودجو آسیب ببیند

معاون اول رئیس جمهور گفت: نظام بانکی کشور 
باید با برنامه ریزی و مدیریت نقدینگی موجود کشور 
به جامعه اطمینان دهد که ارزش دارایی های مردم 
حفظ خواهد شد و نباید آنها نسبت به آینده دغدغه 
و نگرانی داشته باشند و سیاست های ارزی جدید 
کشور به همین منظور اتخاذ شده است. وی ضرورت 
هدایت نقدینگی کشور به سمت تولید و بازار سرمایه 
را یادآور شد و گفت: دولت اجازه نمی دهد زندگی 
میلیون ها ایرانی متأثر از نوسانات ارزی توسط برخی 

افراد سودجو آسیب ببیند.

هاشمی طبا: مطرح کردن گزینه نظامی 
برای ریاست جمهوری، ُمهمل است

هاشمی طبا در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه برخی ها 
مطرح می کنند با توجه به شرایط کشور یک نظامی 
باید رئیس جمهور آینده ایران باشد،  گفت: چنین حرفی 
مهمل است،  یک نظامی بیاید که چه شود؟ ممکن 
است یک شخصی بیاید که روحیه ای محکم و بانظم 
داشته باشد؛  در حالی که ممکن است یک فرد نظامی 
بیاید که خوب عمل نکند. وی افزود: لباس که به افراد 
شخصیت نمی دهد بلکه این فکر و اندیشه است که 

آنان را متمایز می کند.

مکرون: برای حل مسئله سوریه
 باید با ایران گفتگو شود

امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه در گفتگو با یک 
شبکه تلویزیونی با تاکید بر اینکه برای دستیابی به 
یک راه حل پایدار در سوریه باید گفتگو شود، تصریح 
کرد: الزم است برای حل بحران سوریه با روسیه، 
ترکیه و ایران همکاری شود. وی در ادامه گفت: برای 
رسیدن به یک راه حل به گونه ای که به نفع سوریه 
باشد، باید با ایران، روسیه و ترکیه گفتگو انجام شود.

رویس: جامعه جهانی
 ایران، روسیه و سوریه را تحریم کند

رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا 
در مصاحبه ای با شبکه فاکس نیوز دو ویژگی مهم 
حمالت هوایی و موشکی آمریکا و متحدانش به 
سوریه را برشمرد. رویس گفت: »جامعه جهانی باید 
در این اوضاع به اقداماتی از قبیل برقراری مناطق 
امن در سوریه و وضع تحریم های شدید بر سوریه 
و حامیانش مانند ایران و روسیه دست بزند«، چرا 
که به باور وی، در غیر این جمهوری اسالمی ایران 
تسلیحات و نیروهای نظامی خود را تا مرز فلسطین 

اشغالی پیش خواهد برد.

موگرینی: تصمیمی برای
 اعمال تحریم ایران نداریم

خارجی  سیاست  مسئول  موگرینی،  فدریکا 
این  خارجه  وزرای  نشست  از  قبل  اروپا  اتحادیه 
درباره  گمانه زنی ها  »لوگزامبورگ«،  در  اتحادیه 
کرد.  رد  را  ایران  علیه  جدید  تحریم های  اعمال 
خارجه  وزرای  نشست  کار  دستور  درباره  وی 
اتحادیه اروپا گفت: »انتظار هیچ تصمیم جدیدی 
علیه  هدفمند  تحریم های  اعمال  خصوص  در 

ایران را نداشته باشید.«

توماس فریدمن: جنگ بعدی در سوریه، 
بین ایران و اسرائیل خواهد بود

توماس فریدمن ادعا کرد: ایران و اسرائیل در سابق 
بی سروصدا با یکدیگر مقابله می کردند، اما این مرحله 
از تقابل رو به پایان است. در نتیجه ایران و اسرائیل 
به سوی سطح دیگری از تقابل پیش می روند. این 
روزنامه نگار آمریکایی درباره وقوع جنگ بین ایران و 

اسرائیل در سوریه هشدار داد.

سلیمی نمین: آل سعود مکمل صهیونیست ها است

خاندان ها  این  کرد:  خاطرنشان  نمین  سلیمی 
ندارند  صهیونیسم  به  خدمت  جز  تعهدی  هیچ 
مکمل  که  بوده  این  اینها،  پیدایش  علت  و 
نقش  این  اینکه  کما  باشند  صهیونیستی  رژیم 
چون  و  می کردند  ایفا  ایران  در  »پهلوی«ها  را 
بودند،  آمده  کار  روی  بود  صهیونیسم  حامی  که  قدرتی  همان  توسط 

طبعًا یک مأموریت مکمل را ایفا می کردند.

ظریف: حفظ منافع ملی مهم تر از برجام است

درخصوص  ای  مصاحبه  در  ظریف  محمدجواد 
برجام  حفظ  ما  خواسته  مهم ترین  گفت:  برجام 
نیست بلکه حفظ منافع ملی مان است. منافع ملی 
ما شامل حفظ عزت و اقتدار ملی، بهبود وضعیت 
اقتصادی ایران، توسعه و آبادانی آن، تأمین معیشت 
مردم و رونق بخشی فعالیت ها در حوزه تولید و توسعه اشتغال و حمایت 

از کاالی ایرانی است. وزارت امور خارجه در این زمینه بسیار فعال است.

سوال از رئیس جمهور از دستورکار خارج شده است

درباره  رئیس جمهور  پارلمانی  معاون  امیری 
اظهارات یکی از نمایندگان مخالف دولت مبنی 
بر طرح سوال از رئیس جمهور گفت: دو سوال از 
رئیس جمهور از سوی نمایندگان مطرح شده بود 
حاضر  مجلس  در  رئیس جمهور  نمایندگان  که 
دو  این  و  افتاد  نصاب  حد  از  سوال  دادند،  که  توضیحاتی  با  و  شدند 

سوال از دستورکار خارج شد.  

محمد کاظم انبارلویی در پاسخ به 
این سوال که مدیریت در جمهوری 
اسالمی چه روندی را طی کرد که 
 ما از آن ارزش ها به جایی رسیده ایم

بین  در  پرستی  دنیا  و  مادیات  که 
مدیران تبدیل به ارزش شد، اظهار 
از مردم و دردهای  کرد: دور شدن 
مستضعفین و محرومین و غفلت از 

رهنمودهای امام و رهبری انقالب 
از  پرهیز  بر  را  مدیران  همواره  که 
کردند  می  توصیه  اشرافی  زندگی 
این فاصله  باعث شده که کم کم 

از  جدیدی  طبقه  یک  و  ایجاد 
مدیران در جامعه ظهور و بروز پیدا 
اصولی  استانداردهای  از  که  کنند 
جمهوری اسالمی برخوردار نباشند 

و در عین حال مدعی حکومت نیز 
باشند؛ البته همه آزادند که به سراغ 
ثروت اندوزی بروند اما این ها باید 
بدانند وقتی که در چرخه انتخابات و 
جمهوریت نظام  به سراغ قدرت می 
روند، باید ویژگی هایی که یک حاکم 
اسالمی داشته باشد را رعایت کنند.

وی تاکید کرد: هم آن هایی که به 
سمت اشرافیت رفته اند نباید برای 
جمهوری  در  مسئولیت  پذیرش 
مردم  هم  و  کنند  طمع  اسالمی 
این  کنند.  انتخاب  را  آنها  نباید 
انتخابات  چند  در  که  بود  غفلتی 
اخیر صورت گرفت و ان شاء ا... در 
انتخابات بعدی مردم رعایت کنند 
به دست کسانی  را  امانت  این  که 
 بسپارند که با فرهنگ و منش های
هستند. مأنوس  شصتی  دهه 

سیاسی  فعال  ابطحی  علی  محمد 
دوم  موج  درباره  طلب  اصالح 
پشیمانی سلبریتی ها )افراد مشهور 
و معروف( از رأی دادن به روحانی 
گفت: »بدون شک برای اینکه یک 
کاندیدا در انتخابات مجلس یا ریاست 
جمهوری مورد قبول اکثریت جامعه 
قرار بگیرد باید بستری وجود داشته 
باشد. این بستر در جامعه فعلی و طی 
اصالحات  جریان  گذشته  دهه  دو 
فعال  نیروهای  طبیعتا  است.  بوده 
جامعه نیز در ایجاد این بستر نقش 
داشته اند و سلبریتی ها نیز یکی از 
این  هستند.  فعال  نیروهای  همین 
تالش  انتخابات  دوران  در  گروه 
هایی کرده اند و حرف هایشان نیز 
در حد خودشان موثر بوده است اما 
این طور نیست که سلبریتی ها قادر 

باشند جهت جامعه را تعیین کنند«. 
را  اخیر  موج  »این  شد:  یادآور  وی 
 یک موج پشیمانی به معنای واقعی 
نمی دانم و معتقد هستم که اگر شرایط 

ها سلبریتی  این  قطعا  شود   تکرار 
به سراغ رقبای آقای روحانی نمی 
های  دلخوری  هرحال  به  اما  روند 
ایجاد شده که با لفظ پشیمانی از آن 

یاد م کنند. البته این دل نگرانی ها در 
همه جامعه ایجاد شده و جریان های 
سیاسی نیز گالیه هایی دارند. به نظر 
من به جای اینکه به سلبریتی ها به 

خاطر بیان گالیه هایشان اعتراض 
شود باید به دستگاه دولتی و رئیس 
جمهور اعتراض کرد که به شعارهای 
ندارد.  را  توجه الزم  انتخاباتی خود 

انبارلویی: دور شدن از مردم 
باعث ظهور طبقه جدیدی از مدیران شده است

ابطحی: اگر شرایط تکرار شود قطعا سلبریتی های 
پیشمان به سراغ رقبای آقای روحانی نمی روند
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مهلت ارائه الکترونیکی اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده 
 www.evat.ir دوره زمستان سال 1396 از طریق سامانه

حداکثر تا پایان فروردین ماه سال جاری می باشد. 
روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی

 )مرکز ارتباط مردمی و پاسخگویی 1526(

قابــل توجــه 
مودیان محترم مالیات  بر ارزش افزوده

شناسه : 160500

به تعـدادی نیـروی چرخ کار ماهـر )خـانم یا آقـا( نیـازمندیم.
32403199 - 09153635925 

عرصه  مساحت  به  تجاری  کاربری  با  ساختمان  باب  یک  ششدانگ 
طبقه  دو  در  مترمربع   114/94 اعیان  مساحت  و  مترمربع   57/47
)زیرزمین و همکف( پالک ثبتی 98 فرعی از 4293 اصلی ملکی تعاونی 

اعتباری اسماء بابت بدهی مالیاتی شرکت »تعاونی اعتباری اسماء« به مبلغ 
14/397/500/000 ریال معادل )یک میلیارد  و چهارصد و سی و نه میلیون و هفتصد 
و پنجاه هزار تومان( به نشانی بیرجند- خیابان جمهوری اسالمی - جمهوری اسالمی 

10- انتهای بازار سرپوش به شرح ذیل به اطالع عموم می رسد.
1- ارزش پایه ملک مزبور در اجرای ماده 13 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 218 
قانون مالیات های مستقیم مبلغ 14/397/500/000 ریال معادل )یک میلیارد و 

چهارصد و سی و نه میلیون و هفتصد و پنجاه هزار تومان( می باشد.
2- متقاضیان می توانند جهت دریافت فرم شرایط شرکت در مزایده و یا تحویل فرم 
تکمیل شده ، تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 1397/02/05 به آقای محمد 
حسین شاهبیکی مسئول ارزیابی و فروش اموال توقیفی استان به نشانی بیرجند، 
خیابان شهید قرنی )خیابان دانشگاه(، اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی ساختمان 

شماره 2، طبقه اول مراجعه نمایند.
3- بررسی پیشنهادهای کتبی ارائه شده و تعیین برنده مزایده توسط هیئت برگزاری 
مزایده راس ساعت 10 صبح روز شنبه مورخ 1397/02/08 به نشانی ذکر شده در 

دفتر رئیس اداره وصول و اجرا صورت خواهد پذیرفت.

اداره وصول و اجرا اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی

مزایده اموال غیر منقول- نوبت اول
شناسه: 163520

 مراسم هفتمین روز شهادت اولین شهید مدافع حرم خراسان جنوبی

پور بصیری  مرتضی  مقام  واال  شهید 
 امروز سه شنبه 97/1/28  ساعت 10 صبح در محل مسجد 

امام حسین )ع( واقع در خیابان پاسداران منعقد می گردد.

پایگاه مقاومت بسیج روزنامه آوای خراسان جنوبی


