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همایشی برای 
آغاز حرکت 

  چندروزی است که استان خراسان 
جنوبی میزبان میهمانان و اساتید بزرگ 
ژئوپلیتیک  انجمن  کنگره  دهمین 
مناطق  و  جغرافیا  ملی  همایش   و 
به  که  است.ظرفیتی  ایران  مرزی 
شد.در  ایجاد  بیرجند  دانشگاه  همت 
این همایش ۳۰ نفر از اساتید و اعضای 
کشور،  دانشگاه  های  علمی  هیأت 
مهمان بودند و چهار نشست علمی 
و یک نشست ویژه و تخصصی نیز 
برگزار شد.در نشست های این همایش 
بزرگ و معتبر،...)ادامه در صفحه ۲ (

سرمقاله
* امین جم

7ورود آستان قدس رضوی و سپاه به پروژه های استان7توقف فعالیت کانال تلگرامی نماینده ولی فقیه دراستان 7لغو پروازهای فرودگاه بیرجند

راه آهن با فاینانس” تیراژ”
به  بیرجند  می آید

برپایی گردهمایی بزرگ اتیسم در بیرجند
گردهمایی فعاالن و پژوهشگران  روز گذشته در سالن قلمچی بیرجند برگزار شد.در این گردهمایی که 
با همکاری اتیسم خاوران بیرجند انجام شد مهمانان کشوری و استانی و فعاالن اتیسم شرکت کردند.
هدف از برگزاری این همایش آشنایی مردم با طیف اتیسم و آگاهی جامعه به ...)ادامه در صفحه 7(

جاده های استان زیر بار بی اعتباری 
 سال 96 را با خاطرات تلخی از تصادفات جاده ای  به خصوص در محور بیرجند- قاین پشت سر گذاشتیم . 
تصادف اتوبوس زائران امام رضا ) ع(، بزرگترین مصیبتی  بود که استان ،  سال گذشته در این جاده متحمل 
شد. کاش می توانستیم  در سال جدید گزارشی را از جاده های استان تهیه کنیم   ...)ادامه در صفحه ۳(

فراخوان جشنواره تئاتر  استان منتشر شد 
تئاتر  جشنواره  فراخوان  انتشار  به  اشاره  با  خراسان جنوبی  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  مدیرکل 
خراسان جنوبی گفت: دوازدهمین جشنواره تئاتر استان شهریور ماه به میزبانی قاین برگزار می شود.
احمد محبی اظهار کرد: دوازدهمین جشنواره تئاتر خراسان جنوبی، شهریور ماه    ...)ادامه در صفحه 7(

صفحه  7

مراسم رژه نیروهای مسلح خراسان جنوبی به مناسبت روز ارتش جمهوری اسالمی ایران / 7

سازمان بسیج سازندگی خراسان جنوبی در نظر دارد:
 اسکلت و سقف سوله جماران به متراژ 2500 مترمربع واقع در خیابان 
پاسداران را از طریق مناقصه واگذار نماید. خواهشمند است متقاضیان 
از طریق  تا 97/02/04  تاریخ 97/02/01  از  نسبت به دریافت اسناد 
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت اقدام نمایند. ضمنا تاریخ عودت اسناد 

تا آخر وقت اداری روز دوشنبه 97/02/10 می باشد.
سازمان بسیج سازندگی استان خراسان جنوبی

به مناسبت درگذشت برادر عزیزمان

 شادروان حاج حسن بیرجندی
) دندانپزشک در مشهد مقدس( 

جلسه ترحیمی امروز پنجشنبه 97/1/30 از ساعت 16 الی 17 
در محل مسجد علی بن ابیطالب )ع( واقع در خیابان بهشتی برگزار می گردد.

خانواده های: بیرجندی ، صادقی ، حمیدیان

امیر سرتیپ دوم ستاد قوام یوسفی
 نماینده محترم ارشد نظامی آجا در شمال شرق کشور

 و فرمانده مرکز آموزش 04 امام رضا )ع( نزاجا خراسان جنوبی
ارتش تبلور استقالل و آزادی مردمی است که آوازه غیرت و هم بستگی شان 

دروازه های پوالدین جهان را درنوردیده است. 
29 فروردین ماه روز ارتش جمهوری اسالمی ایران

 و یادمان حماسه سازی و ایمان و دالوری سربازان این آب  و خاک
 را حضور جناب عالی و تمامی همکاران ساعی و  توانمندتان

 صمیمانه تبریک عرض می نمایم و دوام توفیقات روز افزون تان را آرزومندم. 
حاج علی دالکه 

  مدیریت شرکت های مسافربری شماره 8 لوان نور و شماره 4 میهن نورآریا

امیر سرتیپ دوم قوام یوسفی
روز ارتش، روز غرور و حماسه 

بر شما و تمامی غیور مردان ارتش جمهوری اسالمی ایران تبریک و تهنیت می گوییم.
گروه خودرویی حاجی پور

سالروز میـالد مسعود 
سید جوانان اهل بهشت 

حضرت ابا عبدا...الحسین )علیه السالم( 
سقای دشت کربال حضرت اباالفضل العباس )علیه السالم( 

و احیاگر قیام سرخ کربال حضرت امام زین العابدین )علیه السالم(
 را به دوستداران اهل بیت عصمت و طهارت )ع( تبریک می گوییم.

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند
شماره: 67/1466  
تاریخ:  1397/01/29

مناقصه عمومي یک مرحله اي 
 وزارت نیرو                              شماره 1124 -97     شناسه: 163755

 شرکت آب و فاضالب روستایی 
خراسان جنوبی                           شرکت آب و فاضالب روستایی خراسان جنوبی        

              در نظر دارد مناقصه ای با موضوع ذیل برگزار نماید:

ف
دی

شماره ر
مبلغ برآوردموضوع مناقصه مناقصه

)ریال(

نوع تضمین
 و مبلغ
 )ریال(

ت
مد

1

112
4-

97

خرید 3 دستگاه 
دیزل

 3  -  415  HP
10KW

5,100,000,000
ضمانت نامه 
معتبر به مبلغ
255,000,000

10 روز

زمان دریافت اسناد مناقصه: 1397/01/30 الی 1397/02/04
تاریخ ارسال پیشنهادات: ساعت 14 مورخ 1397/02/17

تاریخ بازگشایی پاکت ها: ساعت 9 صبح مورخ 1397/02/18
محل بازگشایی پاکت ها: بیرجند، بلوار شهدای عبادی، ضلع غربی سازمان جهاد کشاورزی، 
شرکت آب و فاضالب روستایی استان خراسان جنوبی، سالن جلسات استفاده از مصالح و تولیدات 

داخلی استان در اولویت قرار دارد.
ضمناً: کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی 
)www.setadiran.ir پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ستاد )به آدرس 
انجام خواهد شد. الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در 
 سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. 
 به پیشنهادهای واصله خارج از درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ترتیب اثر داده نخواهد شد.
وب  به  پروژه  مشخصات  و  مناقصه  در  شرکت  شرایط  از  بیشتر  اطالعات  کسب  برای 
)www.abfar-kj.ir( جنوبي  خراسان  روستایي  فاضالب  و  آب  شرکت   سایت 

و یا وب سایت پایگاه ملي اطالع رساني مناقصات )iets.mporg.ir( مراجعه و یا با شماره 
8-32214752- 056 اداره امور حقوقي و قراردادها تماس حاصل فرمایید.

  روابط عمومی شرکت آب و فاضالب روستایی خراسان جنوبی

تدریس خصوصی کلیه دروس دبیرستان و دانشگاه 
توسط بهترین فارغ التحصیالن دکتری دانشگاه های دولتی و مدرسین دانشگاه ها 

ترجمه متون عمومی  و تخصصی، تحلیل داده ها
 با ما تماس بگیرید  09120760116- 09358816196 - 32235900

virashamim@gmail.com   بهتریـن ها را از مـا بخواهید

فردا آخرین مهلت ارائه الکترونیکی اظهارنامه مالیات بر ارزش 
افزوده دوره زمستان سال 1396 از طریق سامانه 

www.evat.ir می باشد.

روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی
 )مرکز ارتباط مردمی و پاسخگویی تلفنی 1526(

قابل توجه مودیان محترم مالیات  بر ارزش افزوده
شناسه: 160500

دلم ز یاد تو در سوز و گداز است، هنوز   
دیده را دیدن روی تو نیاز است، هنوز

 آنقدر مهر و وفا بر همگان کردی تو   
نام نیکت همه جا ورد زبان است، هنوز
دهمین سالگرد درگذشت عزیزمان

 شادروان محمد رضا علی زاده 
را به یاد همه مهربانی هایش گرامی می داریم. روحش شاد

خانواده های علی زاده

یـادبـود

به مناسبت سومین روز درگذشت همسری فداکار و مادری دلسوز و مهربان 

مرحومه کربالئیه فاطمه زهرا خائف
)همسر محمود علی بهادرزهی(

 جلسه ترحیمی امروز پنجشنبه 97/1/30 از ساعت 15 الی 16 
در محل هیئت محترم حسینی )واقع در خیابان انقالب( برگزار می گردد.

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

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت بزرگ خاندان

 حاج عباس عرفان جو
 را به اطالع دوستان و آشنایان می رساند: مراسم تشییع آن شادروان
 امروز پنجشنبه 97/1/30 ساعت 14 الی 15 از محل غسالخانه

 برگزار می گردد، حضور شما سروران ارجمند موجب امتنان خواهد بود.

خانواده ها ی عرفان جو و سایر بستگان

جناب سرگرد علی زنگوئی
انتصاب جناب عالی را به سمت

 ریاست اداره مهاجرت و گذرنامه استان
 تبریک عرض نموده، برای شما در این مسئولیت آرزوی توفیق داریم.

دفتر خدمات زیارتی عماد بیرجند
کاروان حج تمتع 39027

به مناسبت چهلمین روز درگذشت مادری مهربان

مرحومه طوبی ساالری 
 همسر زنده یاد مرحوم حاج محمد تقی روحانی

بازنشسته آموزش و پرورش

 جلسه یادبودی امروز پنجشنبه  97/1/30 از ساعت 16 الی 17 در محل
 حسینیه گازاریها )واقع در میدان دوم مدرس( برگزار می گردد، تشریف فرمایی
  شما سروران گرامی باعث شادی روح آن مرحومه و تسلی خاطر بازماندگان خواهد بود.
خانواده های: روحانی، ساالری، حسینی، نخعی ،آزادمهر و سایر بستگان

والدت سیدو ساالر شهیدان امام حسین )ع( و روز پاسدار را به همه شیعیان تبریک می گوییم
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برنامه ریزی برای افزایش تولید بنزین یورو۴

اندازی ۲ مجتمع  راه  به  اشاره  با  )ساتا(  نیروهای مسلح  اجتماعی  تامین  ایسنا- مدیرعامل سازمان 
پتروشیمی در ماه های پیشرو گفت: با ورود صنایع جدید به بورس حدود ۱۰ میلیارد دالر به ظرفیت 

سرمایه گذاری بورس کشور افزوده می شود.

همایشی برای 
آغاز حرکت
* امین جم

این  های  نشست  در  اول(...  صفحه  از  مقاله  سر  )ادامه 

موضوع  جمله  از  معتبر،مسائلی  و  بزرگ  همایش 
ژئوپلتیک و توسعه شرق- ژئوپلتیک، اقتصاد مرز 
و تجارت خارجی- ژئوپلیتیک، دریا، آب و امنیت 
زیست محیطی - ژئوپلیتیک، امنیت و مخاطرات 
جزو  که همه  گرفت  قرار  بحث  مورد  را  محیطی 
مسائل مهم استانهای شرقی  محسوب می شوند.
در این همایش ۲۳۰ مقاله به دبیرخانه ارسال شده 
که ۱۲۰ مقاله گواهی گزارش اخذ کرده و ۷۰ مقاله 
مقاالت  یافته اند.این حجم  راه  پوستری  به بخش 
ارسال شده مطمئنا  با هدف عملیاتی توسط محققان 
نگارش شده است به سخن دیگر متخصصان این 
حوزه به تمامی به وظیفه خود عمل کرده اند وحاال 
وکشوری  استانی  مسووالن  که  است  ان  وقت 
بادریافت این رهیافتها واجرای ان ، گامهای عملی 

برای توسعه شرق کشور بردارند. 
در همین راستا استاندار نیز به این مهم تاکیده ویژه  
داشت و از لزوم استفاده از این پژوهش ها سخن گفت.
اهمیت استفاده از ظرفیت نخبگان و دریافت و اجرای 
پوشیده  فردی  هیچ  آنان،بر  انتقادات  و  پیشنهادات 
نیست.اما متاسفانه روال معمول در بیشتر همایش 
ها وگردهمایی ها تاکنون  چنان نبوده است که به 
سرانجام برسد.متاسفانه رویکرد یا احساس بی نیازی 
در برخی مدیران مابه نظرات متخصصان  دانشگاهی 
همان رویکردیست که افات ان بارها در عملکردهای 
غیر کارشناسی ، سو مدیریت یا شکست برنامه ها 
نمودار شده است وهزینه های سنگینی به کشور وارد 
کرده است . حاال نیاز به تغییر نگرش مدیران به این 
مقوله اساسی کامال محسوس است و نباید به سادگی 
از کنار آن عبور کرد.امید است که برگزاری همایش 
هایی از این دست،بتواند باعث بهره گیری بیشتر از 
ظرفیت نخبگان و اساتید گردد.وجه دیگر اثر گذاری 
این گونه همایشها سرمایه گذاری پایتخت بر روی 
نتایج ان است که می تواند ضامن اجرای ان باشد 
.در سال گذشته نیز شاهد برگزاری نمونه ای دیگر 
از این همایش ها در استان بوده ایم که می توانند 
نقش بسزایی در پیشرفت و توسعه استان ایفا کند.
البته از بعد دیگر نیز می توان گفت حضور مسئوالن 
و اساتید کشوری در استان کمک شایانی به معرفی 
ظرفیت ها و توانمندی های استان در کشور می کند 
که خود جای تقدیر و تشکر ویژه از برگزارکنندگان 
آن دارد. با این امید که نتایج مثبت این همایش 
توسعه  فرایند  در  بزودی  مشابه  های  وگردهمایی 
منطقه نمودار شود برای برگزارکنندگان این برنامه 

ارزوی توفیق روز افزون داریم.

یورو رسما جایگزین دالر شد
ایسنا-هیأت وزیران در جلسه روز چهارشنبه خود 
روحانی  حسن  دکتر  حجت االسالم  ریاست  به 
رئیس جمهور، کلیه وزارتخانه ها، سازمان ها و 
را  یورو  ارز  کرد  موظف  را  دولتی  های  شرکت 
آمار،  انتشار  و  گزارشگری  مبنای  ارز  عنوان  به 
اطالعات و داده های مالی خود مورد استفاده قرار 
دهند. همچنین بانک مرکزی موظف شد از تاریخ 
ابالغ این مصوبه، نرخ برابری ریال در مقابل یورو 

را به صورت مستمر اعالم و مدیریت نماید.

فراخوان مشموالن لیسانس
 به باال در اردیبهشت۹۷

مشموالن لیسانس، فوق لیسانس و دکتری متولد 
سال ۱۳۵۵ تا پایان فردوردین ماه ۱۳۷۹ که برگ 
آماده به خدمت به تاریخ یک اردیبهشت ماه سال 
از  یکی  به  مراجعه  با  باید  اند،  کرده  دریافت   ۹۷
دفاتر خدمات الکترونیک )پلیس ۱۰+( برگ معرفی 
نامه مشموالن به مراکز آموزشی را دریافت و برابر 
غرب  ساکن  مشموالن  کنند.  اقدام  آن  مندرجات 
استان تهران باید در ساعت ۷ صبح روز شنبه مورخ 
یک اردیبهشت ماه ۹۷ در محل و مرکزی که در 
برگ معرفی نامه مشموالن قید شده حضور یابند. 
تعیین  زمان و محل های  در  موقع  به  عدم حضور 
شده غیبت محسوب می شود و مشموالن می توانند 
)www.vazifeh.ir( آدرس  به  مراجعه   با 

مدارک و وسایل مورد نیاز را رویت و در موعد اعزام به 
همراه داشته باشند.

صعود قیمت سکه 
و طال؛ نرخ یورو افت کرد

بازار ۲8۰۰  در  امروز  امامی  قطعه سکه  قیمت هر 
تومان افزایش یافت. سکه تمام بهار آزادی، نیم سکه 
و ربع سکه نیز با افزایش ۲ هزار تومانی روبه رو شد.به 
این ترتیب، در بازار هر قطعه سکه امامی یک میلیون 
و 8۲۵ هزار تومان، سکه تمام بهار آزادی یک میلیون 
و ۷۵۳ هزار و ۵۰۰ تومان، نیم سکه 888 هزار تومان، 
ربع سکه ۵۵8 هزار و ۵۰۰ تومان و سکه یک گرمی 
۳۵۵ هزار و ۵۰۰ تومان قیمت داشت.قیمت طال نیز 
در بازار داخلی افزایش یافت.بر این اساس، هر گرم 
طالی ۱8عیار با قیمت ۱6۹ هزار و 4۵۵ تومان فروخته 
شد.گزارش ها نشان می دهد قیمت یورو در بازار آزاد با 
افت ۱6۰ تومانی قیمت، پوند با کاهش ۱6 تومانی 
و درهم امارات با افت 4۵ تومانی مواجه شده است.

سرمقاله

خدمات جدید تامین اجتماعی 
از طریق تلفن های همراه 

تسنیم- معاون بیمه ای سازمان تامین اجتماعی گفت: بیمه شدگان و 
انواع  از   *۱4۲ دستوری#  کد  گیری  شماره  با  می توانند  بازنشستگان 
خدمات این سازمان برخوردار شوند.محمدحسن زدا در جلسه با روسای 
امور  درمان،  بیمه،  معاونان  که  کار  اسالمی  شورای  استانی  کانونهای 
حضور  نیز  اجتماعی  تامین  سازمان  اجتماعی  و  فرهنگی  و  ها  استان 
داشتند، با اشاره به اهمیت ارائه خدمات بیمه ای به صورت غیرحضوری 
اظهار داشت: بیمه شدگان و بازنشستگان می توانند با شماره گیری کد 
شوند.معاون  برخوردار  سازمان  این  خدمات  انواع  از   *۱4۲ دستوری# 
از  شده  صادر  های  بخشنامه  افزود:  اجتماعی  تامین  سازمان  ای  بیمه 
سوی معاونت بیمه ای حتمًا به تایید واحد حقوقی این سازمان می رسد 

و بعد صادر می شود.

زمان احتمالی پرداخت کامل حقوق بازنشستگان  

آخرین خبر- تاخیر در پرداخت مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی در 
موعد مقرر باز هم اعتراض و نگرانی بازنشستگان را به دنبال داشته است. 
تعطیالت  دلیل  به  اجتماعی  تامین  سازمان  معاون  گفته  به  که  تاخیری 
ابتدایی سال ، ممکن است تا پایان فروردین هم ادامه داشته باشد.این مقام 
مسئول ما پیش بینی می کنیم تا آ خر ماه وصولی های سازمان پرداخت و 
تکمیل شود تا بتوانیم همه مستمری ها را بپردازیم . وی درباره این که آیا 
این وضعیت درباره حقوق اردیبهشت اصالح خواهد شد تصریح کرد: نمی 
توانیم پیش بینی کنیم. همه چیز به وضعیت اقتصادی و شرایط کارخانه ها 
مرتبط است. معاون اداری مالی سازمان تامین اجتماعی با بیان این که ما 
منابع نفتی نداریم تاکید کرد: منابع ما از طریق دریافت حق بیمه تامین می 
شود و امیدواریم در صورتی که منابعی را که پیش بینی کرده ایم دریافت 

کنیم حتما کل مستمری ها را تا ۳۱ فروردین پوشش بدهیم.

میزان عوارض خروج از کشور 
در سال ۹۷ اعالم شد 

به نقل از سازمان امور مالیاتی کشور؛ عوارض خروج از کشور برای سفر 
عتبات عالیات از مرزهای زمینی و دریایی کشور در سال جاری مبلغ ۱۲۵ 
هزار ریال و از مرزهای هوایی کشور مبلغ ۳۷۵ هزار ریال تعیین شده است.

عمره  حج  و  تمتع  حج  سفر  برای  کشور  از  خروج  عوارض  همچنین 
از کلیه مرزهای کشور برای بار اول در سال ۱۳۹۷ مبلغ یک میلیون و 
۱۰۰ هزار ریال، برای بار دوم مبلغ یک میلیون و 6۵۰ هزار ریال و برای 
است. شده  تعیین  ریال  هزار  و ۲۰۰  میلیون  دو  مبلغ  بعد،  به  سوم  بار 
مرزهای  کلیه  از  خارجی  سفرهای  سایر  برای  کشور  از  خروج  عوارض 
هزار   ۲۰۰ و  میلیون  دو  مبلغ   ،۱۳۹۷ سال  در  اول  بار  برای  کشور 
ریال، برای بار دوم، مبلغ سه میلیون و ۳۰۰ هزار ریال و برای بار سوم 
است. گردیده  تعیین  ریال  هزار   4۰۰ و  میلیون  چهار  مبلغ  بعد،  به 

پرداخت تسهیالت بدون سپرده ۱۰ و 2۰ میلیون تومانی به خریداران مسکن 
از  مسکن  بانک  برنامه  و  طرح  امور  مدیر  اعتبار-  عصر 
تومانی  پرداخت تسهیالت بدون سپرده ۱۰ و ۲۰ میلیون 
به استفاده کنندگان از سقف تسهیالت خرید مسکن با اوراق 
حق تقدم تا پایان خرداد ماه خبر داد. محمدحسن مرادی 
اظهارداشت: سقف تسهیالت خرید مسکن با استفاده از اوراق 
به صورت  تومان  میلیون  تهران 6۰  در  تقدم  گواهی حق 
انفرادی و برای زوجین ۱۰۰ میلیون تومان، در مراکز استان ها 
و شهرهای باالی ۲۰۰ هزار نفر جمعیت انفرادی ۵۰ میلیون 
و زوجین 8۰ میلیون تومان  و در سایر شهرها انفرادی 4۰ 

میلیون تومان و برای زوجین 6۰ میلیون تومان است.وی 
افزود: این امکان با موافقت بانک مرکزی فراهم شد که اگر 
کسی از سقف تسهیالت استفاده کند، بانک عالوه بر این 
ارقام در حالت انفرادی ۱۰ میلیون تومان و در حالت زوجین 
۲۰ میلیون تومان بدون سپرده و بدون نیاز به ارائه اوراق به 
خریداران پرداخت کند و قدرت خرید آنها را افزایش دهد.مدیر 
امور طرح و برنامه بانک مسکن تصریح کرد: با توجه به اینکه 
این مبلغ تسهیالت بدون سپرده است و بستگی به وضعیت 
منابع و مصارف بانک دارد، در سال گذشته برای دوره های 

سه ماه تمدید می شد و در سال جاری نیز با توجه به شرایط 
بانک با موافقت هیئت مدیره این امکان تا پایان خرداد ماه 
فراهم شد تا افرادی که از سقف تسهیالت استفاده می کنند، 
بانک این ارقام را به تسهیالت آنها اضافه کند.با توجه به 
اینکه اعطای تسهیالت جعاله نیز مانند روال قبلی ادامه 
خواهد یافت، با این شرایط حداکثر میزان دریافتی تسهیالت 
با استفاده از اوراق گواهی حق تقدم در حالت زوجین ۱4۰، ۱۲۰ 
و ۱۰۰ میلیون تومان و در حالت انفرادی ۹۰، 8۰ و ۷۰ میلیون 

تومان در سه گروه شهری خواهد بود.

اعطای تسهیالت ویژه برای خرید کاالی ایرانی
توافق  از  خصوصی  بانک های  کانون  رئیس  فارس- 
خرید  اعتباری  کارت  تسهیالت  پرداخت  برای  بانک ها 
قرارداد  انعقاد  بانک ها  گفت:  و  داد  خبر  ایرانی  کاالی 
آغاز  طرح  این  اجرای  برای  را  داخلی  شرکت های  با 
که  جلساتی  در  اظهارداشت:  پرویزیان  کرده اند.کوروش 
از  بانک های دولتی و خصوصی در خصوص حمایت  با 
کاالی ایرانی داشتیم، مقرر شد بانک ها در سیاست های 
کاالی  خرید  برای  اعتباری  کارت  تسهیالت  اعتباری 

ایرانی در نظر بگیرند.وی افزود: بانک ها انعقاد قرارداد با 
شرکت های داخلی را برای اجرای این طرح آغاز کرده اند، 
را  کار  پارسیان  لیزینگ  طریق  از  پارسیان  بانک  در  ما 
آینده در  تا چند روز  این طرح  شروع کرده ایم و اطالعیه 
درج  خانگی  لوازم  شرکت های  و  خودروسازان  سایت های 
خواهد شد.رئیس کانون بانک های خصوصی درخصوص 
گفت:  کاال،  خرید  اعتباری  کارت  تسهیالت  سود  نرخ 
با شرکت های داخلی منعقد  بانک  براساس قراردادی که 

با  که  طوری  به  بود  خواهد  متفاوت  سود  نرخ  می کند، 
را  تسهیالت  سود  نرخ  می توان  داخلی،  شرکت  تخفیف 
این  به  پاسخ  در  تعیین کرد.وی  از ۱8 درصد هم  کمتر 
گفت:  می شود،  انجام  لیزینگ ها  کانال  از  آیا  که  سوال 
خیر، این طرح هم در بانک ها و هم از مسیر شرکت های 
لیزینگ انجام می شود.پرویزیان در پاسخ به این پرسش 
که آیا میزان کل منابعی که بانک ها در این قالب پرداخت 
برای  اظهارداشت: سقفی  است،  می کنند، مشخص شده 

این طرح تعیین نشده و بانک ها متناسب با منابع خود، 
می کنند. پرداخت  کاال  خرید  اعتباری  کارت  تسهیالت 

طرح  از  بانک ها  استقبال  عدم  علت  درخصوص  وی 
گذشته،  سال  در  عام  اعتباری  کارت  برای  مرکزی  بانک 
که  داشت  کوچکی  اشکاالت  مرکزی  بانک  طرح  گفت: 
به  بانک  ها  که  به گونه ای  شود،  اصالح  باید  اجرا  برای 
در  بتوانند  کاال  تولیدکننده  و  منابع  کننده  تامین  عنوان 
کنند. توافق  یکدیگر  با  شده ای،  تعریف  اختیارات  دامنه 

جناب آقای دکتر نادر ناصری و امین رضایی
از تالش و زحمات بی شايبه شما بزرگواران 

برای سالمتی و درمان فرزندمان علیرضا جان
 تشکر و قدردانی نموده، توفیق روزافزون تان را از درگاه ايزد منان خواستاريم.

خانواده حسین حاجی آبادی

از اعضای شرکت گدار  دعوت عمومی 
 948 ثبت  شماره  به  بیرجند  سفید 
جهت انتخاب هیئت مديره و مديرعامل 
در تاريخ 1397/2/16 ساعت 10 صبح 
بیرجند-  در  واقع  شرکت  دفتر  در 
خیابان مدرس- مدرس 18- پالک 2 

حضور به هم رسانید.

علی خسروی  آقای  گردد  می  اعالم  بدينوسیله 
فرزند محمد حسن به شماره ملی 0650997786 
برای مشخص کردن وضعیت پروانه کسب و مکان 
صنفی خود از تاريخ درج آگهی ظرف مدت 20 
روز به اتحاديه مراجعه نمايد. در غیر اين صورت 
پروانه کسب ابطال و اتحاديه هیچگونه مسئولیتی 

بر عهده نخواهد داشت.
 رئیس اتحادیه نانوایان شهرستان بیرجند

شرکت پخش مواد غذایی به تعدادی بازاریاب با حقوق عالی و پورسانت
 و یک راننده پایه 2 دارای کارت هوشمند و سالمت نیازمند است.

 تلفن: 1 - 32255380 / 0۹1560۴1۹52
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 روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی

 
 

یک مزحلٍ ای وسبت بٍ اوتخاب ضزکت ياخذ صالحیت اس ادارٌ تؼاين،کار ي رفاٌ اختماػی خُت اس طزیق فزاخًان مىاقصٍ ػمًمی      ضزکت آب مىطقٍ ای خزاسان خىًبی در وظز دارد :
 1397خىذ ي ادارات مىابغ آب تابؼٍ )بٍ صًرت حدمیی  در سیا    امًر خذماتی،پطتیباوی ي وگُباوی ضامل دفتز مزکشی ياقغ در بیز

 اقذام ومایذ.

 وام ي وطاوی مىاقصٍ گذار:
 32445590-4تلفه  –30پاسذاران  –خیابان پاسذران  –ضزکت آب مىطقٍ ای خزاسان خىًبی بٍ آدرس بیزخىذ  

 مشخصات پريشٌ: 
مزکشی ياقغ در بیزخىذ ي ادارات مىابغ آب ضُزستان َای بیزخىیذ،   امًر خذماتی،پطتیباوی ي وگُباوی ضامل دفتزمًضًع مىاقصٍ: 

  1397قایه، فزديس، سزایان، وُبىذان، طبس ي بطزيیٍ )بٍ صًرت حدمی  در سا  

 ب: مىابغ تامیه مالی: اػتبارات خاری ضزکت

 پ: کارفزما: ضزکت آب مىطقٍ ای خزاسان خىًبی 
 شرایط متقاضی:

 دارٌ تؼاين،کار ي رفاٌ اختماػی استان محل فؼالیت در رضتٍ ي پایٍ سقف مالی مًرد ویاسداضته گًاَی صالحیت اس ا -الف
 وذاضته سابقٍ خلغ یذی در دي سا  گذضتٍ -ب
 داضته گًاَی صالحیت ایمىی پیماوکارن ي ...-ج

 ماٌ ضمسی  12مذت پیش بیىی اوجام خذمات:  
وُصذ ي ضصت ي ) 968.000.000ماوتىامٍ باوکی بٍ مبلغ یک فقزٌ ض مبلغ تضمیه شرکت در فرآیىذ ارجاع کار:وًع ي 
 اػتبار بٍ وفغ ضزکت آب مىطقٍ ای خزاسان خىًبی ماٌ 3  ریا  دارای حذاقل ًنیلیم َطت

 محل، زمان ي مهلت دریافت ي تحًیل اسىاد مىاقصٍ: 
ساماوٍ  یافت اسىاد مىاقصٍ بٍخُت در 06/2/1397 مًرخ 19ساػت  تا 2/02/1397 صبح مًرخ 9ساػت پیماوکاران متقاضی اس 

 مزاخؼٍ ومایىذ. setadiran.irتذارکات الکتزيویک ديلت بٍ وطاوی 
 خًاَذ بًد. 17/02/1397ضىبٍ مًرخ ديصبح ريس  9:30مُلت تحًیل اسىاد: حذاکثز تا ساػت 

 تاریخ ي محل برگساری جلسٍ بازگشایی پاکات:
 زکت آب مىطقٍ ای خزاسان خىًبی خًاَذ بًد.در محل ض 17/02/1397ضىبٍ مًرخ ديصبح ريس  10ساػت 

 مذارک الزم برای دریافت اسىاد: 
ریا   45.000ریا  بابت َشیىٍ اسىاد ي  500.000)ضامل    ریا )پاوصذ ي چُل ي پىح َشار 545.000الف: فیص ياریشی بٍ مبلغ 
ک ملی ضؼبٍ مزکشی بیزخىذ بٍ بىام ضزکت باو 2175082197005کٍ بایذ بٍ حساب سیبا ضمارٌ   بابت مالیات بز ارسش افشيدٌ 
 گزدد. پزداخت  یکیساماوٍ ستاد بصًرت الکتزيو قیاس طزآب مىطقٍ ای خزاسان خىًبی 

 )ستاد  ديلت کیدر ساماوٍ تذارکات الکتزيو تیػضًب: 
 
 

نجات آب 
 کشاورزی

 در گرو آگاهی
 و حضور همگانی

شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی در نظر دارد :
    از طريق فراخوان مناقصه عمومی يک مرحله ای نسبت به انتخاب شرکت واجد صالحیت 
از اداره تعاون،کار و رفاه اجتماعی جهت امور خدماتی،پشتیبانی و نگهبانی شامل دفتر 
مرکزی واقع در بیرجند و ادارات منابع آب تابعه )به صورت حجمی( در سال 1397 اقدام 

نمايد.
نام و نشانی مناقصه گذار:

  شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی به آدرس بیرجند - خیابان پاسداران - پاسداران 30
تلفن: 32445590-4

مشخصات پروژه: 
موضوع مناقصه: امور خدماتی،پشتیبانی و نگهبانی شامل دفتر مرکزی واقع در بیرجند و 
ادارات منابع آب شهرستان های بیرجند، قاين، فردوس، سرايان، نهبندان، طبس و بشرويه 

)به صورت حجمی( در سال 1397 
ب: منابع تامین مالی: اعتبارات جاری شرکت

پ: کارفرما: شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی 
شرایط متقاضی:

الف- داشتن گواهی صالحیت از اداره تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان محل فعالیت در 
رشته و پايه سقف مالی مورد نیاز

ب- نداشتن سابقه خلع يدی در دو سال گذشته 
ج- داشتن گواهی صالحیت ايمنی پیمانکارن و ...

مدت پیش بینی انجام خدمات:  12  ماه شمسی
نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرآيند ارجاع کار: يک فقره ضمانت نامه بانکی به مبلغ 
968.000.000 )نهصد و شصت و هشت میلیون( ريال دارای حداقل 3 ماه اعتبار به نفع 

شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی
محل، زمان و مهلت دریافت و تحویل اسناد مناقصه: 

پیمانکاران متقاضی از ساعت 9 صبح مورخ 1397/02/2 تا ساعت 19 مورخ 1397/2/06 
 setadiran.ir جهت دريافت اسناد مناقصه به سامانه تدارکات الکترونیک دولت به نشانی 

مراجعه نمايند.
 مهلت تحویل اسناد: حداکثر تا  ساعت 9:30 صبح روز دوشنبه مورخ 1397/02/17 خواهد بود.

تاریخ و محل برگزاری جلسه بازگشایی پاکت ها:
ساعت 10 صبح روز دوشنبه مورخ 1397/02/17 در محل شرکت آب منطقه ای خراسان 

جنوبی خواهد بود. مدارک الزم برای دریافت اسناد: 
الف: فیش واريزی به مبلغ 545.000 )پانصد و چهل و پنج هزار( ريال )شامل 500.000 
ريال بابت هزينه اسناد و 45.000 ريال بابت مالیات بر ارزش افزوده( که بايد به حساب سیبا 
شماره  2175082197005 بانک ملی شعبه مرکزی بیرجند به نام شرکت آب منطقه ای 

خراسان جنوبی از طريق سامانه ستاد بصورت الکترونیکی پرداخت گردد. 
ب: عضويت در سامانه تدارکات الکترونیک دولت )ستاد(

روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی

شناسه: 163۷33

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

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 139660308001004100 - 96/12/28 هیئت اول/ دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان 
های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجند تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای عبدالعزيز جامی درمیان 
فرزند محمد حسین به شماره شناسنامه 27 و شماره ملی 5239561532 نسبت به ششدانگ يک باب باغ منزل به مساحت 1118 متر 
مربع به پالک های 877 و 791 فرعی از يک اصلی بخش 7 بیرجند از محل مالکیت محمد حسین خان جامی درمیان و غیره تايید و 
محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتیکه اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاريخ انتشار اولین آگهی به مدت 2 ماه اعتراض خود را به اين اداره تسلیم 
و پس از اخذ رسید، ظرف مدت يک ماه از تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايی تقديم نمايند. بديهی است در صورت 

انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 13۹۷/01/30 تاریخ انتشار نوبت دوم: 13۹۷/02/15   علی فضلی - رئیس ثبت اسناد و امالک بیرجند

آگهی مزایده اموال غیر منقول موضوع ماده ۳۴ - اصالحی قانون ثبت 
ششدانگ يک باب منزل مسکونی به مساحت دويست و شصت و سه ممیز هفده صدم مترمربع )263/17( به شماره پالک 
چهار هزار و نهصد و بیست و يک فرعی)4921( از پالک يک - اصلی واقع در سرايان دارای حدود شماال: به طول نوزده  متر 

و ده سانتی متر به ديوار شماره هفتصد و نوزده فرعی شرقا به طول چهارده متر و پنج سانتی متر به ديوار شماره هفتصد و نوزده فرعی 
جنوبا در دو قسمت اول ديواريست به طول شانزده متر و شصت و پنج سانتی متر به کوچه دوم درب و ديواريست به طول دو متر و هشتاد 
و پنج سانتی متر به کوچه غربا در دو قسمت اول ديواريست به طول شصت سانتی متر به خیابان جانبازان دوم ديواريست به طول يازده 
متر و پنجاه و پنج سانتی متر به خیابان جانبازان حقوق ارتفاقی ندارد به نام  آقای ابراهیم عرب فرزند خداداد ثبت و سند مالکیت صادر و 
تسلیم شده است و به موجب سند رهنی شماره بیست و دو هزار و هشتاد و هفت )22087(  دفتر اسناد رسمی شماره سی و چهار سرايان 
به تاريخ سی ام مهر ماه نود و سه به مدت پنجاه و دو ماه جمعا در قبال مبلغ ششصد و پنجاه میلیون ريال در رهن و وثیقه بانک ملت قرار 
گرفته است لذا بستانکار مستند به ماده  34 - اصالحی قانون ثبت از دفترخانه تنظیم کننده سند تقاضای صدور اجرائیه علیه نامبرده را 
نموده که پرونده تحت کالسه فوق در اجرای ثبت سرايان تشکیل و اجرايیه صادره به مديون وفق ماده 18 آئین نامه اجرای اسناد رسمی 
ابالغ و صحت ابالغ توسط متصديان مربوطه گواهی شده است به دلیل اينکه متعهد ظرف 10 روز مهلت قانونی از تاريخ ابالغ اجرائیه 
بدهی خود را توديع ننموده به تقاضای بستانکار و پس از طی تشريفات قانونی ملک مذکور با اين مشخصات بوسیله کارشناس منتخب 
که برابر ماده 102 - آيین نامه اجرا تعیین شده بود جمعا به مبلغ هفتصد و پنجاه میلیون ريال )750/000/000( ارزيابی و به دلیل عدم 
وصول اعتراض در مهلت مقرر قطعی گرديده و پالک فوق الذکر در اجرای مقررات آيین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی الزم االجرا در قبال 
طلب بستانکار در روز يکشنبه بیست و سوم ارديبهشت ماه نود و هفت )97/02/23(  از ساعت نه صبح الی دوازده ظهر در محل اداره ثبت 
اسناد و امالک سرايان از طريق مزايده به فروش خواهد رسید. مزايده حضوری و نقدی از مبلغ ارزيابی شده شروع و به باالترين مبلغی که 
پیشنهاد داشته باشد واگذار خواهد و هزينه های مربوط به نقل و انتقال ملک و ساير هزينه های احتمالی از قبیل دارايی و شهرداری و 
غیره که مبلغ آن مشخص نمی باشد بر عهده برنده مزايده خواهد بود و هزينه های دولتی به شرح ماده 40- آئین نامه اجرای مفاد اسناد 

رسمی الزم االجرا وصول خواهد شد
تاریخ انتشار: 13۹۷/01/30     محمود جهانی مهر- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک سرایان

آگهی ابالغ اجراییه پرونده کالسه 9600۳52 اجرای ثبت قاین

 بدين وسیله به آقای محمد میرنظامی فرزند غالم با کد ملی 0889954380 بدهکار پرونده اجرايی کالسه فوق ابالغ 
می گردد که  مستند به قرارداد بانکی شماره 921952677/66 - 1392/09/19 از طرف بانک ملت شعبه قاين، تقاضای 

صدور اجرائیه به مبلغ 873/000/000 ريال به انضمام هزينه نیم عشر دولتی صورت گرفته است که پرونده اجرايی تشکیل لیکن ابالغ 
اجرائیه به دلیل عدم امکان ابالغ واقعی در محل آدرس به اظهار میسر نگرديد، لذا به استناد ماده 18 آيین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی 
الزم االجرا موضوع اجرائیه فوق به آقای محمد میر نظامی ابالغ و از تاريخ انتشار، اين آگهی ابالغ شده محسوب می گردد و مستفاد از 

ماده مذکور عملیات اجرايی ده )10( روز پس از انتشار آگهی اجرايی جريان می يابد.
علی صفایی فر- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک قائنات



پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583
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پنجشنبه * 30 فروردین 1397* شماره 4047

برگزاری بیش از 380 تور بازدید صنعتی و معدنی در استان
کاوش- رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گفت: 384 تور بازدید از واحدهای صنعتی و معدنی و ظرفیت های تجاری استان برگزار شد که در مجموع 8 هزار و 290 نفر در 
سال 96 از ظرفیت ها، توانمندی ها و پتانسیل های صنعتی، معدنی و تجاری استان بازدید کردند.شهرکی با اشاره به برگزاری این تورها افزود: این بازدیدها با همکاری واحدهای صنعتی و 
سالم آوا . به سمع شهروندان برسانید، گول این معدنی و برای اقشار مختلف مردم از جمله نخبگان، اساتید دانشگاه، دانشجویان، سرمایه گذاران و صنعت گران، خبرنگاران، دانش آموزان، اصحاب رسانه و... در سطح استان برگزار شده است.

فروشگاه ها را که اطالعیه و پیامک می دهند، و 
درصدی کم می کنند و یا قرعه کشی می کنند 

نخورند ، این شگردشان می باشد.
915...915
سالم. مسئوالن جهاد کشاورزی لطفا بجای این 
که در دفتر کارتان بنشنید منتظر بمانید خسارت 

زده از آفات بیاد. لطفا شما به سراغ شون برید. 
915...491
با گذشت چند سال از سکونت و پرداخت اقساط 
های  تعاونی  بیشتر  چرا  ها  تعاونی  اعضا  توسط 

مسکن مهربیرجند پایانکار نگرفته اند.
915...494
شود  باعث  نباید  انتظامی  نیروی  متعدد  وظایف 
دچار روزمرگی شود بلکه باید با تقویت واحدهای 
را  فرایندها  در  تحول  علمی  بصورت  تحقیقاتی، 
و  نقاط ضعف  از  با اطالع  بتوانند  و  باشند  داشته 

قوت شاهد بهروری بیشتر باشیم.
910...673
گوش  به  مردم  درد  که  ممنونم  عزیز  آوای  از 

رسونه می  مسئولین 
915...838
سالم ما در بیرجند تابلویی که مسیرها رو کامل 
مشخص کند نداریم اون چند تا تابلو هم فقط چند 
نقطه نصب شده اگر کسی بخواد ادامه مسیر بدهد 
تابلوی دوم یا سوم که به محل مورد نظر برسد 
تابلوی  اعظم هیچ  پیامبر  بلوار  ندارد ضمنا  وجود 
اعالم مسیر ندارد ما که بیرجندی هستیم گاهی 
تا  بشیم  خارج  اتوبان  از  باید  کجا  از  دونیم  نمی 
به مسیر مورد نظر برسیم از اتوبانهای تهران الگو 
هم  زیادی  هزینه  میکنم  خواهش  کنید  برداری 

ندارد که بهانه نبود بودجه رو پیش بکشید.
915....608
اخطار  زنگ  فاقد  آزاد  دانشگاه  آژانس  سالم  
ناچارا  سرویس  درخواست  برای  که  باشد  می 
بزند  سوت  بادهان  بایست  می  ورودی  نگهبان 
برای  این  و  شوند  متوجه  آژانس  رانندگان  تا 
دانشگاه با آن همه وسعت بعید است که نتواند 

جایی مناسب برای آژانس پیش بینی کند.
915...705
پرورش  و  آموزش  مسئوالن  لطفا  سالم. 
سنجی  نظر  بدون  علت  چه  به  دهند  توضیح 
تحصیلی  سال  را  کلی  جابجایی  آموزگاران  از 

آینده اجرا خواهند کرد. با تشکر.
915...159
با سالم خدمت شهردار. آیا بهتر نبود بجای این 
درختهای سرو که در بلوار غفاری کاشتین درختی 
می کاشتین تا شهر از یکنواختی خارج می شود و 

زمستان و تابستان قابل تشخیص باشه
915...593
لطفا  پرورش  و  آموزش  کل  مدیر  خدمت  سالم 
به   ... دولتی  دبستان  در  چرا  فرمایید  پیگیری 
بچه ها میگویند اگر مبلغ60 هزار تو مان کمک 
به مدرسه نیاورید شما را به اردو نمی بریم بچه 
به  را  پول  این  اگه  بابا  میگوید  و  کرده  بغض  ام 
احساسات  با  روم چرا  نمی  به مدرسه  ندهید   من 
بچه ها بازی می کنند ما منتظر پیگیری و پاسخ 
با تشکر  نامه مردمی هستیم  روز  شما در همین 
از آوا که به درد دل مردم گوش میکنید آوا جان 
وشرمنده  ندارند  که  مردم  از  قشری  بخاطر  لطفا 

فرزندشان هستند پیگیری کن خیلی ممنون!
915...906
سالم. متاسفانه مسئولین ما فقط بلدند گزارش 
است،  آلودگی هوا  است،  بدهند که خشکسالی 
کاری  هیچ  اما  و....  داریم  گرد  ریز  مشکل 
خدا  لطف  به  روز  چند  این  نمیدهند.  انجام 
مهار  برای  اقدامی  کوچکترین  شد  بارندگی 
روان آب ها نشد که نشد. چند ماه بعد دوباره 
مردم  از  داریم.  آب  مشکل  که  میدن  گزارش 

خجالت نمی کشید از خدا شرم کنید.
915....685
بیمارستان ها و مراکز مهم درمانی  آوا چرا همه 
شهری  شمال  ما  مگر  است،  شهر  جنوب  سمت 
ها چه گناهی کردیم که باید از همه چیز محروم 
شهر  طرف  این  فکر  به  هم  قدری  لطفا  باشیم، 
باشید، مسلم است که قشر این سمت به نسبت 

از وضع مالی پایین تری هم برخوردارند.
ارسالی به تلگرام آوا

سالم آوا، چرا باید تیتر بزنیم “توسعه غرب از شرق 
بیشتر است” و مسئوالن هم به جای عمل صرفا 
از آن حرف بزنند؟ خب بروید علت آن را پیدا کنید 
و کار انجام دهید. بخدا خسته شدیم بس که در 
این جلسات حرف زدید و شعار دادید. اگر قرار بود 
با این حرف ها کاری درست شود، تا حاال شده بود.
ارسالی به تلگرام آوا

به اتوبوسرانی بگید پیگیر اتوبوس های خط غفاری 
و معلم شوند. گاهی وقت ها به ازای هر 2 سرویس 
از خط های دیگه یک سروسیس می آید. و بعضی 
راننده ها هم در طول مسیر برای کارهای شخصی 
و یا نزدن حتی یک نفر، اتوبوس را مدت طوالنی 
متوقف می کنند. مسیرهایی که پر از دانشجوس و 
زمان خیلی برایشان مهم است اینقدر بی نظمی واقعا؟
ارسالی به تلگرام آوا

به عنوان یک شهروند ساده روی صحبتم برهمه 
ی مدیران استانی است خواهشمندم همانقدر که 
من به عنوان یک همشهری دغدغه ی استفاده و 
خرید محصوالت تولیدی استان،از سنگ گرفته تا 
یک جوراب ساده را دارم که با این کار باعث می 
شود چرخ تولید صنعتگران و تولید کنندگان استان 

ما بچرخد شما هم همانقدر غیرت به خرج دهید.
ارسالی به تلگرام آوا

از  تلخی  خاطرات  با  را   96 سال  برزجی-  عصمت 
بیرجند-  محور  در  خصوص  به  ای   جاده  تصادفات 
قاین پشت سر گذاشتیم . تصادف اتوبوس زائران امام 
سال    ، استان  که  بود  مصیبتی   بزرگترین  ع(،   ( رضا 
توانستیم   می  کاش  شد.  متحمل  جاده  این  در  گذشته 
تهیه  استان  های  جاده  از  را  گزارشی  جدید  سال  در 
کشته  آمار  و  تصادفات  از  خبری  آن   در  که  کنیم 
با  را  این گزارش  باز هم مجبوریم  اما   ، نباشد  شدگان 
روز  چند  همان  در  فقط  که  ای  دهنده  تکان  آمارهای 

افتاده شروع کنیم.  اتفاق  نوروز  تعطیالت 

نوروز امسال با 153 تصادف 
در جاده های استان گره خورد

آنطور که فرمانده پلیس  راه خراسان جنوبی  در اولین 
نوروزی  تعطیالت  پایان  از  بعد  خود  خبری  نشست 
 153 جاری  سال  نوروزی  طرح  در   : است  داده  خبر 
فقره   24 که  داد  رخ  استان  محورهای  در  را  تصادف 
 11 جرحی،  فقره   118 خسارتی،  تصادفات  این  از 
است  بوده  مجروحی  نفر   253 همچنین  و  فوتی  فقره 
نفر  یک  تنها   گذشته  سال  به  نسبت  میزان  این  که 
کاهش داشته است. با وجود اینکه در سال 96 پروژه 
در  خصوص  به  استان  های  جاده  سازی  بانده  دو 
هنوز  اما  داشته  خوبی  پیشرفت  -قاین  بیرجند  محور 
می  تصادفات  اصلی  مقصر  را  جاده  این  ای  عده  هم 

دانند و از سفر در آن  هراس دارند. 

تشدید نواقص جاده ها با خطاهای انسانی 

یکی از رانندگان کامیونت در بیرجند به خبرنگار ما می گوید 
: معموال هفته ای دو  سرویس در این جاده تردد می کنم و 

بدترین مسیر محور قاین به سمت گناباد است. 
سازی  راه  وسایل  تردد   ، خاکی  شانه  نداشتن  افضلی 
برخی  توسط  قوانین  نکردن  رعایت  مهمتر  همه  از  و 
از راننندگان را از عوامل مهم خطر ساز در این محور 
برخی  در  افزاید: گرچه جاده ها  عنوان می کند و می 
آشنایی  عدم  اما  هستند  آفرین  خطر  و  باریک  مسیرها 

رانندگان با جاده نیز می تواند حادثه ساز شود. 
وی به وضع جاده بیرجند به سمت طبس اشاره می کند 
و می گوید: این مسیر از لحاظ کویری بودن خلوت تر 
است اما به دلیل گرمای زیاد آسفالت مناسبی ندارد و 

دو طرفه بودن مسیر نیز خطر ساز است. 

مسیرهای طوالنی کویر
 و نبود استراحتگاه کافی

در  راهی  بین  های  گاه  استراحت  کمبود  از  راننده   این 
مسیر های استان یاد آور می کند  و می افزاید: رانندگان 
در جاده های استان مجبور هستند مسیر های طوالنی را 
در کویر طی کنند به هم دلیل نیاز است که مجتمع های 
بین راهی برای استراحت کوتاه رانندگان در نظر گرفته 
شود.  افضلی  در عین حال این مسیر را با بیرجند- مشهد 
مقایسه می کند و می گوید: در آن مسیر اگر استراحتگاه 
اما روستا ها بین راه بیشتر هستند و فاصله  کمتر است 
بین شهر ها نیز کمتر از مسیر بیرجند - طبس می باشد. 
آسفالت  مزیت  به  ای  جاده  نواقص  این  کنار  در  وی 
مناسب مسیرها اشاره ای دارد و عنوان می کند: نسبت 
آسفالت جاده  استان ها وضعیت  از  برخی  به جاده های 
های ما بهتر است اما اگر جاده ها دو بانده شده یا تبدیل 
به آزاد راه شود جا به جایی با سرعت بهتری انجام شده 

و درصد تصادفات نیز پایین می آید. 

خراسان جنوبی کمترین سهم را
 از جاده های دوبانده کشور دارد

این راننده تردد زیاد وسایط نقلیه سنگین را عاملی بر 
گوید:  می  و  داند  می  ها  جاده  آسفالت  بیشتر  تخریب 
انتهای  که  شود  دقت  باید  نیز  آسفالت  این  ترمیم  در 
آسفالت را شیب دار کنند تا باعث بروز تصادف و ایجاد 

نقلیه نشود.  نقض فنی در وسایط 
برای حمل جوجه  از خراسان جنوبی  افضلی که معموال 
خراسان  که  است  معتقد  کند  می  سفر  کشور  شمال  به 
جنوبی نسبت به سایر استان ها کمترین حجم جاده یک 
طرفه را دارد . وی همچنین عنوان می کند: از آنجایی که 
مسیرهای استان ترانزیتی است باند کندرو برای وسایط 

نقلیه سنگین در نظر گرفته شود. 

مرز خراسان جنوبی ، پایان
 دوبانده شدن راه های بین استانی

 
استان  به   را  امسال  نوروز  که  شهروندان  از  دیگر  یکی 
کرمان مسافرت کرده نیز به مقایسه بین وضع جاده های 
کرمان  استان  در  گوید:  می  و  پردازد  می  استان  دو  این 
تمامی جاده هایی که سفر می کردیم دو بانده بود و وقتی 
به شهر مرزی بین استان خراسان جنوبی رسیدیم وارد جاده 
های دو طرفه و باریک شدیم. قاسمی معتقد است که باید 
دولت در جاده های کویری تمهیداتی بیاندیشد تا رانندگان 
خستگی کمتری را متحمل شود زیرا بسیاری از تصادفات 

ناشی از همین خستگی هاست. 
وی ادامه می دهد: اگر برخی مسیرهای جدید نیز ایجاد 
شود که فاصله بین استان تا مرکز کشور کمتر شود بدون 

شک تردد راحت تر و با خطر کمتر انجام خواهد گرفت. 

جریمه های دریافتی از رانندگان
 در جاده های استان هزینه شود

سوی  از  که  آمارهایی  به  نیز  شهروندان  از  دیگر  یکی 
پلیس استان در خصوص قبوض جریمه اعالم شده اشاره 

در حدود 12  باالیی  بسیاری  رقم  گوید:  و می  کند  می 
شده  صادر  نوروز  تعطیالت  در  فقط  جریمه  قبض  هزار 
که این حجم جریمه دریافتی از مردم اگر در جاده های 
استان توسط دولت هزینه شود قطعا مشکالت جاده ای 
کمتر خواهد شد. میری همچنین  نبود استراحتگاه های 
بین راهی را عاملی مهم در تشدید خستگی رانندگان می 
داند و می افزاید: فاصله بین شهرهای استان زیاد است و 

باید فکری برای این مسیرهای طوالنی کنند. 

افزایش بزرگراه ، اولویت اصلی
 راه و شهرسازی در سال جدید 

اولویت  نیز  جنوبی  خراسان  شهرسازی  و  راه  کل  مدیر 

اصلی حوزه تحت امرش را در سال 97 افزایش بزرگراه 
های استان عنوان می کند و به خبرنگار ما می گوید: هزار 
و 866 کیلومتر در کل استان باید  بزرگراه شروع شود که اگر به 
اتمام برسد 90 درصد شهرستان ها از باند دوم برخوردار می شوند. 
جعفری  ادامه می دهد: تاکنون 460 کیلومتر راه اصلی 
دو بانده شده و 477 کیلومتر نیز در دست اجرا است .وی 
یکی از برنامه های سال جدید را دوبانده شدن بیش از 

100 کیلومتر راه عنوان می کند.

 اعتبارات ارتقای شاخص ها
 هنوز به جاده بیرجند-  قاین نرسیده است

مدیرکل راه و شهرسازی استان همچنین به روند تخصیص 
اعتبارات نیز اشاره ای دارد و می افزاید: در سال گذشته 

برای محور بیرجند- زاهدان تخصیص خوبی داشتیم .
محور             در  اعتبارات  کمبود  از  حال  عین  در  جعفری 
بیرجند - قاین سخن می گوید و عنوان می کند: سال گذشته 
84 درصد اعتبارات در این محور تخصیص یافت که البته 
قرار بود از محل ماده 180 و اعتبارات ارتقای شاخص های 
منطقه ای نیز 29 میلیارد و 200 میلیون  تومان تخصیص 
داده شود که هنوز از این اعتبارات خبری نیست البته وی 
این توضیح را داد که در سطح کالن کشور این اعتبارات 
توزیع نشده است و فقط 2 میلیارد از 14 میلیارد ماده 180 

یافت. تخصیص  جنوبی  و  رضوی  خراسان  بین  مشترکا 
وی یکی دیگر از برنامه های سال جدید را تکمیل محور 
دیهوک - بجستان عنوان می کند و می افزاید: در این 
و  کرمان  استان  دو  بین  مشترکی  اعتبارات  نیز  محور 
خراسان جنوبی در نظر گرفته شده که اگر تخصیص پیدا 

کند قطعه  جدید وارد فاز مناقصه می شود.

21 میلیارد تومان سهم محور 
بیرجند - قاین از بودجه 97 

در  کار  کندی  علت  استان   شهرسازی  و  راه  مدیرکل 
مسیرهای یاد شده را ردیف اعتباری پایین می داند و می 
گوید: برای سال جدید 21 میلیارد تومان بودجه به محور 

بیرجند- قاین در نظر گرفته شده در حالی که پیمانکاران 
90 میلیارد تومان مطالبات معوق دارند. 

پرونده  امسال  آیا  که  سوال  این  به  پاسخ  در  جعفری 
شد  خواهد  بسته  قاین  بیرجند  محور  شدن  دوبانده 
شده  گرفته  نظر  در  که  اعتباراتی  اگر  دهد:  می  پاسخ 

محقق شود  80 درصد کار انجام می شود. 
وی با بیان اینکه  هنوز تا استاندارد دو بانده سازی جاده های 
استان  900 کیلومتر فاصله داریم تصریح می کند: طبق برنامه 
باید تمام مراکز شهرستان ها از طریق جاده دو بانده به مرکز 
استان وصل شود که هنوز فاصله زیادی تا این مقدار داریم. 

برای آزاد راه باید
 سرمایه گذار پیش قدم شود

نیز   78 میل  جاده  به وضع  و شهرسازی   راه  مدیر کل 
اشاره می کند و می افزاید: در این مسیر نیز 60 کیلومتر 
باقی مانده بعد از  گذشت 5 سال پارسال شروع شده  که 
با تخصیص 10 میلیارد تومان 25 کیلومتر آن زیر سازی 
فاز مناقصه آسفالت می شود و در  به زودی وارد  شد و 
سال جدید نیز 10 میلیارد تومان اعتبار گرفته که عملیات 

زیر سازی برای 30 کیلومتر دیگر آغاز می شود. 
می  نیز  استان  در  راه  آزاد  ایجاد  خصوص  در  جعفری 
شود  قدم  پیش  گذار  سرمایه  باید  راه  آزاد  برای  گوید: 

که محور دیهوک- راور در برنامه آزاد راه قرار گرفته و 
مطالعات آن نیز در دست انجام است. 

برای  نیز  قاین  بیرجند-  مسیر  در  دهد:  می  ادامه  وی 
پیمانکار  اما  بودیم  رسیده  تفاهم  به  راه  آزاد  ایجاد 

تضمین های الزم را نتواست تامین کند.

ایجاد راه جدید در سیاست 
وزارت راه و شهرسازی نیست

مدیرکل راه و شهرسازی با این توضیح که آزاد راه باید توجیه 
اقتصادی داشته باشد تصریح می کند: مسیر هایی با تردد 
پایین برای سرمایه گذار توجیه اقتصادی ایجاد آزاد راه را 
ندارد. وی درباره کوتاه شدن برخی از مسیر ها با ایجاد راه 
جدید نیز اظهار می کند: مسیری از سمت فر دوس به طرف 
بیرجند، عشق آباد و معلمان نیز مطالعات آن انجام شده که 
در صورت بازگشایی فاصله تا تهران  150کیلومتر نزدیکتر 
می شود اما برای این مسیر باید  500 کیلومتر راه جدید 
ساخته شود که باتوجه به پروژه نیمه تمام سیاست وزارت 
مقصر  اذهان عمومی  در  گرچه  نیست.  و شهرسازی   راه 
اصلی تصادفات جاده های استان است اما نظر مدیرکل راه 
و شهرسازی چیز دیگری است او در این خصوص می گوید: 
خطر انسانی بیشتر تصادفات را رقم می زند چرا که آمارها نیز 
نشان می دهد اغلب تصادفات بر اثر واژگونی خودروهاست 
و در نقاطی اتفاق می افتد که از نظر مسئوالن نقاط حادثه 
خیز نیست. البته وی این اعتقاد را نیز دارد که اگر راه ها یک 
طرفه شود حوادث کمتر رخ می دهد اما  در عین حال اذعان 
می کند که کمبود اعتبارات روند دوبانده سازی جاده ها را در 
استان کند کرده است. جعفری با این توضیح که فعال پروژه 
دارند  باالتری  تخصیص  جمهوری  ریاست  مصوب   های 
می گوید: برای جذب بیشتر اعتبارات باید همه مسئوالن 
از نمایندگان گرفته تا استاندار و سایر مدیران تالش کنند. 

سرمایه گذاران مجتمع های بین راهی 
تمام قد حمایت می شوند

یکی از گالیه های رانندگان کمبود مجتمع های خدمات 
این  در  که  است  راهی  بین  های  استراحتگاه  و  رفاهی 
خصوص نیز معاون فنی و نظارت اداره کل حمل و نقل 
استان به خبرنگار ما می گوید: این اداره کل فقط مسئول 
صدور مجوز است و برای ایجاد یک مجتمع بین راهی باید 

سرمایه گذار شخصی پیش قدم شود. 
اگر  البته  دهد:  می  ادامه  رابطه  این  در  قالسی  کاظم 
و  خدماتی  مجتمع  ایجاد  متقاضی  گذاری  سرمایه 
تمام  به صورت  باشد  استان  جاده های  در سطح  رفاهی 
رمپ  ایجاد  زمینه  در  حتی  و  کنیم  می  حمایت  او  از  قد 
کمک  بالعوض  نیز  ها  مجتمع  این  خروج  و  ورود 
بودن  ساخت  دست  در  از  وی  گیرد.  می  انجام  هایی 
و   دهد  می  خبر  استان  در  جدید  راهی  بین  مجتمع   30 
می افزاید: این مجتمع های رفاهی بیشتر در مسیر های 
شود. می  ساخته  ماهیرود  مرز  جاده  و  فردوس  قاین، 

از دالیل کمبود استراحتگاه های بین راهی را  وی یکی 
توجیه نداشتن برای سرمایه گذاری عنوان می کند و می 
گوید: به خصوص در مسیر بیرجند به سمت طبس متقاضی 
کمتری وجود دارد اما در عین حال تالش کرده ایم با ایجاد 

سکوهای نماز جبران این کمبود را داشته باشیم. 
هزینه نگهداری راه ها ، نقاط حادثه خیز و برنامه های سال 
97 برای ساخت استراحتگاه های موقت بین راهی از دیگر 
سواالت ما بود که متاسفانه به دلیل عدم هماهنگی صحیح 
بین روابط عمومی و معاونان مربوطه در اداره کل حمل و 
نقل و پایانه های استان  و علی رغم سرگردانی یک ساعته 

خبرنگار ما در این اداره کل بی پاسخ ماند.

جاده های استان زیر بار بی اعتباری 
900 کیلومتر فاصله تا استاندارد دو بانده شدن جاده های استان 

عکس :گرگی

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت دوم

 962555 کالسه   پرونده  در  اینکه  به  نظر 
به  بیرجند  عمران  توسعه  شرکت  اجرایی 

مدیریت عاملی آقای مصطفی امیری محکوم به پرداخت 
محمد  علی  آقای  حق  در  ریال   95/196/250 مبلغ 
حق  در  االجرا  حق  ریال   4/625/000 مبلغ  و  پناهی 
دولت گردیده است و در قبال بدهی محکوم علیه سنگ 
گرانیت معرفی و توقیف و به مبلغ یکصد میلیون و پنجاه 
هزار ریال کارشناسی گردیده و قرار است از طریق مزایده 
روز یکشنبه تاریخ 1397/2/16 از ساعت 8 الی 9 صبح 
اختالف  حل  شوراهای  مجتمع  احکام  اجرای  دفتر  در 
ارزیابی  بهای  از  پایه  قیمت  که  برسد  فروش  به  بیرجند 
پیشنهاد  را  قیمت  باالترین  به شخصی که  و  شده شروع 
پیشنهادی  مبلغ  درصد   10 شد.  خواهد  فروخته   نماید 
مکلف  نامبرده  و  دریافت  مزایده  برنده  از  المجلس  فی 
باقیمتنده  پرداخت  به  نسبت  ماه  یک  تا  حداکثر  است 
درصد   10 صورت  این  غیر  در  نماید  اقدام  معامله  ثمن 
شد.  خواهد  تجدید  مزایده  و  ضبط  دولت  نفع  به  اولیه 
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 
 www.dadkj.ir آدرس  به  دادگستری  سایت  وب  از 

قابل مشاهده می باشد. 

منفرد- مدیر اجرای احکام مجتمع شوراهای حل 
بیرجند اختالف 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی
 اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان قاین

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 13966030800200788 - 1396/12/21 هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند 
رسمی مستقر در واحد ثبتی قاین تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی خانم فاطمه سیه چهره فرزند رجب به شماره شناسنامه 182 صادره از قاین 
به شماره ملی 0888951991 در ششدانگ یک قطعه باغ به مساحت 988/80  متر مربع در تمامی پالک 59 فرعی از 1270- اصلی بخش 11 قاین 
واقع در مزرعه ابوالخیری - باغستان ابوالخیری خریداری سه دانگ مشاع )مع الواسطه( از ناحیه وراث آقای سید محمد مرتضوی و خانم شریعتی مالکین 
رسمی و سه دانگ مشاع دیگر از ناحیه مالکیت خودش که به عنوان ثبت صداقیه ثبت شده است، محرز گردیده است.  لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 2 ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه تاریخ  تسلیم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1397/01/30  تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/02/15   علی صفایی فر - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک قائنات

آگهی مزایده اموال غير منقول موضوع ماده ۳۴ - اصالحی قانون ثبت 
ششدانگ  یک دربند مغازه به مساحت پنجاه و پنج ممیز هفتاد و هشت صدم متر مربع )55/78 ( به شماره پالک چهار هزار و 
دویست و ده فرعی )4210( از پالک یک - اصلی واقع در سرایان دارای حدود شماال به طول پنج متر و چهل سانتی متر درب و 

دیواریست به پیاده رو بلوار شهدا شرقا اول به طول دو متر و شصت و هفت سانتی متر دوم به وضعیت جنوبی به طول بیست سانتی متر سوم 
به طول هشت متر و هفده سانتی متر دیوار به دیوار پالک یک اصلی جنوبا به طول پنج متر دیواریست به پالک یک اصلی غربا به طول ده متر 
و هشتاد سانتي متر دیوار به دیوار پالک چهار هزار و دویست و نه فرعي حقوق ارتفاقی ندارد به نام آقای محمد جواد بقالی فرزند غالمرضا ثبت 
و سند مالکیت صادر و تسلیم شده است و به موجب سند رهنی شماره بیست هزار و پانصد و هفتاد و پنج )575 20( دفتر اسناد رسمی شماره 
سی و چهار سرایان به تاریخ سی ام بهمن ماه نود و دو به مدت سی ماه جمعا در قبال مبلغ پانصد و پنجاه میلیون ریال در رهن و وثیقه بانک 
ملت قرار گرفته است لذا بستانکار مستند به ماده 34 - اصالحی قانون ثبت از دفترخانه تنظیم کننده سند تقاضای صدور اجرائیه علیه نامبرده را 
نموده که پرونده تحت کالسه فوق در اجراي ثبت سرایان تشکیل و اجرائیه صادره به مدیون وفق ماده 18- آئین نامه اجرای اسناد رسمی ابالغ 
وصحت ابالغ توسط متصدیان مربوطه گواهی شده است به دلیل اینکه متعهد ظرف 10 روز مهلت قانوني از تاریخ ابالغ اجرائیه بدهی خود را 
تودیع ننموده به تقاضای بستانکار و پس از طی تشریفات قانونی ملک مذکور با این مشخصات بوسیله کارشناس منتخب که برابر ماده 102-آیین 
نامه اجرا تعیین شده بود جمعا به مبلغ یک میلیارد و پانصد و نود و پنج میلیون ریال ) 1/595/000/000( ارزیابی و به دلیل عدم وصول اعتراض 
در مهلت مقرر قطعی گردیده و پالک فوق الذکر در اجرای مقررات آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی الزم االجرا در قبال طلب بستانکار در 
روز دوشنبه بیست و چهارم اردیبهشت ماه نود و هفت )97/02/24( از ساعت نه صبح الی دوازده ظهر در محل اداره ثبت اسناد و امالک سرایان 
از طریق مزایده به فروش خواهد رسید. مزایده حضوري و نقدي از مبلغ ارزیابی شده شروع و به باالترین مبلغی که پیشنهاد داشته باشد واگذار 
خواهد شد و هزینه های مربوط به نقل و انتقال ملک و سایر هزینه های احتمالی از قبیل دارایی و شهرداری و غیره که مبلغ آن مشخص نمی 
باشد بر عهده برنده مزایده خواهد بود و هزینه های دولتی به شرح ماده 40 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی الزم اإلجرا وصول خواهد شد.
تاریخ  انتشار: 1397/01/30     محمود جهانی مهر- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک سرایان

آگهی مزایده اموال غير منقول )اسناد ذمه( 
به استناد مواد 121 و 122 - آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی تمامی سی و هفت سهم مشاع از کل یکصد سهم ششدانگ 
یک دستگاه آپارتمان واقع در طبقه همکف دارای پالک ثبتی 6992 فرعی از 250- اصلی بخش 2 بیرجند به مساحت 
66/54 مترمربع با کاربری مسکونی با قدرالسهم از عرصه و سایر مشاعات و مشترکات طبق قانون تملک آپارتمان ها و آیین 

نامه اجرایی آن به نشانی بیرجند، خیابان فرهنگ، نسترن 2 پالک 8 ملکی آقای محمد حسین جانفدا فرزند غالمرضا دارنده شماره ملی 
0652731856 و  شناسنامه شماره 39  متولد 41/10/20  که سند مالکیت آن ذیل ثبت 84960 صفحه 50 دفتر 529 - امالک بیرجند 
صادر و تسلیم  گردیده است ششدانگ ملک محدود است به حدود چهارگانه مندرج در پرونده ثبتی بدین شرح : شماال در دو قسمت 
به طول های 4 متر و 30 سانتیمتر و یک متر و 40 سانتیمتر اول دیواریست دوم دیواریست مشترک، اول به محوطه پارکینگ، دوم به 
انباری قطعه 2  شرقا به طول هفت متر و پنجاه سانتیمتر دیوار به دیوار است به ملک مجاور شماره 4867 فرعی جنوبا در سه قسمت 
که قسمت دوم آن شرقی است به طول های پنج متر و 70 سانتیمتر و یک متر و چهار متر و هشتاد سانتیمتر اول درب و دیواریست 
دوم دیواریست،  سوم دیوار و پنجره است اول تا سوم به حیاط مشاعی غربا در چهار قسمت که قسمت های دوم و سوم آن شمالی است 
به طول های چهار متر و نود سانتیمتر و سه متر و یک متر و هشتاد سانتیمتر وسه متر و پنجاه سانتیمتر اول دیوار به دیوار است ، دوم 
دیواریست مشترک، سوم دیواریست، چهارم درب و دیوار است ، اول به ملک مجاور شماره 4871 فرعی، دوم به راه پله، سوم و چهارم 
به  محوطه  پارکینگ ، سقف با کف طبقه اول اشتراکی است کف بر روی عرصه مشاعی واقع است که به موجب پرونده اجرایی کالسه 
9601164 مستند به  چک بالمحل شماره 404241 مورخ 94/9/20 در قبال مبلغ سیصد و شصت و پنج میلیون ریال طلب آقای محمد 
خطی فرزند علیرضا دارنده شماره ملی 0640007491 و حقوق دولتی متعلقه توقیف و حسب تقاضای بستانکار ششدانگ پالک مذکور 
به موجب صورتجلسه وارده به شماره 96008563  مورخ 96/12/12 مامور اجرا و نظریه وارده به شماره 96008773  مورخ  96/12/16 
کارشناس رسمی دادگستری در رشته راه و ساختمان به صورت یک واحد آپارتمان در همکف از یک ساختمان مجموعه  سه واحدی در 
سه سقف )دو طبقه روی پیلوت مسکونی( که با اسکلت فلزی و سقف بتنی و مهاربند جانبی اجرا گردیده و به مبلغ یک میلیارد و یکصد و 
هشتاد میلیون ریال ارزیابی و تمامی 37 سهم مشاع از کل یکصد سهم ششدانگ آپارتمان مذکور به مبلغ چهارصد و سی و شش میلیون 
و ششصد هزار ریال )436/600/000(  ارزیابی و به دلیل عدم وصول اعتراض قطعیت  یافته که در قبال تمام طلب بستانکار و یک تا دو 
عشر اضافی بازداشت شده است. بر اساس جوابیه شماره 301/97/141  مورخ 97/1/15 اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند مالکیت مدیون 
محرز بوده و در بازداشت دیگری نمی باشد و در روز چهارشنبه مورخ 97/2/19 از ساعت 9 الی 12 ظهر در محل اداره اجرای اسناد رسمی 
بیرجند واقع در میدان شهدا از طریق مزایده به فروش خواهد رسید. مزایده حضوری و نقدی از مبلغ ارزیابی شده فوق شروع و به باالترین 
قیمت پیشنهادی واگذار می گردد . فروش به نسیه فقط راجع به طلب بستانکار و با موافقت آقای محمد خطی فرزند علیرضا جایز است. 
هزینه های دولتی به شرح ماده 40- آئین نامه اجرا نقدا وصول و سایر هزینه های احتمالی مربوط به نقل و انتقال و شهرداری و دارایی و 
غیره  که مبلغ آن  فعال مشخص نمی باشد بر عهده برنده مزایده است.نظر به مشاع بودن مورد مزایده ، اداره اجرای اسناد رسمی وظیفه 
ای جهت تخلیه به غیر از تحویل ملک نخواهد داشت و چنانچه مدیون تا قبل از روز مزایده اقدام به پرداخت و یا تودیع بدهی خویش 
نماید از تشکیل جلسه مزایده خودداری خواهد شد و هرگاه روز مزایده مصادف با تعطیل رسمی باشد جلسه مزایده روز بعد از تعطیل در 

همان مکان و ساعت برگزار می گردد.تاریخ انتشار: 97/1/30
 غالمرضا دادی- رئیس اداره اجرای اسناد رسمی بیرجند
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سوءاستفاده صهیونیست ها از عکس های فیس بوک 

فارس- به تازگی مشخص شده که یک شرکت فناوری تاسیس شده توسط شای اربل افسر اطالعاتی سابق اسرائیلی 
از منابع مختلفی و به خصوص عکس ها و داده های موجود در فیس بوک و یوتیوب برای طراحی یک پایگاه داده 

عظیم از چهره های مردم زمین به منظور شناسایی هویت افراد بدین شیوه استفاده می کند. پنجشنبه *30 فروردین 1397 * شماره 4047

سینما و چهره ها

پخش قسمت جدید
 »کاله قرمزی« در شب
 میالد امام حسین )ع(

پنجشنبه  قسمت جدید مجموعه »کاله قرمزی« 
امام  با میالد  ۳۰ فروردین ساعت ۱۸:۳۰ مصادف 
حسین )ع( پخش می شود و تکرار آن نیز ساعت 

۱۸:۳۰ روز جمعه ۳۱ فروردین خواهد بود.مجموعه 
»کاله قرمزی« نوروز 97 با عروسک های جدیدی از 
جمله موش، گربه و عروسک »داداش گلم« و اتفاقات 
جذاب به مخاطبان تقدیم شد و قسمت های دیگری 
از این مجموعه نیز در اعیاد و مناسبت های دیگر 
روانه آنتن خواهد شد.»کاله قرمزی« کاری است از 
گروه کودک و نوجوان شبکه دو سیما به تهیه کنندگی 
حمید مدرسی؛ کارگردانی و اجرای ایرج طهماسب که 
با چند نسل از مخاطبان خود همراه بوده و لحظاتی با 
نشاط را همراه عروسک های محبوب این مجموعه 

به تمامی مخاطبان خود تقدیم می کند.

گوناگون

درگذشت بازیگر زنی که دزدیده 
شد تا برای کره  شمالی فیلم بازی کند

سرشناس  زن  بازیگر  ایون-هی  خبرآنالین-چوی 
از  میالدی  دهه 7۰  اواخر  در  که  کره جنوبی  اهل 
شده  دزدیده  کره شمالی  حکومت  نیروهای  سوی 
بود تا در فیلم های آن ها بازی کند، درگذشت.همسر 
پیشین او نیز که کارگردان مشهوری بود، چند ماه 
پس از ربوده  شدن او به سرنوشت مشابهی گرفتار 

شد و گروه فیلمسازی تبلیغاتی حکومت کره شمالی 
افزوده شد.البته کره شمالی همواره اتهام دزدیدن این 
هنرمندان را رد کرده است و در آن زمان اعالم کرد 
که آن ها به کره شمالی پناهنده شدند.این بازیگر سال 
۱9۲۶ متولد شد و از اواخر دهه ۴۰ میالدی پا به 
عرصه بازیگری گذاشت. او در همکاری با شین سانگ 
اوک که در آن روزگار همسرش بود به ستاره سینمای 
کره جنوبی تبدیل شد اما در اواخر دهه 7۰ میالدی 
و پس از طالق در حرفه بازیگری افت چشمگیری 
یک  از  پیشنهادی  که  بود  دوران  همین  داشت.در 
تاجر هنگ کنگی دریافت کرد تا با امضای قراردادی 
با یک کمپانی فیلمسازی دوران اوجش را احیا کند.

بر اساس اطالعات کتابی با عنوان »فیلمسازی کیم 
جونگ ایل« او پس از سفر به هنگ کنگ دزدیده و 
به ویالیی لوکس در کره شمالی منتقل می شود.شین 
سانگ اوک پس از گم شدن این بازیگر برای یافتن 
نیز  او  از مدتی  به هنگ کنگ سفر کرد و پس  او 
دزدیده شد.کیم جونگ ایل عالقه زیادی به سینِما 
داشت و امیدوار بود که با حضور این دو ستاره سینمای 
کره شمالی را در سطح بین المللی مطرح کند. این زوج 
سینمایی پس از هشت سال حضور در کره شمالی 
سرانجام موفق شدند که اعتماد رهبر این کشور را 
برای سفر به وین برای تبلیغ فیلمشان جلب کنند و 
در آنجا به سفارت آمریکا پناهنده شدند.آن ها یکسال 
بعد به کره جنوبی بازگشتند. داستان این زوج سینمایی 
سال ۲۰۱۶ در فیلم »عشاق و حاکم ستمگر« روی 

پرده سینِما رفت.

تعداد بیکاران مطلق چقدر است؟

مهر-امیدعلی پارسا رئیس مرکز آمار ایران گفت: بر 
اساس اطالعات مرکز آمار ایران، در سال ۱۳9۶، نرخ 
بیکاری ۱۲.۱ درصد و سهم اشتغال ناقص از اشتغال 
کشور ۱۰.۴ درصد بوده است. رئیس مرکز امار ایران 
با اشاره به اینکه مرکز آمار تعریف کار را بر اساس 
ارائه می دهد،  بین المللی کار  استانداردهای سازمان 
گفت: بر همین اساس بیکار مطلق به کسانی اطالق 
می شود که حتی یک ساعت در هفته هم کار نمی 
کنند. اشتغال ناقص هم بنا بر اعالم مرکز آمار بر 
همین اساس بین یک تا ۴۴ ساعت در هفته را در بر 
می گیرد و اشتغال کامل ۴۴ ساعت در هفته یا بیشتر 

را در بر می گیرد.

اردکانیان: خشک ترین سال در 
نیم قرن اخیر را تجربه می کنیم

آنا- وزیر نیرو با اشاره به اینکه خشک ترین سال را در 
تیم قرن اخیر تجربه می کنیم، افزود: در برخی نقاط 
فالت مرکزی همچون استان اصفهان سد زاینده رود 
از زمان تاسیس خود چنین خشکی را به یاد ندارد. 

اردکانیان در حاشیه نشست هیأت دولت اظهار کرد: 
کاهش بارندگی ها موجب کاهش ذخائر سدها می شود 
و روی منابع آب موجود برای مصارف مختلف به ویژه 
بخش شرب و کاهش ارتفاع سدهایی که نیروگاههای 
که تولید برق دارند، تاثیر می گذارد و طبیعتا در تابستان 
ما را با کاهش امکان تولید برق مواجه می کند. این 
دو موضوع دو واقعیتی است که با آن مواجهیم. وی 
خاطرنشان کرد: فرصت پیش رو برای ما به عنوان 
مسئوالن، امکان برنامه ریزی و برای مردم، هم امکان 

صرفه جویی را فراهم می کند.

جذاب ترین ها

خاطره ضرغامی از اصرار 
روحانی برای مناظره

اظهار  گفتگویی  در  ضرغامی  ا...  عزت  تابناک- 
داشت: در انتخابات 9۲، با توجه به سابقه مناظره 
ها در سال ۸۸، یک نظر این بود که مناظره ها 
التهاب  دچار  جامعه  تا  نشود  پخش  تلویزیون  از 

نشود. من در این زمینه با دو گروه مشورت کردم؛ 
یکی خود نامزدها بودند؛ با ۱۴ نفر از نامزدها که 
هنوز ثبت نام نکرده بودند اما معلوم بود که نامزد 
می شوند، جلسه ای گذاشتم؛ همه آقایان در این 
و محسن  روحانی  آقای  از  داشتند،  جلسه حضور 
رضایی گرفته تا حدادعادل و قالیباف. من در آن 
احتماال  شما  که  کردم  تبیین  آقایان  برای  جلسه 
قصد حضور در انتخابات را دارید و اگر به انتخابات 
خواهیم  شما  برای  هایی  برنامه  ما  کردید،  ورود 
را هم  نظر مشورتی شان  آنان خواستم  از  داشت. 
درباره مناظره ها با من مطرح کنند. آقای روحانی 
البته قول دادم که  بود.  به شدت طرفدار مناظره 

جزئیات این جلسه را جایی عنوان نکنم.

علمی

عبور سیارکی عظیم با
 فاصله نزدیک از کنار زمین

دیجیاتو- به تازگی سیارکی صد متری که برخورد آن 
با زمین یک شهر را به طور کامل تخریب می کرد، 

با فاصله نزدیکی از بیخ گوش ما عبور کرده است.این 
سیارک که GE3 ۲۰۱۸ نام گرفته و نخستین بار شنبه 
گذشته توسط دو مؤسسه رصد اجرام فضایی در آریزونا 
شناسایی شد، نصف فاصله بین کره زمین و ماه تا برخورد 
فاصله داشته است. قطر GE3 ۲۰۱۸ بین ۴7 تا ۱۰۰ 

متر برآورد شده است.

عجیب ترین مردم دنیا؛ از پا شتر مرغی ها تا شهر دوقلوها!
نمناک- اکثر انسان ها دارای زندگی های معمولی هستند 
و به همین روال نیز به زندگی شان ادامه می دهند. در دنیا 
البته افرادی نیز هستند که زندگی خارق العاده ای دارند و 
گزارش  این  متفاوتند،در  مقداری  افراد  دیگر  با  همچنین 
خواهید  آشنا  جهان  مردم  ترین  متفاوت  از  مورد  چند  با 

شد.عجیب ترین مردم دنیا...

شهر کوتوله های لی لی پوت، چین

شهر کوتوله ها در چین در سال ۲۰۰9 میالدی تأسیس 
شد. تعداد ساکنان آن ۱۲5 نفر و میانگین سنی آنها بین 
۱9 تا ۴۸ سال است. لباس های تشریفاتی می پوشند. خانه 
هایشان شبیه درختان و قارچ ساخته شده است. این شهر 
امکانات رفاهی از جمله بیمارستان, مدرسه, سوپرمارکت, 
کافی شاپ و ... دارد. با وجود انتقادات وارد شده به ساکنان 
این شهر و گالیه از عزلت نشینی و دوری آنها از اجتماع 
این شهر در دنیای شاد خود زندگی می کنند و  , مردم 
رفع  در  اتکائی  خود  با  و  شکل  همین  به  دارند  تصمیم 

نیازهایشان به زندگی خود ادامه بدهند.

قبیله ی پیراها، آمازون
دارند.  را  مردم جهان  لقب شادترین  منطقه  این  ساکنان 
آنها در آمازون برزیل زندگی می کنند. زبان آنها از چند 
کلمه ی محدود تشکیل شده است. برای شمارش اعداد 

فقط از کلمه هایی مثل )چند تا( و یا )خیلی( استفاده می 
کنند. تاریخ و یا تقویم ندارند. در روز یک یا دو بار غذا می 

خورند. هر از چند گاهی در طول روز ُچرت بیست دقیقه ای 
می زنند. میزان جرم و بِزه در میان مردم این قبیله تقریبًا 
صفر است و زندگی خود را در میان درختان و حیوانات 

سپری می کنند.

ایکاریا، شهر آدم هایی که عمر طوالنی دارند

اکثریت مردم ایکاریا بیش از صد سال عمر می کنند. می 
گویند راز این طول عمر در طبیعت نهفته است. شعار مردم 
جزیره این است:»جایی که مردمش تا ابد زنده اند«. در 
اند.  آلزایمر مبتال شده  به  آنها  از  اندکی  تعداد  عین حال 
مردم ایکاریا زندگی ساده ای دارند و به دور از هیاهوی 
شهر زندگی می کنند. از میوه ی باغ ها می خورند و از 
شیر بزها می نوشند. از جمله فعالیت هایشان تهیه روغن 
زیتون است. وقت غروب را با همسایگانشان سپری می 

کنند و با هم گپ می زنند.

شهر دوقلوها، نماد باروری و رویش

شهر دوقلوها در کشور برزیل قرار گرفته و به تعداد زیاد 
دوقلو هایش شهرت دارد. ۸۰ جفت دوقلو در این شهر 
زندگی می کنند. همین آمار کافی بود تا توجه روزنامه 

نگاران را جلب کند. 
دوقلوها(  )سرزمین  را  شهر  این  نام  برزیل  مسئوالن 

و  باروری  از  نمادین  ای  مجسمه  آنجا  در  و  گذاشته 
رویش را نصب نموده اند. دانشمندان دلیل این پدیده را 
به طور کلی مختّصات جغرافیایی و مکان نام می برند 
و این مسئله ی ژنتیکی را به آب این منطقه غیرمرتبط 

نمی دانند.

قبیله ی وادما، قبیله مردم شترمرغی

این  دارند.  ژنتیکی  اختالل  نوع  یک  قبیله  این  مردم 
در  انگشت  سه  تا  دو  فقط  که  شده  باعث  اختالل 
پاشترمرغی  مردمان  آنها  به  باشند.  داشته  خود  پاهای 

و یا پاخرچنگی گفته می شود.
ممنوعّیت  اختالل,  این  دلیل  دانشمندان  نظر  از   

ازدواج با افراد خارج از قبیله است.

النگیربایِن ، نروژ

البته،  در این شهر قطبی هیچ کس اجازه مردن ندارد. 
شما می توانید بمیرید اما نمی توانید در این شهر دفن 
شوید. درست شنیدید، از یکصد سال پیش تاکنون هیچ 
نشده  به خاک سپرده  این شهر  در گورستان  ای  مرده 
است. چرا؟ به این دلیل که هوای فوق العاده سرد این 
منطقه باعث می شود تا اجساد در خاک تجزیه و هرگز 

خاک نشوند.

این  در  میالدی   ۱9۱7 سال  در  که  آنفوالنزایی  پیرو 
شهر شیوع پیدا کرد، مقامات النگیربایِن دفن اجساد را 
ممنوع اعالم کردند. تعداد خرس های قطبی این شهر 
می  ساکنین  تعداد  با  طوریکه  به  است  زیاد  بسیار  نیز 
توان آن را مقایسه کرد و مردم اجازه دارند برای دفاع 
شکار  البته  کنند.  تیراندازی  ها  خرس  این  به  شخصی 
به  باید  مرگ  از  پس  هم  ها  خرس  این  است.  ممنوع 

مکانی دیگر برای دفن شدن فرستاده شوند.

کاربران از اطالعات روی تلگرام شان پشتیبان  بگیرند
مسدود  از  نقیض  و  ضد  اخبار  انتشار  به  توجه  فارس-با 
است  بهتر  اردیبشهت  به  ورود  از  پیش  تا  تلگرام  شدن 
نگهداری  تلگرام  روی  را  مهمی  اطالعات  اگر  کاربران 
شدن  دار  ادامه  بگیرند.با  پشتیبان  آنها  از  امروز  می کنند 
موضوع عدم همکاری تلگرام با ایران و افزایش تهدیدات 
این شبکه، احتمال قطع دسترسی به تلگرام در ایران به 
قطعیت مسدود شدن این شبکه تغییر کرده است و تاکنون 
اخبار ضد و نقیضی از زمان مسدود شدن تلگرام منتشر و 
سپس تکذیب شده است. همچنین این اخبار غیر رسمی 
به طوری کند خواهد شد که  تلگرام  احتماال  می گویند 
دسترسی به اطالعات موجود در آن امکان پذیر نباشد.در 
تازه ترین شایعات و اخبار غیر رسمی احتمال مسدود شدن 

تلگرام تا پیش از اردیبهشت مطرح شده است.

با توجه به این احتماالت عقالنی است که کاربران احتیاط 
کنند و هر چه سریعتر اگر اطالعاتی روی تلگرام نگهداری 
می کنند آنها را در جایی ذخیره کنند.به دارندگان کانال 
لیست  لوگو، عکس ،  اگر  تلگرامی توصیه می شود  های 
اطالعات  این  ندارند  در جایی ذخیره  را  آیدی ها  و  اعضا 
را ذخیره کنند تا برای راه اندازی مجدد کانال در پیام رسان 

دیگر با نقص اطالعات مواجه نشوند.
ذخیره  قسمت  از  کاربران  برخی  این،  بر  عالوه 
 Saved messagess تلگرام یا برخی چت ها 
که  کنند  می  استفاده  اطالعات  ذخیره  محل  عنوان  به 
الزم است قبل از قطع دسترسی به تلگرام این اطالعات 
کاربران  این  برای  کنند.  ذخیره  دیگری  جای  در  را 

راه هایی برای تهیه پشتیبان  از اطالعات وجود دارد.

*راه های ذخیره اطالعات
 شخصی موجود در تلگرام

برای ذخیره کردن چت های تلگرام افزونه ای در مرورگر 
 ExtensionSave Telegram نام  به  کروم 
می  کاربران  که  دارد  وجود   Chat History
توانند با قرار دادن این آدرس در آدرس بار این مرورگر، 

افزونه را دانلود کنند.
همچنین فایل هایی که کاربران از تلگرام دانلود می کنند 
در   Telegram نام  به  فولدری  در  خودکار  طور  به 
دانلود ذخیره می شود که دسترسی به فایل های صوتی 

و تصویری از این طریق امکان پذیر است.
یا در روش ساده تر، اگر کاربر قصد دارد چت خاصی را 

ذخیره کند می تواند روی چت کلیک کرده و با انتخاب 
گزینه save as صفحه این چت در مرورگر را ذخیره 

کند یا نسخه PDF چت را ذخیره کند. 

دولتی ها در حال لِفت دادن از پیام رسان های خارجی
درجلسه  اظهارداشت:  جمهوری  رییس  دفتر  رییس 
حضور  دولت  که  شد  پپشنهاد  وزیران  هیات  امروز 
و  کند  آغاز  خودش  از  را  داخلی  های  رسان  پیام  در 
فعال  خارجی  های  رسان  پیام  در  که  دولت  اعضای 
هستند به پیام رسان های داخلی منتقل شوند. واعظی 
افزود:موضوع حمایت از پیام رسان های داخلی بحث 
جدیدی نیست ودر چهار سالی که در وزارت ارتباطات 
و  ها  اولویت  از  داشتم  حضور  اطالعات  فناوری  و 

سیاست های این وزارتخانه بود.
دبیرخانه  و  داده  نتیجه  ها  این حمایت  داد:  ادامه  وی 
انجام داده  شورای عالی فضای مجازی کار دقیقی را 
پیام  پنج  داخلی  رسان  پیام   ۲۰ یا   ۱5 بین  از  و  است 
رسان را انتخاب کرده که دارای چهارچوب های الزم 

هستند و آنها را معرفی کرده است.رییس دفتر رییس 
به  را  تا مردم  دارد  تاکید کرد: دولت تالش  جمهوری 
استفاده از کاالی ایرانی سوق دهد و زمانی که از پیام 
که  است  این  کنیم،  می  صحبت  داخلی  های  رسان 
از  برود و اطالعات مردم در خارج  باید پول هدر  چرا 
بگوییم  خواهیم  نمی  دولت  عنوان  به  اما  باشد  کشور 
کند.  استفاده  خارجی  رسان  پیام  از  ندارد  حق  کسی 
در  داخلی  رسان  پیام  زیادی  تعداد  امروز  افزود:  وی 
جایگاه خود  در  رسانی  اگرپیام  و  است  مردم  دسترس 
بررسی  گیرنده  تصمیم  مراجع  کند  ایجاد  مشکلی 

کرد.  خواهند 
پیام  پنج  این  داد:  ادامه  جمهوری  رییس  دفتر  رییس 
رسان داخلی متعلق به بخش خصوصی هستند و انواع 

بنابراین  کنند  می  برطرف  را  مردم  های  نیازمندی 
توصیه ما این است که به سمت استفاده از پیام رسان 
ادارات  آیا  که  این  به  پاسخ  در  واعظی  برویم.  داخلی 
پیام رسان های داخلی می  از  استفاده  دولتی مشمول 
شوند، گفت: در سال 9۳ دستورالعملی ابالغ شد و به 
هیچ  که  شد  اعالم  ها  وزارتخانه  و  ها  سازمان  همه 
بخش دولتی حق ندارند در پیام رسان خارجی فعالیت 
رسان  پیام  به  هم  خودمان  که  کردیم  توصیه  و  کنند 

برویم.  داخلی 

شعار رئیس جمهور حقوق شهروندی
 و حفظ حریم خصوصی مردم است

رییس دفتر رییس جمهوری در پاسخ به این که دولت 

چه برنامه ای برای امنیت اطالعات مردم دارد ، گفت: 
زمانی  و  دوازدهم  دولت  ابتدای  از  جمهوری  رییس 
بودم و همچنین وزیر اطالعات همواره  بنده وزیر  که 
اعالم کرده که شعار آقای روحانی در سال 9۲ و 9۶ 
حقوق شهروندی و حفظ حریم خصوصی مردم است. 
واعظی گفت: این موضوع نه در شبکه اجتماعی بلکه 
مگر  آنها  وهمراه  ثابت  تلفن  در  افراد  اطالعات  انواع 
این  و  آنها حفاظت می کند  از  ندارد، چه کسی  وجود 
استفاده  اجتماعی  شبکه  از  که  است  کوچکی  بخش 
می  شهروندان  اطالعات  همه  افزود:  وی  کنید.  می 
اجازه  وجه  هیچ  به  ولی  باشد  دولت  اختیار  در  تواند 
پیدا  دسترسی  دیگری  جای  ونه  خودش  نه  دهد  نمی 

کند مگر از طریق مراجع قضایی . 
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برای افزایش سریع سطح انرژی چه باید کرد؟

آدامس بجوید: زمانی که احساس می کنید سطح انرژیتان 
در حال کاهش و افت است، یک آدامس بردارید و شروع 
به جویدن نمایید. این یک روش ثابت شده برای مبارزه 

با حالت خواب آلودگی در طول روز است.
یک چرت کوتاه بزنید: اگر می توانید روزانه ۱۵ دقیقه 
امر  همین  ببندید.  را  خود  چشمان  و  بکشید  دراز 
موجب می شود که بدنتان سطح انرژی مورد نیاز برای 
فعالیت های مختلف را تامین کند. فقط مطمئن شوید 
که بیشتر از ۳۰ دقیقه نخوابید زیرا باعث می شود حالت 

خواب آلودگی و کسالت داشته باشید.
نیز  کششی  حرکات  از  و  کنید  حرکت  کنید:  حرکت 
استفاده نمایید. این حرکات به شما کمک می کند سطح 
انرژی خود را سریعا باال ببرید. برخی از حرکات یوگا 

می تواند با افسردگی و اضطراب نیز مبارزه کند.
در  شده  انجام  مطالعات  اساس  بر   : بنشینید  صاف 
سان فرانسیسکو، دانش آموزانی که نشستن صحیح 
و درستی نداشتند بیشتر حالت خواب آلودگی و کسالت 
در آن ها دیده می شد. سعی کنید به هنگام کار و یا در 

منزل صاف بنشینید.
بیرون بروید: آیا شما هم جزو افرادی هستید که بیش تر 
از هشت ساعت در روز به صفحه نمایش رایانه نگاه 
می کند؟ پس نباید در مورد خستگی و کسالتتان شگفت 
زده باشید. برای اینکه از شر نورهای موجود در صفحه 
باعث  اینکار  بروید.  بیرون  به  شوید،  نمایش خالص 

می شود هوشیاری بهتری داشته باشید.
یک فیلم سرگرم کننده و کمدی تماشا کنید: هیچ کس به 
هنگام تماشای یک فیلم سرگرم کننده وجالب به خواب 
فیلم  بیکاری، یک  زمان  در  کنید  نمی رود. پس سعی 

کمدی و سرگرم کننده تماشا کنید.

حكایت گرسنه را نان تهى، کوفته است

رسید،  سرایی  به  گرسنه  و  خسته  فقیری  مسافر 
هم  گرد  به  گروهی  است،  باشکوهی  مجلس   دید 
می  پذیرایی  میهانان  از  بزرگوار  میزبان  و  اند  آمده 
گویی  طنز  و  لطیفه  با  کدام  هر  مهمانان  و  کند 

مجلس را شاد و بانشاط نموده اند. 
باید  نیز  تو  گفت:  فقیر  مسافر  به  حاضران  از  یکی 

لطیفه ای بگویی.
فضل  داری  دیگران  مانند  من  گفت:  فقیر  مسافر 
ذکر  به  تنها  باشم.  می  سواد  بی  و  نیستم  هنر  و 
گفتند:  حاضران  نمایم.همه  می  قناعت  شعر  یک 

بگو. او گفت:
من گرسنه و در برابرم سفره نان

و  نادار  و  فقیر  نهایت  بی  او  که  فهمیدند  حاضران 
بینواست. سفره غذا را به نزد او کشیدند میزبان به 
او گفت: اندکی صبر کن تا خدمتکاران کوفته برشته 

بیاورند. مسافر فقیر گفت:

کوفته بر سفره من گو مباش
گرسنه را نان تهی، کوفته است

طبیعت مهربان ترین دوست ما و بهترین منتقد
 علم تجربی است، اگر تنها اجازه دهیم

 اطالعیه هایش بی طرفانه وارد ذهنمان شود.

اگر چیزی را دوست نداری، تغییرش بده.
 اگر نمی توانی تغییرش دهی، 
طرز نگرش خود را تغییر بده.

از هر دو جهان خیال جانان خوشتر
عشقش زهر آنچه لذت جان خوشتر
چون سایه معشوق به عاشق افتد

آن سایه ز آفتاب تابان خوشتر )ناقوس(

کسانی که نمی توانند خودشان 
تفکر کنند یا مسئولیت قبول کنند،

 فریاد می زنند که به رهبر نیاز دارند.

بهترین راه برای شناخت خدا
 اینست که چیزهای بسیاری

 را دوست داشته باشی.
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حرف های ابریشمی موفقیت

شعر روز 

پیامک

عارفانه روز 

یک لحظه مکث کن

نگرش

آیه روز  

و ]شیطان[ را بر آنان تسلطی نبود جز آنکه کسی را که به آخرت ایمان دارد از کسی که در باره 
آن در تردید است باز شناسیم و پروردگار تو بر هر چیزی نگاهبان است. سوره سبأ، آیه 2۱

حدیث روز  

خدا بنده ای را دوست نمی دارد تا والیت )دوستی واطاعت( او را بپذیرد، ودوست نمی دارد او را تااینکه بهشت را بر اوحتمی کند. 
امام صادق علیه السالم

سبک زندگی

5 روش برای اینکه بهتر با دیگران ارتباط برقرار کنید
موفقیت ما در ارتباط با دیگران به این بستگی دارد که 
آنها را  آنها را گوش بدهیم و  بتوانیم حرف  چقدر خوب 
بتوانید  سریع تر  مقابلتان  طرف  و  شما  هرچه  بشناسیم. 
یکدیگر را بشناسید، با سرعت خواهید توانست رابطه ای 
ارزشمند خلق کنید. بسیاری از مردم، از جمله خود من، 
دیگران  با  ارتباط  بهبود  مورد  در  زیادی  توصیه های 
کرده اند. این کار نیازمند تعامل با دیگران است، بنابراین 
ارزش آن را دارد که بدانیم افراد معمولی چه نکاتی را در 
دیگران  می پسندند. در واقع چه چیزی باعث می شود که 
فردی را در زمینه ارتباطات اجتماعی فردی ماهر بدانند.

من اخیرا ۳۴۰۰ پرسشنامه برای افراد شاغل در سراسر 
دنیا ارسال کرده و پاسخ هایشان را دریافت کرده ام. در 
فهرست  را  شخصیت  ویژگی  بیست  پرسشنامه ها  این 
کرده و از شرکت کنندگان خواسته بودم که ویژگی های 
مهارت  با  افرادی  در  که  بزنند  عالمت  را  رفتاری ای 
هفت  توانستم  طریق  این  از  می بینند.  باال   اجتماعی 
ویژگی شخصیتی برتر را در این زمینه کشف کنم که با 

شما در میان می گذارم.

شنونده خوبى باشید 
شنونده خوبی بودن در باالترین جایگاه فهرست قرار دارد. 
موفقیت ما در ارتباط با دیگران به این بستگی دارد که 
آنها را  آنها را گوش بدهیم و  بتوانیم حرف  چقدر خوب 

بتوانید  سریع تر  مقابلتان  طرف  و  شما  هرچه  بشناسیم. 
یکدیگر را بشناسید، با سرعت خواهید توانست رابطه ای 

ارزشمند خلق کنید.
فردی که در زمینه ارتباطات اجتماعی مهارت خوبی دارد، 
می داند که دو گوش و یک دهان دارد و باید به نسبت 
این اعداد از آنها استفاده کند. زمانی که وارد مکالمه ای 
دهید  گوش  دقت  به  مقابل  طرف  حرف های  به  شدید، 
بتوانید گامی در  را بشناسید و  یا دغدغه هایش  نیازها  تا 

جهت رفع آنها بردارید.

 رویكرد مثبتى در ذهن تان ایجاد کنید 
که  است  اولین چیزی  کلی  امور  به  نسبت  رویکرد شما 
به  نسبت  منفی  رویکردی  اگر  می بینند.  شما   از  مردم 
شما  از  مردم  که  می شود  باعث  باشید،  داشته  اوضاع 
خوششان نیاید و ازتان دور شوند. در عوض، یک رویکرد 
مثبت باعث می شود که مردم تمایل داشته باشند به سوی 
به همین دلیل  برقرار کنند.  ارتباط  با شما  و  بیایند  شما 
آهن ربا  مانند  کسب و کار  دنیای  حرفه ای  افراد  که  است 
عمل می کنند. دیگران دوست دارند دور و بر آنها باشند و 

آن فرد را به دوستان و آشنایانشان نیز معرفی می کنند.
برای کمک به دیگران تالش کنید 

هستید؛  بلد  را  چیزی  چقدر  نیست  مهم  دیگران  برای 
این مهم است که چقدر برای آنها اهمیت قائل هستید. 

کمک کردن به دیگران به آنها نشان می دهد که برایشان 
اهمیت قائلید. یکی از پاسخ دهندگان به این نظرسنجی 
گفته بود: »مردم می خواهند با کسانی ارتباط برقرار کنند 
که رویکردی همکاری محور داشته باشد.« به روش های 
گوناگونی می توانید به مردم کمک کنید، می توانید مقاله  
بهشان  را  یا شخصی  کنید  ارسال  آنها  برای  را  مفیدی 

معرفی کنید که به طریقی برایشان مفید است.

صادق و اصیل باشید 
می توانید به دیگران کمک کنید یا گوش شنوایی برای 
عالقه ای  او  به  واقعا  اگر  اما  باشید،  داشته  حرف هایش 
روابط  که  افرادی  شد!  خواهد  متوجه  او  باشید،  نداشته 
خوبی با دیگران برقرار می کنند، می دانند که چطور باید 
صادقانه رفتار کنند. همه چیز به اصالت رفتاری بستگی 
دارد که از خود نشان می دهید. همه ما افرادی را دیده ایم 
که می خواهند صمیمانه رفتار کنند اما مشخص است که 
دارند ادا در  می آورند! ادا در آوردن هیچ گاه ماندگار نیست.

به کسی  را  یا شانسی  زمانی که موقعیت  پیگیری کنید 
نمی کند،  پیگیری  را  ماجرا  وقت  هیچ  که  می کنید  ارائه 
خیلی زود از این که وقتتان را صرف این شخص کنید، 
فراخوان شما بخش  که  نیست  ناامید خواهید شد. مهم 
کوچکی از اطالعات، مالقاتی خاص یا یک ارجاع کاری 
وقتی  که  بود  نوشته  پاسخ دهندگان  از  یکی  باشد.  مهم 

بحث شبکه سازی و ارتباط با دیگران پیش  می آید، »مهم 
فراموش  مردم  از  بسیاری  کنید.  پیگیری  که  است  این 

می کنند که پیگیری کنند.

معتمد  بودن تان را ثابت کنید 
»مهم  بود:  نوشته  جالبی  نکته  پاسخ دهندگان  از  یکی 
او  به  من  اگر  است.  موفق  چقدر  شخصی  که  نیست 
او کار نخواهم کرد.« زمانی که  با  اعتماد نداشته باشم، 
را  آبرویتان  دارید  می کنید،  معرفی  به کسی  را  شخصی 
گرو  می گذارید. باید بتوانید به آنها اعتماد داشته باشید تا 

مطمئن باشید که آبرویتان در خطر قرار نمی گیرد.

قابل دسترسى باشید 
که  آنچه  »مردم  بود:  نوشته  پاسخ دهندگان  از  یکی 
اما  کرد،  خواهند  فراموش  را  داده اید  انجام  یا  گفته اید 
بهشان  احساسی  چه  که  نمی برند  خاطر  از  هیچ گاه 
داده اید.« شبکه سازی کارآمد نیازمند این است که قابل 
فهرست  انتهای  در  مورد  این  اگرچه  و  باشید.  دسترس 
هفت تایی ما قرار گرفته، اما چیزی است که افکار و عمل 

دیگران بستگی زیادی به آن خواهد داشت.
»کاشت«  مقوله  به  برشمردیم،  که  ویژگی هایی  همه 
باید روابط متقابل و سودمندی را  مربوط می شوند. شما 
پایه ریزی کنید تا در آینده از مزایای آنها بهره مند شوید.
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سودوکو جدول اعدادی است که امروزه یکی از سرگرمی های رایج در 
کشورهای مختلف جهان به شمار می آید. سودوکو مخفف یک عبارت 

ژاپنی است و به معنی »ارقام باید تنها باشند« است.
تاریخچه: این بازی برای اولین بار در یک مجله پازل آمریکایی در سال 
1979 اتشار یافت اما انتشار آن به طور مستمر و پی گیر برای نخستین 
بار برمی گردد به ژاپن در سال 1986 و از سال 2005 این سرگرمی به 

محبوبیت جهانی دست یافت و نخستین مسابقه ملی آن در سال 2008 در 
فیالدلفیا در آمریکا برگزار شد.
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768594321

932178456

154326987

419253678

873619542

526847169

285931764

697485213

341762895

جدول سودوکو نقاشــی ساختمــان
انواع رنگ های روغنی، پالستیک، 

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

09156633230 - برگی

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
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التــاری
14:301820شروع سانس

لونـه زنبـور
16:3022شروع سانس

کانال خبری: cinemaferdosi @تلگرام   Cinemaferdosi_Birjand اینستاگرام

شتر مرغ نیک خاوران
مشاوره و فروش

 جوجه در سنین مختلف
09151609429
09157269528

32435686 - 09365237014-09157063220 - خسروی

     لولـه بازکنـی 
تشخیص و رفع بو و نم به روش ایزونانو / شبانه روزی
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سوپر مارکت خیابان فردوسی )معلم( با تمامی 
امکانات و موقعیت عالی به فروش می رسد. 

یا معاوضه با خودرو   09151606989

فروش یک قطعه زمین مسکونی واقع در 
بند دره، متراژ تقریبی 180 متر

09153620106

به یک خانم آشنا به نرم افزار حسابداری 
و عالقه مند به بازاریابی و فروش به صورت پاره 

وقت نیازمندیم. 32212229-09378764667

یک نفر خانم با سابقه برای سالن داری 
رستوران نیازمندیم.   32218490

به یک نیروی خانم برای کار در رستوران 
نیازمندیم. ساعت کار 17/30الی 30 دقیقه 
بامداد   32425092 - 09155625242

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

تجربه کنید.   09158668002

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
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حمل  اثاثیه منزل
 با خاور مسقف 

و کارگر ماهر
)ضمنا کارگر تنها نیز داریم(

09159639065 
 علـی آبادی 

فروش انواع نشاء گوجه و بادمجان و ...
آدرس: شمس آباد  09157612359

09364782605 - 09364782506

مسکن مهر محدوده مهرشهر
 نقدا خریداریم. 
09156529683

ستاد نماز جمعه شهرستان بیرجند

     نماز جمعه یک سنگر اساسی در مقابل تهاجم همه جانبه دشمن است. )مقام معظم رهبری مدظله العالی(

با آرزوی قبولی طاعات و عبادات و تبریک ماه مبارک شعبان، روز پاسدار، روز جانباز و ارتش 
جمهوری اسالمی بر پاسداران، جانبازان، ارتشیان، مدافعان حریم والیت و عموم مردم 

والیتمدار ایران اسالمی به اطالع مردم شهیدپرور می رساند: نماز عبادی سیاسی و دشمن شکن 
جمعه این هفته به امامت حضرت حجت االسالم و المسلمین حاج آقای مختاری

 امام جمعه موقت شهرستان بیرجند اقامه می گردد 

سخنران قبل از خطبه ها: برادر محترم امیر سرتیپ دوم ستاد قوام یوسفی فرمانده ارشد 
نظامی ارتش در استان و فرمانده مرکز آموزش 04 امام رضا )ع( خواهد بود.

زمان: جمعه 97/1/31 ساعت 11/45
مکان: بلوار شهدای عبادی- بلوار صنعت و معدن - مصلی بزرگ المهدی )عج(

من ا... التوفیق
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نتیجه یک مطالعه بین المللی نشان می دهد ابتال به بیماری دیابت نوع 2 
در جوانی احتمال مرگ و میر ناشی از بیماری ها قلبی و سکته مغزی را 
60 درصد افزایش می دهد.افزایش التهاب ناشی از دیابت یکی از مهمترین 
دالیل بیماری های قلبی در سنین قبل از میان سالی است . تشخیص 
دیابت نوع 2 در جوانی، احتمال مرگ و میر ناشی از بیماری های قلبی 
را 60 درصد و مرگ ناشی از دالیل دیگر را 30 درصد افزایش می دهد 

یکی دیگر از عوارض دیابت Lipotoxicity است که باعث انباشت 
کلسترول در اندامی مانند کبد، کلیه و قلب می شود. افزایش قند خون به 
مرور زمان منجر به شکل گیری رسوب چربی در دیواره رگ ها می شود 
و احتمال تصلب شرایین، بیماری های قلبی و سکته مغزی را افزایش 
می دهد.عروقی خونی بیماران دیابتی به مرور زمان در ناحیه پاها تنگ 
می شود و فرد مدام احساس سرما می کند. از طرفی عفونت و زخم پا و 

احساس درد در ناحیه پا هنگام راه رفتن، از دیگر عالیم کاهش جریان 
خون است.برخی از عوارض دیگر دیابت عبارتند از :1-خشکی پوست

2-تاول و احساس خارش، 3- مشاهده لکه های قهوه ای روی پوست
4-نشت عروق خونی در چشم )رتینوپاتی دیابتی(، 5-آب مروارید زودرس
6- عدم احساس سرما، گرما و درد، 6-افزایش احتمال عفونت های 

باکتریایی و قارچی است .

دیابت نوع 2 در جوانی زنگ خطری جدی برای بیماری های قلبی

بیشتر از دو ساعت تلویزیون دیدن 
ممنوع!

کودکانی که تلویزیون را بیشتر از دوساعت تماشا 
می کنند در معرض ابتال به فشارخون باال هستند 
و فشار خون باال یکی از مهمترین دالیل بیماری 
های قلبی عروقی و سکته مغزی به شمار می آید. 
تماشای تلویزیون، بازی های کامپیوتری و پرسه 

زدن در شبکه های اجتماعی سبب می شود که 
فعالیت فیزیکی فرد کاهش یابد و همین امر باعث 
بروز فشار خون می شود. عدم استفاده از تلویزیون 
و به طور کلی صفحه نمایش در تمام ساعات شبانه 
روز، به خصوص قبل از خواب توصیه شده است. 
خیره شدن به صفحه نمایش موبایل یا لپ تاپ قبل 
از خواب، سبب کاهش کیفیت خواب و بدخوابی 
می شود و زمینه چاقی و دیابت را فراهم می کند.

ساده ترین شیوه های 
آب کردن چربی شکمی

 
1-صبحانه بخورید: خوردن تا  یک ساعت پس 
از بیدار شدن، میزان انسولین خون را در سطح 
ثابت تری نگه داشته و همچنین سطح کلسترول 
بد را پایین نگه می دارد 2-آرام باشید: هرگاه دچار 
استرس می شوید هورمون کورتیزول ترشح می 

شود که باعث ایجاد چاقی و چربی دور شکم می 
شود 3- از پله به جای آسانسور استفاده کنید: 
فعالیت بدنی محسوب می شود 4-غالت سبوس 
دار و کامل را بخورید: غالت قهوه ای به جای 
غالت سفید و تصفیه شده، چربی های عمقی در 
بدن را به آسانی می سوزاند 5- زیاد آب بنوشید: 
باعث افزایش متابولیسم بدن شده و مواد سمی و 

غیرمفید را نیز از بدن خارج می کند.

تغذیه ای مخصوص کنکوری ها
 

با نزدیک شدن به زمان کنکور، عملکرد سیستم 
کاهش  و  سو  یک  از  حافظه  تقویت  و  مغزی 
اضطراب از سوی دیگر، اهمیت مضاعفی پیدا  
می کند. مانند تمام روزهای سال، خوردن صبحانه 
درصورتی که روزه نمی گیرید اثر قابل مالحظه 
ای روی حافظه و فراگیری دروس دارد. گنجاندن 

کربوهیدرات های پیچیده مانند نان و غالت به 
خصوص انواع سبوس دار آنها در صبحانه، موجب 
آزادسازی تدریجی قند خون و ثبات نسبی آن در 
طول روز شده و کارایی سامانه حافظه ای را ارتقاء 
می بخشد. همچنین وجود پروتئین در این وعده 
مانند شیر و پنیر می تواند فراگیری فرد را افزایش 
دهد. مصرف مغزها )مانند مغز گردو( و آبمیوه نیز 

در وعده ها می تواند در این امر موثر باشد.

درمان و پیشگیری گیاهی روماتیسم

زنجبیل2-سیب  1-چای  مفید:  های  خوردنی 
3- موز 4-آناناس 5- سبزیجات 6- پونه 7- نعنا 
8-ریحان 9- میوه جات غیر مرکبات. مالیدنی های 
گرم برای بهبود رماتیسم: رازیانه 1 قسمت، روغن 
کنجد 1قسمت، عرق کیالک 10 قسمت، روغن 
زنجبیل 1قسمت، روغن دارچین 1 قسمت. این 

مواد را مخلوط کرده و به دست و پا مخصوصًا 
مفاصل مالیده و ماساژ دهید. خوردنی های غیر 
فرنگی  گوجه   -3 ماست   -2 کاهو   -1 مفید: 
4- هندوانه )هندوانه را می توانید همراه آجیل یا 
 نعنا یا پونه بخورید( 5- چای 6- دوغ 7- سرکه
 8- آبغوره. ماست و دوغ با غذا، ممنوع. ماست با نان 
ممنوع، با عسل بخورید. پنیر را صبح نخورید)عصر 

یا شب(. شیر را باید با دارچین یا عسل بخورید.

یادداشت

معضل مصرف کاالی خارجی
* پیغامی

از  بحث  در  ویژه  به  و  بارها  و  بارها  رهبری  معظم  مقام 
مصرف  ایرانی،  سرمایه  و  کار  از  حمایت  و  ملی  تولید 
اند. داده  قرار  تاکید  و  توجه  مورد  را  خارجی  کاالی 
یکی از نگرانی های ایشان این مسئله بوده که به چه علت عده ای به 
مصرف کاالی خارجی، آن قدر اشتیاق و عشق می ورزند و هنگامی 
که یک کاال، خارجی و مارک دار شود، به مصرف آن راضی می شوند؛ 
است. چهارتا«  تا،  دو  »دو  یک  خارجی  کاالی  مساله  که  درحالی 
هنگامی که مردم کاالی خارجی را تقاضا می کنند، فروش بیشتر 
شعار  ای  گونه  به  آن،  پی  در  و  آن شده  رونق  به  منجر  کاال،  آن 
»تولید خارجی، حمایت از کار و سرمایه خارجی« محقق شده است.
داخلی  تولیدکننده  یک  کار  و  کسب  اگر  که  است  بدیهی 
اجناس  و  شود  نصف  او  فروش  اگر  باشد،  نداشته  رونق 
که  شد  خواهد  ناگزیر  بماند،  باقی  کارخانه  انبار  در  تولیدی، 
را  کارگران  های  کاری  اضافه  داده،  کاهش  را  خود  تولید 
کند. اخراج  را  تولیدی  واحد  آن  کارگران  از  تعدادی  و  حذف 
برعکس  سیگنال  این  شود،  مصرف  داخلی  جنس  اگر  اما 
ارسال  خارجی  تولیدکننده  به  که  سیگنالی  و  بود  خواهد 
جنس  خریدار  جا  این  کن!  تولید  »بیشتر  که  شد  می 
شود. می  داده  داخلی  تولیدکننده  به  هستند!«،  تو 
اندکی  با  ایم.  شده  غفلت  دچار  واردات  زمینه  در  ما  متاسفانه 
خواهیم  خود  پیرامون  خارجی  محصوالت  انبوه  متوجه  نظر،  دقت 
کفش  شلوار،  کاپشن،  تا  گرفته  موبایلمان  و  ساعت  از  گاهی  شد. 
باقی  ایرانی  محصوالت  از  چیزی  میان،  این  در  و  هستند  خارجی 
بود. خواهد  اقتصاد، عالمت خطرناکی  یک  برای  این  و  ماند  نمی 
باشد؛  داشته  کالن  نگاه  یک  باید  ما  کننده  مصرف  زمینه  این  در 
سیگنال  یک  مثابه  به  او  مصرف  هرگونه  بداند  که  ای  گونه  به 
خواهد بود؛ خواه به تولیدکننده داخلی و خواه به محصول خارجی.
این  در  طبیعتا  شویم.  می  مواجه  ارز  کمبود  با  اوقات  گاهی 
و  غیرضروری  کاالهای  برخی  ندارد  لزومی  شرایط،  گونه 
نیاز  دیگر  مثال،  عنوان  به  شوند.  خریداری  خارجی  لوکس 
شود.  وارد  کشور  به  خارجی  شکالت  دولتی،  ارز  با  نیست 
شود. وارد  تومانی  هزار  ده  ارز  با  باید  خارجی  شکالت 
شکالت  خرج  بروند  دارند،  اضافی  پول  که  هستند  کسانی  گر 
ارزان  قدر  آن  خارجی  شکالت  نباید  اما  کنند،  خارجی 
هر  از  جامعه  افراد  تمامی  نباید  بخرند.  را  آن  همه  که  باشد 
باشند  داشته  را  آن  انتظار  و  توقع  باشند،  که  درآمدی  دهک 
نباید  دیگر،  عبارت  به  کنند.  مصرف  خارجی  شکالت  که 
شود. جامعه  افراد  بدنه  مصرفی  فرهنگ  به  تبدیل  آن  مصرف 

چگونه از حلقه سیاه زیر چشم 
رهایي یابیم؟

1-آزمایش خون 2- تشخیص عوامل آلرژي 
3- خواب کافي داشته باشید 4- در حال خواب 
نیز پوستتان را درمان کنید)ماسک های شبانه( 
5- درمان با خیار 6- دور چشم را آرام کنید)پارچه 
براي مدتی در یخچال  و  را مرطوب  اي  پنبه 

قرار دهید، سپس به آرامي در ناحیه حلقه سیاه 
زیر چشم بگذارید( 7-  از کرم هاي دور چشم 
محتوي ویتامین K و A استفاده کنید 8- خودداری 
شکنندگي  خودداري)باعث  چشم  مالیدن  از 
پف  پوست،  ریز  خیلي  خوني  هاي  مویرگ 
کردگي و تغییر رنگ پوست می شود( 9-رژیم 
غذایي سالم و متعادلي داشته باشید) سبزیجات 
سبزرنگ( 10-مصرف نمک را کاهش دهید 

تیم بسکتبال شهرستان بیرجندقهرمان مسابقات 1365 خراسان به میزبانی کاشمرایستاده ازراست اقایان : علیرضاامامداد داور.محمدولی سلیمانی سرپرست  داده نما، آوای خراسان جنوبی
ومربی .مسعودسلیمانی .مهدی مسافر حسن عرب پور.حسین خزاعی.حسن رضاخزاعی.نشسته ازراست اقایان: رضاحقیقی.بهمن زرگری.مرتضی خسروی.

محمودطاهری .علی ثقه االسالمی.عبدالرضاساالری نی- گردآورنده : اصغری 

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

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

 www. iranwash. ir تخـت تخـتلـول لـولصـاف صـاف قاليشويي و مبل شويي ايـران
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7
18 میلیمتر، میانگین بارش های اخیر در خراسان جنوبی

میانگین بارش های چند روز گذشته در خراسان جنوبی 18 میلیمتر اعالم شد. کارشناس هواشناسی گفت: سامانه بارشی که از پنجشنبه هفته گذشته وارد استان شد به طور میانگین 18 
میلیمتر باران به ارمغان داشت.رضا برهانی افزود: در این چند روز، سربیشه با 65 میلیمتر بیشترین بارندگی و نهبندان و بشرویه با 9 میلیمتر کمترین بارندگی های استان را ثبت کردند.وی 
با اشاره به تضعیف سامانه بارشی و عبور تدریجی آن از مرزهای شرقی گفت: در 24 ساعت آینده رشد موقت ابر و وقوع رگبارهای پراکنده در نواحی شرقی و مرتفع پیش بینی می شود.

*پرداخت زکات پارسال 74 درصد نسبت به سال 95 
در خراسان جنوبی افزایش یافت.

* ذخیره سدهای مخزنی خراسان جنوبی با ورود 
سیالب، حدود 24 درصد افزایش یافت.

در  کشاورزی  محصوالت  تن  هزار   400 *حدود 
کارخانه ها و واحدهای تولیدی بی استان فراوری شد.
*کاهش 3 هزار کندو درجمعیت زنبورعسل در استان

*توزیع و رهاسازی بچه ماهی گرمابی یارانه ای در 
استخرهای پرورش ماهی خراسان جنوبی آغاز شد.

*فردی که اقدام به جعل مجوز حمل دام کرده بود، 
در شهرستان خوسف به 7 ماه حبس محکوم شد.

*مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس با بیان 
خیران  جشنواره  نوزدهمین  در  خیرین  تعهد  اینکه 
مدرسه ساز استان 18 میلیارد و 183 میلیون تومان 
بوده است، گفت: از مجموع این تعهدات تاکنون 70 

درصد آن محقق شده است.
کل  اداره  یابی  پیش  و  بینی  پیش  گروه  *رئیس 
هواشناسی گفت: با توجه به همدیدی و آینده نگری 
نقشه های هواشناسی، امروز شاهد تندباد و افزایش 

ابر پدیده غالب در این استان می باشیم.
* 980 سازه آبخیزداری  در استان آبگیری شد.

* واگذاری 15 درصد از عملیات واکسیناسیون دامی 
خراسان جنوبی به بخش خصوصی

اخبار کوتاه

تازه های ورزشی استان

“خدمتی” سیبل مسابقات تیراندازی 
جهانی را نشانه می رود

اعزامي  ورزشکاران  اسامي  تیراندازي  فدراسیون 
کرد.مسابقات  اعالم  را  جهاني  مسابقات  به 
از دوم  تیراندازی به میزبانی کره جنوبی  جهانی 
اردیبهشت آغاز می شود که 28 تیرانداز کشورمان 
در تفنگ، تپانچه و اهداف پروازی 30 فروردین 
نام  شوند.  می  مسابقات  برگزاری  محل  راهی 
نجمه خدمتی تیرانداز برتر استان خراسان جنوبی 

نیز در این لیست به چشم میخورد.

اعزام دو داور ملی پینگ پنگ استان 
به آزمون داوری بین المللی

سید علی حسینی و تکتم پدید دو داور ملی هیات 
پینگ پنگ استان در آزمون داوری بین المللی تهران 
حضور خواهند داشت. رییس هیات پینگ پنگ استان 
گفت، دو داور ملی پینگ پنگ خراسان جنوبی جهت 
شرکت در آزمون داوری بین المللی به تهران اعزام 
داور  تنها  نژاد  شدند. در حال حاضرزهرا چهکندی 
بین المللی پینگ پنگ خراسان جنوبی می باشد.
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راه آهن با فاینانس” تیراژ”
  به  بیرجند  می آید

خراسان  شهرسازی  و  راه  کل  مدیر   - برزجی 
جنوبی از آغاز احداث راه آهن بیرجند - زاهدان  
فایناس  از  استفاده  پیگیری  گفت:  و  داد  خبر 

خارجی در راه آهن استان به شورای اقتصاد رفته 
است. جعفری در گفتگوی  با خبرنگار آوا عنوان 
کرد : با توجه به اینکه اعتبار راه آهن در الیجه 
بودجه 97 مانند اعتبار سال گذشته رقمی معادل 5 
میلیارد تومان است لذا به دنبال استفاده از فایناس 
خارجی هستیم که مصوبه این پیشنهاد به شورای 
اقتصاد رفته و در صورت تصویب وارد فاز اجرایی 
عنوان  به  تیراژ  شرکت  وی  گفته  به  شود.  می 
کنسرسیومی از چند شرکت برای فایناس اعالم 
سازی  زیر  از  همچنین  وی  است.  کرده  آمادگی 
26 کیلومتر مسیر راه آهن در محور گناباد خبر داد 
و گفت: راه آهن فردوس نیز امسال 24 میلیارد و 

500 میلیون تومان اعتبار گرفته است.

ورود آستان قدس و 
سپاه به پروژه های استان

دادرس مقدم-مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری 
خراسان جنوبی گفت: 12 پروژه آبخیزداری در قالب 
)قرارگاه  رضوی  قدس  آستان  توسط  نامه  تفاهم 
پیشرفت و آبادانی سپاه پاسداران اجرا می شود که 
بند خاکی و سنگی  تعداد عملیات 5 پروژه  این  از 
مالتی در شهرستان سربیشه)بخش درح( به اتمام 
رسیده است. “علیرضا نصرآبادی” گفت: سایر پروژه 
در حال آماده سازی است که به زودی توسط قرارگاه 
پیشرفت و آبادانی اجرا خواهند شد.وی گفت با توجه 
به محدودیت های اعتباری و در راستای کمک به 
توسعه زیرساخت های عمرانی در حوزه های آبخیز و 
با هدف مهار رواناب های فصلی به منظور تغذیه سفره 
های زیرزمینی و احیاء منابع آبی)قنات ها( و جلوگیری 
از تخریب منابع طبیعی این تفاهم نامه ها منعقد و 
اجرایی شده است.نصرآبادی محل اجرای پروژه ها 
را شوسف و میغان نهبندان، درح سربیشه، پترگان 
زیرکوه، قهستان درمیان و منظریه طبس عنوان کرد. 

ابالغ حکم شهردار آبیز
حکم اولین شهردار آبیز از سوی استانداری خراسان جنوبی 
صادر و ابالغ شد. مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای 
استانداری گفت: با این حکم، آقای گشتاسب کیانی به 
عنوان بیست و هشتمین شهردار استان معرفی شد.

اختصاص اعتبار به طرح توسعه 
اورژانس بیمارستان بشرویه

صدا و سیما- 500 میلیون تومان برای توسعه اورژانس 
و بلوک زایمان بیمارستان شفای بشرویه با پیگیری 
دانشگاه علوم پزشکی و نماینده طبس، بشرویه، فردوس 
و سرایان در مجلس اختصاص یافت. رئیس شبکه 
بهداشت و درمان بشرویه با بیان اینکه تاکنون برای این 
طرح 980 میلیون تومان هزینه شده است گفت: توسعه 
اورژانس بیمارستان شفا از اوایل سال 95 آغاز شده بود 
ولی در سال 96 به دلیل نداشتن اعتبار و مشکل پیمانکار 

با 60 درصد پیشرفت فیزیکی، تعطیل شد.

 بیشترین خسارت محصوالت کشاورزی 
بیمه ای در سرایان و فردوس

صدا و سیما-بر اثر بارندگی های چند روز گذشته 
بیشترین حجم خسارت به محصوالت کشاورزی 
فردوس  و  سرایان  های  شهرستان  در  شده  بیمه 
استان  بیمه جهاد کشاورزی  وارد شد. دیرصندوق 
گفت: براثر باران های رگباری در چند روز گذشته 
و وقوع سیالب در استان خسارت های چشمگیری 
در شهرستان های سرایان، فردوس، قاین، بشرویه، 
وارد  درمیان  و  نهبندان  سربیشه،  طبس،  زیرکوه، 
شد.جواد غنچه افزود: بیشترین خسارت در شهرستان 
سرایان به حوزه آیسک اختصاص دارد.وی بیشترین 
بیشترین  و  تگرگ  عامل  از  ناشی  را  خسارت 
محصول خسارت دیده بیمه شده استان را پسته 
انار، بادام و گردو  عنوان کرد و افزود: گندم، جو، 

و زرشک از دیگر محصوالت خسارت دیده است.

در آیین گرامیداشت روز ارتش جمهوری اسالمی و رژه نیروهای مسلح  مطرح شد

 جهاد به قوت خود باقی است

تسهیالت صندوق توسعه ملی به ۴۰۰ طرح کشاورزی استان پرداخت شد

امام  نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی و 

بوده  دائمی  بیرجند گفت: جهاد حکم  جمعه 
حجت   است.  باقی  خود  قوت  به  ابد  تا  و 
عبادی  علیرضا  سید  المسلمین  االسالم  و 
روز چهارشنبه در آیین گرامیداشت روز ارتش 
جمهوری اسالمی و رژه نیروهای مسلح در 

بیرجند افزود: جهاد بر همه مسلمانان واجب 

است و برای مقابله با ستمگر باید قدرت خود 
را تقویت کرد.وی بیان کرد: در بخش دفاع 
از دین و جامعه مسلمان وقتی خطری برای 
حاکمیت اسالم ایجاد شود بر همه افراد از زن 
مقابل  تا  است  واجب  وسیله  هر  با  و  مرد  و 

گفت:  در  فقیه  ولی  بایستند.نماینده  دشمن 

اسالم  در  و  است  بزرگی  گناه  پذیری  ظلم 
چنین چیزی وجود ندارد و کسی که تسلیم 
شود.وی  می  شریک  ظلم  در  شود  دشمن 
مسلمانان  موجب ضعف  که  سیاستی  افزود: 
در صحنه  دفاع  چون  پذیرفت  نباید  را  شود 

سیاسی، اقتصادی، تبلیغات و... واجب است. 

نیروهای مسلح برخاسته از
متن ملت ایران هستند

فرمانده ارشد نظامی ارتش جمهوری اسالمی 
ایران )آجا( در خراسان جنوبی گفت: نیروهای 
مسلح برخاسته از متن ملت انقالبی، والیتمدار، 

اسالمی  ایران  دشمن شناس  و  زمان شناس 
هستند.امیر سرتیپ دوم قوام یوسفی نیز افزود: 
والیت  رکاب  در  پا  سرباز  مسلح  نیروهای 
هستند و امیدواریم با همدلی و وحدت برای 
وظیفه  انجام  در  )ع(  اهل بیت  حریم  از  دفاع 
کرد:  اظهار  باشیم.وی  کوشا  خود  سربازی 
خراسان جنوبی 2 هزار شهید را تقدیم نظام 
شهیدان  و  کرده  اسالمی  جمهوری  مقدس 
برای حفظ عزت و اقتدار کشور جان خود را نثار 
کردند که باید قدرشناس آنان باشیم.فرمانده 
با  مسلح  نیروهای  امروز  گفت:  نظامی  ارشد 
نمایش بخشی از اقتدار خود موجب خوشحالی 
دوستان و ناامیدی دشمنان می شوند.این آیین 
امام  استان و  فقیه در  نماینده ولی  با حضور 
نظامی  فرماندهان  استاندار،  بیرجند،  جمعه 
مقابل  مردم  مختلف  قشرهای  و  انتظامی  و 
شد.  برگزار  بیرجند  گمنام  شهدای  بوستان 
از 2 عنوان کتاب در  آیین  این  همچنین در 
حوزه دفاع مقدس با عنوان »پایانی خوش« 
و »پدران آسمانی« رونمایی شد.کتاب »پایانی 
خوش« به خاطرات 10 سال اسارت سرهنگ 
و  می پردازد  گزیک  بجدی  نوراحمد  جانباز 
شهید  خاطرات 30  شامل  آسمانی«  »پدران 

شاخص ارتش خراسان جنوبی است.

خراسان  کشاورزی  جهاد  سازمان  رئیس 
جنوبی از پرداخت تسهیالت صندوق توسعه 
در  استان  کشاورزی  طرح   400 به  ملی 
پور مطلق  ولی  داد.هاشم  سال گذشته خبر 
به  اشاره  با  مهر  خبرنگار  با  گو  و  گفت  در 
در  ملی  توسعه  صندوق  تسهیالت  پرداخت 
سال  در  داشت:  اظهار  کشاورزی،  بخش 

برای  طرح   250 و  هزار  دو  بر  بالغ  گذشته 
دریافت این تسهیالت به بانک های عامل 
نیاز  مورد  تسیهالت  است.وی،  معرفی شده 
تومان  میلیارد  بر 280  بالغ  را  ها  این طرح 
عنوان کرد و گفت: تاکنون از این تعداد 400 
طرح به میزان 33 میلیارد تومان تسهیالت 
سازمان  اند.رئیس  کرده  دریافت  را  خود 

همچنین  جنوبی  خراسان  کشاورزی  جهاد 
به اختصاص تسهیالت خسارت سرمازدگی 
در سال گذشته  استان  به  بخش کشاورزی 
خبر داد و گفت: این تسهیالت 10 ساله با 
کشاورزان  به  که  بوده  ساله  پنج  سود  نرخ 
خسارت دیده از سرما با اولویت محصوالتی 

از جمله زعفران و انار پرداخت می شود.

پرداخت ۶۰ میلیارد تومان
 تسهیالت سرمازدگی

ولی پور مطلق با اشاره به اختصاص 100 میلیارد 
تومان تسهیالت سرمازدگی به استان، عنوان  
داشت: از این میزان تاکنون بالغ بر 60 میلیارد 
تومان به کشاورزان خسارت دیده پرداخت شده 
است.وی، تامین نقدینگی محصوالت زراعی و 

باغی را یکی دیگر از سرفصل های تسهیالتی 
بخش کشاورزی برشمرد و افزود: در این بخش 
نیز در سال گذشته بالغ بر 13 میلیارد و 300 
میلیون تومان به کشاورزان استان پرداخت شده 
است.رئیس سازمان جهاد کشاورزی ادامه داد: 
در سال گذشته 855 نفر از کشاورزان استان از 

این تسهیالت بهره مند شده اند.

عکس:   اکبری

فراخوان جشنواره تئاتر
 خراسان جنوبی منتشر شد

اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  غالمی-مدیرکل 
خراسان جنوبی با اشاره به انتشار فراخوان جشنواره تئاتر 
خراسان جنوبی گفت: دوازدهمین جشنواره تئاتر استان 
شهریور ماه به میزبانی قاین برگزار می شود.احمد محبی 
اظهار کرد: دوازدهمین جشنواره تئاتر خراسان جنوبی، 
شهریور ماه 97 به میزبانی قاین برگزار می شود.مدیرکل 
فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان جنوبی بیان کرد: این 
جشنواره با هدف اعتالی تئاتر و در راستای گسترش 
این هنر انسان ساز در خراسان جنوبی و به منظور ارتقاء 
سطح کمی و کیفی تولیدات نمایشی برگزار می شود.
محبی با اشاره به ضوابط و مقررات شرکت در جشنواره 
تئاتر خراسان جنوبی، ادامه داد: تنها گروه های تئاتری که 
در فاصله زمانی شهریور96 تا شهریورماه 97 حداقل 
پنج اجرای عمومی داشته باشند، می توانند متقاضی 
شرکت در جشنواره باشند.مدیرکل فرهنگ و ارشاد 
اسالمی یادآور شد: از هر کدام از نمایش های راه یافته 
به بخش مسابقه جشنواره خراسان جنوبی مبلغ هفت 
میلیون و 500هزار ریال حمایت مالی صورت می گیرد.

توقف فعالیت کانال تلگرامی 
نماینده ولی فقیه دراستان

گروه خبر-فعالیت کانال تلگرامی نماینده ولی فقیه 
در خراسان جنوبی با هدف تقویت شبکه های پیام 
رسان داخلی، متوقف شد. روابط عمومي دفتر نماینده 
ولي فقیه در خراسان جنوبي اعالم کرد: براساس تاکید 
آیت ا... عبادی، مبني بر تقویت شبکه هاي پیام رسان 
داخلي، فعالیت کانال تلگرامي ایشان از امروز متوقف 
مي شود.از این پس اخبار و مطالب مرتبط با نماینده 
ولي فقیه و امام جمعه بیرجند از طریق پیام رسانهای 
داخلی سروش و آی گپ اطالع رسانی خواهد شد.

نخستین نمایشگاه پوستر با عنوان “زندگی 
مجازی” در استان گشایش یافت

با  غالمی-در مراسمی نخستین نمایشگاه پوستر 
بهمن  سینما  نگارخانه  در  مجازی  زندگی  عنوان 
تسنیم  گزارش  به  شد.  افتتاح  بیرجند  شهرستان 
نخستین نمایشگاه پوستر با عنوان زندگی مجازی 
شهرستان  بهمن  سینما  نگارخانه  در  اثر   23 با 
بیرجند گشایش یافت.این نمایشگاه تحت عنوان 
“زندگی مجازی” پیرامون اثرات مخرب فضاهای 
فرهنگ  انسان ها،  معاشرت  انسان،  بر  مجازی 
شکل  که  کودکانه ای  بازی های  ابزار،  از  استفاده 
آنها تغییر کرده است به نمایش گذاشته شده است.

استحصال ۳۰ میلیون متر مکعب 
رواناب و سیالب

گروه خبر- 30 میلیون متر مکعب رواناب و سیالب 
در سازه های آبخیز و آبخوان داری خراسان جنوبی 
استحصال شد.مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری 
به دنبال  این مطلب گفت:  بیان  با  خراسان جنوبی 
بارندگی های اخیر، میزان استحصال آب در سازه های 
آبخیزداری استان به بیش از 30 میلیون متر مکعب رسید. 
»نصرآبادی« گفت: این میزان آب در حوضه های آبخیز 
و سازه های متوسط جمع آوری شده است. وی وسعت 
عرصه های استان را 15 میلیون هکتار عنوان کرد که 
از این میزان هفت و نیم میلیون هکتار وسعت حوضه 
آبخیز است اما تا کنون در یک میلیون هکتار عملیات 
آبخیزداری انجام شده است. وی تاکید کرد: به طور 
متوسط ساالنه در هر هکتار بین 100 تا 350 متر مکعب 
نزوالت و رواناب ذخیره شده است. نصرآبادی تعداد سازه 
های آبخیزداری را بیش از 2200 عنوان کرد و گفت با 
وجود کاهش بارندگیها، امسال 980 سازه آبگیری شده 
است که این نشان دهنده جایگاه و نقش آبخیزداری 
است. روانابها  و  سیالبها  مهار  در  داری  آبخوان  و 

لغو پروازهای فرودگاه بیرجند
کل  اداره  عمومی  روابط  کاوش-کارشناس 
پرواز   13 تعداد  گفت:  استان  های  فرودگاه 
سال  خرداد  و  اردیبهشت  در  بیرجند  فرودگاه 
جاری باطل اعالم گردیده است.صدری افزود: 
عمده این پروازها متعلق به شرکت هواپیمایی 
جمهوری اسالمی ایران می باشند وی اظهار 
فروردین،4،9،24،28   31 پروازهای  کرد: 

اردیبهشت   و ششم خرداد   سال جاری در 
مسیر تهران-بیرجند-تهران و پرواز یکم و 12 و 
29 اردیبهشت و نهم خرداد سال جاری در مسیر 
مشهد-بیرجند تهران و پرواز 1 اردیبهشت و نهم 
خرداد در مسیر تهران-بیرجند-مشهد و همچنین 
پرواز 27 اردیبهشت و هفتم خرداد ماه سال جاری 
در مسیر مشهد-بیرجند-مشهد از سوی شرکت 

ایر لغو گردیده است صدری  ایران  هواپیمایی 
خاطر نشان کرد پرواز 27 فروردین   هواپیمایی 
یاد شده و همچنین پرواز های 23 و 24 فروردین 
ماه هواپیمایی ماهان در مسیر تهران-بیرجند-
 تهران نیز طی روز های گذشته لغو گردیده بود .
کارشناس روابط عمومی اداره کل فرودگاه های 
استان خراسان جنوبی گفت: طی اعالم شرکت 

هواپیمایی ایران ایر و شرکت هواپیمایی ماهان 
علت لغو پرواز های یاد شده تنها به دلیل  کمبود 
ناوگان می باشد وی افزود: طی بررسی ها و 
مکاتبات صورت گرفته دو فروند هواپیمایی فوکر 
100 جهت انجام چک های سالیانه از ناوگان 
هوایپیمایی جمهوری اسالمی ایران خارج شده 
و علت لغو پروازها کمبود ناوگان می باشد که 

این لغو پروازها تنها منحصر به بیرجند نمی باشد 
پروازهای هواپیمایی  لغو  صدری در خصوص 
ماهان افزود: لغو پروازهای این شرکت هواپیمایی 
نیز به دلیل کمبود ناوگان بوده است و با توجه به 
اینکه این شرکت هفته ای دو پرواز نیز به فرودگاه 
طبس دارد در هفته گذشته پرواز سه شنبه خود 
نمود. لغو  تهران-طبس-تهران  مسیر  در  را 

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان 
 384 گذشته  سال  گفت:  جنوبی  خراسان 
و  معدنی  و  صنعتی  واحدهای  از  بازدید  تور 
در  و  برگزار شد  استان  تجاری  ظرفیت های 
مجموع 8 هزار و 290 نفر از این ظرفیت ها 
جمع  در  شهرکی  داوود  کردند.  بازدید 
خبرنگاران با اشاره به برگزاری تورهای بازدید 
از معادن و صنایع استان خراسان جنوبی برای 
اقشار مختلف مردم اظهار داشت: این بازدیدها 
و  معدنی  و  صنعتی  واحدهای  همکاری  با 
از جمله نخبگان،  اقشار مختلف مردم  برای 
سرمایه گذاران  دانشجویان،  دانشگاه،  اساتید 

و  دانش آموزان  خبرنگاران،  صنعتگران،  و 
شده  برگزار  استان  در سطح  رسانه  اصحاب 
است.رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت 
استان خراسان جنوبی گفت: 384 تور بازدید 
از واحدهای صنعتی و معدنی و ظرفیت های 
 8 مجموع  در  که  شد  برگزار  استان  تجاری 
ظرفیت ها،  از   96 سال  در  نفر   290 و  هزار 
معدنی  صنعتی،  پتانسیل های  و  توانمندی ها 
افزود:  کردند.وی  بازدید  استان  تجاری  و 
عالوه  بازدیدها  و  تورها  گونه  این  برگزاری 
و  ظرفیت ها  با  بازدیدکنندگان  آشنایی  بر 
موجب  استان  در  حوزه  این  دستاوردهای 

می شود. گذاران  سرمایه  تشویق  و  ترغیب 
شهرکی با اشاره به شعار سال گفت: از اثرات 
مهم برگزاری این گونه تورها، ترغیب اقشار 
مختلف مردم به استفاده و حمایت از کاالی 
ایرانی و داخلی است که قطعا رونق تولید و 

اشتغال زایی را نیز به دنبال دارد.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان 
خراسان جنوبی تصریح کرد: در صورت معرفی 
ظرفیت های تولیدی استان به اقشار مختلف، 
بخش عمده ای از نیاز بازار و همچنین طرح ها 
و پروژه های در دست اجرا از محصوالت تولیدی 

خود استان تأمین می شود.

بازدید بیش از ۸ هزار نفر از ظرفیت های صنعتی، معدنی و تجاری استان  

روز  پژوهشگران   و  فعاالن  گردهمایی  کاری 
شد. برگزار  بیرجند  قلمچی  سالن  در  گذشته 
اتیسم  همکاری  با  که  گردهمایی  این  در 
کشوری  مهمانان  شد  انجام  بیرجند  خاوران 
کردند. شرکت  اتیسم  فعاالن  و  استانی  و 
مردم  آشنایی  همایش  این  برگزاری  از  هدف 
با طیف اتیسم و آگاهی جامعه به جایگاه بچه 
بود. ها  خانواده  این  از  حمایت  و  اتیسم  های 
و  تهران  دانشگاه  ممتاز   استاد  افروز  دکتر 
روان  آسیایی شورای جهانی  فدراسیون  رئیس 
درمانی   در این جلسه عنوان کرد: بچه های 
اتیسم قابل درمان هستند بشرطی که عاطفه 
شود احساس  خانواده  در  مهربانی  حس  و 
وی تاکید کرد: خراسان جنوبی می تواند قطب 
پژوهشگران  همه  اگر  شود  خاوران  اتیسم 
باشند. هم  کنار  در  مسوالن  و  ها  خانواده  و 

خراسان جنوبی می تواند قطب اتیسم خاوران شود

عکس : اینترنت
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امام کاظم علیه السالم فرمودند :
َّما ِهَی َرْحَمٌة مَِن ا... ساقََها ا... فَاِْن فََعَل ذلَِک فََقْد َوَصلَُه َمْن اَتاُه اَُخوُه الُْمْؤمُِن فِی حاَجٍة فَاِن

َوَجلِّ  بِِوالیَتِنا َو ِهَی َمْوُصولٌَة بِِوالیَِة ا... َعزَّ
وقتی برادر مؤمنی نیاز خود را به مؤمنی عرضه می  کند این عرضه نعمتی است از خداوند که
 بسوی او فرستاده شده است پس اگر مؤمن نیاز او را بر طرف نماید این کار او را به والیت 

ما می  رساند و او به والیت خدا متّصل است. )بحاراألنوار: ج 74، ص 313(
 

احمدی نژاد دهان باز کند 
همه چیز به باد می رود

بهمن شریف زاده، روحانی حامی احمدی نژاد گفت: 
آقای احمدی نژاد گفت من خیلی چیزها می دانم اما 
بسیاری از آنها را با خود به گور می برم برای حفظ 
انقالب و تنها 10 درصد آن را گفته ام. خود ایشان 
گفت اگر من دهان باز کنم همه چیز به باد می رود.

 حمله به خودروی نماینده 
سبزوار مقابل مجلس

تاجرنیا، عضو حزب منحله مشارکت گفت: همین 
مسئله موجب شده است تا حدودی چهره اصالحات 
مخدوش شود. زیرا به هر حال اصالح طلبان در چند 
انتخابات اخیر از سرمایه اجتماعی خود استفاده کرده 
مورد  نوعی  به  یا  منصوب  افراد که  این  اما  بودند، 
مطالبات  نتوانستند  هستند  اصالح طلبان  حمایت 
دلیل  همین  به  دهند.  پاسخ  را  عمومی  و  مردمی 
می بینیم که امروز در بدنه طرفداران اصالحات میان 

مردم، تا حدود زیادی نارضایتی موج می زند.«

هیچ استیضاحی مطرح نیست

حسینعلی امیری در رابطه با جمع آوری امضا از سوی 
نمایندگان مجلس برای طرح سوال از رئیس جمهور 
گفت: از آقای رئیس جمهور قبال چند سوال مطرح 
شده بود. در رابطه با سوال اول، با توضیحاتی که 
نمایندگان رئیس جمهور در کمیسیون اقتصادی دادند، 
اکثریت نمایندگان قانع شده و تعداد سوال کنندگان از 

حد نصاب قانونی افتاد و از دستورکار خارج شد.

شوخی زشت  نماینده مجلس
کار دستش داد

در جلسه مجلس همزمان با نطق جهانبخش محبی 
نیا نماینده میاندوآب و تکاب صدای دیگری از زبان 
حاوی  که  شده  پخش  مجلس  تریبون  در  فردی 
کلمات زشت بود. نمایندگان با تهیه نامه ای خطاب 

به رئیس مجلس خواستار پیگیری موضوع شدند. 

با گرفتن پول از دولت برای
 حوزه علمیه مخالفیم

جمشیدی، عضو جامعه مدرسین گفت: مرحوم آیت 
اهلل فاضل لنکرانی از کسانی بودند که با گرفتن پول 
از دولت مخالف بود و خیلی صریح به شورا ابراز کرده 
بود و شورا مدتی دست نگه داشت و دلیل ایشان این 
بود که ممکن است این پول ها روی آینده حوزه تأثیر 
بگذارد. وی ادامه داد: ما آنقدر روحانی در قم داریم که 

می توانند یک قاره را اداره کنند.

 روحانی گوش برخی ها را پیچانده است

برنامه  کمیسیون  دلیگانی، عضو  حاجی  حسینعلی 
و بودجه مجلس گفت: من اطالع دارم که روحانی 
سفت و سخت مقابل فیلترینگ تلگرام ایستاده و حتی 
برای این مسأله گوش بعضی ها را هم پیچانده است!

متملقان اجازه دیدن
 واقعیت ها را به شما نمی دهند

بسیج دانشجویی دانشگاه علم و صنعت در نامه ای 
به احمدی نژاد نوشت: شما نبودید که دستاوردهای 
انقالبمان در حوزه های مختلف را نقاط درخشان و 
قابل افتخار نظام می دانستید و در برابر دانشمندان 
و نخبگان جوانی که ایران را در علوم مهم دنیا در 
رده های تک رقمی قرار دادند سر تعظیم فرود می 
آوردید؟ انقالب ما همان انقالب است. این شمایید که 
متاسفانه در حال سقوط هستید اما متملقان اطرافتان 

اجازه دیدن واقعیات را از شما سلب کرده اند.

جریان اصالحات همواره تحت فشار 
برخی نهادهای قدرت قرار دارد

یک فعال سیاسي اصالحطلب با اشاره به اینکه جریان 
اصالحات باید از رایي که مردم به این جریان دادند، 
حراست کنند، گفت: هم فشارها به نجفي و هم عدم 
انسجام اصالحطلبان در استعفاي شهردار تهران موثر 
بود. حجتاالسالم محسن رهامي درباره تاثیر استعفاي 
شهردار تهران بر جریان اصالحات، اظهار کرد: این 
مساله واقعیت دارد که جریان اصالحات همواره تحت 
فشار برخي نهادهاي قدرت قرار دارد. در استعفاي 
حمایت  عدم  و  اصالحطلبان  نظر  اختالف  نجفي 
از نجفي هم تاثیرگذار بوده است. متاسفانه جریان 
اصالحات و شوراي شهر در این موضوع به موقع 

عمل نکردند.

پرونده منطقه برای ایران بسیار سنگین 
و حل آن بسیار مشکل است

بیگدلی، کارشناس سیاست خارجی گفت: سفر های 
محمد بن سلمان ولیعهد عربستان به مصر، لندن و 
واشنگتن و همچنین سفر بنیامین نتانیاهو به آمریکا 
و آمدن لودریان به ایران همه و همه به ایران ربط 
دارد. شاید ما مقداری بتوانیم در مساله موشکی نرمش 
نشان دهیم، اما مساله طرف های مقابل با ایران آنگونه 
که وزیر خارجه آلمان به ظریف مطرح گفته مسائل 
موشکی، حقوق بشر و منطقه است. پرونده منطقه 
برای ایران بسیار سنگین و حل آن بسیار مشکل است.

روسیه و ایران 
آینده سوریه را تعیین خواهند کرد

کورکر، رییس کمیته روابط خارجی مجلس سنا گفت: 
روسیه و ایران آینده سوریه را تعیین خواهند کرد. 
ما شاید در میز مذاکرات حاضر باشیم اما زمانی که 
فقط مذاکره می کنید و هیچ کاری برای شکل دادن 
به اتفاقات روی زمین نمی کنید در واقع تنها در حال 

حرف زدن هستید.

عضوحماس: روابط خوبی 
با ایران داریم

الزهار، عضو دفتر سیاسی حماس گفت: دیدگاه ما 
از ابتدا دیدگاهی صادقانه بوده و موضع ایران قابل 
تمجید است وهنگامی که یقین کردیم موضع ایران 
صادقانه است موضع ما نیز ثابت شد و اکنون به 
دلیل ثبات موضع ایران و ایمان مردم به آزادسازی 
فلسطین و به دلیل قدرت حماس برای تحقق این 

هدف روابط خوبی با ایران داریم.

جیش الظلم مسولیت حمله به پایگاه 
میرجاوه را برعهده گرفت

گردان  کرد:  اعالم  العدل  جیش  تروریستی  گروه 
نعمت اهلل توحیدی وابسته به جیش العدل مسولیت 
انقالب اسالمی در منطقه  پایگاه مرزی  به  حمله 

میرجاوه سیستان و بلوچستان را برعهده گرفت.

اولین مرخصی 
مهدی هاشمی در سال 97

مهدی هاشمی  به مرخصی 3 روزه آمد. اواخر سال 93 
حکم دادگاه بدوی از سوی شعبه 28 دادگاه انقالب 
در خصوص پرونده مهدی هاشمی با عناوین اتهامی 
امنیتی و اقتصادی صادر شد و بر اساس آن، مهدی 
هاشمی به حبس، جزای نقدی، رد مال و انفصال از 
خدمات دولتی محکوم شد. وی مرداد 9۴ برای اجرای 

حکم حبس 10 ساله راهی اوین شد.

دیدار قریب الوقوع 
رهبران سیاسی دو کره 

کانال کره شمالی به فارسی از دیدار قریب الوقوع 
رهبران سیاسی دو کره خبر داد.

می خواهیم مانع دستیابی ایران
 به بمب  شویم

ماکرون ، رئیس جمهور فرانسه گفت: فرانسه و آمریکا 
می خواهند مانع دستیابی ایران به فناوری بمب  اتمی 
شوند و می خواهند به روال تحریف شده تجاری پایان 
دهند. این اتحاد دوجانبه قوی ]میان فرانسه و آمریکا[ 
مسئله ای کلیدی است و فرانسه قدیمی ترین متحد 
آمریکا است و دو طرف همیشه در کنار هم می ایستند.

ایران دوست و هم پیمان 
دوران سخت عراق است

رهبر جریان حکمت ملی عراق گفت: ایران دوست و 
همپیمان دوران سخت عراق است و اجازه نمی دهیم 
در پساداعش طرف ثالثی باعث جدایی دو کشور شود. 
بعد از عبور از داعش، گام های خوبی برای توسعه 
عراق برداشته شده و جمهوری اسالمی با تعاملی که 
دارد باعث عمیق تر شدن روابط دو  کشور گردیده 
ایران  با  دوست  و  همراه  عراقی  جدید  است.عراق 
است  و مردم عراق نیز این مساله را می دانند و از این 

موضوع خرسندند.

سال 97 را سال نگران کننده ای می بینم

عبداهلل ناصری فعال سیاسی: من سال 9۷ را با توجه 
به سیاست هایی که دولت در پیش گرفته است سال 
نگران کننده ای می بینم. کادری که دولت در حوزه 
مدیریتی خود به کار برده است باعث ناامیدی سطح 
جامعه نسبت به ساختار حکومت شد که البته فقط 
دولت را مقصر این ناامیدی نمی دانم. بحران های اقتصادی و بین المللی که 

می توانستیم آن ها را حل کنیم در سال آینده خود را نشان می دهد. 

 مرتضوی نمی تواند فرار کند 

نوروزی، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی گفت: با توجه به حساس 
بودن پرونده مرتضوی حتما برای او قرار متناسبی صادر شده بدین معنا 
که وثیقه الزم باید گرفته شده باشد. بنده نیز به عنوان یک قاضی نمی 
این چه معنایی  نیست.  بگویند مرتضوی در دسترس  بپذیرم که  توانم 
دارد؟ وی درباره احتمال فرار و خروج مرتضوی از کشور گفت: با توجه 
به اینکه مرتضوی چهره ای شناخته شده است، نمی تواند فرار کند. باید 

هرچه سریعتر به او دسترسی پیدا کنند.

جریان های سیاسی نباید دولت را کنار بگذارند

از  یکسری  گفت:  رئیس جمهور  معاون  ابتکار، 
عوامل که هم ریشه داخلی و هم ریشه منطقه ای 
و بین المللی دارند، دست به دست هم داده اند تا برای 
ایران آسیب  اقتصادی  تضعیف دولت، به وضعیت 
بزنند در این راه ضروری است مجلس هم به کمک 
دولت آمده و دولت را یاری کند اما از آن مهمتر، جریان ها و گروه های سیاسی 

نباید دولت را کنار بگذارند بلکه آنها باید به یاری دولت بشتابند.

رئیس جمهورباعث بیکاری 75هزار مرزنشین شد

نماینده مردم سردشت و پیرانشهر در مجلس با بیان اینکه ۷ میلیون کسبه و 
بازاری از شدت مشکالت معیشتی خود می نالند، گفت: رئیس جمهور با بستن 
معابر کوله بری باعث بیکاری ۷5 هزار مرزنشین در سطح ۴ استان مرزی کشور 
شده است. وی افزود: آقای رئیس جمهور! شما که شعار دادید سال 9۷ را با 
اشتغال ۷50 الی 950 هزار نفری شروع کنید اکنون چه سخنی دارید؟ حال 
باعث مشکالت معیشتی مرزنشینان شده اید. معابر کوله بران باید هر چه سریعتر 

بازگشایی شود چرا که این موضوع خوراک رسانه های بیگانه شده است.

موافقت ضمنی عارف با شهردار تهران شدن 

محسن علیجانی، عضو فراکسیون امید گفت: محسن 
هاشمی، ترک نژاد، افشانی، تقی زاده شهردار مشهد، 
عارف و تابش از گزینه های مطرح برای شهرداری 
تهران است؛ البته ممکن است اسامی دیگری هم بعد 
از این مطرح شود اما نهایتا این شورای شهر است که 
در این زمینه تصمیم گیری خواهد کرد.آقای عارف هم فرمودند که این موضوع 

در فراکسیون امید بررسی شود. ایشان در مجموع نظر جمع را می پذیرند. 

عبدا... نوری رهبر جدید جریان اصالحات می شود؟

حسن رسولی عضو شورای عالی سیاستگذاری اصالح طلبان گفت: جریان 
اصالحات دارای ظرفیت های متنوع و گوناگونی در قالب حزبی و شخصیت 
های سیاسی معتبر است. قطعا آقای عبدا... نوری در زمره یکی از شخصیت 
های مورد اعتماد و مورد وثوق جریان اصالحات و احزاب اصالح طلب 
گنجانده می شود. در جریان اصالحات در کنار شخصیت های مثل آقای 
خاتمی، آقای عارف، و سایر شخصیت های مورد وثوق اصالحات از اعتبار و 

منزلت قابل توجهی برخوردار است.

رهبر  خامنه ای  اهلل  آیت  حضرت 
معظم انقالب اسالمی در دیدار وزیر 
و مسئوالن و جمعی از کارکنان وزارت 
اطالعات، مجموعه وزارت را برآمده 

انقالب  و  امام  فرزندان  و  انقالب  از 
حرکت  لزوم  بر  تأکید  با  و  خواندند 
انقالبی و انقالبی ماندِن صد درصِد 
ابعاد  به  اشاره  با  اطالعات،  وزارت 
گوناگون جنگ اطالعاتی جبهه وسیع 
دشمنان با نظام اسالمی گفتند: یکی 

از محورهای مهم و اصلی این جنگ، 
»نفوذ و تأثیرگذاری بر نظام محاسباتی 
مسئوالن« و »تغییر باورهای مردم« 
است که در این جنگ، عالوه بر دفاع و 

بستن نفوذگاهها، باید تهاجم نیز انجام، 
و از هرگونه غفلت و ساده اندیشی 
جداً پرهیز شود. ایشان یکی دیگر از 
راههای مقابله با تهاجم جبهه مقابل 
را جدی گرفتن موضوع نفوذ دانستند 
افزودند: فردی که می خواهد در  و 

امانت دار  اسالمی،  جمهوری  نظام 
باید صالحیت  باشد  مردم  و  کشور 
تردید  کوچک ترین  لذا  باشد  داشته 
باید منعکس  افراد  درباره صالحیت 
شود و دستگاه ها نیز موظف به عمل 
بر اساس نظر وزارت اطالعات هستند.
ایشان در ادامه سخنان خود به جنگ 
بزرگ و پیچیده جبهه مقابل با نظام 
و  کردند  اشاره  اسالمی  جمهوری 
افزودند: ما در میانه یک میدان بزرگ 
جنگ قرار داریم که یک طرف آن، 
طرف  و  اسالمی  جمهوری  نظام 
دیگر آن، جبهه وسیع و قدرتمندی 
اهلل  آیت  است. حضرت  دشمنان  از 
جاسوسی  سرویس های  خامنه ای، 
این  اصلی  محور  را  مقابل  طرف 
رویارویی دانستند و گفتند: دستگاه های 
اطالعاتی جبهه مقابل که برغم همه 
نتوانسته اند  بحال  تا  خود،  امکانات 
دهند. انجام  مهمی  غلط  هیچ 

حسن  المسلمین  و  حجت االسالم 
روحانی، رئیس جمهوری در مراسم 
گرامیداشت چهلمین سالروز ارتش 
امام خمینی )ره(  که در جوار حرم 
برگزار شد، اظهار کرد: از آغاز انقالب 
اسالمی کشور ما تا به امروز هرکجا 
ایستادگی،  افتخار،پیروزی  غرور، 
بوده  دالوری  و  مقاومت  و  صبر 
نام ارتش جمهوری اسالمی ایران 
نیز حضور  و فداکاری این عزیزان 
انضباط،  با  ارتش  است.  داشته 
کافی  اخالق،آموزش  انگیزه، 
تجهیزات  و  سالح  همچنین  و 
همواره  کامل  آمادگی  و  مدرن 
برای  بازدارنده  مهم  قدرت  یک 
از  ایران و دفاع  جمهوری اسالمی 
آب و خاک و میهن ما بوده است. 
وی تصریح کرد: به دنیا می گوییم 
که هر سالحی که نیاز داشته باشیم 
اگر  یا  کنیم  می  تولید  عمدتا  را 

الزم باشد، آن را تهیه می کنیم و 
منتظر سخن، موافقت و نظر مثبت 
آنها نبوده، نیستیم و نخواهیم بود. 
کشورهای  به  حال  عین  در 

کنیم  می  اعالم  نیز  منطقه 
به  نسبت  ایران  سیاست  که 
است.  همجواری  حسن  شما 
ما می خواهیم همسایه خوبی برای 
خوبی  همسایه  شما  و  باشیم  شما 
برای ما باشید. ما قصد تجاوز به شما 

را نداریم و همانطور که فرماندهی 
کل قوا در روز عید مبعث تصریح 
کردند ما نیازی نداریم به منافع یا 
داشته  تجاوزی  دیگران  سرزمین 

با  بزرگ  کشوری  چراکه  باشیم. 
منابعی عظیم و ملتی فرهیخته داریم 
و در طول صدها سال قبل هیچگاه 
ایران کشور متجاوزگر به کشورهای 
است. نبوده  منطقه  و  همسایه 

 وزارت اطالعات کوچک ترین تردید درباره
صالحیت مسئوالن را منعکس کند

ارتش و سپاه به هر سالحی که برای دفاع 
نیاز داشته باشند، تولید یا تهیه می کنیم
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