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*  هرم پور

رحمت یا زحمت؟!

 وقتی از یک جامعه آرام صحبت 
می کنیم، از خانواده، محله، روستا، 
شهر، استان یا کشوری حرف می 
زنیم که در آن ساز و کارها به نوعی 
تعریف  ای  گونه  به  ها  روش   و 
می شوند که اعضای تشکیل دهنده 
و اجزای به وجود آورنده آن جامعه، 
زندگی  دغدغه  بی  و  آرام  راحت، 
آوردن  دست  به  برای  کنند.  می 
است  الزم  هم  شرایطی،  چنین 
دولتمردان تالش مضاعفی داشته 
باشند و هم عاملین و اجراکنندگان، 
همراه باشند.... مشروح  در صفحه 2

معاون عمرانی استاندار برای جذب منابع مالی بیشتر
در شهرداری های استان ۶ ماه زمان تعیین کرد 
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قابل توجه همشهریان محترم
برنج صد درصد ایرانی 

با تضمین پخت و آزمایش
برنج عنبربو کیلویی ۱۲000تومان/ برنج ندا )طارم استخوانی( کیلویی 
۱۲/800 تومان  / برنج کشت اول طارم هاشمی کیلویی ۱8/000 تومان

هایپـر مارکت برجیس
 آدرس:خیابان مدرس، تقاطع محالتی   تلفن: ۳۲۳۲۳۱8۲
hypermarket_berjis:اطالع رسانی در پیچ اینستاگرام

"بقا مختص ذات پاک اوست"
یک سال از درگذشت فقید سعید

مهندس سیدمحمدرضا شمس آبادی
گذشت و گرچه در این مدت، رهین ابراز لطف و همدردی 

دوستان صمیم و آشنایان قدیم بوده ایم، هنوز ناباورانه
 در فقدان او می سوزیم.

در مجلسی روز جمعه 1398/9/22 از ساعت
 9:30 الی 10:30 صبح در محل حسینیه مرحوم

 آیت ا... آیتی در جمع دوستان و آشنایان، یاد و خاطره
 نیک آن عزیز سفرکرده را گرامی می داریم

 مقدم تان شادی بخش روان پاکش خواهد بود.
خانواده های: شمس آبادی و شاه بیکی

به مناسبت سومین روز درگذشت بزرگ خاندان

 مرحوم مغفور

شادروان حاج سید علی اکبر زجاجی
جلسه ترحیمی جمعه 98/9/22 از ساعت 9/30 الی 
10/30 صبح در محل هیئت محترم حسینی برگزار 
می شود تشریف فرمایی سروران گرامی موجب شادی 
روح آن مرحوم و تسلی خاطر بازماندگان خواهد بود. 
خانواده های: زجاجی،  شفیع پور، عندلیب مقدم، 

حسینی، خزاعی نژاد و سایر بستگان

"بقاء مختص ذات یگانه اوست"
به مناسبت اولین سالگرد درگذشت برادری عزیز و بزرگ خاندان 

شادروان علیرضا عباسیان 
)بازنشسته آموزش و پرورش(

 جلسه یادبودی امروز پنجشنبه 98/9/21 از ساعت 
1۴/30 الی 1۵/30 در محل حسینیه آیت ا... آیتی 

برگزار می گردد 
تشریف فرمایی سروران گرامی مزید امتنان می باشد. 

خانواده عباسیان و سایر بستگان

جناب آقای حاج رضا شفیع پور
با نهایت تاسف درگذشت پدرخانم گرامی تان 

شادروان حاج سید علی اکبر زجاجی
 را خدمت شما و خانواده محترم تان تسلیت عرض نموده، از درگاه خداوند متعال برای آن 

مرحوم غفران الهی و علو درجات و برای شما صبر و شکیبایی مسئلت داریم. 
کارگزاران حج و زیارت دفتر زیارتی عماد

برادر ارجمند جناب آقای رضا شفیع پور
مدیرعامل محترم تعاونی بهار فرهنگیان شهرستان بیرجند

با تسلیم به مشیت الهی درگذشت پدرخانم گرامی تان شادروان سید علی اکبر زجاجی
 را تسلیت عرض نموده، از درگاه قادر متعال برای آن فقید سعید رحمت و غفران الهی

 و برای جناب عالی و خاندان محترم صبر و بردباری مسئلت می نماییم.
هیئت مدیره ، بازرسان ، سهام داران و پرسنل تعاونی بهار فرهنگیان شهرستان بیرجند

"بازگشت همه به سوی اوست"
به مناسبت سومین روز درگذشت فرزند عزیزمان

 امیر محمد صدیق پور
  جلسه ترحیمی امروز پنجشنبه 98/9/21 از ساعت 1۴ الی 1۵ 
 در محل مسجد مرتضوی )واقع در خیابان مفتح( برگزار می گردد.
تشریف فرمایی سروران گرانقدر در این مراسم موجب تسلی خاطر 

بازماندگان خواهد بود.
خانواده صدیق پور

جناب آقای رضا صدیق پور
با حسرت و اندوه فراوان مصیبت درگذشت فرزند عزیزتان

 را تسلیت عرض نموده، از خداوند منان برای شما و خانواده 
محترم تان صبر و شکیبایی مسئلت داریم.

هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت بیرجند گستر

جناب آقای
 مهندس مرتضی صادق بختیاری

شهردار محبوب و پرتالش مود
 از آنجایی که توسعه و پیشرفت ایران اسالمي مرهون تالش بي دریغ
انسان هاي خدوم و دلسوزي است که همواره پیشرفت و تعالي 
کشور را سرلوحه خود قرار داده و خدمتگزاري به مردم را افتخاري 

بزرگ براي خویش مي دانند؛ از تالش قابل تحسین جناب عالی و همکاران خدوم تان
 در مجموعه شهرداری مود در حفظ و صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی و 

کسب عنوان دوم در حوزه حقوق شهروندي از بین بیش از ۴0 دستگاه اجرایی 
در سطح شهرستان

 تشکر نموده و به مصداق کالم زرین»من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق« 
مراتب قدردانی خود را اعالم می داریم و از درگاه خداوند مهربان برای شما، استمرار توفیق 
خدمتگزاری صادقانه به نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران و مردم شریف مود را خواستاریم.

رئیس و اعضای شورای اسالمی شهر مود و جمعی از اهالی شهر مود

جناب آقای مهندس مهدی دادگر
مدیر عامل محترم شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی

 انتصاب بجا و شایسته جناب عالی را که موید تجربه و تخصص شما در این امر می باشد 
صمیمانه تبریک عرض نموده، از درگاه خداوند متعال توفیق روز افزون تان را خواستاریم.

هیئت مدیره و کارکنان شرکت دان و علوفه شرق

به مناسبت چهلمین روز درگذشت همسر و پدر عزیزمان

 مرحوم ذبیح ا... سعیدی
 امروز پنجشنبه 98/9/21 بر سر مزارش )بلوک یک ردیف 
سی و یک(گرد هم می آییم تا با ذکر فاتحه ای یادش را گرامی داریم. 
 ضمنا کلیه هزینه های مراسم چهلم صرف امور خیریه می گردد.

از طرف همسر و فرزندان

او باقیست
یازده سال است که دلتنگی های غروب را با بودن در 
کنار مزارش سپری می کنیم و در نهایت ناباوری، باورمان 
شده است که او دیگر نیست ولی طنین صدای دلنشینش 

همچنان در گوش ما و مهربانی اش در قلب ماست.
یازدهمین سالگرد پرواز ملکوتی 

شادروان حاج محمود اسحقی
 را گرامی می داریم. روحش شاد و یادش گرامی 

همسر و فرزندان

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای
 تأمین نیروی انسانی خدمات ، نظافت و آبدارخانه

 بیمارستان حضرت ابوالفضل العباس )میالد۳(   شرح در صفحه ۲

دنیـای فرش
 اولین و بزرگترین مرکز فروش انواع فرش 

های ماشینی دست دوم )در حد نو( 
و انواع فرش نو )استوک( 

آدرس: بیرجند ، بلوار شعبانیه 
نبش شعبانیه 4

  0935 750 9464  -0915  361 3797
31 17 31 32 - علی زارع

فـروش مغـازه 
ساندویچـی

 بـا موقعیت عالـی  
 09۱556۱۲89۲

صفحه 3
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رحمت یا  زحمت؟؟!

*هرم پور

وقتی از یک جامعه آرام صحبت می کنیم، از 
خانواده، محله، روستا، شهر، استان یا کشوری 
حرف می زنیم که در آن ساز و کارها به نوعی و 
روش ها به گونه ای تعریف می شوند که اعضای 
آن  آورنده  وجود  به  اجزای  و  دهنده  تشکیل 
 جامعه، راحت، آرام و بی دغدغه زندگی می کنند. 
برای به دست آوردن چنین شرایطی، هم الزم 
است دولتمردان تالش مضاعفی داشته باشند 
و هم عاملین و اجراکنندگان، همراه باشند. پاِی 
لَنگ بسیاری از طرح ها و برنامه های کشور ما 
که با نیت »خدمت«، اجرا می شوند و با پیامِد 
حتی  و  مشکل  ایجاد  مردم،  برای  »زحمت« 
نارضایتی می کنند و ادامه می یابند، همین جا 
خودش را نشان می دهد! افسوس که کسی 
درس نمی گیرد و عبرت نمی آموزد. لطفاً به 
این مثال ها دقت کنید؛ برای نظارت بیشتر روی 
مباحث مالیاتی، درمانگاه ها و بیمارستان ها ملزم 
به دریافت وجه درمان صرفاً از طریق کارتخوان 
ها شده اند. مدت ها پس از ابالغ این طرح، به 
دلیل اطالع رسانی های ضعیف و ضعف مفرط 
در چگونگی اجرا، هزاران زحمت مضاعف برای 
ایجاد شده  پرسنل  حتی  و  همراهان  بیماران، 
است. در مثال دیگر به طرح ملی مسکن اشاره 
می کنم. طرحی ظاهراً مناسب و مطلوب، اما ساز 
و کار ثبت نام و اقدام در آن چنان خاص و ویژه 
تعریف شده است که عمدتاً نارضایتی هایی را 
در پی داشته است. سهمیه بندی سوخت، واریز 
یارانه های معیشتی، ثبت و صدور کارت های 
ملی، پرداخت انواع بیمه ها، دریافت وام ها، ثبت 
نام استخدامی ها، سهمیه های روستائیان، کسب 
مجوز ساخت و ساز از شهرداری ها، صدور پروانه 
یا مجوز ایجاد یک کارگاه تولیدی، دریافت پروانه 
های کسب و کار و ده ها مورد مشابه را در نظر 
بگیرید. ویژگی همه آنها تقریباً یک چیز است؛ 
طراحی شده اند برای خدمت به مردم، ولی در 
پی عدم مدیریت مطلوب و مناسب، به صورت 
مداوم ایجاد زحمت می کنند و مهم تر از آن، 
در نظر نگرفتن شرایط اجتماعی، ِسّنی، جنسیتی، 
جغرافیایی، اقتصادی و حتی سواد جامعه هدِف 
اجرای طرح. مشکالت ایجاد شده در پی اجرای 
این طرح ها، در جوامعی که طیف های وسیع 
تری از آن استفاده می کنند و احیاناً ضعف اطالع 
مدیریتی  ماندگی های  برخی عقب  و  رسانی 
وجود دارد، بیشتر هم می شود. چاره کار، مطالبه 
کردن  هوش  به  برای  ای  رسانه  مداوم  گری 
مسئولین، تسهیل در امور، نظارت های دقیق، 
اطالع رسانی و توجیهات مستمر و توجه به نظر، 
خواست و نیاز مردم یا جامعه هدِف طرح است. 
خالصه کالم اینکه هرچند برخی از اقدام ها با 
هدف خدمت به مردم و تسهیل کارشان طرح 
 ریزی می شوند، اما مثل آنچه گفتیم نه تنها 
وبال گردن شان هم می شوند بلکه از تداوم اجرا 
هم بیزارشان می کنند. طرح خوب، طرحیست 
که عالوه بر خوب بودن طراحی، در مقام اجرا،  
هم شدنی باشد و هم رضایت به دنبال داشته 
باشد. به نظر می آید با توجه به اینکه تعداد زیادی 
از این گونه طرح ها در استان خراسان جنوبی و 
ذیل ادارات مختلف در حال اجرا یا در شرف وقوع 
هستند، الزم باشد به عنوان یک استان الگو، 
زواید و حواشی مشکل آفرین آنها تعدیل و برای 
تسهیل امور، چاره اندیشی قطعی شود. بدون 
شک، چنین رویه ای در سایر استان های کشور 
هم مورد توجه و الگوگیری قرار خواهد گرفت و 
بخش زیادی از انباشتگی نارضایتی های مردمی 
خراسان  آوای  روزنامه  داد.  خواهد  کاهش  را 
جنوبی به عنوان یک رسانه جریان ساز اجتماعی 
است  تالش  در  اواًل  استان،  در  فرهنگی  و 
چنین موانعی را شناسایی و با ذکر دالیل ایجاد 
نارضایتی ها، به مسئولین مربوطه و کمیته هایی 
ذیربط اعالم کند. ثانیاً این آمادگی را دارد که 
اقدامات ادارات، نهادها و سازمان ها یا پیشنهادات 
عملی آنان برای رفع موانع این چنینی و کاهش 
کند. رسانی  اطالع  را  مردمی  های  نارضایتی 
   )لطفا نظر و پیشنهاد خود در رابطه با یادداشت های 
روزنامه را به شماره 09304943831 ارسال فرمایید(. 
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برگزاری نشست علمی نقش دانشگاه ها در پیشبرد اهداف انقالب اسالمی

غالمی-  نشستی با موضوع تبیین گام دوم انقالب با حضور اساتید و نخبگان دانشگاهی برگزار شد تا به بررسی ابعاد مختلف این بیانیه و راه تحقق آن در جامعه بپردازد. صادقی رئیس جهاددانشگاهی استان در 
این نشست اظهار کرد: بیانیه گام دوم انقالب دارای ساختار کارشناسی شده بوده و براساس آن باید مسائل مدیریتی کشور به جوانانی واگذار شود که بیشتر در دانشگاه های داخل تحصیل کرده اند. وی بیان کرد: 

همان گونه که مشهود است اساسی ترین نقش در تحقق گام دوم انقالب را جوانان برعهده خواهند داشت که این نشان دهنده نقش و مسئولیت خطیر دانشگاه ها در پرورش دانایان توانمند است.

نسرین کاری- رئیس دانشگاه بیرجند 
و  پژوهشگران  از  تجلیل  مراسم  در 
فناوران برتر استان خراسان جنوبی با 
سال  کرد  خواهیم  تالش  اینکه  بیان 
آینده مشکالت اساسی استان از جمله 
محصوالت استراتژیک، کار و کارآفرینی 
و مسائل اجتماعی جوانان در پژوهش ها 
مدنظر قرار گیرد، گفت: رویکرد پژوهش 
در استان مثبت است و دانشگاه بیرجند 
جزو ۲۵ دانشگاه برتر کشور است. دکتر 
ساالنه  اینکه  بیان  با  خامسان  احمد 
۱۵ درصد از بودجه دانشگاه ها مختص 
پژوهش است، یادآور شد: سال گذشته 
میلیارد  سه  حدود  بیرجند  دانشگاه 
تومان در زمینه تجهیزات آزمایشگاهی 
هزینه کرده است. خامسان عنوان کرد:  
امسال هم ۳۰ درصد اعتبارات دانشگاه 
را  تومان  میلیارد   ۳۵ از  بیش  یعنی 
زیرساخت های آن در  و  پژوهش  برای 
نظر گرفته ایم. وی با بیان اینکه دامنه 
شروع  کتابخانه  از  پژوهشی  اعتبارات 
می شود و تا  مرکز فناوری و پژوهش ها 
ادامه دارد، ابراز امیدواری کرد:  فرصتی 
فراهم  شود  تا به کمک پژوهش و تفکر 
جامعه را به جلو ببریم. دکتر خامسان 
بیان کرد: محصوالت استراتژیک، مسائل 
و  مسائل  کار آفرینی،  و  کار  با  مرتبط 
اصلی  مقوله  سه  اجتماعی  مشکالت 
است که پژوهشگران می توانند باتوجه به 
رویکرد مثبتی که در استان وجود دارد 
بر روی این مسائل کار نمایند. خامسان 
 ضمن اشاره به اهمیت پژوهش افزود: آن

  چیزی که در دانشگاه و واحدهای پژوهشی
 اهمیت دارد انجام پژوهش های مسئله 
بتواند  که  پژوهش هایی  است،  محور 
مشکالت جامعه را حل کند.  وی تاکید 
کرد: در واقع باید تالش کنیم به سمت 
برطرف کردن نیازهای جامعه حرکت 
نماییم، به شکلی که جامعه تأثیرات آن 

را  برای حل مشکالت روزمره ببیند.
فعالیت  بنیان  دانش  های  شرکت 

های ارزنده ای انجام داده اند
رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند نیز 
با بیان اینکه  شرکت های دانش بنیان 
 فعالیت های  ارزنده ای انجام داده اند، افزود:

محصوالت خوبی  همچون کیت های 
آزمایشگاهی تحقیقاتی تولید شده است 
دکتر  است.  بازار  به  ورود  حال  در  که 
محمد دهقانی فیروزآبادی افزود: از جمله 
محصوالت تولید شده،کیت آزمایشگاهی 
تشخیص جنسیت جنین بوده است. وی 
با بیان اینکه در کنار آن مراکز تحقیقاتی 
حوزه  در  ارزنده ای  کارهای  دانشگاه 

سالمت و تأمین سالمت انجام داده اند، 
ادامه داد: در مرحله ابتدایی طرح پایش 
سنجش سالمت  و  کارمندان  سالمت 
سالمندان دستاوردهای خوبی داشته ایم 
که می تواند مبنای برنامه ریزی های آینده 
برای سالمندان باشد. وی  به ضرورت 
برنامه ریزی درباره سالمندان اشاره کرد 
سال های  پدیده های  از  یکی  گفت:  و 
آینده پدیده سالمندی خواهد بود که 
این مسأله جای پژوهش دارد. وی یادآور 
شد: طرح سنجش سالمت سالمندان را 
در شهرستان بیرجند داشته ایم که در 
مرحله اول سنجش حدود هزار و ۴۰۰ 
بیرجند و ۴۰۰ سالمند  سالمند شهر 
روستایی این شهرستان انجام شده و به 
زودی مرحله دوم آن شروع می شود. وی 
بیان کرد: همچنین کارهای اولیه طرح 
اجرایی  دستگاه های  کارکنان  سالمت 
استان انجام شده که به زودی کارهای 
اجرایی آن انجام خواهد شد و یک طرح 

بلندمدت و چندین ساله است.

به  استان  عالی  مدیریت  فضای 
سمت رفع مشکالت حرکت کند

خراسان  استان  نخبگان  بنیاد  رئیس 
جنوبی به لزوم حمایت از فضای پژوهش 
اشاره کرد و گفت: فضای مدیریت عالی 
استان به سمت رفع مسائل و مشکالت 
حرکت می نماید.  دکتر سیدسعیدرضا 
چند  بتوانیم  اگر  افزود:   احمدی زاده 
 مشکل اساسی را حل کنیم گام بزرگی
 انجام داده ایم. وی با بیان اینکه پژوهشگران
 و نخبگان برای حل مسائل و آینده نگری 
باید جمع شوند، ادامه داد: ترسیم کنند 
با مسائل پیش روی آینده چگونه برخورد 
رفع  ما  اساسی  اولویت های  لذا  کنیم 
مشکالت استان است. وی عنوان کرد: 
جهت گیری ما باید به سمت فناوری و 
تجاری سازی محصول باشد و از آنجایی 
که دانشگاه بیرجند در آمارهای جهانی 
برتر  دانشگاه های  جزو  و  می درخشد 
کشور است باید به سمتی حرکت نماییم 
که از فناوری و شرکت های دانش بنیان 

حمایت کنیم.احمدی زاده با بیان اینکه 
در حقیقت باید با کار بر روی توانمندی ها، 
علم را تبدیل به فناوری کنیم،  ادامه داد: با 
حمایت از دانشگاه ها می توان بسیاری از 

مشکالت استان را حل نمود.
هرجا تفکر هست، رشد و توسعه 

جایگاه خود را پیدا می کند
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
جایگاه  به  جنوبی  خراسان  استان 
پژوهش که می تواند در استان خراسان 
جنوبی بیشتر از این باشد، اشاره کرد 
و  رشد  هست،  تفکر  جا  هر  گفت:  و 
 توسعه جایگاه خود را پیدا می کند  .
دکتر پور عیسی بیان کرد: در خیلی از 
مسائل مطالعات آماری انجام شده است 
و اکنون نیازمندیم که به صورت عملیاتی 
تبدیل به گفتمان شود. وی با بیان اینکه  
نخبگان و پژوهشگران به ما بگویند که 
چگونه کار عملیاتی را انجام دهیم،  افزود: 
سعی ما بر این است که برای پژوهشگران 
ایجاد ظرفیت کنیم و منابع و تجهیزات 
الزم را در اختیار آنها قرار دهیم.  رئیس 
سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان 
خراسان جنوبی با بیان اینکه  هرکدام 
دانشگاه ها  علمی  هیئت  اعضای  از 
می توانند دستیار یکی از مدیران باشند،  
اظهار کرد: باید گفتمانی ایجاد نماییم 
و  دانشگاه ها  پتانسیل  و  ظرفیت  از  تا 
اندیشه های پژوهشگران استفاده شود. 
در این مراسم از ۲۱ پژوهشگر برتر و 
خراسان  استان  ایده پرداز  دانش آموز 

جنوبی تجلیل و قدردانی شد.

تجلیل از پژوهشگران و فناوران برتر استان خراسان جنوبی

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

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

 www. iranwash. ir  قالیشویي و مبل شویي ایـران
تخـت تخـتلـول لـولصـاف صـاف

قصر موبـایل راه رو
مرکز خرید و فروش خط دائم 

آدرس: حکیم نزاری 7       616161  5  0915

@ ghasre_mobail

با داشتن خط رند همیشه در یادها بمانید
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فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای تأمین 
نیروی انسانی خدمات ، نظافت و آبدارخانه

موسسه خدمات درمانی میالد بیرجند در نظر دارد: 
مناقصه عمومی یک مرحله ای تأمین نیروی انسانی خدمات ، نظافت و 

آبدارخانه به شماره ۲۰98۰9۱8۵۲۰۰۰۰۰۴ را از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت برگزار 
نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی 
پاکات از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیک دولت به آدرسwww.setadiran.ir انجام 

خواهد شد.
تاریخ انتشار اسناد در سامانه ۱۳98/۰9/۱۰ می باشد. مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: 
ساعت  ۱۳:۰۰  روز ۱۳98/۰9/۱۲ مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: ساعت۱۳:۰۰ روز ۱۳98/۰9/۲۴  

زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت  9:۰۰ روز ۱۳98/۰9/۲۵  
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گذار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و 

ارائه پاکت ها:
بیرجند- بلوار صنعت و معدن- سایت اداری- بیمارستان حضرت ابوالفضل العباس)ع( - طبقه 

دوم - امور مالی  تلفن: ۰۵6۳۲۳۲8۵۰7

 روابط عمومی بیمارستان حضرت ابوالفضل العباس )میالد3(

آگهی افراز پالک ۲۴۸۹ فرعی از ۳۴۵- اصلی بخش ۲ بیرجند
احتراما چون بانک اقتصاد نوین احدی از مالکین مشاعی پالک ۲۴89 فرعی از ۳۴۵- اصلی بخش ۲ بیرجند تقاضای افراز 

حصه مشاعی خویش از پالک فوق را نموده و چنین اعالم داشته که به سایر مالکین مشاعی دسترسی ندارد لذا به کلیه 
مالکین مشاعی پالک مذکور اخطار می گردد که عملیات افرازی ساعت ۱۰ صبح مورخ 98/۱۰/۴ توسط نماینده و نقشه بردار در محل 

وقوع ملک شروع لذا از مالکین مشاعی دعوت می گردد در وقت مقرر در محل حاضر و هرگونه اظهاری دارند نفیا یا اثباتا بیان نموده، ضمنا 
علی فضلی - رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان بیرجندعدم حضور مانع از رسیدگی و ادامه عملیات افرازی نخواهد بود. 

بانوانآقایان ایام هفته
1۸-2۳15-20شنبه

1۸-2215-1۹یکشنبه 
1۸-2۳15-20دوشنبه

----21-1۹/۳0  و 2۳-21/۳0سه شنبه
----22-1۹چهارشنبه 
1۸-2215-1۹ و 22/۳0-24پنجشنبه

1۸-20/۳015-1۹ و 22/۳0-21جمعه )نیمه بها(

مجموعه ورزشی استخر نیلوفر
 بزرگترین 
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 با مدیریت جدید  شهریار عظیمی

0919   672   30۵2
niloofarpool
niloofarpool98

استخر دانشگاه آزاد اسالمی

تخفیف زمستانه استخر نیلوفر به مدت محدود 
کالس های عمومی شنا فقط و فقط با مبلغ 70.000 تومان

به اطالع هم استانی های عزیز می رساند:
 به دلیل عملیات برگردان و بهینه سازی تجهیزات 
محدوده  بیرجند  شهر  ثابت  های  تلفن  مخابراتی، 
بلوار جوادیه )ضلع جنوبی بلوار تا خیابان بهشت و 
خیابان وحدت تا بلوار موسی بن جعفر )ع( روز شنبه 
۱۳98/۰9/۲۳ از ساعت 6 صبح به مدت 7۲ ساعت  

قطع و یا دچار اختالل خواهد شد.
ضمنا مشترکین عزیز می توانند برای آگاهی از شماره 

های جدید با سامانه ۳۲۰۰ تماس حاصل فرمایند.

آگهی مزایده اموال غیر منقول - نوبت اول
نظر به اینکه در پرونده اجرایی به شماره 97۱۲۵7 محکوم علیه آقای سعید هاشمی محکوم است به پرداخت مبلغ ۵/۳8۳/۱۵۳/666 ریال 
بابت اصل خواسته و غیره در حق محکوم له آقای حمیدرضا بهدانی و پرداخت مبلغ ۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت حق االجرا در حق صندوق 

دولت و با توجه به توقیف یک باب منزل مسکونی به پالک ثبتی ۴۱ فرعی از 8۰۰ اصلی بخش یک واقع در خیابان ۱7 شهریور، خیابان کیوانی ۵، پالک 
۴6 به مساحت عرصه ۳۵۴/8۳ مترمربع با موقعیت جنوبی و اعیان به مساحت ۲۲۰ متر مربع با دیوارهای باربر و سقف گنبدی با قدمت بیش از ۴۵ سال 
که اعیان آن دور تا دور حیاط بنا شده و از ضلع شمال به عمق یک متر در طرح تعریض قرار دارد و دارای یک انشعاب برق، آب و گاز می باشد که به مبلغ 
۳/۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال کارشناسی شده است، از طریق مزایده در روز دوشنبه تاریخ ۱۳98/۱۰/9 از ساعت 9 الی ۱۰ صبح در دفتر اجرای احکام حقوقی 
به فروش می رسد. قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به کسانی که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند فروخته خواهد شد. ۱۰ درصد مبلغ پیشنهادی 
 فی المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید در غیر این صورت

۱۰ درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. متقاضیان در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا مراجعه تا 
ترتیب بازدید آنان داده شود. هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود. 

تاریخ انتشار: 1۳۹۸/۹/21           مدیر دفتر شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان بیرجند- محمد آدینه

دادگستری جمهوری اسالمی ایران

پرده پارچه ای 
کرکره فلزی 

زبرا در طرح های متنوع 

 نبش مدرس 60 )مدیریت شاملی( 3244136۵ - 091۵۵61439۸

و لوگوی اختصاصی موکت ظریف مصور
دیوارپوش،کفپوش، قرنیز، پارکت، آسمان مجازی

12 درصد کالس های مدارس 
خراسان جنوبی تخریبی  است

تجهیز  و  توسعه  نوسازی،  مدیرکل  فارس- 
درس  کالس   500 کمبود  از  استان  مدارس 
در استان خبر داد و گفت: سهم بیرجند از همه 
شهرستان ها بیشتر و نیازمند احداث 400 کالس 

درس است. بیکی با بیان اینکه 12 درصد مدارس 
استان تخریبی و 48 درصد نیازمند مقاوم سازی 
است، بیان کرد: بیشترین مدارس تخریبی استان 
مربوط به فردوس، قاینات و بیرجند است. وی با 
بیان اینکه هم اکنون 164 پروژه مدرسه سازی در 
استان فعال است، اعالم کرد: این پروژه ها شامل 
کالس، سالن ورزشی، توسعه مدرسه، مقاوم سازی 
است که 90 درصد این پروژه ها از اعتبارات استانی 
و بقیه با اعتبارات ملی اجرا می شود. مدیرکل 
نوسازی استان به بیست و یکمین جشنواره خیرین 
مدرسه ساز و تعهد خیران اشاره و مطرح کرد: در 
این جشنواره خیران 24 میلیارد تومان تعهد کردند 

که 16.5میلیارد تومان جذب شده است.

بهره مندی 33 محله عشایری استان 
از آب آشامیدنی سالم

صداوسیما- 620 خانوار عشایری  استان تا پایان 
سال از آب آشامیدنی سالم بهره مند می شوند. 
معاون امور زیربنایی اداره کل عشایر استان با 
بیان اینکه طرح آبرسانی به ۳9 محله عشایری  
افزود: در فاز اول  از سال 9۳ آغاز شده است، 
این طرح که همزمان با هفته دولت در سال 98 
افتتاح شد، 6 محله عشایری از نعمت آب شرب 
سالم با هزینه 9 میلیارد و 500 میلیون تومان 
برخوردار شدند.توسلی گفت: تا پایان سال ۳۳ 
محله دیگر با هزینه 6 میلیارد و 500 میلیون از 
آب آشامیدنی سالم برخوردار خواهند شد که با 
بهره برداری کامل از این طرح، حدود 2 هزار نفر  

از آب آشامیدنی سالم بهره مند می شوند.

نت
نتر

 : ای
س

عک

به مناسبت هفته پژوهش در مراسمی با حضور مسئوالن استانی در دانشگاه بیرجند؛
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چاپ ۱۲3 عنوان کتاب در خراسان جنوبی

صداوسیما- 123 عنوان کتاب از آغاز امسال تاکنون در خراسان جنوبی چاپ شده است. معاون امور فرهنگی و رسانه اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان گفت: این عناوین با تیراژ 241 هزار و 6۰۰ نسخه چاپ 
شدکه بیشترین آن مربوط به شهرستان بیرجند و انتشارات چهار درخت است. رمضانی افزود: این کتاب ها با موضوعات مختلفی از جمله ادبی ، علمی ، تاریخی ، دینی ، فلسفی ، زبان و کمک آموزشی چاپ شد. وی 

با بیان اینکه 18 ناشر استانی و 2 نمایندگی نشر در خراسان جنوبی فعال است گفت: پس از انتشارات چهاردرخت ، بیشترین چاپ کتاب از آغاز امسال مربوط به انتشارات فراونگ طبس است.
سربیشه  بهداشت  متولیان  توجه  قابل 
افتاد  فنود  روستای  به  گذرم  روزجمعه 
فاضالب دراثر مسدود بودن خروجی لوله 
ها، ازوسط کوچه ها بیرون زده  بوی تعفن 
تمام ده را گرفته زندگی غیر تحمل شده.
915...27۰
ساکنین بلوار غدیر زیاد از زیبا سازی بلوار 
خوشحال نباشید با این کندوکاری که 
شهرداری برای جای گزینی یک سنگ 
2۰ سانتی با بیل مکانیکی به جان ریشه 
های درختان افتاده از سرسبزی آنها سال 
آینده هم خبری نخواهد بود. اداره برق 
سرشاخه میزنه شهردای از ریشه میزنه 

اینم عاقبت فضای سبز شهرما.
915...118

به  رسیدگی  مسئول  سازمان  کدام 
محوطه های اطراف پلیس راه بیرجند 
است.ورودی شهر انباشته از نخاله و فاقد 
درختکاری و نورپردازی است. از روزنامه 

محترم تقاضای پیگیری داریم.
937...897
دارم  تقاضا  بیرجند  محترم  شهردار  از 
شهر  سجاد  خیابان  نظافت  به  نسبت 
امامت  گلستان شرقی و کوچه های 
امامت الاقل هر ده روز یه نظافت بشه تا 

جدول ها تمیز بماند.
915...976

سالم  آوای  عزیز لطفا از مسئولین آب  
و فاضالب  روستایی بپرسید فاصله  3 
کیلومتر تا روستای  ورقنه چقدر اعتبار 
نیاز دارد که  تأمین نمی شود. تاکی باید 

مردم  منتظر باشند.
991....457
سالم مسئولین شهرداری واقعا نسبت 
اند. فقط بلدن  به معصومیه بی توجه 
بلوار بسازن ولی نمیتونن یه جوی آب 
سر  شده  هفته  یک  کنن.  درست  رو 
کوچمون رو کندن،  همونطور گذاشتن 
و رفتن. اصال انگار نه انگار. یک روز که 
واسه کار میان میگن شهرداری سنگ 
نفرستاده و میرن. واقعا کشته مرده این 

برنامه ریزی و هماهنگی  شونم!
91۰...921
یک  من  عزیز  آوای  خدمت  سالم 
کارگر ساده هستم، با حقوق خیلی کم و 
مستأجرم. چرا هیچ قانونی از من و امثال 
من حمایت نمیکنه؟ تا کی باید به خاطر 
گرونی ها جلوی زن بچم واسه چیزای 
کوچیک حتی خرید میوه خجالت بکشم؟ 
ما باید آرزوی خونه دار شدن رو ب گور 
ببریم اگه جایی واسه مسکن مهر ثبت نام 
میکنن بگید. خواهش میکنم اگه راهی 
سراغ دارید راهنمایی کنید خسته شدم 

بس که خجالت کشیدم از زن وبچم.
939...14۰
باسالم اگر روستای نوغاب بخش مرکزی 
شهرستان درمیان در هر یک از شهرستان 
های استان می بود چند سال پیش ارتقا 
به شهر پیدا می کرد و شهرداری داشت 
و اینقدر مورد بی مهری قرار نمی گرفت. 
به قدری منطقه مسکونی آن توسعه پیدا 
کرده است ازحالت روستایی خارج شده 
است و از چهار شهر درمیان بزرگتر است.  
این  ای کاش ما شهروندان ساکن در 
روستا که جمعیت یک شهر را دارد ازتوابع 
عدالت  بودیم،  نمی  درمیان  شهرستان 

اجتماعی دراین شهرستان نیست.
915...468

مطهری 12 نیاز به لکه گیری آسفالت دارد 
و همچنین درهنگام بارندگی دریاچه ای از 
آب است  نیاز به یک بازنگری در ورود آب 

به خیابان مطهری  است.
915....437
معصومیه  های  زمین  موضوع  سالم 
بر  الناس  حق  ای  وحرفه  فنی  جنب 
ذمه شما مسئولین می باشد. چرا بعد از 
 گذشت چهل سال هنوز جواب الزم داده 
با  مگر  استان  روزنامه  شما  شود  نمی 
پیگیری وانجام گزارش این دغدغه را 

پیگیری نمایید. با تشکر
915...233

سالم جناب شهردار برای کاشت درخت 
در بلوار و خیابان های مهرشهر پیگیری 
پیگیری  لطفا  بود،  نتیجه  بی  ما  های 
بفرمایید. فضای سبز مهرشهر شده خار 
وخاشاک، خوراک مردم شده گرد وخاک.
915...368

سالم پیرو تیتر مزایده زمینهای بنیاد لغو 
شد، در روزنامه وزین آوا مورخ 17 آذر باید 
پرسید طی چهل سال گذشته از فروش 
این  های  زمین  تومانی  میلیارد  صدها 
منطقه محروم چند درصد درآمد آن صرف 
طرح های عمرانی، ورزشی، فرهنگی و 

غیره این خطه محروم گردیده؟
9۰2....941

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

سامانه پیام کوتاه : 3000272424

پیام شما

یکی از کسبه بازار در واکنش به خبر 
در   98/9/18 تاریخ  در  شده  منتشر 
خصوص خبر “ تعدیل تعرفه عوارض 
آوای  روزنامه  پیشه”  و  کسب  بر 
به   ابتدا  ای  نامه  در  جنوبی،  خراسان 
فرمایش امام خمینی )قدس سره( در 
تاریخ 7 شهریور سال 62 اشاره کرده 
فرمودند:  دولت  به  خطاب  که  است، 
)باید خدمتگذار باشید به ملتی که آن 
و  کرد  قطع  را  خیانتکار  های  دست 
این امانت را به شما سپرد مادامی که 
اینطور باشید ملت با شماست و پشت 
همراه  ملت  که  مادامی  و  شماست 
 شما باشد هیچ آسیبی به شما و کشور 
که  هایی  انگیزه  از  یکی  رسد.  نمی 
اینکه  آورد  می  پیش  دیکتاتوری 
دیکتاتورها می بینند ملت همراهشان 
نیست. اعمال دیکتاتوری می کنند(و در 
ادامه این نامه آمده است: طی جلسه ای 
که با حضور جناب آقای سردار قاسمی 
فرماندهی محترم سپاه انصارالرضا در 
مسجد بازار و با حضور کسبه انجام شد 
در حضور ایشان و کسبه جناب آقای 
شهر  شورای  طرف  از  شناس  یزدان 
بیرجند حضور داشته و پس از اعتراض 
ایشان فرمودند که ما در شورا  کسبه 
عوارض کسب و پیشه را  15 درصد 
مصوب کرده ایم و اضافه برآن خالف 
است و کسبه پرداخت نکنند. حال چه 
شده که در جلسه رئیس اتاق اصناف 
شهردار  و  شهر  اسالمی  شورای  و 
شده  تعدیل  ما  به  اعالمی  عوارض 
است و 2۰ الی 25 درصد تصویب شده 
است؟ چرا شورای شهر  و مسئولین به 

عهد خود وفا نمی کنند؟

پیام رسان های اجتماعی : 09017245463
سامانه پیام کوتاه : 3000272424

 دیدگاه خوانندگان

صدای مهیب 
در قلب بیرجند 

صدای  گذشته  روز  محمودآبادی- 
لرزاند. صدایی  را  بیرجند  مهیبی قلب 
را  بیرجند  بازار  کسبه  از  تعدادی  که 
سازمان  رئیس  کشاند.  خیابان  به  نیز 
در  بیرجند  شهرداری  نشانی  آتش 
صدای  این  درباره  آوا  با  گو  و  گفت 

مهیب گفت: یک منزل مسکونی در 
انتهای خیابان جمهوری بر اثر انفجار 
است. شده  تخریب  کامل  طور  به 

نشانی  آتش  نیروهای  افزود:  حسینی 
در  هم  با  احمر  هالل  امدادگران  و 
امداد  عملیات  تا  یافتند،  محل حضور 
وی  شود.  انجام  خوبی  به  نجات  و 
آتش  کارشناسان  بررسی  به  اشاره  با 
نشانی ادامه داد: در بررسی علت حادثه 
نشت گاز شهری بدون رعایت نکات 
ایمنی در منزل بوده است. وی اضافه 
کرد: در کنار این منزل یک انبار مواد 
بازیافتی وجود داشت که اگر ماموران 
مهار  را  آتش  موقع  به  نشانی  آتش 
 نمی کردند، فاجعه ای بزرگ به وجود 
آتش  عبور خودروی  که  چرا  آمد  می 
های  کوچه  از  بسیاری  در  نشانی 
نیست.  ممکن  جمهوری  محدوده 
رئیس سازمان آتش نشانی شهرداری 
وجود  خواست  شهروندان  از  بیرجند 
انبارهای بازیافت را در محله های شان 
به سازمان آتش نشانی اطالع دهند تا 
نسبت به اخطار یا ایمن سازی محل 
از  تیم  اقدام شود. حسینی گفت: سه 
دقیقه   3۰ و   12 ساعت  احمر  هالل 
در محل حادثه حاضر شدند که دو تیم 
مربوط به تیم های واکنش سریع و یک 
تیم هم مربوط به تیم دارای سگ های 
بررسی  داد:  ادامه  وی  بود.  یاب  زنده 
آتش  و  احمر  هالل  های  تیم  های 
نشانی تا دو ساعت بعد از حادثه ادامه 
داشت که خوشبختانه معلوم شد هیچ 

مصدوم یا فوتی در پی نداشته است.

خبر ویژه

20 پرونده تخلف برای پالک “ ت” 
محمودآبادی- بعد از اعالم ناگهانی گرانی 
بنزین اولین سازمان هایی که تحت تاثیر 
این اقدام ناگهانی دولت قرار گرفتند، سازمان 
های حمل و نقل بودند. سازمان هایی که 
همه چیز آن ها بسته به قیمت سوخت و 
البته بنزین است، بدون برنامه ریزی قبلی 
حاال باید در شیب تند قیمت ها خود را جمع 
و جور کنند. آثار اجرای این طرح بر فعالیت 
تاکسی ها نمود بیشتری یافت، آن قد رکه 
حاال زیر ذره بین هستند و تا مشخص شدن 
سهمیه ها و نرخ های جدید حق افزایش 
کرایه را ندارند. رئیس سازمان حمل و نقل 
بار و مسافر شهرداری بیرجند، مدیر حراست 
سازمان و مدیر امور تاکسی شهرداری بیرجند 
مهمان این هفته روزنامه آوا بودند تا از آخرین 
اقدامات انجام شده برای تاکسیها و همچنین 
مشکالت احتمالی ناوگان اتوبوسرانی خبر 
بدهند.»غافل گیر شدیم«، این  اولین جمله 
ای بود که رئیس سازمان حمل و نقل بار 
و مسافر شهرداری بیرجند، در پاسخ به روند 
پیگیر ها بعد از افزایش قیمت بنزین گفت، 
جمله ای تکراری اما پر تامل برای قشری که 
همه ی کارشان بسته به این حامل انرژی 
در  هایی  بخشنامه  افزود:  غالمپور  است. 
بحث حمل و نقل عمومی، سرویس مدارس، 
تاکسی های اینترنتی و خودروهای پالک ت 
)تاکسی های زرد( صادر شده است. اما نکته 
ی مهم این است که چون مشخصات خود 
روهای پالک ت از قبل در سامانه ی وزارت 
کشور بود، دیگر نیازی به ثبت نام نداشتند، اما 
راننده های تاکسی تلفنی با اینکه از قبل گفته 
بودیم باید در این سامانه ثبت نام کنند،بعد از 
اعالم نرخ بنزین و تعیین سهمیه برای آن 
هایی که از قبل عضو سامانه بودند، مجبور 
شدند در زمان تعیین شده ثبت نام کنند.

وی با اشاره به اینکه برای تاکسی تلفنی ها، 
تاکسی های اینترنتی و همچنین سرویس 
های مدارس تدبیری از قبل اندیشیده نشده 
بود ادامه داد: شرط تعیین سهمیه، ثبت نام در 
سامانه عنوان شد و این در حالی است که 
این سامانه نیز دچار نواقصی بود تا جایی که 
در یک روز حتی فرمت مشخصات تغییر 
کرد. به همین دلیل حجم زیادی از کار باید 

در مدت زمان بسیار کم انجام می شد که 
این موضوع گالیه هایی را به وجود آورد. 
غالمپور از ثبت 87۰ خودرو تا هفته قبل که 
برای مصاحبه به دفتر آوا آمده بود خبر داد و 
گفت: تاکنون این تعداد از خودروهای آژانس 
بینی  پیش  که  شده  ثبت  شان   اطالعات 
دیگر  خودروی  و 5۰۰  هزار  به  کنیم  می 
و  بار  نقل  و  حمل  سازمان  رئیس  برسد. 
مسافر شهرداری بیرجند اعالم کرد: هر چند 
گفته می شود که زمان ثبت نام تمام شده 

است اما باید این موضوع را اعالم کنم که 
هر کدام از راننده هایی که مایل به دریافت 
سهمیه هستند بدون هیچ تفاوتی باید در این 
سامانه ثبت نام کنند بنابر این هر چه دیرتر 
ثبت نام کنند تعیین سهمیه برای آن ها دیرتر 

اتفاق می افتد.

بحث داغ کرایه
غالمپور  در پاسخ به اینکه آیا ممکن است 
در این ثبت نام ها تخلفی نیز صورت بگیرد 
به عنوان مثال فردی که سرویس مدرسه 
نیست به عنوان راننده ی سرویس ثبت نام 
کند؟ پاسخ داد: نکته ی اول اینکه همه ی 
اطالعات با وسواس در سامانه ثبت می شود. 
نکته ی دوم اینکه هیچ راننده ای نمی تواند 
بدون اینکه عضو سامانه ی سپند باشد راننده 
بنابراین امکان  سرویس مدرسه ای باشد! 
تخلف کاهش می یابد. عالوه بر این نظارت 
همزمان و پایدار سازمان تاکسیرانی و حمل و 

نقل و اتحادیه نیز پا برجاست.وی در بخش 
دیگری از صحبت هایش به بحث داغ کرایه 
ها پرداخت. بحثی که از یک سو بر اساس 
بخشنامه ها گفته شد نباید افزایش یابد و 
از سوی دیگر به دلیل نبود برنامه ای برای 
تاکسی رانی و تاکسی تلفنی ها و سهمیه ها 
هم مردم و هم راننده ها را مقابل هم قرار 
داد. هرچند رئیس سازمان حمل و نقل بار و 
مسافر شهرداری بیرجند معتقد است، سهمیه 
ها مشخص شده و به  کارت های سوخت 

راننده ها منتقل می شود، اما همین زمان 
تاخیر و تفاوت قیمت هزار تا هزار و 5۰۰ 
باید  که  زده  دامن  مسائلی  به  تومان خود 

برایش چاره اندیشی شود.
و مسافر  بار  نقل  و  رئیس سازمان حمل 
دستور  کرد:  اعالم  بیرجند  شهرداری 
العملی برای بحث چگونگی قیمت ها در 
چه  هر  امیدواریم  که  است،  تدوین  حال 
در حال حاضر  ابالغ شود. چرا که  زودتر 
تمام تاکسی ها و آزانس ها را ملزم کرده 
ایم که کرایه ی سال 98 را دریافت کنند. 
وی با اشاره به اینکه شدت نظارت ها نیز 
اعالم  است  داشته  افزایش  مدت  این  در 
کرد: تاکنون 2۰ پرونده ی تخلف در این 
خصوص تشکیل شده که منجر به جریمه 
ی نقدی شده است.وی اضافه کرد: برچسب 
هایی روی شیشه ی تاکسی ها نصب شده 
که مسافران می توانند به راحتی کرایه ی 

خود را محاسبه کنند.

کارت خوان ها مالک تامین اتوبوس  
با افزایش نرخ بنزین و البته التهابی که هنوز 
 برای کرایه ها وجود دارد این طور به نظر 
می رسد که استفاده از ناوگان حمل ونقل 
عمومی افزایش یابد آیا شهرداری برای این 

مهم برنامه ریزی کرده است؟
غالمپور در پاسخ به این سوال این نکته را 
مورد تاکید قرار داد که در بیرجند به لحاظ 
کمی هیچ کمبودی وجود ندارد و هم اکنون 
حتی چند اتوبوس آماده ی ورود به ناوگان 

حمل و نقل است. وی ادامه داد: بر اساس 
استاندارد ها باید هر اتوبوس 8۰۰ نفر را در 
روز جا به جا کند اما در بیرجند این آمار در 
شلوغ ترین روزها به 5۰۰ نفر می رسد یعنی 
ما هنوز از نظر مسافر به آن تعداد استاندارد 
نرسیده ایم.وی در پاسخ به این که در حاشیه 
ی شهر ها به خصوص روستاهایی که امروز 
جمعیت زیادی در آن ساکن شده اند مدام 
درباره ی کمبود گالیه هایی را مطرح می 
کنند. گفت: هر چند وظیفه ی تأمین وسایل 
حمل و نقل روستاها بر عهده ی دهیاری 
است اما شهرداری بیرجند با تأمین اتوبوس 
توانسته این نیاز شهروندان بیرجند را برآورده 
سازد.وی با تاکید بر این که در این مسیرها 
نیز اگر تقاضایی هم وجود دارد باید بر اساس 
عددی که کارت خوان اتوبوس به ما نشان 
می دهد ارزیابی شود تاکید کرد: اگر مسافران 
این محدوده ها از کارت خوان بیشتر استفاده 
کنند میزان بهره مندی ونیاز این محدوده بهتر 

احصا می شود. غالمپور اضافه کرد: هزینه هر 
اتوبوس در ماه برای شهرداری از حقوق راننده 
گرفته تا میزان سوخت و استهالک  13 تا 14 
میلیون تومان است.  وی ادامه داد: در برخی 
از روستا ها که درخواست داشته ایم سازمان از 
دهیاری خواسته است در این بخش مشارکت 
با مشارکت  کند. که در روستای دستگرد 
دهیاری این امر محقق شد. بنابر این برای 
افزوده شدند تعداد اتوبوس ها برای مسیرهایی 
مانند حاجی آبادی ، امیر آباد و . . . باید دهیاران 
با سازمان مشارکت کنند.وی همچنین درباره 
ی مبلغ کرایه ی اتوبوس های شهرداری 
گفت: تا پایان سال هیچگونه افزایشی در 

قیمت ها نخواهیم داشت.

سامانه  سپند 
مسافر  و  بار  نقل  و  حمل  سازمان  رئیس 
شهرداری بیرجند با اشاره به اینکه این سازمان 
هیچ اتوبوس فرسوده ای ندارد گفت: اتوبوس 
های جدید را بر اساس سرانه ی سفر ها در 
مسیرهای متفاوت قرار دادیم ،با توجه به اینکه 
این اتوبوس ها به لحاظ فنی برای استفاده 
ی معلولین نیز در نظر گرفته شده نمی توانیم 
آن ها در مسیرهایی طوالنی که به لحاظ 
آسفالت و معبر مشکل دارد ،مانند روستاها 
استفاده کنیم. وی درپایان با اشاره به اینکه 
باید همه ی راننده های آژانس ،اینترنتی و . 
..  برای دریافت سهمیه ی سوخت در سامانه 
ی وزارت کشور ثبت نام کنند اعالم کرد: 
افرادی که راننده ی سرویس مدرسه هستند 
نیز باید قبل از ثبت نام در این سامانه در سامانه 
ی سپند ثبت نام کنند.به گفته ی غالمپور 
ثبت نام در سامانه ی سپند از طریق دفاتر 

پیشخوان دولت انجام می شود.
هر چند تمام مسئوالن تالش می کنند در این 
خصوص نظم و انضباطی در حوزه ی حمل و 
نقل به وجود آوردند اما باید در نظر داشت همه 
ی مشکالت دارندگان ماشین های پالک ت 
بنزین نیست بلکه االن بسیاری از آنها از 
نداشتن بیمه و البته گرانی سرسام آور لوازم 
یدکی دچار بحران های دیگری شده اند.شاید 
با اندکی تامل بیشتر مسئوالن این مشکالت 

نیز چاره اندیشی شود.
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آگهی تغییرات شرکت مسکن مرکز آموزش صفر چهار پادگان بیرجند شرکت تعاونی به شماره ثبت 186 و شناسه ملی 10360008957 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ 1398/07/20 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1- پس از گزارش بازرس 
صورت های مالی به تاریخ 1397/12/30 به تصویب رسید. 2- آقای حمیدرضا عبادی نیا به شماره ملی 0920238051 به نمایندگی 
موسسه پیام محاسب ایرانیان به شماره ثبت 5982 و شناسه ملی 14007466000 به سمت بازرس اصلی و آقای سعید خوشبخت به 
شماره ملی 0922788391 به نمایندگی از موسسه حسابرسی وخدمات مدیریت پارسیان حسابرس افق به شماره 3673 و شناسه ملی 

10320257591 به سمت بازرس علی البدل تعاونی برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )686930(

آگهی تغییرات موسسه پنج راه دانش راشا موسسه غیر تجاری به شماره ثبت 491 و شناسه ملی 14008444140 به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398/08/16 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - مرکز اصلی موسسه از محل قبلی به آدرس استان خراسان 
جنوبی ، شهرستان بیرجند ، بخش مرکزی ، شهر بیرجند، محله پاسداران ، بلوار پاسداران ، خیابان شهید فضل ا... محالتی ، پالک 81 ، طبقه 
همکف کد پستی 9718615363 تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید. 2 - توسعه مدیریت از موضوع فعالیت شرکت حذف 

گردید و انجام خدمات مدیریت به موضوع فعالیت شرکت الحاق و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )686963(

آگهی تغییرات شرکت ساختمانی و تاسیساتی امید سازان خاور بتن )سهامی خاص( به شماره ثبت 1043 و شناسه ملی 10360027805 به 
استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 1398/01/24 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - آقای مهدی علمی به شماره ملی 5639987601 
و آقای حسین علمی به شماره ملی 5639642939 و خانم سکینه خزاعی به شماره ملی 0653077769 به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره 
برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 2 - آقای رشید رشیدی به شماره ملی 0640047467به عنوان بازرس اصلی و آقای حامد الهی به شماره 
ملی 0640224199 به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. 3 - روزنامه کثیراالنتشار آوای خراسان 

جنوبی جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )684004(

آگهی تغییرات شرکت عناب سازان شاینا شرق )سهامی خاص( به شماره ثبت 5536 و شناسه ملی 14006720340 به استناد صورتجلسه 
هیئت مدیره مورخ 1398/08/22 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - حاجی محمد افسری به شماره ملی 0652193412 به سمت رئیس هیئت 
مدیره و خانم فاطمه زهرا دهقان به شماره ملی 0652211429 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای مسعود افسری به 
شماره ملی 0920777449 به سمت عضو اصلی هیئت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب شدند. 2 -کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از 
قبیل چک و سفته و اوراق عادی و اداری با امضای آقای حاجی محمد افسری )رئیس هیئت مدیره( یا خانم فاطمه زهرا دهقان )مدیرعامل( 

به همراه مهرشرکت معتبر خواهد بود. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )686927(

آگهی تغییرات شرکت توسعه و گسترش همیاری و خدمات معین کار ایرانیان )سهامی خاص( به شماره ثبت 4808 و شناسه ملی 
10360063113 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/12/12 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - آقای محمد جاویدان پور به شماره 
ملی0942430190 به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم زهرا مومنی زاده به شماره ملی 0889811342 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و 
مدیرعامل و آقای مهدی جاویدان پور به شماره ملی0640159362 به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند . 2 - کلیه 
اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و قراردادها و اوراق عادی و اداری با امضای خانم زهرا مومنی زاده )مدیرعامل( به همراه 

مهرشرکت معتبرخواهد  بود. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )685743(

آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل مشعل بار قهستان )سهامی خاص( به شماره ثبت 413 و شناسه ملی 10360015870 به استناد 
صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ 1397/09/10 و مجوز شماره 48121/33 مورخ 1397/10/4 اداره کل راهداری و 
حمل و نقل جاده ای خراسان جنوبی تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - آقای اسماعیل داوری فیض آباد به شماره ملی 5239685606 به عنوان 
بازرس اصلی و آقای یاسر اکبری به شماره ملی 5230094052 به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )684000(

آگهی تغییرات شرکت عناب سازان شاینا شرق )سهامی خاص( به شماره ثبت 5536 و شناسه ملی 14006720340 به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومی عادی مورخ 1398/08/22 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1- خانم فاطمه زهرا دهقان به شماره ملی 0652211429 و آقای 
مسعود افسری به شماره ملی 0920777449 و حاجی محمد افسری به شماره ملی 0652193412 به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره 
برای مدت دو سال انتخاب شدند. 2 - خانم مطهره حجی محمدی به شماره ملی 0640303811 به عنوان بازرس اصلی و آقای علیرضا 
حاجی محمدی به شماره ملی 0652502857 به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. 3 - روزنامه آوای خراسان 

جنوبی جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )686931(

آگهی تغییرات شرکت جهان سیم گستر طبس )سهامی خاص( به شماره ثبت 577 و شناسه ملی 10861768091 به استناد 
صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398/08/27 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 - برابر گواهی شماره 98/3806/494 مورخ 
1398/08/27 صادره از بانک توسعه تعاون شعبه طبس مبلغ مبلغ 990000000 ریال بابت افزایش سرمایه به حساب شرکت واریز 
گردید. لذا سرمایه شرکت از مبلغ 330000000 ریال به مبلغ 1320000000 ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به 
 شرح ذیل اصالح گردید : سرمایه شرکت مبلغ 1320000000 ریال منقسم به 300 سهم 4400000 ریالی با نام که کال نقدی 
می باشد. 2- ماده 33 اساسنامه به شرح ذیل اصالح گردید: هر یک از مدیران باید در مدت مدیریت خود مالک حداقل یک سهم از 

سهام شرکت باشند. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری طبس )686962(

00:03 پرسمان - بازپخش
00:30 دلنوازان

01:00 سینمایی نبض نگاه
02:35 همسفر

03:10 گزیده ناخونک
03:20 روزنه

04:15 سخنرانی
04:59  اذان صبح به افق بیرجند

05:12  مراسم جمع خوانی قرآن کریم
.06:10 دعای عهد

06:20 روستا
06:55 داستان حشرات

07:00 صبحانه - زنده
08:02 پرسمان

08:25 مجموعه زوج یا فرد - بازپخش
09:10 یک لقمه نون حالل

10:00 سیمای سالمت- زنده
11:00 خبر استان

11:27 اذان ظهر به افق بیرجند

11:38 شاهدان
12:00 فصل انتخاب-بازپخش

12:50 مهاجران
13:15 شب های زعفرونی- بازپخش
14:25 سینمایی نبض نگاه- بازپخش

16:00 خبر استان
16:20 بازتاب - بازپخش

16:47  اذان مغرب به افق بیرجند
17:00 گفتمان هفته 

17:47 سیمای سالمت-بازپخش
18:45 ناخونک- بازپخش
19:20 صدفرسخ-بازپخش

20:00 خبر استان
20:25 چکه

21:00 شب های زعفرونی - زنده
22:17 بازتاب

23:00 خبر استان
23:17 مجموعه زوج یا فرد 

جدول پخش برنامه های  تلویزیونی شبکه خاوران
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روابط عمومی صدا و سیمای خراسان جنوبی

 پیش بینی ثبت نام 1500 خودروی سواری عمومی برا ی سهمیه بیشتر بنزین



لوازم آرایشی 
و بهداشتی قاچاق

در انتخاب و خرید لوازم آرایشی خود بسیار دقت 
کنید. بسیاری از کرم ها تقلبی با برند های معروف 
اروپایی در خارج از کشور تولید و وارد ایران می 

شوند و به هیچ وجه کیفیت الزم را ندارند.میزان 
ماده سمی آفالتوکسین در آن ها بسیار باالتر از حد 
مجاز است. این ماده از قوی ترین عوامل سرطان 
است که به راحتی از طریق پوست جذب می شود 

و منجر به صدمات حاد کبدی می شود.
کمیته مبارزه با قاچاق کاالهای سالمت

نوشیدنی های کافئین دار
 مفید در کاهش وزن

اگر یک نوشیدنی مثل قهوه را در وعده صبحانه 
شما  وزن  کاهش  احتمال  دهید،  قرار  خود 
افزایش پیدا می کند. بهتر است صبح ها به جای 

نوشیدن خوراکی های پرکالری یا شیرین بیشتر 
یا  قهوه های کم شکر  نوشیدنی های حاوی  از 
بدون شکر و البته چای بدون قند استفاده کنید. 
نوشیدنی های کافئین دار اگر روزانه به میزان کمتر 
از سه فنجان مصرف شوند اثرات کوتاه مدتی در 

انرژی زایی، رفع خستگی و شادابی دارند.

مصرف گوشت ماهی
 موثر در تامین آهن بدن  

قابل  مقادیر  ماهی،  و  ماکیان  گوشت  خوردن 
توجهی از آهن مورد نیاز بدن را تامین می کند. 
منابع گیاهی آهن، جذب خوبی در بدن ندارند اما 

اگر می خواهید از آنها استفاده کنید بهتر است میوه 
های خشک، تخم کدو، حبوبات و غذاهای غنی 
شده را وارد رژیم غذایی تان کنید. بهتر است همراه 
آهن، حتما ویتامین ث مصرف کنید تا جذب آن 

سریعتر و بهتر باشد. 

هر چند وقت یکبار 
ورزش خود را تغییر دهید

آیا عادت دارید هر روز صبح یا غروب پیاده روی 
تند انجام دهید اگر می خواهید متابولیسم بدن خود 
را افزایش دهید و وزن زیادی کم کنید، هر چند 

وقت یکبار ورزش خود را تغییر دهید. باید در نظر 
داشته باشید اگر ورزشی انجام می دهید که فقط 
چند عضو مشخص بدن درگیر آن هستند، زحمت 
زیادی نمی کشید. باید سعی کنید به همه بافت 

های بدن خود اکسیژن برسانید.

رزماری از سفید شدن مو و شوره 
سر جلوگیری می کند

رزماری  رشد مو را تحریک می کند. باعث بهبود 
گردش خون به پوست سر می شود، که مواد مغذی 
بیشتری را به فولیکول های مو می رساند و رشد مو 

را افزایش می دهد.این گیاه همچنین در جلوگیری 
از سفید شدن زودرس مو ها و شوره سر موثر است. 
عالوه بر این، می تواند به درمان التهاب پوست سر 
یا خارش پوست نیز کمک کند.باید توجه داشته 

باشید مصرف بیش از اندازه ضرر دارد. 

استفاده ازماسک غنی از آنتی اکسیدان، سفت کننده پوست، کاهنده منافذ باز پوست والیه بردار 
گزینه هایی است که همه به دنبال آن هستند اما این بار نه در قفسه های فروشگاهی بلکه در 
منزل و با استفاده از مواد طبیعی می توان این ماسک را تهیه کرد. ماسک ویتامین C روش تهیه: 
پوست پرتقال و لیموی خشک کرده را آسیاب کنید، هنگام استفاده با ماست یا عسل مخلوط کنید 
و روی پوست بگذارید و بعد از ۲۰ دقیقه بشویید. ماسک عسل و دارچین:  دارچین یک قاشق 
غذاخوری و عسل یک قاشق غذاخوری، عسل و دارچین را مخلوط کنید و به مدت ۱۵ دقیقه روی 

پوست خود بگذارید، اول با آب ولرم بعد با آب سرد صورت خود را بشویید. 

لیمو ترش یک منبع فوق العاده ویتامین C است که به دلیل وجود اسید سیتریک در آن به هضم غذا 
هم کمک زیادی می کند. به خاطر داشته باشید آب لیمو یک ماده اسیدی است، مسواک زدن پس 
از خوردن آب لیمو موجب انتشار اسید آب لیمو در دهان می شود؛ به عالوه فشار مسواک بر دندان ها 
در محیط اسیدی به مینای دندان آسیب می زند؛ توصیه می شود تا یک ساعت بعد از خوردن آب لیمو 
مسواک نزنید. همچنین باید بدانید که ترکیب آب لیمو با نوشیدنی های گرم مانند چای برای سالمتی 
دندان ها مناسب نیست؛ گرما موجب تسریع واکنش های شیمیایی شده و قدرت مخرب اسید آب لیمو 

بر دندان ها را افزایش خواهد داد؛ بهتر است آب لیموی طبیعی را با آب سرد مخلوط و میل کنید.

مسواک زدن بعد از خوردن این میوه، ممنوعمحصول خانگی و بهداشتی برای پوست

ما برای اعضای خانواده و دوستان مان اهمیت ویژه ای 
قائل هستیم و دوست داریم که در مشکالت به آنها 
کمک کنیم اما این مسئله نباید سبب شود که ما در 
زمینه ای صحبت کنیم که در آن نه تجربه ای داریم 
نه اطالعاتی. چنانچه این کار را بکنیم نه تنها وی را 
به مشکل می اندازیم، بلکه اعتبار و کیفیت خود را هم 
از بین می بریم. بهترین کار برای کمک به آن شخص 
این زمینه  دانیم در  به فردی است که می  او  معرفی 
 اطالعات دارد و می تواند کمکش کند. کلمات، قدرت

 باور نکردنی دارند و می توانند زخم ها را درمان کنند، 
مخصوصا اگر صمیمانه استفاده شوند. مطالعات نشان 
می دهد پزشکانی که از ادبیات صمیمانه همدردی و 
درک متقابل استفاده می کنند، تأثیر مثبت بیشتری بر 
روند بهبود بیماران دارند. به خاطر داشته باشیم که عالوه 
بر ادبیات، بهتر است با تن صدای اطمینان بخش گفت و 
گو و مشاوره دادن انجام شود. از بلند و تهاجمی صحبت 
کردن بپرهیزید. خانم مارشال جامعه شناس می گوید: 
»مردم معمواًل در مقابل موعظه و پندگیری مقاومت 

می کنند. چنانچه من تجربه همسانی با موقعیت آنها 
داشته باشم می گویم: »من در این موقعیعت بودم و این 
 کاری است که انجام دادم. این سبب می شود بیش تر 
حقیقی  منابع  مارشال  خانم  همچنین  باشند«.  پذیرا 
از جمله کتاب و اصول پایه ای درست را معرفی می 
 کند و معتقد است این کار بیشتر جواب می دهند تا به

 آن ها بگوید باید چه کاری کنند. بهتر است بگوییم 
انجام دادن این کار در موقعیت مشابه به من کمک کرد، 

ممکن است برای شما هم مناسب باشد.

کمک به دیگران به جای نصیحت

آیه روز

اوست کسی که از آسمان آبی فرود آورد که ]آب[ آشامیدنی شما از آن است و روییدنی]هایی[ که 
]رمه  های خود را[ در آن می چرانید ]نیز[ از آن است. )سوره نحل / آیه ۱۰(

سخن روز

به راستی که شمار بسیاری از مردم با یاوه گویی های خود نشان می دهند که میان تهی هستند اما اندکی 
از آنان نیز با سکوت خود نشان می دهند که الهی هستند. )تاولر(
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موفقیت و انرژی

آداب رفتار

از خصوصیات یک دوست خوب
 با گذشت بودن است

همه گاهی در روابط مان قضاوت های نادرست 
می کنیم. دوستان واقعی به جای اینکه دلخوری 
شان را از یکدیگر پنهان کنند، مشکل شان را 
مستقیما مطرح می کنند تا سوء تفاهم ها از بین 
برود. دوستان خوب یکدیگر را درک می کنند و به 
همین دلیل می توانند نسبت به هم باگذشت باشند. 
اگر مدام درگیر دلخوری های گذشته باشیم، روابط 
مان هیچ پیشرفتی نخواهد کرد. دوست خوب 
کسی است که بتواند گذشت کند و اگر خطایی 
کردیم که باعث دلخوری شد، اینقدر باگذشت باشد 
که از اشتباهات مان بگذرد. همه گاهی اشتباه می 
کنیم، اما می توانیم به کمک یکدیگر یاد بگیریم 

انسان های بهتری باشیم.

برخورد با آدم فضول

هنگامی که با شخصی بر می خورید که فضول 
است، به جای اینکه اجازه دهید با رفتارش بقیه 
روزتان را خراب کند با چند شیوه کامال مؤثر 

می توانید از شرشان خالص شوید:
 - موضوع مورد بحث را سریع عوض کنید 
هنگامی که با رگبار سؤال های وی روبرو شدید 
با زبردستی از جواب دادن طفره روید و سریعًا 

موضوع را عوض کنید.
- تماس چشمی نداشته باشید اگر حس کردید 
کسی با فضولی هایش اعصاب تان را به هم 
می ریزد، نگاه تان را از وی برگردانید و وانمود 
کنید داخل کیف تان دنبال چیزی هستید یا 

مجله را برداشته و مشغول خواندن شوید.
 - جواب های پیچیده بدهید مجبور نیستید 
برای هر سوال، پاسخی واضح و روشن بدهید. 
به عنوان مثال چنانچه از شما پرسیدند:»چه قدر 
»مانند هرکس  بگویید:  گیرید«  دستمزد می 
قدر  »آن  یا  من...«  مشابه  شرایطی  با  دیگر 

هست که اموراتم بگذرد.«
- نفس عمیقی بکشید و سکوت کنید هیچ 
کس نمی تواند شما را مجبور به جواب دادن 
کند. بگذارید همین طور سؤال بپرسند، هنگامی 
که شما به هیچ کدام از سؤال هایشان جواب 
ندهید سرانجام درک می کنند که دیگر فایده 

ای ندارد و دست از سرتان بر می دارند.
- حد و حدودشان را معلوم کنید در صورتی که 
شخصی به سبب فضولی وارد منزل تان می 
 شود، به او اجازه ندهید به تمام قسمت های 

منزل سرک بکشد.
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سودوکو جدول اعدادی است که امروزه یکی از سرگرمی 
های رایج در کشورهای مختلف جهان به شمار می آید. 

سودوکو مخفف یک عبارت ژاپنی است و به معنی »ارقام 
باید تنها باشند« است.تاریخچه: این بازی برای اولین بار 

در یک مجله پازل آمریکایی در سال 1979 اتشار یافت اما 
انتشار آن به طور مستمر و پی گیر برای نخستین بار برمی 
گردد به ژاپن در سال 1986 و از سال 2005 این سرگرمی به 
محبوبیت جهانی دست یافت و نخستین مسابقه ملی آن در 

سال 2008 در فیالدلفیا در آمریکا برگزار شد.
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جدول سودوکو

بلوار فرودگاه سه راه صیاد شیرازی  ۰۹۱۵۱۶۴۲۳۷۷  مهدی وسیله کار

تجهیـزات بتنـی مهـدی 
اجاره کامل لوازم قالب بندی و داربست بندی، قالب فلزی،جک سقفی،

لوله بولت،و.... جهت فونداسیون،دیوار برشی،مخازن 

 ایزوگـام  شفیعـی
 32225494 - 09151630283  صیادشیرازی، مجتمع میرداماد، واحد 98

آسفالت )محوطه و پشت بام(
 و  قیـرگونـی

Cinemaferdosi_Birjand :اینستاگرام  @ cinemaferdosi :کانال خبری تلگرام 

مطرب
14:3018:0020:00شروع سانس

چشم و گوش بسته
16:1521:45شروع سانس

ایزوگام  هریوندی
آدرس: بیست متری دوم شرقی 
مدرس، بعد از حسینیه گازاریها

09151632150

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 

نقد و اقساط

کلیه لوازم دست دوم شما را خریداریم با یک تماس اختالف قیمت را تجربه کنید.  
0915   866   8002 

32435686 - 09365237014-09157063220 - خسروی

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

نی
می

تض
د 

رص
1 د

00 ) مدرن برتر(

رستوران
 مهـدی 

بیست متری چهارم مدرس
  خیابان خلیل طهماسبی

  09155616181
32463354

 پخت برنج ایرانی 
ک رایگـان  گوشت تازه گوسفند )بره(

پیـ

ایزوگـام محمـدزاده
آدرس: توحید- نبش چهارراه 

دوم توحید
056 - 32452110

09151652600
حمـل بـار فـاروقی

حمل بار و اثاثیه منزل داخل و خارج شهر
با کادر ماهر و مجرب )مسیر سیستان و 

بلوچستان، مشهد، بیرجند و حومه(
09159618581 

فاروقی

جابجایی اثاثیه با ایسوزو 5/5 متر 
مجهز به پتو  و ضربه گیر

کارگر تنها جهت تخلیه و بارگیری داریم.
تهران - مشهد- زاهدان - بیرجند

و بالعکس * 100 درصد تضمینی و شبانه روزی 
هر روز هفته با کامیون های

 5/5 و 6/5 متر  - سعدی
 09157563875
09368990722 

کافه قنادی مصطفی
عرضه انواع شیرینی، 

آبمیوه  و  بستنی
شعبه 1:

خیابان منتظری  
روبروی سینما بهمن 

شعبه 2: 
تقاطع بلوار شعبانیه و بقیه ا... )عج(

32224200 - 09153637008 فیروزی

یک باب کارواش با موقعیت مکانی 
عالی به فروش می رسد.

09157605001 - 09158605001

نقاشی ساختمـان کـارنگ
مجری انواع طرح و رنگ های روز    

09156655054 - مهدی برگی

سقف کاذب ، 
کناف ، بازسازی، 
طراحی و مشاوره 

0111  561  0915  - رحیمی
رنگ روز

نقاشـی  ساختمـان
رنگ های روغنی، پالستیک، اکریلیک، 

کنیتکس، مولتی کالر، طرح کاغذ 
دیواری،  بتونه و رنگ کناف و...

اصول شغلی ما:  * سرعت در تحویل
 * ظرافت در کار * کیفیت باال

خدمـات رایگـان : 
1- بازدید و مشاوره 2- جا به جایی 

اثاثیه 3- نظافت پایان کار
تماس با ما: 09156633230 

 علـی برگـی

کارت ملی زهرا نذری فرزند علیرضا به شماره ملی 
0640619460 و کارت دانشجویی وی به شماره 

دانشجویی 9711113652 رشته کارشناسی پیوسته 
آموزش ابتدایی مفقود گردیده 
و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

قابل توجه جوانان جویای کار در استان 
خراسان جنوبی اگر به دنبال یک شغل 
با درآمد  عالی هستید با ما تماس بگیرید.
09151185309 -09357445005
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ششفیلمجشنوارهمستندایراندربیرجنداکرانمیشود

مهر- معاون امور هنری فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان جنوبی گفت: شش فیلم جشنواره بین المللی فیلم مستند ایران در بیرجند اکران می شود.  زمزم  اظهارکرد: فیلم های سیزدهمین جشنواره بین المللی فیلم مستند 
ایران)سینما حقیقت( برای اولین بار در بیرجند نیز اکران می شود. وی  بیان کرد: در راستای این اتفاق مهم هنری ۶ فیلم مستند برجسته در روزهای ۲۴ و ۲۵  آذر ماه در سینما فردوسی بیرجند اکران می شود. زمزم با بیان اینکه 

تماشای این فیلم ها برای عالقمندان به فیلم های مستند رایگان خواهد بود، ادامه داد: ظرفیت سینما فردوسی بیرجند ۳۲۰ نفر است و تا این تعداد می توانند بدون رزرو قبلی از تماشای فیلم ها لذت ببرند.

مجازی  فضای  کارگروه  عضو   *
کمیسیون  اجتماعی  و سیاسی مجلس 
خبرگان رهبری با طالب مدرسه  علمیه 

حضرت نرجس)س(  دیدار داشت.
*کارشناس اداره کل هواشناسی گفت: 
با تاثیر امواج کم  دامنه به تدریج تا عصر 
امروز رگبار و رعد و برق خفیف در اغلب 

نقاط استان پیش بینی می شود.
سوخت  قاچاق  پرونده  دو  *متهمان 
در شهرستان قاین به پرداخت جریمه 
حدود ۲۵ میلیون تومان محکوم شدند.

*مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی 
گفت: از سهمیه پنج هزار واحد مسکن 
بنیاد مسکن  تعهد  محرومان که در 
واحد  و ۱۱۵  هزار  یک  بوده،  استان 
تکمیل شده است و پیش بینی می شود 
با احتساب واحدهای مددجویی این رقم 

به یک هزار و ۵۰۰ واحد برسد.
*مدیرکل کمیته امداد امام خمینی )ره( 
از اجرای ۶۰ طرح خورشیدی توسط 
مددجویان این نهاد از ابتدای امسال داد. 
*معاون بهبود تولیدات دامی سازمان 
جهاد کشاورزی استان گفت: ساالنه 
۸۲ تن گوشت بلدرچین در واحد های 
پرورش بلدرچین استان  تولید می شود. 
*۴۳۹ کیلوگرم زعفران از آغاز فصل 
برداشت تاکنون به صورت حمایتی از 

کشاورزان خریداری شد.

خبر کوتاه

گروه خبر- طرح زمستانی در جاده های استان 
روز چهارشنبه با فعالیت ۸۵ تیم خودرویی 
و  امدادی  دستگاه های  مشارکت  و  پلیس 
خدمات رسان آغاز شد. فرمانده انتظامی استان 
در آئین آغاز طرح زمستانی پلیس و نیروهای 
امدادی که در ستاد فرماندهی انتظامی استان 
تیم   ۸۵ آماده باش  به  اشاره  با  شد  برگزار 
خودرویی پلیس گفت: ۵۲ دوربین  ثابت و ۱۷ 
دستگاه دوربین قابل حمل توسط پلیس راه در 
محورهای پرتردد مورد استفاده قرار می گیرد 
تا با تخلفات برخورد الزم انجام شود. سردار 
شجاع گفت: پلیس با استفاده از ۲۵۰ نفر به 
صورت مستقیم و یک هزار نفر به شکل 
غیرمستقیم ماموریت امنیت ترافیکی سطح 
جاده های استان را در سه ماه زمستان پوشش 
می دهد. وی با تاکید بر اینکه ایجاد شرایط 
جاده ها  زمستانی  جوی  وضعیت  در  ایمن 
ذیربط  برای دستگاه های  دغدغه همگانی 
است گفت: تمام تالش ها بر این است که 
در شرایط جوی خاص هیچ معبری به مدت 
طوالنی مسدود نباشد که در تامین مایحتاج 
اصلی مردم مشکل ایجاد شود. سردار شجاع 
به  اضطراری  اسکان  زمینه  ایجاد  لزوم  بر 
خصوص در گردنه های برف گیر استان تاکید 
کرد و افزود: با ناوگان حمل و نقل عمومی بار 
و مسافر نیز هماهنگی الزم انجام شده که 
تجهیزات ایمنی مناسب زمستان را به همراه 
خودروهای  قطعا  گفت:  وی  باشند.  داشته 
بدون تجهیزات الزم اجازه تردد در جاده ها 
را نخواهند داشت و اطالع رسانی مناسب 
هم از طریق رسانه ها به مردم انجام می شود. 

گردنه های برف گیر استان
 زیر پوشش طرح ترافیکی

رئیس پلیس راه استان نیز هدف از برگزاری 

رزمایش طرح ترافیکی زمستان را تسهیل 
در عبور و مرور و ایمنی وسایل نقلیه با توجه 
به تغییرات آب و هوایی عنوان کرد که برای 
مدیریت و حوداث تر افیکی با همکاری تمام 
سازمان های دخیل برگزار می شود. سرهنگ 

رضایی  مدت اجرای طرح زمستانی را ۲۰ 
آذر تا ۲۰ اسفند امسال عنوان کرد و گفت: 
۳۶ گردنه برف گیر در کل استان وجود دارد 
که سه مورد از جمله گردنه خونیک، پدران 
و ثمن شاهی در محورهای اصلی است و به 
صورت ۲۴ ساعت زیرپوشش ترافیکی طرح 
زمستانی خواهد بود.  وی گفت: در طرح 
زمستان سال گذشته حوادث جاده ای ۵۰ 

فوتی به همراه داشت و ۵۳۷ نفر نیز در این 
حوادث مجروح شدند.  رضایی با بیان اینکه 
تخطی از سرعت مطمئنه و واژگونی علت 
اصلی این حوادث بوده است اظهار کرد: این 
۲ علت بیش از ۶۵ درصد حوادث رانندگی 

را به خود اختصاص داده است. رئیس پلیس 
ظرفیت  از  امسال  کرد:  اظهار  استان  راه 
دهیاران و فرماندهان پاسگاه های انتطامی 
محورهای  ترافیک  مدیریت  برای  نیز 

روستایی استفاده می شود.

تبدیل ۱۰ آبنما به پل  در استان
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای هم 

بخش  در  ویژه  به  سیل  آسیب های  گفت: 
غربی استان به صورت اضطراری رفع شده 
است و طبق برنامه تا پایان امسال ۱۰ آبنما 
به پل تبدیل می شود. شهامت افزود: چند نقطه 
از این آبنماها اهمیت بیشتری دارد لذا پیش 

بینی می کنیم با این کار در زمان بروز سیل 
این محورها مسدود نباشد. وی از آمادگی ۲۸ 
راهدارخانه در طول جاده های استان خبر داد 
و گفت: ۲۹۱ نفر نیروی راهدار، ۳۳ دستگاه 
ماشین سبک و ۳۰ دستگاه نمک پاش و برف 
روب، ۳۶ دستگاه گریدر و ۲۵ دستگاه لودر 
آماده اجرای طرح زمستانی در راه های استان 
هستند.وی گفت: بیش از ۱۰ هزار تن شن 

و ماسه نیز پیش بینی شده که در زمان نیاز 
استفاده شود و اداره کل راهداری برای ۱۱ هزار 
کیلومتر راه استان خدمات ارایه می کند.شهامت 
ادامه داد: با به کارگیری بیش از هفت هزار تن 
قیر بیش از ۱۴۰ هزار تن آسفالت در هشت ماه 

گذشته از سال برای اصالح جاده ها انجام شد و 
امید است با تالش و هماهنگی سالی کم خطر 

و ایمن داشته باشیم. 
جمله  از  خدماتی  و  امدادی  دستگاه های 
اورژانس، هالل احمر و راهداری در قالب 
نیروی  لحاظ  از  را  آمادگی خود  رزمایشی 
انسانی و ناوگان برای اجرای طرح زمستانی 

به نمایش گذاشتند.

آغاز طرح زمستانی پلیس در خراسان جنوبی

پایانبخشیازمرمتعمارت
جهانیباغاکبریه

صداوسیما- مرمت خیابان شمالی و استحکام 
بخشی حوض مقابل عمارت مرکزی باغ اکبریه 
که از مرداد امسال آغاز شده بود، به پایان رسید. 
مدیر پایگاه میراث جهانی باغ اکبریه گفت: برای 
مرمت این بنا ۲۰۰ میلیون تومان از محل اعتبار 
میراث جهانی باغ اکبریه هزینه شد. جنتی فر 
افزود: بعد از تغییرات گسترده دوره  پهلوی در 
عمارت مرکزی باغ ، نوع کاربرد باغ از سکونتی 
به پذیرایی و حکومتی تغییر یافت که این تغییر 
کاربری باعث شد تا در جزئیات و عناصر مختلف 
اطراف عمارت از قبیل کفسازی محوطه شمالی 
عمارت ، حوض آب و مسیر های انتقال آب از 
استخر جنوبی به سمت حوض خانه و کرت های 
شمالی باغ نیز تغییرات عمده ای به وجود آید.

خطایانسانیعلت۷۰درصد
حوادثجادهایدراستان

ایرنا - مدیرعامل جمعیت هالل احمر خراسان 
از  تحلیل های صورت گرفته  جنوبی گفت: 
بیانگر وقوع ۷۰  استان  در  امدادرسانی  روند 
درصد حوادث جاده ای به علت خطای انسانی 
است. شهریاری افزود: از ابتدای آذر تاکنون 
۶۱ درصد امدادرسانی های جمعیت در استان 
مربوط به حوادث جاده ای بوده است که به 

۱۱۰ حادثه دیده امدادرسانی شد.

بهرهمندی۸۵درصدمدارس
استانازسیستمگرمایشمرکزی

تجهیز  و  توسعه  نوسازی،  مدیرکل   - ایرنا 
مدارس گفت: اکنون ۸۵ درصد مدارس مجهز 
به سیستم گرمایش مرکزی هستند که این آمار 
تا قبل از دولت یازدهم ۳۵ درصد بود.بیکی افزود: 
از ابتدای امسال تاکنون یک هزار و ۸۶ کالس 
درس استان مجهز به سیستم گرمایش استاندارد 
شدند که طبق چشم انداز تعیین شده ۲۰۰ کالس 
درس بیشتر از آمار مدنظر مجهز شده است.

واژههاخطرناکترینسالح
دشمنعلیهجمهوریاسالمیایران

بزرگ  استان  در   فقیه  ولی  نماینده  مهر- 
ترین و خطرناک ترین سالح دشمن علیه 
جمهوری اسالمی ایران را حرف ها و واژه ها 
چه در فضای حقیقی و چه در فضای مجازی 
گنجد  نمی  عقلی  هیچ  در  وگفت:  دانست 
افکار، اندیشه و اخالق و فرهنگ مان را به 

دست دشمن بسپاریم. حجت االسالم عبادی 
چهارشنبه در دیدار با عضو کارگروه فضای 
مجازی کمیسیون سیاسی، اجتماعی مجلس 
خبرگان رهبری، با بیان اینکه آن چیزی که 
امروز پیروزی را رقم می زند واژه ها، قلم ها و 
سخنرانی ها است، افزود: اگر دینی برای برخی 
از مسئولین وجود می داشت باید برای فضای 
حقیقی به گونه ای جدول بندی می کردند 
که مخاطب مفهوم حرف متکلم را بفهمد. 
نماینده ولی فقیه با اشاره به اینکه امروز دشمن 
از واژه های مشترکی همچون آزادی و اجتهاد 
استفاده می کنند که مخاطب سرگردان شود، 
گفت: برای واژه ها باید یک لغت نامه جدید 
اختیار مردم قرار داد.وی  را در  نوشت و آن 
عنوان کرد: دشمن باید بداند آنچه را که خواب 
دیده اند به گونه دیگری تعبیر خواهد شد. وی 
ادامه داد: اگر امروز به وظیفه مان درست عمل 
کنیم و برابر وعده هایی که داده شده شرایط را 
بسازیم پیروزی حق بر باطل در سطح جهان 
حاصل و برای همه نوع انسان فرج و ظهور 

امام مهدی )عج( محقق خواهد شد.

بهرهبرداریازدوطرح
بهداشتیدرمانیدرطبس

و  دیجیتال  ماموگرافی  دستگاه  صداوسیما- 
حضور  با  هوایی  اورژانس  خلبانان  پانسیون 
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار در طبس 
به بهره برداری رسید. پانسیون خلبانان پایگاه 
اورژانس هوایی، ۲۵۵ متر مربع زیربنا دارد و 
برای ساخت و تجهیز آن ۴۰۰ میلیون تومان 
درمان  و  بهداشت  رئیس شبکه  هزینه شد. 
طبس گفت: برای تکمیل، حصارکشی و محوط 
سازی این طرح به ۱۵۰ میلیون تومان دیگر نیاز 
است. همچنین دستگاه ماموگرافی دیجیتال 
در بیمارستان شهید مصطفی خمینی طبس 
راه اندازی شد.دکتر گازرانی افزود: این دستگاه 
که اهدایی کشور ژاپن است برای تشخیص و 

پیشگیری سرطان پستان کاربرد دارد.
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ماراتن  شهرداران 

رجب زاده - منابع مالی قابل توجهی برای 
امور شهری و شهرداری های استان جذب 
شده که با تعریف پروژه هایی به منظور تامین 
نیازهای اولویت دار شهری به شهرداری ها 
تخصیص داده می شود اما این روند، اما و 
اگرهایی دارد. معاون هماهنگی امور عمرانی 
استاندار در گفتگو با آوا از برنامه اش برای 
ایجاد رقابت بین شهرداران می گوید. این 

برنامه قرار است برای جذب کامل و کیفی 
اعتباراتی اجرا شود که می تواند در شهرهای 
استان زمینه ساز تحول شود. میرجعفریان می 
خواهد این اعتبارات که برای تقویت مدیریت 
استان  برای  شهری  فضای  ساماندهی  و 
جذب شده با اجرای پروژه های کمی و کیفی 
به نوعی به استان تخصیص یابد تا بتوان در 
بازه زمانی کوتاهی در شهرها تغییرات موثری 

ایجاد کرد که برای تحقق این هدف الزم 
توسط  شهری  دار  اولویت  نیازهای  است 
شهرداران شناسایی شود به این شکل می 
توان در فرصتی مشخص با تعریف پروژه 
های موثر نیازهای هر شهر را تامین کرد. 
او تاکید بر این دارد که باید از همه ظرفیت 
های ملی و استانی برای تقویت شهرداری ها 
در اجرای پروژه های شهری کمک گرفت 
و به این منظور کمبود منابع مالی در استان 
نداریم و اقدامات استاندار برای جذب اعتبارات 
این امکان را ایجاد کرده که بتوانیم در فرصت 

زمانی ۶ ماهه که برای شهرداران تعیین شده 
است پروزه های بیشتری اجرا کنیم. 

رقابت شهرداران برای جذب این منابع مالی 
در همین مرحله تعریف می شود. میرجلیلیان 
اسرع  در  بتواند  شهرداری  هر  گوید:  می 
وقت پروژه های تعریف شده را به سرانجام 
برساند، اعتبارات بیشتری برای اجرای پروژه 

ای دیگر دریافت خواهد کرد. 
که  توانمندی  های  شهرداری  درباره  او 
شوند   هماهنگ  برنامه  این  با  اند  توانسته 
این پاسخ را می دهدکه برنامه اش درحال 

اجراست و شهرداران مشغولند، باید کمی جلو 
تر برویم و پس از ارزیابی دقیق برای تشویق 
شهرداران، نام آن ها به رسانه ها اعالم می 
در  زدایی  محرومیت  های  سیاست  شود. 
استان در همه حوزه ها در حال تعریف استان 
و چندی قبل استاندار از جذب اعتبارات ویژه 
برای محرومیت زدایی از شهرهای محروم 
استان خبر داد. تزریق این اعتبارات و اجرای 
برنامه رقابتی معاون استاندار برای شهرداران 
نوید بخش وضعیت متفاوتی در شهرهای 

استان در آینده نزدیک خواهد بود.

معاون عمرانی استاندار برای جذب منابع مالی بیشتردر شهرداری ها 6 ماه زمان تعیین کرد
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ویژهدورهابتدایی
طرح تَتا )تشخیص ،  تجویز و ترمیم - ارتقاء(

رفعاسترسونگرانیوالدینمحترمدرخصوصمشکالتآموزشیوارتقایسطحعلمی
فرزنداندردورهابتدایی

۱- تشخیص و ریشه یابی مشکالت آموزشی با استفاده از مراحل تخصصی طراحی شده
۲- تجویز و ترمیم و طراحی اقدامات درمانی در خصوص مشکالت دانش آموزان به صورت انفرادی 

و گروهی و مراجعه به متخصص اختالالت یادگیری
۳- برگزاری کالس های آمادگی تحصیلی ورود به پایه اول ابتدایی ویژه نوآموزان 

۴- برگزاری کارگاه آموزشی ویژه والدین با هدف آگاهی، آموزش و نحوه نظارت بر تکالیف درسی
۵- برگزاری کالس های ویژه جهت آمادگی دانش آموزان داوطلب شرکت در آزمون تیزهوشان و ...
اجرای مراحل فوق توسط تیم متخصص دوره ابتدایی آموزشگاه امام علی )ع( و با نظارت کامل

 تا حصول نتیجه مطلوب انجام می گیرد. مدرسین محترم از مجرب ترین معلمان دوره ابتدایی 
شهر بیرجند می باشند. 

ثبت نام کالس های تقویتی ابتدایی، دوره های دبیرستان، کنکور و مشاوره تحصیلی ادامه دارد 
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امام رضا  علیه  السالم فرمودند :

قاَوةِ مَِن ا... تَباَرَك و تَعالی لَِمن  عاَدةِ لَِمن آَمَن َو اتَّقی َو الشَّ  َجفَّ الَْقلَُم بَِحقیَقِة الِكتاِب مَِن ا... بِالسَّ
َب َو َعصی َکذَّ

قلم تقدیر خداوند بر خوشبختی کسی رقم خوَرد که ایمان آورد و تقوا پیشه کند. و بر بدبختی 
کسی رقم خوَرد که ایمان نیاورد و نافرمانی کند.  )قرب اإلسناد، ص 355، ح 1270(
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دالر یک روزه ۷۵۵ تومان افتاد

بازار تهران قیمت سکه طرح  فارس- در 
جدید با ۳۹ هزار تومان کاهش ۴ میلیون 
 ۷۵۵ افت  با  دالر  و  تومان  هزار   ۵۷۴ و 
فروش  به  تومان   ۹۰ و  هزار   ۱۳ تومانی 
بازار  در  یورو  و  دالر  قیمت  دیروز  رسید. 

کاهش شدیدی داشت.

همتی : مردم دارایی خود
 را در بازار ارز قرار ندهند

رئیس کل بانک مرکزی گفت: مردم دارایی 
خود را در معرض ریسک خرید و فروش ارز 
هزار  افزایش  شاهد  اینکه  ندهند،کما  قرار 
تومان باالرفتن و پایین آمدن در روز هستیم.

رانندگان متخلف
 در تصادفات دیه می گیرند

هیئت عمومی دیوان عالی کشور با صدور 
رای وحدت رویه خود اعالم کرد که رانندگان 
متخلف نیز در تصادفات دیه خواهند گرفت، 

زیرا شخص ثالث محسوب می شوند.

بانک ها باید نسخه ای از قرارداد 
را به وام گیرندگان بدهند

مهر- بانک مرکزی در اطالعیه ای، بار دیگر 
نسخه ای  ارائه  بر  مبنی  بانک ها  وظیفه  بر 
از قرارداد به وام گیرندگان پس از انعقاد و 
بانکی،  تسهیالت  اعطای  قرارداد  امضای 
تأکید کرد. بر این اساس تقاضا می شود، در 
صورت مواجهه اشخاص با هرگونه تخلفی از 
این امر، موضوع را به مدیریت کل نظارت بر 
بانک ها و مؤسسات اعتباری منعکس کنند تا 

به این مهم رسیدگی شود.  

فروش از دم قسط اموال مازاد 
بانک ها در بورس طی یک ماه آینده

تسنیم- مدیرکل امور بانکی وزارت اقتصاد 
از فراهم شدن زمینه عرضه امالک مازاد 
بانک ها از طریق بورس طی یک ماه آینده 
روزهای  در  تالشیم  در  گفت:  و  داد  خبر 
بدهیم که  بانک ها  به  را  اجازه  این  آینده 
این کار را با دریافت پیش پرداخت کمتر و 

حتی از دم قسط انجام دهند.

روحانی: دروغ نگوییم 
که همه چیز گل و بلبل است

رئیس جمهور گفت: اگر مشکل تحریم داریم 
باید خیلی صریح ابعاد آن برای مردم شرح داده 
شود و دروغ نگوییم که همه چیز گل و بلبل 
است، باید واقعیت ها را هر آنچه است و هر چه 

درست است، به مردم بگوییم.

قالیباف نه جوان است
 و نه عملکرد آنچنانی دارد

واعظی در پاسخ به سوالی درباره بیانیه قالیباف 
بر  را  خود  غم  و  هم  تمام  است  گفته  که 
»کنترل دولت« و »وادار کردن« آن به کار 
قرار می دهد، گفت: قالیباف نه خودش جوان 
است و نه عملکرد آنچنانی دارد. اگر عملکردی 
هم در شهرداری داشته خیلی روشن است. 
این همه بدهکاری که در آنجا به بار آورده با 
این دولت که در این تحریم ها این همه پروژه  

انجام می دهد قابل مقایسه نیست.

حکم قتل عمد »نجفی« صادر شد

وکیل محمدعلی نجفی شهردارسابق تهران 
از صدور حکم موکلش خبر داد و گفت: رأی 

دادگاه به محکومیت قتل عمد است.

پایداری  عددی نیست که بخواهد 
برای اصولگرایان تعیین شرط کند

ناصر ایمانی گفت: حسن لیست جداگانه پایداری 
این است که وزن شان در جامعه مشخص می 
شود. در مجموع پایداری خیلی عددی نیست 
شرط  تعیین  اصولگرایان  برای  بخواهد  که 
کند. وی افزود: پایداری دنبال ایجاد دوقطبی 
مراقب  اصولگرایان  است،  قالیباف-پایداری 

باشند که وارد بازی آنها نشوند.

ابراز گرایشات سیاسی ائمه جمعه 
سبب تفرقه در جامعه می شود

ابراز  گفت:  آملی  جوادی  العظمی  ا...  آیت 
گرایشات سیاسی از سوی ائمه جمعه حتی در 
حد اشاره، باعث عدم حضور طرفداران جریان 
مقابل در نماز جمعه می شود و در جامعه، ایجاد 
این  در  ائمه جمعه  باید  لذا  می نماید  تفرقه 

خصوص هوشیار باشند.

رضایی: امروز مجلس
فرع بر قوای دیگر است

تشخیص  مجمع  دبیر  رضایی  محسن 
مصلحت نظام، گفت: تاکید حضرت امام )ره( 
بوده که  این  و مقام معظم رهبری همواره 
مجلس در راس امور است اما متأسفانه به مرور 
نقش مجلس تبدیل به فرع بر قوای دیگر شد. 

دکتر تقی آزاد ارمکی، جامعه شناس و استاد 
دانشگاه تهران معتقد است علت اصلی کور 
بودن اعتراضات آبان ۹۸ »گم شدن مساله 
اصلی کشور« است که به کنش های کور 
منجر می شود. این جامعه شناس معتقد است: 
اگر فضای امنیتی به فضای مدنی تبدیل شود 
داشته  زیادی  آینده تظاهرات  اگر در  حتی 

باشیم، اما اتفاقی در کشور نمی افتد.
وی می گوید: به نظر من موضوع اصلی 

است.  نابرابری  کاهش  و  عدالت   کشور 
به لحاظ تاریخی هم همین طور بوده است. 
االن هم مساله اصلی کشور عدالت است، اما 
گم شده است. انقالب اسالمی برای عدالت 
پیوست. مردم در زمان  به وقوع  اجتماعی 
شاه همه کار می توانستند بکنند، ولی گفتند 
نابرابری وجود دارد و بی عدالتی در حال شکل 
گرفتن است. اما االن در کاهش بی عدالتی و 
فقرزدایی چه کرده ایم؟ حرف زدن هنر نیست. 
وقتی  ولی  می زنند،  زیاد  حرف  مسئوالن 
 در موضع عمل قرار می گیرند، نمی توانند. 
آن ها فقط در حّرافی پیشرفت کرده اند، اما 

موضوع اصلی کشور را گم کرده اند. 

چپ و راست مقصر اند
وی در پاسخ به این سوال که مساله عدالت 
اجتماعی که به نظر شما مساله اصلی کشور 
است چرا و چگونه گم شده است، گفت: 
رای  و  به دموکراسی  را  آن  اصالح طلبان 
تبدیل کردند و اصولگرایان هم آن را به اخالق 
و حجاب تبدیل کردند. در حالی که واردات و 
صادرات کشور در دست اصولگرایان است و 
می توانند در راستای عدالت اقدام کنند. چپ ها 
از رای کردند و خودشان  هم که صحبت 
نهاد های اجتماعی را در دست دارند تالشی 
برای تقویت نهاد های مدنی نکرده اند. وظیفه 
آن ها این است که اخالق عمومی به وجود 

آورند. مسائل بنیادی که عدالت و فقرزدایی و 
حفظ حرمت انسان است و حمایت از مردم آن 
طور که شان آنهاست، گم شده است. االن 
پاسپورت ایرانی ارزشی ندارد و حرمتی برای 
ما قائل نیستند. همه این مسائل به آمریکا 
ربط ندارد. مجلس محل راست گرایی و چپ 
گرایی شده و معطوف به مشکالت مردم 
نیست. یک الیحه کارشناسانه که بتواند ده 
سال باقی بماند، در مجلس وجود ندارد و در 
همه جا مسائل اساسی گم شده است. وی در 
پاسخ به این سوال که گم شدن مساله اصلی 
کشور که به نظر شما عدالت اجتماعی است 
چطور به یک کنش خشن منجر می شود، 

تصریح کرد: وقتی جامعه ای مثل ایران پرتنش 
است و مسائل اساسی آن گم شود، نیروی 
کور و شعار و کنش کور تولید می شود. جای 
اینکه معترضین ده روز تحصن کنند، بانک و 
بیمارستان و آتش نشانی آتش می زنند، چیز 
عجیبی نیست؟ این کم شدن نقش افراد 
ذی نفوذ و روشنفکران است. حرکات این 
چنین کور خطرناک است و می تواند اتفاقات 
بدی را در آینده رقم بزند. بشنوید معترضان 
چه می گویند، بعد به آن عمل کنید. به کدام 
اعتراض مردم توجه شد و یک الیحه در 
مجلس مطرح شد؟ نه به حرف معترضان 

گوش می دهند نه منتقدان و کارشناسان.

مساله اصلی کشور گم شده است!

به گزارش فارس، به دنبال تبادل زندانیان 
بین ایران و آمریکا در روزهای اخیر نماینده 
ویژه دولت آمریکا در امور ایران در گفت وگو 
به  سو  یک  از  آمریکایی  نشریه  یک  با 
مذاکره بیشتر با ایران ابراز امیدواری کرد 
و از طرفی به تداوم فشارها بر ایران اشاره 
دولت  ویژه  نماینده  هوک«  نمود.»برایان 

آمریکا در امور ایران در گفت وگو با وبگاه 
امیدواریم  بیکن« گفت:  »واشنگتن فری 
نهایت  در  باشد.  نخست  گام  مسئله  این 
این مربوط به ایران است، زیرا سال هاست 
گفته ایم که آماده برگزاری نشست حضوری 

برای گفت وگوهای کنسولی هستیم. 
ما تا آنجایی که ممکن است کار خود را 

آمریکایی که در  تا هر  داد  ادامه خواهیم 
ایران بازداشت شده به کشور بازگردد. 

سیاست های  از  انتقاد  با  ادامه  در  هوک 
رئیس جمهور سابق آمریکا در قبال ایران 
گفت: »برای آزادی یک آمریکایی بدون 
تحریم ها  از  معافیت  نقد،  پول  پرداخت 
مذاکره  در سیاست هایمان  تغییر  بدون  و 

ادامه  ایران  بر  حداکثری  فشار  کردیم. 
ما  به  امر  این  دارد.  کارایی  زیرا  می یابد 
مسیر  دو  می توانیم  که  می دهد  نشان 
مسیر  یک  دهیم.  انجام  را  دیپلماسی 
گرفتار  آمریکایی های  آزادی  در  پیروزی 
که  حالی  در  نیز  دیگری  است.  ایران  در 
برای  بهتر  و  توافق جدید  به سوی یک 

جایگزین شدن با توافق هسته ای موفق 
تالش می کنیم، عدم دسترسی قابل توجه 

ایران به درآمد های مالی است.«

هوک: امیدواریم تبادل زندانی با ایران، گام نخست باشد

دارایی  و  اقتصادی  امور  وزیر  مهر- 
ارز  بازار  نوسانات  اینکه  بر  تاکید   با 

گفت:  است،  زودگذر  و  مدت  کوتاه 
نرخ  اقتصاد  بنیادی  متغیرهای  براساس 

تومان  تا ۹۰۰۰  بین ۸۵۰۰  واقعی دالر 
نرخ  افزایش  درباره  دژپسند  است.فرهاد 
براساس  گفت:  اخیر،  روزهای  در  ارز 
 ۸ دالر  نرخ  اقتصاد،  بنیادی  متغیرهای 
هزار و ۵۰۰ تومان است، حتی در شرایط 
بحرانی و افراطی نیز قیمت ارز بیش از 
۹ هزار تومان نخواهد بود یعنی مطالعات 
و ارزیابی ها نرخ ارز را بین ۸ هزار و ۵۰۰ 

تا ۹ هزار تومان تعیین کرده است.
افزود: اگرچه  این عضو کابینه دوازدهم 
ارز  بازار  شرایط  ها  دوره  برخی  در 
نوسان دارد و این نوسانات کوتاه مدت 
مطمئنی  بازار  دالر  اما  است،  زودگذر  و 
امور  وزیر  نیست.  گذاری  سرمایه  برای 
اقتصادی و دارایی با بیان اینکه در حال 
اتکا و مطمئن در  بازارهای قابل  حاضر 

افرادی  داد:  پیشنهاد  دارد،  وجود  کشور 
و  مطمئن  بازاری  در  دارند  تمایل  که 
سراغ  به  کنند  گذاری  سرمایه  ایمن 
مکان  بهترین  بازار  این  روند،  بورس 
یک  از  زیرا  است  گذاری  سرمایه  برای 
حفظ  مردم  سرمایه  و  پولی  منابع  سو 
می شود و از سوی دیگر به تولید کشور 

کمک خواهد شد.

دژپسند: نرخ واقعی دالر ۹۰۰۰ تومان است

دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی
 عادي سالیانه به طور فوق العاده 

)نوبت دوم(  شرکت تعاونی 
اعتبار کارکنان دانشگاه بیرجند

تاریخ انتشار: 21 /13۹8/۹

جلسه مجمع عمومی عادي ساليانه به طور 
فوق العاده )نوبت دوم( شرکت تعاونی اعتبار 
روز   18 ساعت  بيرجند  دانشگاه  کارکنان 
چهارشنبه 1398/10/4 در محل سالن شهيد 
بيرجند   دانشگاه  شهدای  پردیس  بهشتی 
برگزار می شود. از کليه اعضا دعوت می شود 
موضوعات  به  نسبت  تصميم  اتخاذ  جهت 
ذیل در این مجمع حضور بهم رسانند. ضمناً 
چنانچه عضوی بنا به دالیلی نتواند شخصاً 
حضور یابد می تواند همزمان با نماینده تام 
االختيار خویش با هم به دفتر شرکت مراجعه 
و برگ وکالت نامه را تنظيم و برگه ورود به 

جلسه مجمع را دریافت نمایند. 
بازرسی  ضمنا داوطلبان عضویت در سمت 
موظفند حداکثر ظرف مدت 7 روز از تاریخ 
انتشار آگهی تشکيل مجمع عمومی عادی، 
تعاونی  شرکت  دفتر  به  را  مربوطه  مدارک 

تحویل  نمایند.
دستورجلسه:

1- استماع گزارش هيئت مدیره و بازرس در 
خصوص فعاليت شرکت در سال مالی

2-طرح وتصویب صورت های مالی سال1397
3- طرح و تصویب بودجه پيشنهادی سال 

1398
4-تعيين مبلغی جهت استرداد سهام اعضای 

مستعفی
البدل برای  بازرس اصلي و علي  5-انتخاب 

مدت یک سال مالی
6- تصویب اساسنامه

هیئت مدیره شرکت تعاونی اعتبار 
کارکنان دانشگاه بیرجند


