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امام جمعه موقت تهران  : 
وحدت و انسجام مردم در مراسم

تشییع آیت ا... هاشمی باید حفظ شود

محسن غرویان : 
»مصباح« درس تواضع می داد 

و »هاشمی« به آن عمل می کرد

بادامچیان : 
روحانی مشی معتدلی را 

که گفت نتوانست رعایت کند

عسکراوالدی : از عملکرد اقتصادی دولت راضی نیستیم / هاشمی گفت دولت و مجلس با رهبری هماهنگ باشند تا بتوانند کارهای بزرگ انجام دهند / روحانی کاندیدای حزب اعتدال و توسعه  است / پرونده برجام دوباره باز نخواهد شد / صفحه ۲
 صفحه ۲ صفحه ۲ صفحه ۲

سرمقاله

شیرین یا تلخ ؛
 زندگی کنیم

* هرم پور

با  باشد،  کتاب  و  حساب  به  و  قاعده  به  اگر 
در  نوین  و  جدید  دستاوردهای  و  علم  پیشرفت 
باید  درمانی،  و  پزشکی  بهداشتی،  های  عرصه 
بیماری ها کمتر و طول عمر مفیدمان بیشتر باشد، 
پایین  نیمه  روزهای هفته،  در همه ی  تقریباً  اما 
 صفحه اول روزنامه ی ما، پر است از آگهی های

بود،  عجیب  کمی  خودم  برای  ترحیم.  و  تشییع 
و شاید قبل از این قانع می شدم به اینکه شهر، 
ها  رسانی  اطالع  و  کرده  پیدا  افزایش  جمعیتش 
بیشتر از قبل شده. اما افسوس که  واقعاً اینگونه 
نبود. آمارها هم نشان دهنده افزایش فوتی ها و 
کاهش تولدها در برخی از ماه های چندماهه اخیر 
است و این نه برای من، که به قطع برای مسئولین 

هم احتمااًل نگران کننده و هشدار دهنده است.
پیامدهای آن و  آمار،  این  با دست بی خیالی، 
اثرات سوء و فاجعه بار میان مدت و بلندمدتش را 
 در استان به کناری می زنم و به دالیل عمده ی 
عزیزم  های  شهری  هم  و  ها  استانی  هم   فوت 
ترین  اخیر، مهم  تقریبًا در ماه های  پردازم.  می 
عامل و علت مرگ و میرهای طبیعی،  مشکالت 
قلبی و عروقی بوده و این، هم دوره های میانسالی 
است،  گرفته  بر  در  را  مرد  و  زن  و هم  پیری  و 
و  نبوده  مهم  برایش  چندان  اجتماعی هم  طبقه 
تقریبًا در همه ی دهک های باال و پایین جامعه 
ما مشغول  از عزیزان  کاِر گرفتن عزیزی  به  ما، 
 بوده است! اما سؤال اینجاست! چرا بیماری های
آن درباره  کسی  چون  عروقی؟  و   قلبی 
با ما حرف نمی زند... ) ادامه سرمقاله در صفحه 2 (
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یک کارشناس بانکی در گفتگو با آوا عنوان کرد :

سه ایراد بزرگ
 سیستم بانکی در 
خراسان جنوبی

یک کارشناس بانکی یکی از ایرادات سیستم بانکی 
 را سرمایه گذاری برخی بانک های خراسان جنوبی 
در خارج از استان دانست و عنوان کرد: برخی از 
بانک های استان یک ریال هم از پول هایی که در 
 استان جذب می کنند، در این استان سرمایه گذاری 
نکرده و پول مردم استان در سایر نقاط کشورخرج 

می شود ...  ) مشروح در صفحه ۷ (

مانعی از سر راه رونق استان برداشته شد ؛ 

کد گمرکی به منطقه 
ویژه اقتصادی استان 
تخصیص یافت
صفحه ۷

بال تکلیفی 400 هکتار 
زمین رها شده در فردوس

با توسعه شهر فردوس و گسترش آن به سمت 
متمادی  های  سال  در طول  شد  موجب  شمال، 
در  گوناگون  های  کاربری  با  زیادی  های  زمین 
گوشه و کنار شهر به دالیل مختلف بال استفاده 

رها شود  که همین امر ... ) مشروح در صفحه ۳ (

کشتی استان پیر شد
 صفحه 4

آخرین وضعیت آبرسانی به روستاها
استاندار و مدیر آب و فاضالب روستایی استان تشریح کردند ؛

صفحه ۷

  استاندار : مدیران پروژه های نیمه تمام را به بخش خصوصی واگذار کنند  صفحه ۷  آیین تجلیل از 13 روحانی خادم خراسان جنوبی در بیرجند برگزار شد     صفحه ۷

جناب آقای محمدعلی زرنگ
انتصاب شایسته و مدبرانه جناب عالی را به سمت 

معاون اداره امور شعب بانک ملی استان خراسان جنوبی
تبریک عرض نموده، برایتان موفقیت روز افزون و توفیق خدمتگزاری 

مستمر را از درگاه ایزد منان خواستاریم.

خطی - پناهنده- شبستری

جنـاب آقـای بهـاری 
انتصاب بجا و شایسته جناب عالی را به عنوان

  معاون تشریفات ، روابط عمومی و امور بین الملل 
دفتر استاندار و مدیر روابط عمومی استانداری 

خراسان جنوبی
 که نشان از لیاقت و شایستگی شماست، تبریک عرض نموده ، از خداوند منان برای شما 

آرزوی موفقیت داریم.
مدیرعامل ، هیئت مدیره و پرسنل

 موسسه فرهنگی و هنری عرفان خراسان جنوبی

جناب آقای محمدعلی زرنگ
انتصاب بجا و شایسته جناب عالی را به عنوان

 معاون اداره امور شعب بانک ملی استان خراسان جنوبی
 که نشان از لیاقت و شایستگی شماست، تبریک عرض نموده 

 از خداوند برای شما آرزوی توفیق دارم. 
قدرت اله رمضانی

جناب آقای محمدعلی زرنگ
انتصاب شایسته جناب عالی را به عنوان

 معاون اداره امور شعب بانک ملی استان خراسان جنوبی
 که نشان از توانمندی در مدیریت و لیاقت شماست، تبریک عرض نموده 

 پیروزی و موفقیت روز افزون تان را از خداوند مسئلت می نماییم.

خـانواده

جناب آقای محمدعلی زرنگ
انتصاب بجا و شایسته جناب عالی را به عنوان

 معاون اداره امور شعب بانک ملی استان خراسان جنوبی
 که نشان از درایت و توانمندی شما می باشد، تبریک عرض نموده 
توفیقات روزافزون شما را از درگاه خداوند متعال مسئلت می نماییم.

خانواده های: فنودی و جعفری

جناب آقای محمدعلی زرنگ
انتصاب شایسته جناب عالی را به عنوان  

معاون اداره امور شعب بانک ملی استان خراسان جنوبی
 که نشان از تعهد، شایستگی و تجارب ارزنده شما در سطوح مختلف بانکداری می باشد

  تبریک عرض می نماییم، از خداوند متعال سالمتی و موفقیت روز افزون تان را خواستاریم. 

پدر، مادر، برادر و خواهرانت

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت 

مرحومه فاطمه فدوی
همسر محمد باقر ضیائی ) بازنشسته پست ( 

 را به اطالع می رساند: مراسم تشییع و تدفین آن مرحومه امروز شنبه 95/10/25  
ساعت 2  الی 3 بعدازظهر از محل غسالخانه برگزار می گردد.

لباقی
هوا

اکنون که در آستانه 
سی امین سالگرد شهادت عزیزمان 

حسین ایوبی
 قرار گرفته ایم، با ذکر فاتحه و صلوات یاد این شهید را 

گرامی می داریم.
خانواده شهید حسین ایوبی

دعوت به همکاری شرکت آذرخش انتقال نیرو
از داوطلبان متقاضی شغل با مدرک فوق دیپلم برق، واجد شرایط برای تامین نیروی بهره برداری )اپراتوری( تعدادی از پست های برق در استان های 

خراسان رضوی، شمالی و جنوبی دعوت به همکاری می نماید. برای کسب اطالعات بیشتر به سایت www.aptc.ir مراجعه نمایید.

مزایده نوبت اول رستوران پارک توحید
سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری بیرجند در نظر دارد: به استناد مصوبه هیئت مدیره سازمان، رستوران واقع در پارک توحید 
متعلق به خود را طبق آیین نامه معامالت شهرداری تهران، تسری به مراکز استان ها ، مصوب 1355/1/۲5 از طریق مزایده  
عمومی به صورت اجاره ماهیانه و دو ساله واگذار نماید. لذا از کلیه متقاضیان حقیقی و حقوقی تقاضا می شود برای دریافت اسناد مزایده 
به سایتwww.birjandpark.ir سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری بیرجند و یا به نشانی مهرشهر- خیابان امام حسین )ع( - نبش ابن سینا 
واحدپیمان و قراردادهای سازمان مراجعه نمایند و پس از تکمیل اسناد حداکثر تا پایان وقت اداری )14:30( مورخ 95/11/9 کلیه مدارک را به آدرس 

خراسان جنوبی- بیرجند- میدان ابوذر- شهرداری بیرجند- دبیرخانه حراست تحویل نمایند. 
* جلسه کمیسیون معامالت و بررسی پیشنهادات راس ساعت 10صبح  مورخ 95/11/10 در سالن جلسات شهرداری بیرجند برگزار می شود

* سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مزایده ذکرگردیده است * سازمان در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار می باشد *کلیه هزینه های نشر 
آگهی به عهده برنده مزایده می باشد * برای کسب اطالعات بیشتر با شماره 3-3۲308۷31 امور پیمان و قراردادهای سازمان تماس حاصل فرمایید.

مجتبی انصاری- مدیرعامل سازمان پارکها وفضای سبز شهرداری بیرجند
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ثبت نام تکمیل ظرفیت ارشد و دکتری آغاز شد 

جام جم-معاون آموزش و تحصیالت تکمیلی دانشگاه آزاد اسالمی از ثبت نام انتخاب رشته مرحله تکمیل ظرفیت بهمن مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی 
95 این دانشگاه خبر داد. وی با بیان اینکه این ثبت نام تا ساعت 24 روز چهارشنبه 29 دی  ادامه دارد، افزود: داوطلبانی که در آزمون دکتری تخصصی سال 95 
دانشگاه آزاد اسالمی شرکت کرده و دعوت به مصاحبه شده اند می توانند در رشته گرایشی که مصاحبه شده اند حداکثر 20 محل دانشگاهی را انتخاب کنند.

افزایش 5 نمره ای امتحانات 
میان ترم دانش آموزان 

جام جم- معاون شورای عالی آموزش و پرورش 
گفت:طبق مصوبه جدید شورا وزن نمرات امتحانات 
میان ترم دانش آموزان بیشتر شده و از 5 به 10 نمره 
افزایش یافته است، طبق این مصوبه از 20 نمره 
درسی هر دانش آموز 10 نمره به امتحانات میان ترم 
و 10 نمره به امتحانات پایان ترم تعلق می گیرد،وی 
ضریب امتحانات پایان ترم دانش آموزان از 4/5 به 
1/5کاهش و ضریب نمره امتحانات میان ترم از 4 

به 6 درصد افزایش یافته است.

شرط افزایش وام مسکن مهر

ایرنا- مدیرعامل شرکت عمران شهرهای  جدید 
با بیان اینکه افزایش وام تسهیالت مسکن مهر 
برای حل مشکل متقاضیانی است که آورده خود 
وام  میزان  افزایش  افزود:  کرده اند،  تکمیل  را 
مسکن مهر به 400 میلیون ریال فقط به پردیس 
بانک  که  داریم  ندارد.شیوه نامه ای  اختصاص 
مسکن با تعامل با وزارت راه و شهرسازی آن را 
تدوین می کند و برای مناطق مشکل دار تدوین 
شده که پردیس بدلیل مشکالت در اولویت است.

خبری از توزیع شیر مدارس نیست

مدیرعامل سابقه اتحادیه فرآورده های لبنی کشور 
گفت: قرار بود در برنامه پنجم سرانه مصرف شیر 
به 156 کیلوگرم برسد که اکنون با حذف یارانه آن 
به 70 کیلوگرم رسیده است و با ادامه این روند در 
آینده با فاجعه پوکی استخوان مواجه خواهیم شد.

کاهش جرایم فرار از خدمت سربازی 

جام جم-معاون نیروی انسانی ستاد کل نیروهای 
مسلح گفت: جرایم فرار از خدمت سربازی 21 درصد 
کاهش یافته است. این مقام ارشد نیروهای مسلح 
به فرمایش مقام معظم رهبری در جمع فرماندهان 
بکنید سربازان  نیروهای مسلح که فرمودند:کاری 
در دوران خدمت احساس تضعیف نکنند و 2 سال 
سربازی بهترین دوران توانمندسازی این افراد برای 
آینده جامعه است اشاره و تصریح کرد: با این نگرش 
مسئولیت  احساس  و  سربازان  منزلت  و  کرامت 

فرماندهان به آنان بیشتر می شود.

امام جمعه موقت تهران  : وحدت و انسجام 
مراسم تشییع آیت ا... هاشمی باید حفظ شود

امام جمعه موقت تهران با بیان اینکه درگذشت 
آیت  ا... هاشمی رفسنجانی حادثه ای سنگین 
برای انقالب اسالمی بود گفت: آقای هاشمی از 
آغاز دوران مبارزه به فکر تبیین اسالم و قرآن 
امامی کاشانی   بود. آیت  ا...  برای نسل جوان 
خطاب به تمام کسانی که به تشییع جنازه آیت  ا... هاشمی رفسنجانی 
آمده و در شهرهای مختلف برای آن مرحوم مجلس ترحیم برگزار کردند، 
گفت: پدران و مادران شما به عشق امام عصر)عج( زندگی کرده اند، لذا 
سستی نکنید و کنار نکشید و انسجام خود را برای عزت اسالم و انقالب 

و ادامه خون شهدا حفظ کنید و مبادا خناسان بر روی شما اثر بگذارند.

روحانی کاندیدای حزب اعتدال و توسعه
برای ریاست جمهوری سال ۹۶ است

وزیر ارتباط و فناوری اطالعات و عضو شورای 
حزب  گفت:  توسعه  و  اعتدال  حزب  مرکزی 
اعتدال و توسعه در انتخابات ریاست جمهوری 
سال 96 از آقای روحانی حمایت می کند. البته 
ما به دنبال آن نیستیم تا از االن فضای جامعه 
را انتخاباتی کنیم و زمانی که نزدیک ایام انتخابات بشویم حزب اعتدال 
و توسعه به وظایف خود عمل خواهد کرد و ما از مردم برای مشارکت 
گسترده در انتخابات دعوت می کنیم. واعظی ادامه داد: مرحوم آیت ا...

هاشمی رفسنجانی فراتر از یک شخصیت و یک اندیشه بود و تشییع 
پیکر ایشان در تهران و مراسمات ختمی که برای ایشان در سراسر کشور 
برگزار شد نشان داد که مردم اندیشه ایشان را فهمیده اند آقای روحانی 

هم یک دوست صمیمی خود را از دست داد. 

غرویان: »مصباح« درس تواضع می داد 
و »هاشمی« به آن عمل می کرد

اشاره  با  اصولگرا  روحانی  غرویان  محسن 
به این که »آیت  ا... هاشمی معتقد به اسالم 
رحمانی بود« گفت: نباید آن قدر دین را سخت 
و متحجرانه تفسیر و ارائه کنیم که جوانان از 
آن فرار کنند؛ چراکه اسالم دینی است که غم، 
شادی، دنیا و آخرت را باهم دارد. شاگرد سابق آیت  ا... مصباح بابیان 
تا آخرین روز و آخرین لحظات  ا... هاشمی رفسنجانی  این که »آیت 
ا... مصباح یزدی  آیت  بود« گفت:  پربرکت شان مشغول کار  زندگی 
به عنوان فردی متواضع که همواره گوش به فرمان  ایشان  از  همیشه 
مقام معظم رهبری بود یادکرده و اذعان می کرد که بنده درس تواضع 

را می دهم و آیت  ا... هاشمی رفسنجانی آن را عمل می کند. 

بادامچیان : روحانی مشی معتدلی را 
که گفت نتوانست رعایت کند

آقای   : گفت  موتلفه  مرکزی  شورای  عضو 
داشته  اعتدالی  مشی  می خواستند  روحانی 
که  این  برای  نتوانستند.  اصال  اما  باشند 
سیاست های ایشان دقیقاً جواب نداد. به جای 
این که گسترده نگر باشند باز هم در گیرودار 
نام  به  انداخت  راه  جدیدی  گروه  تازه  افتاد.  گروه ها  و  جناح بندی ها 
اعتدالیون. بادمچیان افزود : رئیس جمهور نتوانست بین تفکر های 
مختلف هماهنگی ایجاد کند و همین االن مسئولین اصلی معاونین 

ایشان، وزرای ایشان با هم خیلی اختالف نظر دارند.

هاشمی گفت دولت و مجلس با رهبری هماهنگ 
باشند تا بتوانند کارهای بزرگ انجام دهند

آقای   : گفت  نظام  مصلحت  تشخیص  دبیر 
شورای  و  قضائیه  قوه  با  برخوردی  هاشمی 
نگهبان داشت و به من می گفت ناراحتی هایی 
دارم ولی به هیچ وجه کاری نمی کنم دشمنان 
و ضد انقالب از آن سوءاستفاده کنند. رضایی 
تاکید کرد: نباید عده ای بیایند و فکر کنند آقای هاشمی چون برخی 
اظهار نظرو حرف هایی را می زده ما حرف های ایشان را دنبال و اقدام 
کنیم. این درست نیست چون اگر الزم بود خود آقای هاشمی حرکتی 
همواره   هاشمی  آقای  می گفت.  را  نظرش  فقط  ایشان  ولی  می کرد. 
می گفت به رهبری عشق می ورزم تا ضدانقالب سوءاستفاده نکنند .  وی 
تاکید کرد:  در جلسه ای آقای هاشمی گفت زمان که من رئیس جمهور 
بودم هر هفته به خدمت آقا می رفتم و گزارش می دادم و وقتی کاری 
شروع می کردم ایشان با تمام قدرت از من حمایت می کردند. امروز هم 
باید دولت و مجلس با رهبری هماهنگ شوند تا بتوانند کارهای بزرگی 
انجام دهند. رضایی با بیان اینکه کاری به چند نفری که در طول این 
مدت از مسیر امام خارج شدند، ندارم، گفت: اما در میان افرادی که در 
مسیر امام هستند آقای هاشمی یک الگو است، آقای مهدوی کنی یک 

الگو، آقای خزعلی یک الگو و احمد آقا هم یک الگو هستند.

از عملکرد اقتصادی دولت راضی نیستیم
عسگراوالدی عضو اتاق بازرگانی تهران گفت: 
بوده  برجام  بزرگترین دستاورد دولت موضوع 
است . وی با انتقاد از عملکرد اقتصادی دولت 
اظهار کرد: ما از  عملکرد دولت راضی نیستم 

و در این زمینه مشکالت زیادی وجود دارد. 

خارجه  امور  وزارت  آمریکای  و  اروپا  معاون 
ایران  درباره نشست کمیته مشترک 5+1 و 
نقض  درباره  آمریکا  از  ایران  شکایت  درباره 
این  گفت:  آمریکایی ها  سوی  از  برجام 
جلسه بنا به خواست ایران و برای رسیدگی 
خاطر  به  آمریکا  دولت  از  ایران  شکایت  به 
در یکسال گذشته داشت  بدعهدی هایی که 
است تشکیل شد و در بیانیه ای که در انتهای 
آقای  که  نامه ای  به  هم  شد  صادر  جلسه 

ظریف درباره شکایت ایران نوشته اشاره شده 
و هم تاکیدی بر اجرای برجام به بهترین نحو 
ممکن شده است. مجید تخت روانچی  با بیان 
تاکید  اعضا  تمام  مذاکرات  طول  در  اینکه 
داشتند که به هیچ وجه نباید اجازه سوءاستفاده 
از برجام داده شود، گفت: هیئت آمریکایی در 
این نشست تایید کرد هیچ آثار اجرایی درباره 

تمدید تحریم ها علیه ایران نخواهد داشت.
خارجه  امور  وزارت  آمریکای  و  اروپا  معاون 

ادامه داد: در بیانیه ای که در پایان این نشست 
صادر شد بر اجرای کامل و صحیح برجام از 

سوی تمام طرفین تاکید شده است.
از  یکی  سوال  به  پاسخ  در  تخت روانچی 
یک  گذشت  با  اینکه  بر  مبنی  خبرنگاران 
پی  در  آثاری  چه  توافق  این  برجام  از  سال 
داشته  مثبتی  آثار  برجام  گفت:  است  داشته 
این  که  بوده ایم  مواجه  با مشکالتی هم  اما 
مشکالت را به صورت شفاف با مردم در میان 

گذاشته ایم و یکی از مشکالت بدعهدی های 
آمریکایی ها بوده که ما در گفت وگوهای اخیر 
در وین به آن اشاره کردیم و در این نشست 
اجازه  نباید  که  ایران  نظر  این  با  اعضا  همه 
وجود  به  مشکلی  برجام  اجرای  روند  در  داد 
آید موافق بودند. وی با اشاره به سخنان اخیر 
گزینه پیشنهادی ترامپ برای تصدی وزارت 
امور خارجه آمریکا مبنی بر بازنگری در برجام 
تصریح کرد: ما بارها تاکید کرده ایم که پرونده 

برجام به هیچ وجه دوباره باز نخواهد شد و ما 
اجازه این کار را نخواهیم داد و این موضوع 

موضع تمامی اعضای 5+1 است.

معاون ظریف : پرونده برجام دوباره باز نخواهد شد

سرمقاله

شیرین یا تلخ ؛
 زندگی کنیم
* هرم پور

چرا  اینجاست!  (سؤال  اول  صفحه  از  سرمقاله  ادامه   (
درباره  و عروقی؟ چون کسی  قلبی  بیماری های 
آن با ما حرف نمی زند، چون آنهایی هم که حرف 
برای ورزش کردن،  نمی کنند  وادارمان  زنند  می 
کشیدن  کار  برای  و  بدنی  های  فعالیت  برای 
ها  همان  چون  بگذاریم،  وقت  عضالتمان  از 
زای تنش  های  مؤلفه  تا  کنند  نمی  تالشی   هم 
زندگی را از جامعه ی ما کم کنند یا از بین ببرند، 
نگرانی ها را کاهش دهند و نمودار عوامل استرس 
ما  به  کنند، چون کسی  نزولی  را  ما  زندگی  زای 
یاد نداده چگونه با مشکالت مبارزه کنیم، و ما هم 
ایم چگونه  نداده  یاد  مان  نوجوانان  و  به کودکان 
صبوری کنند و مبارزه، چون کسی نگفته کلیدهای 
حل مشکالت کوچک و بزرگ زندگی را از دست 
چه کسی بگیریم، و در این وانفسای زندگی، برای 
غصه  چیزهایی  چه  برای  و  بخوریم  غصه  چه 
این  که  خوبی  دوستان  مذاق  به  شاید  نخوریم. 
و  نیاید  خوش  چندان  خوانند  می  را  جمالت 
بگویم  صادقانه  بفرمایید  اجازه  اما  نباشد،  خوش 
بودن  شاد  نیستیم،  بلد  را  کردن  زندگی  واقعاً  که 
مشکالت  سرگذراندن  از  راههای  نیستیم،  بلد  را 
شود می  چیزی  آن  آخرش  و  دانیم،  نمی   را 
خودخوری،  یعنی  بینیم،  می  شما  و  من  که 
گاهی  که  روانی  و  روحی  مشکالت  دیگرآزاری، 
روان  و  رنجوری  روان  به کیس های حاد  تبدیل 
پریشی می شود، انتخاب بدترین و منفورترین راه 
یعنی خودکشی و در  این مشکالت  از  فرار  برای 
نهایت هم سرطان، سکته های مغزی و قلبی و 
مرگ های ناگهانی و البته بی موقع. چه باید کرد؟ 
کتاب  و  و حساب  نمودار  کشیدن  به  نیازی  هیچ 
و  آماری  های  فرمول  کشیدن  بند  به  و  ریاضی 
علمی نیست! ماجرا خیلی ساده تر از این هاست، 
آن  و  ندارند،  ازدواج  به  میلی  جوانان  سو  یک  از 
دسته فراوان تری هم که میل دارند، با شرایط واقعًا 
عجیب و غریب جامعه ما و هزار توی مشکالت 
بی درمان، پشیمان می شوند، نرخ باروری آنچنان 
که باید باشد نیست، طالق ها افزایش پبدا کرده 
با  پاسخ  و  قضاوت  شده،  زیاد  میرها  و  مرگ  و 
ساله  ده  در  اتفاقی  چه  روستاهایمان  برای   ! شما 
برای  چه؟  شهرهایمان  برای  افتاد؟  خواهد   آینده 
جمعیت  برای  چه؟  ها  استانی  هم  های  خانواده 
فعال و آماده به کار ما در عرصه های صنعت و 
توان  می  ریزی  برنامه  و  بینی  پیش  چه  تولید 
علمی  و  اقتصادی  و  فرهنگی  های  مؤلفه  کرد؟ 
به  رو  شرایط  این  با  توان  می  را  امنیتی  حتی  و 
ارتقاء دانست؟ اساساً جمعیتی باقی خواهد ماند که 
برایش بتوان ادعای برنامه ریزی داشت ؟ از سوی 
دیگر دوران گذر از زندگی سنتی به زندگی مدرن، 
سبک زندگی ما را به شدت متغیر کرده و بر موج 
های عادت  است،  کرده  سوار  اعوجاج   سهمگین 
ها،  نگرانی  و   کرده  بیمارمان  نادرست  غذایی 
دمار  روزه  هر  تقریباً  های  تشویش  و  استرسها، 
جز  به  تقریباً  است.  درآورده  روحمان  روزگار  از 
صبر  آستانه  و  تحمل  ترها،  قدیمی  از  معدودی 
جای  هر  و  یافته  کاهش  شدت  به  ما  همه  در 
یا  بیفتد  راه  دعوایی  تا  تلنگریست  منتظر  جامعه 
درست  روانی جدیدی  و  روحی  و  اجتماعی  تنش 
توصیه  بهداشت  و  توکل  و  ایمان  برای   شود! 
باقی  جایی  هیچ  تقریباً  هایمان،  زندگی  ی  شده 
ایم  کرده  خوش  را  دلمان  فقط  و  ایم  نگذاشته 
میانگین  به  سال  یک  سال،   5 هر  اینکه  به 
افزوده می شود! ایرانیان  زندگی  به  امید   سالهای 
 موقع آن رسیده که  پلی روی باتالق خود ساخته ی 
جور  را  ها  واقعیت  باال  آن  از  و  بسازیم  آمارها 
دادمان  به  کسی  وانفسا  این  در  ببینیم.  دیگری 
های ناآرامی  بزرگ  بلبشوی  در  رسید.   نخواهد 
تحمیل شده به زندگی و روحمان؛ از اخبار حوادث 
خون بار گرفته  تا مشکالت اجتماعی، تا مشکالت 
اقتصادی، تا ورشکستگی صندوق ها و مؤسسات 
مالی و اعتباری و تا فشارهای ناشی از بیکاری و 
افزایش  قیمت ها و کاهش توان خرید و قیمت 
افتادگی اقساط و شهریه  مسکن و اجاره و عقب 
دانشگاه و جهیزیه فرزندان دم بخت، خودمان هستیم 
 که باید به داد خودمان برسیم، باید تکنیک های 
یاد بگیریم  باید  بیاموزیم،  را  با مشکالت  مواجهه 
چگونه زندگی کنیم، آنهم زندگی در شرایط سخت!!
)لطفا نظر و پیشنهاد خود در رابطه با یادداشت های روزنامه 

را به شماره 09304943831 ارسال فرمایید(

آپارتمان فروشی با شرایط خاص 
طبقه همکف با چهار پله - تمام روز آفتابگیر- حیاط و درب مستقل از بلوک 
امکانات به روز- پارکینگ - انباری 7 متر- 85 متر مفید- تخلیه و آماده 

وام 60 میلیونی  فی: 115 میلیون مفتح 55 یا سجاد 26 ، بلوک 2 واحد 1         
09155614320

www. iranwash. ir قالیشویي و مبل شویي ایـران

صاف صاف ، لول لول ، تخت تخت   2- 20 43 42 32  / ۶۶ ۶۶ 44 32     

برای اولین بار فرش های خود را اتو کشیده تحویل بگیرید
دفتر : توحید21 - نبش نبوت 21 - پالک 105
عضو معتبر اتحادیه   مسئول: دستگردی

لولـه بازکنـی  شبانه روزی
تشخیص ترکیدگی لوله های فاضالب و آب، رفع بوی نامطبوع
ترمیم کف سرویس ها با روش نانو ، 100 درصد تضمینی

09158626228- 09158346779 اسحاقی

دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی فوق العاده )نوبت اول(
شرکت تعاونی مسکن پویش کار شرق خراسان جنوبی

تاریخ انتشار: 95/10/25

جلسه مجمع عمومی فوق العاده )نوبت اول( شرکت تعاونی مسکن پویش کار شرق خراسان جنوبی یکشنبه 
95/11/10 ساعت 4/30 بعدازظهر در محل دفتر شرکت واقع در پاسداران 15 رسالت 3 پالک 32 برگزار 
می شود. از کلیه اعضا دعوت می شود برای اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل در این مجمع حضور بهم 
رسانند. ضمنا چنانچه عضوی بنا به دالیلی نتواند شخصا حضور یابد، می تواند همزمان با نماینده تام االختیار 
خویش با هم به دفتر شرکت مراجعه و برگ وکالت نامه را تنظیم  و برگ ورود به جلسه مجمع را دریافت نماید. 
حداکثر آرای وکالتی هر عضو سه رای و هر فرد غیر عضو یک رای می باشد. دستورجلسه: 1- تصمیم گیری 

در خصوص انحالل شرکت تعاونی               شرکت تعاونی مسکن پویش کار شرق خراسان جنوبی

بیمه معلم کد: 25۶۹
 صدور انواع بیمه نامه ها به صورت

 نقد و اقساط 8 ماهه و کسر از حقوق 
 نمایندگی سید محمد امیرآبادی زاده

ابتدای بلوار آوینی- بین سمن و یاسمن
تلفکس: 32404040

09158642955 

فروشگاه کودک امیـر
پوشاک، سیسمونی، اسباب بازی،  بازی فکری ، سه چرخه با قیمت مناسب  

 *اجناس شب عید رسید*   سجادشهر،امامت 2، جنب بانک ملت        32412973

به اطالع هم استانی های گرامی می رساند: 

تعدادی از شماره تلفن های همراه که مالکیت آن در اختیار افراد 
زیر 18 سال، فوت شدگان و بعضا مغایرت مشخصات داشته، قطع شده است لذا با عنایت 
به الزام سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کشور مبنی بر تعیین تکلیف این دسته 
از تلفن ها ، مالکین و استفاده کنندگان آن می توانند برای رفع مشکل و وصل ارتباط به 

فروشگاه ها، مراکز فول سرویس و دفاتر پیشخوان دولت در سطح استان مراجعه نمایند.

روابط عمومی مخابرات منطقه خراسان جنوبی

نتیجه انتخابات انجمن صنفی کارفرمایی نمایندگان بیمه آسیا استان خراسان جنوبی  
به استناد ماده 131 قانون کار و آیین نامه مربوط و به موجب صورتجلسه مورخ 95/09/29 مجمع عمومی و صورتجلسه مورخ 
95/10/07 هیئت مدیره و سایر مدارک تسلیمی، اسامی و سمت هر یک از اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره انجمن مذکور 

که از تاریخ 95/09/29 به مدت سه سال و بازرسان از تاریخ یاد شده به مدت یک سال انتخاب شده اند به شرح ذیل می باشد:
رئیس و دبیر هیئت مدیره 1- آقای حمیدرضا خیاط             
نایب رئیس هیئت مدیره 2- آقای صادق سیاسی           
خزانه دار هیئت مدیره  3- خانم زهرا قاسمی     

عضو علی البدل هیئت مدیره 4- آقای محمد قائم پناه                
بازرس اصلی انجمن 5- آقای سید حسن آسال                           

بازرس علی البدل انجمن 6- آقای محمد حسین غالمی           
انجمن مذکور به شماره 102-3/2-14 در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان به ثبت رسیده و مطابق اساسنامه انجمن 
کلیه اسناد و اوراق مالی و بهادار و تعهدآور با امضای رئیس هیئت مدیره یا دبیر به اتفاق خزانه دار و ممهور به مهر انجمن معتبر 

  مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان خراسان جنوبیخواهد بود.

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت اول
ریال جمعا  قرار هر تن 85000  از  اجرایی 4000 تن مصالح شکسته  پرونده کالسه 950791 و 952039  اینکه در  به  نظر 

به مبلغ 340/000/000 ریال کارشناسی شده در قبال بدهی آقای مهدی نارمنجی به مبلغ 106/327/904 ریال در حق آقای محمد 
از طریق  االجرا در حق دولت  ریال حق  مبلغ 15/000/000  آقای حمید نجفی و جمعاً  ریال در حق  و مبلغ 217/452/788  بیجاری 
مزایده روز دوشنبه 1395/11/11 از  ساعت 9 الی 10 صبح در دفتر اجرای احکام مجتمع شورای حل اختالف بیرجند به فروش برسد 
که قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به شخصی که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ پیشنهادی 
فی المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید. در 
غیراین صورت 10 درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. لذا متقاضیان در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل 
از موعد مزایده به این اجرا واقع در خیابان طالقانی - بین طالقانی 16 و 14 مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند مراجعه و از مورد 
آدرس به  دادگستری  از وب سایت  مزایده  آگهی  بود. ضمناً  به عهده خریدار خواهد  انتقال  و  نقل  آورند. هزینه  به عمل  بازدید   مزایده 

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

 پیمانکاران آگهی فراخوان عمومی
 دانشگاه بیرجند  دانشکده هنر وتاسیساتی تکمیل عملیات ساختمانیمناقصه   

 
به صورت  سرجمع )بخشنامه  به شرح ذيلرادانشگاه بیرجند  دانشکده هنروتاسیساتی  عملیات ساختمانی اجرايبیرجنددرنظردارد دانشگاه
تجرب ه انج اک کاره اي ت آزادوی شرکت هاي داراي ظرفن منظورازيبدد.يواگذارنما طيمانکاران واجد شرای( به پ 04/02/89مورخ  6405/100
 10/1395//25از ت اري   و اسناد مناقصهجهت دريافت اسناد توان ارزيابی ،دست داشتن درخواست کتبی  بادر ديآدعوت به عمل میمشابه 
وي ل ب ه ت نسبت  انتشار آگهی نوبت دوکپس از روز 12مراجعه و حداکثر تا  پارسشرکت مهندسین مشاور فردا فن به  29/10/1395لغايت 

 اقداک نمايد. اسناد به دبیرخانه دانشگاه بیرجند
 دانشگاه بیرجندکارفرما : 
  2،طبقهمجتمع اداري تابان،خیابان تابان غربی،دفتر مرکزي مشاور:تهران،بلوار آفريقا بعد از پل میرداماد نشانی

     021-88794183-86تلفن تماس:                                                                                                                                                               
 طبقه همکف 45،پالک 8ر مدرس،خیابان سعیدي ا،بلونشانی دفتر نمايندگی خراسان جنوبی:استان خراسان جنوبی، شهرستان بیرجند

     0561-2210365تلفن تماس:                                                                                                                                                               
م ل اجراي 
 پروژه

ه متراژ پروژ
 مدت اجراي کار رتبه موردنیاز )متر مربع (

مبلغ تقريبی برآورد بر اساس فهارس بهاي  مشخصات کلی پروژه )ماه شمسی (
 95سال 

شهرستان 
 سه ابنیه 7100 بیرجند

احداث ساختمان دانشکده  ماه 24 پنج تاسیسات
 هنر دانشگاه بیرجند

 ريال 135،910،046،816 
 

 هاي پروژه شامل اقساط پیش پرداخت و صورت وضعیت ها از م ل اوراق خزانه اسالمی خواهد بود الزک به ذکراست کلیه پرداخت -
پاکت هاي الف و ب و ج پیمانکارانی بازگشايی خواهد شد که حداقل امتیاز ارزيابی کیفی را از کمیسون مناقصه کسب الزک به ذکر است   -

 نمايند
 
 
 
 
 
 

 فهرست بهای
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آگهی فراخوان عمومی پیمانکاران
مناقصه تکمیل عملیات ساختمانی و تاسیساتی دانشکده هنر دانشگاه بیرجند

اجاره قالب فلزی جک و کلیه تجهیزات 
بتونی ، ساختمانی و دیزل ژنراتور  

09153613243 - شریفی

نقـاشی ساختمـان
درب اتوماتیک سید  09398834365 - خسروی

مجری انواع: )درب های اتوماتیک ، جک  
پارکینگی ، کرکره ، سکوریت اتومات(

09155614880 -09303107002

056 - 32210365 / 09153611280

کمیسیون



از میان نامه های رسیده
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424 3
شنبه* 25 دی 1395 * شماره 3696

برگزاري انتخابات شوراي اجرائي كانونهاي دانش آموزي استان خراسان جنوبي
   

  ایرنا - معاون امور جوانان جمعیت هالل احمر استان از برگزاري انتخابات کانونهاي دانش آموزي استان خبرداد. موهبتي  اظهار کرد: با توجه به درخواست مدارس  مبنی بر تاسیس کانون دانش 
آموزي هالل احمر و پس از فراخوان عضویت در مدارس و  ضرورت برگزاری انتخابات در کانون با هماهنگی های قبلی انتخابات برگزار شد. وی افزود: پس از برگزاری این انتخابات پنج نفر 

 سالم  چرا مسئوالن کارها را اینقدر سخت می کننداز افرادی که باالترین آرای را کسب کرده اند که به عنوان شورای اجرایی کانون انتخاب می شوند پس از این مرحله دبیرکانون به سازمان جوانان جهت دریافت حکم دبیری معرفی می شود.
به  مراجعه  ابتدا  مثال  باشید.  مردم  فکر  به 
کارشناس  توسط  بازدید  و  پالك  مرکزتعویض 
معاینه  مرکز  پست  باجه  در  حضور  سپس  فني 
ازصف  بعد  مدارك  بازدید  و  فیش  دریافت  و 
مراجعه  راهور سپس  افسرپلیس  توسط  طوالني 
سپس  دارایي  و  شهرداري  و  بیمه  شرکت  به 
پیشخوان  ودفتر  مختلف  بانك   ٤ به  معرفي 
دولت سپس بردن فیشهاي بانکها به آن ادارات 
رفتن  تایید  مهر  زدن  از  بعد  شهر  نقطه  درسه 
مدارك  بازدید  و  گذاري  پالك  دایره  مجددبه 
معرفي  سپس  و  مرکز  کارشناسان  توسط 
از  بعد  بلوارپیامبراعظم   راهوردر  پلیس  به 
براي  مرکز  به  مراجعه  مهرتایید  و  بازدیدایشان 
تعیین پالك براي چند روز بعد و سپس مراجعه 
نصب پالك شما.  براي  مرکزتعویض پالك  به 
ببخشید عزیزان شماراخسته کردم ولي دقیقا ٤ 
روزشما باید وقت تلف کنید براي یك پالك آیا 
براستي نمي شود تمام این مجموعه ها در یکجا 

باشند و مردم از سرگردانی نجات پیداکنند. 
ارسالی تلگرام آوا
نهادها  که  توجه  دولت  مردان  و   سالم  قابل  
  نبض  بازار و تورم  رو یك  رقمی  نگه  داشتن  مثل 
چون   گشاده   سوراخش    اینکه  غربال  تورم  خیلی 
گران  شد  پنجاه  درصد   تا  عدس   لپه  و  نخود  و 

 نخود یازده  هزار !  اصال به  نخود نمیاد
0937...973
شماره  کارمندش  که  دانشگاهی  ریاست  به  باید 
دانشجو  اختیار  در  را  استاد  منزل  آدرس  و  تلفن 
می گذارد تا مرزی بین حریم شخصی و کاریش 
برای  واقعا  داد.  لیاقت  باش، نشان  نداشته  وجود 

همه آنها متاسف هستم
0915...212
 دولت محترم برای مبارزه با رکود دستور داده اند
و  کوچك  واحدهای  وامها   تقسیط  و  تمدید  با 
افراد  چون  و  نمایند  فعال  را  تولیدی  بزرگ 
و  کارخانجات  صاحبان  و  بزرگ  وامهای  دارای 
ترند  برجسته  و  تر  شاخص  بزرگ  کارگاههای 
و  ها  استانداری  مثل  دولتی  عوامل  دخالت  با 
می  درست  اموراتشان  هرحال  به  ها  فرمانداری 
شود که تا کنون در شهرك های صنعتی وامهای 
نتیجه  به  میلیاردی  های  بخشش  با  میلیاردی 
رسیده است. متأسفانه در همین رکود نفس گیر 
خرده  کشاورز  یا   و  جزئی   کاسب   یك  وقتی 
مالك  برای یك وام ده میلیونی اقدام کند فقط 
بانك  در  پشت  برگشتی  چك  فقره  یك  برای 
یك  خواندیم  خبرها  در  حالیکه  در   ! ماند  می 
نجیب زاده با 600 فقره چك برگشتی وام هزار 

میلیاردی گرفته است !!  اسم این کار چیست؟
0915...639 
پول  کافی  فقط  وباران  برف  نزول  برای  سالم 
دنیاپرست  و  دپول  افرا  شده  انباشته  سرمایه  و 
ازبانکها و موسسات خارج وصرف عمران و آبادی 
و امور خیریه و اشتغال شود. همراه با دل و نیت 
پاك و خدایی، صدوهزاران نماز باران فایده ندارد.
0935...579 
مسئولین  از  کنم  خواهش  خواستم  می  با سالم 
محترم حاالکه دورمیدان آدینه)مصلی المهدی( را 
دارن بهسازی میکنن،القل یك راه باز میذاشتن 
برا تردد ساکنین معصومیه وسایت اداری بسمت 
این  ساکنین  تا   ، برعکس  و  مفتح  و  سجادشهر 
ابتدای  یا  توحید  میدان  به  رفتن  برای  مناطق 
طالقانی  برن  یا  مجبورنباشن  یا...  سجادشهر 
سجادشهر  دوم  میدان  برن  باال،یا  برن  دوباره 
دوباره بیان پایین، این کار عالوه برسهولت تردد 
اهالی بسیار زیاد منطقه ، ازحجم ترافیك کاسته 
ارزوی همه  در زمان صرفه جویی می شود،این 

ساکنین منطقه معصومیه وسایت هست،ممنون
0990...802
خوب است رسانه ها ی استانی همانطوریکه گالیه 
کنند0 عملکردهای  را چاپ می  مسئولین  از  ها 
زیبا را هم منعکس نمایند . بنده از مسئول محترم 
استان  دادگستری  های  زیرمجموعه  از  یکی 
آنچنان حرکت زیبای اخالقی و اسالمی و انسانی 
در  خودم  اوأل  که  کردم  مشاهده  را  ای  شایسته 
کنم می  فکر  و  شدم  شوکه  امروزی   جامعه 
در خواب بوده ام و برای هر کس تعریف می کنم 
سیستم  در  که  افسوس  و  شود  می  متحیر  فقط 
افراد شایسته ای گمنام به خدمت  اداری ما چه 
مشغولند که مطرح نمی شوند 0 حیفم می آید که 
امکان طرح اصل موضوع فراهم نمی شود 0 فقط 
از روزنامه محترم درخواست چاپ این پیام را دارم
0915...639 
خانه  شهاب  خیابان  معصومیه  از  من  سالم  با 
های بنیاد تماس می گیرم مامور قبض اب برق 
گذاشته  درب  راجلو  قبضها  متاسفانه  گاز  تلفن 
بیشتروقتها  میگذارن  ان  روی  هم  وسنگی 
میشه  وقطع  وتلفن  نمیرسه  دستمون  به  قبضی 

خواهشمندم تذکر بدین
915 ... 682
از نیروی انتظامی خواهشمندیم جوانانی که درفضای 
سبز انتهای تهامی 8 که محل عبور و مرور نوامیس 
اهالی است وتا  تا پاسی ازشب باعث سلب آسایش 

وامنیت خانواده ها هستند راجمع آوری کنند.
915 ... 368
های  خرابه.پیچ  واقعا  تاقهستان  زهان  جاده 
افتضاح  آسفالت   ، عرض  کم  جاده   ، خطرناك 
ماه   6 اونم  که  کردن  روکش  یه  قبل  سال   .
دوام نیاورد وفقط هزینه بی خودی بود. خواهشا 

مسئولین جاده رو ببینن وبراش فکری کنن.
915 ... 585

پاسخ مسئوالن به پیام شما

جوابیه های شهرداری بیرجند
و سازمان های تابعه

- احتراما عطف به مطلب مندرج در ستون پیام 
پارك  حق  خصوص  در   95/9/22 مورخ  شما 
رساند  می  استحضار  به  منتظری  خیابان  در 
 ، دیگر  خیابان  هر  یا  و  منتظری  خیابان  در 
احترام  دلیل  به  شود  می  اجرا  پارك  طرح  اگر 
از  بسیاری  چون  است  کسبه  و  شهروندان  به 
جلوی  پارکینگ  ظهر  از  بعد  تا  صبح  از  کسبه 
مغازه را اشغال کرده و حق عمومی مردم را می 
گیرند که با اجرای طرح پاکبان مردم عادی که 
عوارض پرداخت می کنند نیز می توانند از حق 

پارکینگ جهت خرید استفاده نمایند.
- احتراما عطف به مطلب مندرج در ستون پیام 
شما مورخ95/9/21 در خصوص اینکه اداره آب 
خصوص  در  مهرشهر  ساکنان  به  فاضالب  و 
انشعاب آب و فاضالب ملك خود قبل از حفاری 
اطالع رسانی نماید به استحضار می رساند قبل 
از هرگونه روکش آسفالت به کلیه شرکت های 
در  تاسیساتی  اگر  که  شود  می  اعالم  خدماتی 
غیره  و  انشعابات  کشیدن  جهت  دارند  محل 

اقدام نمایند.
ستون  در  مندرج  مطلب  به  عطف  احتراما   -
پیمانکار  تغییر  در خصوص   95/9/16 شما  پیام 
های  پارك  کارت  ابطال  و  جمهوری  پارکبان 
جدید  سیستم  رساند  می  استحضار  به  قبلی 
پارکبان از طریق تلفن همراه و پیام فرستاده می 
شود و شهروندان اطالعات کارت را به صورت 
های  کارت  مبالغ  لذا  نمایند  می  دریافت  پیام 
تعویض  و  یابد  انتقال می  به کارت جدید  قبلی 

کارت جهت رفاه حال شهروندان می باشد.
پیام  ستون  در  مندرج  مطلب  به  عطف  احتراما 
کسبه  استفاده  95/9/16درخصوص  مورخ  شما 
از محل های پارك حاشیه ی خیابان های شهر 
رسانددر  می  استحضار  به  آخر شب  تا  صبح  از 
طبقاتی  ،پارکینگ  بازار  و  جمهوری  خیابان 
توسط شهرداری بیرجند احداث شده که بازاریان 
پارکینگ طبقاتی و همشهریان عزیز  از  محترم 

از حاشیه خیابان جمهوری استفاده نمایند.
پیام  ستون  در  مندرج  مطلب  به  عطف  احتراما 
فعالیت  خصوص  در   95/10/7 مورخ  شما 
مصلی  جنب  های  مخروبه  در  فروشان  دست 
برای  شهرداری  رساند  می  استحضار  به 
خیابان غفاری  ابتدای  روز  بازار  در  دستفروشان 

مکانی در نظر گرفته است. 

سالم خداقوت از آوای خراسان جنوبی گالیه 
لطفا  هستم  بانك  کارمند  یك  هم  من  دارم 
دولتی  های  بانك  نکنید  قضاوت  طرفه  یك 
سرمایه  قانون  طبق  را  مردم  های  سپرده 

بال تکلیفی 400 هکتار زمین رها شده در فردوس
توسعه شهر  با  سید محسن سربازی- 
شمال،  سمت  به  آن  گسترش  و  فردوس 
موجب شد در طول سالهای متمادی زمین 
های زیادی با کاربریهای گوناگون در گوشه 
استفاده  بال  مختلف  دالیل  شهربه  کنار  و 
رها شود که همین امر مشکالت زیادی را 
به  اکنون  آورده و  به وجود  برای شهرداری 
معضلی در ساخت و سازهای شهری تبدیل 
شده است، در این میان مالکان این زمینها 
نیز عزمی برای استفاده بهینه از آنها ندارند 
ضمن اینکه ابزارهای قانونی نیز چندان قوی 
نیست تا مالکان حقیقی و حقوقی را مجبور 
کند فکری برای این زمین ها بردارند. مردم 
نیز از وضع شهر گله دارند و معتقدند عالوه 
زیبایی  به  شده  رها  های  زمین  اینکه  بر 
شهر لطمه می زند باعث مکانی برای بروز 
در  گردد  می  نیز  اجتماعی  های  ناهنجاری 
در  که  شهروندان  از  نفر  دو  سراغ  به  ابتدا 
کنند  می  زندگی  ها  زمین  این  همسایگی 

رفتم تا نظرات آنان را جویا شوم.
است  فردوسی  شهروندان  از  زاده«  »رستم 
که در خیابان حافظ 9 دارای جایگاه عرضه 
سوخت خودرو می باشد. وی به زمین یك 
بنزین وی قرار  هکتاری که در پشت پمپ 
گرفته اشاره کرد و افزود: سالها است که این 
پیگیریهای  و  شده  رها  خود  حال  به  زمین 
اهالی محل از طریق شهرداری و فرمانداری 
به نتیجه ای نرسیده است. به گفته وی این 
زمین به محل تخلیه نخاله های ساختمانی 
تبدیل شده است.  زباله های مردم  وبعضا« 
ماشین های سنگین  پارك  تاکید کرد:  وی 
در این زمین  نیز آرامش را درطول شبانه روز 
از مردم گرفته و ضروری است شهرداری هر 

چه زودتر فکری برای این معضل بردارد.

زمین های رها شده به محلی 
برای تخلیه زباله ها تبدیل شده

بلوار شهید بهشتی  از ساکنین حاشیه  یکی 
های  زمین  بلوار  این  حاشیه  در  گفت:  نیز 
کنون  تا  که  دارد  وجود  زیادی  شده   رها 
آنها  برای  اقدامی  هیچگونه  شهرداری 

کرد:  تصریح  منصوریان  است.  نداده  انجام 
لحاظ  به  ها  زمین  این  ارزش  در حالی که 
شهر  نقاط  بهترین  از  یکی  در  گرفتن  قرار 
بلوار  از حاشیه  توان حداقل  است می  زیاد 
برای ساخت واحدهای تجاری استفاده کرد. 
زمین های منظر شهری  این  به گفته وی 
برای تخلیه  به محلی  نیز زشت کرده و  را 

زباله و پارك خودرو تبدیل شده است. وی 
تاکید کرد: در حالی که بسیاری از جوانانی 
ندارند  سرپناهی  اند  کرده  ازدواج  تازه  که 
در  شده  رها  زمین  اینهمه  شاهد  باید  چرا 
شهر باشیم و شایسته است در نقاطی مانند 
حاشیه این بلوار که دارای زمین های زیاد 
مسکن،  های  تعاونی  طریق  از  میباشد 
که  مسکن  اولیه  مشکل  از  بخشی  حداقل 

تامین زمین است حل شود.

آمادگی اوقاف برای همکاری 
با سرمایه گذاران

فردوس  خیریه  امور  و  اوقاف  اداره  رئیس 
های  زمین  دارای  متبوعش  اداره  که 

موقوفی زیادی در شهر می باشد نیز گفت: 
بهترین  در  فردوس  وقفی  اراضی  از  برخی 
این  و  گرفته  قرار  شهری  های  موقعیت 
گذاری  سرمایه  چنانچه  داریم  را  آمادگی 
کند  گذاری  سرمایه  زمینه  این  در  بخواهد 
با وی همکاری کنیم. حجت االسالم الهی 
نیز  ارگانها  و  نهادها  از  برخی  کرد:  اضافه 

برای  ها  زمین  این  تا  هستند  این  خواهان 
قرار  آنها  دراختیار  هیئت  و  مسجد  احداث 
و  صرفه  باید  موارد  این  تمام  در  که  گیرد 
وی  گفته  به  شود.  رعایت  موقوفه  صالح 
زمین  مربع  متر   1000 حاضر  زمان  در 
سرمایه  امکان  که  شهر  نقاط  بهترین  در 
گذاری دارد و 3000 متر مربع نیز در داخل 
محدوده خدماتی با کاربری مسکونی داریم 
گذاران  سرمایه  با  همکاری  به  حاضر  که 
این  به  جدی  کسی  کنون  تا  اما  هستیم 

مسئله ورود پیدا نکرده است.
شهردار فردوس نیز یکی از مشکالت شهر 
را موضوع اراضی بایر با کاربری مسکونی 
محدوده  هکتار   1350 از  افزود:  و  دانست 
را  هکتار   ٤00 فردوس،  شهر  خدماتی 

دهد  می  تشکیل  شده  رها  های  زمین 
انجام  آنها  در  سازی  و  ساخت  هنوز  که 
کرد:  خاطرنشان  مقدم  حالج  است.  نشده 
زراعی  ها  زمین  این  از  بخشی  کاربری 
بوده و هنوز  آنها مسکونی  اما عمده  است 
اند.  نکرده  مشخص  را  آنها  وضع  مالکان 
وی ادامه داد: این زمین ها اغلب در بلوار 

شهرك  بهشتی،  شهید  بلوار  جنوبی،  بعثت 
رضا  امام  شهرك  شهر،  شمال  در  ولیعصر 
که  گرفته  شهرقرار  جنوب  کمربندی  و 
مالکیت  در  وقفی  زمین  بصورت  بخشی 
اشاره  با  وی  است.  فردوس  اوقاف  اداره 
اینکه بنیاد مستضعفان نیز دارای زمین  به 
گفت:  است  شهر  در  ای  شده  رها  های 
دیوار  صدور  درخواست  اخیرا«  بنیاد  این 
کشی این اراضی را به شهرداری داده که 

موضوع در دست اقدام است. 

شهردای اعتباری برای اجرای 
ماده 110 قانون شهرداریها ندارد

قانون   110 ماده  اساس  بر  وی  گفته  به 

تکلیف  تعیین  اراضی  گونه  این  شهرداریها 
شده است به این معنی که شهرداری باید 
بناهای مخروبه  به زمین های رها شده و 
پاکی  منافی  و  دارد  ای که در شهر وجود 
مهلت  ماه  دو  باشد  می  شهر  زیبایی  و 
شهر  مصوب  نقشه  اساس  بر  تا  دهد  می 
کنند.  اقدام  آنها  کشی  دیوار  به  نسبت 
مهلت  در  مالکین  چنانچه  کرد:  تاکید  وی 
نمایند شهردای  امتناع  یا  و  مقرر مسامحه 
گونه  هر  شهر  نقشه  اساس  بر  تواند  می 
داده  انجام  را  دیوار کشی  قبیل  از  اقدامی 
 10 باضافه  شده  انجام  های  هزینه  و  و 
وی  بگیرد.  مالك  از  را  اضافی  درصد 
در  قانونی  ماده  این  اجرای  کرد:  تصریح 
مالی  مشکالت  بدلیل  شهرداریها  از  خیلی 
نیز  فردوس  شهرداری  و  نمیشود  عملیاتی 

این توانایی را ندارد تا آنرا اجراء کند.

مردم از طرح تشویقی 
شهرداری استقبال نکردند

گذشته  سال  کرد:  عنوان  فردوس  شهردار 
الیحه ای به شورای شهر تقدیم کردیم که 
به تصویب نیز رسید و بر اساس آن در یك 
مهلت شش ماهه هر کدام از مالکان که به 
شهرداری مراجعه و درخواست حصارکشی 
تشویق  باشند  داشته  را  ها  زمین  اینگونه 
های ویژه ای در زمینه عوارض دیوارکشی 
برای آنها لحاظ شود که متاسفانه استقبالی 
از این طرح نشد. وی ادامه داد: زمین های 
شهرآسیب  زیبایی  و  بهداشت  به  رهاشده 
لحاظ  به  قدیمی  های  بافت  در  و  زند  می 
تخلیه زباله و نخاله های ساختمانی، چهره 
به  است.  داده  نقاط  این  به  زشتی  بسیار 
ساختمانی  های  نخاله  معموال  وی  گفته 
این  از  شهرداری  توسط  مستمر  زباله   و 
زمین ها جمع آوری می شود اما مردم باید 
رعایت کنند و از ریختن زباله در این نقاط 
خودداری کنند. وی تاکید کرد: در موضوع 
اراضی وقفی نیز این آمادگی را داریم تا با 
برای  را  کشی  دیوار  مجوز  ویژه  تخفیف 

این زمین ها صادر کنیم.

به ازای خرید هر باطری
 یک جعبه کمک های اولیه هدیه بگیرید

نقد -  اقساط     با چک 3 ماهه
09013772626 ان
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انصاف پیشه کار ماست
                                          اعتماد شما اعتبار ماست 

لولـه بازکنـی 
تشخیص و رفع بو و نمبه روش ایزونانو، شبانه روزی

32435686-09365237014 09157063220 - خسروی

100 درصد 

تضمینی

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت دوم
نظر به اینکه در پرونده اجرایی شماره 950335 محکوم علیه مهدی گل پنجه و شرکت آدینه راه باقران و سید علی 

مرحمتی محکومند متضامنا به پرداخت مبلغ 148/150/953 ریال بابت اصل خواسته و غیره در حق محکوم لها نجمه سادات 
حقانی ثانی و پرداخت مبلغ 6/550/000 ریال بابت حق االجرا در حق دولت و با توجه به توقیف یک ماشین نیسان پاترول 4 
درب مدل 1369 شش سیلندر سفید رنگ به شماره انتظامی 241 ص 46 ایران 52 که حسب نظریه کارشناسی موتور سالم 
و اطاق سالم و تماما بازسازی و رنگ شده است و الستیک 20 درصد و بیمه دارد که به مبلغ 120/000/000 ریال کارشناسی 
شده است که از طریق مزایده در روز شنبه تاریخ 95/11/09 از ساعت 9 الی 10 در دفتر اجرای احکام حقوقی به فروش برسد 
که قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به کسانی که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند فروخته خواهد شد. 10 درصد 
مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن 
معامله اقدام نماید در غیر این صورت 10 درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. 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.
رجبی - مدیر دفتر  اجرای احکام حقوقی دادگستری بیرجند 

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت اول
نظر به اینکه در پرونده کالسه 951947 اجرایی اموال شامل 5 دستگاه گوشی )اسمارت ، HTC ، آیفون ، سامسونگ( به 

مبلغ 23/700/000 ریال، 3 دستگاه تبلت به مبلغ 11/400/000 ریال، تلفن رومیزی بی سیم تکنیکال به مبلغ 1/850/000 ریال 
و لپ تاپ ACER  مدل 4330  به مبلغ 10/000/000 ریال جمعا به مبلغ  46/950/000 ریال کارشناسی شده در قبال بدهی آقای 
حمید گلثومی به مبلغ 52/894/736 ریال در حق آقای مهدی شاکری نژاد و مبلغ 2/500/000 ریال حق االجرا در حق دولت از 
طریق مزایده روز شنبه 1395/11/9 از ساعت 9 الی 10 صبح در دفتر اجرای احکام مجتمع شورای حل اختالف بیرجند به فروش 
برسد که قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به شخصی که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد. 10 درصد 
مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن 
معامله اقدام نماید. در غیر این صورت 10 درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. لذا متقاضیان در صورت تمایل 
می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا واقع در خیابان طالقانی - بین طالقانی 16 و 14 مجتمع شوراهای حل اختالف 
بیرجند مراجعه و از مورد مزایده بازدید به عمل آورند. هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود. ضمناً آگهی مزایده از وب 

سایت دادگستری به آدرس www.dadkj.ir قابل مشاهده می باشد.

منفرد - مدیر اجرای احکام مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند 

انجمن خیریه بیماران ام اس استان برای راه اندازی واحد توانبخشی 
خود نیازمند یک باب واحد مسکونی به صورت اهدای موقت می باشد. 
لذا از شما همشهریان خیراندیش که همواره در امور خیریه پیش قدم 

می باشید،تقاضای مشارکت در این عمل خداپسندانه را داریم.
هیئت مدیره انجمن بیماران ام اس خراسان جنوبی

شماره های تماس: 32430457 - 09151604600

ایزوگام شرق 
آدرس: میدان توحید

32442331
09155622050 

خرید و  فروش  انواع قالب بتن- 
داربست  فلزی، تخته زیر پا، نو، دست دوم 
بلوار فرودگاه  -  سه راه صیاد شیرازی     

32313600  -  09151615069 جلیلی

بنگاه قالب بتن 
تـوکــل
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تولید کمپوت خرما برای نخستین بار در کشور
 
ایرنا- یکی از فارغ التحصیالن علوم و صنایع غذایی دانشگاه علوم پزشکی تبریز برای نخستین بار در کشور موفق به فرموله و تولید کمپوت خرما شد. یکی از مشکالت صنعت خرمای کشور، استفاده از روش 
های قدیمی برای عرضه این محصول به بازارهای داخلی و خارجی است. در واقع داخل خرما ماده ای به نام ژلی فنول وجود دارد که خاصیت آنتی اکسیدانی و ضد سرطان دارد. وقتی خرما به صورت میوه 
استفاده می شود و فرآوری روی آن انجام نشده باشد، ژلی فنول به فیبرهای خرما چسبیده و از بین می رود، ولی با فرآوری خرما این پیوند می شکند و ژلی فنول کامال مورد استفاده بدن قرار می گیرد.

یادداشت

زندگی 
یا خاله بازی!

* عصمت محمودی  

سال ها پیش وقتی خبر سیلی خوردن یک معلم 
از دانش آموزش در شهر پیچید، نویسنده ای خوش 
ذوق نوشت: “ تشت رسوایی فرهنگ از بام اجتماع بر 
زمین افتاد.” . این روزها اما آنقدر این صدا در گوشه و 
کنار شهر پیچیده که دیگر رسوایی هم فرهنگ شده 
است. چندی پیش  کودکی آزار دیده از اعتیاد پدر،  
خبرنگاران را به تکاپو انداخت که چه شده است! چرا 
کاری نمی کنند و ... . سوختگی و خراشیدگی بدن 
نازک این کودک نمایش خراش های عمیق پیکره 
اجتماع است. اجتماعی که اولین موسسه و نهادش و 
البته محکم ترینش خانواده است. خراش بدن لطیف 
این کودک، کار پدری است که قرار بوده در فراز و 
نشیب زندگی حامی دخترک بیچاره باشد. با ازدواج 
شروع می شود. ازدواجی بر پایه استخاره ی خانم 
بدل  و  رد  یا  مبنای سن سجلی  بر  یا  ای  جلسه 
نگاهی در خیابان و به مدد شبکه های مجازی و 
تبحر ما در بهره گیری غیر مجاز از شبکه های مجاز 
منجر به  در دوست یابی های بی منطق و بعضاً 
ازدواج با حداقل اطالعات و دانش و تجربه و حداکثر 
تجمالت و خیال پردازی ها. یک زندگی شروع می 
شود. بزرگترین الگویش سریال های کذایی و فیلم 

های آنچنانی است و نتیجه می شود خاله بازی. 
دقیقاًً خاله بازی! به همان سرعت که دیوارهای 
با یک قهر  بالشی خانه خاله بازی باال می آمد و 
سرعت  همان  به  ریخت؛  می  هم  به  بچگانه 
دیوارهای زندگی واقعی شان را به هم می ریزند. 
و این اتفاقات نامیمون در غیبت عقالنیت اتفاق 
می افتد. عقالنیت که پیش از این با حضور و پا 
درمیانی  ریش سفیدان و معتمدان فامیل و محل 
پشتوانه زندگی دختران و پسران جوان بود و امروز 
دیگر نه موی سفید و نه ریش سفید ارج و قربی 
برای جوانان ندارد. طرف مشورت عروس و داماد 
دوستان صمیمی شان هستند که نهایتاً یکی دو 
داشتن  بیشتر  االن  دارند.  بیشتر  آنان  از  پیراهن 
مالک عقل است نه بیشتر دانستن. خانواده ها باید 
فرهنگ شور و مشورت را به فرزندان منتقل نمایند 
و خرد ورزی و شعور را به فرزندان شان آموزش 
دهند. الزمه ی این انتقال و آموزش پایبندی خود 
والدین به خرد ورزی و مشورت است. بهره گیری 
از تجارب بزرگترها و تخصص مشاوران در کنار 
دانسته ها و آگاهی خودمان؛ کمکمان خواهد کرد 

تا زندگی آرام تر و سالم تری داشته باشیم. 

داستانک

فراتر از نام 

 * محمد نظام دوست تامند

با  جمعّیت،  انبوه 
شانه  بر  تمام  ُشکوِه 
های احترامش آوردند. 
روی تّپه ای، بلندتر از 
خانه های شهر، برای 
اش  آسمانی  عروج 
و  گشودند  ای  پنجره 
در جمع چندها خواهر و مادِر گریان، کیسه ای 
از استخوان، در آن چه آرامگاهش می نامیدند؛ 
نهادند تا یادآورانه غیرتی مردانی باشد که ایران 
و اسالم و انقالب و ناموس مان را بیمه کردند؛ 

بی هیچ نام و نشانی! 
در اندیشه کیستی بودم که شعر زیبای شاعر از 

فراسوی ذهن، مالمتم را جار کشید:

از نام و نشان فراتری تو                                      
گمنام منم، اسیر یک نام !       

کاریکاتور صادرات ژیان به امارات در دهه  ۵۰ - سید محمد سیاحقاب عکسمحمد کارگر

مصطفی مالیی- محمود اطلسی مقدم پیشکسوت کشتی 
و رئیس هیئت کشتی استان در گفتگو با آوا از پیشینه این 
ورزش در بیرجند یاد کرد: از سال 1335در مدرسه شوکتیه و 
حسینیه امروزی ورزش می کردیم. در آن سال ها مربی نبود 
که کسی را آموزش دهد، افزود: 5 سال در همان محل بودیم 
و با نگاه کردن به پیشکسوتان و ورزشکاران قدیمی فن یا 
حرکتی را یاد می گرفتیم و آن را بارها تکرار می کردیم تا فن 

را درست انجام می دادیم.

دبستان شوکتیه محل پرورش ورزشکاران 
دیروز  پیشکسوتان امروز

اطلسی مقدم از تشک کشتی ٌپر از کاه گفت و ادامه داد: 
که  خانه  نام حوض  به  بود  قسمتی  شوکتیه  دبستان  در 
زمستان ها در آنجا و تابستان ها در حیاط تشک کشتی 
را پهن می کردیم. چندسال بعد مرحوم “دربان”، استاد 
به  هم  با  علیزاده  رادنیا،  آقایان  اردشیری،  غالمحسین 
مربیگری آقا تقی کاشانی کشتی کار می کردیم و با هیچ 
امکاناتی به مسابقات می رفتیم به نوعی که در خراسان 
آن روز جنوب خراسان همیشه مطرح بود و کشتی یکی 
از قدیمی ترین ورزش ها است. این پیشکسوت ورزش 
و  پور  افضل  عجمی،  آقایان  اینکه  به  اشاره  با  کشتی 
برومند هم از کشتی گیران قدیمی شهر هستند بیان کرد: 

کشتی چوخه و پهلوانی ستون ورزش استان است.

اداره کل ورزش و جوانان هم 
وضع مالی خوبی ندارد

اطلسی مقدم نگرانی های خود را نسبت به کمبودهایی که 
این ورزش دارد ابراز نمی کند، اما از آقایان» اصلی« نایب 
رئیس هیئت، »گلکار« دبیر و سروری مربی 28 ساله استان 
برای  زحماتشان تشکر و از کمبودها عذرخواهی می کند. 
ومی گوید : اداره کل ورزش و جوانان و هیئت های ورزشی 
دیگر هم وضع مالی خوبی ندارند اما باید ورزش را سرپا نگه 
داریم. این کشتی گیر قدیمی با تاکید براین که ورزشکاران 
این رشته باید از پایه همه چیز را آموزش بببیند، خاطرنشان 
کرد: این ورزش دیر نتیجه می دهد و مانند ورزش های 
توپی زود بازده نیست. رئیس هیئت کشتی بیان کرد: سالن 
شهید کوشه ای در حال تعمیرات است و اکنون ورزشکاران 

در هنرستان ابوذر 4 نوبت ورزش می کنند.

مربیان رایگان آموزش می دهند

وی با اشاره به اینکه ما در تمام مسابقات استانی شرکت می 
کنیم عنوان کرد: در مسابقه ای که چندی  پیش با 66 ورزشکار 
به شیراز رفتیم،عنوان نایب قهرمانی کشور را بدست آوردیم. 

رئیس هیئت کشتی با اشاره به این که فشار کاری زیادی به 
دبیر هیئت وارد می شود، افزود: برخی از مربیان رایگان آموزش 
می دهند و اعضای هیئت هم گاهی اوقات با هزینه شخصی 
خودشان هزینه ورزشکاران را می دهند. اطلسی مقدم تصریح 
کرد: ما حتی در بخش های شهرستان ها هم ورزشکار داریم و 

اکنون 700 ورزشکار در هیئت کشتی بیمه هستند.

باشهید کوشه ای تمرین می کردم 

علی »اصلی« نایب رئیس کشتی استان خراسان جنوبی 

هم که خود یکی از پیشکسوتان و اولین فردی است که 
می  عنوان  است،  گرفته  را  بیرجند  در  مربیگری  کارت 
کند: من هم از سال 1343با مرحوم شهید کوشه ای در 

حسینه امام رضا )ع( تمرین می کردم. 
از مرحوم مهرور، دباغی، کوزه  این پیشکسوت ورزشی 
گران و حاج مهدی چوبدار یاد کرد و در ادامه می افزود: 
در سال 44 که سالن کوشه ای ساخته شد تمرینات ما 
می  ادامه  وی  شد.  آغاز  مهرور  و  فرقانی  مربیگری  با 
دهد: تمرینات خوبی که در آن زمان داشتیم ورزشکاران 

خراسان از مازنداران فعلی بهتر بودند.

کشتی پهلوانی برگرفته از ورزش زورخانه ای

آقای  که  شهداء  خیابان  در  سرباز  زورخانه  به  اصلی 
گفت:  و  کرد  اشاره  چرخاند  می  را  آنجا  قمری 
است  ای  زورخانه  ورزش  از  مخلوطی  کشتی  ورزش 
وی  هاست.  زورخانه  از  پهلوانی  کشتی  سرچشمه  و 
رفتیم،  می  مسابقات  به   1352 سال  تا  اینکه  بیان  با 
به  مربیگری  کالس  مهرور  استاد  توسط  کرد:  عنوان 
من معرفی شد که به مدت 3 ماه در تهران قدیم تحت 

نظر مربی از کشور روسیه آموزش دیدم.

هر چه در توان داریم به کار می گیریم

ورزشکاران  به  خطاب  استان  کشتی  هیئت  رئیس  نایب 
تاکید می کند: همه چیز قهرمانی نیست مهم این است 
انحرافاتی  یا  اعتیاد  از  دور  به  سالم  زندگی  انسان  که 
داشته باشد. وی با تاکید بر اینکه چندین نفر از بیرجند و 
استان دارای مدرک مربیگری و داوری ملی و بین المللی 
هستند، بیان می کند: در استان چندین دوره مربیگری و 
داوری برگزار کردیم.  اصلی تصریح می کند: آنچه که 
در حد توانمان باشد برای جوانان استان انجام می دهیم 
تا نام خراسان جنوبی را در همه کشور با هنرمان معرفی 
کنیم اما کشتی نیاز به توجه ویژه مردم و مسئوالن دارد.

مرکز استان از بقیه شهرستان ها عقب ماند

حسن گلکار دبیر هیئت کشتی هم در این جلسه از وجود 
یک سالن در ضمن بیرجند گالیه می افزاید: بیرجند تنها 
شهری است که با این همه جوان کشتی گیر فقط یک 
سالن دارد، اما قاین بهترین امکانات و خانه کشتی دارد. 
وی با ابراز نگرانی از تغییر کاربری سالن الغدیر می گوید: 
اگر شهرداری به هر نحوی سالن الغدیر را از ما بگیرد 60 

ورزشکار، دیگر جایی برای ورزش ندارند. 
گلکار با بیان اینکه برای کشتی فضای زیادی نمی خواهیم 
تاکید می کند: نگرانی ما از کاهش سن پیشکسوتان است 
به نوعی که جوان تا حرفه ای آموزش می بیند باید به دنبال 
سربازی، دانشگاه برود و اکنون سن پیشکسوتان االن به 18 
تا20 سال رسیده و نگران کننده است. دبیر هیئت کشتی 
خاطرنشان می کند: کشتی فرهنگی فقط در مرکز استان و 

کشتی آزاد در همه شهرستان های استان فعال است. 

همه چیز پول نیست !

را  استانی  مسابقات  همه  در  ما  اینکه  بر  تاکید  با  گلکار 
در شهرستان های  ما  کند:  اضافه می  کنیم  شرکت می 
نهبندان، خضری، قاین و اسالمیه هم ورزشکار داریم. وی 
با تاکید بر اینکه همه چی پول نیست یادآورشد: خانواده هم 
می توانند برای تقویت فرزندانشان در ورزش کمک کنند.

کشتی گیران نیازمند اردو

ما  اینکه  وجود  با  گوید:  می  کشتی  مربی  سروری 
ورزشکاران قوی و حرفه ای داریم اما نمی توانیم مانند 
اینکه هر  به  اشاره  با  برویم. وی  اردو  به  بقیه استان ها 
ورزشکار باید تنش به تن فردی بخورد تا خود را محک 
بزند،می افزاید: به همت هیئت کشتی مسابقات داخلی هر 

چند مدتی برگزار می شود، اما کافی نیست.   

در گذری به تاریخ کشتی بیرجند، همراه با پیشکسوتان : 

کشتی استان پیر شد ...

این تصویر صادرات خودرو ژیان ایران را از طریق گمرک خرمشهر به ابوظبی 

در سال ۱۳۵۰ نشان می  دهد.

در زمستان با امنیت رانندگي کنیم ...                 

1. استفاده از زنجیر چرخ   2. استفاده از مایع خنک کننده  3. بازرسي باتري و کابل هاي آن
4. تعویض روغن موتور با روغن سبک        5.کنترل کردن شمع ها و سیستم جرقه

   داده نما، آوای خراسان جنوبی

جم
ن 

امی
ز: 

س ا
عک

در مکانی بزرگ و با صفا با 
سالن های مجلل و  با ظرفیت 
7۰۰ نفر آماده برگزاری جشن ها 
مهمانی ها و عروسی های شما 
هموطنان گرامی می باشد.

برای کسب اطالعات بیشتر با شماره های۰9۱۵۱6۱۱497 -  ۳2۳2۰۰29 
تماس حاصل فرمائید.
آدرس دفتر: نبش غفاری 4

 نمایندگی و عاملیت فروش شرکت                                                                          و توسعه صنعت جوش در استان
 تولید کننده انواع: افزودنی های بتن ، ترمیم کننده بتن، گروت، واتراستاپ های 
پی وی سی، اسپیسرهای پالستیکی، شیلنگ تزریق بتن و غالف 
 استرند، تجهیزات نیلینگ، ترمیم کننده بتن، چسب بتن و کاشی و ...

گل میخ گام برای سقف عرشه فوالدی 

کلینیک تخصصی ساختمانی نصر

 صیاد شیرازی، واحد 89، طبقه همکف
محالتی - بین توحید و مدرس   09153619297 ۰9۰۳4۰9۰4۱۱ - ۰9۰۳4۰9۰4۱2

ایزوگــام  مصطفی هریوندی

خشکشویی باران
 شستشوی انواع البسه، روتختی، روفرشی و...  شستشوی پتو و پرده به همراه باز و بست
آدرس: خیابان ۱۵ خرداد - 22 بهمن ۱   تلفن: ۰9۱۵72۱2۱88- ۳2448۱87

از درب منزل

زندگی آفرینش شاهکاری ماندگار است
 در تحقق این آرمان همقدم

 با شماخواهیم بود 
سازنده انواع کابینت، 
 کمد و غیره با صفحه ضد آب و
 زیر ظرفشویی ضد آب با شرایط پرداخت ماهیانه

 از 2 ماه تا 8 ماه با چک بدون ضامن و بدون بهره 
 با بیمه آتش سوزی و زلزله به مدت یک سال در خدمت شما همشهریان عزیز هست
 آدرس بیرجند خیابان مدرس تقاطع ۱۵ خرداد رو به رو ی بانک صادرات قطعه چهارم سمت راست

با مدیریت : مسعود علیزاده           ۰9۱۵۳4۱۰668
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چگونه می توانم جهانی شوم؟

شنبه *25 دی  1395 * شماره 3696

آیه روز  

اوست كسى كه با فرشتگان خود بر شما درود مى  فرستد تا شما را از تاريكيها به سوى روشنايى برآورد و 
به مؤمنان همواره مهربان است. سوره األحزاب، آيه 43

حدیث روز  

آن كسى كه نفسش را محاسبه كند، سود برده است و آن كسى كه از محاسبه نفس غافل بماند، زيان 
ديده است. امام رضا )ع(

خوب ديدى كه يكى عاشق چشمان تو شد
مثل مجنون به جنون رفت و پريشان تو شد
خبرت مى دهم  اى  ناز برون  كرده ز حد
خون  آن عاشق دل خون به گريبان تو شد

شعر روز 

پلکی احساس

حرف های ابریشمی موفقیت

سبک زندگی

نگرش

یک لحظه مکث کن

با این قانون هرگز از کمبود
 وقت شکایت نمی کنید

زمان فرار، زودگذر و با ارزش است. سهم زيادى 
از آن در طول زندگى به ما اختصاص داده شده و 
با مديريت آن مى توانيم زمانى كه در اختيار داريم 
را به حد اعلى برسانيم. يكى از بهترين روش ها 
براى اين كه زمان بيشترى داشته باشيم استفاده از 

قانون ۲۰/۸۰ مى باشد.
حقيقت اين است كه بيشتر زمان و انرژى ما به خاطر 
انجام كارهاى بى ارزش تلف مى شود. تصور كنيد اگر 
عدم خالقيت خودتان را به نيم مى رسانديد اكنون 

چه جايگاهى داشتيد و به چه چيزهايى رسيده بوديد.
اولويت بندى را ياد بگيريد

و  زمان  صحيح  مديريت  عنصر  ترين  مهم  اين 
بهينه سازى قانون ۸۰/۲۰ در زندگى روزانه است. 
تغييرى  افكارتان  در  بايد  كار  اين  انجام  براى 
باطنى ايجاد كنيد. به جاى اجراى وظايف روتين 
كمترى  بازدهى  كه  كارهايى  كنيد  سعى  روزانه 
مى  ما  همه  كنيد.  حذف  يا  كنيد  كمتر  را  دارند 
دانيم خيلى از كارهايى كه انجام مى دهيم زمان 
ما روزانه  زندگى  به  ارزشى  هيچ  و  هستند   بر 
 نمى دهند. كارهايى چون رفت و آمد، غذا پختن، 
از سوپرماركت.  كردن  اتو كشيدن، خريد  نظافت، 
درست است كه انجام اين كارها ضرورى است اما 

تاثيرى در اهداف و كيفيت زندگى ما ندارند. 
اهداف تان را مرتب تعيين و اصالح كنيد

اهداف مشخصى كه هميشه در ذهن تان هستند 
باعث مى شود به آن ها متمركز شده و آن ها را 
اولويت بندى كنيد. براى رسيدن به اهدافتان مرتبا 

مسيرى را تعيين كنيد و روى آن برنامه ريزى كنيد.

سه مسافر به رم رفتند آنها با پاپ مالقات كردند. 
پاپ از مسافر اول پرسيد : » چند روز در اينجا مى 
مانى؟ «  مسافر گفت:  »سه ماه« پاپ گفت: » پس 
خيلى جاهاى رم را مى توانى ببينى؟ « مسافر دوم 
در پاسخ به سؤال پاپ گفت :  »من شش ماه مى 
مانم.« پاپ گفت :  »پس تو بيشتر از همسفرت مى 
توانى رم را ببينى.« مسافر سوم گفت : »من فقط دو 
 هفته مى مانم « پاپ به او گفت :  »  تو از همه خوش 
را  اين شهر  توانى همه چيز  شانس ترى زيرا مى 
ببينى.« مسافرها تعجب كردند زيرا متوجه پاسخ و 
منطق پاپ نشدند او اين گونه توضيح داد كه تصور 
كنيد اگر هزار سال عمر مى كرديد،  متوجه خيلى 
تاخير  به  را  چيزها  خيلى  شديد  زيرا  نمى   چيزها 
مى انداختيد اما از آن جايى كه زندگى خيلى كوتاه 
است، نمى توان چيزهاى زيادى را به تاخير انداخت. 
با اين حال ،  مردم اين كار را مى كنند. تصور كنيد اگر 
كسى به شما مى گفت فقط يک روز از عمرتان باقى 
است، چه مى كرديد؟ به موضوعات غير ضرورى فكر 
مى كرديد نه ! آنها را فراموش مى كرديد، عشق مى 
ورزيديد ، مراقبه مى كرديد  زيرا فقط بيست و چهار 

ساعت وقت داشتيد.

هر كسب  و كارى كه فعاليت خود را شروع 
مى كند، هر چقدر هم كه كوچک و محدود 
را  زيادى  پروازانه  بلند  اهداف  مطمئنا  باشد، 
و  تثبيت  دنبال  به  و  داشته  خود  روى  پيش 
باال بردن نام تجارى خود است  اما اين اهداف 
كه  يافت  خواهند  تحقق  امكان  صورتى  در 
مطابق با راهكارهايى مناسب و كاربردى پياده 
شوند و تنها به صورت جمالتى پرطمطراق و 
زيبا  روى كاغذ باقى نمانند.ر همين راستا نيز 
در اين گزارش به معرفى چند راهكار عمده 
خواهيم پرداخت كه كسب وكارهاى كوچک 
را براى ورود به  به بازارهاى بزرگ جهانى 

آماده خواهند كرد.

 وعده های خود را تنها ارائه
 ندهید، بلکه به آنها حیات ببخشید

اگرچه طراحى و ارائه شعارهاى خالقانه براى 
ضرورى  بسيار  تبليغاتى  فعاليت هاى  انجام 
است، اما اگر اين شعارها در حد يک وعده باقى 
مانده و تحقق نيابند، به مرور زمان تأثيرگذارى 

خود را از دست خواهند داد. ناگفته پيداست كه 
تمام شعارهاى تبليغاتى كه با توجه به روحيات 
مخاطبان و نيازهاى آنها انتخاب شده باشند، 
در همان وهله اول، مخاطبان را به سوى خود 
جلب خواهند كرد، اما اگر اين شعارها تحقق 
نيابند، به وعده هايى دروغين تبديل خواهند شد 
كه به مرور زمان، عدم اعتماد مشتريان را به 
همراه خواهند داشت، بنابراين يكى از مهم ترين 
راهكارهايى كه براى ماندگارى و رشد يک نام 
تجارى بسيار اهميت دارد، تحقق وعده هاى آن 
است، چراكه جلب اعتماد مخاطبان است كه 
مرور  به  را  كوچک  كسب  وكار  يک  مى تواند 

زمان به يک برند ماندگار تبديل كند.

گذر از بازارهای محلی 
 به بازارهای جهانی

اگر رؤياى جهانى شدن را در سر داريد، نبايد 
كسب و كار خود را در همان سطح محلى نگه 
بداريد، اما عجله كردن در اين راه نيز به ضرر 
شما تمام خواهد شد، زيرا براى پا گذاشتن به 

مخاطبان  يافتن  و  بزرگ تر  بازارهاى  عرصه 
جهانى، در درجه اول بايد در بازار محلى خود 
تثبيت شويد، بعد از اين مرحله است كه بايد 
باشيد.  تازه تر  استراتژى هاى  يافتن  دنبال  به 
جوابگوى  كه  راهكارهايى  كه  معنا  اين  به 
مخاطبان محلى شما بود، ديگر كفاف حضور 
در بازارهاى جهانى را نخواهد داد و شما بايد 
خود  جهانى  مخاطبان  شناختن  دنبال  به 
در  و  دارند  مختلف  فرهنگ هايى  كه  باشيد 
را  متفاوتى  تبليغاتى  روش هاى  بايد  نتيجه 
در پيش بگيريد. در همين راستا بايد اذعان 
اين  در  تبليغاتى  شعارهاى  ترجمه  كه  كرد 
مرحله كار ساز نخواهد بود،  بلكه مخاطبان 
جديد، عاليق و خصوصيات جديدى دارند و 
شما نيز مطابق با آنها بايد به طراحى و ارائه 

برنامه هاى جديد بازاريابى خود بپردازيد.

متخصصان بازاریابی را فراموش نکنید
گسترش يک نام تجارى در سطح بين المللى 
به  نياز  و  بود  نخواهد  راحتى  چندان  كار 

تخصص و مهارت هايى ويژه دارد، در همين 
بازارهاى  در  حضور  از  بعد  گفت  بايد  راستا 
جهانى، ضرورى ترين راهكار، استخدام تيم هاى 
بازاريابى موفق و كمک گرفتن از آژانس ها و 
اين  در  چراكه  است؛  تبليغاتى  كمپين هاى 
و  گسترش  به  نياز  شما  كسب وكار  مرحله، 
از سوى مخاطبان جهانى دارد  شناخته شدن 
كه  متخصص  تيم  يک  داشتن  بنابراين  و 
تجربه زيادى در اين كار دارد، مى تواند كمک 
داشته  شما  تجارى  نام  رشد  روند  به  زيادى 
باشد؛ ضمن اينكه فضاى ديجيتال و گسترش 
ابزارى  عنوان  به  نيز  اجتماعى  رسانه هاى 
قدرتمند در دست شما خواهند بود تا با كمک 
راهكارهايى كه تيم متخصص انتخابى شما 
ارائه مى دهند، حضورى بهينه تر و كارآمدتر در 

سطح جهانى داشته باشيد.

لحن خاص کمپین های 
تبلیغاتی خود را بیابید

اگر با كمى دقت به برندهاى مشهور جهان 

كنيم،  نگاه  آنها  تبليغاتى  فعاليت هاى  و 
فعاليت هاى  آن  تمام  كه  مى شويم  متوجه 
هم  از  متفاوت  اينكه  عين  در  بازاريابى، 
خاصى  لحن  نيستند،  تكرارى  و  بوده 
ديگر  و  ويدئوها  تصاوير،  شعارها،  در  را 
به  كه  دارند  خود  بازاريابى  راهكارهاى 
با  را  مخاطب  ذهن  غيرمستقيم  صورتى 
بنابراين  مى كنند؛  مرتبط  تجارى  نام  آن 
براى جهانى شدن يک برند، يافتن آن لحن 
خاص ضرورى محسوب مى شود و رسيدن 
و  درست  حركت  گرو  در  نيز  لحن  اين  به 

همه جانبه فعاليت هاى بازاريابى آن است.
 به اين معنا كه اگر يک كسب وكار كوچک 
در فضاى محلى خود به درستى تثبيت شود 
و بعدها نيز بتواند با كمک گرفتن از تيم هاى 
را در سطح جهانى  متخصص، جايگاه خود 
خاص  صداى  و  لحن  خواه نا خواه،  بيابد، 
پيدا خواهد كرد و مخاطبان جهانى  را  خود 
مى توانند صداى آن را در بين ديگر برندهاى 

رقيب به خوبى تشخيص بدهند.

عارفانه روز

الهى اگر بد بوديم ياريمان كن تا فردايى
 بهتر داشته باشيم خدايا به حق مهربانيت
 نگذار كسى با نا اميدى و ناراحتى شب 

خود را به صبح برساند

سرچشمه حيات آدمى “دل” است. هر آنچه را كه 
از دل بگذرانيم؛ دير يا زود همان در زندگيمان 

رخ خواهد داد. پس، به دل بياموزيم 
كه فقط نيكى ها را از خود بگذراند

موفقيت به انسان تنه هاى زيادى زده مى شود، 
برخى مى ايستند و وقتشان را تلف مى كنند
 و برخى نيز اهميت نداده و با آن ضربه 

سرعت بيشترى مى گيرند.

 به همه نمى توانى كمک كنى، همه چيز را 
نمى توانى عوض كنى، همه تو را دوست نخواهند 

داشت، همه را نمى توانى راضى نگه دارى،
 پس آن طور كه خودت دوست دارى زندگى كن

                        
ورزش   - گذشته   -1 افقی: 
به   - آرزوها   -۲ ميز  و  توپ 
 - گذاشتن  عمل  مرحله 
آن  با  كه  اي  ماده   ناخوش3- 
مى توان ساير يک ماده  را در 
شوهر  زن   - كرد  تعقيب  بدن 
مرده - نو 4- همدم - نام قديم 
آموخته   - آفتاب   - جيحون 
 - رمز  شماره   -5 لقمان 
تفريحي  منطقه   - خميدگي 
تهران 6- دوستي- درس دادن 
- باال رفتن آب دريا 7- با هم 
و همگي- كشورى  در اقيانوس 
هند - زين و برگ اسب ۸- نى 
زادگاه  رستم  لباس   - توخالى 
و  گريه   - رونق  بى   -9 نيما 
زاري - مقابل حمله 1۰- كتف 
 -11 دخترانه  نام   - طيران   -
پيراهن يقه دار - برد معروف- 
پول   - باران  مادر   -1۲ درنده 
قرآني  پيشرو - جمله  قديمي- 
ناشي  بيماري   - سبيل   -13
وسايل  از   -  HIV ويروس  از 
و  حواله  ساكن-   -14 آرايش 
فرد   -15 كردن  تكيه   - چک 

باتجربه- قبل ديروز

1-كنجكاو،  عمودي: 
گردشگري  جاذبه  از  دقيق- 

كه  جنوبي  خراسان  استان 
در  واقع  است  روستايي 
 -۲ بيرجند  شرقي   جنوب 
نوعي   - برادر  رساني-  كمک 
انجمن،   - ديگر   -3 طالق 
خروس   -4 پژوهش   - محفل 
سرشانه   - صدا   - مازندراني 
گروه   -5 آلفا  از  بعد  لباس- 
نام   - خداحافظي   - خالفكار 
داروغه-   - رمق   -6 آذري 
اعمال قوه مجريه جز در اموري 
مستقيمًا  قانون  اين  در  كه 
از  گذارده،  رهبري  عهده  بر 
است  و...  جمهور  رئيس  طريق 
در  شهري   - حنا  ترسو-   -7

زيبايي-  نماد   -۸ يزد  استان 
باروت  از  كه  ابزاري  افروختن 
ساخته مي شود - چاك دوكوه 
برهان-  علت،   - بيهوده   -9
 - بلند  فرياد   -1۰ هم  از   جدا 
فرو  صداي  انگاري-  سهل 
اگر-  مخفف   -11 افتادن 
هنوزپنجه   -1۲ زهره  آهنين- 
نشده- درخت تسبيح- نام آلوز 
عقيده  بارسا-  برزيلي  بازيكن 
انتخاباتي -13 محكمه باطني- 
 -14 سيار  ستاره  عهد-  اداي 
ضخيم-  و  سفت  كاغذ  مژده- 
باد   -15 مادها   سرسلسله 
لول هاي!- چشم بند و تردست
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لطفا نظرتان را برای بهتر کردن عملکرد و انتقادات به شماره 09305617177 پیامک نمایید.

اولین و تنها ساندویچی 
کامال شبانه روزی در بیرجند پیمانکاری آذر نوید      

اجرای گرانولیت نما
دارای نمونه کاری فراوان در 
خراسان جنوبی   09159026404

ترجمه انواع متون 
عمومی و تخصصی
در کمترین زمان

 و با مناسب ترین قیمت

09304447249

اخالق، انصاف، کارخوب
سرلوحه خدمات ماست

متخصص در حمل بار و اثاثیه
منزل با سابقه درخشان

خاور مسقف پتودار، نیسان، وانت 
کارگر و بارچین ماهر

اتوبــار آریــا  ترابــر

بیرجند- سجادشهر- نبش غدیر 4 
با مدیریت: جلیل رحیم آبادی
09159634038 -09155642959
32414702

ی
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ضم
د ت

رص
د د
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تعمیـرات  ساختمـانی 
سنگ و کاشی، سرامیک، نما، پیچ و رولپالک نما    09159632293 - زارع

استخدام بازاریاب
به اطالع آن دسته از عزیزانی که عالقه مند به موفقیت و پیشرفت می باشند 

یک شرکت معتبر پخش مواد غذایی با داشتن برندهای معتبر 
حقوق ثابت بیمه و پورسانت عالی نیاز به افراد واجد شرایط ذیل دارد 

بازاریاب حضوری خانم یا آقا- بازاریاب تلفنی خانم یا آقا 
32320138 - 0915  481 1449

ایزوگام سالخورده  آسفالت محوطه و پشت بام/ فروش عمده و...
میدان توحید - جنب داروخانه    09156666607

از یک خانم مسلط به فتوشاپ و 
طراحی عکس برای کار در آتلیه 

عکاسی دعوت به همکاری می شود.
32421432

09153618259

سمساری مرتضی
  تمامی لوازم منزل و اداری 
شما را عادالنه خریداریم.   

09159632924 - امیرآبادی زاده

گواهینامه ، کارت پایان خدمت و کارت 
ماشین اینجانب مهدی سلیمانی فرزند محمد 

رسول به شماره ملی 0640503179 و 
گواهینامه علیرضا سلیمانی فرزند محمد 
رسول از تاریخ 95/8/28 مفقود گردیده

 و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

با نازل ترین 

قیمت

ایزوگـام  شفیعـی
آسفالت )محوطه و پشت بام( و  قیرگونی

 32225494 - 09151630283   صیادشیرازی، مجتمع میرداماد، واحد 98

کار خوب اتفاقی نیست

ایزوگـــام فنـــودی
پخش و نصب در سراسر استان   09151639659- 32420384

با نازل ترین 

قیمت

فروش نهال عناب ، زرشک 
انار      09011251205

فروش لیفان 620، مدل 92، بیمه
 60 هزار کارکرد ، سالم ،  فی: 

32/500 میلیون    09153636841
واگذاری روسری سرا واقع در 

خیابان معلم با موقعیت عالی به دلیل 
مهاجرت     09158670718

3 قطعه زمین کشاورزی با 
موقعیت عالی و فوق العاده آس 
برای باغ ویال در روستای تقاب 

یک قطعه 5 هزار متر
 2 قطعه هر کدام 4 هزار متر

  09158660118 - امالک جمالی

وکـــال
فروش واحد دفتر کار

 با موقعیت عالی
09151611865

نصب داربست فلزی 
با قیمت مناسب در اسرع وقت

  09153637507- حسینی
نقاشی ساختمان و کناف 

کاغذ دیواری، بلوک شیشه ای 
)فروشی و نصب( 

 09159622158 - حسینی

به دو نفر خانم برای تکمیل 
بخش فروش و یک نفر آقا 

برای تعمیرات دستگاه کپی در 
نمایندگی توشیبا نیازمندیم.
آدرس: بلوار شهدای عبادی 
، ابتدای بلوار شهید فایده ، 

ساختمان توشیبا ساعت مراجعه:
 8 الی 13 و 17 الی 20

رهن ، اجاره، فروش
رستوران و غذای آماده ، موقعیت 

عالی، شیک 09364440028

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

تجربه کنید.   09158668002
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حضور تیم والیبال بیرجند در مسابقات زیرگروه کشور

رعد  والیبال  تیم  گفت:  جنوبی  خراسان  والیبال  هیات  رئیس 
پدافند هوایی بیرجند با عضویت 6 بازیکن بیرجندی در مسابقات 
زیرگروه کشور حضور پیدا می کند. وی اظهار داشت: با توجه به 
نظر مساعد ریاست فدراسیون والیبال در جلسه مجمع انتخاباتی 
رئیس هیات والیبال استان مبنی بر حضور یک تیم از استان در 
مسابقات زیرگروه کشور،با پیگیری های الزم در خصوص جذب 

حامی و اسپانسر مالی در دستور کار این هیات قرار گرفت.

مسابقات تیر طالیی 21بهمن  ماه برگزار می شود

استان  تفنگ  با  تیراندازی  مسابقات  برگزاری  مالیی- مسئول 
کشور  سراسر  در  همزمان  تیرطالیی  مسابقات  برگزاری  از 
در  بهمن   21 تاریخ  از  مسابقات  این  گفت:  داد.سلمانی  خبر 
سراسر کشور در رشته های تفنگ بادی و تپانچه بادی برگزار 
این  در  شرکت  به  مندان  عالقه  است  ذکر  به  الزم  شود.  می 
مسابقات می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر و ثبت نام به 

سایت www.ssairan.com مراجعه کنند.

 نفرات برتر  مسابقات تیراندازی منتخیبن استعدادیابی 
کانون بسیج ورزشکاران بیرجند معرفی شدند 

 
)ع(  انصارالرضا  سپاه  تیراندازی  هیات  رییس  مالیی- حسینی 
 15 استعدادیابی  منتخیبن  دوستانه  تیراندازی  مسابقه  گفت: 
دی 95 کانون بسیج ورزشکاران بیرجند با معرفی نفرات برتر 
پایان یافت. وی ادامه داد: از نفرات برتر اول تا سوم در دو رشته 
تفنگ و تپانچه با اهدا حکم مدال در حضور مسئوالن و خانواده 
شد.رییس  قدردانی  کننده  شرکت  ورزشکاران  محترم  های 
بخش  در  اینکه  بیان  با  انصارالرضا)ع(  سپاه  تیراندازی  هیات 
حسینی  فاطمه  سیده  اول،  مقام  مومن  مرضیه  بانوان،  تفنگ 
کرد:  اضافه  کردند  کسب  را  سوم  مقام  واحدی  رشیده  و  دوم 
در بخش تپانچه شیرین حسین آبادی، زینب رحیمی و فرزانه 
سرزهی به ترتیب اول تا سوم شدند.به گفته حسینی سرداوری 
این مسابقات در بخش بانوان برعهده سیدرضا حسینی بوده و 
آقایان توکلی، کاظمی، میابادی و خانم ها حاجی پور، مالئی و 
افزود:  بر عهده داشتند. وی  را  این مسابقات  داوری  سلطانپور 
رییس هیات  بود.  احسان سلمانی  برعهده  این مسابقه  نظارت 
تفنگ  آقایان رشته  انصارالرضا )ع(  در بخش  تیراندازی سپاه 
نیز سعید نوری، رضا پردل و عرشیا اعتماد به ترتیب مقام های 
اول، دوم و سوم را کسب کردند. حسینی ادامه داد: نفرات برتر 
رشته تپانچه حمیدرضا رضایی اول، مجیدعیشی دوم و اشکان 
عظیمی سوم شدند. به گفته وی داوری این مسابقه را آقایان 
کاظمی، سلمانی و میابادی در محل سالن تیراندازی شهید کاوه 

کانون بسیج جوانان برعهده داشتند.

گیاه خرفه ، از تصفیه خون تا رفع عطش

مصرف خرفه با مواد غذاهایی مانند قرمه 
بهبود  باعث  خوردن  سبزی  و  سبزی 
باعث  خرفه  شود.  می  دیابت  بیماری 
تسکین عطش و کاهش درد نواحی مانند 
تورم،  صفرا،  کیسه  سنگ  معده،  کبد، 
سوختگی، دندان و بهبود گزیدگی نیش 
حشرات می شود. تخم گیاه خرفه برای 

تصفیه خون مفید است، عالوه بر آن در 
و  اسپاسم  ضد  و  بوده  موثر  تب  کاهش 
خرفه  گیاه  است.  کننده  عفونی  و  کرم 
معدنی،  مواد  از  سرشار  و  امگا۳  حاوی 
کلسیم، پتاسیم و ویتامین است.  مصرف 
جوشیده خرفه باعث بهبود اسهال، سرفه، 

رفع حرارت بدن و درد سینه می شود.

صورتی صاف مثل آینه با 5 گام 

می شود،  سرد  بیرون  هوای  وقتی   -1
کنید  فراموش  را  داغ  آب  با  حمام های 
اگر   -2 بگیرید  ولرم  آب  با  دوش های  و 
جای  به  است،  حساس  بدنتان  پوست 
استفاده  هایی  پارچه  از  کتان،  لباسهای 
 -۳ دهند  عبور  خود  از  را  هوا  که  کنید 
برای جلوگیری از بروز عفونت های پوستی 

مثل شستشوی  ساده  روش  چند  این  از 
مناسب  خواب  صورت،  و  دستها  مداوم 
از  زمستان  و  درپاییز   -4 کنید  استفاده 
میزان قدرت اشعه های خورشید کاسته 
چندان  اتفاق  پوست  برای  که  می شود 
جالبی محسوب نمی شود 5-شکالت تلخ 
بخورید و میزان بیشتری آب مصرف کنید. 

فواید نوشیدن منظم آب گرم در صبح

تازه  لیوان آب  با نوشیدن یک  آغاز روز 
بسیاری  که  است  روالی  شده  تصفیه  و 
خود  سالمتی  حفظ  منظور  به  مردم  از 
انجام می دهند. پزشکان  را هر روز  آن 
نوشیدن آب گرم را هنگام صبح توصیه 
می کنند، می توان یک لیوان آب ساده 
برای  لیمو  آب  کمی  مقدار  یا  نوشید 

بهبود مزه به آن اضافه کرد. فواید آن: 
یبوست  تسکین   -2 گوارش  بهبود   -1
گرفتگی  درمان   -4 گلودرد  تسکین   -۳
زدایی  سم   -6 وزن  کاهش   -5 بینی 
قاعدگی  های  گرفتگی  کاهش   -7 بدن 
شدن  کند   -9 خون  گردش  بهبود   -8

روند پیری 10- بهبود خواب

توصیه های برای افزایش هوش جنین 

رعایت  را  بارداری  تدابیر  مادران  اگر 
به سالمت دوره رشد خود  کنند، جنین 
را  تدابیر  این  که  مادرانی  می گذراند،  را 
رعایت نکنند، نباید انتظار داشته باشند با 
خوردن چند میوه یا غذا هوش فرزندشان 
افزایش هوش  برای  ُکندر  زیاد شود. 1- 
به  دادن  گوش   -2 است  مفید  جنین 

هوش  بر  آرامش بخش  موسیقی های 
بوییدن   -۳ دارد  مثبتی  تأثیر  جنین 
و  گل محمدی  مانند  طبیعی  عطرهای 
برخوردار  باالیی  اهمیت  از  نیز  بهارنارنج 
جنین  هوش  افزایش  در  ِهل   -4 است 
قرائت  به  سپردن  گوش   -5 است  مفید 

قرآن در تقویت هوش جنین موثر است.

آسیب های  به  اشاره  با  ارتوپد  متخصص  ایرجیان 
موبایل  گوشی  حد  از  بیش  استفاده  از  ناشی 
گوشی  از  جوانان  امروزه  متاسفانه  داشت:  اظهار 
می کنند  استفاده  استاندارد  حد  از  بیش  موبایل 
آنها  فقرات  ستون  به  جدی  آسیب  مساله  این  و 
وارد می کند. وی بیان کرد: هنگامی که دختران 

و پسران جوان از گوشی موبایل استفاده می کنند 
به دلیل قرار گرفتن غیر صحیح و نامناسب بدن 
در هنگام استفاده اغلب این افراد در آینده نزدیک 
و  و حتی مشکالت غضروفی  آرتروز گردن  دچار 
مچ دست می شوند،هنگامی که جوانان از گوشی 
موبایل به مدت طوالنی استفاده می کنند، عضالت 

این مساله عضالت  و  اسپاسم می شود  آنها دچار 
قرار می دهد  تاثیر منفی  را تحت  گردن و دست 
و در آینده این افراد دچار آرتروز زودرس گردن و 
دست می شوند. وی ادامه داد: استفاده بیش از حد 
به وسیله جوانان عارضه دیسک گردن و  موبایل 

بیماری دیسک و پاتی را به همراه می آورد.  

همه خطراتی که استفاده طوالنی مدت از موبایل ایجاد می کند! 

سرقت ناکام از بانک با اسلحه تقلبی

با اسلحه  انتظامی شاهرود گفت: سارق جوانی که  فرمانده 
تقلبی قصد سرقت از بانک صادرات را داشت پس از متوجه 
شدن کارمندان بانک از اسلحه تقلبی او، از بانک پا به فرار 
گذاشت.وی افزود: جوان ۳0 ساله ای وارد بانک صادرات شد و 
بعد از پر کردن فیش بانکی به سوی کارمندان، اسلحه کشید 
و طلب پول کرد. وی اظهار داشت: کارمندان بانک با این اقدام 
ناشیانه این سارق، فهمیدند که اسلحه او تقلبی بوده و از دادن 
پول خودداری می کنند و این فرد بعد از دقایقی با ترفندی 
از بانک خارج می شود، سارق در بیرون بانک با همدستی که 
با یک موتورسیکلت فاقد پالک که در انتظار او بود، فرار کرد.

اتوبوسی که مسافرش تریاک بود 

بیرجند  در  اتوبوس  یک  از  تریاک  کیلوگرم   240
خراسان  انتظامي  شجاع،فرمانده  سردار  شد.  کشف 
جنوبی گفت:مأموران انتظامی ایست و بازرسی علی 
به  عبوری  خودروهای  کنترل  هنگام  بیرجند  آباد 
بازرسی  به الین  را  و خودرو  اتوبوس مشکوک  یک 
هدایت کردند.وی افزود: ماموران در بازرسی از این 
خودرو مقدار 240کیلوگرم تریاک که به طرز ماهرانه 
ای داخل خودرو جاساز شده بود، کشف کردند.وی 
گفت: در این رابطه دو متهم با تشکیل پرونده جهت 

سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند.

5 ورزشی که بدنتان را جوان می کنند 

ورزش آثار مثبت بر سیستم قلب و عروق 
و افزایش توانمندی عضالت بدن شده و 
تاثیرات مهمی در بدن می شود.فوایدی 
مانند تاثیر آن بر کاهش وزن و مخصوصا 
کنترل وزن، تنظیم قندخون و پیشگیری 
از دیابت، درمان فشار خون و چربی خون 
باال و فایده مهم دیگری که ورزش برای 

و   حقایق  این  دانستن  دارد.  سالمتی 
آگاهی از فواید ورزش باعث شده خیلی 
از ما همیشه به فکر شروع آن بیفتیم، اما 
خیلی وقت ها به دلیل مشکالت مختلف 
مجبور هستیم از ورزش دست بکشیم.5 
دوچرخه   -۳ دویدن   -2 شنا  ورزش:1- 

سواری 4- طناب زدن 5- اسکات 

زلزله ای ۳ ریشتری دیهوک را لرزاند

زلزله ای به بزرگی ۳ ریشتر دیهوک در استان 
به  ای  لرزه  زمین  لرزاند.  را  جنوبی  خراسان 
بزرگی ۳ ریشتر در ساعت 11:5۳ دقیقه امروز 
جمعه 24 دی ماه دیهوک در استان خراسان 
 5 عمق  در  لرزه  زمین  این  لرزاند.  را  جنوبی 
از  کنون  است.تا  داده  رخ  زمین  کیلومتری 
گزارشی  لرزه  زمین  این  احتمالی  خسارات 
جنوبی  خراسان  است.استان  نشده  اعالم 
در  که  است  کشور  خیز  زلزله  استان  دومین 

سال گذشته بیش از 8 هزار بار لرزیده است.

کودک 11 ماهه ،اورژانس هوایی را حرکت در آورد

کاهش  دلیل  به  خواره  شیر  کودکی  پنجشنبه  ظهر 
خراسان  هوایی  اورژانس  توسط  هوشیاری  سطح 
جنوبی به بیمارستان ولیعصر بیرجند منتقل شد. دکتر 
های  فوریت  و  حوادث  مدیریت  مرکز  دلخروشان،مدیر 
پزشکی خراسان جنوبی گفت: کودکی 11 ماهه به دلیل 
کاهش سطح هوشیاری به بیمارستان درمیان مراجعه می 
کند، به دلیل وخامت حال،کودک توسط اورژانس هوایی 
به بیمارستان ولیعصر بیرجند منتقل می شود.وی با بیان 
اینکه علت این حادثه مشخص نیست،گفت: حال کودک 

تغییری نکرده و سطح هوشیاری پایینی دارد.

)) امداد باطری سپهر ((
09۳61779۳59

عیب یابی،تست،استارت 
دینام،باطری رایگان 

تحویل و تعویض باطری 
در هر نقطه از شهر

کامیون- سواری- ایرانی وخارجی
نبش 17شهریور 29 - 32220423

حقیقی پور ط
ـ

ـد و قس
 نق

  مفتخر است پذیرای کلیه مجالس شما باشد 
 به پاس احترام شما عزیزان، ورودی سالن تا تاریخ 96/1/15 رایگان و با تخفیف ویژه کلیه منو غذایی می باشد.

     از هم اکنون رزرو نمایید
  خدمت به شما عزیزان افتخار ماست   

 آدرس: خیابان محالتی تقاطع استقالل - اول سپیده   تلفن های رزرو: 32324444 - 09157639200

کلینیک همراه برگزار می کند:   کارگـاه اوتیسـمتاالر پذیرایــی درویش 
با مجوز سازمان نظام روان شناسی و امتیاز بازآموزی

استاد: دکتر مجید ابراهیم پور      زمان: 30 دی ماه 95
اطالعات ثبت نام: 09302502065 - 05632221634

ایزوگام هریوند ی 
 ) را بد ون پیشوند و پسوند  بشناسید(

فروش و نصب انواع عایق های رطوبتی

نمایندگی ایزوگام آذرگام و آذین بام

آدرس: طالقانی 5 

 باالتر از مطب دکتر شکیبی  

تلفن: 32235987 - 09151632150  

ARTEC , C.C.K ,  SOFTWATER , HYGINIC
KING WATER ,WATER SAFE , AQUA JOY

20 ماه گارانتی بدون قید و شرط
 تا 3 ماه امکان برگشت کاال

NIKAI - NATIONAL – GOSSONIC

خدمات پس از فروش دستگاه تصفیه آب
هر سه سرویس یک سرویس رایگان 

هدیه  بگیرید

کولـر گازی

تصفیــه آب
آب سرد کن

پمپ ساختمان
بیـن معلـم 44 

و چهار راه 15 خرداد
تلفن خدمات 31057        

09151615329

اقساط 10 ماهـه بدون کارمزد

S T R E A M
5 سال ضمانت

منتخبین استعدادیابی تیراندازی باتفنگ معرفی شدند



7
بررسی مسیرهای گردشگری به مناطق عرصه و حریم بیابان لوت

دادرس مقدم- دومین جلسه کارشناسان میراث فرهنگی و فعاالن طبیعت گردی استان جهت بررسی مسیر تورها به مناطق عرصه و حریم بیابان لوت 
تشکیل گردید. زهرا رضایی ملکوتی سرپرست پایگاه جهانی بیابان لوت عنوان کرد: با عنایت به افزایش گردشگران داخلی و خارجی و ورود تورهای متعدد 

به محدوده عرصه و حریم بیابان لوت، تعیین مسیرهای مشخص با برنامه ریزی مدون و دقیق و بکارگیری راهنمایان محلی بسیار حائز اهمیت است.
شنبه* 25 دی 1395 * شماره 3696

7
بنیاد برکت در تکمیل

تنها بیمارستان شهرستان 

خوسف مشارکت می کند
استانداری  عمرانی  معاونت  سرپرست  تسنیم- 
برکت  بنیاد  گرفته  پیگیری های صورت  با  گفت: 
در تکمیل بخشی از بیمارستان خوسف مشارکت 
مردم شهرستان  این طرح  تکمیل  با  که  می کند 
در آینده نزدیک از امکانات و برکات آن برخوردار 
از پروژه های  می شوند. فرهادی در حاشیه بازدید 
عمرانی شهرستان خوسف اظهار کرد: بیمارستان 
تکمیل  که   است  عمرانی  پروژه های  از  خوسف 
اولویت قرار دارد.  وی عنوان کرد:  این طرح در 
مباحث  و  راه ها  روستاها،  به  آبرسانی  درباره 
این  در  شهرداری  به  مربوط  عمرانی  پروژه های 
سفر مورد بحث و بخشی از آنها اتخاذ تصمیم شد. 
به کوره های  فرهادی خاطرنشان کرد: گازرسانی 
آجرپزی، مورد ارزیابی دقیقی قرار گرفت و دیگر 
تولیدکنندگان این بخش  مشکلی نخواهند داشت.

والدین با کودکان خود
برای اقامه نماز در مسجد حضور یابند

ایرنا- امام جمعه بیرجند از خانواده ها خواست، 
خود  فرزندان  همراه  مسجد  در  نماز  اقامه  برای 
حضور پیدا کنند، تا آنها از دوران کودکی با معارف 
اسالمی بیشتر آشنا شوند. حجت االسالم رضایی 
کودک  خانه  باید  مسجد  کرد:  عنوان  بیرجندی 
فرهنگی  فضای  این  در  آنها  دهید  اجازه  باشد، 
بچگی کنند، شما نیز به عبادت خود بپردازید.وی 
ادامه داد: امروز چالشی که والدین با آن رو به روند، 
مشکل جوانان است، آنچه آنها را دچار مشکل کرد، 

نتیجه رفتار گذشته خانواده با آن هاست.

وحدت با عقالنیت
و قبول کردن همدیگر ایجاد می شود

تسنیم- دبیر مجمع روحانیون مبارز گفت: دین 
آمده تا وحدت ایجاد کند و یکی از اهداف مهم دین 
وحدت است و با وجود اینکه افکار و عقاید مختلف 
و متفاوت است چگونه وحدت ایجاد شود این تنها 
می دهد. رخ  کردن همدیگر  قبول  و  عقالنیت  با 
حجت االسالم عجم در مراسم گرامیداشت آیت ا... 
هاشمی رفسنجانی در هیئت حسینی بیرجند اظهار 
او  و  بزرگی نشسته ایم  ما در غم شخصیت  کرد: 
را به عنوان یک قهرمان ملی، سردار سازندگی و 

امیرکبیر دیگری از دیار ایران می شناسیم.

بیش از ۹۰ درصد دانش آموزان استان
در طرح قرآن و عترت شرکت کردند

اداره کل  فرهنگی  و  پرورشی  معاون  تسنیم- 
آموزش و پرورش از شرکت بیش از ۹۰ درصد از 
دانش آموزان استان در طرح قرآن، عترت و نماز خبر 
داد و گفت: ۳۰ درصد از فرهنگیان نیز در مسابقات 
قرآن و عترت و نماز شرکت کردند. نارمنجی در 
نخستین دوره آموزشی طرح مبین خاطرنشان کرد: 
طرح حفظ موضوعی قرآن کریم در تمام مدارس 
آموز  دانش   771 و  هزار   ۳2 شرکت  با  استان 
انجام می شود. مدیرکل قرآن عترت و نماز وزارت 
آموزش و پرورش نیز ا اشاره به اینکه پس از 2۰ 
سال وقفه پنجمین دوره مسابقات بین المللی قرآن 
خواهد  برگزار  اسالمی  کشورهای  آموزان  دانش 
شد، ادامه داد: این مسابقات از سی فروردین سال 
 آینده تا 6 اردیبهشت همزمان با برگزاری مسابقات 

بین المللی در تهران برگزار خواهد شد.

۵۰ خانه عالم روستایی روحانی ندارد

مهر- مدیرکل مرکز خدمات حوزه های علمیه با 
اشاره به کمبود روحانی در استان گفت: قریب به ۵۰ 
خانه عالم در روستاهای استان خالی از طلبه است. 
منادیان  همایش  در  راد  جعفری  االسالم  حجت 
هدایت از فعالیت 26 حوزه علمیه شیعه خواهر و برادر 
در استان خبر داد و افزود: نبود روحانی در روستاها 

باعث به وجود آمدن مشکالت زیادی می شود.

بانوان بشرویه ای برای عتبات عالیات
۲۲ تخته فرش بافتند

شهرستان  عالیات  عتبات  ستاد  رئیس  مهر- 
بشرویه از بافت 22 تخته فرش توسط خواهران 
در ستاد عتبات عالیات شهرستان خبرداد. حجت  
تعداد  این  از  کرد:  عنوان  حدادیان  االسالم 
تاکنون ۹ تخته فرش فروخته شده و 1۳ تخت 

فرش دیگر در مرحله فروش است.

اولین محموله کمکهای مردمی قاین
برای مدافعان حرم ارسال شد

ایرنا- مسئول هیئت عقیله بنی هاشم شهرستان 
مردمی  های  کمک  محموله  اولین  گفت:  قاین 
عنوان  دهقانپور  شد.  ارسال  حرم  مدافعان  برای 
این کمک ها شامل 2 هزار بسته خشکبار  کرد: 
و لباس گرم است که در مدت 1۵ روز توسط 8۰ 
نفر از بانوان عالقه مند در این هیات و با همکاری 

پایگاه بسیج الزهرا)س( آماده شده است.

مردم بشرویه ۱۱7 میلیون تومان زکات 
پرداخت کردند

مهر- مدیرکمیته امداد امام خمینی )ره( شهرستان 
میلیون  ابتدای سال جاری 117  از  بشرویه گفت: 
است. شده  آوری  جمع  بشرویه  در  زکات  تومان 
زکات  از  تجلیل  همایش  برگزاری  از  عبداللهی 

دهندگان برتر در آینده نزدیک خبر داد.

در بودجه سال آینده کشور اعتبارات مناسبی 
در حوزه آبرسانی پیش بینی شده است

گروه خبر- استاندار با بیان اینکه در بودجه سال 
آینده کشور اعتبارات مناسبی در حوزه آبرسانی پیش 
این  از  بتوانیم  است  امید  گفت:  است،  شده  بینی 
اعتبارات، سهم قابل توجهی با توجه به مشکالتی 
که در این زمینه وجود دارد برای استان جذب نماییم.  
پرویزی در جلسه بررسی مسائل و مشکالت آبرسانی 
روستایی، تانکرها و حقوق آبداران استان به برگزاری 
جلسه شورای عالی آب کشور با دستور کار انتقال آب 
از دریای عمان به استان های مرکزی کشور خبر 
داد و افزود: در این جلسه، مسائل و مشکالت استان 
از حیث آب شرب،کشاورزی و صنعت و معدن به 
سمع و نظر مسئوالن کشوری از جمله معاون اول 
رئیس جمهوری رسانده شده و دستورات الزم در 

این زمینه نیز از سوی ایشان صادر گردید. 

دائره المعارف قرآنی آیت ا... هاشمی
در جهان ادیان منحصر بفرد است

مهر- امام جمعه بیرجند با بیان اینکه بزرگترین 
محرومان  رفسنجانی  هاشمی  ا...  آیت  دغدغه 
المعارف قرآنی  بود، گفت: ایشان بزرگترین دائره 
را تالیف کردند که در جهان ادیان منحصر بفرد 
ترحیم  مراسم  در  رضایی  االسالم  حجت  است. 
آیت ا... هاشمی رفسنجانی که در بیرجند برگزار 
شد، با اشاره به اینکه این روزها فضای مجازی، 
رسانه ها از وجدان خفته ای که برخی از تندروهای 
بی منطق ایجاد کرده بودند، منفجر شد و همه ابراز 
احساسات کردند، بیان کرد: آن هایی که فرصت 
در  رفتید  و  نداشتید  هاشمی  از  طلبیدن  حاللیت 
کوره روستاهای بیرجند به هیچ مناسبتی در مورد 

ایشان حرف زدید حاال باید پاسخگو باشید.

پیش بینی هواشناسی از افزایش ابر
۲ روز آینده در استان

ایرنا- کارشناس پیش بینی و صدور پیش آگاهی 
های جوی استان گفت: بررسی همدیدی و آینده 
از   دهد  می  نشان  هواشناسی  های  نقشه  نگری 
امروز وقوع بارش برف و باران عمدتا برای نواحی 
شرقی استان پیش بینی می شود. نخعی عنوان کرد: 
همچنین تشکیل مه در نواحی کوهستانی رخ خواهد 
داد با ادامه سرما و یخبندان شبانه تا اواسط هفته 

بویژه در شمال شرق استان وجود دارد.

واحد فراوری آندالوزیت با تولید ساالنه 
۵هزار تن ماده معدنی بهره برداری می شود

تسنیم- فرماندار نهبندان با بیان اینکه با نگاه ویژه 
دولت امسال سال شکوفایی بخش معدن شهرستان 
نهبندان است گفت: واحد فراوری آندالوزیت با تولید 
ساالنه ۵۰۰۰ تن ماده معدنی به زودی بهره برداری 
پروژه  سرمایه گذار  با  دیدار  در  نظافت  می شود. 
فراوری آندالوزیت اظهار کرد: این پروژه بیش از ۹۰ 
درصد پیشرفت کاری دارد و 1۰ نفر مشغول به کار 

هستند که ۹ نفر آنها بومی منطقه هستند.

طرح آبرسانی به شهر طبس مسینا
در دهه فجر به بهره برداری می رسد

ایرنا- مدیر آب و فاضالب شهری )آبفا( درمیان 
گفت: طرح آبرسانی به شهر طبس مسینا در این 
شهرستان با اعتبار 17 میلیارد ریال در دهه فجر به 
بهره برداری می رسد. خسروی با بیان اینکه پیمانکار 
برای اجرای این طرح چهار میلیارد ریال طلب دارد، 
اظهار کرد: برای تکمیل مابقی پروژه به یک میلیارد 

و ۵۰۰ میلیون ریال اعتبار نیاز داریم.

شهرستان سرایان با کمبود شدید نقدینگی 
در حوزه تولید و دانش فنی رو به رو است

تسنیم- فرماندار سرایان با بیان اینکه شهرستان 
سرایان به دلیل مشکالت خاص مناطق محروم 
در حوزه جذب سرمایه و سرمایه گذار موفق نبوده 
است گفت:این شهرستان با کمبود شدید نقدینگی 
در حوزه تولید و دانش فنی مواجه است. کریمی در 
جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید شهرستان 
اظهار کرد: مهمترین معضالت در این حوزه نبود 
خدمات مشاوره ای و انباشت مطالبات بانکی همه 
واحدی  معافیت  که،  است  تولیدی  واحدهای 
تولیدی برای خدمات مشابه و رویکرد صنعتی در 
شهرستان وجود ندارد و صاحبان واحدهای صنعتی 
رئیس  هستند.  تولید  مشغول  سنتی  صورت  به 
سازمان صنعت، معدن و تجارت هم از اختصاص 
1۵۰ میلیون تومان از محل اعتبارات عمرانی برای 

اکتشافات مس شهرستان سرایان خبر داد.

خسارت هزار میلیاردی خشکسالی ها
به  کشاورزی  فردوس

عالی  مجمع  اقتصادی  کارگروه  عضو  تسنیم- 
ساله   18 خشکسالی های  گفت:  بسیج  فردوس 
به بخش کشاورزی  تومان  میلیارد  تاکنون 1۰۰۰ 
بیکار  را  نفر   ۴۵۰۰ و  کرده  وارد  شهرستان  زیاد 
کرده است. مهمیز در مجمع عالی بسیج شهرستان 
انار،  قطب:  شش  به  توجه  کرد:  اظهار  فردوس 
زعفران، پسته، گوهر تراشی، توبافی و دوزندگی در 

دستور کار این کارگروه قرار گرفته است.

آوا  با  گفتگو  در  بانکی  امور  کارشناس  جم-  امین 
با تاکید بر اینکه سیستم فعلی بانکی سه ایراد بزرگ 
سودهای  با  وام  دادن  ایراد  اولین  کرد:  تصریح  دارد، 
درج  نامش  نخواست  که  آگاه  منبع  این  است.  کالن 
شود با بیان اینکه بعضی تولیدکنندگان و صنعتگران 
به عنوان ُمسّکن مقطعی، از بانک ها وام می گیرند، 
خاطرنشان کرد: این موضوع روز به روز آنان را بیشتر 
در مشکالت غرق می کند. به گفته وی در این فرآیند  
قدرت ادامه تولید سرمایه گذار به علت دادن سود های 
تامین  برای  گذار  سرمایه  و   شود  می  سلب  سنگین 
سود های سنگین بانکی از پول کارگر،کیفیت و تعداد 
ی  هزینه  از  قسمتی  بتواند  تا  گذرد  می  محصوالت 

سنگین سود های بانکی را بپردازد.
رقابت  را  بانکی  سیستم  بزرگ  ایراد  دومین  وی 
میان  بیشتر  سود  اعطای  برای  که  برشمرد  ناسالمی 
بانک ها شروع شده که سرمایه گذار به جای سرمایه 
کرده   گذاری  سرمایه  ها  بانک  در  تولید،  در  گذاری 
سود  اندک  خیر  از  آن  زیاد  های  دردسر  خاطر  به  و 
آورد می  به دست  تولید  بیشتری،که ممکن است در 
گذار  سرمایه  دیگر  بین  این  در  وی  گفته  به  گذرد. 
مالیات،  از  اعم  مشکالتی  با  شدن  درگیر  به  مجبور 
حقوق کارگران و بیمه و امثال آن نشده و پولی که به 

عنوان سپرده گذاشته شده به تولید پول مرده )پولی 
که از تولید به وجود نیامده و خود پول به طور کاذب 
ایجاد  اینکه  بدون  انجامد  می  کند(  می  ایجاد  پول 
اشتغال یا تولیدی صورت گرفته شده باشد. وی گفت: 
نتیجه این کار ایجاد مشکل اشتغال و کم شدن درآمد 
مالیاتی کشور و امثال ان است که به مرور خود بانک 

ها را هم در مشکالت اقتصادی غرق می کند.
وی سومین ایراد سیستم بانکی را سرمایه گذاری برخی 
بانک های استان در خارج از استان دانست و عنوان کرد: 
برخی از بانک های استان یک ریال هم از پول هایی که 
در استان جذب می کنند،در این استان سرمایه گذاری 
نکرده و پول مردم استان در سایر نقاط کشورخرج می 
شود. این کارشناس با یادآوری عملکرد غیر قانونی برخی 
بانک ها در مورد نحوه سود دهی به سپرده گذاران، عنوان 
کرد: برخی بانک های خصوصی براساس قانون عمل 
نکرده و سود زیادی به سپرده گذاران می دهند و برای 
پاسخ دهی به این سود های کالن، با نرخ های غیر واقعی 

و خارج از قواعد شورای پول به مردم وام می دهند.
وی با ابراز خرسندی از رویه ی روزنامه آوا در قبال 
بررسی مشکالت بانک های استان عنوان کرد: این کار 
که  بود  کنندگانی خواهد  تولید  راهگشای  درازمدت  در 

مشکل دارند یا به مشکل برمی خوردند.

تسنیم- طی مراسمی صبح پنجشنبه با حضور جمعی از 
مسئوالن از 1۳ روحانی خدوم استان تجلیل شد. استاندار 
در این مراسم گفت: روحانیون و علما تالشگران در راه 
توسعه دینی و فرهنگ کشور هستند که امیدواریم بتوانیم 
امکانات  و  تا شرایط  کنیم  فراهم  را  امکاناتی  و  کمک 
بهتری برای روحانیون مستقر در روستاها فراهم شود. 
پرویزی با تسلیت رحلت آیت ا... اکبر هاشمی رفسنجانی 
اظهار کرد: بعضی بی انصافی ها و تهمت ها وجود دارد که 
به راحتی پذیرفته می شود و در حالی است که بدون اینکه 
اطالع داشته باشند مدیر استانی چه گفته است او را مورد 
بی  انصافی و توهین قرار می دهند. وی تصریح کرد: ما 
برای کار آمده ایم و بر سالمت کاری، اصالح امور، کنترل 
و مسائل مالی تأکید داریم تا کارها درست انجام شود 
زیرا مردم خود ناظر کارها هستند و اگر کاری انجام شود 
باید  انجام ندهیم  اگر کاری  مردم قدرشناس هستند و 
پاسخگویی مردم باشیم و در محضر الهی جوابگو باشیم.

استاندار افزود: امیدواریم چهره دروغ، ریا، نفاق از جامعه 
ما رخ ببند و شهامت این را داشته باشیم در نوع مسئولیتی 

که هستیم صادقانه خدمت کنیم.
 آیت ا... هاشمی هیچ گاه دست از اسالم،

انقالب، امام و رهبری برنداشت
نیز در این همایش گفت: آیت ا... امام جمعه  بیرجند 

هاشمی با تالش ها و مجاهدهای فراوان در راه انقالب 

و شکنجه و زندانی شدن باز هم از اسالم، انقالب و امام 
و رهبری دست برنداشت و در این راه سختی های زیادی 
را تحمل کرد. حجت االسالم رضایی بیرجندی با بیان 
اینکه یکی از آسیب های جامعه ما این است که خدای 
نکرده دین وسیله ای برای مقام، پست و مال افراد سودجو 
شود گفت: کسانی هستند که والیت را هدف قرار داده اند 
و چون نمی توانند به رهبری خدشه ای وارد کنند ابتدا پر 

و بال ها و یاران مخلص رهبری را هدف قرار می دهند.
مسئوالن فرهنگی استان

جایگاه روحانیت را به جامعه معرفی کنند
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی نیز گفت: مسئوالن 
فرهنگ و هنر باید نقش و جایگاه روحانیت را به جامعه 
معرفی کنند. محبی با بیان اینکه روحانیت شغل نیست 
بلکه یک مسئولیت است، افزود: روحانیون در قبل و بعد 

از  پیروزی انقالب اقدامات شایسته ای انجام داده اند.

با  جنوبی  خراسان  استاندار  خبر-  گروه 
قانونی  های  ظرفیت  از  مدیران  اینکه  بیان 
که پیش بینی شده نهایت استفاده را ببرند 
عنوان کرد: آندسته از پروژه های نیمه تمام 
عمرانی که دارای شرایط الزم هستند را به 

بخش خصوصی واگذار نمایند.
برنامه  شورای  جلسه  سومین  در  پرویزی 
مدیران  کرد:  اظهار  استان،  توسعه  و  ریزی 
با مطالعه دقیق آیین نامه ها و دستورالعمل 
ها با احاطه کامل بر آنها پیگیری های الزم 
اینکه ساختمان  بیان  با  انجام دهند. وی  را 
های اداری رها شده از سوی دستگاه های 
شوند،  تکلیف  تعیین  و  احصاء  باید  اجرایی 
افزود: این ساختمان ها باید بعد از شناسایی 

گیرند  قرار  استفاده  مورد  مختلف  طرق  به 
موجود  های  ساختمان  ظرفیت  از  بتوان  تا 
بهترین استفاده را برد. استاندار با بیان اینکه 
کمک های فنی و اعتباری در بودجه سال 
توجه  مورد  توسعه  ششم  برنامه  نیز  و  آتی 
قرار گرفته است، افزود: با کمک هایی که در 
این زمینه از سوی دولت و مجلس صورت 
از  اعظمی  بخش  توان  می  گرفت  خواهد 
به صندوق های  در حوزه کمک  مشکالت 
توسعه بخش کشاورزی و نیز صندوق خرد 

زنان روستایی را مرتفع ساخت.
ایران  اندازی مرکز خرید  راه  به  پرویزی، 
خانواده  و  بانوان  امور  دفتر  سوی  از  دخت 
استانداری به منظور ایجاد غرفه های خرید و 

فروش محصوالت بومی و محلی اشاره کرد 

و گفت: این مراکز که توسط زنان سرپرست 

گردد  می  دایر  توانمندسازی  برای  و  خانوار 

مسیر  در  که  هایی  سایر شهرستان  در  باید 

تردد مسافرین و زائرین هستند نیز برپا شود. 
وی، با بیان اینکه باید مراقبت شود تا سود 
تولیدکنندگان  نصیب  مراکز  این  از  حاصل 
شود، افزود: عالوه بر ایجاد اشتغال و کمک 
به تولیدکنندگان ، این مراکز می تواند منجر 
به معرفی بیش از پیش استان و ظرفیت ها 

و توانمندی های موجود در آن شود.
وی موضوع بازاریابی محصوالت و تولیدات 
درون استانی را بسیار مهم ارزیابی کرد و ادامه 
داد: کمیته ای متشکل از نهادها و مدیران ذی 
ربط می بایست به صورت اصولی و زیربنایی 
زمینه  در  بتوان  تا  کنند  ورود  زمینه  این  در 
تولیدات  و  محصوالت  بازاریابی  و  فروش 
استانی نیز به توفیقات مورد نظر دست یافت.

سه ایراد بزرگ سیستم بانکی
  آیین تجلیل از 13 روحانی خادم استان

در بیرجند برگزار شد

مدیران پروژه های نیمه تمام عمرانی را به بخش خصوصی واگذار کنند

و  آب  شرکت  عامل  مدیر  خزاعی- 
فاضالب روستایی گفت: آب رسانی سیار به 
روستاهای خراسان جنوبی فارغ از هر گونه 
مشکلی، در حال انجام است. بسکابادی روز 
گذشته در نشست مطبوعاتی با اشاره به این 
باالی 2۰  روستاهای  در  نفر  که 2۹1 هزار 
کرد:  عنوان  هستند،  ساکن  استان  خانوار 
تعداد ۵۳8 روستا در استان بدون تنش آبی و 
17۵ روستا با تنش آبی و 1۹۴ روستا بر اثر 

خشکسالی با مشکل مواجه هستند.
به گفته وی شرکت آب و فاضالب روستایی 
به دنبال مدیریت آب رسانی سیار، توسط بخش 
خصوصی می باشد. مدیر عامل شرکت آب و 
فاضالب روستایی یاد آور شد: تعداد ۳6 آبادی 
از 1۹۴ روستای استان که با بحران آب مواجه 
هستند، در طول سال به طور کامل بدون آب 

هستند. وی افزود: تالش ما بر این است که 
شاخص بهره مندی آب در روستاها را به 7۴ 
درصد برسانیم که برای رسیدن به این شاخص 

طول خطوط انتقال آب به بیش از ۳ هزار و 
۹۰۰ کیلومتر  و طول شبکه توزیع به ۳ هزار و 

1۰۰ کیلومتر افزایش می یابد.
بسیج  که  تصمیماتی  طبق  وی  گفته  به 
شورای  جلسه  در  پیش  سال  سه  سازندگی 

برنامه ریزی گرفت قرار بر این شد که بسیج 
سازندگی آب رسانی سیار به روستاها را بر عهده 

بگیرد و همچنین استاندار خراسان جنوبی در 
جلسه ای که در گذشته در طبس داشتند، قرار 
شد همه اقدامات مربوط به شهرها و روستاها به 

شهرداری ها و دهیاری ها واگذار شود.
در راستای تصمیمات مذکور، در زمان حاضر 
آب رسانی سیار به اتحادیه دهیاری  ها واگذار 
شده است. بسکابادی با اشاره به مزایای اجرای 
این طرح توسط دهیاری ها افزود: دهیاری ها 
امکانات خود را در اختیار آب رسانی ها قرار می 
دهند و موظف به تامین آب روستاهای خود 
اتحادیه دهیاری ها  هستند. وی مطرح کرد: 
قرضی ۵۰۰ میلیون تومان در اختیار شرکت 
دیون  تصفیه  برای  روستایی  فاضالب  و  آب 
سیار  رسانی  آب  خصوصی  بخش  رانندگان 
آب  بخش  در  آب  سهمیه  افزود:  وی  بدهد. 
رسانی سیار برای هر نفر در روز 1۵ لیتر است. 

بسکابادی از افزایش سرانه آب رسانی سیار به 
روستاهای استان خبر داد و گفت: این شرکت 
نهاد  جانب  از  گونه کمک  هر  پذیرش  آماده 
هایی است که می توانند در رفع مشکل آب 
به   امسال میانگین  بردارند. وی گفت:  قدمی 
۴۴2 روستا در استان سیار آبرسانی شده است 
که کمترین میزان آب رسانی به ۴11 روستا 
 ۴7۰ تعداد  به  آمار  بیشترین  و  فروردین  در 
روستا در تیر بوده است. وی با ابراز خشنودی 
رفع  برای  رضوی  قدس  آستان  که  این  از 
داده  همکاری  قول  روستاها  در  آب  مشکل 
است عنوان کرد: با پیگیری های انجام شده 
آستان  گزیک،  و  النو  بندان،  روستاهای  در 
قدس رضوی اقدام به محرومیت زدایی کند 
و در این راستا 18 دستگاه آب شیرین کن در 

روستاهای مذکور نصب می گردد.

آب رسانی سیار به اتحادیه دهیاری ها واگذار شد

استاندار در سومین جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان:

مدیر آب و فاضالب روستایی استان:

کارشناس امور بانکی عنوان کرد:

حسینی- معاون اقتصادی و سرمایه گذاری 
منطقه ویژه اقتصادی استان از ابالغ کد گمرکی 
به منطقه ویژه بیرجند در چهارشنبه دو هفته 
گذشته خبر داد و عنوان کرد: اولین محموله 
از بندر شهید رجایی به انبارهای عمومی این 
منطقه وارد شد. وی در گفتگوی اختصاصی با 

آوا ادامه داد: با ایجاد کد گمرکی منطقه ویژه 
و  مبدا  به  خارجی  و  داخلی  ترانزیت  اجازه 
مقصد منطقه فرآهم می شود. زارعی با بیان 
انبار  قبض  صدور  کد  این  تخصیص  اینکه 
ممکن  را  وارداتی  کاالهای  برای  تفکیکی 
می کند افزود: تسهیل در رویه های گمرکی 
تا  گمرکی  معافیت  خارجی،  ترانزیت  نظیر 
آالت  ماشین  ورود  و  افزوده  ارزش  سقف 
خط تولید ابزار و اثاثیه اداری بدون عوارض 

گمرکی از دیگر مزایای این کد است.
وی علت طوالنی شدن اخذ کد گمرکی را 
انفورماتیک دانشگاه  از جانب تهران و واحد 
دانست و اضافه کرد:  تعریف کد در نرم افزار 

جامع گمرکی کشور موجب قطع سیستم و 
می  مرزها  در  باال  بسیار  ترافیکی  بار  ایجاد 
شده است. معاون اقتصادی و سرمایه گذاری 
منطقه ویژه با بیان این که زیرساخت های 
قطعه منفصله مرز ماهیرود نیز به تایید خاشی 
مدیر کل کمرگات استان و تیم فرستاده شده 
امیدواری  ابراز  است  رسیده  یزد،  حراست  از 
کرد: تا هفته آینده تخصیص این کد برای مرز 
ماهیرود نیز انجام شود. به گفته زارعی این کد 
از ملزومات مناطق ویژه است و با تخصیص 
استان  اقتصادی  ویژه  منطقه  کار  عمال  آن 
تا  اینکه  به  اشاره  با  وی  است.  شده  شروع 
االن ترانزیت داخلی و خارجی استان موردی 

این کد،  با تخصیص  تاکید کرد:  بوده است 
تمام اقالم مورد نیاز با نام گمرک منطقه ویژه 

اقتصادی واردات قطعی آن انجام می گیرد.
معاون اقتصادی و سرمایه گذاری منطقه 
های  واحد  از  یکی  محموله  ورود  از  ویژه 
بسته بندی مواد غذایی و خشکبار خبر داد و 
افزود: امروز از بندر ماهیرود به انبار منطقه 

ویژه انتقال داده خواهد شد.
زارعی همچنین با بیان این که واحدهای 
منطقه ویژه از زمانی که به بهره برداری می 
رسند 1۳ سال معافیت مالیاتی دارند ادامه داد: 
اقتصادی  وارد منطقه ویژه  اقالمی که  تمام 

شده بانرخ گمرکی صفر محاسبه می شود.

وی به 7 واحدی که قرار است در دهه فجر 
به بهره برداری برسد اشاره کرد و افزود: با راه 
اندازی این واحدها 228 نفر مستقیم و ۴۰۰ 

نفر غیر مستقیم شاغل می شوند.
صادراتی  سنگ  پایانه  اولین  وی  گفته  به 
از  که  است  واحدها  این  جمله  از  نیز  ایران 
مصوبات دولت قبل بوده و راه اندازی نشده بود.
معاون اقتصادی و سرمایه گذاری منطشقه 
ویژه از عقد قرار داد با 11 سرمایه گذار جدید تا 
پایان سال خبر داد و عنوان کرد: چرم سازی، 
کارخانه آرد، بوجاری برنج و تولید سوسیس و 
کالباس از جمله  این واحد ها هستند که با راه 
اندازی آن ها تولید استان رونق خواهد گرفت.

کد گمرکی به منطقه ویژه اقتصادی استان تخصیص یافت
مانعی از سر راه رونق استان برداشته شد
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مزایده عمومی شماره 95/79
شرکت توسعه بازاریابی و فروش ماد در نظر دارد: امالک مشروحه ذیل در استان خراسان جنوبی را از طریق مزایده عمومی شماره 95/79 به  فروش برساند. متقاضیان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر 
 و همچنین دریافت اسناد مزایده از امروز شنبه 95/10/25 لغایت شنبه 95/11/2 از ساعت 8/30 الی 14 به آدرس ذیل مراجعه فرمایند. آخرین مهلت تحویل اسناد مزایده تا پایان وقت اداری روز شنبه 95/11/2 

می باشد. ضمنا جلسه بازگشایی پاکت ها و اعالم برندگان مزایده ساعت 10 صبح روز شنبه 95/11/9 در محل دفتر مرکزی شرکت می باشد. شرکت در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار خواهد بود.

کد ردیف
شناسه

پیش قیمت پایهمتراژ )متر مربع(کاربری
پرداخت

توضیحاتآدرستعداد اقساط
اعیانعرصه

20 فقره چک40 درصد355510351/020/712/500صنعتی110105
   3 ماهه

خراسان جنوبی شهرک صنعتی خضری 
جاده سنتو حد فاصل محل شهرک 
دهشک و خضری کارخانه پودرسازان

فاقد 
ماشین 

آالت

 آدرس دفتر نمایندگی استان: بیرجند - خیابان شهید محالتی - نبش خیابان 7 تیر - سرپرستی شعب بانک ملت استان خراسان جنوبی - طبقه پنجم امور اداری و ساختمان   
تلفن: 16- 32446615  آدرس دفتر مرکزی: تهران، بزرگراه آفریقا، نرسیده به چهار راه جهان کودک، کوچه ژوبین، پالک 5   تلفن:88872200-88781317

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای
نام سازمان مناقصه گذار: دانشگاه بیرجند

موضوع مناقصه: واگذاری مدیریتی و انجام حجمی امور مربوط به نظافت ، نگهداری، توسعه و 
مراقبت از کلیه فضاهای سبز دانشگاه بیرجند

شرح مختصر کار: واگذاری مدیریتی و انجام حجمی امور مربوط به نظافت ، نگهداری ، توسعه 
و مراقبت از کلیه فضاهای سبز دانشگاه )واقع در سه پردیس شوکت آباد ، امیرآباد و هنر داخل 
شهر و خوابگاه های دانشجویی توحید، ابوذر و مجموعه صدف ، سرو و گلستان( حدود 33000 
متر مربع چمن کاری و حدود 27000 اصله درخت  و درختچه ، 6000 متر ارقام ردیفی ، 7000 

متر گلکاری ، 1000 مترمربع  گلخانه و  5000 متر مربع خزانه تولید گل و گیاه
مدت زمان اجرا: از تاریخ 1395/12/1 به مدت یک سال کامل خورشیدی

شرایط متقاضی: داشتن پروانه رتبه بندی و تایید صالحیت در رسته باغبانی از اداره کل تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی با تاریخ معتبر

قیمت اسناد مناقصه: مبلغ 300/000 )سیصد هزار( ریال به صورت واریز به حساب سیبا شماره  
2177582197007

)درآمدهای اختصاصی دانشگاه بیرجند(
 میزان سپرده شرکت درمناقصه: 224/000/000 ریال ) دویست و بیست و چهار میلیون ریال(
 محل دریافت اسناد مناقصه و تحویل پیشنهادها: دانشگاه بیرجند ،  سازمان مرکزی،  دبیرخانه مرکزی

زمان دریافت اسناد مناقصه : از امروز شنبه 1395/10/25 لغایت چهارشنبه 1395/10/29
زمان تحویل پیشنهادها: تا ساعت 12 روز شنبه 1395/11/09

تاریخ و محل بازگشایی پیشنهادها: روز یکشنبه 1395/11/10 در محل سازمان مرکزی
 اتاق جلسات معاونت اداری و مالی

تصریح این نکته که  صرفا شرکت در مناقصه و ارائه پیشنهاد ، ایجاد حق برای شرکت کننده و 
ایجاد تکلیف و یا سلب اختیار برای موسسه نمی نماید و موسسه مجاز می باشد در چهارچوب 
 ضوابط مقرر و با عنایت به صرفه و صالح موسسه هر یک از پیشنهادها را قبول  یا رد نماید. 

تلفن تماس: 05632202126
هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه خواهد بود.

دبیرخانه کمیسیون مناقصه و مزایده دانشگاه بیرجند

قابل توجه ادارات ، بانک ها ، شرکت ها ، بیمه ها و غیره
فروش و تهاتر ملک تجاری در بهترین موقعیت 

خیابان محالتی، روبروی پارک آزادگان    
 09151611842

آگهـی مزایـده شمـاره 49
یک سازمان دولتی در استان خراسان جنوبی در نظر دارد: اموال مشروحه ذیل را از طریق 

مزایده عمومی به فروش برساند.
متقاضیان می توانند برای بازدید و دریافت فرم شرایط شرکت در مزایده و لیست کامل اموال 
در زمان و محل اعالمی مراجعه و یا جهت کسب اطالعات با شماره 32400001 با کد 056 

تماس حاصل نمایند.
1 - تعداد 65 دستگاه خودروی سبک، سنگین و موتور سیکلت

2 - تعداد یک باب زمین )آدرس زمین در سایت www.dchq.ir و یا با مراجعه حضوری، قابل 
دریافت می باشد(

3 - تعدادی اموال منقول
 4 - زمان بازدید: به مدت 4 روز اداری از تاریخ 1395/11/2 لغایت 95/11/5 از ساعت 9  الی 14 
5 - محل بازدید: کیلومتر 12 جاده بیرجند - زاهدان ، روبروی ایست بازرسی شوکت آباد 

پارکینگ مرکزی شورای هماهنگی
6 - محل تسلیم پیشنهادات:کیلومتر 12 جاده بیرجند - زاهدان ، روبروی ایست بازرسی 

شوکت آباد - پارکینگ مرکزی شورای هماهنگی
ضمناً بازدیدکنندگان محترم جهت اطالع از زمان برگزاری مزایده کلی استان ها می توانند به 

سایت www.dchq.ir در صفحه اصلی - منوی اصلی  - بخش مزایده، مناقصه مراجعه نمایند.
کلیه هزینه های جانبی از قبیل: عوارض ساالنه شهرداری، خالفی، مالیات مشاغل و نقل و 

انتقال سند و سهم هزینه های مربوط به برگزاری مزایده به عهده برنده مزایده خواهد بود.

www.knauf.ir

به اطالع می رساند به تازگی برخی از شرکت های سودجو به عرضه 
محصــوالت نامرغوب خود بــا نام تجاری              اقدام نموده اند 

که منجر به نارضایتی بسیاری از مشتریان گردیده است. 
بدینوســیله شرکت              به اطالع مشتریان گرامی می رساند، 
به منظور جلوگیری از زیان های آتی و اطمینان از اصالت و کیفیت 
محصوالت و اجرای سیستم های              فقط از خدمات شبکه 

عاملیت در استان  خراسان جنوبی بهره مند گردند.

قابل توجه خریداران و مصرف کنندگان محترم

عاملین مجاز در استان خراسان جنوبی   
- شرکت آریا انرژی کویر )عاملیت فروش و گواهینامه اجرایی تشویقی(  شماره تماس:  32447244 - 056

- شرکت آرین بنای کویر )گواهینامه اجرایی(                    شماره تماس :  32447216 - 056

- شرکت شیکو سقف )گواهیناه اجرایی(                                            شماره تماس :  32420041 - 056
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ساسهاى صٌعت، هعذى ّ تجارت استاى خزاساى جٌْبی در ًظز دارد بزاساص قاًْى هعادى 
رم آئیي ًاهَ ّ فصل چِا 7731ّ قاًْى اصالح قاًْى هعادى هصْب سال 7711هصْب سال 

ّ دستْرالعول ُای هزتبط با آى  ّ بز اساص ًاهَ  7731اجزایی قاًْى هعادى هصْب سال 
ّسارت هتبْع هحذّدٍ  اکتشافاهْر دفتز هحتزم هذیزکل  71/71/39هْرخ  173913/91

هحذّد بَ تعاًّیِای هعذًی را اس طزیق هشایذٍ  اکتشافی بٌام خاًن هحبْبَ هختاری سَ قلعَ
 ّاگذار  ًوایذ. زایاىشِزستاى س

 
تز اساس ایه اعالعیٍ متقاضیان می تًاوىذ جُت آگاَی کامل اس اعالعات محذيدٌ اکتشافی ي شزایظ مشایذٌ ي دریافت فزم 

 ي  .skimto.ir wwwتٍ آدرس ایىتزوتی 2:/2/11تا ريس سٍ شىثٍ مًرخ  2:/22/10َای مزتًعٍ اس ريس شىثٍ مًرخ 
khs.mimt.gov.ir  ًدٌ ي پیشىُادات خًد را تز اساس شزایظ ارائٍ شذٌ حذاکثز تا پایان يقت اداری ريس سٍ مزاجعٍ وم

تٍ آدرس خزاسان جىًتی ، تیزجىذ ،  صرفاً ازطریق پست سفارشیدر پاکت الک ي مُز شذٌ ي  2:/2/11شىثٍ مًرخ 
ت معذن ي تجارت استان ، ساسمان طىع 81:981172:)شُذای عثادی( کذ پستی 2تلًارشُذای عثادی ، ساختمان شمارٌ 

 ارسال ومایىذ. 
پاکت وُایی تایذ شامل پاکت) الف( محتًی تضمیه شزکت درمشایذٌ )چک تضمیىی یا ضماوت وامٍ تاوکی ي یا تزگ ياریش 

تٍ وام تمزکش يجًٌ سپزدٌ َشیىٍ ای( تا رعایت شزایظ مشایذٌ، پاکت) ب( محتًی  218231218:002وقذی تٍ شمارٌ حساب
فىی ي مالی ي سایز مذارک مىذرج در شزایظ مشایذٌ ي پاکت) ج( محتًی فزم پیشىُاد قیمت مشایذٌ تاشذ.  مذارک طالحیت

شرکت کنندگان در مسایده مکلفند نام شرکت کننده و مورد مسایده را بروی همه پاکت ها ی الک و مهر َمچىیه 
 .شده قید وآنرا امضا و مهر نمایند

در کمیسیًن مشایذٌ ياقع در محل ساسمان مفتًح ي مًرد  2:/10/11شىثٍ مًرخ یکطثح ريس  :عت پشىُادات ياطلٍ رأس سا
 .رسیذگی قزار خًاَذ گزفت

حضًر متقاضیان در کمیسیًن تالماوع است ي تٍ درخًاست َای واقض، واخًاوا، مخذيش، مشزيط، تذين سپزدٌ تضمیه 
 پاکاتی که بصورت حضوری و یا غیر از پست سفارشیمقزر ي شزکت در مشایذٌ ي یا درخًاستُای ياطلٍ تعذ اس يقت 

 .ارسال شذٌ تاشذ تزتیة اثز دادٌ وخًاَذ شذ
 کمیسیًن در رد یا قثًل پیشىُادات مختار است.-
 َشیىٍ درج آگُی مشایذٌ تعُذٌ تزوذٌ می تاشذ. -
اشخاص حقًقی متقاضی شزکت در مشایذٌ می تایست در ساماوٍ کاداستز معادن ) -

http://cadaster.mimt.gov.ir ٍ( ثثت وام ي وسثت تٍ درخًاست ارسیاتی طالحیت )تًان( فىی ي مالی اقذام ي تا ارائ
مذارک تٍ ساسمان وظام مُىذسی معذن استان محل ثثت شزکت جُت اخذ گًاَی مزاجعٍ ي تُمزاٌ تاقی مذارک مًرد ویاس 

 ایذٌ در مُلت مقزر تٍ ایه ساسمان ارائٍ ومایىذ .شزکت در مش
شزکت کىىذگان در مشایذٌ می تایست آییه وامٍ معامالت ديلتی يقاوًن مىع مذاخلٍ کارکىان ديلت يقاوًن معادن يآییه -

رعایت  وامٍ اجزایی آن يسایز دستًرالعملُا يتخشىامٍ َای يسارت طىعت ،معذن يتجارت يمزاجع قاوًوی دیگز را تغًر کامل
 ومایىذ

     کلیٍ مذارک ارائٍ شذٌ الشاماً می تایست تزاتزاطل تحًیل شًد.-
 روابط عمومی سازمان صنعت،معدن وتجارت خراسان جنوبی                             

آگهی مزایده محدود سنگ نیمه قیمتی)بخش سه قلعه( شهرستان سرایان 
ویژه شرکت تعاونی های معدنی شهرستان سرایان - سال 95
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امام حسين عليه السالم فرمودند:
عاء أَعَجزالّناٍس َمن َعَجَز َعِن الدُّ

عاجزترين مردم کسي است که نتواند دعا کند.
)بحاراالنوار ج 93 / ص294(


