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استان مجازی تر از همیشه!

این روز ها همه سر در گوشی همراه خود 
دارندو در حال بررسی شبکه ها و سایت 
های مختلف هستند. حاال نقش فضای 
مجازی آنقدر در زندگی ما پررنگ شده 
است که حتی بدون آن تصور زندگی 
هم سخت می شود! از ابتدای شروع و 
گسترش اینترنت به ویژه شبکه های 
اجتماعی مختلف ، کارشناسان  گوناگون 
به ارائه راهکار برای استفاده کردن یا 
حذف آن داشته و دارند.هرچند که همه 
به این باور رسیده اند فضای مجازی و 
شبکه های اجتماعی خوب و یا بد ، قابل 
حذف نیستند و به جزئی جدایی ناپذیر 

بدل گشته اند...)ادامه در صفحه 2 (

سرمقاله
*  امین جم

روزنامه صبح استان  *  سال بیستم   *  شماره: 4244
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دیوانگي است که تهدید شویم
 و خود را خلع سالح کنیم 
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مدل »میتي کومان« هم کماکان 
کاربردي و روحیه بخش است
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تحولي که در مدیریت مورد 
انتظار بود، تحقق نیافت

اروپایي ها تالش کرده اند ولی 
آمادگی ندارند بهای آن را بپردازند

صفحه 6

 مدیر ، کادر اجرایی و معاونان 
 مدرسه همه در صحن باشند

چندی پیش بخشنامه ای با موضوع “مدیریت و نظارت بیشتر بر رفتار 
دانش آموزان “ به تمام مدارس شهر و روستای استان، با هدف جلوگیری 

از رخداد حوادث و اتفاقاتی که منجر ... ) ادامه خبر در صفحه ۵ (

 راهکار جلوگیری از طوالنی شدن ساخت بنا در بیرجند

 قانون به جای 
مصوبـه  شورا 

اجرایی شود

مدیر پایانه مرزی ماهیرودخبر داد:

توقف دوباره صادرات 4 قلم کاال
 از ماهیرود به افغانستان 

مشکالت داخلی افغانستان بار دیگر صادرات 4 قلم کاال را از مرز ماهیرود سربیشه متوقف کرد. 
مدیر پایانه مرزی ماهیرود گفت:: افغانستان به دلیل  ... ) مشروح خبر در صفحه ۵ (

روز گذشته صدمین جلسه شورای شهر بیرجند با حضور تمام اعضا و دستور کار قرائت نامه های کمیسیون فرهنگی، حقوقی 
و عمران برگزار شد. عبدالرزاق نژاد رئیس کمیسیون فرهنگی شورا از آماده شدن لیست نام و رتبه بندی مشاهیر بیرجند پس 
از تقریبا دو سال گذر از مصوبه آن خبر داد و گفت: از شورای چهارم بنا به درخواست شهروندان برای نامگذاری میادین و معابر 

قرار بر تهیه این لیست شده و باالخره در شورای پنجم این کار انجام شد ... ) مشروح خبر در صفحه ۵ (

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی :

نمایشگاه دستاوردهای انقالب 
در استان برپا می شود

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی گفت: نمایشگاه بیان دستاوردهای انقالب اسالمی با همکاری 
دستگاه های اجرایی همزمان با دهه فجر در استان برگزار می شود... ) مشروح خبر در صفحه ۵ (

 روزهای ناخوشی“ آزادی”   صفحه 3
 قدیمی ترین پارک بیرجند در وضع هشدار
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ضا

 : ر
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دستگاه مناقصه گذار: سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری بیرجند
موضوع مناقصه: ارائه خدمات جابجایی مسافر با استفاده از ۱۸ دستگاه اتوبوس متعلق به سازمان 
مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری بیرجند جهت جابجایی مسافران درون شهری بیرجند 
محل دریافت اسناد:  پیمانکار *  به مدت یک سال توسط  اسناد مناقصه  براساس  و حومه 
www.utmo.birjand.ir سایت   به  مناقصه  اسناد  دریافت  جهت  بایست  می   متقاضیان 

 مراجعه نمایند.
 مهلت و محل تحویل اسناد: متقاضیان می بایست پیشنهادات خود را حداکثر تا پایان وقت اداری 
)ساعت ۱۳/۳۰( پنجشنبه مورخ۱۳۹۷/۱۰/۱۳ به آدرس خراسان جنوبی بیرجند، بلوار مسافر، جنب 
 جایگاه Cng، سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری بیرجند، واحد حراست تحویل نمایند.
تضمین شرکت در مناقصه: ارائه مبلغ ۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال به عنوان سپرده شرکت در مناقصه به 
صورت ضمانت نامه بانکي طبق فرم های قابل قبول در وجه سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر 
شهرداری بیرجند با اعتبار حداقل سه ماهه و قابل تمدید و یا چک تضمینی بانکی و یا وجه واریزی 
به حساب ۰۱۱۱۳۷۵۹۸۴۰۰۰ بانک ملی شعبه آزادی بیرجند به نام سازمان مدیریت حمل و نقل 
بار و مسافر شهرداری بیرجند به همراه اسناد مناقصه به دستگاه مناقصه گذار الزامی می باشد. جلسه 
کمیسیون مناقصه راس ساعت ۱۲/۳۰ روز شنبه مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۵  در سالن جلسات سازمان 

مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری بیرجند برگزار می گردد.
داشتن پروانه رتبه بندی و تایید صالحیت دارای اعتبار از اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این 

زمینه الزامی می باشد.
پرداخت هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه خواهد بود.

 درصورت نیاز به کسب اطالعات بیشتر با شماره ۵-۰۵6۳۲۳۳۸۰۳۴ تماس حاصل فرمایند.
سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری بیرجند

آگهی مناقصه عمومی - نوبت اول خاندان محترم عباسیان 
با نهایت تاسف و تاثر درگذشت

 استاد گرانقدر 

شادروان علیرضا  عباسیان 
را حضورتان تسلیت عرض نموده،

 برای شما صبر و شکیبایی و برای آن مرحوم 
علو درجات از خداوند متعال خواستارم.

دکتر محمود قنادان

دستگاه برگزار کننده مناقصه : دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني بیرجند
موضوع مناقصات: پروژه احداث ساختمان مرکز جامع انتقال خون بیرجند 

شرایط شرکت در مناقصات : کلیه اشخاص حقیقي و حقوقي داراي مجوز و داراي گواهینامه صالحیت پیمانکاري )حداقل پایه ۵( و صالحیت ایمنی 
کار از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ظرفیت آزاد و دارای تجربه کاری مدت و محل انجام کار: ۱۲ ماه - بیرجند

مدارك الزم جهت خرید اسناد مناقصه :
الف( جهت شرکت در هر یک از مناقصات واریز مبلغ ۵۰۰/۰۰۰ ریال به شماره حساب ۲۱۷۸۱6۲۱۹۸۰۰۷ بانک ملي )سیبا( و ارائه فیش آن به 

  http://iets.mporg.ir :انتشارات نسبت به خرید اسناد اقدام نمایند. ب( دریافت رایگان اسناد از پایگاه ملي مناقصات به آدرس
ج(جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره ۰۵6۳۲۳۹۵۱۲۰تماس حاصل فرمایید.

نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصات : 

متراژ
پروژه)متر(

مدت اجرای
نوع ضمانت نامهتضمین )ریال(برآورد پروژه)ریال(پروژه)ماه(

13901221/365/803/4461/100/000/000
ضمانت نامه معتبر بانکي یا واریز نقدي وجه به حساب 
شماره 2643856 بانك رفاه شعبه معلم بیرجند به نام 

سپرده جاري دانشگاه )شرکت در مناقصه(

مهلت خرید اسناد: از تاریخ ۹۷/۱۰/۰۲ لغایت ۹۷/۱۰/۰6 مهلت تحویل اسناد: تا ساعت ۹ صبح مورخ ۹۷/۱۰/۱۸
محل تحویل اسناد: خراسان جنوبي - دبیرخانه دانشگاه علوم پزشکي بیرجند تحویل و رسید دریافت گردد.

محل و تاریخ شروع فرآیند بازگشایي پاکت ها : سالن معاونت توسعه دانشگاه- مورخ ۹۷/۱۰/۱۸- ساعت ۱۰ صبح
در ضمن هزینه چاپ و نشر آگهي بر عهده برندگان مناقصه بوده و دانشگاه در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات تابع آئین نامه مالي معامالتي خویش 

مختار مي باشد.
توجه: جهت دریافت پیامک های مناقصات، ساختمانی وپیمانکاری دانشگاه می توانید عدد ۲۱ را به شماره ۳۰۰۰۴۸۴۸۷۷ ارسال فرمایید.  

روابط عمومي دانشگاه علوم پزشكي بیرجند   

آگهي مناقصات عمومي )یك مرحله اي( شماره های )97-70(

کنــاف، دکوراسیـون، بازســازی، طراحــی و مشــاوره
 ۰۹۱۵۵۶۱۰۱۱۱- رحیمــی

کارگاه صنعتی تعطیل 
شما را در حواشی 
بیرجند خریداریم.
۰۹۱۵۹۳۸۶۳۰۸

نوع جاروبرقی: سطلی  مشخصات فنی: قدرت موتور 1800
محدوده توان مصرفی: 1800 تا 2800

دارای 2 حالت کم و زیاد - تعداد موتور 1 عدد 
 فیوز محافظ - طول کابل 5 متر - شعاع کارکرد 10 متر 

نوع پاکت: 15 لیتر مخزن )مفید 5 لیتر(
 قابلیت نصب پاکت- قابل شستشو

اقالم همراه: لوله خرطومی 1/8 متر - لوله تلسکوپی استیل  و پارویی
مکش خاك- قابل استفاده صنعتی و خانگی 

فـروش ویـژه جـاروبرقـی سطلـی

جهـت اطالعـات بیشتـربا شماره09333009860تمـاس بگیـرید
  ۵ سال خدمات پس از فروش۱ سال ضمانت موتـور

off % 50

یك شركت تولیدي واقع در شهرك صنعتي  به 

دو نفـر حسابـدار خانـم/ آقا 
نیازمند مي باشد. شرایط داشتن حداقل 5 سال 

سابقه كار حسابداري، داشتن حداقل مدرك 
فوق دیپلم حسابداري، توانایي كار با نرم افزارهاي 

حسابداري، تسلط كامل به نرم افزار  اكسل 
 رزومه خود را به صندوق پستي 850  پست كنید.

جنـاب آقـای جـاوید
شهردار محترم و پرتالش بیرجند

 اندیشه و تالش خدمتگزاران صدیق و آبادانی شهر از یادها نخواهد رفت
 مردم قدرشناس بیرجند مدتی است شاهد خدمات ارزشمندجناب عالی 

و همکاران تان در توسعه پرشتاب شهر هستند. 
از زحمات شما عزیزان جهت تعریض خیابان شهیدقرنی و سهولت 

در رفت و آمد و کاهش ترافیک بسیار سپاسگزاریم. 
جمعی از شهروندان
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اَبر مفسد اقتصادی اعدام شد  

دادسرای عمومی و انقالب تهران اعالم کرد: بامداد دیروز مورخ یک دی 1397 حکم حمیدرضا باقری 
درمنی فرزند محمدباقر که به جرم فساد فی االرض از طریق تشکیل شبکه کالهبرداری و رشاء به 
اعدام محکوم گردیده بود، به اجرا گذاشته و اعدام شد.

همچون  درست  مسیری  از  اگر  که  مقاله(  سر  )ادامه 

برسند،  پاسخشان  به  مسئوالن  مجازی  صفحات 
شاید موج سواری دشمنان برسر مطالبات مردمی 
نیز کاهش یابد و بسیاری از سوتفاهمات و ابهامات 
مبنی بر بی تحرکی مسئوالن و مردمی نبودن آنان 
و ... ، برطرف شود. به هر روی حضور مسئوالن 
قابل تقدیر است و امیدواریم سایر مسئوالن استان 
کنند. آغاز  مجازی  دنیای  به  را  خود  ورود  نیز 

تخم مرغ ارزان شد

از  گذار  تخم  مرغ  اتحادیه  مدیره  هیئت  رئیس 
کاهش هزار و ۸۰۰ تومانی نرخ هر کیلو تخم مرغ 
درب مرغداری خبر داد. نبی پور گفت: هم اکنون 
متوسط هر شانه تخم مرغ درب مرغداری 7 هزار 
و ۲۰۰ است. وی افزایش تولید و عرضه را دلیل 
اصلی کاهش قیمت  تخم مرغ در بازار اعالم کرد و 
افزود: اگر در ماه های آتی شیوع بیماری آنفلوآنزا حاد 
پرندگان نداشته باشیم، پیش بینی می شود، نه تنها 
قیمت ها افزایش نخواهد داشت بلکه به سبب ازدیاد 
نیست. انتظار  از  دور  قیمت  احتمال کاهش  تولید 

آخرین خبرها از قیمت ها 
در بازار مبلمان 

رئیس اتحادیه درودگران و مبل سازان، گفت: درحال 
نداریم.  مبلمان  برای صنف  قیمتی  افزایش  حاضر 
عباسی، با اشاره به نزدیک شدن به پایان سال، اظهار 
کمبود  و  مردم  قدرت خرید  کاهش  به علت  کرد: 
نقدینگی کسبه و تولیدکنندگان در بازار افزایش قیمتی 
در این امر صورت نخواهد گرفت. وی با بیان اینکه 
گفت:  ندارد،  وجود  مبلمان  برای  بازار  در  خریداری 
درحال حاضر تولید حجم سرمایه گذاری در این صنف 

کم است و این امر سبب شده که قیمت ها باال برود.

کرایه خانه کارگران به موی 
یارانه ها بسته است

عضو کانون عالی شوراهای اسالمی کار گفت: کارگری 
که 9 ماه حقوق نگرفته به هیچ چیز دیگری نمی تواند 
فکر کند. تاوان سوءمدیریت ها و سیاست های غلط را 
نباید کارگران بدهند. اصالنی با اشاره به عدم افزایش 
آینده ، گفت: بسیاری  یارانه ها در بودجه سال  مبلغ 
از کارگران به ۴۵ هزار تومان اندک یارانه دلگرمند 
آنها به موی  و کرایه خانه ها و هزینه های درمانی 
یارانه در بودجه  یارانه ها بسته است، ولی متاسفانه 
افزایش نیافته و حق مسکن و بن خواربار کارگران 
هم چند سال است بدون تغییر، تصویب می شود.

سرمقاله

استان مجازی تر از همیشه! 

* امین جم

)ادامه سر مقاله از صفحه اول( ... از ابتدای شروع و گسترش 

مختلف،  اجتماعی  های  شبکه  ویژه  به  اینترنت 
کارشناسان  گوناگون به ارائه راهکار برای استفاده 
کردن یا حذف آن داشته و دارند. هر چند که همه 
به این باور رسیده اند فضای مجازی و شبکه های 
اجتماعی خوب و یا بد، قابل حذف نیستند و به جزئی 
جدایی ناپذیر بدل گشته اند. تجربه نشان داده است 
فیلتر و فعالیت هایی مانند آن بهترین راهکار برای 
حل تبعات منفی فضای مجازی نیست و باید به 
موجود  تهدید  از  بتوان  که  بود  راهکارهایی  دنبال 
فرصت بسازیم. خوشبختانه از چند سال پیش فعالیت 
های گوناگون از سوی ارگان های انقالبی و نهادهای 
مردمی نیز در این زمینه شروع شده تا به این فضای 
مجازی بی سامان، سر و شکل مساعد تری داده 
و از ظرفیت های ویژه آن نیز مثبت استفاده شود. 
یکی از نکات مثبت شبکه های اجتماعی، فعالیت 
مسئوالن در همه رده ها و ارائه گزارش عملکرد و 
فعالیت های روزانه خود در آن است. اتفاقی که هم 
مردم را نسبت به مسئوالن و کلیت نظام امیدوارتر 
می کند و هم نوعی امکان دسترسی بی واسطه را 
در اختیار مردم قرار می دهد تا مستقیما با مسئوالن 
در ارتباط باشند. از مدت ها قبل مسئوالن استان نیز 
صفحات شخصی خود را در شبکه های اجتماعی 
چون اینستاگرام فعال کرده پیوسته آن را بررسی و 
دغدغه های مردم را بی واسطه پاسخ می گویند. از 
نمایندگان مردم در شورای شهر گرفته تا فرماندار و 
برخی مدیران کل و نمایندگان مجلس و ... که با نگاه 
ویژه ای در این شبکه های اجتماعی ارتباط برقرار 
کرده اند. جالب تر از همه شاید حضور ویژه استاندار 
خراسان جنوبی در شبکه های اجتماعی است که از 
بدو ورود خود به استان به طور تخصصی فعالیت خود 
را آغاز کرده است.ویژگی بارز و بسیار مهم اینگونه 
فعالیت ها نیز ارتباط دوسویه و پاسخگویی مطلوب به 
سواالت و دغدغه های مردم است که از طریق این 
درگاه ها مطرح می شود. حس نزدیکی و مثبتی که 
در این میان ایجاد می شود هم باعث اعتمادسازی 
هر چه بیشتر مردم به مسئوالن می شود. به ویژه 
کار  به  را  تمام تالش خود  زمانی که دشمنان  در 
گرفته اند تا اعتماد بین مردم و مسئوالن را از بین 
ببرند. در کنار این موارد نگاه ویژه جوانان فعال در 
این شبکه هاست که با دیدی مثبت و با امیدواری 
بی  های  پرده  برداشته شدن  و  شفافیت  ایجاد  به 
اعتمادی به دقت صفحات مسئوالن را بررسی می 
کنند و واکنش می دهند. ایجاد فضای گفتمان آزاد 
و نقد بدون ترس و دردسر و در کنار آن پاسخگویی 
مطلوب و به موقع، از مواردی است که در این بستر 
ایجاد شده که می توان نهایت استفاده را از آن برد و 
حتی حال جامعه را بهتر کرد! بسیاری از مردم دغدغه 
ها و نگرانی هایی دارند ... )ادامه سر مقاله در ستون مقابل( 

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه 
کاهش و افزایش قیمت کاالها ارتباطی با قیمت 
ارز در بازار آزاد ندارد، گفت: اغلب این کاالها از ارز 
نیمایی استفاده می کنند که قیمت آن هنوز کاهش 
نیافته است. الیاس حضرتی اظهار کرد: طبق آمار 
بانک مرکزی تورم تا پایان مهرماه سال جاری 
ارز  کارخانجات  سویی  از  است.  بوده  درصد   3۶
نیمایی را با قیمت 7 و نیم تا ۸ هزار تومان دریافت 
می کنند در حالی که قبال قیمت ارز دریافتی آنها 
این  بنابراین  و  بوده  تومان  3 هزار و ۵۰۰ هزار 
رقم برای آنها حدود دو برابر شده است. نماینده 

تهران با بیان اینکه قیمت ارز نیما هنوز کاهش 
نیافته، اضافه کرد: بنابراین افزایش و کاهش قیمت 
کاالها ربطی به قیمت ارز در بازار آزاد ندارد. وقتی 
کسانی که می خواهند کاال برای کارخانجات شان 
وارد کنند از همین ارز نیما استفاده می کنند چه 
انتظاری داریم که قیمت کاالها ارزان شود. این 
نشان  خاطر  مجلس  اقتصادی  کمیسیون  عضو 
کرد: تا زمانی که ارز نیما کاهش نیافته نباید توقع 
کاهش قیمت ها را داشته باشیم زیرا مواد اولیه با 
همین قیمت تهیه می شود و بنابراین قیمت تمام 

شده کاالها نیز باالتر خواهد بود.

دولت طی روزهای اخیر عرضه مرغ منجمد با قیمت هرکیلوگرم 
۸9۰۰ تومان را به منظور تنظیم بازار این کاال آغاز کرده، اما این 
اقدام نتوانسته منجر به ایجاد تعادل در بازار و کاهش قیمت 
افزایشی  به روند  شود. قیمت مرغ در شروع هفته همچنان 
خود ادامه داده و با 1۰۰ تومان افزایش نسبت به اواخر هفته 

گذشته به کیلویی 13 هزار و ۶۰۰ تومان در مراکز خرده فروشی 
رسیده است.  این در حالی است که طی روزهای اخیر، دولت 
عرضه مرغ منجمد را با قیمت هرکیلوگرم ۸9۰۰ تومان به 
منظور تنظیم بازار این کاال آغاز کرده، اما این اقدام نیز نتوانسته 

منجر به ایجاد تعادل در بازار مرغ شود. 

رئیس اتحادیه طال و جواهر معتقد است فعالیت مجموعه دولت و بانک مرکزی 
برای کنترل بازار ارز، زمینه را برای کاهش قیمت ها در بازار طال و سکه فراهم کرده 
و اگر این روند ادامه داشته باشد، سکه می تواند به قیمت واقعی خود یعنی 3 میلیون 
تومان برسد. پس از چند ماه طوفانی که قیمت سکه و طال آرام و قرار نداشت و هر 
ساعت تغییر می کرد، اکنون یکی دو ماهی است که این بازار از تب و تاب افتاده 
و آرام گرفته است؛ تا آنجا که قیمت ها از نزدیک پنج میلیون تومان به زیر سه و 
نیم میلیون تومان برای هر قطعه سکه رسیده و به نظر می رسد این روند ادامه دار 
باشد. البته با اقداماتی که بانک مرکزی برای کاهش التهابات بازار دالر انجام داده، 
چندان دور از انتظار نبود که آرامش به بازار طال و سکه برگردد و قیمت ها دست از 
بلندپروازی بردارند. در واقع با توجه به همگرایی مثبتی که در بازار طال و ارز وجود 
دارد، بانک مرکزی با هوشمندی، به کنترل یکی از این بازارها اقدام کرد و نتیجه 
آن، ثبات در هر دو بازار بود و باعث شد حباب در بازار سکه با کاهش همراه شود.

محمدولی، رئیس اتحادیه طال و جواهر، با اشاره به اینکه حباب در بازار سکه 
کاهش چشمگیری داشته، گفت: بازار سکه حباب دارد، اما رقم آن چشمگیر نیست. 
وی با بیان اینکه زمانی حباب بازار سکه تا یک میلیون تومان می رسید، ادامه داد: 
از دالیل حباب در بازار سکه می توان به وضعیت عرضه و تقاضای سکه در بازار 
اشاره کرد، به این معنا که اگر روند عرضه و تقاضا تنظیم و مدیریت شود، می توان 
این حباب اضافه را هم از بین برد. محمدولی افزود: دلیل دیگر مقاومت بازار برای 
کاهش حباب سکه این است که در بحث تقاضا، ماه محرم، صفر و رمضان را پشت 
سرگذاشته ایم ، به همین دلیل تقاضا نسبت به دو ماه پیش افزایش داشته و تا چند 

درصد بر میزان حباب اثرگذار بوده است.
 به گفته رئیس اتحادیه طال و جواهر با پیش بینی هایی که صورت گرفته و نظراتی 
که برای واقعی سازی قیمت ها در بازار ارز و سکه مطرح است، این انتظار وجود دارد 
که روند کاهشی ادامه دار باشد، اما پیش شرط این اتفاق ادامه روند کاهش قیمت 

دالر پیدا است. وی به تالش ها برای واقعی شدن قیمت اشاره کرد و گفت: قیمت 
واقعی سکه با توجه به قیمت دالر و اونس جهانی طال، حدود 3 میلیون تومان 
است. محمدولی تأکید کرد: یکی از مواردی که می تواند مهمترین دلیل کاهش 
قیمت سکه در بازار باشد، بحث ارز و دالری است که به بازار تزریق شده و از نظر 
قیمتی زمینه را برای کاهش فراهم کرده تا دالر به قیمت واقعی خود در اقتصاد 
ایران برسد. وی قیمت طال و ارز در بازار را هم جهت دانست و افزود: طال و ارز 
تقریباً مکمل هم هستند و همدیگر را در بحث قیمتی حمایت می کنند. دلیل دیگر 
این است که نگرش مثبت بانک مرکزی و سیاست های آن تا حد زیادی مدیریت 
می شود. رئیس اتحادیه طال و جواهر ادامه داد: تقریباً تا کنون در ایجاد آرامش در 
بازار موفق بوده اند. نکته مهم این است که با توجه به اینکه در هفته گذشته قیمت 
جهانی اونس طال حدود 1۰ دالر افزایش داشته با این حال قیمت ها در بازار ایران 

روند کاهشی پیدا کرده است.

نباید توقع کاهش قیمت  کاالها را داشت

مرغ به باالترین قیمت در تاریخ ایران رسید

حباب سکه به پایین ترین حد رسید

بانک ملی ایران نسبت به هر گونه سوء استفاده 
افراد کالهبردار از طریق تماس تلفنی و گرفتن 
شماره حساب بانکی هشدار داد. به نقل از روابط 
عمومی بانک ملی ایران، افراد کالهبردار و دارای 
و  تراکنش  به  آگاه  و  مجازی  فضای  در  مهارت 
عملیات بانکی تحت عناوین رادیو قرآن، سازمان 
 ... و  بانک  ایرانسل،  اول،  همراه  زیارت،  و  حج 
اعالم  و  کرده  افراد  با  تلفنی  تماس  به  مبادرت 
برای  باید  و  شده  جایزه  برنده  فرد  که  می کنند 
عابر  به  وجه  واریز  قبیل  از  هماهنگی های الزم 

بانک مراجعه کنند. 
بدین ترتیب پس از مراجعه مخاطب به عابر بانک و 
گرفتن شماره حساب بانکی و میزان موجودی آن، 

کالهبرداری توسط افراد سودجو صورت می گیرد. 
بانک ملی ایران تاکید می کند برای پیشگیری از 
متضرر شدن،  و  احتمالی  گونه کالهبرداری  هر 
را  تماس ها  گونه  این  عنوان  هیچ  به  هموطنان 

ترتیب اثر نداده و هوشیاری الزم را داشته باشند.

هشدار در مورد کالهبرداری از حساب های بانکی

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه همسان سازی 
حقوق بازنشستگان مطالبه بر حقی است، گفت: در قوانین به 
این موضوع تاکید شده و باید به سمت اجرای آن برویم؛ همسان 

سازی به 3۰ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.
شریعتمداری، درباره افزایش حقوق جامعه تحت پوشش وزارت 
رفاه از جمله مستمری بگیران نهادهای حمایتی و بازنشستگان 
کشوری در بودجه سال آینده ، اظهار کرد: زندگی مددجویان 
را با افزایش مستمری ها از حداکثر دریافتی ۵۵ هزار تومان به 
۵۵۰ هزار تومان رساندیم که این رقم با احتساب یارانه واریزی 
آنها به 7۵۰ هزار تومان رسیده اما باز ناکافی است. وی با بیان 
اینکه افزایش بودجه و مستمری حقوق بگیران تامین اجتماعی 

نیز قانون خاص خود را دارد، افزود: سازمان تامین اجتماعی 
هنوز بودجه سال 9۸ خود را در هیئت امنا تصویب نکرده البته 
پیش نویس اولیه را مالحظه کردم و افزایش این بودجه و به 
تبع آن حقوق مستمری بگیران حدود نرخ تورم خواهد بود. 
شریعتمداری گفت: در بودجه رقمی را برای همسان سازی پیش 
بینی کرده اند، اما باید به مجلس برود. موارد بسیاری وجود دارد 
که ما تقاضای آن را مطرح کرده ایم از جمله الیحه حمایت از 
حقوق معلوالن که اجرای آن 1۲.۵ هزار میلیارد تومان بودجه نیاز 
دارد. همسان سازی نیز مطالبه بر حقی است، همه افراد اقالم 
را با یک نرخ خریداری می کنند، تفاوتی ندارد که هر کسی چه 
سالی بازنشسته شده باشد. در قوانین به این موضوع تاکید شده 
و باید به سمت اجرای آن برویم، اما باید در نظر داشته باشیم 
که برآوردها برای اجرای آن رقمی سنگین و حدود 3۰ هزار 
میلیارد تومان است. منابع و اعتبارات مورد تقاضا برای دو صندوق 
بازنشستگی کشوری و لشکری در بودجه سال آینده ۸1 هزار 
میلیارد تومان است که اگر آن را کنار 3۰ هزار میلیارد همسان 
سازی و 1۲ هزار میلیارد الیحه حقوق معلوالن بگذاریم باالی 
1۲۰ هزار میلیارد می شود در حالی که کل بودجه کشور 3۶۰ 
هزار میلیارد تومان است و تامین این منابع بسیار مشکل است.

میزان افزایش حقوق بازنشستگان در سال آینده
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آگهی مزایده اموال غیر منقول )رهنی( 
ششدانگ یک دستگاه آپارتمان دارای پالک ثبتی شماره دو هزار و دویست و هشتاد فرعی از یک اصلی )۲۲۸۰ فرعی از 
یک - اصلی( واقع در بخش دو شهاباد به نشانی بیرجند، خیابان طالقانی، طالقانی ۱، پالک ۱۴ ملکی خانمها مهدیه باغستانی 

فرزند مهدی به شماره ملی ۰۶۵۱۲۸۵۷۱۱ و زهرا افشاری فرزند حسین به شماره ملی ۵۲۳۹۴۱۷۴۹۰ مشاعا و بالمناصفه که  اسناد مالکیت 
آن ذیل صفحات ۳۴ و ۲۷۵ دفاتر جلد ۶۰۸ و ۵۵۵ - امالک بیرجند به نام آنها صادر و تسلیم گردیده به مساحت  ۱۳۷/۱۳متر مربع واقع 
در طبقه دوم که مقدار ۳/۳۳ متر مربع آن پیشرفتگی است. با قدرالسهم از عرصه و سایر مشاعات و مشترکات  طبق قانون تملک آپارتمانها و 
آیین نامه اجرایی آن محدود به حدود اربعه ذیل به شرح پرونده ثبتی: شماال در پنج قسمت که قسمت دوم آن شرقی قسمت چهارم آن غربی 
است اول دیوار و پنجره است به طول ۵/۲۵ سانتی متر به فضای حیاط مشاعی دوم دیواریست به طول ۴ متر به راه پله و آسانسور مشاعی سوم 
درب و دیواریست به طول ۳/۸۰ متر به راه پله  و آسانسور مشاعی چهارم دیواریست به طول ۴ متر به راه پله و آسانسور مشاعی پنجم دیوار 
و پنجره ایست به طول ۵/۹۰ سانتیمتر به فضای حیاط مشاعی شرقا دیوار و پنجره ایست به طول ۱۰/۶۷ متر به فضای حیاط مشاعی جنوبا 
در دو قسمت اول دیواریست به طول ۱۳/۳۴ متر به فضای ملک مجاور شماره ۲۹ فرعی دوم دیواریست به طول ۶۰ سانتیمتر به پیشرفتگی 
 فضای حیاط مشاعی  غربا در ۳ قسمت که قسمت دوم آن جنوبی است اول دیوار به پنجره است به صورت پیشرفتگی به طول ۶/۰۴ متر 
به صورت پیشرفتگی فضای خیابان دوم دیواریست پیشرفتگی به طول ۶۰ سانتیمتر سوم دیوار و پنجره ایست به صورت پیشرفتگی به طول 
۴/۴۲ متر به فضای خیابان، عرصه ملک زمین طلق به مساحت ۲۸۹/۲۸ مترمربع که به موجب سند رهنی شماره  ۲۲۹۵۳ - ۹۱/۵/۱۰  نزد 
دفترخانه اسناد رسمی شماره ۷ بیرجند در قبال مبلغ یک میلیارد و سیصد میلیون ریال برای  مدت ۶ ماه موضوع بدهی آقای مهدی باغستانی 
فرزند علیرضا شماره ملی ۵۲۳۹۴۱۷۲۰۲ در رهن تعاونی اعتباری صالحین شعبه بیرجند  قرار گرفته است. چون متعهدین ظرف مدت مندرج 
در سند مذکور به تعهدات خویش عمل ننموده اند، بانک آینده شعبه بیرجند به وکالت از طرف تعاونی اعتبار منحله صالحین مستند به ماده 
۳۴ - اصالحی قانون ثبت از دفترخانه مربوطه راجع به وصول مبلغ ۱/۳۰۰/۰۱۰/۰۰۰ ریال طلب موکل خویش تقاضای صدور اجرائیه علیه 
نامبردگان را نموده و پرونده ای تحت کالسه ۹۵۰۰۱۰۸ نزد اداره اجرای اسناد رسمی بیرجند تشکیل شده است، پس از ابالغ اجرائیه و انقضای 
مهلت مقرر قانونی به دلیل عدم پرداخت دین به درخواست بانک بستانکار نسبت به ارزیابی مورد رهن اقدام و بر طبق نظریه هیات کارشناسان 
رسمی دادگستری وارده به شماره ۹۷۰۰۸۸۳۸- ۹۷/۸/۲۰ آپارتمان فوق احداثی بر روی عرصه ای به مساحت ۲۷۹/۷۴  متر مربع و اعیان 
به مساحت ۱۳۷/۱۳ متر مربع به صورت یک واحد آپارتمان سه خوابه با کف سرامیک در طبقه دوم از مجتمع ۵ واحدی مجهز به سیستم 
گرمایش شوفاژ و سیستم سرمایش کولر آبی، پکیج، آشپزخانه با کابینت MDF ، دارای آسانسور و پارکینگ با قدمت بنای حدود ۱۵ سال که 
فاقد پایان کار بوده و نوع سازه ساختمان اسکلت فلزی، شامل نمای سنگ و یک انشعاب آب، یک امتیاز برق و یک اشتراک گاز و خط تلفن با 
توجه به مساحت و موقعیت و زیر بنا ونوع ساخت ومصالح مصرفی  و اشتراکات منصوبه مبلغ دو میلیارد و پانصد و سی و شش میلیون و نهصد و 
پنج هزار ریال )۲/۵۳۶/۹۰۵/۰۰۰ ( ارزیابی گردیده و به جهت عدم وصول اعتراض قطعیت یافته است و در روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ 
از ساعت ۹ الی ۱۲ ظهر در محل اداره اجرای اسناد رسمی بیرجند واقع در میدان شهدا از طریق مزایده به فروش خواهد رسید. مورد مزایده 
به صورت رهن و اجاره عادی در تصرف شخص غیر بوده و بانک بستانکار به موجب نامه شماره ۳۸۰۳/۹۷/۲۹۳ - ۱۳۹۷/۹/۱ گواهی نموده که 
مورد رهن فاقد بیمه نامه است. مزایده حضوری و نقدی از مبلغ ارزیابی شده فوق شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی فروخته خواهد شد. الزم 
به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی 
های مالیاتی و شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد بر عهده برنده مزایده است که در صورت 
وجود مازاد مسترد خواهد شد. حقوق دولتی به شرح ماده ۴۰ - آئین نامه اجرا نقدا وصول و نسیه فقط راجع به طلب بستانکار با موافقت بانک 
آینده جایز می باشد. چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی اعالم شود، مزایده روز اداری بعد از تعطیل در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد 
شد و هرگاه متعهد تا قبل از تنظیم صورتجلسه مزایده اقدام به پرداخت یا تعیین تکلیف بدهی خویش نماید از انجام مزایده خودداری می گردد. 

تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۰/۲          غالمرضا دادی -رئیس اداره اجرای اسناد رسمی بیرجند

آگهی مزایده  اموال غیر منقول )رهنی( 

ششدانگ یک  دستگاه آپارتمان واقع در طبقه یک به مساحت ۹۵/۹۷ مترمربع دارای پالک ثبتی دو هزار و هشتصد و 
نود و دو فرعی از یکهزار و پانصد و چهل و دو فرعی از دویست و چهل و هفت اصلی )۲۸۹۲ فرعی از ۱۵۴۲ فرعی از 

۲۴۷-اصلی( بخش دو شهاباد به نشانی : بیرجند ، شهرک شهید مفتح )معصومیه پایین(، بهارستان ۱۱ پالک ۸ ملکی آقای حسین 
کاربین فرزند محمد دارنده شماره ملی ۰۶۵۱۷۵۶۵۴۵ صادره بیرجند که سند مالکیت آن به نام وی صادر و تسلیم گردیده است ، 
محدود به حدود اربعه ذیل شماال در پنج قسمت که قسمت چهارم آن شرقی و قسمت دوم آن غربی است اول به طول سه متر دیوار و 
پنجره ایست به فضای معبر مجاور دوم به طول ۶۰ سانتیمتر، سوم به طول ۴ متر ، چهارم به طول ۶۰ سانتیمتر به فضای معبر مجاور 
پنجم به طول سه متر دیوار و پنجره ایست به فضای معبر مجاور شرقا دیوار به دیوار به طول ۳/۶۵ متر به فضای ملک مجاور شماره 
۱۵۴۴ فرعی جنوبا در نه قسمت که سوم شمالی و دوم و چهارم و ششم آن شرقی است اول دیواریست مشترک به طول ۳/۴۰  متر 
به راه پله ، دوم درب و دیواریست به طول ۳/۱۰  متر به راه پله، سوم دیواریست مشترک به طول ۳/۴۰ متر به راه پله ، چهارم دیوار به 
دیوار است به طول ۳/۳۵ متر به فضای ملک مجاور شماره ۱۵۴۴ فرعی ، پنجم دیواریست به طول یک متر و پنجاه سانتیمتر به فضای 
حیاط مشاعی ، ششم دیوار و پنجره ایست به طول۱/۹۰متر به فضای حیاط مشاعی، هفتم دیوار و پنجره ایست به طول ۳/۸۰  متر 
به فضای حیاط مشاعی ، هشتم دیواریست به طول ۱/۹۰  متر به فضای حیاط مشاعی ، نهم دیواریست به طول ۱/۵۰  متر به فضای 
حیاط مشاعی غربا دیوار به دیوار است به طول ۱۰/۱۰ متر به فضای ملک مجاور شماره ۱۵۴۰ فرعی )سقف با کف طبقه دو اشتراکی 
است کف با سقف طبقه همکف اشتراکی است( حدود انباری بدین شرح: شماال دیواریست به طول ۳/۴۰ متر به معبر مجاور شرقا 
دیوار به دیوار است به طول ۳/۶۵ متر به ملک مجاور ۱۵۴۴ فرعی جنوبا دیواریست مشترک به طول ۳/۴۰ متر به راه پله غربا درب 
و دیواریست به طول ۳/۶۵ متر به محوطه پارکینگ )سقف با کف طبقه یک اشتراکی است و کف روی عرصه مشاعی واقع می باشد( 
که طبق سند رهنی شماره ۸۸۳۰۹- ۱۳۹۲/۶/۲۸ دفترخانه اسناد رسمی شماره ۶ بیرجند در قبال مبلغ ۱/۱۳۴/۰۰۰/۰۰۰  ریال 
به انضمام سود و خسارت تاخیر موضوع تسهیالت نامبرده فوق برای مدت شش ماه در رهن بانک ملت شعبه بلوار معلم بیرجند قرار 
گرفته است و بانک مرتهن به دلیل عدم ایفای تعهدات به استناد ماده ۳۴ اصالحی قانون ثبت از دفترخانه تنظیم کننده سند راجع به 
وصول مبلغ ۱/۵۵۹/۹۱۱/۱۸۶ ریال طلب خویش بدین شرح : )مبلغ ۱/۱۳۴/۰۰۰/۰۰۰ ریال  اصل طلب و مبلغ ۴۲۵/۹۱۱/۱۸۶ ریال 
خسارت تاخیر تا روز درخواست ۱۳۹۴/۱۱/۱۴( به انضمام جریمه دیرکرد تا روز وصول تقاضای صدور اجرائیه علیه وام گیرنده و راهن 
با مشخصات مذکور را نموده که پرونده ای تحت کالسه ۹۴۰۰۶۹۰ در این خصوص نزد اداره اجرای اسناد رسمی بیرجند تشکیل شده 
است. پس از ابالغ مفاد اجرائیه و انقضای ده روز مهلت مقرر قانونی چون متعهد بدهی خود را پرداخت و یا نزد صندوق ثبت تودیع 
ننموده بنا به درخواست بستانکار و پس از رسیدگی به اعتراضات واصله بر طبق گزارش هیات سه نفره کارشناسان رسمی دادگستری 
وارده به شماره ۱۳۹۷۰۰۸۷۲۲ - ۱۳۹۷/۸/۱۹ ملک مورد رهن به صورت ششدانگ یک دستگاه آپارتمان با امتیازات منصوبه آب و 
برق و گاز و فاضالب با حدود و مشخصات مذکور به مبلغ یک میلیارد و هشتصد میلیون ریال ) ۱/۸۰۰/۰۰۰/۰۰۰( ارزیابی و قطعیت 
یافته است و حسب تقاضای بستانکار در روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ از ساعت ۹ صبح الی ۱۲ 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 خواهد شد. برابر استعالم به عمل آمده و جریان ثبتی واصله مازاد اول احتمالی ملک مورد رهن 
به موجب نامه شماره ۹۵۱۰۱۱۵۶۱۰۵۰۰۳۹۱- ۱۳۹۵/۱/۱۷ اجرای احکام مدنی دادگستری بیرجند در قبال مبلغ ۱۲۷/۷۴۴/۳۴۵  
ریال به نفع آقای محمدعلی موهبتی زهان و مازاد دوم احتمالی آن برابر نامه شماره ۹۵۱۰۱۱۵۶۱۰۵۰۰۸۶۳ - ۱۳۹۵/۲/۱ اجرای 
مزبور در قبال مبلغ ۲۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال به نفع آقای حسین صادقی توقیف گردیده است که در صورت انجام مزایده و وجود مازاد 
پس از کسر هزینه های مندرج در فراز ۶ بند الف ماده ۱۲۱ - آئین نامه اجرا به ترتیب اولویت پرداخت خواهد شد. بانک بستانکار 
 ضمن گواهی اینکه ملک مورد رهن فاقد بیمه می باشد طی نامه شماره ۹۷/۱۴۳۲۵۶ - ۱۳۹۷/۴/۳ مانده طلب خویش را تا مورخ

 ۹۷/۴/۳  مبلغ ۲/۷۳۰/۱۶۷/۵۸۰ ریال اعالم نموده که به استناد تبصره ذیل ماده ۴ - آئین نامه اجرا محاسبه سود و خسارت تاخیر از 
روز درخواست صدور اجرائیه به بعد بر عهده اداره اجرا خواهد بود، هزینه های دولتی به شرح ماده ۴۰- آئین نامه اجرا وصول و سایر 
هزینه های مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی 
های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد بر عهده برنده مزایده است 
که در صورت وجود مازاد مسترد خواهد شد. هرگاه متعهد قبل از انجام مزایده اقدام به پرداخت و یا تودیع بدهی خویش نماید از تشکیل 

جلسه مزایده خودداری خواهد شد. تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۲ - غالمرضا دادی - رئیس اداره اجرای اسناد رسمی بیرجند

آگهی مزایده اموال غیر منقول )رهنی( 

به استناد مواد ۱۲۱ و ۱۲۲ آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی الزم االجرا ششدانگ یک دستگاه آپارتمان به مساحت ۹۶/۵۴  
مترمربع واقع در طبقه اول دارای پالک ثبتی سه هزار و پنجاه و هفت فرعی از دویست و چهل و هفت اصلی ) پالک ۳۰۵۷ 

فرعی از ۲۴۷ اصلی( بخش دو بیرجند ملکی آقای مجید شجاعی فرزند یدا... به شماره ملی ۰۶۵۳۳۴۳۳۱۰ که سند مالکیت آن ذیل 
صفحه ۶۴۸ دفتر جلد ۱۷۶ - امالک بیرجند به نام وی صادر و تسلیم گردیده است و مقدار ۵۷/۶ مترمربع آن تراس مسقف ۲/۰۱ متر مربع 
آن پیشرفتگی است به انضمام اتاق منضم قطعه یک تفکیکی به مساحت ۵۳/۳۱  متر مربع واقع در همکف به انضمام پارکینگ قطعه یک 
تفکیکی به مساحت ۱۲/۵ مترمربع واقع در همکف با قدرالسهم از عرصه و سایر مشاعات و مشترکات طبق قانون تملک آپارتمانها و آیین 
نامه اجرایی آن حدود اربعه به شرح ذیل می باشد: شماال در سه قسمت که قسمت دوم آن شرقی است اول دیواریست به طول ۳/۹۵ متر 
به فضای معبر مجاور دوم دیواریست به طول ۰/۵۲ متر به فضای معبر مجاور سوم دیوار و پنجره به طول ۳/۰۵ متر به فضای معبر مجاور 
شرقا در ۱۲ قسمت که قسمتهای پنجم و نهم آن شمالی، قسمتهای دو و سه و هفت و یازدهم آن جنوبی است اول دیواریست به طول 
۳/۸۰  متر به ملک مجاور پالک ۱۵۱۴ فرعی دوم دیواریست به طول ۳/۱۰ متر به راه پله سوم دیواریست به طول ۰/۲۰ متر به داکت 
چهارم دیواریست به طول ۰/۷۰ متر به داکت پنجم دیواریست به طول ۰/۲۰ متر به داکت ششم دیواریست به طول ۱/۱۵ متر به راه پله 
هفتم دیواریست به طول ۰/۳۰ متر به راه پله هشتم درب و دیوار به طول ۱/۱۵ متر به راه پله نهم دیواریست به طول ۳/۳۹ متر به راه پله 
دهم دیواریست به   به طول ۳/۲۵ متر به ملک مجاور پالک ۱۵۱۴ فرعی از ۲۴۷ اصلی یازدهم دیواریست به طول ۱/۶۵ متر به فضای 
حیاط مشاعی دوازدهم نیم دیوار جلوی بالکن به طول ۱/۹۰ متر به فضای حیاط مشاعی جنوبا در سه قسمت اول نیم دیوار جلوی بالکن 
به طول ۳/۸۲ متر به فضای حیاط مشاعی دوم نیم دیوار جلوی بالکن به طول ۱/۹۰ متر به فضای حیاط مشاعی سوم دیواریست به طول 
۱/۶۵ متر به فضای حیاط مشاعی غربا در ۴ قسمت که قسمت سوم آن شمالی است اول دیواریست به طول ۸ متر به فضای معبر مجاور 
دوم دیوار و پنجره است به طول ۴۰/۳ متر به فضای معبر مجاور سوم دیواریست به طول ۰/۳۰ متر به فضای معبر مجاور چهارم دیواریست 
به طول ۰/۵۰ متر به فضای معبر مجاور سقف با کف طبقه دو اشتراکی است کف با سقف طبقه همکف اشتراکی است که برابر سند رهنی 
شماره ۱۳۵۰۷۲ - ۱۳۹۴/۱۲/۱۶ دفترخانه ۱۶ بیرجند در قبال مبلغ یک میلیارد و یکصد و سی و شش میلیون و دویست و چهل و یک 
هزار و یکصد و دوازده ریال بابت بدهی نامبرده فوق در رهن بانک مهر اقتصاد مدیریت شعب خراسان جنوبی قرار گرفته است. چون متعهد 
ظرف مدت مندرج در سند مذکور به تعهدات خویش عمل ننموده، بانک مرتهن مستند به ماده ۳۴ - اصالحی قانون ثبت از دفترخانه 
تنظیم کننده سند نسبت به وصول مبلغ۱/۰۰۲/۷۸۴/۱۵۱ ریال بدین شرح: )مبلغ ۹۹۴/۵۱۲/۸۸۳ ریال اصل طلب و مبلغ ۸/۲۷۱/۲۶۸ 
ریال خسارت تاخیر تادیه تا روز درخواست ۱۳۹۶/۱/۷ به انضمام جریمه دیرکرد تا روز وصول( تقاضای صدور اجرائیه علیه وام گیرنده و 
راهن را نموده که پرونده ای تحت کالسه ۹۶۰۰۰۱۵ در این خصوص نزد اداره اجرای اسناد رسمی بیرجند تشکیل شده است. پس از 
ابالغ اجرائیه و انقضای مهلت مقرر قانونی به دلیل اینکه متعهد بدهی خویش را پرداخت یا نزد صندوق ثبت تودیع ننموده ، به درخواست 
بانک بستانکار نسبت به ارزیابی مورد رهن اقدام و بر طبق نظریه کارشناس رسمی دادگستری طی گزارش وارده به شماره ۹۶۰۰۶۴۷۱ 
- ۹۶/۱۰/۱۲ ششدانگ پالک فوق با عرصه ای به مساحت ۲۲۷/۱۲  مترمربع و اعیان به مساحت ۹۶/۵۴  مترمربع به صورت یک واحد 
آپارتمان در طبقه اول از مجتمع سه واحدی دو خواب با کف موزائیک و مجهز به سیستم گرمایش بخاری گازی و سیستم سرمایش کولر 
آبی، آشپزخانه اوپن با کابینت فلز و کف سرامیک، پنجره پروفیل و شیشه تک جداره و پارکینگ به مساحت ۱۲/۵ متر مربع و نوع سازه آن 
اسکلت فلز با سقف تیرچه بلوک، اجرا شده به صورت نمای آجر سفال با قدمت ۶ سال دارای یک انشعاب آب، برق ، تلفن و گاز جمعا به 
مبلغ یک میلیارد و یکصد هزار ریال )۱/۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰(  ارزیابی و قطعیت یافته است. بانک بستانکار به موجب نامه های وارده به شماره 
۶/۳۱/۳۸/۳۶۳۱ - ۱۳۹۷/۸/۲۹ ضمن گواهی اینکه مورد رهن فاقد بیمه نامه رسمی است ، باقیمانده طلب خویش را تا تاریخ ۱۳۹۷/۸/۲۹  
مبلغ ۷۳۶/۴۹۳/۶۹۹ ریال به انضمام جریمه دیرکرد تا روز وصول به عالوه هزینه های اجرائی اعالم نموده که به استناد تبصره ذیل ماده ۴ 
آئین نامه اجرا خسارت تاخیر از روز درخواست صدور اجرائیه به بعد توسط اداره اجرا محاسبه خواهد شد بنا به درخواست بستانکار تمامی 
ششدانگ ملک فوق در روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۱۴ از ساعت ۹ الی ۱۲ 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 فروخته 
خواهد شد. الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها 
باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد بر عهده برنده 
مزایده است که در صورت وجود مازاد مسترد خواهد شد، حقوق دولتی به شرح ماده ۴۰ - آئین نامه اجرا نقدا وصول و نسیه فقط راجع به 
طلب بستانکار با موافقت بانک بستانکار جایز می باشد. هرگاه متعهد تا قبل از تنظیم صورتجلسه مزایده اقدام به پرداخت یا تعیین تکلیف 

بدهی خویش نمایند از انجام مزایده خودداری می گردد. 

تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۰/۲        غالمرضا دادی - رئیس اداره اجرای اسناد رسمی بیرجند

آگهی فقدان سند مالکیت
نظر به اینکه آقای مهدی یوسفی به استناد دو برگ استشهادیه گواهی شده منضم به تقاضای کتبی درخواست صدور سند 
مالکیت المثنی نوبت اول را از این اداره نموده و مدعی است که سند مالکیت ششدانگ پالک ۴۶۶۴ فرعی از شماره ۲۴۹ 

اصلی واقع در بخش ۲ شهرستان بیرجند که متعلق به وی می باشد به علت نامعلومی مفقود شده است با بررسی دفتر امالک معلوم شد 
سند مالکیت اولیه ذیل ثبت ۲۱۱۴۸ صفحه ۲۲۷ دفتر امالک جلد ۱۵۰ به نام آقای مهدی یوسفی ثبت و سند مالکیت صادر و تسلیم 
گردیده و برابر اسناد رسمی شماره های ۱۰۰۴۶۱ و ۱۰۰۴۶۲ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۷ دفترخانه اسناد رسمی شماره ۲ بیرجند در رهن بانک 
مسکن شعبه مرکزی بیرجند می باشد و دفتر امالک بیش از این حکایتی ندارد علیهذا مراتب اعالم تا چنانچه کسی مدعی سند مالکیت 
نزد خود یا معامله ای نسبت به آن انجام داده مراتب به این اداره اعالم فرمایند واال بعد از مدت ۱۰ روز بعد از آگهی مذکور سند مالکیت 

علی فضلی - رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان بیرجندالمثنی به نام متقاضی برابر مقررات صادر خواهد شد.
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پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424

پاسخ مسئوالن به پیام شما

بیرجند.درخصوص  نماینده محترم  از  ضمن تشکر 
تذکر به ناعدالتی نوبخت تمام اعتبارت این چند سال 
در شمال کشور صرف می شود با توجه به اینکه جناب 
نوبخت خودش رشتی است بطور مثال راه آهن قزوین 
به رشت که به گفته خودشان ۱۷۰۰میلیارد تومان 
هزینه شده به راحتی انجام می شود. ولی برای دوبانده 
کردن بیرجند - قاین که از اول انقالب هزاران کشته 
داد وکمتر از یک دهم  هزینه پروژه قزوین به رشت را 

دارد اعتبار نیست بی عدالتی هم حدی دارد.
9۱5...۱25

لطفا شهرداری تذکری به بعضی مغازه ها بدهد که 
خیابان و پیاده رو را جزو امالک پدریشان دارند و سد 
معبر می کنند. مگرخیابان جزامالکشان است که  نمی 

گذارند مردم کنار خیابان پارک کنند.حتما پیگیر باشید.
9۱5...۰32
سالم از مسئوالن تقاضا می کنیم قبل از اینکه ابر 
ها را بارور کنند فکری به حال الیروبی بند امیرشاه 
و بند دره بر دارند چون اصال گنجایش آب را ندارند 

لطفا تا دیر نشده اقدامی انجام دهید.
9۱5...35۷

آوا جان لطفا به برخی راننده های تازه به دوران رسیده 
بفهمانید که چراغ های داخل سپر خودروها صرفا مه شکن 
است. شب با چهار چراغ روشن تو خیابان دور می زنند
9۱5...33۰
سالم آواجان به بانک ... بگو که مشاوره بگیره از 
بانک های دیگه تا بتونیم قسطامون را غیرساعت 
اداری و از عابر بانک های دیگه پرداخت کنیم، پنج 

شش نفر همیشه تو صفه
9۱5...954
شهردار محترم. چرا بلوار انتهایی خیابان صنعت و معدن را 
به حال خودش رها کردید و آسفالتش  را تمام نمی کنید. 
9۱5...۱62
سالم. من یک واحد مسکونی از سال ۱385واریزی 
داشتم تا سال ۱394مبلغ چهل و سه میلیون واریز 
کردم و به بعد واقعا خسته شدم بدهی به شرکت 
میگن سی و هشت میلیون داری. اما میگن باید 
یه  بدی  تاخیر  جریمه  تومن  میلیون  دو  و  سی 
حساب سر انگشتی که انجام بدی برام همین واحد 

دویست میلیون تموم میشه .
9۱5...868
باتشکر از زحمات شهردار محترم لطفا تکمیل آسفالت 
خیابان یاسمن قبل از شروع بارندگی فراموش نشود
9۱5...424

جوابیه های شرکت برق خراسان جنوبی

* در پاسخ پیامک شهروند محترم در روزنامه آوای 
خراسان جنوبی به شماره 4233 مورخ 9۷/9/2۰ در 
خصوص تعویض تیرهای برق قدیمی خیابان بهشتی به 
اطالع می رساند: هرگونه اقدام عمرانی با انجام مطالعات 
مهندسی و با نظر کارشناسان مربوطه انجام می گردد. 
در خصوص تعویض پایه ها در خیابانهای سطح شهر به 
اطالع می رساند برخی از پایه ها به دلیل فرسودگی و یا 

دالیل فنی تعویض می گردد. 

* در پاسخ به پیامک مردمی در ستون پیام شما در 
خصوص  در  مورخ 9۷/9/24  شماره 423۷  روزنامه 
تامین برق خانه های روستای گیوشاد به اطالع می 
رساند: اجرای پروژه های مذکور و پروژه های مشابه 
در استان مستلزم طی مراحل تشریفات اداری مناقصه 
و تعیین پیمانکار می باشد که در دستور کار این شرکت 
قرار داشته و در حال انجام می باشد. با توجه به اینکه 
تامین اعتبار پروژه مذکور از محل اعتبارات عوارض  برق 
می باشد، به محض تخصیص اعتبار و تعیین پیمانکار 
عملیات برق رسانی به محل مذکور و همچنین سایر 

موار مشابه استان انجام خواهد شد.

جواد رضایی-  از احداث بوستان آزادی حدو د پنج دهه  می 
گذرد  برای سال ها این پارک  تنها پارک شهر بیرجند بوده  
است و همواره جمعیت  زیادی  از محیط ان استفاده  کرده اند 
اکنون گویا   دیگر  نایی برای  این  پیر فرتوت  باقی نمانده 

است   پارک آزادی در سال 5۱  تاسیس شد.
 در آن زمان بیرجند هنوز شکل امروزی را نداشت و میدان آزادی 
یکی از محوری ترین نقاط شهر بود که پذیرای مسافران و 
ساکنان شهر بود. این بوستان از ابتدای تاسیس تاکنون این پارک 
تغییر اسم هایی را به خود دیده که از آن جمله می توان به پارک   
پهلوی،پارک مصطفی خمینی ودر زمان حاضر پارک آزادی اشاره 
کرد. موقعیت مکانی پارک  در کنار دو هتل  قدیمی وبزرگ شهر 
، مسافرخانه ها  و چند گرمابه عمومی که در گذشته غبار خستگی 

را از تن مسافران می زدودند حایز اهمیت است.
اگر از در ورودی در ضلع غربی آن  یعنی  از  خیابان جمهوری 
وارد این بوستان شوید.  دو ردیف کاج  درهم فرو رفته را می 
بینید   که در میانشان درختهای خشک کم نیست  درختانی که  

چهره زردشان توسط دیگر درختان پوشیده شده است.
 لباس همیشه سبز  کاجها   این جا به طرز شگفتی رنگ رو 
رفته و نخ نما شده است،تعدادی از درختان کاج خشک شده و 
بسیاری هم از زردی برگ هاشان معلوم است که مدت هاست 
دچار بی توجهی هستند.خشک رود شمال شهر فاصله پارک 
آزادی با بوستان حاشیه  ای  ثامن را پرکرده است  .زباله ها 
و پالستیک هایی که از  دهانه کانال آن طرف در میان رود 
ریخته چهره غریب ونازیبایی به پارک می دهد و به نوعی دهن 

کجی به عظمت و قدمت پارک محسوب می شود.

فضای سبز جایگزین نشد 
 و درختان کاج پژمرده هستند 

یکی از کاسبان که مغازه اش آن طرف بلوار جمهوری و مشرف 
به ضلع غربی پارک است  می گوید: مرمت این پارک دو سال 
پیش شروع شد و حصار  این ضلع را برداشته و تعدادی از 
درختان داخل این محوطه قطع شده است، از طرفی فضای 
سبز هم کنده شده که  قرار شده بود جایگزین کنند و فضای 

جدیدی ایجاد شود ولی متاسفانه رها شده است.
با او به پارک بر می گردیم و او با وسواس خاص خودش 
جای درختان قطع شده را نشان می دهد، همچنین به همان 
دو ردیف کاج که حاال در کنار آن  ایستاده ایم اشاره  و می 
گوید: ببینید چند تا از درختان پژمرده و در حال خشک شدن 
هستند. او دلیل این مساله را را عدم رسیدگی و ابیاری  دیر به 

دیر به این قسمت از پارک آب ، عنوان می کند.

 پارک ساقی  !

یکی دیگر از همسایه های پارک  نیز از نورپردازی نامناسب 
پارک سخن  می گوید و ادامه می دهد: این پارک به محلی  
امن و آرام برای ساقیان مواد مخدر تبدیل شده که در ساعات 

مشخصی از شبانه روز کار خود را بدون هیچ مشکل و در 
کمال  آسودگی خاطر انجام می دهند.

) بله تهران پارک ساعی« دارد که به آرامش  مشهور است و ما 
پارک »ساقی« که آن هم آرام است. البته برای معتادان و ساقیان!(

انتقال سرویس های بهداشتی به 
خارج از پارک  کار درستی بود

این شهروند که  از وضع بد سرویس های بهداشتی پارک  
شاکی است . می گوید: قبال سرویس بهداشتی داخل پارک 
بود که تهویه درستی نداشت و  همیشه پر از سرنگ های 
افراد تزریقی بود، اکنون سرویس بهداشتی خارج از پارک 
منتقل شده واگر چه نسبت به قبل وضع بهتر شده ولی 
گاهی نظافت مناسبی ندارد و یا به طور مثال شیر آب باز 

گذاشته شده و رها شده است که این در خور پارک نیست.

پارک آزادی شادی و نشاط قبل را ندارد

مردی که به قول خودش از اولین کلنگ احداث  این بوستان 
بوده است، می گوید: در سال های  تاکنون همسایه  آن 
گذشته این پارک مثل االن نبود  از شدت جمعیت در  آن  
جای سوزن انداختن نبود، از همه جای شهر به  اینجا می  
آمدند،  مگر می شد روزهای جمعه جا برای نشستن  این 
جا پیدا کرد،اما اکنون هیچی.... ادامه می دهد: دوستان عزیز 
اینجا را به حال خود رها کرده اند و دیگر این مکان شادی و 
نشاط گذشته را ندارد،  گاه شب ها دو سه ماشین که بیش تر 
مسافر هستند دم در پارک روبه روی دستشویی  می ایستند 
و بعد از چند ساعت می روند دیگر کسی به  این جا نمی اید 

مگر  یکسری آدم های مشکوک !.
در قسمتی از پارک کاج های توپی زیبایی قرار دارد که به 
ندارد،   وجود  مانندش  ایران  در  مسئوالن  از  تعدادی  گفته 
خوشبختانه این  بخش  از پارک وضع بهتری نسبت به سایر 
نقاط دارد،فضای سبز هرس شده و تمیز از نظر پنهان نمی 
ماند،روبرو  بقایای گلخانه ای قدیمی که از دور شبیه خانه ای 
جنگ زده به نظر می رسد  به چشم می خورد گلخانه ای 
که برای سالهای متمادی مرکز تولید انواع گل بوده است 
تامین می کرده است.  را  نیاز شهرداری  از  وبخش بزرگی 
گویا سال هاست بال استفاده رها شده است و اطرافش هم 
 سنگ و خاک و بلوکه سیمانی که روی هم تلنبار شده است. 
از مردی که مشغول جارو کردن محوطه بین درختان کاج 
است در مورد گلخانه می پرسم.می گوید 6 سال است که 
چیزی در آن نیست غیر از وسایل باغبانی، از او علت  را 

سوال می کنم که  با تکان دادن سر  اظهار بی اطالعی می 
کند. بعد از گذر از این محدوده به  قسمت جنوبی پارک می 
رسیم جایی که  انبوه درختان کاج  روی تپه  در سکوت خود 
نمایی می کند   این قسمت  ابتدا حس آرامش و بعد ترس را 
به انسان منتقل می کند،از  پله های بین درختان باال رفته و 
بنایی قدیمی که حصاری فلزی دورش کشیده شده، دیده می 
شود،بنایی که به نام  مجموعه فرهنگی شهرداری )البته آن 
هم فقط در نقشه ذکر شده است و هیچ تابلویی سر در بنا دیده 
نمی شود(، در اطراف ساختمان وسایل تفریحی از جمله چرخ 
و فلک بسیار قدیمی و از کار افتاده دیده می شود و وسایلی 
دیگر که انگار مورد حمله   قرار گرفته است! این جا اولین 
شهربازی شهر بیرجند است جلوی در اصلی این ساختمان 
یکی از وسایل بازی که شبیه مرغابی است آتش زده شده 
و نیمه سوخته رها شده است  هیچ شیشه سالمی هم روی 
پنجره های ساختمان به چشم نمی خورد   اینجا گویا انگار 

مدت ها هدف سنگ بچه ها قرار داشته است.
از قسمتی از حصار که پاره شده و روی زمین افتاده وارد 
محوطه این بنا می شوم،آب رها شده در پای درختچه ها 
سرریز  شده و قسمتی از سنگ فرش اطراف ساختمان را فرا 
 گرفته است همچنین در قسمت پشتی بنا در زیر زمین باز 
است  اما  آنقدر آشغال در این مکان دیده می شود که از پایین 
رفتن صرف نظر می کنیم. از یکی از شیشه های شکسته به 
داخل بنا،  نگاهی می اندازیم اتاق های بسیار زیبا با معماری 
خاص که در بیش تر بناهای تاریخی شهر وجود دارد،می 

بینیم. بنای بسیار زیبایی که بال استفاده رها شده است .
 دراین رابطه مدیرعامل پیشین سازمان پارک ها و فضای سبز 
شهرداری در گفتگو بایکی از رسانه ها با اشاره به پیشنهاد 
شهردار بیرجند مبنی بر الحاق پارک آزادی با شهربازی پارک 
پارک  قدیمی ترین  آزادی   پارک  بود  گفته  شیرازی  صیاد 
بیرجند است که مردم تقاضای زیادی برای تکمیل این پارک 
8 هکتار ی دارند.انصاری  گفته بود بنا به پیشنهاد شهردار 
بیرجند برای تکمیل مجموعه پارک آزادی و شهربازی صیاد 
شیرازی باید تالش شود تا یک مجموعه با کاربری گوناگون 
و پارک بزرگ رفاهی تفریحی ایجاد شود که تالش خواهیم 
کرد برای نوروز 9۷ این مجموعه تکمیل شود. البته  به  گفته 
مسئوالن شهری  همچنان وضع این منطقه در دست رسیدگی 
می باشد،اما این پارک با توجه به آنچه گفته شد وضع اورژانسی 
داردانقدر اورژانسی که  در صورت عدم برخورد به موقع می 

تواند  برای شهر وشهرداری  بسیارگران تمام شود.
مکانهایی از این دست  اگر رها شوند  به مرور بافت گیاهی خود 
را از دست داده و  هزینه بازسازی آن   پس از جبران ضرر و 
زیان ها بسیار بیش تر از قبل خواهد شد. عالوه بر این از بین 
رفتن وجهه پارک و تبدیل شدن به مکانی  نا امن  برای مردم 
از دیگر تبعات  ان می باشد که باعث خواهد شد حتی بعد از 
بازسازی نیز آن طور که باید احیا نشود. حاال سه ماه مانده به 
نوروز 9۷ به نظر می رسد حرف مردی که می گفت این مکان 

به حال خود رها شده درست تر باشد. 

خراسان  جهاددانشگاهی  آموزشی  معاون  مقدم-  دادرس 
جنوبی اظهار کرد: سمینار »بررسی اصالحیه قانون مالیات 
ماه  با حضور غالمحسین دوانی 8 دی  افزوده«  ارزش  بر 
در بیرجند برگزار می شود. به گزارش آوا،  مجتبی ابراهیمی 
از برگزاری سمینار آموزشی بررسی اصالحیه قانون مالیات 
بر ارزش افزوده به همت معاونت آموزشی جهاددانشگاهی 
استان خبر داد و گفت: این سمینار با حضور غالمحسین 
دوانی، عضو شورای پژوهشی تحقیقاتی سازمان امور مالیاتی 

و  معادن  صنایع،  بازرگانی،  اتاق  مالیاتی  مشاور  و  ایران 
کشاورزی کشور برگزار می شود.

وی با اشاره به اینکه سمینار 8 دی ماه ساعت 8:3۰ در 
مجتمع ایثار برگزار می شود، بیان کرد: با توجه به اینکه 
اصالحیه قانون مالیات بر ارزش افزوده در مجلس شورای 
و  مشاغل  صاحبان  دارد  ضرورت  است،  مطرح  اسالمی 
فعاالن  همچنین  و  اجرایی  های  دستگاه  مالی  مسئولین 
حوزه حسابداری و حسابرسی از تغییرات احتمالی این قانون 

مطلع شوند که برگزاری سمینار فوق، گامی در آگاهی از 
این اصالحیه است.معاون آموزشی جهاددانشگاهی خراسان 
جنوبی زمان ثبت نام را تا چهارشنبه، 5 دی ماه عنوان کرد 
آموزشی  در سمینار  مندان جهت شرکت  و گفت: عالقه 
بررسی اصالحیه قانون مالیات بر ارزش افزوده می توانند  
با مراجعه به سامانه jdroyesh.ir/rooyeshkhj نسبت به 

ثبت نام خود اقدام نمایند.
نیز  اجرایی  های  دستگاه  شد:کارکنان  یادآور   ابراهیمی 

می توانند در این سمینار که با عنوان قانون مالیات های 
استان  ریزی  برنامه  و  مدیریت  سازمان  توسط  مستقیم 
بارگذاری شده است، ثبت نام کنند.گفتنی است؛ این سمینار 
با همکاری و حمایت سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان، 
شرکت  بازرگانی،  اتاق  دارایی،  و  اقتصادی  امور  کل  اداره 
توسعه عمرانی و سرمایه گذاری اقلیم فردوس، شرکت افشره 
ساز فردوس، دانشگاه جامع علمی - کاربردی، آریا حساب 

فردوس و شرکت بهبود گزارش رهنمود برگزار می شود.

نمایش  »آرش شیوا تیر«  در بیرجند روی صحنه می رود

صداوسیما-نمایش »آرش شیوا تیر«  در بیرجند روی صحنه می رود. این نمایش به نویسندگی ارسالن پوریا و کارگردانی علیرضا زارعی پس از یک سال تمرین با حضور جمعی از 
پیشکسوتان و جوانان انجمن هنرهای نمایشی در کانون حضرت زینب )س( بیرجند روی صحنه می رود. در این نمایش ۱۱ هنرمند استان ایفای نقش می کنند. آرش شیوا تیر، روایتی از آرش 
کمانگیر، اسطوره افسانه ایرانی است که با جانفشانی خود مرزهای ایران را از چنگال تورانینان نجات می دهد. این نمایش از 3 دی به مدت ۱۰ شب از ساعت ۱9 به روی صحنه خواهد رفت.
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     روزهای      ناخوشی“آزادی”
 قدیمی ترین پارک بیرجند در وضع هشدار

سمینار بررسی اصالحیه قانون مالیات بر ارزش افزوده  برگزار می شود
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مرکز نیکوکاری جواد االئمه )ع( بیرجند 
 از مردم، برای مردم، توسط خود مردم 

دست های کوچک کودکانی که از موهبت پدر محرومند و دل های خسته 
نیازمندانی که از شدت نجابت هرگز لب به شکوه نمی گشایند هر روز و 
هر لحظه در انتظار یاری پاک و پربرکت شماست. تعداد خانواده های تحت 
 حمایت: 500 خانواده شهری، 1390 خانواده روستایی، 163 نفر یتیم نیازمند

شماره حساب مرکز نزد بانک ملی: 0109831823009 
شماره کارت مجازی: 6037991899549160

پرداخت از طریق شماره گیری تلفن همراه: # 4518*8877*  

آدرس: موسی بن جعفر )ع( 5 )صمدی 8(   داخل صحن مسجد جواد االئمه )ع(  
 09151631855 -  32313472 056- طاهری

دفتر فروش: بیرجند، میدان قدس   تلفن : 32219361 - 056 همراه: 09153612181

اولین مرکز تخصصی فروش چسب ، موادشیمیایی ، محصوالت خودرویی  در شرق کشور
DYNO-TAB

تضمین سالمت خودرو با محصوالت داینو تب
* کاهش آلودگی * اقتصادی و به صرفه * کاهش مصرف سوخت 

* کاهش رسوبات کربنی * افزایش عمر موتور و شمع ها * افزایش قدرت و شتاب 
خودرو  

* تبدیل بنزین معمولی به بنزین سوپر
- دارای گواهی تست از موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران

- دارای گواهینامه تست از شرکت جنرال موتورز
- دارای گواهی تست و ارزش گذاری EPA )سازمان حفاظت محیط زیست آمریکا( 

- مورد تایید شرکت M.E.M  خودرو )آبشن ایساکو(
- مورد تایید استاندارد جهانی ASTM آمریکا در دانشگاه هوستون تگزاس 

نماینده انحصاری در خراسان  کلینیک تخصصی چسب سهیل
دستگاه ساب سیار امیرآبادی زاده  ساب انواع سنگ های جنوبی و سیستان و بلو چستان

مرمر، گرانیت، موزائیک و بتن   09156706538

ایزوگام  شفیعی
 32225494 - 09151630283  صیادشیرازی، مجتمع میرداماد، واحد 98

آسفالت )محوطه و پشت بام(
 و  قیـرگونـی

نقاشی ساختمان
انواع رنگ های روغنی ،پالستیک، اکرولیک، مولتی کالر، کنیتکس، کناف 

و ... با قیمت مناسب    09156633230- برگی

حمل بار و اثاثیه و هرگونه کاالی صنعتی و خرده بار با کامیون و
 کامیونت های مسقف و مجهز به پتو و ضربه گیر با بیمه بار رایگان

 )داخل و خارج شهر(  به همراه کارگر ماهر و حرفه ای
جابجایی اثاثیه منزل با کارگر ماهر و حرفه ای  به صورت کامال تخصصی و فنی

اتوبار قاصدک/ 09157563875- سعدی با بیش از یک دهه کار    صددرصد تضمینی

تبلیغات شعار ما نیست 
 تضمیـن کـار ماست 



موفقیت و انرژی

کاهش استرس

تأثیرپذیری ذهن ناخودآگاه

زمانی که قدرت ذهن را درک کنید، قدرت بی نهایت 
را تجربه خواهید کرد. با استفاده از قدرت ذهن نه تنها 
می توان قوانین بازی را به نفع خود تغییر داد بلکه 
می توان زمان حال، آینده و گذشته را نیز کنترل کرد. از 
آنجایی که ذهن ناخودآگاه از بی عالقگی و بی تفاوتی 
الهام نمی گیرد در نتیجه معتقد است هر موفقیتی 
که در زندگی می خواهیم کسب  کنیم باید از طریق 
احساسات و باورها به ناخودآگاه مغز منتقل شود. بینش 
خودکار، واسطه  بین ذهن هشیار و نیمه هشیار است 
که می تواند به کمک محرک های مناسب دستکاری 
شود. هر انسانی روی افکار خود کنترل کامل دارد. 
ما زندگی را به کمک پنج حس تجربه می کنیم. این 
حواس به شکل افکار در خودآگاه ما وارد می شوند و 

سپس تصمیم درست یا غلط می گیریم. 

عادات  افراد بزرگ و موفق
 قبل از خواب

بیل گیتس رئیس شرکت مایکروسافت هر شب قبل 
از خواب حدود یک ساعت راجع به تمامی مسائل 
مطالعاتی  براساس  می کند.  مطالعه  سیاست  نظیر 
که سال  ۲۰۰۹  انجام شد ۶ دقیقه مطالعه روزانه 
می تواند استرس را تا ۶۸ درصد کاهش دهد. از دیگر 
تاخیر  به  و  ممانعت  بلند مدت،  در  مطالعه  خواص 
انداختن ابتال به آلزایمر گزارش شده است که تقریبًا 
اکثر انسان ها هنگام پیری تا حدودی به آن مبتال 
می شوند. همچنین عالوه بر خواص ذکر شده برای 
مطالعه، مطالعه روزانه می تواند استرس را کاهش دهد 

و حافظه را قدرت بخشد.
- خاموش کردن تلفن همراه و وسایل الکترونیکی

دکتر چارلز چیسلر استاد دانشگاه هاروارد آمریکا بر 
این باور است که نور آزاد شده از صفحه تلفن های 
همراه باعث فرستادن پیام هایی به ذهن ما می شود 
که ذهن را فعال نگاه می دارد و باعث می شود تا 
در  خواب  هنگام  شیمیایی  مواد  آزادسازی  دستور 
بدن به تعویق بیفتد و برای خواب ما مشکل آفرین 
آسوده  و  راحت  شب ها  می خواهید  اگر  می شود. 
بخوابید تلفن همراه خود را در اتاق دیگری و دور 

از دسترس خود قرار دهید.
شرکت  عامل  مدیر  خواب:  از  قبل  زدن  قدم   -
زدن  قدم  به  را  مدتی  خواب  از  قبل  شب ها  بافر، 
او کمک می کند  به  کار  این  و  اختصاص می دهد 
از آن ها  تا بر استرس های روزانه خود غلبه کند و 
 خالص شود و بتواند بدن خود را آماده استراحت کند.
مطالعات اخیر نشان می دهد که پیاده روی می تواند 
از  بسیاری  بنابراین  افزایش دهد،  را  افراد  خالقیت 
مشکالتی که شما ممکن است برای آن ها راه حلی 
پیدا نکرده اید را یک پیاده روی شبانه حل و فصل کند.

جدول 4244                        

افقی:1- کسی که بداد ستم دیده 
فرد   - کننده  رکوع   - برسد  ای 
آواز،  قد-  ابر سفید،  ایمان ۲-  با 
زدن،  کمر  به  دامن   -3 آهنگ 
کوچک  پرنده  زدن-  باال  آستین 
حالل گوشت- جانور وحشی 4- 
باردار  سبزی خوش عطر و بو - 
5- بچه به دنیا آوردن - خشک 
 - نیست  گرم   - خشکی  شدن، 
نوامیدی ۶- دست زدن عمدی به 
توپ در مسابقه - تمام - ترش و 
شیرین 7- دفعه، مترتبه - کاله 
پادشاهی - پدران وی ۸- شکاف 
وسیع و عمیق در کوه - کشتی 
واحد  گزنده-  خزنده   - جنگی 
شمارش شتر ۹- مساوی، برابر- 
پشت سر- گرسنه نیست - لقب 
اشرافی در فرانسه 1۰- دانه کش 
نام   قصر 11-   - رمز   - آزار  بی 
رشته کوهی است - درخت انگور 
- در بزرگ - رخ 1۲- نزدیکترین 
سیارات به خورشید - جانور افسانه 
زهر  گویند  و موهوم که می  ای 
 - راس   -13 دارد  ای  کشنده 
ای  تیره  قدر-  بلند  قدر،  بزرگ 
 - نخاله  ابریشم   -14 جانوران 
وسیله ای که در قدیم ماشین را با 
آن روشن می کردند- از شهرهای 

عراق 15- آماده - هدیه - فرود 
آمدن، پایین آمدن.

عمودی:1- درب شهر - دیگری 
 -۲ )ع(  حسین  امام  یاران  از   -
مادر باران - محل نگهداری کاال 
- روش 3- لباسی زنانه - دستگاه 
قالی بافی - بازداشتن- عدد ماه 
عاطفه  جمع  شعر-  نوعی   -4
و  کاری  کنده  چاق-  خیلی   -5
نقاشی روی سنگ - برادر من ۶- 
اندازه گرفتن- طاقت- یک دوره 
تحصیلی 7- بازدارنده - طاقت و 
جمع  عالمت   - جوانمرد  تاب- 
فارسی - ایمان آورد- تابه ی نان 

مفصل   - مسافرتی  کیف  پزی- 
۹- همراه شلوار - بهشت شداد- 
هند  در  دینی   - صندلی  همراه 
اسب  نام   - آتش   - زنبیل   -1۰
وسیله   -11 )ع(  علی  حضرت 
دروگری - آقا، سید - از آن طرف 
حشره   -1۲ است  لیوان  همراه 
 - زردرنگ  و  عنکبوت  شبیه  ای 
زبان  درخت   -13 دلیر  شجاع، 
گنجشک - مردم - منقار - میوه 
در  شهری   -14 مرکبات  از  ای 
خراسان جنوبی - جمع فکر- آب 
چشم 15- پشیمان - بعید- قالی 

یا پارچه ای که نقش و نگار 
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حمل کیف بیشتر از 
3 کیلو ممنوع است

لوازم  یادداشت،  دفترچه  همراه،  تلفن  دادن  قرار  با 
آرایشی، کیف پول، بطری آب، چتر، کلید و کتاب 
درون کیف های دستی، تعجبی ندارد که وزن آنها از 

سه کیلوگرم تجاوز کند. تحقیقات نشان می دهد نیمی 
از زنان به دلیل حمل کیف های سنگین دچار بیماری 
های مزمن می شوند که تعدادی از این بیماری ها غیر 
قابل درمان بوده و تا پایان عمر همراه آنها خواهد ماند. 
عوارض حمل نادرست کیف، حتی از پوشیدن غیر 

استانداردترین کفش های پاشنه بلند هم بیشتر است

تقویت و ترمیم
 تارهای مو

آلوئه ورا حاوی ویتامین های با گردش خون سلولی، رشد 
سلول های سالم و موهای براق در ارتباط هستند.

 ویتامین 1۲ و اسید فولیک نیز در ژل آلوئه ورا وجود دارند. 

هر دوی اینها می توانند از ریزش موها پیشگیری کنند. 
آلوئه ورا یک محصول محبوب است که افراد بعد از قرار 
گرفتن در معرض خورشید آن را روی پوست خود می 
مالند. دلیلش کالژن باال و خاصیت خنک کنندگی این 
گیاه است. ویتامین های موجود در آلوئه ورا نشان داده اند 

می توانند از موها نیز در برابر آفتاب محافظت کنند.

رفع ریزش مو با یک 
ترکیب ساده سیری

برای درمان ریزش موی سر باید کمبود ویتامین B را 
که باعث آن شده رفع کرد. سبزی هایی مانند تره، سیر 
و موسیر برای تقویت مو مفید است. برای درمان ریزش 

موی سر باید کاری کرد تا جریان خون در زیر پوست 
سر تحریک شود. برای به جریان انداختن خون در سر 
می توان موها را ماساژ داد به شرطی که صابون و شامپو 
قلیایی نباشد. بدین منظور مقدار کمی سیر را می توان 
رنده کرد و بعد به آن مقداری عسل اضافه و مخلوط 

کرد و بر سر مالید.

درد قفسه سینه به علت نرسیدن 
اکسیژن به خون 

بیشترین علل درد قفسه سینه بیماری های قلبی، ریوی 
است. در بیماری های قلبی انواع بیماری هایی که به 
هر شکل بتوانند موجب نرسیدن اکسیژن یا ناتوانی 

قفسه  درد  یا  آنژین  درد  قلب شوند،  به  خون رسانی 
صدری به وجود می آورد. حتی در بیماری های ریوی نیز 
اگر اختالل در حرکات تنفسی و اکسیژن رسانی به قلب 
مطرح باشد، در آن صورت نیز ممکن است درد قفسه 
صدری ایجاد شود.     نوع دیگری از درد قفسه یا قفسه 

سینه ناشی از بیماری های گوارشی  است.

برخی غذاها می توانند 
باعث بروز سنگ کلیه شوند

غذا هایی که می توانند باعث بروز سنگ کلیه شوند 
شامل غذا های سرشار از اسید اگزالیک مانند: اسفناج، 
چغندر،  بادمجان،  خربزه،  فرنگی،  گوجه  ریواس، 

بادام  شیرین،   زمینی  سیب  حلوایی،  کدو  کرفس،  
فرنگی،  توت  تمشک،  اخته،  زغال  بادام،   زمینی،  
جعفری و کاکائو هستند، همچنین آب گریپ فروت 
و نوشابه می تواند خطر سنگ کلیه را افزایش دهد 
عالوه بر این گوشت های قرمز فرآوری شده می تواند 
باعث دفع کلسیم از بدن و تجمع آن در کلیه ها شود.

کمتر  آشپزی را  می توان دید که به رغم تجربه و دقت در آشپزی گاهی در افزودن نمک به غذا اشتباه نکرده 
باشد. این مساله به خصوص در مهمانی ها دردساز می شود، اما با ترفندهای ساده می توانید این اشتباه آشپزی 
را جبران کنید.یک سیب  زمینی را پوست بگیرید و به دو نیم تقسیم کنید و در غذای در حال جوش بیندازید. 
سیب  زمینی نمک را جذب می کند، پس از پخت آن را از غذا بیرون بیاورید. اگر تمایلی به طعم سیب زمینی در 
غذا ندارید، می توانید از تکه ا نان خشک استفاده کنید. یک حبه قند را در قاشقی بگذارید. قاشق را آرام در قابلمه 
غذای مایع طوری بگذارید که قند در غذا حل نشود. پس از چند لحظه قاشق و قند را بردارید.برای بعضی غذاها 
مانند خوراک گوشت و سبزی ها می توانید از میوه ها برای کاهش طعم شوری غذا کمک بگیرید. به طور مثال، 

چند تکه سیب یا آناناس انتخاب خوبی خواهد بود

سرد بودن دست ها در شرایطی که دمای محیط عادی است می تواند به وجود بیماری های نهفته ای مربوط باشد. 
کم خونی، کمبود ویتامین، بیماری های خود ایمنی و کم کاری تیروئید از جمله عوامل تاثیرگذار در سرد بودن دائمی 
دست ها هستند. دمای پایین باعث می شود انگشت ها سرد شوند هرچند در این مواقع باید نسبت به سرمازدگی دقت 
کافی را داشت. سرمازدگی به یخ زدن پوست و بافت های زیرین آن منجر می شود. زمانی که فرد در معرض دمای بسیار 
پایین قرار می گیرد پوست در مدت چند دقیقه دچار سرمازدگی می شود. درصورتی که سرمازدگی پیشرفت کند احتمال 
آسیب جدی پوست، ماهیچه ها، بافت ها و استخوان ها وجود دارد. همچنین ضعف سیستم گردش خون در دست ها و 
دیگر مشکالت خطر سرمازدگی را افزایش می دهد. این بیماری مزمن خود ایمنی که باعث التهاب در بدن می شود، 

می تواند دلیلی برای سردی دست ها باشد. 

دلیل سرد بودن دست ها چیست؟ترفندهایی  برای رفع شوری در آشپزی

 وقتی یک نفر در محیط خانواده معتاد به استفاده از اینترنت 
باشد، فرصت برقراری تعامل با دیگر اعضای خانواده را از دست 
می دهد. همین امر، موجب تشکیل یک چرخه معیوب می 
شود و فرد هر روز بیشتر از گذشته از نظر عاطفی و روانی از 
دیگر افراد خانواده فاصله می گیرد و به تنهایی خود و استفاده 

از اینترنت پناه می برد اما ماجرا به همین جا ختم نمی شود.
وقت کشی وسطحی شدن: اولین صدمه شبکه های اجتماعی، 
وقت گیر بودن آن هاست. در شبکه های مجازی مطالب به همان 
سرعتی که می آیند، به همان سرعت هم می روند و چون مطالب 

مرور شده، عمقی نیستند، ماندگاری زیادی نخواهند داشت.

عادت به سرگرمی و تنبلی ذهنی: اساسا انسان ها، گرایش ذاتی به 
تنبلی و خوش گذرانی دارند و اگر ابزار جذابی هم در اختیار آن قرار 
گیرد به خصوص شبکه های اجتماعی که دارای امکانات جذابی نظیر 
الیو ویدئو، الیک کردن، دایرکت به سلبریتی است، به راحتی می 
توانند ساعت ها ذهن را در اختیار آن بگذارند. این چنین می شود که 
فرد به مرور زمان از کارهای جدی فاصله می گیرد و توانایی انجام 

کارهای مهم و کارآمد در او رو به ضعف می گذارد. 
شیوع مشکالت روانی: خرید مکرر بسته های اینترنتی یا دوندگی 
بی امان برای رسیدن به یک دستگاه وای فای و اختصاص ساعت 
ها وقت و انرژی که عایدی چندانی هم در پی ندارد، به مرور 

سرخوردگی و احساس پوچی را در فرد بارور می کند. عالوه بر این، 
نوجوانان با دیدن دائم لحظات شاد دیگران در پست ها و استوری 
هایشان، بعد از هر الیک زدن، سعی به همانندسازی می کنند، 

ارزش های زندگی برای آن ها حذف یا جابه جا می شود
دوستی های نامتعارف: طبق تحقیقات دانشگاهی معتبر صورت 
گرفته، زنان بیشتر از مردان وابسته شبکه های اجتماعی مانند 
فیس بوک، اینستاگرام و تلگرام می شوند. افرادی که میزان 
اضطراب و نگرانی در رفتارشان بیشتر است، کاربران همیشگی 
شبکه های اجتماعی هستند چراکه این افراد معاشرت های 

مجازی را به ارتباط های درون جامعه ترجیح می دهند.

مضرات اعتیاد اینترنتی بر انسان

آیه روز

مشرکان را نرسد که مساجد خدا را آباد کنند در حالی که به کفر خویش شهادت می  دهند آنانند که 
اعمالشان به هدر رفته و خود در آتش جاودانند. )سوره توبه، آیه 17(

سخن روز

اعتماد به نفس ، جذاب ترین ویژگی یک فرد است. اما، چطور یک نفر می تواند عظمت را در وجود شما 
ببیند، اگر قبال خودتان آن را ندیده باشید؟ )برایان تریسی(
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ایزوگام و قیرگونی آراسته
فروش و نصب انواع عایق های رطوبتی 

 ایزوگام شرق و دلیجان
مدیریت: حسن آراسته

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

10سال ضمانت

ایزوگـام محمـدزاده 
تنوع محصول

نبش چهارراه دوم توحید
09151652600-3244۷110

شعبه دیگری ندارد         نقدی تخفیف ویژه ویژه  
خدمات تایر در همان مکان انجام می شود

باالنس تضمینی، گاز نیتروژن 
با دستگاه های تمام اتوماتیک ایتالیایی 

نبش جمهوری 28 و 30 به سمت مزار شهدا )قلعه( 

الستیک فرازی
09155622291

32211684

میلیونر میامی
18:15شروع سانس

Cinemaferdosi_Birjand :اینستاگرام  @ cinemaferdosi :کانال خبری تلگرام 

کلمبوسآستیگمات
14:3021:3016:1520شروع سانس

به یک یخچال فریزر صندوقی 
نیازمندیم.  0938430649۷

به تعدادی راننده تمام وقت 
جهت کار در آژانس شبانه روزی 
نیازمندیم.   091556258۷۷

فروش اسلحه دو لول کنار هم 
نخجیر نو با وسایل جانبی  

قیمت 5 میلیون  09153623۷20

برگ سبز خودروی پژو سواری 
به شماره پالک 889 ب 31 

ایران 52 به نام علی صادقی 
فرزند غالمرضا به شماره ملی 

064002432۷ مفقود گردیده 
و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

تخریب ساختمان ، سفت کاری و ساخت استخر 
09158625402 - 09159654811

به یک راننده تراکتور بیل 
عقب با گواهینامه جهت کار 
در نایبند )طبس(  نیازمندیم.

0915۷213545

به یک آقا جهت تبلیغات با 
تن پوش عروسک در غذای 
آماده واقع در شمال شهر 

نیازمندیم.)ساعت 12 الی 15/30(
32311۷1۷

شرکت مهرگان پخش حافظ )مزمز(
جهت تکمیل کادر فروش خود بازاریاب 
با حقوق ثابت،بیمه تامین اجتماعی،بیمه 

تکمیلی وپورسانت عالی استخدام 
می نماید. 

091566۷68۷5 -091566۷68۷4

به یک نفر نیرو جهت کار در آشپزخانه فست فود
 به صورت تمام وقت و پیک موتوری 
و یک آقا جهت سالن داری نیازمندیم.

3243۷024 -3243۷095 -09151606۷33

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

0915   056   2100

به تعدادی نیروی خانم و آقا 
و پیک موتوری جهت کار در 

رستوران نیازمندیم
ساعت تماس: 11 ظهر الی 5 عصر

09363654۷46
32342244



5
یکشنبه * 2 دی 1397* شماره 4244

جریمه حدود  39 میلیون تومانی کارفرمایان متخلف

کارفرمایان متخلف در خراسان جنوبی، 38 میلیون و 900 هزار تومان جریمه شدند. به گزارش صدا و سیما، مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گفت: 31 
میلیون و 500 هزار تومان از این جرائم مربوط به رعایت نکردن مسایل ایمنی محیط کار و 7 میلیون و 400 هزار تومان نیز در خصوص به کارگیری و اشتغال 
غیرمجاز اتباع بیگانه بوده است. رکنی افزود: پرداخت نکردن به موقع حقوق و بیمه کارگران نیز از دیگر تخلفات کارفرمایان است که عمده تخلفات را شامل می شود.

اخبار کوتاه

 مدیر ، کادر اجرایی ومعاونان 
مدرسه همه در صحن باشند

موضوع  با  ای  بخشنامه  پیش  چندی   - حسینی 
“مدیریت و نظارت بیشتر بر رفتار دانش آموزان “ به 
تمام مدارس شهر و روستای استان، با هدف جلوگیری 
از رخداد حوادث و اتفاقاتی که منجر به آسیب دیدگی 
دانش آموزان در مدرسه می شود، ابالغ شد که براساس  
آن حضور مدیر و کادر اجرایی از جمله معاونان آموزشی، 
پرورشی، اجرایی، فناوری، فنی ، ومشاوران و سرپرستان 
هنگام صبحگاه و ساعات تفریح در صحن مدارس 
الزامی بوده تا رفتار دانش آموزان را زیر نظر داشته و از 
بی انضباطی و وقوع حوادث احتمالی جلوگیری کنند.  در 
همین باره یکی از معلمان با سابقه بیرجندی از افزایش 
میزان خشونت و درگیری بین دانش آموزان سخن گفت 
و  افزایش  نظارت ها را نیز  به همین  دلیل دانست. 
در همین راستا زال، کارشناس پیشگیری از آسیب های 
اجتماعی عنوان کرد: کودک امروز به دلیل نبود آزادی 
و محیطی برای تخلیه هیجانات خود، ارتباط با بیرون 
را کمتر آموخته و مهارت سازگاری کمتری با کودکان 
خواهد داشت. مباحث آموزشی مدارس نیز فایده ای در 
این روند ندارند زیرا کودک عملی آن ها را تجربه نمی 
کند. از طرفی آشنایی کودک و نوجوان با تکنولوژی 
و بازی هایی به شدت هیجانی موجب شده تا در نبود 
بستر مناسب برای تخلیه آن، هیجان خود را به شکل 
پرخاشگری نشان دهد. این کارشناس البته کنترل 
کردن دانش آموزان را فی نفسه بد ندانست و  ان را 
فرصتی برای شناخت بیشتر ویژگی های رفتاری آنان 
عنوان کرد.یک مشاور کودک و خانواده نیز خشونت 
کودکان را متاثراز مشکالت زندگی کنونی ، آپارتمان 
نشینی  و کم شدن صمیمیت های خانوادگی دانست و 
گفت: متاسفانه این مسائل در قشر تحصیلکرده بیشتر 
دیده می شود. نداشتن مهارت های زندگی از سوی 
والدین موجب شده کودک نیز این مهارت ها را کسب 
نکند و با ندیدن رفتارهای محبت آمیز، با همنوع خود 

به گونه ای ستیزه جویانه برخورد کند.
پرورش  و  آموزش  مشاوره  مرکز  رئیس  فرازی 
این  از دالیل  صدور  یکی  فقط  را  البته  خشونت 
رفتار  مشاهده  و  نظارت  وگفت:  دانست  بخشنامه  
دانش آموز در حیاط مدرسه که گاهی متفاوت با آن 
، از وی دیده می شود   چیزی است که در کالس 

 علت اصلی این  بخشنامه بوده و هدف رصد آسیب 
های دانش آموز و پیگیری آن است. البته این نظارت 
برای منفعل کردن کودک نیست چون کودک بدون 
تحرک سالم  نخواهد بود. این کارشناس مشاوره دیگر 
عامل در بروز حوادث بین دانش آموزان را کمرنگ شدن 
نشاط اجتماعی عنوان  و افزود: طبق پژوهش ها، سطح 
نشاط اجتماعی جامعه بسیار پایین بوده و گاهی ریشه در 
فرهنگ منطقه و ناپسند دانستن شادی دارد.به نظر می 
رسد اگر آموزش و پرورش از این فرصت برای شناختن 
کودکان و ایجاد ارتباط بهتر و صمیمی تر بین دانش 
آموز و مربیان استفاده کند ،  به طور قطع شاهد آسیب 
های کمتری خواهیم بود ولی در وضع فعلی که کمبود 
نیروی آموزش و پرورش موجب افزایش کار نیروهای 
فعلی و حتی چند مسئولیتی شدن هر کدام از معاونان 
مدارس شده است، امکان گذاشتن وقت و تمرکز روی 
حرکات دانش آموزان و استفاده از این ساعات تفریح 
و مراسم صبحگاهی بسیار کم بوده و بیشتر به همان 
کنترل دانش اموزان بسنده خواهد شد که این موضوع 
نیزبه نتیجه ی مورد نظرنخواهد رسید زیرا نظارت خارج 
از چهارچوب مدرسه وجود نداشته و هر گونه آسیبی که 
در مدرسه کنترل شده، در فضای بیرون از آن به شکل 
دیگری خود را نشان خواهد داد..)خوانندگان ارجمند 
می توانند نظرات خویش را درباره این ستون به حساب 
ارسال فرمایند.( تلگرام  کاربری avasardabir@ در 

احیای برک بافی در نهبندان

صداوسیما-برک بافی در شهرستان نهبندان پس از 
20 سال احیا شد. مسئول میراث فرهنگی، صنایع 
دستی و گردشگری نهبندان گفت: تولید برک یکی از 
مهمترین تولیدات صنایع دستی این منطقه بوده که به 
دالیل مختلف از جمله خام فروشی مواد اولیه و استقبال 
نکردن از پارچه های برکی حدود 20 سال است که به 
فراموشی سپرده شده است. شبانی افزود: رشته برک 
بافی در روستاهای برک ، سیدال ، نهبندان و حیدرآباد در 

پنج کارگاه فعالیت خود را از آغاز کرده است.

برگزاری آیین شب یلدا در 
دانشگاه صنعتی بیرجند 

جمع  در  یلدا  شب  باشکوه  جشن  غالمی-مراسم 
دانشجویان دانشگاه صنعتی بیرجند برگزار گردید. معاون 
فرهنگی و اجتماعی دانشگاه صنعتی بیرجند با اشاره به 
اینکه بخش قابل توجهی از دانشجویان این دانشگاه 
غیر بومی هستند، افزود: این نوع برنامه های آئینی با دو 
هدف آشنایی دانشجویان با آداب و رسوم و سنت های 
بومی و محلی استان و شهرستان و نیز غنی سازی 
اوقات فراغت دانشجویان با برنامه های سالم و شاد 
برای افزایش شور و نشاط دانشجویی برگزار می شود.
وفایی فرد با اشاره به اینکه اگر ما در قالب برنامه های شاد 
و مفرح مبتنی بر فرهنگ ایرانی - اسالمی و با رعایت 
موازین و چارچوب های قانونی اوقات فراغت دانشجویان 
را پر نکنیم ممکن است خدای ناکرده دانشجویان از 
محیط های نامطلوب سر در بیاورند، اظهار کرد: برنامه 
جشن شب یلدا در دانشگاه صنعتی بیرجند در این راستا 
و با همکاری کانون همیاران سالمت و دیگر کانون ها 

و فعالین فرهنگی دانشگاه برگزار گردید.

قطع 5 ساعته آب برخی مشترکان بیرجند

امروز  بیرجند  از مشترکان  برخی  دادرس مقدم-آب 
به مدت 5 ساعت قطع می شود. بر اساس اطالعیه 
شرکت آب و فاضالب، امروز آب مشترکان محدوده 
مرکزی شهر بیرجند حد فاصل خیابان شهید طالقانی 
و ارتش تا میدان آزادی و کانال کبوتر خان شامل 
شهید  نزاری، 17 شهریور،  حکیم  و  )شهدا  مناطق 
و  انقالب  مطهری،  شهید  منتظری،  شهید  قرنی، 
و  اصالح  دلیل  به   18 تا   13 ساعت  از  جمهوری 
اتصال به شبکه آب با قطعی آب مواجه خواهند شد.

نتایج مسابقات کاراته اعالم شد

کیوکوشین  کاراته سبک  استانی  مسابقات  نتایج   
ساکاماتو جام شهید بصیری پور  اعالم شد. مدیر 
ورزش و جوانان درمیان گفت: در این مسابقات 485 
ورزشکار در رده های خردساالن، نونهاالن، نوجوانان، 
جوانان و بزرگساالن از هفت شهرستان  با هم به 
رقابت پرداختند. سیادت افزود: در بخش خردساالن 
شهرستان های درمیان، بیرجند و فردوس به ترتیب 
مقام اول تا سوم را کسب کردند.     همچنین در 
بخش نونهاالن بیرجند، زیرکوه و قاین و در بخش 
نوجوانان قاین، خوسف و نهبندان به ترتیب مقام 
به خود اختصاص دادند.وی گفت:  را  تا سوم  اول 
در بخش جوانان شهرستان های درمیان، نهبندان 
و فردوس و در بخش بزرگساالن زیرکوه، درمیان 

و خوسف اول تا سوم شدند.

کارمند اختالس گر در بیرجند دستگیر شد

فرمانده انتظامی استان گفت: یکی از کارمندان بانک  
که با سوء استفاده از موقعیت شغلی اقدامات مجرمانه 
ای انجام می داد، دستگیر شد.سردار شجاع گفت: با 
ایجاد نشان گاه های اقتصادی و کنترل بانک ها و 
موسسات مالی و اعتباری، از طریق حراست یکی از 
بانک های استان، به فعالیت یکی از کارمندان این 
بانک مشکوک شدند که موضوع به صورت ویژه 
اقتصادی پلیس  با مفاسد  توسط کارآگاهان مبارزه 
آگاهی پیگیری شد. به گفته  وی با بررسی مأموران 
مشخص شد این کارمند متخلف در واحد پایای بانک 
مشغول به کار بوده است و در بررسی حساب ها و 
عملکرد وی مشخص شد متهم وجه تعدادی از چک 
ها را به حساب خود منتقل و در پایان ماه به حساب 
بانک برگشت می دهد و از این طریق اختالس می 
کند. شجاع افزود: با هماهنگی مقام قضایی متهم به 
پلیس آگاهی احضار که پس از تحقیق، وی با مشاهده 
اسناد و مدارک به اشتباه خود اعتراف می کند. وی 
گفت: متهم تاکنون مبلغی بالغ بر 4 میلیارد ریال را به 
بانک برنگردانده است و وجوه آن را در خرید و فروش 
طال و سکه هزینه کرده است .شجاع افزود: متهم پس 

از تحقیقات تکمیلی به دادسرا  معرفی شد.

توقف دوباره صادرات 4 قلم کاال
 از ماهیرود به افغانستان

صداوسیما-مشکالت داخلی افغانستان باردیگر صادرات 
4 قلم کاال را از مرز ماهیرود سربیشه متوقف کرد. مدیر 
پایانه مرزی ماهیرود گفت: افغانستان به دلیل مشکالت 
داخلی گمرک فراه با تجار این کشور، از روز گذشته 
تا اطالع ثانوی، صادرات کاالهای سیمان، کاشی و 
سرامیک، آهن آالت و سوخت را به استان فراه ممنوع 
کرده است. مزیدی افزود: به گفته مسئوالن گمرک 
فراه، این مشکل در کمتر از یک هفته برطرف می 
شود و صادرات این 4 قلم کاال دوباره از سر گرفته 
می شود. به گفته  وی  هم اکنون 10 کامیون حاوی 
این  کاال ها در گمرک ماهیرود متوقف شده است. 
مدیر پایانه مرزی ماهیرود افزود: این اقدام برای بار 
دوم از سوی مسئوالن افغانی انجام شده است، پیش 
از این نیز، از 26 شهریور تا 14 آبان امسال صادرات 

این کاالها متوقف شد.

خبرهای ویژه

*کارشناس هواشناسی گفت: هوای استان درساعات 
آینده نیمه ابری تا ابری گاهی همراه با وزش تند باد و 
در شهرهای شمالی همچون فردوس، قاین، سرایان و 
زیرکوه بارش باران و در نواحی کوهستانی بارش برف و 

تشکیل مه پیش بینی می شود.
*تفاهم نامه همکاری های مشترک بین اداره کل 

بهزیستی و دانشگاه علوم پزشکی منعقد گردید.
*جمعی از جوانان جمعیت هالل احمر  بیرجند با 
حضور در خانه سالمندان، طوالنی ترین شب سال را 

در کنار آنان گذراندند.
*در 48 ساعت گذشته، فردوس با 4.5 دهم میلیمتر 
بیشترین میزان بارندگی استان را به خود اختصاص داد.

*با همکاری اداره منابع طبیعی و آبخیزداری بیرجند، 
بذرهای مرتعی برای کاشت و احیای مراتع جمع آوری شد.

*نمایشگاهی از فعالیت ها و دستاوردهای افراد تحت 
پوشش بهزیستی به مناسبت شب یلدا در بیرجند به 

نمایش گذاشته شد.
* فرمانده یگان حفاظت محیط زیست از دستگیری 209 
نفر از شکارچیان غیرمجاز، قاچاقچیان پرندگان زینتی و 
متخلفان زیست محیطی  از ابتدای سال در استان خبر داد.

*مدیر آموزش و پرورش عشایری خراسان جنوبی 
گفت: 20 مدرسه عشایری در حال ساخت است که 
از این تعداد سه مدرسه افتتاح و مابقی تا پایان سال 

به بهره برداری می رسد.

تجلیل از 13 پژوهشگر و  فناور برتر استاننمایشگاه دستاوردهای انقالب  برپا می شود
بیان  ارشاد اسالمی گفت: نمایشگاه  مدیرکل فرهنگ و 
های  دستگاه  همکاری  با  اسالمی  انقالب  دستاوردهای 
اجرایی همزمان با دهه فجر در استان برگزار می شود. به 
کارگروه  نشست  در  گذشته  روز  زاده  نبی  ایرنا،  گزارش 
عمرانی و امور نمایشگاه های ستاد بزرگداشت چهلمین 
سالگرد پیروزی انقالب اسالمی افزود: دستگاه های اجرایی 
و حاکمیتی بایستی برای برگزاری هرچه بهتر این نمایشگاه 
ما را یاری کنند. وی بر تامین اعتبار مورد نیاز برای برپایی 
این نمایشگاه توسط دستگاه های اجرایی تاکید کرد و گفت: 
اگر بستری مناسب با حضور همه سازمان ها فراهم شود ما 
نیز آماده ایم در کنار تمامی دستگاه ها این برنامه را به نحو 
احسن اجرا کنیم. وی اظهار کرد: اگر این بسترها فراهم شود 
همزمان با 40 سالگی انقالب، نمایشگاه دستاوردهای انقالب 
اسالمی و مقایسه آن با قبل از انقالب با شکل، محتوا و 
برنامه های جنبی مختلف برگزار خواهد شد.وی بیان کرد: 
برای بیان دستاوردهای 40 سالگی انقالب و نظام جمهوری 
اسالمی همچنین از تمامی ظرفیت نشریات و رسانه های 
استان بهره مند خواهیم شد.نبی زاده گفت: در این زمینه رسانه 
های مکتوب استان که با اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
در ارتباط هستند، آمادگی الزم را دارند. مدیرکل دفتر امور 
شهری و شوراهای استانداری هم گفت: بزرگترین اتفاقی 

که طی دوران 40 سال انقالب اسالمی در این منطقه به 
وقوع پیوست، استان شدن خراسان جنوبی در سال 83 است.
حالجی مقدم افزود: در بیان دستاوردهای انقالب صرف نظر 
از اینکه آمار قابل توجه است، اما بهتر است به صورت مصور 
باشد. مدیرکل تبلیغات اسالمی خراسان جنوبی هم در این 
نشست اظهار کرد: از هم اکنون به تمامی همکاران سازمان 
تبلیغات اسالمی در شهرستان ها اعالم کرده ایم هیچ کاری 
بدون پیوست دستاوردهای انقالب تعریف نشود. رضایی 
گفت: همزمان با دهه فاطمیه و آستانه دهه فجر برنامه 
های استانی و خارج از استان زیادی برنامه ریزی شده و در 
دستور کار قرار گرفته است. وی ادامه داد: در این مدت تمامی 
مداحان شاخص استان به مشهد دعوت می شوند، همچنین 
دوره آموزشی به مدت یک هفته برای مداحان برگزار خواهد 

شد که همه پیوست چهلمین سالگرد بوده است.

از 13  روز گذشته  پژوهش  هفته  مناسبت  خبر-به  گروه 
پژوهشگر و فناور برتر استان تجلیل شد. رئیس دانشگاه 
بیرجند در این مراسم گفت: 100 درصد اعتبارات پژوهشی را 
در اختیار استادان و دانشجویان قرار می دهیم و اگر پژوهش ها 
مفید باشد این بودجه را در سال های بعد، دو برابر خواهیم کرد.
خامسان، با بیان اینکه در دانشگاه بیرجند فعالیت های بسیار 
خوبی در حوزه پژوهش های کاربردی شده است، افزود: 
امیدواریم به جایی برسیم که پژوهش را نه به عنوان کاالی 
لوکس، بلکه یک ضرورت برای رفع نیازهای جامعه نگاه 
کنیم. وی افزود: تجربه کشورهای پیشرفته دنیا نشان می دهد 

که توسعه پایدار و آبادانی آنها از مسیر پژوهش گذشته است.
رئیس مرکز اسناد و کتابخانه مجلس شورای اسالمی هم در 
این مراسم با تاکید بر مفید بودن پژوهش ها گفت: آنچه در 
اولویت اجرای طرح های پژوهشی باید باشد همین توجه به 
نیازهای جامعه است و قبل از انجام پژوهش ها باید از خود 
بپرسیم که قرار است چه گرهی از مشکالت جامعه را برطرف 
کنیم.حجت االسالم عماد افزود: پژوهش ها باید نیازهای 
واقعی جامعه را مد نظر داشته باشد و اینکه چه سهمی از 

نیازهای جهانی، منطقه ای و محلی را باید پاسخگو باشند.
وی گفت: اکنون زمان این است از خودمان بپرسیم که با 
پژوهش های موجود کدام گره را از مشکالت جامعه باز 

کرده ایم؟وی افزود: بخشی از پژوهش های دانشگاهی باید 
به سمت ریشه یابی بی میلی سرمایه گذاران برای حضور 
در خراسان جنوبی سوق داده شود و اینکه چرا سرمایه گذار 
از استان می رود؟ معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه 
منابع استانداری هم گفت: خوشبختانه با تدوین طرح آمایش 
سرزمینی، نقشه راه توسعه پایدار خراسان جنوبی مشخص 
شده که این طرح مهم، نتیجه سال ها کار پژوهشی بوده 
است. عابدی تاکید کرد: پژوهش های موجود باید بر روی 
رفع مشکالت اقتصادی مردم متمرکز شود، نه اینکه فقط به 

درد کتابخانه ها بخورد و کارایی نداشته باشد.

افتتاح نمایشگاه دستاوردهای
 پژوهشی و فناوری دانشگاه بیرجند

پژوهشی  دستاوردهای  نمایشگاه  گذشته  روز  همچنین 
و فناوری دانشگاه بیرجند با حضور مسئوالن و اساتید 
و  نهبندان  مردم  نماینده  استاندار،  معاون  دانشگاهی، 
سربیشه در مجلس شورای اسالمی و رئیس کتابخانه، 
موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی افتتاح شد. 
پژوهشی،  محصوالت  و  دستاوردها  نمایشگاه  این  در 
در  اخیر  دو سال  دانشجویان طی  فناوری  و  تحقیقاتی 

دانشگاه بیرجند به نمایش گذاشته شد.

حوادث 

 قانون به جای مصوب شورا اجرا شود

خبرنگاران و روابط عمومی ها قلب تپنده ادارات هستند

فراهم شدن زمینه اشتغال 147 نفر در روستاها

 راهکار جلوگیری از طوالنی شدن ساخت بنا در بیرجند

با تالش سه جانبه بنیاد برکت ، معاونت توسعه 
روستایی ریاست جمهور و بانک پارسیان ، زمینه 
اشتغال 147 نفر در روستاهای خراسان جنوبی 
فراهم می شود. به گزارش  صدا و سیما ، رئیس 
بانک پارسیان بیرجند گفت: بر اساس تفاهم نامه 
مشترکی که بین بنیاد برکت، معاونت توسعه 
روستایی ریاست جمهور و بانک پارسیان در کشور 
بسته شد، ابالغیه تسهیالت این تفاهم نامه مهر 

پارسال به بانک پارسیان بیرجند ارائه شد.
شوکت آبادی افزود: بر اساس این ابالغیه سهم 

چند استان از جمله خراسان جنوبی، دو برابر دیگر 
استان ها و معادل 20 میلیارد تومان است که از این 
مقدار، 10 میلیارد تومان سهم شهرستان نهبندان 

و مابقی سهم سایر شهرستان های استان است.
وی گفت: نرخ سود تسهیالت این تفاهم نامه 
18 درصد است که 5 درصد آن را بنیاد برکت، 5 
درصد را معاونت توسعه روستایی ریاست جمهوری 
و 8 درصد باقی مانده را دریافت کننده تسهیالت، 
پرداخت می کند که مدت بازپرداخت اقساط آن نیز 
48 ماهه است.وی افزود: در خصوص این تفاهم 

نامه، استانداری خراسان جنوبی از آبان پارسال تا 
کنون 37 طرح اشتغالزایی در مناطق روستایی در 
بخش های صنعت، معدن، کشاورزی، دامداری، 
انرژی های تجدیدپذیر و مشاغل خانگی به بانک 
پارسیان معرفی کرده است که تا کنون برای 3 
طرح به مبلغ 2 میلیارد و 900 میلیون تومان 
تسهیالت پرداخت شده و 9 طرح دیگر در حال 

دریافت تسهیالت هستند. 
 یکی از طرح هایی که از این محل تا کنون اعتبار 
گرفته است، طرح معدنی تولید پور آندولوزیت، 

نوعی ماسه نسوز در آجر سفال است که در نهبندان 
اجرا می شود و 2 میلیارد تومان تسهیالت دریافت 
کرده است. این طرح تا پایان دی امسال به بهره 
برداری کامل می رسد و تا کنون زمینه اشتغال 
30 نفر را فراهم کرده است. دو طرح دیگری 
مشترک  نامه  تفاهم  تسهیالت  تاکنون  که 
ریاست  روستایی  توسعه  معاونت  برکت،  بنیاد 
جمهوری و بانک پارسیان را دریافت کرده اند 
شامل راه اندازی نیروگاه های برق خورشیدی در 
روستاهای کرشک و اورنگ با اعتبار 900 میلیون 

تومان است که برای 10 نفر اشتغالزایی کرده 
است.شوکت آبادی گفت: 2 میلیارد و 400 میلیون 
تومان دیگر از محل تسهیالت این تفاهم نامه سه 
جانبه، در حال پرداخت به 9 طرح اشتغالزای دیگر 
در استان است که در مجموع با بهره برداری از 
این طرح ها زمینه اشتغال برای 107 نفر دیگر در 
استان فراهم می شود.بازپرداخت تسهیالت تفاهم 
نامه سه جانبه بنیاد برکت، معاونت توسعه روستایی 
ریاست جمهوری و بانک پارسیان، 6 ماه پس از 

دریافت، آغاز می شود.

خانواده  و  بانوان  امور  دفتر  کل  مدیر   - کاری 
اینکه   به  اشاره  با  جنوبی  خراسان  استانداری 
خبرنگاران و روابط عمومی ها قلب تپنده ادارات 
هستند، گفت: مشکالت خبرنگاران استان پیگیری 

خواهد شد و قطعا به نتایج مثبتی خواهیم رسید.
نفیسه نخعی صبح دیروز  در نشست هم اندیشی 
با بانوان رسانه ای استان، اظهار کرد: این یک 
اصل مهم است که اگر بخواهیم کامل و درست 
در جریان امور قرار بگیریم باید روابط عمومی ها 
را تقویت کنیم.وی با اشاره به اینکه شاهد هستیم 
که متاسفانه بانوان در مسایل اجتماعی و سیاسی 
کمرنگ هستند، ابراز امیدواری کرد: با پیگیری 

مشکالت از حوزه فراکسیون مجلس محدودیت 
ها برطرف شود. مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده 
استانداری  در خصوص پیست دوچرخه سواری 
بانوان با اشاره به اینکه اگر  شهرداری در روشنایی 
و ایاب و ذهاب مسیر پارک جنگلی بیشتر تالش 
کند این مشکل حل خواهد شد،یادآور شد:  درباره 
ورزش بانوان کاستی هایی وجود دارد که امیدواریم 
برطرف شود. وی ادامه داد:حساسیت اتاق فکر 
باالست و ما در استان  اتاق فکری برای بانوان 
نداریم لذا می طلبد شورای بانوان خیر را تشکیل 

دهیم.
نخعی با اشاره به اینکه تقدیر از بانوان اصحاب 

رسانه در هفته زن انجام خواهد شد، تاکید کرد: 
همچنین سند توسعه رسانه ای  هم از فرهنگ و 

ارشاد استان پیگیری می شود.

خبرنگاران می توانند تا دو میلیون تومان  
تسهیالت دریافت کنند

رئیس خانه مطبوعات خراسان جنوبی نیز در این 
گردهمایی اظهار کرد:  بانوان خبرنگار در جامعه 
فقط زحمت پوشش دهی جلسات را می کشند و 
خودشان به عنوان فعال در جامعه کمتر دیده می 
شوند. ساالری یادآور شد: گاهی در استان جلساتی 
در حوزه بانوان برگزار می شود که الزم است 

بانوان فارغ از بحث خبری در آن شرکت کنند. 
وی با بیان اینکه اکنون  157 نفر عضو اصلی 
خانه مطبوعات هستند، افزود:  از این تعداد 98 نفر 
خانم هستند.ساالری ادامه داد: این بانوان فعال با 
حمایت مسئوالن بیشتر در جامعه دیده خواهند شد 

اگر حمایت کافی داشته باشند.  
وی با اشاره به  اینکه تمام  خبرنگاران افتخاری 
و اصلی می توانند از تسهیالت خانه مطبوعات 
یادآور شد: همچنین تسهیالت  کنند،  استفاده 
قرض الحسنه تا سقف دو میلیون تومان توسط 
خانه مطبوعات به خبرنگاران پرداخت می شود. 
وی با بیان اینکه  خبرنگاران می توانند با پرداخت 

بیمه  از ظرفیت  تومان  فقط 120هزار  ماهیانه 
ای صندوق هنر نیز بهره مند شوند، تاکید کرد:  
خبرنگاران متقاضی  برای پیگیری کارها به خانه 

مطبوعات مراجعه کنند.

حسینی- روز گذشته صدمین جلسه شورای شهر 
بیرجند با حضور تمام اعضا و دستور کار قرائت 
نامه های کمیسیون فرهنگی، حقوقی و عمران 
کمیسیون  رئیس  نژاد  عبدالرزاق  شد.  برگزار 
فرهنگی شورا از آماده شدن لیست نام و رتبه 
بندی مشاهیر بیرجند پس از تقریبا دو سال گذر 
از مصوبه آن خبر داد و گفت: از شورای چهارم بنا 
به درخواست شهروندان برای نامگذاری میادین 
و معابر قرار بر تهیه این لیست شده و باالخره در 

شورای پنجم این کار انجام شد.
 به گفته وی برای این منظور بیش از 10 جلسه با 
شخصیت های  گوناگون در کارگروه های مشاوره 
ای همچون نمایندگان بنیاد نخبگان، حوزه علمیه، 
اداره فرهنگ و ارشاد و میراث فرهنگی و افرادی 
همچون دکتر دیانی و خانم دکتر علیزاده برگزار 
شد. این عضو شورا با بیان این که نام فهرست از 
مشاهیر به سرآمدان بیرجند تغییر پیدا کرده است، 
اضافه کرد: در راستای تهیه این لیست با توجه به 
کتاب های خانم علیزاده و کتاب دولت یاد دکتر 
ناصح متوجه شدیم با وجود حوزه علمیه بیرجند 
و مدرسه شوکتیه، علمای مذهبی و دانشگاهی 

بسیاری در بیرجند زیسته اند. 

رتبه بندی مشاهیر و سرآمدان بر اساس 
تاثیر گذاری اجتماعی و فرهنگی

عبدالرزاق نژاد با تاکید بر این که سرآمدان بر 
اساس تاثیر گذاری اجتماعی و فرهنگی روی 
جامعه رتبه بندی شده اند، خاطرنشان کرد: در 
این لیست نام 5 پدر علم چون پروفسور گنجی 
پدر علم جغرافیا، پروفسور شکوهی علوم تربیتی، 
پروفسور معتمدنژاد ، علم ارتباطات ، پروفسور 

باللی مود علم سم شناسی و پروفسور رضوانی 
پدر تاریخ معاصر و تاریخ مطبوعات ایران آمده 
است، همچنین نام 7 نفر سرآمد ملی، 4 نفر سرآمد 
ملی محلی، 6 نفر  بین المللی و ملی، 7 نفر منطقه 
ای محلی، 5 نفر ملی، منطقه ای و محلی و 9 نفر 

سرآمد محلی ذکر شده است. به گفته وی پس 
از تصویب  فهرست مراسمی برای تجلیل از این 
سرآمدان برگزار خواهد شد.تقی زاده رئیس شورای 
شهر بیرجند پس از طرح این مطالب، عنوان کرد: 
به دلیل این که فهرست هنوز مصوب شورا نبوده 
و ممکن است  با اعالم اسامی دیدگاه های موافق 
و مخالف متعددی از سوی مردم مطرح شود، تا 
تصویب لیست نهایی برای اعالم اسامی صبر 
کنید.عبدالرزاق نژاد در ادامه از پذیرش درخواست 
اداره کل کتابخانه ها برای نام گذاری یکی از 

میادین به نام کتاب سخن گفت.

نامه اعتراض شهروندان به اخذ جریمه 
دیرکرد تمدید پروانه ، خالف قانون

در ادامه جلسه طاهری رئیس کمیسیون حقوقی 

شورا به قرائت نامه های مرتبط با این کمیسیون 
پرداخت. یکی از نامه های قرائت شده از طرف 
دفتر نماینده ولی فقیه بنا به اعتراضات و درخواست 
بودند  کرده  عنوان  که  بود  شهروندان  های 
شهرداری در صورت تاخیرهای حتی چند روزه 

برای تمدید پروانه ساختمان، جریمه هایی را اعمال 
می کند و این موضوع با قانون منافات دارد.

تبصره  صریح  نص  به  راستا  این  در  طاهری 
و  نوسازی  قانون  ماده 2  به  ناظر  ماده 29   2
اشاره کرد و گفت: طبق رای  عمران شهری 
دیوان عدالت که دو هفته گذشته صادر شده و 
این تبصره ، پروانه های ساختمانی که از طرف 
شهرداری ها صادر می شود باید حداکثر مدتی 
که برای پایان یافتن ساختمان ضروری است قید 
گردد و کسانی که در میدان ها و معابر اصلی شهر 
ساختمان سازی می کنند باید ظرف مدت مقرر در 
پروانه ها ،ساختمان خود را به اتمام برسانند و در 
صورتی که تا  دو سال بعد از مدتی که برای اتمام 
بنا در پروانه قید شده باز هم کار  ناتمام  بماند، 
عوارض مقرر در این قانون به دو برابر افزایش 

یافته و از آن به بعد نیز اگر  ساختمان همچنان 
ناتمام باقی بماند برای هر دو سالی که بگذرد 
عوارض به دو برابر مأخذ دو سال قبل افزایش 
خواهد یافت تا به 4 درصد در سال بالغ گردد. 
همچنین ابنیه ناتمام که از طرف مقامات قضایی 

توقیف شده باشد مشمول این ماده نخواهد بود.

دیگر اجازه تخلف را نمی دهیم
رئیس کمیسیون حقوقی شورا در پاسخ به سوال 
خبرنگاران مبنی بر این که تکلیف کسانی که تا 
 قبل این موارد ، جریمه پرداخت کردند چه می شود،
 عنوان کرد: برای مواردی که خارج از قانون 
مبالغی دریافت شده نمی توان کاری کرد اما از 
زمان رای دیوان عدالت و هم اکنون دیگر اجازه 

تخلف را نخواهیم داد.

با این قانون زمان اتمام ساخت طوالنی 
و شهروند متضرر می شود

نظر  اما  شورا  عمران  کمیسیون  رئیس  میری 
دیگری داشت. وی با اشاره به این که مدت قید 

شده برای اتمام ساختمان در معابر فرعی 5 سال 
و معابر اصلی و میادین 3 سال ذکر شده است، 
تصریح کرد: با وجود این 2 سال اضافه بر مدت قید 
شده، جالب نیست زمان ساخت یک ساختمان حتی 
در معابر فرعی طوالنی شود که هم منظر شهری 
 و هم حقوق شهروندی را خدشه دار می کند.
پس از حدود یک ساعت و نیم بحث روی این 
مصوب مقرر شد  برای اجرای نص صریح قانون 
رایزنی تا تغییرات مد نظر در دفترچه عوارض بها 
اعمال شود. و برای جلوگیری از طوالنی شدن 
زمان ساخت، شهرداری از اهرم عوارض متناسب 
با ضریب های اعمال شده استفاده کند. همچنین 
پیشنهادی با این مضمون که درصد پیشرفت 
فیزیکی ساختمان تحت نظارت قرار بگیرد و هر 
ساله اعالم شود، ارائه شده و در حال پیگیری است.

نباید مدام به دنبال جریمه مردم بود
البته طاهری رئیس کمیسیون حقوقی معتقد 
بود: نباید مدام به دنبال مواردی بود که مردم را 
جریمه و از آن ها پول دریافت کرد. گرفتن یک 
بار عوارض برای تمدید پروانه عادالنه است و 

بیش از این قابل قبول نمی باشد. 
تاکنون  که  هایی  جریمه  اخذ  وی  گفته  به 
انجام شده طبق دفترچه بها بوده که تا زمان 
ابطال الزم االعتبار است اما اکنون که رای 
قانون  اجرای  بر  تاکید  اداری  عدالت  دیوان 
آینده  سال  برای  نیز  دفترچه  مصوبات  دارد، 

باید بر اساس قانون تغییر کند. 
در  نیز  گذشته  در  موضوع  این  است  گفتنی 
مخالفت  دلیل  به  اما  بوده  مطرح شده  شورا 

اعضا به تصویب نرسید.
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امام صادق علیه  السالم فرمودند :
العالُِم بَِزمانِِه، ال تَهُجُم علَیِه اللَّوابُِس

کسی که زمان خود را بشناسد، آماج اشتباهات قرار نگیرد.
)تحف العقول : ص 356(

مگر حقوق مردم مفت به دست
 آمده که مديريت در دست افرادي 
باشد که هيچ اطميناني به آنها نيست

منتظری، دادستان کل کشور در واکنش به اظهارات 
نقویان گفت: آقای رئیس جمهور که ما برای شما 
به عنوان رئیس دستگاه عالی اجرایی کشور احترام 
قائلیم، مالحظه بفرمایید که این افراد چه گفتند و 
این موضوع مورد قبول شما است و در گزینش خود 
اجازه انتصاب افراد دوتابعیتی را می دهید. کسی که 
مسئول گزینش کشور شده و این حرف را می زند عقال 
قابل قبول نمی دانیم و کار خالف قانون انجام داده و 
حرف خالف قانون می زند. مگر حقوق مردم مفت 
و مجانی به دست آمده که امروز مدیریت کشور در 
دست افرادی باشد که هیچ اطمینانی به آنها نیست؟

فشارهای الريجانی موجب نشود 
تا در وظايف کوتاهی صورت گيرد

بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق )ع( طی نامه ای 
در واکنش به رفتار حاشیه ساز نماینده سراوان گفت: 
آقای  شخص  و  مجلس  رئیسه  هیئت  فشارهای 
رفتار  بر  نظارت  هیئت  تا  نشود  موجب  الریجانی 
از  نگهبان  محترم  شورای  همچنین  و  نمایندگان 
قانع کننده ای  پاسخ  که  کنند  کوتاهی  وظایف خود 
داشت.  نخواهند  متعال  خداوند  و  مردم  پیشگاه  در 

مدل »ميتي کومان« هم کماکان 
کاربردي و روحيه بخش است

 
ضرغامی، رئیس اسبق صدا و سیما گفت: گمانه زنی 
معتقدم،  است  زود  قضاییه  قوه  بعدی  رئیس  برای 
قدرت مدیریت از قوه اجتهاد مهمتر است. رئیس بعدی 
 باید توان ایجاد تحول و مقابله با کلیشه های حاکم،
 بر اساس تجربیات کارشناسان متعهد و روش های مدرن 
اداره دادگستری ها در دنیا را داشته باشد. مدل »میتی 
کومان« هم کماکان کاربردی و روحیه بخش است.

نظارت حداقلي شوراي نگهبان 
از عهده اين مهم بر نمي آيد

عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان در 
واکنش به رفتارهای برخی از نمایندگان مجلس اظهار 
کرد: در پی رفتار برخی از نمایندگان این سوال مطرح 
شد که چرا شورای نگهبان اقدامی انجام نمی دهد و 
یا اینکه چرا در بررسی صالحیت ها به گونه ای عمل 
نکرده که این نتایج به بار نیاید. باید اذعان نمود، نظارت 
حداقلی شورای نگهبان از عهده این مهم بر نمی آید. 
مجلس کارآمد، نیازمند ساز وکار  شایسته گزینی است.

هيچ عاقلي نمي گويد اموال دولت 
که مال مردم است را مصادره کنيد

قاسم میرزایی نیکو، عضو کمیسیون شوراها و امور 
داخلی کشور درباره این که یکی از بازماندگان رژیم 
کشورهای  در  ایران  »امول  کرده  عنوان  سابق 
منطقه و اموال مسئوالن در کشورهای غربی باید 
است،   الحال  معلوم  آدم  این  مصادره شود«، گفت: 
حرف هایش خریداری ندارد و از سوی دیگر هم باید 
گفت حوزه نفوذی ندارد. هیچ آدم عاقلی نمی گوید 
کنید. مصادره  را  است  مردم  مال  که  دولت  اموال 

يقينًا منظور از آتش به اختيار
 پا گذاشتن بر قوانين نيست

 
اسماعیل کوثری، جانشین فرمانده قرارگاه ثارا...  )ع(
سپاه اظهار کرد: »آتش به اختیار« به معنای خالف 
شخص  یقیناً  و  قطعاً  نیست.  کردن  عمل  قانون 
رهبری چنین چیزی را مطرح نمی کنند و حتی بعید 
می دانم فرمانده کل سپاه هم گفته باشند که برای 
آتش به اختیار عمل کردن قوانین را کنار بگذارید.

سر آقازاده ها را بايد بريد!

کارگزاران  حزب  دبیرکل  کرباسچی،  غالمحسین 
به  توجه  با  که  سوال  این  به  پاسخ  در  سازندگی 
حساسیت هایی که از طرف افکار عمومی نسبت به 
پست های مدیریتی آقازاده ها ایجاد شده برخی معتقدند 
بهتر است که آقازاده ها حتی در صورت لیاقت برای 
چند سالی از این گونه فعالیت ها بپرهیزند، گفت: نه. 
من معتقدم اگر کسی لیاقت دارد و می تواند گرهی 
از  نباید  بگشاید  را  مدیریتی  و  اجرایی  کارهای  از 
جوسازی ها نگران بود. اگر کاری واقعا درست و قابل 
دفاع است باید ایستاد و دفاع کرد. وی با بیانی طنز 
درباره  به کارگیری آقازاده ها در پست های دولتی گفت: 
به نظرم سر آقازاده ها را باید لب باغچه گذاشت و برید.

اپوزيسيوني که درد عدالت ندارد 
چگونه مي تواند ملجا مردم باشد

اپوزیسیوني که  استاد جامعه شناسي گفت:  افروغ، 
داخل نظام سرمایه داري نشسته و درد عدالت ندارد، 
چگونه مي تواند ملجا و نقطه اتکاي مردم باشد؟ نقض 
غرض است کسي که مطالبه عدالت اجتماعي دارد 
به نظام سرمایه داري پناه ببرد. مردم مي گویند چرا 
عدالت اجتماعي برقرار نیست و چرا شکاف درآمدي 
زیاد است؟ مردم به دلیل این مطالبات به نظامي پناه 
نمي برند که ذاتاً به این مسائل بي توجه است. انقالب 
اسالمي ما بر اساس عدالت اجتماعي تعریف شده، 
هرچند سیاست هاي اجرایي در این راستا نبوده است، 
اما انقالب اسالمي و مطالبه عدالت خواهانه آن به 
عنوان معیار نقد عملکرد مسئوالن کماکان زنده است.

آمريکا، ايران را متهم به  دخالت 
در انتخابات کنگره کرد

»دن کوتس«، مدیر اطالعات ملی آمریکا در گزارشی 
کشورهای روسیه، چین و ایران را به تالش برای 
آمریکا  کنگره  میان دوره ای  انتخابات  بر  اثرگذاری 
متهم کرد و گفت: فعالیتی که شاهد آن بودیم، هم 
راستا با همان چیزی است که در هفته های منتهی 
سایر  و  روسیه  کردیم.  مطرح  را  آن  انتخابات  به 
به منظور  ایران  و  از چین  اعم  قدرت های خارجی 
پیشبرد منافع راهبردی خودشان اقدام به راه اندازی 
کردند. تبلیغاتی  کمپین های  و  نفوذ  فعالیت های 

عربستان به دنبال درگيری 
با ايران است 

 
ظریف، وزیر امور خارجه گفت: ما هیچ وقت به دنبال 
درگیری، با هیچ کس نبوده ایم. جمهوری اسالمی 
کشورهای  همه  با  همکاری  مدافع  همواره  ایران 
منطقه خلیج فارس بوده است. برعکس، عربستان 
ایران  با  به دنبال درگیری  بوده است که  سعودی 
در خاورمیانه می باشد و این کار را با حمله به یمن 
است. داده  انجام  یمن  )اقتصادی(  محاصره  یا  و 

ايران از خروج ما 
از سوريه خوشحال نيست

اظهار  متوهمانه  اظهاراتی  در  آمریکا  رئیس جمهور 
کرد: ایران از خروج آمریکا از سوریه چندان خرسند 
روسیه،  ایران،  گفت:  ترامپ  دونالد  است.  نشده 
چندان  آمریکا  خروج  از  کشورها،  دیگر  و  سوریه 
خشنود نیستند چراکه حال باید بدون ما، به جنگ 
شان با داعش -که از آن متنفر هستند- ادامه دهند.

اعتماد  حزب  عضو  تاجرنیا،  علی 
اطالع رسانی  ضعف  گفت:  ملت 
اخیر  ماه های  مختص  فقط  دولت 
و نداشتن سخنگو نیست. متاسفانه 

دولت از ابتدای تشکیل و حضورش 
حتی در دوره اول آنچنان که باید و 
مناسب  پاسخگویی  امکان  از  شاید 
بخش  افزود:  وی  نبود.  برخوردار 
عمده این موضوع به نوع نگاه حلقه 

برمی گردد.  روحانی  نزدیکان  اول 
تا قبل از این بیشتر در  آنها عمدتاً 
جایگاه هایی حضور داشتند که کمتر 
و  عمومی  افکار  با  مواجهه  به  نیاز 

پاسخگویی داشتند، به همین دلیل 
این  در  پاسخگویی  روحیه  کمتر 
وزرای  متاسفانه  دارد.  وجود  حلقه 
روحانی هم این نقش را به درستی 
ایفا نمی کنند. تاجرنیا گفت: از دیدگاه 

من، فقدان سخنگو نیز نشات گرفته 
احساس  علل هاست.  همین  از 
در  حاضر  حال  در  دولت  می شود 
موضع منفعالنه قرار دارد. همین امر 
باعث می شود بسیاری از افراد زیربار 
سخنگویی  مسئولیت  کردن  قبول 
نروند. وی با بیان اینکه سخنگویی 
برای هیچ کس در مجموعه دولت 
احساس  افراد  افزود:  ندارد،  اهمیتی 
می کنند دولت عملکرد قابل دفاعی 
ندارد و حرفی برای گفتن ندارد. دولت 
عملکردهای مثبت زیادی داشته و اگر 
مسئولیت پاسخگویی دولت در دست 
افرادی بود که می توانستند به خوبی 
نقش  خود را ادا کنند، افکار عمومی 
هم نسبت به بسیاری از اقدامات دولت 
مطلع می شدند. مردم کم کم به این 
نتیجه می رسند دولت عملکردی ندارد 
باشد. به سخنگویی داشته  نیاز  که 

مردم کم کم به اين نتيجه مي رسند دولت عملکردي ندارد 
که نياز به سخنگو داشته باشد

محمدجواد ظریف، وزیر خارجه گفت: 
تحریم ها آثار زیان باری روی زندگی 
انسان ها دارد. ولی در هر حال، خیلی 
مردم  که  بوده  چیزی  آن  از  کمتر 
هراس آن را داشتند. بعد از دور دوم 
تحریم ها، دولت تدابیری را برای باال 
بردن ارزش ریال ایران به کار گرفته 
بوده  نوع خود یک موفقیت  که در 
است. با گذشت زمان شاهد موفقیت 
هایی خواهیم بود. ولی آمریکایی ها 
یک هدف مشخص و دقیق از این 
تحریم ها دارند. یکی از این اهداف، 
اعمال فشار روی مردم است. لذا باید 
از این که نشان می دهند در کنار مردم 
هدف  بردارند.  دست  هستند  ایران 
است  ما  های  سیاست  تغییر  دیگر 
که به این هدف نخواهند رسید. وی 
افزود: مردم مشکالتی را می بینند که 
متوجه زندگی روزمره آنان است و از 

آنها  پرسند که چرا دولت  خود می 
این نشان دهنده  را حل نمی کند. 
خود  به  که  ماست  مردم   پختگی 
می گویند به رغم سیاست های اشتباه 

آمریکایی ها، این ایرانی ها هستند که 
خودشان مشکالت شان را حل می 
کنند. مردم از دولت انتظارات فراوانی 
دولت  که  پذیرند  نمی  مردم  دارند. 
گردن  به  را  مشکالت  این  همه 

خارجی ها بیاندازد. به نظر من این 
تغییر مثبت است. ولی واقعیت این 
 است که دولت ترامپ تالش می کند
جمعیت ایران را زیر فشار قرار دهد.

فکر  من  داد:  ادامه  همچنین  وی 
می کنم که اروپایی ها تالش هایی 
کرده اند ولی آمادگی این را ندارند که 
بهای آن را بپردازند. آنها می خواهند 
شوند. خیس  آنکه  بی  کنند،  شنا 

اروپايي ها تالش هايي کرده اند ولي آمادگي اين را ندارند 
که بهاي آن را بپردازند

استيضاح در شرايط فعلی کشور اولويت نيست

غالمرضا حیدری، نماینده مردم تهران گفت: امروز ما 
باید شرایط، مقتضیات و اولویت های کشور را ببینیم، 
هم اکنون ما در شرایط تحریم هستیم و بودجه آماده 
بررسی در مجلس می شود، در این شرایط باید به این 
اولویت ها پرداخته شود. این که ما به یک وزیر بگوییم 
چرا یک مدیر را برداشتی و چرا یکی دیگر را برنمی داری در شان مجلس 
نیست و بازتاب عمومی خوبی در جامعه ندارد. امروز ما باید بدانیم اولویت های 
کشور چیست و مردم از ما چه می خواهند. با توجه به اولویت های اصلی کشور، 
این استیضاح ها را که جنبه محلی دارد را به صالح نمی دانم و قطعا نمایندگان 
در این موضوع دوراندیشی خواهند داشت و همه جوانب را خواهند سنجید.

تحولي که در مديريت مورد انتظار بود تحقق نيافت

شهر  اسالمی  شورای  رئیس  هاشمی،  محسن 
تهران گفت: ما باید به این موضوع توجه کنیم که 
پنجم  شورای  مسئولیت  دوران  یک سوم  از  بیش 
انتخابات  تا  ماه   30 از  کمتر  و  است  شده  سپری 
دوره ششم باقی مانده و برداشت افکار عمومی آن 
است تحولی که در مدیریت شهری مورد انتظار بوده، تحقق نیافته است. 
»گرچه ما می توانیم دالیل مختلفی از جمله تغییرات ناخواسته در شهرداری، 
بدهی های گذشته، رکود و مشکالت را عنوان کنیم«، اما شهروندان از ما 
خروجی می خواهند و به قول آقای رسولی، برآیند کلی عملکرد شهرداری در 
این مدت ادامه راه دوره قبل بوده و تحول چشمگیری مشاهده نشده است.

ماجرای »درازهی« را به حساب کل مجلس نگذاريم

در  چناران  و  طرقبه  مردم  نماینده  دهقان،  محمد 
مجلس در مورد ماجرای »درازهی« نماینده سراوان 
که خطایی  فردی  هر  ماجرا  این  در  کرد:  تصریح 
صورت  خطای  با  متناسب  باید  است،  داده  انجام 
گرفته با وی برخورد شود، چه مسئولی که نگهبان 
خود را توجیه نکرده و از ورود نماینده مردم به داخل سازمان جلوگیری 
کرده و چه نماینده ای که مطابق شان ملت و موکالن خود عمل نکرده 
و شان مجلس را پایین آورده است. وی با بیان اینکه نباید این موضوع 
با  متناسب  هرکس  با  باید  گفت:  شود،  گذاشته  مجلس  کل  حساب  به 
خطایی که انجام داده است، برخورد شود و نتیجه آن به ملت اعالم گردد.

تاسف بار است که عده اي در کشور باندبازي مي کنند

دری نجف آبادی، امام جمعه اراک گفت: پست و مقام 
ارزش نداشته و بار مسئولیت امور سنگین و حمل آن 
دشوار است بنابراین باید در هرمقام و جایگاهی هستیم 
وظیفه برعهده گرفته را به بهترین نحوممکن اجرا کنیم 
و اجازه ندهیم باری از کشور و مسئولیت هایمان برزمین 
بماند.  البته متاسفانه جریانی در کشور برخالف این اصول مهم مسئولیت پذیری 
در جمهوری اسالمی حرکت می کنند، به طوری که تاسف بار است که عده ای 
در کشور باندبازی می کنند و به این مسئله توجهی ندارند. مدیران کشور باید 
شایسته ساالری، امانت داری و اصل مهم صداقت را سرلوحه کار خود قرار دهند.

نگاه راهبردي نسبت به موضوع »SPV« وجود ندارد

گفت:  ملی  امنیت  کمیسیون  رئیس  فالحت پیشه، 
 »SPV« عماًل نگاه راهبردی نسبت به موضوع
در ایران وجود ندارد، یعنی وقتی ما راهبرد کشور را 
مالحظه می کنیم، می بینیم از زمانی که تحریم های 
اصلی آمریکا شروع شد در مدیریت اقتصاد کشور 
هم تقویت و به نوعی همسویی در میان سران قوا شکل گرفت که این 
خود نشان می دهد ایران نگاه راهبردی به SPV ندارد. ما دوست داریم 
اروپایی ها با یک نگاه راهبردی با ما وارد فعالیت شوند، متاسفانه نوع وقت کشی 
که اروپایی ها داشتند، باعث شد تا نگاه ایرانی ها یک نگاه تاکتیکی باشد.

ديوانگي است که تهديد شويم و خود را خلع سالح کنيم 

سردار سالمی، جانشین فرمانده کل سپاه  گفت: 
دشمنان احساس می کنند که منافع شان در به آتش 
کشیدن منطقه است و همواره با سیاست خطرناک 
ارسال سالح به منطقه، این جغرافیا را تحت تاثیر قرار 
می دهند. دشمنان ما را تهدید می کنند و در همان 
حال از ما می خواهند که از قدرت دفاعی خود بکاهیم که این منطقی نیست. 
وی با بیان اینکه همواره قدرت بر اساس تهدید شکل می گیرد، گفت: ما اگر 
تهدید شویم با قدرت خواهیم ساخت و این دیوانگی است که وقتی همواره 
تهدید می شویم، خود را خلع سالح کنیم و در اختیار دشمن قرار دهیم.

برگزاری مراسم شب یلدا در دانشگاه صنعتیشب یلدا در خانه سالمندان * مجتبی گرگینمایشگاه دستاوردهای پژوهشی دانشگاه بیرجند * حسین محمودی

بـه اطـالع همشهريـان عزيـز می رسانـد:
ختم کالم ا... مجید

 به یاد اموات توسط قاریان قرآن انجام می گردد 
و عواید آن صرف بیماران سرطانی 

صعب العالج می شود.
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موسسه خيريه هيئت ابوالفضلی


