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سرمقاله

مردمی که همیشه
 در صحنه می مانند
* هرم پور

بیرجند،  گفتند  می  که  بودم  شنیده  ها  بعضی  از 
همان روزهای آخر عمر حکومت پهلوی، رنگ و 
بوی انقالب گرفت، وگرنه قبل از آن در شهر خبری 
نبود! همیشه با ذهنم کلنجار می رفتم که آیا واقعًا 
این طور بوده؟ یعنی بیرجند تا همان روزهایی که 
اولین طلیعه های انقالب، سحرگاه تاریک زندگی 
مردم را روشن کرد، هیچ نقشی در انقالب نداشته؟ 
و   نشستم  ها  همشهری  صحبت  پای  که  بعدها 
خاطراتشان را از البالی کتاب های زندگی بیرون 
کشیدم، متوجه شدم نه، اینطور نبوده. علیرغم اینکه 
شاه و دربار، بیرجند را بخشی از حیات خلوت رفت و 
آمدها و دید و بازدیدها ... ) ادامه سرمقاله در صفحه 2 (

درآمد استان همچنان در بند خزانه کشور

رئیس جمهور : 
انتخابات چقدر ارزش دارد که 

از حاال شروع به معصیت خدا کنیم

حجت االسالم طائب : 
برخی مسئوالن فقط می خواستند

به هر شکلی مذاکره را به کرسی بنشانند

صادق زیباکالم  : 
خیال همه راحت باشد 

روحانی برای انتخابات می آید

حسین شریعتمداری : 
متاسفانه ترامپ سر عقل آمده

و حاضر نیست برجام را پاره کند

 هیچ نهادی برای کنار رفتن »روحانی« فشار نیاورده / شریعتمداری از سمتش کنار می رود  / ادعای یک روزنامه درباره درخواست روحانی از سران اصالحات / احمدی نژاد در انتخابات ریاست جمهوری از چه کسی حمایت می کند؟ / رضایی: به یمن سالح و موشک نداده ایم / احتمال انتشار اسرار برجام / صفحه ۸ 
 صفحه ۸ صفحه ۸ صفحه ۸ صفحه ۸

اولین بیمارستان 
دامپزشکی عمومی 

شرق کشور افتتاح شد
مالیی -  دیروز اولین بیمارستان دامپزشکی 
حضور  با  کشور  شرق  )سالمت(  عمومی 
معاون دامپزشکی کشور و معاون اقتصادی 
استاندار در بیرجند افتتاح شد.کمیلی رئیس 
این بیمارستان عنوان کرد: این بیمارستان 
آزمایشگاه  با  مربع  350متر  مساحت  به 
مرکز  و  کلینیک  داروخانه،  عمل،  اتاق   ،
 600 و  میلیارد  یک  مبلغ  با  مایه کوبی 
است.  گذاری شده  تومان سرمایه  میلیون 
تجربه  20سال  از  بعد  اینکه  بیان  با  وی 
تصمیم ساخت این بیمارستان را گرفتم ، 
افزود: سرمایه گذاری در صنعت طیور بسیار 
ریسک پذیر است اما ما این ریسک را برای 

توسعه استان و صنعت طیور پذیرفتیم.

مدیر کل اقتصادی و دارایی : استاندار پیگیر است / تجهیز گمرکات استان در بند تامین برق مرز ماهیرود / معافیت 86درصد اصناف از مالیات / رتبه 30 استان در پرداخت مالیات 
مشروح خبر در صفحه ۳

رهبر معظم انقالب در دیدار با فرماندهان نیروی 
هوایی ارتش ، عقالنیت و تدبیر را در دیپلماسی، 
اما  خواندند  ضروری  امور،  دیگر  و  کشور  اداره 
خاطرنشان کردند: اعتماد به شیاطین و امید بستن 
به کسانی که با اصل وجود نظام و حاکمیت اسالم 
کار  این  از  که  چرا  است  بزرگی  مخالفند خطای 
 خیری به کشور نمی رسد. حضرت آیت ا... خامنه ای
 با اشاره به سخنان رئیس جمهور جدید آمریکا مبنی

بر ضرورت تشکر ایران از دولت اوباما گفتند: به هیچ 
وجه از آن دولت متشکر نیستیم زیرا با نیت فلج 
 کردن ملت ایران و نظام اسالمی تحریم های سنگین

را وضع کرد و البته به این هدف نرسید همچنان که 
هیچ دشمن دیگری نیز نخواهد توانست این ملت 

بزرگ را فلج کند. ) ادامه خبر در صفحه ۸ (

مقام معظم رهبری : 

مردم ۲۲بهمن
درخیابان ها جواب 
تهدیدهای آمریکا

را خواهند داد

ی 
ربیع

س : 
عک

شهردار بیرجند خبر داد : 

ارجاع 10 بانک متخلف 
به کمیسیون ماده 100

شهردار بیرجند با اشاره به این که اگر ساختمان بعد 
از پایان کار تغییری در بنا ایجاد کند به کمیسیون 
ماده 100 ارجاع می شود تا به حالت قبل برگرداند 
گفت : اگر پارکینگ احداث کرده باشند باید درهای 
آن را برای عموم باز کنند ... ) مشروح خبر در صفحه ۷ (

8۲0 محدوده معدنی آزاد سازی می شود
صفحه ۷

تولیت آستان قدس رضوی 
سخنران راهپیمایی22 بهمن

صفحه ۷

داد و ستد فقر در بازارچه 
مرزی خراسان جنوبی

صفحه 3

جناب آقای دکتر سعید شوکتی فرد
با ادای احترام، بر خود الزم می دانیم انتصاب بجا و شایسته جناب عالی را به سمت 

ریاست شبکه بهداشت و درمان شهرستان سربیشه
 تبریک گفته، از خداوند منان موفقیت آن بزرگوار را خواهانیم.

رجاء واثق داریم با توجه به تعهد، تخصص و تجربه شما شاهد پیشرفت های این شهرستان خواهیم بود.

از طرف مدیر عامل ، هیئت مدیره و پرسنل دارالشفاء خیریه یاوری سربیشه 

مسئولین ارجمند پایگاه هوایی شهید حسینی خور
 آقایان بزرگوار سرهنگ خلبان حمید مصطفوی فرمانده محترم

 حاج آقای صدیقی نیا رئیس محترم عقیدتی سیاسی
سرهنگ بافنده معاونت محترم پشتیبانی 

سرگرد کرم زاده فرمانده محترم حفاظت اطالعات
 و تمامی پرسنل عزیز این پایگاه ضمن عرض تبریک روز نیرو هوایی بر شما دالوران این عرصه ، بر خود الزم دانسته 
از حسن التفات عمل نیکوی شما عزیزان به فرشتگان این مجموعه مراتب تقدیر و تشکر خود را اعالم نماییم و از آن 
 کریم دانا و بینا ، خیر دنیا و آخرت شما نیکوکاران ارجمند را مسئلت و در روز قیامت ماجور درگاه حضرت احدیت باشید.

 موسسه خیریه توانبخشی حضرت علی اکبر)ع( بیرجند

جناب آقای مهندس محمد جواد فالحی 
انتصاب شایسته جناب عالی را به عنوان

 فرماندار و نماینده دولت محترم در شهرستان سربیشه
 که مبین شایستگی و تجارب ارزنده تان می باشد، صمیمانه تبریک و تهنیت عرض می نماییم
 امیدواریم همچون گذشته در راستای تحقق اهداف ارزشمند نظام مقدس جمهوری اسالمی

 باالخص توسعه و آبادانی شهرستان موفق و موید باشید.

از طرف مدیر عامل ، هیئت مدیره و پرسنل دارالشفاء خیریه یاوری سربیشه

به مناسبت سومین روز درگذشت 
همسری مهربان و پدری دلسوز بزرگ خاندان مرحوم مغفور 

حاج علی اکبر چهکندی نژاد ملک
جلسه ترحیمی امروز چهارشنبه 95/11/20 از ساعت 3:30 الی 4:30 
بعدازظهر در محل هیئت حسینی )خیابان انقالب( برگزار می گردد

تشریف فرمایی شما سروران گرامی باعث شادی روح آن مرحوم
 و تسلی خاطر بازماندگان خواهد بود.

خانواده های چهکندی نژاد ملک و سایر بستگان

ضمن تشکر و قدردانی از تمامی عزیزانی که در مراسم تشییع و تدفین
 و سوم شرکت نمودند به اطالع می رساند: مراسم چهلم شادروان

 محمد علی مهدوی صفت )هم آغوش(

 پنجشنبه 95/11/21 از ساعت 14:30 الی 15:30 
در محل مسجد آیت ا... آیتی برگزار می شود

 حضور شما سروران گرامی مزید امتنان می باشد. 
خانواده های: مهدوی صفت ،هم آغوش ، خونیکی ، محمدی 

ناصری مقدم ، سرافراز، حسن زاده ، انگشتری ، مویدی نیا

به مناسبت درگذشت بزرگ خاندان
 همسری فداکار و پدری دلسوز و برادری مهربان 

شادروان حاج محمد صادقی 
جلسه ترحیمی امروز چهارشنبه 95/11/20 از ساعت

 14:30 الی 15:30 در محل هیئت حسینی بیرجند برگزار می گردد
 حضور شما سروران گرامی مزید امتنان است.

خانواده های صادقی و سایر بستگان 

بازگشت همه به سوی اوست
احتراماً ضمن تشکر از همه سروران گرامی و ارجمند

 که در مراسم تشییع و تدفین و بزرگداشت

زنده یاد محمد حسین آزادمنش
 )فرهنگی بازنشسته( 

شرکت نمودند به اطالع می رساند: مراسم چهلمین روز 
درگذشت آن فقید سعید پنجشنبه 95/11/21 از ساعت 

14 الی 15 در محل هیئت حسینی )واقع در خیابان انقالب( 
برگزار می گردد. 

خانواده های: آزادمنش ، چرخی و سایر بستگان

با نهایت تاسف و تألم درگذشت 

محمد ابراهیم خان شیباني 
)بزرگ خاندان شیباني( 

را به اطالع دوستان ، آشنایان و همشهریان گرامي مي رساند: به همین 
مناسبت جلسه یادبودي پنجشنبه 95/11/21 از ساعت

 15:30 الی 16:30 )زنانه و مردانه( در محل مسجد آیت ا... آیتي
 منعقد است، حضور سروران گرامي باعث شادي روح آن مرحوم

 و تسلي خاطر بازماندگان خواهد بود .

 خانواده هاي: شیباني ، اسحاقي ، امین ، جانباز ، قریشي  
جمشیدي ، سلطاني ، سلیماني و سایر بازماندگان

جناب آقای یحیی یعقوب نژاد
مدیر کل محترم امور مالیاتی استان خراسان جنوبی 

کسب رتبه برتر ارزیابی عملکرد سال 1394 دستگاه های اجرایی استان خراسان جنوبی 
را که نمونه بارزی از توانمندی، لیاقت، حسن مدیریت جناب عالی و نیز زحمات صادقانه همکاران 
ارجمندتان می باشد، تبریک عرض نموده و از درگاه خداوند متعال توفیقات روز افزون شما را آرزومندم.

سید حجت زینلی - مدیر عامل شرکت مینا کان )معدن مس قلعه زری(

خادم گرانقدر قرآن  جناب آقای محمد رضا اشرفی
انتخاب شایسته جناب عالی را به عنوان 

مدیر قرآنی نمونه در مراسم تکریم چهره های قرآنی کشور 
خدمت شما و جامعه قرآنی استان تبریک عرض می نماییم. 

مجتمع فرهنگی- مذهبی خیریه ابن حسام

جناب آقاي مهندس علیرضا نصرآبادي
انتصاب بجا و شایسته جناب عالي را به سمت 

مدیر کل منابع طبیعي و آبخیزداري خراسان جنوبي 
که نشان از لیاقت و مدیریت شما مي باشد، تبریک عرض نموده 

 از درگاه ایزد منان موفقیت روز افزون شما را خواستاریم.

 پدر،مادر، برادران و خواهران تان

چهل روز گذشت
با دستانی بر سینه و قامتی خم به نشانه 

صمیمانه ترین تشکرها ایستاده ایم. اینک به 
خود می بالیم که مادری همچون او داشتیم 
که حاصل عمرش چهار فرزند معلم بود و 
بس. ضمن عرض سپاس و تشکر مجدد 

از الطاف کلیه سروران گرامی که در مراسم 
تشییع و تدفین و مجالس ترحیم

 مـادرمان مرحومه

حاجیه صغری حقی نیا 
)همسر مرحوم غالمخان خاکی(

شرکت فرمودند، به اطالع می رساند: مراسم چهلمین روز درگذشت آن مرحومه
 امروز چهارشنبه 95/11/20 از ساعت 3:10 الی 4:10 بعدازظهر در محل هیئت ابوالفضلی 
)مصلی( برگزار می گردد، حضور شما عزیزان در این جلسه و قرائت فاتحه موجب شادی 

روح آن عزیز از دست رفته و تسلی خاطر بازماندگان خواهد بود.

خانواده های: خاکی ، حقی نیا ، ساالری نیا ، صفائی ، درویشی ،  نسری  
قدبا ، کیمیا ، زرنگ و سایر بستگان

برادر گرامی
 جناب آقای سید امید حسینی 

انتصاب شایسته جناب عالی را به عنوان
 مدیر کل دفتر جذب و حمایت از

 سرمایه گذاری استانداری خراسان جنوبی
 که نشان از توانمندی شما در امور مدیریتی می باشد، صمیمانه تبریک عرض 
نموده، پیروزی و موفقیت روز افزون تان را از درگاه خداوند متعال خواستاریم.

شرکت کوه پیما بیرجند - بهارشاهی

پدر جان چه سخت است در دل گریستن و سخنی بر زبان نراندن،
 چه سخت است بدون مـادر زیستن و چهره پرمهر و خندان او را در خاک جستن. 

چهل روز است 
که سر تعظیم به تقدیر الهی فرود آورده ای

 از خدا مي خواهم که در همه حال با صبر و بردباری سایه سر ما باشید. 

از طرف فرزندتان خاطره خاکی و همسرش
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پذیرش 48 سربازپژوهشگر در دانشگاه علم و صنعت

ایسنا- معاون آموزشی دانشگاه علم و صنعت گفت: مجوز پذیرش 48 سرباز پژوهشگر در سال جاری برای 
این دانشگاه صادر شده است.محسن کالنتر اظهار داشت: در سال جاری مجوز جذب 48 سربازپژوهشگر را در 

دانشگاه گرفته ایم که اطالع رسانی آن از طریق سایت دانشگاه انجام خواهد شد

سرمقاله

مردمی که همیشه
 در صحنه می مانند

*هرم پور

اینکه شاه  علیرغم   ) اول  از صفحه  سرمقاله  ادامه   (  
و دربار، بیرجند را بخشی از حیات خلوت رفت و 
آمدها و دید و بازدیدهایشان حساب می کردند، اما 
شهروندان بصیر بیرجند هم از ظلم و ستم و بیداد 
شاه به دادگر بیداری چون حضرت »روح اهلل« پناه 
آورده و آشکار و نهان علیه حکومت کار می کردند، 
شعار می دادند، شعار می نوشتند، اعالمیه و اطالعیه 
پخش می کردند و تظاهرات می کردند و شهید و 
مجروح می دادند. به واقع مگر شاه به این مردم چه 
 داده بود؟ مگر این مردم تافته جدابافته ای از همه ی

ایران آن زمان بودند که وضع بهتری داشته باشند، 
زندگی شان راحت تر باشد، پولشان به جیب آمریکا 
و انگلیس و اسرائیل نرود، در جهل و ناآگاهی علمی 
و  ندارند  نگهشان  فرهنگی  و  آموزشی  و  دینی  و 

آزادگی و آزادمردی جوانانشان را سرکوب نکنند؟ 
اگر برای این شهر لوله کشی آب آوردند، فرودگاه 
راه انداختند، دانشگاه و دانشسرا تأسیس کردند، همه

برای تأمین امنیت و منافع آمریکا و انگلیس در 
شرق کشور و حمایت از پایگاههای جمع آوری 
اطالعاتی و جاسوسی شان جوار مرز بود، آنهم 
در منطقه ای که به دالیل مختلف، از قرن ها 
و  داشت  شمار  بی  های  منفعت  برایشان  قبل 

مصلحت های پنهان و فراوان.
اما واقعیت این بود که بیرجند پس از انقالب، دیگر 
همان بیرجند بعد از انقالب نبود، حداقلش این بود 
که از زیر یوغ ستم خاندان پهلوی آزاد شد، انقالب 
را با مهربانی و عشق در آغوش کشید، برای انقالب 
شهید و زخمی داد و بعد از آن هم در دوران دفاع 
مقدس، دینش را به انقالب و سهمش را به نظام و 

دلبستگی اش را به آرمانهای انقالب ادا کرد. 
37 سال پس از پیروزی انقالب، هیچ چیز با آن 
زمان قابل قیاس نیست جز یک چیز و آنهم محبت 
قیام  انقالب  برای  زنانیست که  و همت مردان و 
در  انقالب  پایداری  برای  هم  حاال  و  بودند  کرده 
صحنه اند. انقالب برای بیرجند و شهرهایی مثل 
بیرجند، خیر و برکت بود، نَفس قدسی و گرمی بود 
 که یخ های فسرده و سرد و محکم بی بضاعتی های

امکاناتی  فرهنگی و علمی و عقب ماندگی های 
بود  کرده  ذوب  اش  مهربانی  ی  تنوره  در  را 
جلوه  به  را  فردا  به  خودباوری  از  رستاخیزی   و  
آورده بود. انقالب، شهرها را دیده بود، روستاها را 
اولویت  با  و  را یکسان  بود و همه  هم درنوردیده 
نیاز و به دور از در نظر گرفتن آنچه برای برخی 
صف  به  حقارت  ها  بعضی  برای  و  بود  فخر  ها 
خدمتگزاری و اخالص کشانده بود. شهروندان ما 
هم برای انقالب سختی های زیادی دیدند، هزینه 
و  فرزند  و  پدر  متحمل شدند،  زیادتری هم  های 
االثر مفقود  و  آزاده  و  جانباز  و  کردند  فدا   همسر 

تقدیم کردند، اما ماندند، و هنوز هم به پای انقالب 
مانده اند، کمبودها و کاستی ها را می بینند، گاهی 
جنگ و دعواهای سیاسی را می شنوند، تخلف ها و 
فسادها را می دانند، اما می دانند که این ها حاصل

انقالب نیست، اینها حاشیه های زائدی بر انقالب 
و زخم های ناجوانمردانه ای از سوی سوء استفاده 
گراِن از نام انقالب بر پیکره ی آن است. این مردم،
این شهروندان، این هم استانی های شهید داده، 
و  سربلندی  و  سرافرازی  دارند،  دوست  را  انقالب 
آزادگی اش را با هیچ متاعی و با هیچ قیمتی عوض 
نمی کنند؛ می دانند که برای پشتوانه سازی، برای 
قدرت گرفتن فریادها بر سر اهریمن کودک کش، 
برای  انقالب ضروریست،  حضور در صحنه های 
نیرو دادن به انقالبی که گرز خدایی اش را بر سر 
آورد،  مشت های گرده  تاریخ  فرود می  جباران 
کرده ی حمایت الزم است، و برای تداوم حمایت 
از مظلومان همیشه ی تاریخ در یمن و سوریه و 
عراق و بحرین و افغانستان، فریادهای انقالبی الزم

 22 جمعه  روز  آنچه   جنس  از  فریادهایی  است؛ 
بهمن در کوچه کوچه این شهر و خیابان به خیابان 
این استان، دوباره بر سر کفر و ناپاکی و استکبار 

فرود خواهد آمد.
)لطفا نظر و پیشنهاد خود در رابطه با یادداشت های 
روزنامه را به شماره 09304943831 ارسال فرمایید(

نتایج دوره بدون آزمون ارشد
 دانشگاه آزاد اعالم شد

جام جم- نتایج دوره بدون آزمون کارشناسی ارشد 
9۵ )ویژه فارغ التحصیالن ممتاز مقطع کارشناسی( 
بدون  دوره  شد.نتایج  اعالم  اسالمی  آزاد  دانشگاه 
اسالمی  آزاد  دانشگاه   9۵ ارشد  کارشناسی  آزمون 
و رتبه های اول و دوم مقطع کارشناسی شرکت 
کننده در آزمون کارشناسی ارشد 9۵ دانشگاه آزاد 
اسالمی از ساعت 14روز گذشته 19 بهمن بر روی 
قرار  آزاد  دانشگاه  پذیرش  و  سایت مرکز سنجش 
گرفته است.داوطلبان می توانند با مراجعه سامانه 
از   www.azmoon.com نشانی  به  مرکز  این 
نتایج آزمون خود اطالع یابند. پذیرفته شدگان نیز 
می توانند با مراجعه به پورتال این مرکز دریافت 
نام  ثبت  مدارک الزم جهت  از  نام  ثبت  راهنمای 
آگاهی یابند.ثبت نام این دسته از پذیرفته شدگان 

روز چهارشنبه 20 بهمن ماه خواهد بود.

پرداخت حقوق کارکنان تا 2۰ اسفند

جهان نیوز- سخنگوی دولت گفت: تالش می شود 
عیدی به همراه حقوق بهمن ماه به کارکنان دولت 
همه  اسفندماه   20 تا  حداکثر  و  شود  پرداخت 
حقوق ها پرداخت شود تا برای وجوهات اضافی و 

کمبودها تصمیم گرفته شود.

میزان عیدی فرهنگیان اعالم شد

وزارت  پشتیبانی  و  مدیریت  توسعه  معاونت  مهر- 
آموزش  و پرورش، بخشنامه میزان عیدی فرهنگیان 
پرداخت  است؛  آمده  بخشنامه  این  کرد.در  صادر  را 
پاداش آخر سال به میزان هفت میلیون هفتصد و 
پیمانی،  ثابت،  کارمندان رسمی،  به  ریال  پنج هزار 
به نسبت خدمت  قراردادی و موقت  خرید خدمت، 
تمام وقت بالمانع است. ضمناً دانشجویان مشغول 
به تحصیل به لحاظ عدم اشتغال به کار شامل مفاد 
مصوبه مذکور نخواهند بود.معلمان حق التدریس نیز 
نسبت به ساعات تدریس مشمول عیدی خواهند شد.

پرداخت »عیدی« به مستمری بگیران 
صندوق روستاییان و عشایری

از  اجتماعی  رفاه  و  کار   ، تعاون  وزیر  ایسنا- 
مستمری  به  تومانی  هزار   300 عیدی  پرداخت 
بگیران صندوق بیمه روستاییان و عشایر خبر داد.
این صندوق  بگیران  مستمری  افزود:  ربیعی  علی 
افزایش پیدا کرده  بازنشستگی امسال 100 درصد 

است که 300 هزار تومان عیدی دریافت می کنند.

تامین اعتبار برای عیدی بازنشستگان

تامین  از  اجتماعی  ورفاه  کار  تعاون،  وزیر  ایسنا- 
اعتبار الزم برای پرداخت عیدی بازنشستگان تامین 
پرداخت  برای  مشکلی  گفت:  و  داد  خبر  اجتماعی 
نداریم. اجتماعی  تامین  بگیران  مستمری   عیدی 
علی ربیعی اظهار کرد: تامین اعتبار انجام شده و عیدی 
بازنشستگان تامین اجتماعی به موقع پرداخت می شود 

اما زمان دقیق واریز آن هنوز مشخص نشده است.

 ph.d آغاز ثبت نام آزمون

ایسنا- داوطلبان از فردا چهارشنبه 20 بهمن ماه به 
مدت 10 روز فرصت دارند برای شرکت در آزمون 

ph.d )دکتری تخصصی( ثبت نام کنند.

زمان نهایی شدن رقم دستمزد کارگران

ایسنا- معاون وزیر کار از نهایی شدن رقم دستمزد در هفته پایانی اسفندماه 
خبر داد و گفت: وقتی می توانیم از بهبود وضع معیشت نیروی کار ابراز 
رضایت کنیم که حداقل بتواند نیمی از حقوقش 
را پس انداز کند.سیدحسن هفده تن اظهار کرد: در 
مورد تعیین دستمزد با توجه به تشکیل جلسات 
و  کارگری  گروه  دو  هر  مزد،  تخصصی  کارگروه 
هرگونه  طبعا  برسند.  توافق  به  باید  کارفرمایی 
تصمیم در خصوص دستمزد سال 9۶ با همراهی شرکای اجتماعی و 
مبتنی بر سه جانبه گرایی خواهد بود. هفده تن درباره مالک تعیین دستمزد 
کارگران گفت: ماده 41 قانون کار دو شاخص نرخ تورم و معیشت نیروی 
کار را مدنظر قرار داده است و بر همین اساس باید راهکاری اندیشیده 
شود که عالوه بر افزایش بهره وری بنگاه، قدرت خرید کارگر هم باال برود.

 سود تسعیر ارز صادراتی از مالیات معاف شد

از  مالیاتی  ارز  سود  معاف شدن  از  تهران  بازرگانی  اتاق  رئیس  ایسنا- 
مالیات و عوارض خبر داد.مسعود خوانساری گفت: معافیت سود تسعیر 
ارز صادرات از هر گونه مالیات و عوارض یکی از 
مطالبات بخش خصوصی از دولت بود که اکنون 
ارزش  بازگشت  داد:  ادامه  است.وی  محقق شده 
افزوده کاالهای صادراتی حل شده است و با ابالغ 
سازمان امور مالیاتی کشور قرار شده تا 80 درصد 
دفتر  تایید  از  نیز پس  دیگر  درصد  و 20  بازگردانده شود  بالفاصله  آن 
بازگردانده می شود.رئیس اتاق بازرگانی تهران افزود: همچنین درخواست 
بنگاه های کوچک و متوسط توسط  مالیاتی  اظهارنامه های  پذیرش  
سازمان امور مالیاتی ابتدا مورد پذیرش سازمان مالیاتی قرار نگرفت اما در 

حال حاضر انجام شده و قرار است به زودی ابالغ شود.

ایسنا- معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان 
گفت: تمام شعبات بیمه ایران در حال حاضر در سراسر کشور 
در حال عرضه بیمه ازدواج هستند و امیدواریم تا سقف یک 

میلیون نفر تا پایان سال 9۶ از بیمه ازدواج برخوردار شوند.
با  اجتماعی،  شرایط  دالیل  به  افزود:  رستمی  محمدرضا 
همکاری  با  دارند  ازدواج  برای  جوانان  که  موانعی  به  توجه 
در  و  کرده ایم  اندازی  راه  را  جوانان  ازدواج  بیمه  ایران،  بیمه 
حال حاضر تمام شعبات بیمه ایران در سراسر کشور در این 
زمینه خدمات ارائه می دهند.وی با بیان اینکه فعالیت دفتر 
برنامه ریزی و تحکیم خانواده وزارت ورزش و جوانان به دو 

بخش تقسیم می شود، اظهار کرد: مشارکت متخصصان اعم 
از روانشناسان و مشاوران و مشارکت جوانان فعال اجتماعی 
در قالب سمن ها را مد نظر قرار داده ایم. یکی از مجموعه 
مشاوره   خدمات  مراکز  ساماندهی  ازدواج  حوزه  فعالیت های 
ازدواج و خانواده است. این کار از زمان فعالیت سازمان ملی 

جوانان  آغاز شده و نتایج ارزشمندی داشته است.
اظهار کرد:  از صحبت های خود  در بخش دیگری  رستمی 
اول  سال   ۵ در  طالق  آمار  افزایش  شاهد  حاضر  حال  در 
این  کنترل  و  مدیریت  منظور  به  هستیم  مشترک  زندگی 
به  ازدواج  از  پیش  آموزش های  کرده ایم  تالش  وضعیت 

همین  به  شود  گرفته  جدی تر  خانواده  تشکیل  منظور 
برنامه 1۶ ساعته ای طراحی شد و تالش می کنیم  منظور 
ترتیب  بدین  و  آموزش دهیم  به عنوان مربی  را  نفر   2000

آموزش های پیش از ازدواج را ساماندهی کنیم.
معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان با اشاره 
به افزایش وام ازدواج جوانان از 3 به 10 میلیون تومان گفت: 
دولت یازدهم علی رغم فشارهای زیاد اقتصادی اقدام به این 
کار کرد و در حال حاضر تمام ثبت نام شدگان در سامانه وام 
ازدواج وام خود را دریافت کرده اند و تا پایان سال جاری یک 

میلیون و 100 هزار نفر این وام را دریافت خواهند کرد.

اعطای بیمه ازدواج به یک میلیون زوج تا پایان سال 96

و  زنان  امور  در  رئیس جمهور  معاون  فارس- 
حال  در  دولت  توسط  طرحی  گفت:  خانواده 
تدوین است که در صورت تصویب آن دیگر 
دولتی  در دستگاه های  استخدام رسمی  هیچ 
کرد:  اظهار  موالوردی  ندارد.شهیندخت  وجود 
که  است  تدوین  حال  در  دولت  در  طرحی 
بعد از تصویب آن در مجلس شورای اسالمی 
دولتی  دستگاه های  در  رسمی  استخدام های 
این  نیاز  مورد  نیروهای  و  می شود  منتفی 

دستگاه ها از طریق استخدام های قراردادی تأمین 
می شود.وی تصریح کرد: در این طرح تدابیری 
برای تأمین نیروی انسانی مورد نیاز اندیشیده 
شده که در سه قسمت استخدامی های بلند 
مدت، میان مدت و کوتاه مدت انجام می شود 
این  در  زنان  استخدام  برای  ویژه ای  جایگاه  و 
رئیس  است.معاون  گرفته شده  نظر  در  طرح 
جمهور در امور زنان و خانواده گفت: در بحث 
استخدامی اخیر در دولت تبعیض فاحشی در 

مورد عدم رعایت عدالت جنسیتی وجود داشت 
که بنا به دستور رئیس جمهور این اقدام متوقف 
شد و بعد از اصالحات اساسی و اضافه کردن 
300 فرصت شغلی برای زنان پیگیری های الزم 
برای ادامه روند قانونی انجام شد.موالوردی در 
بخش دیگری از سخنان خود افزود: به علت 
مصادف بودن سال پایانی برنامه پنجم توسعه 
و شروع به کار دولت یازدهم و همچنین آغاز 
برنامه ششم توسعه تدابیری برای رفع بسیاری 

از شکاف ها و تبعیض های جنسیتی در حوزه 
که  شد  گرفته  انجام  ششم  برنامه  در  بانوان 
امیدواریم راهگشای بسیاری از مشکالت بانوان 

در حوزه های مختلف باشد.
هدف گذاری های  با  امیدواریم  کرد:  بیان  وی 
در حوزه  در سال های گذشته  که  کارشناسی 
مقام  پیگیری های  با  و  گرفته  انجام  بانوان 
اساسی در حوزه  معظم رهبری شاهد تحول 

بانوان در سال های آینده باشیم.

استخدام های دولتی از این پس منتفی می شود

 وام ۸۰ میلیونی ازدواج هم آمد

این  از طرح جدید  ایران  الحسنه مهر  بانک قرض  مدیرعامل  تسنیم- 
بانک برای تسریع در امور ازدواج جوانان خبر داد و گفت: در این طرح 
به شرط سپرده گذاری تسهیالت قرض الحسنه تا 
سقف 80 میلیون تومان پرداخت می شود.مرتضی 
اکبری با تشریح عملکرد بانک قرض الحسنه مهر 
ایران از طرح جدید این بانک برای تسریع در امور 
ازدوج جوانان گفت: در این طرح افراد با پیش بینی 
زمان ازدواج در بانک افتتاح حساب کرده و برای کسب امتیاز بعد ازچند 
سال بین 3۵ تا 80 میلیون تومان وام قرض الحسنه دریافت کنند.وی با 
تأکید براینکه حداقل و حداکثری برای میزان سپرده گذاری تعیین نشده 
است، گفت: امتیاز مشتریان براساس رسوب حساب شان محاسبه شده و 

طبق آن سقف تسهیالت ازدواج مشخص می شود.
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آگهي فراخوان  مناقصه عمومي همراه با ارزيابي كيفي 
)مناقصه عمومي و  يك مرحله اي شماره 1395.4774- نوبت دوم(

نام و نشاني دستگاه مناقصه گذار : شركت گاز استان خراسان جنوبي )سهامي خاص( بيرجند- بلوار پيامبر اعظم )ص( - سايت اداري- ابتداي خيابان 
شهداي نيروي انتظامي- شركت گاز استان خراسان جنوبي- طبقه اول - اتاق 121- دفتر امور قراردادها - تلفن :  32392000-056 نمابر قراردادها :  056-32400523
موضوع مناقصه : انجام خدمات امداد ، بهره برداري ، گازباني ، تعميرات و توسعه شبكه و انشعابات در سطح ناحيه طبس شرح مختصر كار و محل اجراي پروژه : 
انجام خدمات امداد ، بهره برداري ، مشتركين ، گازباني ، قرائت كنتور ، توزيع صورتحساب مشتركين ، وصول مطالبات ، بازرسي و نظارت بر توزيع گاز ، تعميرات شبكه و 
انشعابات و اجراي 7000 متر توسعه شبكه و650 انشعاب متفرقه در سطح ناحيه طبس شامل : )شهرهاي طبس ، بشرويه ،  ارسك ،  عشق آباد ،  ديهوك و روستاهاي 
تابعه( نوع و مبلغ تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار : تضمين هاي اعالم شده در آيين نامه تضمين براي معامالت دولتي به شماره 123402/ت50659ه- مورخ 
1394/09/22- مبلغ تضمين 1.690.000.000 ريال )يك ميليارد و ششصد و نود ميليون( - ارائه هر گونه چك به عنوان تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار مورد قبول 
نمي باشد. محل تأمين اعتبار پيمان : بودجه اجرايي اين پيمان در بخش خدمات امداد ، بهره برداري و گازباني از محل اعتبارات جاري و در بخش تعميرات و توسعه 
شبكه و نصب انشعابات از محل اعتبارات تخصيصي شركت ملي گاز ايران )منابع داخلی- طرح هاي غير عمراني( تأمين مي گردد. شرايط متقاضيان : دارا بودن حداقل 
پايه 5 در رشته تأسيسات و تجهيزات و يا رشته  نفت و گاز - ارائه گواهينامه تأييد صالحيت ايمني از وزارت تعاون ، كار و رفاه اجتماعي- داشتن ظرفيت خالي ارجاع كار 
و دارا بودن سابقه كاري مشابه- ارائه مدارك معتبر ثبتي مناقصه گر و مدارك و مستندات مذكور در اسناد ارزيابي كيفي - ارائه گزارش حسابرسي مبني بر حسابرسي 
صورت هاي مالي سال 94 و يا حداقل سال 93 توسط مؤسسات حسابرسي معتبر براي مناقصه گران الزامي است . نكته : ارائه اصل و يا كپي برابر اصل مدارك فوق االشاره 
در زمان بازگشايي پيشنهادها الزامي است . برنامه زماني مناقصه : مهلت اعالم آمادگي ، دريافت اسناد مناقصه و اسناد ارزيابي كيفي پيمانكاران : از 95/11/19 لغايت 
95/11/26 - ) اسناد ارزيابي كيفي پيمانكاران در سايت شركت گاز خراسان جنوبي به آدرس WWW.NIGC-SKGC.IR )قسمت مناقصه و مزايده - فرم هاي الكترونيكي( 
قابل دانلود مي باشد.( آخرين مهلت عودت اسناد ارزيابي كيفي : پايان وقت اداري مورخ 95/12/14 اعالم نتايج  ارزيابي كيفي :  95/12/22  آخرين مهلت 
عودت اسناد مناقصه : ساعت 12:00 روز سه شنبه مورخ 96/01/15 زمان و مكان بازگشايي پاكت ها : ساعت 14:00 روز سه شنبه مورخ 96/01/15- سالن 
جلسات شركت گاز استان خراسان جنوبي شركت هاي واجد شرايط مي توانند جهت دريافت اسناد ، همراه با معرفي نامه كتبي با ذكر دقيق موضوع مناقصه و همچنين 
ارائه تصوير برابر با اصل شده گواهينامه صالحيت پيمانكاري در حداقل پايه 5 در رشته تأسيسات و تجهيزات و يا رشته  نفت و گاز  به آدرس مندرج در متن آگهي مراجعه 
و اسناد ارزيابي كيفي و همچنين اسناد مناقصه را به طور همزمان دريافت نمايند . از مناقصه گراني كه حداقل امتياز قابل قبول در ارزيابي كيفي را كسب نمايند جهت 
عودت اسناد مناقصه و بازگشايي پاكت ها دعوت به عمل خواهد آمد .  ضمناً ارائه مدارك و دريافت اسناد مناقصه ، هيچگونه حقي را براي متقاضيان جهت شركت در 

مناقصه ايجاد نخواهد كرد .  اين آگهي در سايت هاي www.nigc-skgc.ir  ، www.shana.ir ، http://iets.mporg.ir  قابل رؤيت مي باشد .
روابط عمومي شركت گاز استان خراسان جنوبي

آگهی مزايده اموال غير منقول )اسناد رهنی(
به استناد مواد 121 و 122 آيين نامه اجرای مفاد اسناد رسمی ششدانگ يك دستگاه آپارتمان واقع در طبقه دوم، واحد 
جنوب شرقی به مساحت 77/25 مترمربع دارای پالك ثبتی 1922 فرعی از 23 فرعی از 1- اصلی واقع در بخش 2 با ارتفاع 

1/50 متر اختالف با واحد مجاور، به نشانی بيرجند، طالقانی 3، طالقانی 3/1، پالك 17، مجتمع پرديس با قدرالحصه از عرصه كل به 
مساحت 534.60 مترمربع و حق استفاده اختصاصی از انباری 4 به مساحت 2.93 مترمربع و راه پله مشاعی به مساحت 12.88 مترمربع 
و ساير مشاعات به شرح قانون و آيين نامه تملك آپارتمان ها ملكی خانم فاطمه كبری آوان فرزند قلندر دارنده شناسنامه شماره 12054 
صادره بيرجند و شماره ملی 0650121287 كه سند مالكيت آن ذيل ثبت شماره 54408 صفحه 212 دفتر جلد 365 امالك بيرجند 
به نام وی صادر و تسليم گرديده است، محدود به حدود اربعه ذيل: شماالً به طول 5 متر ديواريست اشتراكی در ارتفاع به پالك های 
1920 و 1924 فرعی شرقاً اول به طول 2/10 متر ديواريست به فضای پالك 24 فرعی دوم كه جنوبی است به طول يك متر سوم به 
طول 2 متر چهارم كه شمالی است به طول يك متر پنجره و ديواريست اشتراكی با نورگير مشاعی پنجم به طول 8/90 متر ديواريست 
به فضای پالك 24 فرعی جنوباً به طول 6/41 متر پنجره و ديواريست اشتراكی با فضای حياط مشاعی غرباً اول به طول 10/70 متر 
ديواريست اشتراكی به پالك 1921 فرعی دوم كه شمالی است به طول 1/40 متر سوم به طول 2/25 متر درب و ديواريست به راه پله 
مشاعی كف با سقف باقيمانده پالك 23 فرعی اشتراكی است و سقف با پشت بام اشتراكی است كه حق احداث اعيانی روی آن با موافقت 
شهرداری و كليه مالكين می باشد و برابر سند رهنی شماره 9272 مورخ 91/9/29 دفتر 22 بيرجند در قبال مبلغ 455.000.000 ريال 
به انضمام سود و خسارت تاخير موضوع بدهی نامبرده برای مدت شصت و يك ماه در رهن بانك ملت شعبه شهيد منتظری بيرجند قرار 
گرفته است. چون متعهد ظرف مدت مندرج در سند به تعهدات خويش عمل ننموده است، بانك مرتهن مستند به ماده 34- اصالحی 
قانون ثبت از دفترخانه تنظيم كننده سند راجع به وصول مبلغ 361.100.267 ريال بدين شرح: مبلغ 331.100.267 ريال اصل طلب 
و مبلغ 29.163.325 ريال خسارت تاخير تاديه تا روز درخواست 94/6/26 به انضمام جريمه ديركرد تا روز وصول تقاضای صدور اجرائيه 
عليه وام گيرنده و راهن را نموده كه پرونده ای تحت كالسه 9400344 در اين خصوص نزد اداره اجرای اسناد رسمی بيرجند تشكيل 
شده است. پس از ابالغ اجرائيه و انقضای مهلت مقرر قانونی به دليل اينكه متعهد بدهی خويش را پرداخت يا نزد صندوق ثبت توديع 
ننموده است،به درخواست بانك بستانكار نسبت به ارزيابی مورد رهن اقدام و بر طبق نظريه كارشناس رسمی دادگستری وارده به شماره 
94003729 مورخ 94/12/26 ششدانگ يك دستگاه آپارتمان دارای پالك ثبتی فوق با اعيانی به مساحت 77/25 مترمربع با قدرالحصه 
از عرصه مشاعی به مساحت 534/60 مترمربع طبقه دوم واحد 6 دارای نمای بيرونی سنگ و امتياز آب و برق و گاز هر كدام يك امتياز 
منصوبه جمعاً به مبلغ هفتصد و سی  ميليون ريال )730.000.000( ارزيابی و قطعيت يافته و در روز چهارشنبه مورخ 95/12/18 از 
ساعت 9 الی 12 ظهر در محل اداره اجرای اسناد رسمی بيرجند واقع در ميدان شهدا از طريق مزايده به فروش خواهد رسيد. برابر جوابيه 
شماره 301/94/14742 و 301/95/13667 مورخ 95/9/18 اداره ثبت اسناد و امالك بيرجند مازاد ششدانگ مورد وثيقه برابر دستور 
شماره 9310115610500873 مورخ 93/1/23 مدير محترم اجرای احكام مدنی دادگستری بيرجند در قبال مبلغ يكصد و هشتاد و 
چهار ميليون و هفتصد و شصت و چهار هزار و هشتصد و سی و پنج ميليون ريال طلب بانك مهر اقتصاد در رديف 3140 مورخ 93/1/23 
بازداشت می باشد و بانك بستانكار به موجب نامه وارده به شماره 95003950 مورخ 95/10/7 ضمن گواهی اينكه مورد رهن فاقد بيمه 
نامه رسمی است، طلب خويش را تا تاريخ 95/10/2 مبلغ 474/888/725 ريال به انضمام جريمه ديركرد تا روز وصول به عالوه هزينه 
های اجرايی اعالم نموده كه به استناد تبصره ذيل ماده 4 آيين نامه اجرا خسارت تاخير از روز درخواست صدور اجرائيه به بعد توسط اداره 
اجرا محاسبه خواهد شد. مزايده حضوری و نقدی از مبلغ ارزيابی شده فوق شروع و به باالترين قيمت پيشنهادی فروخته خواهد شد. 
الزم به ذكر است پرداخت بدهی های مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و مصرف در صورتی كه مورد مزايده دارای آنها باشد 
و نيز بدهی های مالياتی و عوارض شهرداری و غيره تا تاريخ مزايده اعم از اينكه رقم قطعی آن معلوم شده يا نشده باشد بر عهده برنده 
مزايده است كه در صورت وجود مازاد مسترد خواهد شد، حقوق دولتی به شرح ماده 40 – آيين نامه اجرا نقداً وصول و نسيه فقط راجع 
به طلب بستانكار با موافقت بانك ملت جايز می باشد. چنانچه روز مزايده تعطيل رسمی اعالم شود، مزايده روز اداری بعد از تعطيلی در 
همان ساعت و مكان مقرر برگزار خواهد شد و هرگاه متعهد تا قبل از تنظيم صورتجلسه مزايده اقدام به پرداخت يا تعيين تكليف بدهی 

خويش نمايند از انجام مزايده خودداری می گردد.

تاريخ انتشار: 95/11/20         غالمرضا دادی- رئيس اداره اجرای اسناد رسمی بيرجند

آگهی مزايده اموال غير منقول - نوبت اول
نظر به اینکه در پرونده کالسه 953902 اجرایی 1/20 دانگ از ششدانگ یک باب منزل مسکونی به پالک ثبتی 714 فرعی از 1554 اصلی بخش 2 بیرجند متعلق به آقای خداحسین کاووسی واقع در خیابان دولت به 

مبلغ 130.000.000 ریال در قبال بدهی آقای حسین کاری به مبلغ 121.232.373 ریال در حق خانم کرتک و مبلغ 5.000.000 ریال حق االجرا در حق دولت از طریق مزایده روز یکشنبه تاریخ 1395/12/8 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. 

منفرد- مدیر اجرای احکام مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجندضمناً آگهی مزایده از وب سایت دادگستری به آدرس www.dadkj.ir قابل مشاهده می باشد.

دعوت مجمع عمومی فوق العاده شركت همراه داده نوژان )سهامی خاص( ثبت شده به شماره 5439 و شناسه ملی 14006236371 
بدین وسیله از کلیه سهامداران شرکت همراه داده نوژان )سهامی خاص( دعوت می شود در جلسه مجمع عمومی فوق العاده که در تاریخ 95/12/1 ساعت 

9 صبح واقع در بیرجند - پاسداران 19 - نبش پیتزا پازل طبقه دوم - کد پستی 9719967963 تشکیل می گردد حضور بهم رسانند.
دستور جلسه: 

هیئت مدیره شرکتتصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه شرکت

نقاشی ساختمان 
 پالستیک  - اکرولیک - روغنی  به همراه طراحی 

دیوار با رنگ   09159617909- تنگلی

اخطاريه افراز 

پیرو آگهی دعوت افراز پالک های 1529 و 1530 -  اصلی بخش دو بیرجند مندرج در روزنامه شماره 3343- 
94/7/22 آوای خراسان جنوبی، نظر به اینکه اداره راه و شهرسازی شهرستان بیرجند مالک مشاعی پالک 2208- اصلی 
)تجمیعی پالک های 1529 و 1530 -  اصلی بخش 2 بیرجند تقاضای افراز سهام مشاعی خود از پالک مذکور نموده است 
لذا بدین وسیله مراتب به کلیه مالکین مشاعی پالک مرقوم اخطار می گردد که عملیات افراز در تاریخ 95/12/1 که با حضور 

نماینده و نقشه بردار این اداره به عمل خواهد آمد در محل حضور داشته باشند. 
عدم حضور سایر مالکین مشاعی مانع از افراز نخواد بود. ضمناً متعاقباً نقشه و صورت مجلس افرازی به کلیه مالکین مشاعی 

ابالغ خواهد شد.
تاريخ انتشار: 95/11/20         علی فضلی-كفيل ثبت اسناد و امالک بيرجند



پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424 3
چهار شنبه* 20 بهمن 1395 * شماره 3718

ویژه برنامه »روز شکفتن« راهپیمایی مردمی 22 بهمن را انعکاس می دهد

غالمی-»روز شکفتن« عنوان ویژه برنامه زنده رادیو استان است که قرار است راهپیمایی 22 بهمن امسال را 
در سراسر خراسان جنوبی انعکاس دهد این ویژه برنامه از ساعت 8 صبح روز 22 بهمن تا پایان راهپیمایی به طور 

زنده پخش میشود و به پوشش راهپیمایی در مرکز استان و شهرستان های تابعه می پردازد.

مطبوعاتی  کنفرانس  اولین  مالیی-  مصطفی 
مدیران ادارات تابعه وزارت اقتصاد و دارایی در 
خارجی  گذاری  سرمایه  جلسات  سالن  استان، 

برگزار شد.
 جعفری مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان 
عنوان کرد:دولت با رویکرد اقتصاد و مقاومتی ، 

اقدام و عمل توانسته تورم را تک رقمی کند.

گذار  سرمایه  جذب  استان  اولویت 
خارجی و تامین زیرساخت ها است

رکود  را  اقتصادی  هر  اینکه  به  اشاره  با  وی 
آسیب پذیر است افزود:با ارتباطات بین المللی 
نوسانات  جلو  توانستیم  کرد  برقرار  ایران  که 
اقتصاد و دارایی  امور  بازار را بگیریم مدیرکل 
کمک به توسعه اشتغال و رونق تولید را اولویت 
سرمایه  ورود  کرد:با  بیان  و  دانست  استان 
که  مالیاتی  های  معافیت  و  خارجی  گذاران 
قانون تعیین کرده است و می توانیم از طریق 
صادرات اشتغال و رونق تولید را داشته باشیم.
جعفری تاکید کرد: سرمایه گذاری خارجی تنها 
سرمایه گذاری است که تورم زا نیست و دولت 
جلوگیری  و  مالیاتی  سازی  شفاف  رویکرد  با 
بر  را  خود  همت  تمام   ، مجاز  غیر  واردات  از 

حمایت از تولید داخلی انجام می دهد.

رتبه 30 استان در پرداخت مالیات 
مالیاتی  امور  مدیرکل  نژاد  یعقوب  یحیی 
استان نیز در این جلسه بیان کرد: مالیات سه 
رویکرد اقتصادی ، بودجه ای و اجتماعی دارد.
وی با اشاره به اینکه خراسان جنوبی 23صدم 
تامین  را  کشور  مالیات  درآمد  تمام  از  درصد 
 31 دربین  جنوبی  خراسان  افزود:  کند  می 
مدیرکل  دارد.  قرار  30کشور  رتبه  در  استان 
امسال  دی  پایان  تا  آمار  طبق  مالیاتی  امور 
بیان کرد: هزار و 951میلیارد ریال درآمد امور 
آن  ریال  و301میلیارد  هزار  که  بوده  مالیاتی 
مستقیم و 649میلیارد ریال آن را غیر مستقیم 

یا مالیات بر ارزش افزوده است.

پرداختی 240هزار تومانی 
 هر صنف برای مالیات 

درآمد  کمترین  براینکه  تاکید  با  نژاد  یعقوب 

است  ما  استان  به  متعلق  اصناف  از  مالیات 
400هزار  و  2میلیون  کرد:تاکنون  خاطرنشان 
میانگین  که  است  شده  جذب  اصناف  از  ریال 
پرداخت هر صنف 240هزار تومان می شود.وی 
با اشاره به عملکرد مشاغل استان بیان کرد:از 
امور  به  اظهارنامه  26هزار  گذشته  سال  خرداد 
مالیاتی تسلیم کرده اند که 86درصد اظهارنامه 

ها صفر درصد و زیر صفردرصد هستند.

از  ریال  میلیارد  52هزار  اختصاص 
اعتبارات ملی به استان

مدیرکل امور مالیاتی  افزود:86درصد از اصناف 
استان معاف از پرداخت از مالیات هستند.یعقوب 
نژاد از احصا هزار و 855مجوز کسب و کار خبر 
داد و عنوان کرد: 60فقره گواهی معافیت مالیاتی 
اعطا شده و بالغ بر 142 هزار میلیارد ریال به 
با  مالیاتی برگشت داده شده است.وی  مودیان 
اشاره به شفاف سازی مالیاتی بیان کرد: طرح 
جامع مالیاتی از سال 93در استان اجرا می شود 
و تاکنون از اعتبارات ملی 52هزار میلیارد ریال 

به استان اختصاص یافته است.

مردم مالیات پرداخت نکنند
 به ضرر خودشان است

3درصد  اینکه  بیان  با  مالیاتی  امور  مدیرکل   
به  مستقیما  مالیات  درآمد  تمام  9درصد  از 
واریز  ها  شهرداری  و  ها  دهیاری  حساب 
 95 87تا  سال  از  کرد:  ،خاطرنشان  شود  می 
که  واریز شده  ریال  600میلیارد  و  هزار  مبلغ 
500میلیون  و  میلیارد  یک  گذشته  سال  فقط 
واریزشده  بیرجند  به حساب شهرداری  تومان 
است.یعقوب نژاد تاکید کرد: باید کمک کنیم 
مالیات  پرداخت  به  بیشتری  رغبت  مردم  تا 
نشود  انجام  موضوع  این  اگر  و  باشند  داشته 
زیرساخت  توانیم  نمی  و  همه ضرر می کنیم 

های الزمه شهر و استان را تامین کنیم.

2پروژه سرمایه گذاری خارجی تا پایان 
سال در استان عملیاتی می شود

گذاری  سرمایه  حوزه  مسئول  فر”  “بهروزی 
خارجی نیز در پاسخ به سوال خبرنگار ما مبنی 
گذاری  سرمایه  مبلغی  چه  تاکنون  براینکه 

خارجی در استان جذب شده است عنوان کرد: از 
سال 84 تاکنون 172میلیون دالر مصوب شده 
45میلیون  میزان  به  7طرح  تاکنون  که  است 
دالر سرمایه گذاری کرده اند.وی با بیان اینکه 
شده  جذب  دالر  92تاکنون 37میلیون  سال  از 
افزود: اکنون 10درخواست جدید برای سرمایه 
گذاری در استان داریم که تا پایان سال 2 طرح 

آن عملیاتی می شود و مبلغ جذب به بیش از 
200میلیون دالر خواهد رسید.

 تجهیز گمرکات استان ، در بند
 تامین برق مرزماهیرود

عنوان  نیز  استان  گمرکات  مدیرکل  خاشی 
کرد: گمرک ماهیرود به عنوان یک مرز ملی 
با  است.وی  زیادی  های  زیرساخت  نیازمند 
به  نسبت  گذشته  10ماه  در  اینکه   به  اشاره 
از  این مرز  مدت مشابه سال گذشته صادرات 
نظروزنی 108درصد و ارزشی 28درصد افزایش 
داشته است وی خاطرنشان کرد: نیروی انسانی 
و توسعه زیرساخت ها اولویت مرزاست.خاشی 
ادامه  داد: ما برای تامین دستگاه ایکس ری 
سیار و ثابت  به تامین برق نیاز داریم و طبق 
تفاهم نامه گمرکات کشور با وزارت دفاع یکی 

از 5دستگاه به استان ما اختصاص خواهد یافت.
بخشودگی 60میلیارد ریالی بانک ها 

بانک های  رئیس شورای هماهنگی  دهباشی 
 18 اینکه  بیان  با  جلسه  این  در  نیز  استان 
بانک در این شوراعضو هستند عنوان کرد: از 
پرونده  بر 49هزار و  بالغ  تاکنون  سال گذشته 
قرض  وام  ریال  700میلیارد  و  2هزار  مبلغ  به 

الحسنه اعطا شده است.وی با اشاره به اینکه 
استحصال بدهی 9هزار و 110پرونده به مبلغ 
صورت  استان  در  ریال  120میلیارد  و  2هزار 
میزان  به  190پرونده  و  2هزار  افزود:از  گرفته 

60میلیارد ریال بخشیده شده است.

منازل مسکونی روستایی بیمه شد
این  در  نیز  ایران  بیمه  شعب  مدیر  زارعی 
تنها  عنوان  به  ایران  بیمه  کرد:  عنوان  جلسه 
شرکت بیمه ای دولتی فعالیت می کند.وی از 
تفاهم نامه ای فی مابین دو بیمه دیگر مبنی 
اماکن مسکونی در روستاها به مدت  بیمه  بر 
گذشته  10ماه  از  افزود:  و  داد  خبر  یک سال 
تاکنون 49میلیارد 100میلیون تومان خسارت 
محدودیتی  هیچ  و  ایم  داده  شدگان  بیمه  به 
بیان کرد:  نداریم.زارعی  تعیین خسارت  برای 

22بهمن  راهپیمایی  راه  در  که  کسانی  کلیه 
شرکت کنند بیمه هستند.

مصادره 22ملک به نفع دولت
اموال  فروش  و  آوری  جمع  مدیر  “مهری” 
مبلغ  به  قاچاق  206پرونده  و  هزار  از  تملیکی 
بیان  و  داد  خبر  ریال  22میلیون  و  51میلیارد 
کرد:  تاکنون 22ملک به نفع دولت مصادره شده 

است.وی با اشاره به اینکه 15میلیارد ریال حکم 
برائت برگشت داده شده است ادامه داد: فروش 
ارزش 17میلیارد  به  پرونده  منقول 525  اموال 
برای  کرد:  بیان  است.مهری  ریال  405میلیون 
امالک  واگذاری  اولویت  رجوع  ارباب  تکریم 
اقساط  با  که  است  ملک  صاحب  با  ای  وثیقه 

طوالنی مدت می تواند ملک را دوباره بگیرد.

مردم استان ریسک پذیر نیستند
در  استان  ای  منطقه  بورس  مدیر  هریوندی 
گفتگو با آوا بیان کرد: بورس استان کاال محور 
است و متاسفانه مردم ریسک پذیر نیستند.وی 
در پاسخ به سوال خبرنگار ما مبنی براینکه چرا 
محصوالت راهبردی بورس به فروش نمی رسد 
تامین سرمایه در گردش  برای  یا صنعتگران  و 
کنند  نمی  استفاده  بورس  فرا  یا  بورس  از  خود 

مشهد  بورس  در  زرشک  کرد: محصول  عنوان 
ارائه می شود اما متقاضی ندارد.وی با بیان اینکه 
هر چه جلو چشم مردم باشد بر روی آن سرمایه 
گذاری می کنند خاطرنشان کرد: اکنون با چندین 
صنعتگر گفتگو کرده ام تا برای سرمایه در گردش 
کارخانه اقدام کنند اما کسی قبول نمی کند چون 
اطالعات کافی از ظرفیت های بلقوه بورس ندارد. 
هریوندی بیان کرد:521هزار کارگزار در خواست 
معامله در بورس را داده اند که 200میلیارد ریال 
معامله آنالین  بوده است و از ابتدای سال تا کنون 

898معامله در بورس انجام شده است.

درآمد 67میلیارد تومانی ، 
پرداخت خسارت 49میلیاردی

نیز  استان  در  ایران  بیمه  مدیرشعب  زارعی 
سال  ابتدای  از  کرد:  عنوان  آوا  با  گفتگو  در 
ایم  داشته  آمد  در  تومان  67میلیارد  تاکنون 
کردیم. پرداخت  خسارت  49میلیارد  که 

برای  تومانی  846میلیون  خسارت  از  وی 
کرد:  بیان  و  داد  خبر  فردوسی  شهروند  یک 
کشور  در  ایران  بیمه  از  که  فردی  بیشترین 

خسارت گرفته از استان گیالن است.

90درصد رشد صادرات مرز ماهیرود
 خاشی مدیرکل گمرکات استان نیز در گفتگو 
ای  ویزه  نگاه  دولت  کرد:  بیان  ما  خبرنگار  با 
تاکنون  سال  ابتدای  از  و  دارد  مرزی  مناطق 
2میلیارد و 200میلیون تومان از طریق صادرات 
در بازارچه مرزی درآمد داشته ایم که نسبت به 

سال گذشته 90درصد رشد داشته است.

درآمد استان همچنان
 در بند خزانه کشور

استان  دارایی  و  اقتصادی  مدیرکل  جعفری 
بر  مبنی  نوبخت  با  استاندار  پیگیری  از  نیز 
کرد:  بیان  و  داد  خبر  گمرکات  درآمد  برگشت 
و 600میلیون  تاکنون 5میلیارد  ابتدای سال  از 
است.وی  شده  محقق  درآمدگمرکات  تومان 
درآمد گمرکات  از  فقط 17درصد  افزود:تاکنون 
که به خزانه واریز شده است برگشت کرده است.

وی مبلغ واریزی به خزانه را اعالم نکرد. 
 )Ava.news14@gmail.com(

بازارچه  کنار  در  جنوبی  خراسان  مرزنشینان 
اقتصادی  گلوگاه  عنوان  به  ماهیرود  مرزی 
گردش  از  شان  سهم  کشور  شرقی  جنوب 
رنج،  تنها  بازارچه  این  کاالی  صادرات  مالی 
درد و بیکاری بوده است.به نقل از خبرگزاری 
وجود  واسطه  به  جنوبی،  خراسان  مهر 
امن ترین  دوست  میهن  و  غیور  مرزنشینان 
سالی  چند  اما  است.  دارا  را  کشور  مرزهای 
به  را  مشکالتی  دلیرمردان  این  که  است 
آن  درد  جان می خرند که گویی حتی تحمل 
برای برخی از مسئوالن دشوار است. چرا که 
برای شنیدن  فریادهایشان، گوشی  رغم  علی 
آن ها  حل  برای  قامتی  یا  و  نمی شود  یافت 
فقر،  که  است  سالی  چند  نمی کند.آری  قیام 
مرزهای خراسان  در  و خشکسالی  محرومیت 
به  چشم  مرزنشینان  و  می کند  بیداد  جنوبی 
فرجی  شاید  بسته اند  مسئوالن  بسته  دستان 
از  دلسوز  مدیری  دست  به  گره ای  و  باشد 
بازدیدهای  میان  این  شود.در  باز  کارشان 
از مرزهای استان نه تنها دردی را  مسئوالن 
درمان نمی کند بلکه برخی از وعده و وعیدها 
گم  استان  مرکز  تا  مرز  خاکی  جاده های  در 
نیز  مسئوالن  میز  روی  بر  حتی  و  می شود 
هنوز  مسئوالن  این  بنند.شاید  نمی  نقش 
تمام  کنار  در  ماهیرود  مرز  که  نمی دانند 
درخشش هایی که در صادرات دارد، زخم های 
زیادی را بر خود حس می کند و شاید تاکنون 
مرز  ساکنان  که  است  نگفته  برایشان  کسی 
اعم از کسبه، راننده ها و تجار برای تهیه آب 
مصرفی روزانه شان باید صدها سراب را پشت 
ساکنان  برخی  گفته  به  که  چرا  بگذارند  سر 
نکرده  درمان  را  دردی  هم  تانکر  با  آبرسانی 
نمی دانند  از مسئوالن هنوز  برخی  است.شاید 
مرز  در  ساکن  کسبه های  و  داران  مغازه  که 
کردن  پا  و  دست  برای  را  سرمایه شان  تمام 
ُدکانی 14 متری فروخته اند و حال در مردابی 

از مشکالت فرو رفته اند.

ساعتی پای درد دل مرزنشینان
بر  زیادی  نگاه های  می گذارم.  بازارچه  در  قدم 
من خیره شده... از راننده افغانی تا کسبه ایرانی، 
همه با نگاهی پرسشگرانه به دفتر و قلمم چشم 
دوخته اند. جای بسی تعجب است که صحبت 
تازگی  برایشان  مشکالتشان  مورد  در  کردن 
میان  به  مشکل  حل  از  سخن  وقتی  و  ندارد 
»بارها  گویند:  می  و  می زنند  لبخندی  می آید، 
در مورد مشکالت سخن گفته شده و اوضاعی 
را نمی یابیم«.اما برخی دیگر که  از پیش  بهتر 
گویی مشکالت، محاسنشان را سپید رنگ کرده 
گویند.  می  سخن  کهنه ای  مشکالت  است،از 
زند  می  حرف  میلیونی اش  ضررهای  از  یکی 
تعاونی های  از مشکالت موجود در  و دیگری  
مانند  از مشکالتی  دیگر هم  مرزنشینان.برخی 
برق، نبود امکانات پزشکی و کمبود آب شرب 

مصرفی صحبت می کنند.

مغازه داران مرزی تنها ضرر
 به جیب می زنند

ماهیرود  بازارچه مرزی  در  داران  مغازه  نماینده 
بیان کرد: در حال حاضر 15 مغازه در این بازارچه 
خرده فروشی می کنند.حمید خسروی با اشاره به 
اظهارکرد:  داران،  مغازه  روی  پیش  مشکالت 
این افراد تمام سرمایه خود را اعم از گوسفند و 
زمین های کشاورزی فروخته اند تا در این بازارچه 
مشکالت  به  توجه  کنند.عدم  گذاری  سرمایه 
مرزنشینان عواقبی را ایجاد خواهد کرد چرا که 
بود  زندگی مجبور خواهند  تامین مخارج  برای 
به هر کاری دست بزنند و از هر روشی استفاده 
پیش  زیادی  مشکالت  اینکه  بیان  با  کنندوی 
روی مغازه داران است، افزود:همچنین این افراد 
به جای سود، تنها ضرر می کنند.خسروی ادامه 
داد: مغازه ما یک اتاق 14 متری است که علی 
رغم درآمد پایین، ماهانه باید 300 هزارتومان را 
بابت اجاره بپردازیم.وی با بیان اینکه هر مغازه 
دار در ماه به طور متوسط 20 روز فعالیت مفید 

دارد، گفت: این در حالی است که روزانه قریب 
به 10 هزار تومان برای رفت و برگشت هزینه 
می کنیم .خسروی اظهار کرد: به دلیل برخی 
مشکالت مانند بسته بودن مرز در برخی اوقات 
و به فروش نرسیدن مواد خوراکی، با فاسد شدن 
برخی اقالم مواجه می شویم که این خود نیز 
بیان  کند.وی  می  وارد  ما  به  زیادی  ضررهای 
مرزنشینان  مشکالت  به  توجه  عدم  کرد: 
عواقبی را ایجاد خواهد کرد چرا که برای تامین 
مخارج زندگی مجبور خواهند بود به هر کاری 

دست بزنند و از هر روشی استفاده کنند.

باید به سمت اقتصاد صنعتی برویم
با  درح  مرزنشینان  تعاونی  شرکت  مدیرعامل 
تعاونی های  روی  پیش  مشکالت  به  اشاره 
تعاونی ها  این  کرد:باید  بیان  مرزنشین 
معذیان  گیرند.مرتضی  قرار  ویژه  موردحمایت 
مرزنشین  تعاونی های  داد:حمایت  ادامه 
روستایی  جمعیت  ماندگاری  در  می تواند 
با  باشد.وی  داشته  شایسته ای  نقش  مرزی 

درح  روستای  مرزنشینان  تعاونی  به  اشاره 
اظهار کرد: این تعاونی دارای بیش از 11 هزار 
واگذاری  خواستار  است.معذیان  عضو   500 و 
تعاونی  به  ماهیرود  مرزی  بازارچه  ساماندهی 
حاضر  حال  در  افزود:  و  شد  درح  مرزنشینان 
خارج  تشکل هایی  به  بازارچه  این  ساماندهی 

از منطقه مرزی داده شده است.

سفره  سر  بر  بازارچه  از  حاصل  درآمد 
تعاونی مرزنشینان برود

با  درح  مرزنشینان  تعاونی  شرکت  مدیرعامل 
اشاره به فروش و صادرات سوخت مرزی اظهار 
کرد: 40 درصد از سوخت حاصل از این امر به 
تعاونی مرزنشینان درح واگذار شود.خوشبختانه 
مطلوبی  رشد  از  رود  ماهی  مرزی  بازارچه 
آن  از  مرزنشینان  و   مردم  اما  بوده  برخوردار 
سهمی نمی برند.وی با تاکید بر اینکه باید درآمد 
مرزنشینان  تعاونی  سفره  به  بازارچه  از  حاصل 
برود، گفت: درح در منطقه ای محروم از خراسان 
جنوبی واقع شده و باید مورد توجه قرار گیرد.

معذیان با اشاره به کارت الکترونیک مرزنشینان 
بیان کرد: متاسفانه با توجه به قوانین دریافت 
این کارت، دو سوم جمعیت تعاونی مرزنشینان 

درح از این ظرفیت بهره مند نمی شوند.

به  ماهیرود  مرزی  بازارچه  ساماندهی 
تعاونی مرزنشینان درح داده شود

مجلس  در  سربیشه  و  نهبندان  مردم  نماینده 
شورای اسالمی گفت: باید برای فراهم آوردن 
زیرساخت های بازارچه مرزی ماهی رود تالش 
شود.نظر افضلی با اشاره به محرومیت خراسان 
جنوبی اظهار کرد: باتوجه به خشکسالی های 
چند ساله باید به سمت اقتصاد صنعتی برویم.

ها  ریزی  برنامه  در  باید  اینکه  بیان  با  افضلی 
همچنین  افزود:  باشیم،  داشته  بلندی  افق 
برنامه  اجرای  برای  زیرساخت های الزم  باید 
های  ظرفیت  به  اشاره  با  شود.وی  فراهم  ها 
جنوبی  خراسان  رود  ماهی  مرزی  بازارچه 
اظهار کرد: باید این بازارچه را به طور مطلوبی 
مدیریت کنیم.نماینده مردم نهبندان و سربیشه 
بازارچه  داد:  ادامه  اسالمی  در مجلس شورای 
مرزی ماهیرود می تواند بستری مناسب برای 

ایجاد اشتغال جمعی از مردم باشد.

درمانگاه در مرز ماهیرود
 احداث می شود

بر  تاکید  با  هم  سربیشه  فرمانداری  سرپرست 
ضرورت تقویت تعاونی های مرزنشینان گفت: 
نیروهای  از  رود  ماهی  مرزی  بازارچه  در  باید 
فالحی  جواد  شود.محمد  بکارگیری  بومی 
جنوبی  خراسان  مرزهای  وسعت  به  اشاره  با 
وسیع   مرز  حال حاضر سومین  در  کرد:  اظهار 
کشورهستیم.فالحی  در  صادرات  الملی  بین 
خراسان  محرومیت  به  باتوجه  اینکه  بیان  با 
بازارچه مرزی ماهیرود مطلوب  جنوبی، درآمد 
است، گفت: باید بخشی از درآمد این بازارچه 
ها  ظرفیت  به  اشاره  با  برگردد.وی  خزانه  به 

ماهیرود،  مرزی  بازارچه  در  موجود  امکانات  و 
اظهار کرد: به زودی درمانگاهی در این بازارچه 
ایجاد می شود.فالحی با بیان اینکه باید واردات 
و صادرات را در کنار هم داشته باشیم، افزود: 
وضعیت کنونی دولت به دلیل شرایط حاکمیتی  
ما است.وی با اشاره به منطقه ویژه اقتصادی 
مردم  که  هستیم  ای  بازارچه  تنها  کرد:  بیان 
مشارکت  منطقه  این  در  خصوصی   بخش  و 
بیان  با  سربیشه  فرمانداری  دارند.سرپرست 
باید  استان  در  مرزنشین  های  تعاونی  اینکه 
این  تقویت  برای  تاکنون  افزود:  تقویت شوند، 
است. شده  انجام  زیادی  اقدامات  ها  تعاونی 

در  مرزنشینان  بسزایی  نقش  به  اشاره  با  وی 
حمایت  با  باید  کرد:  اظهار  مرزی،  روستاهای 

این افراد، از مهاجرت آن ها جلوگیری کنیم.

 4 نیازمند  ماهیرود  مازاد  برق  تامین 
میلیارد تومان اعتبار بازارچه مرزی

توزیع  مهندسی شرکت  و  ریزی  برنامه  معاون 
نیروی برق استان گفت: تامین برق مازاد بازارچه 
اعتبار  تومان  میلیارد  نیازمند 4  ماهیرود  مرزی 
است.مهدی دادگر با بیان اینکه در ابتدای امر، 
این  برج های  و  ایستگاه ها  برای  برق رسانی 
از گذشت  بعد  افزود:  بود،  تعریف شده  بازارچه 
دیگر  و  گمرک  مسافربری،  پایانه  نیز  زمان 
تاسیسات به کاربری اضافه شده است.دادگر با 
بیان این مطلب که با وجود این شرایط نیز برق 
رسانی به این دستگاه ها انجام می شود، گفت: 
احداث  باشد،  مازاد  برق  نیازمند  متقاضی  اگر 
است. به عهده خودش  ها  زیرساخت  و  شبکه 

توزیع  مهندسی شرکت  و  ریزی  برنامه  معاون 
نیروی برق استان بیان کرد: برق رسانی در خارج 
ترین محل  نزدیک  از  باید  از محدوده شهری 
راستا  این  در  داد:  ادامه  شود.وی  انجام  ممکن 
برای تامین برق مازاد بازارچه باید 50 کیلومتر 
از درح تا ماهیرود احداث شبکه شود که این امر 

نیازمند چهار میلیارد تومان اعتبار است.

دستگرد  دهیار  به  فروان  نباشید  خسته  و  سالم 
سرکار خانم صمدی از اینکه با امکانات کم و نبود 
بودجه کافی. مراسم باشکوه جشن دهه فجر رو 
با حضور مسئوالن شهر در دستگرد برگزار کردید 
متشکریم.برنامه های جشن خیلی عالی بود.خدایا 

خیر ببینید دل مردم رو شاد کردید.
915...445
برسان  مسئوالن  به  را  ما  پیام  لطفا  جان  آوا 
افتتاح  با  را در سفر  رئیس جمهور محترم  وقت 
پروژه یا بازدید های تشریفاتی وسخنرانی های 
تکراری نگیرند باتشکیل اتاقهای فکر و اندیشه 
و  کارشناسی  را  وضروری  اساسی  مطالبات 

مصرانه از آن دفاع کنند 
915...211
سالم.مدتی از بارش برف گذشته و کوچه های 
فرعی هنوز مملو از برف و یخ هست.دریغ از یک 
به  مخصوص  نباشی  نمک...خسته  و  شن  بیل 
شهرداری منطقه یک!!!یکی از معلولین ساکن در 

بلوار شعبانیه-نرجس1-فرعی نهم.
939...264
مدرس15هست  کوچه  داخل  دخترم  مهد  سالم 
هیچ  شهرداری  برف  بارش  از  3روز  گذشت  با 
ماشین  نکرده  کوچه  پاکسازی  درجهت  اقدامی 

لیزمی خوره چه برسه به بچه
915...264
با نزول  بیرجند  از سال ها زمین تب گرفته  بعد 
همه  از   . گرفت  ای  تازه  جان  برف  و  باران 
خود  تالش  با  که  ذیربط  ارگانهای  و  مسئولین 
برق  تامین  در  را  شهروندان  راحتی  ی  زمینه 
صمیمانه   کردن  فراهم   ... و  تردد   ، آب   ، گاز   ،

سپاسگزاریم . اجرتان با خدا. 
915...015
شورای  مجلس  در  بیرجند  محترم  نماینده  از 
اسالمی سوال بفرمایید پروژه پتروشیمی بیرجند 
این  جوانان  اشتغالزایی  در  عظیمی  پتانسیل  که 
کجا  به  برند  می  رنج  خشکسالی  از  که  استان 
انجامید؟ وعده قبلی میراث فرهنگی مبنی بر راه 
اندازی موزه آب در یکی از آب انبارهای قدیمی 

بیرجند به کجا انجامید؟
ارسالی به تلگرام آوا
که  بارانی  و  برف  بخاطر  کنیم  شکرمی  را  خدا 
باید  میخوانیم  باران  نمازطلب  آفرید همانطورکه 
ازمسئوالن  هم  گله  یه  بخوانیم  هم  شکر  نماز 
شهرداری داریم 3 روزه از برفی که آمد می گذرد 
زدند  تیغ  با گریدر  همانطورکه خیابانهای شهررا 
برف  کوچک  های  باماشین  هم  را  میالنها  باید 
روب تمیزکنند برفا آب شده یخ زده سرسری شده 
وپای کسی  مردم مشکله دست  برای  آمد  رفت 

بشکنه گناهش برگردن آقایان مسئوله
915...402
با سالم جناب شهردار محترم لطفا بلوار مجیدیه 
را برای سال نو آسفالت نمایید زمستان رو که با 

گل والی گذراندیم 
915...056
آهای مسئوالن شما رو به خدا قسم میدم جاده 
 مرگ رو فراموش نکنید. از اول سال خانواده های
شما  پشت  مردم  ی  شدند.همه  داغدار  زیادی 
هستند تا اعتبارات الزم رو بگیرید.کوتاهی نکنید 

که این جاده همانند اژدها انسان می بلعد.
915...313
از  فراوان  تشکر  قائمی ضمن  دکتر  آقای  جناب 
امر  در  موثرتان  العاده  وفوق  دلسوزانه  خدمات 
جنوبی  خراسان  محروم  مردم  سالمت  و  درمان 
علمی  ارتقا  برای  خواهشمندیم  بزرگوار  شما  از 
کارشناسان مامایی و نیاز فراوان مشتاقان به ادامه 
تحصیل در دو گرایش ارشد مامایی و مشاوره در 
امکان  اگر  دراستان  رشته  دو  این  ونبود  مامایی 

دارد اقدام فرمایید
915...770
اضافه کاری  دارن چرا  پول  ادارات  اگر  با سالم 
کارمندان رو پرداخت نمی کنند یا فقط بابت نور 
چشم ها می توانند از منابع داخلی پرداخت کنند 
مسئوالن  گرفتارن.از  سالی  آخر  مردم  ی  همه 

تقاضای رسیدگی داریم با تشکر
915...593
نماینده محترم قاین این شما و دیگر نمایندگان 
توانید  می  بودن  محروم  در  را  دولت  هستیدکه 
حساس کنید که متأسفانه درخواب هستید،کس 
از  جمهور  رئیس  با  بخواهد  که  نیست  دیگری 

نزدیک صحبت کند.
910...250 
از مسئوالن  ا... دهه فجر  ایام  تبریک  باسالم و 
در  را  دولتی  ارگان  یک  کلنگ  اینکه  از  متشکر 
بلوار شعبانیه به زمین زدید انشاء ا... بیشتر به فکر 
به شمال  بیشتری  امکانات  و  باشند  شمال شهر 
بیاورند فرق شمال و جنوب شهر مگر در چه می 

باشد عدالت رعایت گردد ممنون ومتشکر 
915...241
از همه پرسنل شهرداری بخاطر  با تشکر  سالم 
برف خدا  از  معابر  باز کردن  در  وقفه  بی  تالش 
قوت قابل توجه اونایی که انتقاد کردن از عملکرد 
شهرداری در برف اخیر شهرداری دست تنها بود 
بحران ومدیریت اون تنهایی امکان پذیر نیست 

جای بقیه نهاد ها خالی
910...737
سالم هیچ روستای باال10 خانواربی برق نیست 
فرعی  اسالمی3  ما ساکنین کوچه جمهوری  اما 
که  هست  سال  یک  خراشاد  چپ  سمت  دوم 
واحد  شش  داریم  برق  کابل  انتظارکشیدن 
لطفا  ساخت  درحال  واحد  سه  تا  دو  و  مسکونی 

در یابید و مساعدت فرمایید
915...589

تکمیل تجهیزات گمرکات نیازمند تامین برق مرز ماهیرود 

داد و ستد فقر در بازارچه مرزی استان

مدیرکل امور مالیاتی استان ؛معافیت 86درصد اصناف از مالیات

 باران مشکالت و چتر بسته حمایت از مرزنشینان
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معاون اجتماعی بهزیستی استان:

همکاریوهمافزاییمیاندستگاهیباعثخدماتدهیبهتربهمردممیشود

فوریت های  خطوط  همایش  گذشته  روز  صبح   - قاسمی 
با  همزمان  آتش نشان  شهدای  یادبود  و  استان  اجتماعی 
فوریت  ستاد  راه اندازی  و  اسالمی  انقالب  پيروزی  سالگرد 
كشور در سالن اجتماعات بهزیستی شهرستان بيرجند برگزار 
شد. موهبتی معاون اجتماعی بهزیستی استان با بيان اینكه 
هدف ما از برگزاری این همایش حساسيت ها و دغدغه های 
رهبر معظم انقالب به آسيب های اجتماعی بود، عنوان كرد: 
جلسات متعددی دربارۀ آسيب های اجتماعی برگزار كردیم و 
به این نتيجه رسيدیم كه یك همكاری ، هم افزایی بخشی و 
دستگاهی با رویكرد جامعی رخ بدهد. وی با اشاره به اینكه 
اورژانس اجتماعی از سال 92تاسيس شده است  تصریح كرد: 
این هم افزایی الزمۀ كار است تا كنار یكدیگر باشيم و به یك 

اقدام مشترک خوب بتوانيم برسيم.
متاسفانه مشاوره جزء فرهنگ ما نیست 

اشاره  با  استانداری  فرهنگی  و  اجتماعی  امور  دفتر  مدیركل 
به اینكه نام گذاری این روزها و جشن ها یك یادآوری و تذكر 
است، گفت: تكریم و گرامی داشت یك صورت ظاهری دارد و 
یك بصيرت باطنی و برگزاری جشن ها صورت مسئله می باشد 
و اقدام و عمل را می طلبد. عصمت محمودی در ادامه افزود: 
صيانت از آرمان های انقالب و تالش برای اقتدار كشور باطن 
اصلی است و آن در شعار و بيان جا نمی شود و اقدام را طلب 
می كند. وی عنوان كرد كه در حوزۀ اجتماعی حضور فوریتی و 
اورژانسی الزم است ولی الزام مشاوره جزو فرهنگ ما نيست و 
تا به آخر خط نرسيم تالشی برای حل و رفتن به مشاور انجام 

نمی دهيم. مدیركل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری 
بيان كرد: اگر در حوزۀ اجتماعی به فوریت رسيدیم به این دليل 
است كه مقام معظم رهبری در آن ورود كردند و بحران به حدی 
رسيده كه ایشان 6 ماه به 6 ماه رصد می كنند و از مسئوالن 
دستگاه های اجرایی كشورگزارش كار می خواهند. محمودی 
متذكر شد كه در حوزۀ اجتماعی باید به خرد و خردورزی و 
عقالنيت تأكيد شود و اگر خانواده  ها آسيب می بينند به دليل 
نبود و غيبت تدبير است و اینكه برنامه ای برای كارهای مهم 
زندگی خود ندارند. وی افزود: تمام كارهایی كه اكنون افراد 
و خانواده ها انجام می دهند ظاهری است و مالک انتخاب همه 
چيز ظاهر و كمبود عقالنيت شده است و در این زمان است كه 

پای این 4 ارگان وسط كشيده می شود.
کاهش اسیب های اجتماعی نیازمند فرهنگ سازی   

مدیركل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری با بيان اینكه 
برای حل معضالت اجتماعی دولت و نظام جمهوری اسالمی به 
تنهایی كفایت نمی كنند، گفت: تا جمعيت مخاطب داوطلب 
نياز به تغيير را احساس كنند با هيچ فرمانده هی و برنامه ای 
انجام نمی شود و باید خود مردم به این نياز برسند. محمودی 
اظهار كرد : هم اكنون دشمن در ميدان نبرد وجود ندارد و در 
كنار ماست و آنقدر خزنده و موذی و تا حدود زیادی موفق 
است كه برای مقابله با آن یك خيزش جمعی نياز است و 
بدون تردید از خانواده ها باید شروع شود چون كودک در خانه 
دارای شناسنامه و بيمه اجتماعی می شود و پدر و مادر باید 
الگوی راستينی برای فرزندان خود در این فضا باشند. وی تأكيد 

كرد : تغيير را باید از خودمان شروع كنيم تا بتوانيم در مقابل 
تهاجم فرهنگی، تغافل فرهنگی داشته باشيم. مدیركل دفتر 
امور اجتماعی و فرهنگی استانداری با اشاره به اینكه با توجه 
به شرایط اجتماعی تعامل و هم افزایی شرط الزم برای خدمات 
رسانی در این حوزه ها است، عنوان كرد: تمام این 4 شماره 

باعث آرامش و امنيت در مدم و جامعه می شود.
90درصد تماس های 125مزاحم هستند

مدیرعامل آتش نشانی بيرجند با اشاره به اینكه آنچه مهم است 
اخالص و ایثار بدون چشم داشت آتش نشانان بوده و خواهد بود، 
گفت: در سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری یك 
برنامه 5 ساله ایمنی در سه حوزۀ عمليات، آموزش و پيشگيری، 
برای بيرجند تدوین كردیم. ميرزایی افزود : با توجه به زندگی 
مدرنيزه امروزی الزم است كه ما اولویت را در پيشگيری به 
جای مقابله بگذاریم. وی تأكيد كرد: با كمك مردم هزینه هایی 
كه در بخش مقابله انجام می شود اگر برای پيشگيری صورت 
گيرد ما دیگر شاهد اینگونه حوادث نخواهيم بود. مدیرعامل 
آتش نشانی بيرجند عنوان كرد : سازمان آتش نشانی در حوزۀ 
عملياتی آمادگی كامل را دارد تا برای هر حادثه ای مقابله انجام 
دهد. ميرزایی از عمليات  90 درصد تماس ها به ستاد فرماندهی 
مزاحمين هستند و باید فرهنگ سازی شود چون از 44 هزار 
تماس به ستاد و در بحث عمليات 1700 مورد فقط مهم و 
اساسی بوده است و رسانه ها و جراید باید بيشتر فرهنگ سازی 
كنند.وی با بيان اینكه تا پایان امسال حدود 200 ميليون هزینه 
برای تجهيزات در نظر گرفته شده است، گفت: زمان رسيدن به 

محل حادثه از  3 دقيقه و 8 ثانيه  به 2 دقيقه 51 ثانيه رسيده 
است كه كار بزرگی می باشد. مدیرعامل آتش نشانی بيرجند در 
زمينه آموزش تخصصی بيان كرد: حدود 16 هزارو 854  نفر 
ساعت آموزش تخصصی برای كاركنان داشتيم و در ادارات و 
كارخانه ها  نيز 8 هزارو 282 ساعت آموزش داشتيم. ميرزایی 
افزود: 19 هزار و 420 نفر ساعت آموزش در مدارس داشتيم كه 
جامعه هدف در مدارس بهترین است. وی تأكيد كرد : نگاه ویژه 
اكنون در بخش پيشگيری می باشد چون تمام وسایل روسوز 
و سریع االشتعال شده است. وی با بيان اینكه برای اسكان 
ضروری 4 نقطه مشخص شده است افزود: در زمان مقابله و در 
حال اسكان پارک صيادشيرازی، پارک جنگلی با كمك مصلی 

و هالل احمر زمين را در مهر شهر داده  است.
افزایش رشد مشاوره در مراکز خدمات نیروی انتظامی  

ملك آبادی نماینده معاونت اجتماعی نيروی انتظامی نيز در 
این جلسه با بيان اینكه نيروی انتظامی درطی  15 سال، 
و  فرهنگی  رویكرد  ایجابی خود  و  قهری  اقدامات  كنار  در 
پيشگيری را هم داشته است گفت: آسيب های اجتماعی  در 
6 ماهۀ اول سال اولویت بندی شده است كه شامل اعتياد، 
نابسمانی  و  اختالات  مخدر،  مواد  فروش  و  خرید  بيكاری، 
زندگی و اعتياد سنتی می باشد وی اضافه كرد كه بر این 
اساس برنامه هایی در حوزه آموزش و اطالع رسانی به مردم 
مركز  تاسيس  با  افزود:  آبادی  ملك  است  شده  انجام  را 
مشاوره درمعاونت اجتماعی و واحدهای مشاوره در كالنتری 
ها  تاسيس شد كه در سال گذشته هزار و 555 نفر مراجعه 

كننده داشته است.وی ادامه داد: از ابتدای سال مشاوره 
ای  مشاوره  مركز  و  درصد   47 ها  معاونت  مركز  در  های 
كالنتری ها به 3024 نفر.80 درصد سال گذشته و 82 درصد 
امسال رشد داشته است.حسنی كارشناس دبيرخانه كارگروه 
كرد:  عنوان  جلسه  این  در  نيز  غيرمترقبه  حوادث  سالمت 
دانشگاه علوم پرشكی و فوریت پزشكی با 54 پایگاه  و 114 
آمبوالنس ، 2 اتوبوس آمبوالنس در بيرجند ، یك دستگاه 

بالگرد تا شعاع 150 كيلومتر بيرجند را پوشش می دهد. 
نمی توان آسیب های اجتماعی را از بین برد

سازمان  گفت:  استان  بهزیستی  كل  مدیر  عرب نژاد  علی 
را دارد و  بهزیستی هدف پيشگيری و كنترل و شناسایی 
خط 123 برای خدمات سيار و وبا هدف كاهش و كنترل 
آسيب های اجتماعی بوده است. وی با بيان اینكه نمی توان 
آسيبهای اجتماعی را ازیبن برد خاطرنشان كرد: اما می توان 
آن را كنترل و كاهش دهيم.عرب نژاد افزود: برای كاهش 
آسيب های اجتماعی مكانهای متعددی تاسيس كردیم اعم 
خانه   ، دیده  زنان خشونت  و  برای دختران  امن  خانه   : از 
و  است  كار  برای رسيدگی كودكان  و مركزی كه  سالمت 
بيان  با  نژاد  عرب  است.   شده  واگذار  بخش خصوصی  به 
پاسخگو  سازمان  یك  گذشته  در  بهزیستی  سازمان  اینكه 
ها  دیگر سازمان  با  كه  اكنون  كرد:  است خاطرنشان  بوده 
همكاری می كند ما یك سازمان پرسشگر شدیم. در پایان 
با  را  بيشترین همكاری  افرادی كه  و  ادارات  از  این جلسه 

سازمان بهزیستی داشته اند تجليل شد.

09903189181باتکنولوژیضدچروکهمراهبااتویفرش
3245 00 14  

  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   
مجموعه درویش افتخار دارد پخت کلیه غذاهای خود را با برنج علیزاده 5 ستاره بابل طبخ نماید.

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

تاالر پذیرایــی درویش 

شرکتحملونقلرخشنور
دربستی

خشکشویی صدف
شستشوی انواع پرده، پتو، روفرشی، شستشوی انواع مبل، خوشخواب، صندلی 
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خیابان آوینی، نبش صدف 6  09155632009- 32340188 مدیریت : فدائی

لولـهبازکنـی
تشخیص و رفع بو و نم به روش ایزونانو، شبانه روزی
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100د
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)ان الحسین مصباح الهدی و سفینه النجاه(

جلسهمجمعالذاکرینبیرجند
با حضور ذاکران و مداحان شهرستان بیرجند

زمان:هرهفتهچهارشنبهازساعت18:30الی20
مکان:نمازخانهسازمانتبلیغاتاسالمیاستان

روبرویدربورودیپارکتوحید
ضمناً حضور عموم برادران و خواهران در این جلسه بال مانع است.

روابطعمومیکانونمداحانشهرستانبیرجند
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آیه روز  

خدابهسرمنزلسعادتوسالمتميخواندوهرکهراميخواهدبهراهمستقيمهدايتميکند.
يونسآيه۲۵

حدیث روز  

ناتوانترينمردمکسياستکهدردوستيابيناتواناست،وازاوناتوانترآنکهدوستانخودراازدست
بدهد.حضرتعلی)عليهالسالم(

برلِبلرزانمن،فرياِددل،خاموشبود
آخرآنتنهااميدجانمنتنهـانبود

جزمنواو،ديگریهمبود،اّماایدريغ
آَگهازدرِددلم،زانعشِقجانفرسانبود

شعر روز 

پلکی احساس

حرف های ابریشمی موفقیت

سبک زندگی

نگرش

یک لحظه مکث کن

چگونه با نوجوان یاغی برخورد کنیم

*بهعنوانوالديننوجوانیسرکشبايداستراتژی
هايیدرکنترلویوکمکبهاودرحلمشکلش
بهطورشخصیداشتهباشيم.بهنظرکمیدشوار
میآيداماراهیاستکهبايدبرويم.دراينچگونه
بهروشهایرسيدگیبهاينموضوعمیپردازيم.
*بهدنبالشواهدیازمشکالترفتاریباشيد.اين
امرعبارتاستازافتنمراتمدرسه،عدمعالقه
بهسرگرمیهايیکهقبالازآنلذتمیبردو
فعاليتهایمشکوک.اگرچهاينهافقطنشانهای
ازيکعلتبزرگترهستند،امابهشمادرکنار
پازلوکمکبهفرزندتان همقراردادنقطعات
کمکمیکند.ازهرفرصتیبرایارزيابیاطالعات
وبررسیوضعيتفرزندخودوسازماندهیآنهادر

ذهنتاناستفادهکنيد.
*بادوروبریهایخودارتباطبگيريد.همسايگان
وپدرومادردوستانفرزندتاننقطهیخوبیبرای
شروعهستند.اينافرادعالوهبرداشتناطالعات
باارزش،ممکناستدروضعيتمشابهیباشندو
بتوانندبهشماتوصيههايیبکنند.بيشازحدوارد
رازهایآنهانشويديارازفرزندتانرابرایآنهاافشا
نکنيد.اينکارحريمخصوصیفرزندشمارانقض

میکندومسيربهبودیراپيچيدهترمیکند.
*پيشرفتنوجوانخودراپيگيریکنيد.همهی
بچههانمراتيکسانینمیگيرندوهمهدريک
اما شوند. نمی آشنا مخالف باجنس سنخاص
دانستنمحلفعلیفرزندتانبهشمادرپيشبينی
آيندهکمکمیکند.برخیازمشکالتلزومانشانه

یسرکشینيستند.

احمق ترین مردم

سلطانمحمودغزنویدستوردادتابگردندويک
نفرراکهدرحماقتازديگرانگویسبقتراربوده
است،پيداکنندوبهخدمتشبياورند.مالزمانمدت
هاگشتندتابرحسباتفاقشخصیراديدندکهبر
شاخدرختینشستهاستوباتبریدردستبهبيخ
شاخهمیزندتاآنراقطعکند.مالزمانسلطانبا
خودگفتندازاينشخصاحمقتريافتنمیشود.
ویراگرفتندبهخدمتسلطانبردندوعملاحمقانه

اشرادرمقابلخودشبرایسلطانبازگوکردند.
آنشخصگفت:احمقترازمنسلطاناستکهبا
دستخودشباتيشهظلموتعدی،رعيتخودراکه

بنيادوبيخدرختحکومتشهستند،قطعمیکند.

چگونهمیتوانازيکدورانپرلغزشوپر
ازفرازونشيببهسالمتعبورکرد؟چطور
را مسير نوجوانی به کودکی از توان می

بیخطرطیکردوهمراهخوبیشد؟
نوجوانیدقيقاهميندوراناست،دورانیکهاز
روياهایدورانکودکیپامیگذاریدرحقايق
اين در اطراف دنيای رنگ نوجوانی. دوران
روزهاواقعیترمیشودوپرسهزدندرافکار
کودکیخندهدارمیشود.والديندرايندوران
تنهامقطعی و نيستند بايککودکهمراه
استکهپدرومادربايدشديدابااينتغييرات
آشناباشندوهمراهیکنند.گاهیوالدينبه
اشتباهسعیدارندبانوجوانشانماننددوران

کودکیاشرفتارکنندواوراکنترلکنند.
نوجوانی،دورهایانتقالیوبرزخميانکودکی
وجوانیبهشمارمیرود.درايندوره،نوجوان
واردحياتعاطفیخويشمیشودوبارشد
وی در ناامنی و بیثباتی احساس جنسی،
تشديدمیشود.درايندوره،حالتهایروانی
تازهایدرنوجوانپديدارمیشود،مانندميلبه
استقاللوخودمحوری.همزمانبااينحاالت،

تمايالتنيزدرنوجوانپديدارمیشودکهاين
تمايالتدووجهجسمانیوعاطفیداردکه
هرکدامبهترتيبدارایکارکردهایمختلف
هستند.همچنيندرايندورهنوجوانپرخاشگر
میشودورفتارهایرئيسمآبانهازخودنشان
میدهد.حالببينيم،بايدچهنکاتیرارعايت
کنندتانوجوانحسکند،درايندورانسخت

تکيهگاهمحکمیدارد.
رفتار شما مهم است

بسياریازپدرومادرهافکرمیکنندبابزرگتر
شدنکودکانشانديگربهعنوانمربیکاری
ازدستشانبرنمیآيد.ايننظرکاماًلاشتباه
نشان وضوح به علمی بررسیهای است.
درست شيوه به فرزندپروری که میدهند
دوره در فرزندان سالم رشد به همچنان
نوجوانی،دورماندنآنهاازدردسرهاوعملکرد

تحصيلیخوبياریمیرساند.
محبت کنید

دادن نشان و فرزندتان شفاهی ستايش
نگذاريد. راکنار فيزيکی بهطور عواطفتان
از نوجوانان کنيم فکر که نداريم دليل هيچ

صدمهای مادرشان و پدر بیدريغ محبت
جلوی را آنها که صورتی در البته میبينند.

دوستانشاندرآغوشنکشيد!
همیشه باشید

های سال در که ها ومادر پدر از بسياری
کودکیباکاروزندگیکودکانخودهمراهند،
کنار را خود شدنشان تر بزرگ محض به
میکشند.اينکاراشتباهاست.هنوزهممهم
استکهدرزندگیفرزندتاندخيلباشيدشايد
مدرسه برنامههای در قبل. از بيشتر حتی
فرزندتانشرکتکنيد.دوستاناورابشناسيد.و

زمانهايیراباهمبگذرانيد.
فرزندپروری تان را با سن 

فرزندتان متناسب کنید
بسياریازراهبردهایفرزندپروریکهدريک
دورهسنیموثربودهاند،درمرحلهبعدیرشد
میدهند. دست از را کارآيیشان فرزندتان
توانايی کودکان شدن بزرگتر مثال برای
استداللشانهمبيشترمیشودواگرچيزی
کهازآنهامیخواهيد،ازنظرشبیمعناباشد،

باشمامخالفتخواهدکرد.

حد و حدود بگذارید
مهمتريننيازکودکانعشقومحبتوالدين
است.امااولويتبعدیبههماناندازهمهم
نيز نوجوانان حتی است، ساختار ايجاديک
نيازبهتعيينقواعدوحدوددارند.محکمو
که درصورتی باشيد. منصف حال عين در
نشان خود از بيشتری پختگی فرزندتان
داد،قواعدتانآسانترکنيد.اگراونمیتواند
بهدرستیازاينآزادیاستفادهکند،دوباره
قواعدراسختترکنيدوچندماهديگرآزادتر

کردناوراامتحانکنيد.
مشوق استقالل باشید

به ميل نادرست به ومادرها پدر از بسياری
سرکشی، به را خود فرزندان در استقالل
نافرمانیويابیاحترامیتعبيرمیکنند؛اماميل
بهاستقاللرفتاریکاماًلطبيعیوسالماست.
فضایروانیالزمبرایاتکابهخودرادراختيار
فرزندتانقراردهيد،وسوسهکنترلهميشگی

اورادرخودتانمهارکنيد.
دلیل تصمیمات تان را بیان کنید

فرزندانشان از انتظاراتی پدرومادرخوبی هر

انتظارات اين آنکهنوجوانتان برای اما دارد،
بايد تصميماتتان و قواعد کند، برآورده را
واضحومتناسبباشند.درحاليکهکودکتان
باباافزايشسنمهارتبيشتریدراستدالل
پيدامیکند.ديگراصاًلخوبنيستکهبهاو

بگوييد:»حرفحرفمناست.«
نکته آخر

حرکت دوران نوجوانی، دوران که آنجا از
سمت به کودکانه ساده احساسات سوی از
احساساتهيجانیاستوشکلگيریهويت
درايندورانصورتمیگيرد،پدرومادربا
ورودفرزندشانبهايندورانبايدقوانينیصادر

کنند.اينقوانينعبارتنداز:
زدوخورد و نوجوان تحقير و سرزنش از -

فيزيکیبشدتاجتنابکنيد.
-درفضايیآرام،حرفهاینوجوانخودرا

بشنويدوبااوصادقباشيد.
-بادوستاننوجوانخودوخانوادههایآنها

آشناشويدوارتباطبرقرارکنيد.
-معنويتوگفتوگوباخداوندرادرنوجوان

پرورشدهيد.

عارفانه روز

بهخاطربسپاريمهمراهیخدا
باانسانمثلنفسکشيدناست

آرام،بیصدا،هميشگی

قانونخالقيتايناستکهبهجایاين
کهآرزوهایديرينخودرابااينبهانه
کهروياهایمحالهستندسرکوبکنيم،
بهطرزیسازندهبهآنهابنگريد.کاترينپاندر

کلماتچنانقدرتیدارندکهمیتوانندآتش
جنگیرابيفروزندوياصلحیرابرقرارسازند،

رابطهایرابهنابودیکشانندوياآن
رامحکمترکنند.آنتونیرابينز

برایآنکهبتوانيمکسیرادوستداشتهباشيم
بهزمانوآگاهینيازداريم.برایدوست

داشتنابتدابايدداوریکردوبرای
برتریدادن،بايدنخستسنجيد.

124635897
376928451
985741263
863514729
591287346
247396185
618453972
732869514
459172638

سودوکو جدول اعدادی است که امروزه یکی از سرگرمی های رایج در 
کشورهای مختلف جهان به شمار می آید. سودوکو مخفف یک عبارت 

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

محبوبیت جهانی دست یافت و نخستین مسابقه ملی آن در سال 2008 در 
فیالدلفیا در آمریکا برگزار شد.
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نقاشی  ساختمان
انواع رنگ های روغنی ، پالستیک 

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

  09156633230- برگی

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

تجربه کنید.   09158668002

)50%تخفیف هاشور تخصصی ابرو کامال بهداشتی( 
ویـژه عیـد 

 بین مدرس 11و 13 - جنب نانوایی
  زیبایی سی تل      32230549

کار خوب اتفاقی نیست

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
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فرواگشه کاظمی 
طرح تعویض شیرآالت قدیمی 

با شیر آالت اهرمی
 5 سال گارانتی تعویض 

پخش لوله و اتصاالت 
و لوازم بهداشتی  ساختمان

آدرس: بین مدرس 35 و 37 
  09123024066
09151638890

فروش نهال عناب ، زرشک 
انار      09011251205

به تعدادی بازاریاب درسطح
 استان خراسان جنوبی نیازمندیم.
09152016208-32258273

نقـاشی ساختمـان
  09398834365 - خسروی

فروش استثنایی آپارتمان در حال 
ساخت ، در مرحله اجراي اسکلُت 
90 متر مفید ، دو خواب ، تراس ُ 

انباري ، پارکینگ ، واقع در غفاری با 
پرداخت 30 میلیون تومان  

09155612431 - 09155614208

نصب داربست فلزی 
با قیمت مناسب در اسرع وقت

  09153637507- حسینی

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

09153613243 - شریفی

سمساری مرتضی
  تمامی لوازم منزل و اداری شما را عادالنه 

خریداریم.  09159632924 - امیرآبادی زاده

مدارک فارغ التحصیلی کاردانی و کارشناسی 
و شناسایی اینجانب عباس مهماندوست فرزند 

اسدا... به شماره شناسنامه 616 و شماره تایید 
سازمان مرکزی 129113101340 مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

شناسنامه و کارت ملی اینجانب محمد ابراهیمی 
فرزند فریدون به شماره ملی 0651894735 
از تاریخ 95/11/14 مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.

خشکشویی باران
 شستشوی انواع البسه، روتختی، روفرشی و...  شستشوی پتو و پرده به همراه باز و بست
آدرس: خیابان 15 خرداد - 22 بهمن 1   تلفن: 09157212188- 32448187

از درب منزل

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  

حمل  اثاثیه منزل
 با خاور مسقف و کارگر ماهر

)ضمنا کارگر تنها نیز داریم(
09159639065

علـی آبادی 

فروشگاه کودک امیـر
پوشاک، سیسمونی، اسباب بازی، 

بازی فکری، سه چرخه به قیمت مناسب
 *اجناس شب عید رسید*

سجادشهر، امامت 2 
جنب بانک ملت    32412973

لولـه بازکنـی  
تشخیص ترکیدگی لوله های فاضالب و آب، رفع بوی نامطبوع

ترمیم کف سرویس ها با روش نانو ، 100%   تضمینی

روزی
شبانه 

09158626228- 09158346779 اسحاقی

آپارتمان تمام فول واقع در مدرس 
18، پالک 43 ، پنج طبقه ، طبقه اول
 به متراژ 171مترمربع ، سه خوابه 

 دارای حیاط خلوت
 به فروش می رسد.
09153624230

فروشی یا معاوضه 
تیبا مدل 90، رنگ مشکی ، بیمه تا 
آبان 96، درب سمت راننده قاب 

روی در از شیشه به پایین رنگ دارد 
قیمت 17 میلیون  09153625229

پاسخگویی ازساعت 7 شب
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برگزرای مسابقات تنیس در روستای نوزاد

به مناسبت ایام ا... دهه فجر مسابقه تنیس روی میز ١۴بهمن ماه 
با حضور ۳۳ نفر ورزشکار در محل سالن ورزشی فرهنگ روستای 
قارداشی  علی  مهرداد  آقایان  مسابقات  این  در  برگزارشد.  نوزاد 
رییس فدراسون تنیس روی میز و علیرضا حمیدی رییس هیئت 
داشتند.در  حضور  نیز  جنوبی  خراسان  استان  میز  روی  تنیس 
پایان آقایان مصطفی طاهری مقام اول اسماعیل شفیعی مقام دوم 
و آقایان محسن فوالدی و حمیدرضا طاهری مشترکا سوم شدند.

برگزاری مسابقات پینگ پنگ به مناسبت دهه فجر

به مناسبت گرامیداشت دهه فجر مسابقات قهرمانی پینگ پنگ با 
حضور ۲۰ بازیکن از بانک توسعه تعاون، بانک رفاه، بیمه سالمت، 
، اداره کل آموزش فنی و  اداره کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی 
حرفه ای به میزبانی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای، در سالن 
شهید سرحدی بیرجند برگزار و آقایان محمد نوروزپور و محسن 
مودی از اداره کل آموزش فنی و حرفه ای بیرجنداول و دوم و 
ابراهیم تقوی از اداره کل بیمه سالمت مقام سوم این مسابقات 

را کسب کردند.

بازیکنان پرسپولیس اعتصاب کردند!

جهان نیوز- بازیکنان پرسپولیس تمرین روز گذشته این تیم را 
مالی  مطالبات  با  رابطه  در  مسئوالن  پاسخگویی  عدم  دلیل  به 
تحریم کردند. باشگاه پرسپولیس تا به امروز نزدیک به ۴۰ درصد 
از مطالبات بازیکنان خود را پرداخت کرده اما در سه ماه اخیر 
در پرداخت مابقی آن ناکام مانده تا این بازیکنان نسبت به این 
مسئله معترض باشند و بعد از بیان مشکالت خود در گفتگو با 
سرمربی، راهی باشگاه شوند تا طی جلسه ای از شرایط خود و این 

مطالبات با طاهری و دیگر مدیران باشگاه به گفتگو بنشینند.

باقر پور، رکابزن ایرانی فینالیست شد

روز  ایران  ملی  تیم  عضو  سوار  دوچرخه  باقرپور  کسری  ایرنا- 
گذشته در مرحله نیمه نهایی ماده کایرین جوانان آسیا در دهلی 
نو ،فینالیست شد.کسری باقر پور و محمد حسین زارع روزگذشته 
برای رسیدن به فینال با رکابزنانی از قزاقستان ،هنگ کنگ ، مالزی 
و کره رقابت کردند که در پایان کسری باقر پور ،به فینال راه یافت 
محمد دانشور دیگر دوچرخه سوار کشورمان نیز در دومین روز 
از مسابقات دوچرخه سواری پیست قهرمانی آسیا درماده کایرین 
به فینال راه یافت.امیر حسین جمشیدیان نیز صبح روز گذشته 
درماده اسکرچ جوانان موفق به کسب نشان طال شد.تیم دوچرخه 
سواری ایران نیز روز گذشته درنخستین روز این مسابقات درماده 

تیم اسپرینت بزرگساالن یک مدال نقره کسب کرد.

خواص شگفت انگیز چلغوز

سرشار  چلغوز  خبرنگاران-  باشگاه 
است.  ویتامین  و  معدنی  امالح  از 
زمان  در  چلغوز  در  موجود  فیبر  ماده 
مانند  عوارضی  کاهش  باعث   مصرف 
خستگی  و  چاقی  خون،  گلیسرید  تری 
گیاه  این  در  اولیک  اسید  ماده  شود،  می 
و  برده  بین  از  را  مضر  گلیسریدهای 

آسیب  از  جلوگیری  باعث  چلغوز  مصرف 
این  می شود.همچنین  آزاد  رادیکال های 
کبد،  کلیوی،  بیماری های  درمان  در  گیاه 
بسیار  عضالنی  دردهای  و  سرماخوردگی 
در  موجود  غیراشباع  چربی  و  بوده  موثر 
چلغوز در زمان مصرف سکته قلبی، تپش 

قلب و کلسترول خون را کاهش می دهد.

 خوراکی های افزایش دهنده عمر

باشگاه خبرنگاران - با مصرف این چند ماده 
غذایی بیماری های خطرناک خود را کنترل 

کرده و عمر طوالنی داشته باشید.
به  دارد  کننده  ضدعفونی  خاصیت  پیاز 
کاهش  باعث  آن  مصرف  دلیل  همین 
دندان،  پوسیدگی  آسم،  عوارضی همچون 

التهابات لثه و سرماخوردگی می شود.
 

سیر حاوی آنتی اکسیدان است و استفاده 
مغزی  و  قلبی  کاهش سکته  باعث  آن   از 
می شود .فیبر موجود در لوبیا قرمز باعث 
می شود.سویا  ازبیماری ها  بسیاری  درمان 
باعث  آن  مصرف  که  است  حبوباتی  جزو 
تسکین و بهبود چربی خون، خطر ابتال به 

سرطان سینه و پروستات می شود.

این عادت ها چاقتان می کند!

جام جم- خیلی ها نمی توانند تشخیص 
شان وزن  کاهش  مانع  آنچه  که   دهند 
غلطی  های صبحگاهی  عادت   می شود 
از  کنند.یکی  تکرار می  روز  است که هر 
وزن  کاهش  در  موفقیت  های  تکنیک 
وزن  را  خودتان  روزانه  که  است  این 
روی  رفتن  برای  زمان  بهترین  کنید. 

قبل  و  بیدار شدن  از  بعد  ها  ترازو صبح 
است.  چیزی  آشامیدن  و  خوردن  از 
چاقی  باعث  که  صبحگاهی  های   عادت 
زیاد- از:خواب  عبارتند  شوند  می 
نکردن  تاریکی-مرتب  در  شدن  آماده 
را  رختخواب-فراموش می کنید خودتان 

وزن کنید-صبحانه کم

آیا خواص خوراک کدو را می شناسید

کدو سبز یکی از انواع سبزیجات سبز رنگ 
است.کدوی سبز خواص بسیاری دارد که 
برای سالمت تمام افراد مفید است.از جمله 
به  تاثیر  به  توان  می  سبز  کدوی  خواص 
اندام اشاره  سزای آن در الغری و تناسب 
کرد.خواص کدو عبارتنداز: سرشار از فیبر و 
الغر کننده-ملین و ضد یبوست- منبع غنی 

از ویتامین ها- مفید برای قلب- دارای طبع 
نرم کننده  ادرار آور- ضد سرفه و  و  سرد 
برای سرطان ریه- ضد  سینه- پیشگیری 
ورم پروستات- مفید برای بیماران عفونی- 
تقویت کننده حافظه- مفید برای تقویت 
قوای جسمی و روحی- درمانگر کم خوابی

 سرشار از کلسیم فسفر منیزیوم و آهن

 دکتر سالم- یکی از مهم ترین اقالم غذایی و غالت 
  در جهان برنج می باشد.ماست هم از شیر به دست
 می آید و برای تهیه آن می توان از هر نوع شیری 
استفاده کرد.شیر گاو بیشترین استفاده را در تهیه 
ماست دارد.یکی از اشتباهات مردم این است که برنج 
را همراه با ماست مصرف می کنند که خود موجب 
افزایش سردی و تری مغز می شود، غلبه بلغم در 
می شود. تنبلی  و  سستی  فراموشی,  موجب  مغز 

و  موجب سستی  مغز  در  سردی  غلبه  و  رطوبت 
تنبلی مغز می شود، همچنین موجب کندی ذهن 
و کدورت حواس می شود و شخص را کودن و ابله 
می کند.باید دانست که هرچقدر رطوبت و بلغم در 
سر و مغز بیشتر افزایش پیدا کند به همان میزان 
فرد  پیدا می کند؛  ادراک کاهش  قوه  و  تیزهوشی 
دچار فراموشی می شود، البته در این نوع از فراموشی 
فرد احساس سنگینی در سر و ترشحات بینی دارد.

تشنج،  سرگیجه،  موجب  سر  در  رطوبت  افزایش 
سکته و صرع می شود که رفع غلبه رطوبت در مغز 
به بهبودی کمک می کند.صرف بعضی از غذاها خود 
موجب افزایش رطوبت و بلغم در بدن می شود که 
غذاهای با طبع سرد و تر نامیده می شود.از غذاهای 
سرد و تر می توان به ماست، خیار، هندوانه، کاهو، آلو، 
اسفناج، نارنج، پرتقال، برنج، گوشت گاو، گوشت بز، 
گوشت خروس, گوجه فرنگی, گوجه سبز, میوه های 

کرد.اشخاصی  اشاره   ... و  اسفناج  دوغ,  تابستانی, 
یا  بلغمی دارند  که طبیعتی »سرد و تر« و مزاج 
از خوردن  باید  بلغم در بدن هستند،,  دچار غلبه 
غذاهای »سرد و تر« پرهیز کنند چرا که مصرف 
این غذاها به افزایش سردی و تری کمک می کند.

مصرف دم کرده استخودوس به پاکسازی مغز کمک 
می کند, استخودوس مغز را گرم کرده، حزن و اندوه 

و کدورت را از مغز از بین می برد.

فراموشی با مصرف ماست و برنج با هم

خوردن ساالد همراه غذا
 افسردگی می آورد

خستگی و  افسردگی  اضطراب،   مهر- 
ساالدی  جانبی  عوارض  از  تواند  می 
به  اید.  خورده  غذا  با  همراه  که  باشد 
دار،  برگ  سبزیجات  محققان،  گفته 
طبیعی  طور  به  صدف  و  آووکادو  نخود، 
برای  ما  بدن  که  از مس هستند  سرشار 

مصرف  دارد.اما  نیاز  آن  به  طبیعی  رشد 
بیش از اندازه این مواد خوراکی می تواند 
فرد را در معرض ریسک باال قرار دهد و 
 به اصطالح فرد دچار مسمومیت با مس
 می شود.بهترین روش درمان مسومیت 
نهایت  در  که  است  سونا  به  رفتن  مس 

سموم از طریق عرق دفع شوند.

آتش زدن جسد مادر توسط پسر معتاد

جهان نیوز- پسر معتاد که بعد از قتل، جسد مادرش را سوزانده بود اعترافات هولناکی را مطرح کرد. ساعت 
١۴ روز یکشنبه  کشف جسدی به کالنتری اعالم شد.با حضور مأموران در محل و انجام بررسی های اولیه 
مشخص شد که جسد متعلق به یک خانم با لباس خارج از منزل است که از ناحیه کمر به باال دچار سوختگی 
شدید شده ، به گونه ای که هویت آن قابل شناسایی نیست.محمد پسر ۴۰ ساله مقتول در اعترافاتش گفت: 
به تصور اینکه مادرم قصد رفتن به بیمارستان دارد، به دنبال او رفتم تا او را به بیمارستان ببرم ؛ ابتدای اتوبان 
بود که متوجه شدم او قصد دارد تا مرا برای ترک اعتیاد به مرکز درمانی ببرد. با او درگیر شدم ؛ ابتدا گردنش 
را گرفته بودم که او به صورتم چنگ انداخت ؛ ناگهان با پیچ گوشتی داخل ماشین ، چندین ضربه به پهلو و 
کمرش وارد کرم که باعث مرگ او شد. بی هدف در داخل بزرگراه در حال حرکت بودم. داخل یک جاده فرعی 
شدم و در قسمتی از جاده توقف کرده و جسد مادرم را به گودالی در حاشیه جاده منتقل کردم . با بنزینی که 

همیشه در صندوق عقب ماشین قرار داشت ، جسد مادرم را به آتش کشیدم. 

مرگ تلخ عروس و داماد یک روزه!

فارس- عروس و داماد سیرجانی یک شب پس از مراسم ازدواجشان بر اثر حادثه ای تلخ به کام مرگ رفتند. عروس و داماد سیرجانی که دو 
شب گذشته مراسم ازدواج خود را جشن گرفته  بودند،روز گذشته به کام مرگ رفتند. مهدی فیروزآبادی مسئول سازمان آتش نشانی سیرجان  
در مورد این حادثه غمناک اظهار داشت: این عروس و داماد دو شب گذشته مراسم ازدواج خود را برگزار کرده بودند و ظهر روز گذشته با اعالم 
خویشاوندان آنها مبنی بر گازگرفتگی این زوج جوان، ماموران سازمان آتش نشانی وارد منزل آنها شدند.وی افزود: ماموران آتش نشانی بعد از 
ورود به منزل این زوج جوان با پیکر بی جان زن و شوهر روبه رو شده و بالفاصله آنها را به بیمارستان منتقل کردند، اما زمان زیادی از حادثه 
گذشته بود و هر دو جوان خود را از دست داده بودند.فیروزآبادی با بیان اینکه هنوز علت مرگ این زوج جوان مشخص نیست، عنوان کرد: 
منزل مسکونی این زوج دارای سیستم گرمایشی پکیج بوده و احتمال گازگرفتگی گاز طبیعی خیلی بعید است.مسئول سازمان آتش نشانی 
سیرجان گفت: احتمال می رود که گاز ناشی از چسب کاغذ دیواری علت مرگ باشد، زیرا هنگام ورود ماموران آتش نشانی به خانه بوی بد 
این چسب که روز قبل نصب شده بود، قابل استنشاق بوده و یا اینکه می تواند ناشی از مسمومیت غذایی شدید هم باشد.وی تاکید کرد: علت 

اصلی مرگ این زوج جوان را باید پزشک قانونی سیرجان اعالم کند که هنوز علت این حادثه غم انگیز را مشخص نکرده اند.

پایگاه مقاومت روزنامه آوای خراسان جنوبی

داخل و خارج شهرهمراه: 1120 561  0915   خراشادی

کاهش سرویس های بار با یک سرویس ایسوزو

حمل بار و اثاثیه منزل    با ایسوزو چادردار و کارگر ماهر 

ترمیم - سنگ خوردگی - ترک

آدرس: خیابان قدس - نبش قدس 5   همراه: 09157266245-09159610654

شیشــــه اتومبیــل بنی اســدی 
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مدیرکل راه و شهرسازی: 398کیلومتر بزرگراه در خراسان جنوبی در حال بهره برداری است

 یرنا -مدیرکل راه و شهرسازی استان با اشاره به اهمیت بزرگراه در حمل و نقل زمینی و تسهیل در تردد خودروها، گفت: هم 
اکنون 398 کیلومتر از مجموع بزرگراه پیش بینی شده استان در حال بهره برداری است .جعفری افزود: از مجموع هزار و 730 

کیلومتر بزرگراه پیش بینی شده، مقداری در حال بهره برداری، 535 کیلومتر آن در دست اجرا و بقیه در دست مطالعه است.
چهار شنبه* 20 بهمن 1395 * شماره 3718

7
محفل انس با قرآن و تقدیر از قاریان 

برتر مسابقات قرآن آجا در مرکز 
آموزش 04 امام رضا)ع( 

مبارک  دهه  ا...  ایام  با  مقدم-همزمان  دادرس 
دو  از  تقدیر  و  قرآن  با  انس  محفل  مراسم  فجر 
رضا  امام   04 آموزش  مرکز  وظیفه  کارکنان  نفر 
)ع( به نام های ستوان سوم وظیفه جواد سبزبان 
در  که  تاشک  محمد  وظیفه  یکم  گروهبان   و 

مسابقات سراسری قرآن ارتش به ترتیب حائز مقام 
های سوم قرائت و دوم حفظ کل گردیده اند، در 
نمازخانه علی ابن ابیطالب )ع( پادگان برگزار گردید 
حجت االسالم سبزین سخنران این مراسم بیان 
داشت که در همه امورات و کارهایی که انجام می 
دهیم بایستی مراقب باشیم چونکه خداوند تبارک 
بهترین  و  رفتار ماست  و  اعمال  بر  ناظر  تعالی  و 

مددرسان ، دستورالعمل های قرآن کریم است .

 خبری  از حقوق های آنچنانی 
در حوزه های علمیه نیست 

بیان  با  خراسان  علمیه  حوزه های  تسینم-مدیر 
و  اضافی  پول های  از  علمیه  حوزه های  در  اینکه 
مردمی  گفت:  نیست  خبری  آنچنانی  حقوق های 
بودن، اخالق مداری باید در حوزه مدنظر قرار گیرد.

آیت ا... سیدمصباح عاملی در دیدار روحانیون قاین 
محور  بر  را  اسالم  خمینی)ره(  امام  داشت:  اظهار 
توحید دوباره زنده کرد و کار ایشان معجزه قرن بود.

پروژه 30 واحدی مسکن معلوالن و 
مددجویان شهر نیمبلوک افتتاح شد

کاری- همزمان با دهه فجر امسال 30 واحد 
با  نیمبلوک  شهر  بهزیستی  مددجویان  مسکن 
نژاد  و عرب  قاین  فرماندار  ترابی  حضور  کهن 
رسید.مدیر  برداری  بهره  به  بهزیستی   مدیرکل 
کل بهزیستی استان در مراسم افتتاح  این واحد 
و  هزار   3 ها  زمین  کل  متراژ  کرد:  اظهار  ها 
پانصد و 70 متر مربع بوده و زیر بنای هر واحد 
تمام  قیمت  نژاد  باشد.عرب  می  مترمربع    83
شده پروژه را یک میلیارد و 135 میلیون و 500 
تمام  قیمت  گفت:  و  کرد  عنوان  تومان  هزار 
تومان  هزار   850 و  میلیون   37 واحد  هر  شده 
سازمان  سهم  اینکه  اینکه  بیان  با  وی  است. 
تومان  میلیون   4 پروژه  این  در  بهزیستی 
میلیون   8 عضو  هر  آورده  کرد:  عنوان  است، 
آور  یاد  .وی  است  بوده  تومان  هزار   850 و 
واحد   275 ابتدای شروع نهضت مسکن  شد:از 
بخش  در  واحد   78 شامل  شهرستان  در سطح 
نیمبلوک30واحد در ارین شهر و 167 واحد در 

شهر قاین ساخته و تحویل گردیده است
 )Ava.news12@gmail.com(

خالء های  نظام صنعتی در سایه اقتصاد 
مقامتی  از بین می رود

گفتگوی  در  سیاسی  علوم  خزاعی-استاد 
که  مطلب  این  به  اشاره  با  آوا  با  اختصاصی 
است  مدت  بلند  پروژه  یک  اقتصادی،  ثبات 
در  قانونی  خالء های  کاهش  آن  حداقل  و 
اقتصاد  افزود:  است  کشور  صنعتی   نظام 
امکانات و مقدورات   ، مقاومتی)عملکرد دولت( 
را  راهکار  بهترین  و  می کند  بررسی  را  کشور 
افزود:  بیرجند  دانشگاه  استاد  می دهد.  ارائه 
کشور های  در  ریاضتی  اقتصاد  حاضر  حال  در 
کشوری  اولین  ایران  و  می شود  اجرا  اروپایی، 
را  مقاومتی  اقتصاد  اجرا کردن  نیست که قصد 
پیشرفته  کشور های  تمام  کرد:  بیان  وی  دارد. 
برای  داخلی  تولید  از  حمایت  سیاست  از  دنیا 
اقتصاد  کرده اند،  استفاده  شدن،  ثروتمند 
این  و  است  علمی  کامال  الگوی  یک  مقاومتی 
مرز های  دور  حصار  ایجاد  معنای  به  مبحث 
و  دقیق  نگاه  با  باید  و  نیست  کشورمان 
محکم  زیرساخت هایی  تا  باشیم  آن  بر  علمی، 
یدا...  کنیم.  ایجاد  آن  برای  نفوذ  غیرقابل  و 
اقتصادی است  مقاومتی،  اقتصاد  افزود:  دهقان 
که تالش می کند تا بنیان های اقتصادی کشور 
را محکم کند و روی چهارچوب های اقتصادی 
کمترین  با  بتواند  و  کند  سرمایه گذاری  کشور 
مردم  اختیار  در  را  دستاورد  بیشترین  هزینه 
اقتصادی  ثبات  کرد:  اضافه  وی  دهد.   قرار 
یک پروژه بلند مدت است که حداقل 10 سال 
بین  از  ثبات  این  الزمه  و  می انجامد  طول  به 
کشور  بانکی  نظام  در  قانونی  خالء های  بردن 
اقتصادی  پیشرفت  امروز  افزود:  دهقان  است. 
را  ارتباطمان  اینکه  مگر  شد  نخواهد  حاصل 
انزوا طلبی  با  دهیم  افزایش  کشور ها  دیگر  با 
وارد  بی محابا  نمی رسیم.اگر  جایی  هیچ  به 
جدی  مشکالت  با  شویم  جهانی  بازار های 
خواهان  مقاومتی  اقتصاد  می شویم.  روبرو 
می باشد  واردات  کاهش  و  صادرات  افزایش 
داده  نشان  وی خاطرنشان کرد: تجربه جهانی 
انزواطلبی  اقتصادی  باید سیستم  ابتدا  است که 
این روش  اولین کشوری که  و  اجرایی کرد  را 
عبور  از  پس  است،  بوده  آمریکا  کرد  عملی  را 
از  یکی  آمریکا  اقتصاد  انزواطلبی،  مرحله  از 

بازار های دنیا شده است. برترین اقتصاد ها در 
 )Ava.news18@gmail.com(

ارتش ایران در ردیف 23 ارتش های قدرتمند جهان

اجرای زنده  گروه موسیقی محلی نوای کویر خاوران در نمایشگاه بین المللی تهران

فرماندۀ ارشد ارتش استان خبر داد:

آیت ا... رییسی تولیت آستان قدس 
سخنران مراسم راهپیمایی یوم ا... 

22بهمن در مرکز استان

راهپیمایی  مراسم  ریزی  برنامه  غالمی-جلسه 
هماهنگی  شورای  محل  در  بهمن   22 ا...  یوم 
گردید.حجت  برگزار  استان  اسالمی  تبلیغات 
فجر  دهه  ستاد  رییس  زاده   ابراهیم  االسالم 

فعالیت  از  تشکر  استان،  ضمن  اسالمی  انقالب 
های صورت گرفته توسط کمیته های تخصصی 
ستاد دهه فجر انقالب اسالمی استان، دهه فجر را 
دهه نمایش اقتدار ملت ایران به جهانیان دانست 
که این موهبت الهی هر ساله با حضور مردم در 
برنامه های دهه مبارک فجر و راهپیمایی یوم ا... 

22بهمن به جهانیان نمایش داده می شود. 

بازدید مشاوران بانوان دستگاه های 
اجرایی از تصفیه خانه فاضالب بیرجند

بانوان  امور  دفتر  مقدم-مسئوالن  دادرس 
استانداری به همراه مشاورین بانوان دستگاه های 
اجرایی و بانوان شاغل در صنعت آب و برق استان 
همزمان با دهه مبارک فجر از مدول اول و مدول 
در حال ساخت تصفیه خانه فاضالب بیرجند بازدید 

کردند.سامره مهربان مشاور مدیرعامل شرکت آب 
و فاضالب خراسان جنوبی در امور بانوان و خانواده 
با اعالم این خبر اظهار کرد: این بازدید با هدف 
آشنایی بانوان با مراحل سخت و هزینه بر تصفیه 

فاضالب و چرخه آب صورت گرفته است.

آزادسازی 820 محدوده معدنی استان 
دهم اسفند

معدنی  با 700محدوده  جنوبی  مالیی-خراسان 
ثبت شده می تواند انقالبی در جذب سرمایه گذار 
ایجاد کند.”پیرو درج خبر انقالب معدنی در روزنامه 
آوا” با محمد ساالری معاون امور معادن و صنایع 
گفتگو  تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  معدنی 
محدوده  این  سازی  کرد:آزاد  عنوان  وی  کردیم 
های معدنی در اسفند امسال انجام می شود.وی 
آزاد  شرایط  که  اکتشافی  محدوده   820 افزود: 
سازی از طریق سامانه کاداستر را دارا هستند رأس 
به   95/12/10 مورخ  شنبه  سه  ساعت:10صبح 
صورت سراسری جهت ثبت مجدد متقاضیان آزاد 
می شود.»ساالری« خاطر نشان کرد: مرحله اول 
آزادسازی محدوده های معدنی در تاریخ 1/10/94 
انجام گرفته که در این مرحله 534 محدوده معدنی 

جهت اکتشاف متقاضیان آزاد شده است .
 )Ava.news14@gmail.com(

تجلیل از 16 هنرمند استان در جشنواره 
هنرهای تجسمی بسیج

حسینی-  اختتامیه نمایشگاه آثار جشنواره هنر 
برگزار  شب  دوشنبه  استان  بسیج  تجسمی  های 
شد. مسئول انجمن های سازمان بسیج هنرمندان 
استان، با بیان اینکه آثار این نمایشگاه در 4 رشته 
نقاشی، نگارگری، کاریکاتور و گرافیک به نمایش 
گذاشته شده بودند، عنوان کرد: در پایان از 16 نفر 
منتخبان این رشته ها قدردانی و لوح تقدیری همراه 
با تندیس جشنواره به آنان اهدا شد. “غالمرضا لُر” 
با تاکید بر اینکه همه آثار در یک سطح قرار داشتند 
ادامه داد: به همین دلیل رتبه بندی خاصی برای 
آنان دیده نشد. به گفته وی در حاشیه این جشنواره 
مهموئی،  حسن  محمد  و  فرسادی  آقایان  از 
سازمان  طرف  از  اسالمی  نگارگری  پیشکسوتان 
بسیج هنرمندان، آموزش و پرورش، حوزه هنری و 
روزنامه آوای خراسان جنوبی قدردانی شد. مسئول 
انجمن های سازمان بسیج هنرمندان به حضور و 
سخنرانی فرمانده سپاه انصار الرضا )ع( درباره هنر 
افزود: در  و  اشاره کرد  نمایشگاه  این  اسالمی در 
این نمایشگاه میزبان جمع کثیری از پیشکسوتان 

هنری و مسئوالن استان  بودیم.
 )Ava.news13@gmail.com(

1۵00 تماس مردمی
 با سامانه سامد برقرار شد

مهر-مدیرکل بازرسی استانداری از برقراری یک 
هزار و 500 تماس مردمی با سامانه سامد از ابتدای 
دهه فجر تاکنون خبر داد.سید مهدی موسوی اظهار 
کرد: سامانه الکترونیکی ارتباط مردم و دولت)سامد( 
در تمام طول سال فعال بوده و هم استانی های عزیز 
می توانند با شمارگیری 111 شکایات و انتقادات خود 

از دستگاه های اجرایی را مطرح کنند.

در  ملي  طرح   4 “انجام  خبر  :در  اصالحیه 
براي  ژنتیک  مشاوره  خدمات  گسترش  راستاي 
شماره  بهمن   19 تاریخ  در  استان”  در  بار  اولین 
3717 نام مدیرکل بهزیستی عزیزی آمده است 

که عرب نژاد صحیح می باشد.

حضور شهرداری بیرجند در نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی،فناوری وصنعتی استان
سازمان  این  غرفه  در  بیرجند  شهردار 
دستاوردهای  نمایشگاه  اولین  در 
جنوبی  خراسان  وصنعتی  پژوهشی،فناوری 
که از 17تا 19بهمن در نمایشگاه بین المللی 
که  این  بر  تاکید  با  است  شده  برپا  بیرجند 
زمینه  در  کارها  همه  بیرجند  شهرداری  در 
پژوهش  و  تحقیق  اساس  بر  مختلف  های 
انجام می شود، با تشریح فعالیت های اداره 
آمار و فناوری اطالعات شهرداری گفت: در 
شهرداری   ترافیک   مرکز   ، ترافیک  حوزه 
به سیستم و دوربین های که در چهار راه 
شده  نصب  تردد  پر  ها،میادین،بلوارها،نقاط 
اند، مجهز و ارتباط آنها به شکل آنالین با 
و  است  شده  برقرار  ترافیک  کنترل  مرکز 
عالوه بر استفاده شهرداری از این تصاویر، 
تصاویر ضبط شده در اختیار سیستم راهور 
و پلیس بیرجند قرار می گیرد.دکتر»مدیح« 
با اشاره به این که تعامل بسیار خوبی بین 
وجود  انتظامی  نیروی  و  بیرجند  شهرداری 
حادثه  نقاط  شناسایی  بر  دارد،افزود: عالوه 
خیز شهر برنامه ای در این زمینه تدوین و 
با استفاده از بودجه مورد نظر دوربین هایی 
در نقاط مورد نظر نصب شده اند و در آینده 
استانی  و  داخلی  منابع  از  گیری  بهره  با 
زمان  شود.در  می  انجام  دیگری  اقدامات 
برای  ترافیک  حوزه  در  دوربین  سه  حاضر 
ثبت تخلفات و سرعت سنج خریداری و به 
جهت نصب در حال برنامه ریزی می باشد.

حوزه آمار
به گفته وی در حوزه آمار هم اطالعات از 
همه فعالیت های دوایر و سازمان های زیر 
مجموعه شهرداری بیرجند جمع آوری و به 
شهرداری  مدیران  اختیار  در  آماری  شکل 
آینده  های  ریزی  برنامه  در  استفاده  برای 
قرار می گیرد. نسخ فیزیکی موجود ونسخه 
هم  اطالعات  این  به  مربوط  الکترونیکی  
درسایت شهرداری بیرجند و در بخش اداره 

آمار و فناوری اطالعات موجود است.

GISشهری  
آی  جی  دربخش   گفت:  بیرجند  شهردار 
اس که از دیگر وظایف این اداره است در سه 
حوزه فعال می باشد.وی حوزه شبکه کانالی را 
که از طریق تعامل با دیگر دستگاهای اجرایی 
از حوزه های جی ای  صورت پذیرفته یکی 
اس دانست و اظهار کرد:در این حوزه مشغول 
تدوین و تهیه الیه های جی ای اس شبکه 
کانالی شهر هستیم.دکتر مدیح یکی  دیگر از 
حوزه های جی ای اس را حوزه شهرسازی 

دانست و گفت: در این حوزه قریب به یکصد 
جهت  در  همچنان  و  گردیده  تهیه  الیه 
افزایش آن اقدامات الزم انجام می گیرد.وی 
حوزه سازمانهای خدماتی تابعه شهرداری را 
سومین حوزه جی ای اس دانست و تصریح 
کرد: در این حوزه فرمهای جی ای اس مرتبط 
با آن سازمان به شکل منفرد ممیزی گردیده 
و بعد از تحقیق و تکمیل ، به جهت اجرا به 
سازمان مذکور ابالغ گردیده است که با توجه 
به بودجه داخلی آن سازمان در خصوص اجرا 

برنامه ریزی می کنندوی با اشاره به ارتباطات 
و شبکه هوایی این اداره اظهارکرد:گستردگی 
ارتباط وسیعی در حوزه سطحئ شهر بیرجند 
شهر  اعظم  بخش  که  ای  گونه  به  و  دارد 
بیرجند را پوشش می دهد و در زمان حاضر 
جهت  در  اجرا  و  ریزی  برنامه  مشغول  نیز 

استفاده از فیبر نوری می باشیم. 

 حوزه نرم افزاری
افزاری  نرم  حوزه  افزود:در  »مدیح«  دکتر 
این اداره نیز از سال 93بخش تولید نرم افزار 
راه اندازی شد و از این طریق نیازهای خود 
و دیگرسازمانهای تابعه شهرداری  که در این 
ارائه دهند را بر طرف  زمینه تقاضایی به ما 
می کنیم. از سال 93نیز حدود16برنامه تحت 
شبکه وکاربردی برای شهرداری نوشته ودر 
بستر شبکه شهری مورد بهره برداری قرار می 
افتخارات  از  گیرد.ایجاد سامانه ساختار یکی 
راستا  این  در  و  است  بیرجند  شهرداری 
الکترونیک  شکل  به  شهرداری  104خدمت 
مجموعه  زیر  مختلف  های  سازمان  در 
شهرداری در قالب فرم هایی تهیه شده و از 
طریق سایت شهرداری در اختیار عموم قرار 
گرفته است و عالوه بر آن این سامانه دارای 
نسخه اندروئیدی است که می تواند بر روی 
موبایل نصب شود وهمشهریان از این طریق 

از خدمات شهرداری استفاده کنند

هوایی  نیروی  روز  مناسبت  به  قاسمی- 
این  کارکنان  برای  جشنی  دوشنبه  عصر 
نیرو با حضور مدیران استانی و دستگاه های 
اجرایی و نظامی در سالن اجتماعات دانشگاه 

پیام نور بیرجند، برگزار شد. 
فرماندۀ ارشد ارتش استان در این مراسم 
خبر داد: طی نظرخواهی سازمان های معتبر 
 23 ردیف  در  ایران  ارتش  قدرت  جهانی 
ارتش های جهان معرفی شده است که اگر 
قدرت سپاه، بسیج و نیروی انتظامی به آن 

اضافه شود، تک رقمی خواهد شد.
امیر یوسفی در ادامه با بیان اینکه پیوستن 

انقالب  روند  انقالبیون  صفوف  به  ارتش 
عوامل  کرد:  تصریح  بخشید،  سرعت  را 
مردم  روحانیت،  رهبری،  چون  گوناگونی 
والیت  ارتش  نهایتًا  و  فهیم  و  والیت مدار 

مدار باعث پیروزی انقالب شدند.
جنگ  دشمنان  امروز  که  کرد  اظهار  وی 
و  دانشگاه ها  دبیرستان ها،  دبستان ها،  به  را 
خانواده ها آورده اند و برای مقابله باید دشمن 
و راه های نفوذ آن را بشناسیم و از جوانان و 

خانواده ها حفاظت کنیم.
شکاری  پایگاه  فرمانده  مصطفوی،  حمید 
این مراسم  شهید سرلشکر حسینی خور در 

عنوان کرد که دلیل ُحسن خدمت کارکنان 
همیشگی  پشتیبانی  و  حمایت  سازمان  این 

خانوده های آنان می باشد.
و  کارکنان  از  مراسم  این  حاشیۀ  در 

ترفیع  و  تجلیل  هوایی  نیروی  پیشکسوتان 
درجۀ برخی از کارکنان نیز انجام شد.

بین  نمایشگاه  هجدهمین   - کاری 
در  وابسته  صنایع  و  گردشگری  المللی   
محل دائمی نمایشگاه تهران از تاریخ  18 

تا 21 بمهمن ماه دایر شد.
گذاری  سرمایه  و  گردشگری  معاون 
با  نمایشگاه   این  گفت:  منابع  تامین  و 
است  شده  تشکیل  استان   31 حضور 
نمایشگاههای  با  امسال   نمایشگاه  و 
صورت  به  و  دارد   تفاوت  قبل  سالهای 
خراسان  و  است  تلفیقی  و  مشارکتی 
و  سیستان  و  کرمان  استان  دو  با  جنوبی 
دارند. مشارکت  سالن  یک  در  بلوچستان 

عربی خاطر نشان کرد: با تاکید بر قابلیت 
ثبت جهانی کویر که  های  شاخص مثل 
سعی شده از هر استان حداقل سه تصویر 

شاخص کویر و بیابان آورده شد. 
نمایشگاه  روز  اولین  در  وی  گفته  به 
کویر  نوای  محلی  موسیقی  گروه  اجرای 
کف  مراسم  و  داشت  زنده  اجرای  خاوران 
غرفه  در  جنوبی  خراسان  مخصوص  زنی 
قرار  خاص  توجه  مورد  که  شد  انجام 

گرفت.
 )Ava.news12@gmail.com(

ارجاع 10 بانک متخلف به کمیسیون ماده 100

شورای  آذر   13 جلسه  در  حسینی- 
ها  بانک  پارکینگ  موضوع  بیرجند،  شهر 
با هشدار به آن ها  مطرح شد که شهردار 
و مکان هایی که نمی گذارند مشترینشان 
این  کرد:  تاکید  کنند  استفاده  پارکینگ  از 
پارکینگ  احداث  هزینه  باید  یا  ها  مکان 
اخطار  دو  از  بعد  یا  بدهند  به شهرداری  را 
با  موضوع  همین  پی  در  شوند.  می  پلمپ 
که  این  بیان  با  وی  کردیم.  گفتگو  مدیح 
به بالغ بر 120 مورد اعم از بانک، موسسه 
کرد:  عنوان  ایم  داده  اخطاریه  صندوق  و 
هستند  شهر   2 منطقه  در  که  مورد   10
ماده  به کمیسیون  و  گرفته  را  اخطار سوم 
100 ارجاع داده شده اند. وی با اشاره به 
قانونی  روال  یک  ها  بانک  پلمپ  که  این 
کار  این  طرف  یک  از  داد:  ادامه  دارد 
پیچیده است زیرا که بانک متعلق به همه 
مردم و بیت المال شهر بوده ولی از طرف 
باید  را  مردم  که حق  دیگر هم شهرداری 

بگیرد قرار دارد.
 80 دهه  در  ها  بانک  درصد   95

مجوز ساخت گرفته اند
ها  بانک  درصد   95 شهردار  گفته  به 

ساخت  پروانه  قبل  سنوات  و   80 دهه  در 
طرح  ضوابط  اساس  بر  که  گرفتند  را 
با  مدیح  است.  شده  داده  مجوز  تفصیلی، 

جداگانه  حساب  زمان  آن  در  اینکه  بیان 
نشده  ساخته  ها  پارکینگ  پول  برای  ای 
بود اضافه کرد: هزینه پارکینگ به حساب 
در  که  شد  می  واریز  شهرداری  جاری 
پروژه های مختلف هزینه می شد مختص 
پارکینگ نبود. وی به حساب جداگانه ای 
در  باز  ها  پارکینگ  پول  واریز  برای  که 
افزود:  و  اشاره کرد  است  گرفته شده  نظر 
است  تومان  میلیارد   1.5 آن  حساب  پایه 
برای  زمین  دو  تاکنون  مبلغ  این  با  که 
منتظری  پارکینگ  و  گرفته شده  پارکینگ 
هم در مراحل پایانی و رو به اتمام است.

رای کمیسیون ماده 100 
حتما اجرا می شود

شهردار با اشاره به این که اگر ساختمان 
ایجاد کند  بنا  در  تغییری  کار  پایان  از  بعد 
می  داده  ارجاع   100 ماده  کمیسیون  به 
داد:  ادامه  برگرداند  قبل  حالت  به  تا  شود 
باشند  کرده  احداث  پارکینگ  اگر  یعنی 
کنند. باز  عموم  برای  را  آن  درهای  باید 

خط  پارکینگ  که  این  بر  تاکید  با  مدیح 
خیابان  در  افزود:  است  شهرداری  قرمز 
حال  در  روستایی  تعاونی  با  نیز  مدرس 
می  پیگیری  جدیت  با  و  هستیم  رایزنی 
جا  آن  در  نیز  طبقاتی  پارکینگ  تا  کنیم 
کرد:  اذعان  ادامه  در  شود.وی  احداث 
هرچند در انتهای سال 95 هستیم و حجم 
کاری کمیسیون ماده 100 باال است، ولی 
می  اجرا  حتما  را  ها  آن  از  صادره  رای 
کاری  کودکان  به  همچنین  کنیم.شهردار 
می  مشاهده  ها  راه  چهار  و  شهر  در  که 
مستقیم  متولی  کرد:  عنوان  و  اشاره  شوند 
نیست  شهرداری  کار  کودکان  آوری  جمع 
از  مدیح  باشد.  پیگیر  باید  بهزیستی  و 
نگهداری  برای  شهرداری  کامل  آمادگی 
می  کرد:  اضافه  و  داد  خبر  کودکان  این 
توانیم ماشین هم در اختیار بهزیستی قرار 
قانونی  کار  باید  آنجاییکه  از  ولی  بدهیم 
به  توانیم  نمی  آوری  جمع  در  شود  انجام 

کنیم. مداخله  تنهایی 
 )Ava.news13@gmail.com(
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حضرت زهرا سالم ا... علیها فرمودند:
الةَ تَْنزيهاً لَُكْم َعِن الِكْبِر َجَعَل ا...  الصَّ

خداوند نماز را برای دوری شما از تكبر و خودخواهی قرار داد. 
)احتجاج طبرسی، ج 1، ص 258(

 طائب : برخی مسئوالن فقط می خواستند 
مذاکره را به کرسی بنشانند

مسایل  کارشناس  طائب،  مهدی  حجت االسالم 
آمریکا  بدعهدی های  استمرار  به  اشاره  با  سیاسی 
علیه  جدید   رئیس جمهور  ترامپ  لفاظی های  و 
اخیر  لفاظی های  این  داشت:  اظهار  کشورمان،  
رئیس جمهور جدید آمریکا در زمان اوباما نیز وجود 
داشت اما برخی گوش خود را گرفته بودند تا این 
صحبت ها را نشنوند و حرف خود را مبنی بر اینکه 
مذاکره نتیجه می دهد را به کرسی بنشانند. طائب 
اتاق مذاکره  اینکه برخی فقط لبخندهای  بیان  با 
را می دیدند، ادامه داد: متأسفانه برخی مسئوالن به 
کوبیده شدن بر طبل جنگ و تحریم پس از هر 

مذاکره  توجه نداشتند و آن را نادیده می گرفتند.

احمدی نژاد در انتخابات ریاست جمهوری 
از چه کسی حمایت می کند؟

بر  مبنی  اخباری  این  از  پیش  نوشت:  نیوز  جهان 
اعالم کاندیداتوری برخی از نزدیکان احمدی نژاد 
ناظرین  برخی  حتی  و  بود  شده  انتخابات  برای 
سیاسی در آن زمان معتقد بودند احمدی نژاد نهایتا 
ریاست  کاندیدای  برای  را  خود  نزدیکان  از  یکی 
جمهوری شدن ترغیب خواهد کرد. در همین راستا 
و  الهام  غالمحسین  همچون  های  گزینه  از  نیز 
علی نیکزاد و حتی برخی مواقع ثمره هاشمی نیز 
به عنوان گزینه های جایگزین برای وی نام برده 
می شد. در همین حال، گرچه هم چنان برخی از 
نزدیکان رئیس جمهور سابق رایزنی های پراکنده 
ای را با برخی افراد برای اعالم کاندیداتوری دارند 
احمدی  محمود  سیاسی  های  فعالیت  رصد  ولی 
نژاد نشان داده که وی ابراز تمایلی برای حمایت 
نشان  تاکنون  را  و مشخصی  کاندیدای خاص  از 

نداده است.

ادعای یک روزنامه درباره درخواست 
روحانی از سران اصالحات

یک روزنامه اصالح طلب طی مطلبی از درخواست 
در  اصالح طلب  گزینه  چند  معرفی  برای  روحانی 
انتخابات آتی خبر داد و نوشت: نبرد حسن روحانی 
رقابت ها،  عرصه  در  اصولگرا  چندین  برابر  در 
حتی نگرانی هایی را برای خود رئیس جمهور نیز 
ایجاد کرده است به طوری که بنا به گفته منابع 
افرادی  از سران اصالحات خواسته  آگاه  روحانی 
آنها  تا  انتخابات کنند  روانه کارزار  او  به همراه  را 
حمالت  هجوم  برابر  در  و  بشتابند  یاری اش  به 

اصولگرایانه از او و سیاست های او دفاع کنند.

شریعتمداری از سمتش کنار می رود 

در  شریعتمداری  ریاست  گفت:  دولت  سخنگوی 
ستاد انتخاباتی روحانی منافاتی با قانون ندارد. قطعا 
آقای شریعتمداری از سمت خود کناره گیری خواهد 

دیدار فرماندهان و پرسنل نیروي هوایي ارتش با نماینده ولي فقیه در استان  عکس روز کرد تا مشکلی برای آقای روحانی پیش نیاید.

رضایی: به یمن سالح و موشک نداده ایم

 محسن رضایی گفت: اینکه گفته می شود ایران 
به یمن اسلحه و مهمات داده است دروغی بیش 
که  جنگی  از  قبل  و  قدیم  از  ها  یمنی  نیست، 
داشته  موشک  کند  تحمیل  آنها  به  ها  سعودی 
اند، آنها از گذشته موشک از روسیه گرفته بودند.

مشاور الریجانی: تا دو سه سال آینده 
از دیوانگی آمریکایی ها لذت خواهیم برد

مشاور رئیس مجلس شورای اسالمی با تاکید بر 
این نکته که »از هر منظر و مکتب حقوق بشری 
رذیالنه  اقدامی  ساله   5 کودک  به  زدن  دستبند 
است« اظهار کرد: ببینید رئیس جمهور به ظاهر 
بزرگترین کشور دنیا در چه سطحی است. حقیقت 
پور گفت: فکر می کنم تا دو سه سال آینده لذتی 
از دیوانگی اینها خواهیم برد و شکمی سیر به آنها 

خواهیم خندید.

فاکس نیوز: احتمال انتشار اسرار برجام
 از سوی ترامپ وجود دارد

 وب سایت شبکه فاکس نیوز در مطلبی نوشت: 
است  ممکن  آمریکا  رئیس جمهور  ترامپ،  دونالد 
برای افشای اسرار مندرج در توافق هسته ای ایران 
با فشار بیشتری روبرو شود. این امر در شرایطی 
محتمل به نظر می رسد که جنگ لفظی ایران با 

دولت ترامپ رو به افزایش است.

 هیچ نهادی برای کنار رفتن »روحانی« فشار نیاورده 

نوبخت، سخنگوی دولت درباره این  ادعا که فشارهایی 
روحانی  آقای  رفتن  کنار  برای  نهادها  برخی  سوی  از 
دارد،  وجود  آینده  سال  ریاست جمهوری  انتخابات  در 
تصریح کرد: اینکه فشار رسمی از سوی نهادها مطرح 
باشد، چنین نیست، اما اینکه برخی جریان های سیاسی 
فشارهایی را بر ایشان بیاورند، از ابتدای دولت هم بوده، البته ایشان بسیار زیرک 

و فهیم هستند و به دنبال خدمت به مردم هستند.

رئیس جمهور: انتخابات چقدر ارزش دارد که از حاال شروع به معصیت خدا کنیم

رئیس جمهور با بیان اینکه رهبری با بیان نرمش قهرمانانه راه را باز کردند و مسیر را گشودند،گفت: ما با این دو نظر و فتوای سیاسی توانستیم 
به جایی برسیم که ترامپ، رئیس جمهور جدید آمریکا مدام این توافق را می خواند و نمی تواند تحمل کند. دکتر روحانی به کنایه گفت: 
وقتی رفتیم با قدرت های بزرگ برای مذاکره نشستیم، بعضی ها گفتند چرا این کار را می کنید، کاله گشاد سرتان می گذراند، ما گفتیم، 
نه، ما عمامه داریم. وی در ادامه  افزود: چقدر انتخابات ارزش دارد که از حاال معصیت خدا را شروع می کنیم؟ تا شب احیا که خیلی مانده، 

الاقل معصیت خدا را چند شب قبل از احیا آغاز کنیم. رئیس جمهور خاطرنشان کرد: عده ای متخصص خشونت هستند که نمی دانم آنها در کدام مدرسه تربیت شده اند.

خیال همه راحت ، روحانی برای انتخابات می آید

صادق زیباکالم گفت: خیال همه راحت باشد هیچ حرفی 
درباره عدم تمایل آقای روحانی برای حضور در انتخابات 
یا عدم تمایل اصالح طلبان برای حمایت از ایشان، مطرح 
نشده و وجود ندارد. وی تصریح کرد: به نظر می رسد که 
اصولگرایان تنها راه پیروزی در انتخابات را عدم حضور 
ایشان و مطرح شدن گزینه دوم  با ردصالحیت  زیرا  دانند.  آقای روحانی می 

اصالح طلبان، ممکن است عدم اجماع و اتحاد در این جریان به وجود بیاید.

) ادامه خبر از صفحه اول ( ایشان افزودند: 
چرا باید از دولت قبلی آمریکا تشکر کنیم، 
به  خاطر تحریم های ضد ایرانی؟ به علت 
به آتش کشیدن  به دلیل  ایجاد داعش؟ 
یا به علت  منطقه در سوریه و عراق؟ و 
و  ارادت  »ابراز  یعنی  دورویی  و  نفاق 
حمایت  اما  خصوصی  نامه  در  همکاری 
انتخابات  از  صریح و آشکار از فتنه پس 
کردند:  خاطرنشان  انقالب  رهبر  ۸۸«؟ 
مخملین  دستکش  همان  مصادیق  اینها 
پنجه  روی  آمریکا  قبلی  دولت  است که 

آهنین خود کشیده بود.
به  اشاره  با  خامنه ای  ا...  آیت  حضرت 
سخن رئیس جمهور جدید آمریکا مبنی 
بر اینکه ایرانیان باید از من بترسند، تأکید 

کردند: ایرانی از تهدید نمی ترسد.
ایشان با اشاره به راهپیمایی ۲۲ بهمن در 
روز جمعه افزودند: مردم در روز ۲۲ بهمن 

با حضور در خیابان ها جواب این حرف ها 
و تهدیدات را خواهند داد.

ایشان با لحنی کنایه آمیز افزودند: البته ما 
که  چرا  متشکریم  تازه آمده  آقای  این  از 

دادن  نشان  با  و  کرد  کم  را  ما  زحمت 
چهره واقعی آمریکا، حرف های ۳۸ ساله 

فساد  درباره  را  ایران  اسالمی  جمهوری 
اجتماعی  و  اخالقی  اقتصادی،  سیاسی، 

دستگاه حاکم بر آمریکا ثابت کرده است.
حضرت آیت ا... خامنه ای افزودند: رئیس 
جمهور جدید با حرف ها و اقدامات خود در 
مبارزات انتخاباتی و روزهای اخیر، ماهیت 
چشم  مقابل  در  عریان  را  آمریکا  واقعی 
نشان  و  گذاشته  نمایش  به  جهان  مردم 

می دهد حقیقت آمریکا چیست.
ایشان دستگیری و بازداشت یک کودک 
پنج ساله ایرانی را مصداقی از حقوق بشر 
رحمت  افزودند:  و  برشمردند  آمریکایی 
پروردگار بر امام بزرگوار که حقیقت آمریکا 
را بارها و بارها در بیانات و نوشته هایشان 
گوشزد می کردند و اصرار داشتند که ملت 
و مسئوالن با شناخت ماهیت دشمن، از 
اعتماد به شیطان بزرگ پرهیز کنند که 
به  عزیز  آن  های  حرف  حقانیت  امروز 
جلوی  در  روشنی  به  کرده  سفر  عرش 

چشمان همگان است.

ترامپ زحمت ما را کم کرد و چهره  واقعی آمریکا را نشان داد
رئیس جمهور جدید آمریکا می گوید از من بترسید! نه؛ مردم پاسخ این حرف ها را در ۲۲ بهمن خواهند داد

شریعتمداری: متاسفانه ترامپ سر عقل 
آمده و حاضر نیست برجام را پاره کند

در  ترامپ  گفت:  کیهان  روزنامه  مسئول  مدیر 
تبلیغات انتخاباتی خود هنوز نمی دانست برجام چه 
فراهم  آمریکا  برای  ای  آورده  باد  و  بزرگ  امتیاز 
اگر  بود  داده  قول  علت  همین  به  و  است  آورده 
کرد.  خواهد  پاره  را  برجام  شود  جمهور  رئیس 
شریعتمداری افزود: ترامپ حاال متأسفانه سر عقل 
آمده و متوجه شده رفقای قبلی او چه کاله گشادی 
سر ایران گذاشته اند بنابراین نه فقط دیگر حاضر 
نیست برجام را پاره کند بلکه اعالم می کند با همه 

توان از آن حمایت خواهد کرد.

ظریف: ممکن است در ماه های آینده 
کار برای ما مقداری دشوارتر شود

محمدجواد ظریف با اشاره به این که با روی کار 
پیش  در  دشواری  روزهای  ترامپ،  دولت  آمدن 
و  آمریکا  داخلی  ساختار  کرد:  خاطرنشان  است، 
را  خود  بین المللی  معادله های  و  بین الملل  روابط 
تحمیل می کنند و بر عملی شدن وعده های رئیس 
جمهور جدید آمریکا تأثیر می گذارند. وی افزود : 
آمریکایی ها عادت نکرده اند در روابط بین   المللی شان 
چیزی کمتر از حداکثر خواست هایشان را به دست 
مقابل  بگویند و طرف  آنها عادت کرده اند  آورند. 
هم قبول کند. آمریکا در برجام تقریباً به هیچ یک 

از خواسته هایش نرسید.

جناب آقای دکتر مجید شکیب
انستزیولوژیست محترم 

آدم های بزرگ زود از یاد نمی روند و به انتها نمی رسند

با سالم و تشکر فراوان از تعهد و اخالص تان از اینکه با سعه صدر، حس نوع دوستی و حسن 
خلق به پشتوانه دانش روز با همت و تالش جدی با توجه به شرایط سخت همسرم با ظرافت 
و دقت نظر در به دنیا آوردن نور چشم و فرزند دلبندم در نهایت فرهیختگی اهتمام ورزیدید 

در کمال ادب و ارادت از شما تشکر و قدردانی می نماییم. 
خلیلی - فرسی

جناب آقای مهندس علی اکبر مزیدی 
انتخاب بجا و شایسته جناب عالی را به سمت مدیر منطقه مرزی ماهیرود
 که موید شایستگی، توانمندی و مدیریت ارزنده شما می باشد، صمیمانه تبریک عرض نموده
 بهروزی و موفقیت روز افزون شما را در تمامی مراحل زندگی از درگاه باریتعالی آرزومندیم.

کانون هنرمندان خراسان جنوبی  

به اطالع همشهریان عزیز می رساند مراسم ترحیم

 شادروان محمد پسندیده 
 پنجشنبه 95/11/۲1 از ساعت 3:30 الی4:30 بعدازظهر

 در محل هیئت حسینی برگزار می گردد
حضور شما سروران گرامی موجب امتنان و تسلی خاطر است.

خانواده های پسندیده و سایر فامیل وابسته

خانواده محترم چهکندی نژاد ملک 
با نهایت تاسف و تاثر ضایعه درگذشت

 حاج علی اکبر چهکندی نژاد ملک
 را حضور شما بزرگواران تسلیت عرض می نماییم، از خداوند رحمان برای آن عزیز سفر کرده غفران الهی 

و برای شما صبر مسئلت داریم.

موسسه خیریه هیئت حسینی بیرجند

انـرژی صنعـت ایرانیـان
طراحی ، اجرا و توزیع سیستم های حفاظتی و نظارتی

اعالم سرقت،   ، اعالم حریق   ، لوازم جانبی   ، دوربین مداربسته 
سیستم  هشدار نشت گاز ، شیر قطع گاز ، شیر حساس به زلزله ، 
 دیتاالگر دما و رطوبت نماینده برند دوربین های پیشرفته 3S تایوان

نماینده برند دوربین های فالکن تحت لیسانس فیتکو آلمان
دوربین های پالک خوان ، تشخیص چهره ، کنترل سرعت 

دوربین مداربسته به قیمت چین
دو عدد دوربین دام 1مگاپیکسل دید در شب + دستگاه 4 کانال 4 صدا FULL HD منو و تقویم فارسی

3۲000009197147874/3۲341۲۲6 در فروش ویژه 188000 تومان

آگهي مناقصات عمومي )یک مرحله اي( 
شماره )58-95 الی95-62(

دستگاه برگزار کننده مناقصه : 
دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني بیرجند

موضوع مناقصات : 
1- ارائه خدمات آزمایشگاهی بیمارستان امام رضا )ع(

2- واگذاری ارائه خدمات مراقبتهای بهیاری بیمارستان امام رضا )ع(
3- ارائه خدمات تزریقات وپانسمان وویزیت بیماران بیمارستان امام رضا )ع(

 4- واگذاری ارائه خدمات مراقبتهای بهیاری بیمارستان ولی عصر)عج(
 5- واگذاری ارائه خدمات مراقبت های بهیاری بیمارستان شهداء قاین

شرایط شرکت در مناقصه : کلیه شرکت هاي داراي مجوز از کمیسیون ماده 
20 دانشگاه و دارای صالحیت ایمنی کار

مدت و محل انجام کار : یک سال شمسی- واحدهای تابعه دانشگاه
مدارک الزم برای خرید اسناد مناقصه : 

الف( واریز مبلغ 150/000 ریال برای شرکت در هر یک از مناقصات به شماره 
انتشارات  به  ارائه فیش آن  بانک ملي )سیبا( و  حساب 2178162198007 

نسبت به خرید اسناد اقدام نمایند.
ب( دریافت رایگان اسناد از پایگاه ملي مناقصات به آدرس :  

 http://iets.mporg.ir

ج( برای کسب اطالعات بیشتر با شماره 32395252 تماس حاصل فرمایید.

نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه : 

شماره ردیف
مبلغ موضوع مناقصهمناقصه

نوع تضمینتضمین)ریال(

195-58
ارائه خدمات آزمایشگاهی 

14/300/000بیمارستان امام رضا)ع(
ضمانت نامه معتبر 

بانکي یا چك تضمین 
شده بانکي یا واریز 

نقدي وجه به 
 حساب شماره 

۲643856 بانك رفاه 
شعبه معلم بیرجند 
به نام سپرده جاري 

دانشگاه
 )شرکت در مناقصه(

۲95-59
واگذاری ارائه خدمات
 مراقبت های بهیاری 
بیمارستان امام رضا)ع(

14/500/000

395-60
ارائه خدمات تزریقات 

وپانسمان و ویزیت بیماران 
بیمارستان امام رضا)ع(

۲4/000/000

495-61
واگذاری ارائه خدمات
 مراقبت های بهیاری 

بیمارستان ولی عصر)عج(
۲9/000/000

595-6۲
واگذاری ارائه خدمات 

مراقبت های بهیاری
 بیمارستان شهداء قاین

13/300/000

مهلت خرید اسناد : از تاریخ 95/11/20 لغایت 95/11/24
مهلت تحویل اسناد : تا تاریخ 95/12/4

محل تحویل اسناد : خراسان جنوبي - دبیرخانه دانشگاه علوم پزشکي بیرجند تحویل و رسید دریافت گردد.
محل و تاریخ شروع فرآیند بازگشایي پاکت ها : سالن معاونت توسعه دانشگاه- 95/12/7 ساعت 9 صبح

در ضمن هزینه چاپ و نشر آگهي بر عهده برنده مناقصه بوده و دانشگاه در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات 
تابع آیین نامه مالي معامالتي خویش مختار مي باشد.

توجه: جهت دریافت پیامک های مناقصات بهداشتی درمانی می توانید عدد 20 را به شماره 3000484877 
ارسال فرمایید.

روابط عمومي دانشگاه علوم پزشکي بیرجند

مراسم رونمایی از جدیدترین محصول 
شرکت مدیران خودرو پنجشنبه 95/11/۲1 

مکان: خیابان غفاری نمایشگاه بین المللی بیرجند

ساعت 19

نــوژن ارائه دهنده انواع درب های ساختمان:
فروش ویژه درب ضد سرقت با تخفیف  فوق العاده  به مدت محدود

   اقساط 12 ماهه ویژه فرهنگیان شاغل و بازنشسته عزیز استان  
 »بدون ضامن و پیش پرداخت«  

خیـابان 15 خرداد، حدفاصـل پاسـداران و میـدان 7 تیر  
تلفکس: 3۲440199-056  0915160۲659 نصر آبادی


