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رئیس قوه قضائیه  : 
از ظریف بابت موضع گیری های مناسب

نسبت به تهدیدها تشکر می کنیم

سردار جعفری  : 
سپاه در رفع مشکالت زندگی مردم

لحظه ای دریغ نمی کند

مرتضی حاجی  : 
ائتالف اصالح طلبان با اعتدالیون

نیاز به میدان داری کسی ندارد

صفحه ۲  / روحانی ۲برابر شد  ؛»عدم محبوبیت«   / کنند   نابود  را  ما  کنیم؛ می خواهند  نمی  گفتگو  ایران  با   / تمدید شد  / مرخصی هاشمی  آخوندی   ابقا  به  روحانی  واکنش   / است  اصولگرایان  نهایی  نامزد  باهنر    / دارد  ما هم حدی  بداند صبر  ترکیه 
 صفحه ۲ صفحه ۲ صفحه ۲

سرمقاله

چند یادآوری ؛  قبل از
 سفر  رئیس  جمهور
* سردبیر

به  جمهور  روسای  سفرهای  در  بار  اولین  برای 
استان ، در حضور قبلی آقای روحانی ، مجوز طرح 
رسانه  اصحاب  به  بومی  خبرنگاران  توسط  سوال 
بود که در نشست  از آن معمول  قبل   . داده شد 
پایانی سفر همیشه خبرنگاران همراه با تیم ریاست 
و  پرداختند  ملی می  مطالبات  به طرح  جمهوری 
فرصت پرسش مطالبات منطقه ای از مقامات عالی 
فراهم نبود . هر چند انتقاداتی به نوع سوال ها و 
حتی نحوه طرح آن توسط خبرنگاران هم استانی 
وارد بود اما اصل این موضوع که رئیس جمهور در 
ورای جلسات کاری و بازدیدها در فرصتی ،  متعهد 
به پاسخگویی به اصحاب رسانه بومی یک استان 
به عنوان نمایندگان افکار عمومی شود خود امتیاز 
ویژه ای بود که می توانست در روند مطالبه گری  

تاثیر به سزایی داشته باشد. 
 تا چند روز دیگر ،  برای بار دوم میزبان رئیس جمهور
 و تعدادی از وزرا خواهیم بود اما اینکه تا چه میزان
دور  پاسخ  و  پرسش  رویه  تکرار  روی  توان  می 
ندارد  وجود  اطالعی  کرد  ریزی  برنامه  گذشته 
نوع  و  گذشته  سفرهای  تجربه  از  که  آنچه  اما 
 پاسخگویی دولت مردان می توان برداشت کرد لزوم
جمع بندی دقیق مطالبات و ارائه شفاف و صریح 
آن طی این سفر است . مسئولیتی مهم که هم بر 
 دوش من رسانه ای ، نخبگان ، مدیران ، نمایندگان
و مردمی است که قرار است مطالبات خود را در 

جریان این سفر طرح کند . 
بدون شک تعدد خواسته ها ، غیر کارشناسی بودن 
درخواست ها ، عملیاتی نبودن طرح ها و از همه 
مهمتر هماهنگ نبودن ... ) ادامه سرمقاله در صفحه 2 ( جم

ن 
 امی

س :
عک

فروش اقساطی 
بیش از 3۲ هزار
واحد مسکونی 

مدیر شعب بانک مسکن استان از فروش اقساطی 
 بیش از 32 هزار واحد مسکونی در قالب طرح مسکن

مهر، بافت فرسوده و مسکن روستایی در استان خبر 
داد . پورقربان افزود : ... ) مشروح خبر در صفحه ۷ (

گزارش آوا از خریدهای آخر سال

نبض بازار استان 
کند می زند

صفحه 3

حقوق معوقه راهداران  تا 10 
روز آینده پرداخت می شود

صفحه ۷

برگزاری همایش استانی 
» ایده شو« برای معرفی

 ایده های جوانان
صفحه ۷

فرمانداران با دید باز به 
گردشگری بنگرند

پیرو گزارش ، خبر ، یاداشت های متعدد در 
جوالن  بر  مبنی  جنوبی  خراسان  آوای  روزنامه 
کرمان در کویر نهبندان و نبود اعتبارات کافی 
تکلیف  تعیین  و  استان  گردشگری  صنعت  در 
ماهانه  جلسه  قرن  نیم  از  بعد  موسویه  اراضی 
شورای شهرستان های  ... ) مشروح خبر در صفحه ۷ (

٦ شهيد گمنام به استان می آیند
صفحه ۷

شرایط ثبت نام داوطلبان
انتخابات شوراهای اسالمی

شهر و روستا اعالم شد
اسالمی  شوراهای  انتخابات  داوطلبان  نام  ثبت  شرایط 
تابعیت  شامل  الزم  شرایط  شد  اعالم  روستا  و  شهر 
التزام  و  اعتقاد  تمام،  سال   25 سن  حداقل  ایران، 
وفاداری  ابراز  فقیه،  مطلقه  والیت  و  اسالم  به  عملی 
نوشتن  و  خواندن  سواد  بودن  دارا  اساسی،  قانون  به 
همچنین  است.  خانوار   200 تا  روستاهای  شورای  برای 
روستایی  شوراهای  برای  دیپلم  تحصیلی  مدرک  داشتن 
دیپلم فوق  مدرک  حداقل  داشتن  خانوار،   200 از   بیش 
نفر هزار   20 تا  شهرها  شورای  برای  آن  معادل   یا 

جمعیت، داشتن حداقل مدرک لیسانس یا معادل آن برای 
شورای شهرهای بیش از 20 هزار نفر جمعیت است. ضمنا 
کسانی که در دوره های قبل عضو شورا بودند به شرطی 
که در همان محل نامزد عضویت در شورا باشند از شرط 
مدرک تحصیلی معاف هستند.  پنجمین انتخابات شورای 
انتخابات  با دوازدهمین  اسالمی شهر و روستا، همزمان 

اختصاص600 میلیون تومان برای کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی / صفحه ۷ریاست جمهوری، 29 اردیبهشت برگزار می شود.

عيـدانــه 
فقط تا 1/15/9٦ 

شرکت مامـوت سازه شرق
 )دارای پروانـه طراحی و مونتـاژ( 

سرویس و نگهداری رایگان آسانسور
با ما تماس بگیرید

09155658۲88 -09155658۲77
3۲445999 -3۲4۲5100

یک فرصت استثنائی جهت خرید زمين
سازمان اموال و امالک بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی 
در نظر دارد امالک تجاری و مسکونی خود را با شرایط 
استثنائی از طریق مزایده عمومی به معرض فروش برساند

شرح در صفحه آخر

جناب آقای دکتر قائمی و جناب آقای دکتر عثمانی 
برای راه اندازی و تجهیز بیمارستان خاتم االنبیاء )ص( شهرستان درمیان تشکر و تقدیر می گردد.

رئيس شورای بخش گزیک - احمد مخدومی 

)همه از اوییم و به سوی او باز می گردیم(

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت

 شادروان حاج عباس عباسی
 را به اطالع همشهریان عزیز و محترم می رساند: مراسم تشییع پیکر آن عزیز 

سفر کرده امروز سه شنبه 95/1۲/3 ساعت 15 الی 16 
از محل سالن اجتماعات بهشت متقین )غسالخانه بیرجند( برگزار می شود

 تشریف فرمایی سروران گرامی موجب تسلی خاطر بازماندگان و مزید امتنان خواهد بود.

از طرف خانواده مرحوم

جناب آقای مهندس محمود عباسی
با نهایت تاسف و تاثر درگذشت پدر عزیزتان را تسلیت عرض نموده، از خداوند منان برای

 آن مرحوم علو درجات و برای جناب عالی و بازماندگان محترم صبر و بردباری مسئلت  داریم.

آهن آالت محمودی

همکار گرامی جناب آقای مهندس محمود عباسی
با نهایت تاسف و تاثر مصیبت درگذشت پدر بزرگوارتان را تسلیت عرض نموده

 از درگاه ایزد یکتا برای روح بزرگوارشان آرامش و برای بازماندگان محترم صبر و بردباری 
مسئلت می نمایم.

شرکت ساختمانی رجحان کارا - امينی

پدر عزیز؛ آقای حاج محمد نظام دوست )تامند(
صفای وجودش ، زیبایی لبخندش

و زمزمه کالمش در جذبه ی محراب از یاد رفتنی نیست.

ما را در غم از دست دادن پدر بزرگوارتان حاج علی نظام دوست شریک بدانید. 

از طرف دامادهایتان: رحيمی، عليپور، رجعت

جناب آقای مهندس عباسی
مصیبت درگذشت پدر عزیزتان را خدمت شما و خانواده محترم تسلیت عرض نموده، از درگاه 

خداوند منان برای آن عزیز علو درجات و برای بازماندگان محترم صبر و شکیبایی آرزومندیم.
خانواده غریبی

جناب آقای مهندس عباسی ریاست محترم هیئت مدیره شرکت توس امکان شرق
ضایعه اسفناک درگذشت پدر بزرگوارتان را به ماتم می نشینیم
 و حضور جناب عالی و خانواده محترم تسلیت عرض می نماییم.

مدیر عامل و پرسنل شرکت توس امکان شرق

شاهسوند نمایندگی خراسان جنوبی 
جهت تکمیل کادرفروش شرکت تعدادی بازاریاب 

درسطح استان نیازمند است.  3۲۲58۲73

اتاق اصناف در نظر دارد:
صنعت،  سازمان  همکاری  با 
معدن و تجارت خراسان جنوبی 
و شرکت نمایشگاه بین المللی 
نمایشگاه عرضه مستقیم کاال 
الی  تاریخ 4  از  بهاره(  )فروش 
10 اسفند ماه جاری در زمینه: 
کفش،مواد  و  پوشاک،کیف 
غذایی)برنج، قند، شکر(، مواد 
شیرینی،   آجیل،  پروتئینی، 
مواد شوینده و بهداشتی، میوه 
و تره بار و غیره را برگزار نماید.

ساعات کار: 9 صبح الی 12 و 1٦ الی 21

مکان: نمایشگاه بين المللی استان 

خراسان جنوبی - خيابان غفاری 

اطالعيــه 

جناب آقای مهندس بشيری زاده   فرماندار محترم شهرستان درميان
سرکار خانم خواجوی   سرپرست محترم دفتر روستایی و شوراهای استانداری

جناب آقای مهندس صفایی   بخشدار محترم مرکزی شهرستان درميان 
جناب آقای مهندس ضيائيان احمدی  مدیر محترم جهاد کشاورزی شهرستان درميان

بدینوسیله مراتب تقدیر و تشکر خود را در اعزام یک دستگاه لودر و بیل مکانیکی و گذاشتن اعتبار 
جهت قنات خسارت دیده روستای فورگ از سیل اخیر که منجر به مسدود شدن ۲00 متر آن

 گردیده است، اعالم می داریم. با اقدامات به موقع تان عالوه بر رفع مشکل، امید به زندگی را در کام 
روستاییان جاودانه ساخته اید.

شورای اسالمی ، دهياری و مالکين قنات بيد روستای فورگ

روابط عمومی و تبليغات سپاه انصار الرضا )عليه السالم( گردان های بيت المقدس و کوثر بسيج

زمان: 5 و ٦ اسفند ماه 1395
مکان: همزمان در مناطق عمومی رزمایش سراسر استان 

به چند نفر خانم جهت کار در رستوران 
نیازمندیم. 

تلفن تماس: 0901۲0484۲6-3۲34۲۲44     

اطالعيـه بهداشتـی
با توجه به نزدیکی فصل بهار و ایام تعطیالت نوروزی، برنامه سالمت 
مسافران  و  جامعه  سالمت  سطح  ارتقای  و  حفظ  هدف  با  نوروزی 

نوروزی و ایمنی آب و مواد غذایی از تاریخ 95/1۲/1 لغایت 96/1/15 در سطح استان توسط 
بازرسین بهداشت محیط و حرفه ای از ساعت 8 صبح لغایت ۲0 هر روز به ویژه روزهای 
 تعطیل اجرا می گردد. در این طرح کلیه اماکن عمومی، مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی 

و اماکن تفریحی و اقامتی بین راهی مورد بازدید بهداشتی قرار می گیرند.
شهروندان گرامی در صورت مشاهده هرگونه تخلف بهداشتی در موارد ذیل: 

مراکز تهیه ، توزیع و فروش مواد غذایی
اماکن عمومی، بین راهی و پمپ بنزین ها

استخرها و مراکز آموزشی
ترمینال ها، پارک ها ، مراکز تفریحی و توریستی

کارگاه ها و کارخانجات
مشاهده دستفروشی مواد غذایی

دفع غیر بهداشتی فاضالب و زباله 
بهداشت آب

می توانند شکایات خود را از طریق سامانه ثبت شکایات بهداشتی 190 از ساعت 8 صبح 
لغایت ۲0 مطرح و پیگیری نمایند.

روابط عمومی معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بيرجند
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تعیین مهلت مجدد نام نویسی در آزمون سراسری سال ۹۶

نسیم آنالین- داوطلبان آزمون سراسری که موفق به ثبت نام در مهلت تعیین شده نشدند می توانند از 15 
تا 18 اسفند با مراجعه به سایت سازمان سنجش در این آزمون ثبت نام کنند. داوطلبانی که در روزهای 
گذشته در این آزمون ثبت نام کرده اند نیز می توانند در مهلت یاد شده اطالعات خود را ویرایش کنند.

خبر خوش خزانه دار برای کارمندان

جهان نیوز- خزانه داری کل کشور اعالم کرد 
و  دولت  کارکنان  بهمن  حقوق  و  عیدی  که 

بازنشستگان کشوری و لشگری پرداخت شد.
عیدی سال ۱۳۹۵ و خالص حقوق بهمن ماه 
کلیه کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و 
لشگری تا سی ام بهمن سال جاری از سوی 

خزانه داری کل کشور پرداخت شده است.

پژو 3008 هم به ایران می آید

جهان نیوز- پیش بینی می شود پژو ۳008 
مانند  خودروهایی  قیمتی  محدوده  در 
گیرد.ایران خودرو  قرار  اسپورتیج  و   RAV4

صورت  به  که   ۵08 پژو  واردات  بر  عالوه 
ماهه  شش  اواخر  از  می شود،  انجام   CBU

بلند ۳008  واردات شاسی  آینده  اول سال 
پژو را نیز در برنامه دارد. 

تصویب تعطیالت زمستانی مدارس

محیط  حفاظت  سازمان  رئیس  انتخاب- 
زیست از تصویب تعطیالت زمستانی مدارس 
با  گفت:  ابتکار  معصومه  داد.  خبر  دولت  در 
حضور گروه های مختلف کار کارشناسی روی 
این موضوع صورت گرفت تا بتوانیم تعطیالت 
آموزش و پرورش را در طول سال توزیع کنیم. 

   
آغاز ثبت نام قطعی نوروزی عتبات 

عصر ایران- مشتاقان زیارت عتبات که در دوره 
پیش ثبت نام ها شرکت کرده اند، می توانند بر 
اساس اولویت های قرعه کشی نسبت به قطعی 
طریق  از  ها  کاروان  در  خود  نام  ثبت  کردن 
کنند.پذیرفته  اقدام   www.atabat.haj.ir سامانه 
توانند  می  نیز  ذخیره(   ( اولویت ۱۱  شدگان 
ساعت ۱0:۳0 روز شنبه هفتم اسفندماه جاری 
به قطعی  به سامانه مذکور نسبت  مراجعه  با 
کردن ثبت نام خود در کاروان ها اقدام نمایند.

امکان استخدام دولتی دیگر وجود ندارد

استراتژی  اینکه  بیان  با  رفاه  وزیر  فارس- 
در سطح خرد  کارآفرینی  در سال ۹6  دولت 
ها سعی  دانشگاه  کمک  با  گفت:  بود  خواهد 
داریم گفتمان کارآفرینی را گسترش دهیم و 
امیدواریم با جهت گیری دولت، اشتغال را برای 
افراد تحصیل کرده که به بازار کار می آیند را 
ایجاد کنیم، زیرا دیگر امکان استخدام در دولت 

و مشاغل بزرگ وجود ندارد.

حذف دفترچه های کاغذی
 تامین اجتماعی تا پایان سال 

سید تقی نوربخش، مدیرعامل سازمان تامین 
اجتماعی گفت: طرح حذف دفترچه های بیمه 
کاغذی در مراکز ملکی سازمان تامین اجتماعی 
به صورت جدی از دو سال گذشته کلید خورد 
داشتن  همراه  بدون  می توانند  مردم  اکنون  و 
دفترچه بیمه به بیمارستانها و مراکز درمانی 
تحت  و  مراجعه  استان   ۱۹ اجتماعی  تامین 
درمان قرار بگیرند.نوربخش افزود: استان هایی 
چون خراسان رضوی، گیالن و یزد این برنامه 
را اجرا کرده اند و تا پایان سال همه استان های 

کشور تحت پوشش خواهند رفت.

 جزئیات پرداخت عیدی
 مددجویان تحت پوشش بهزیستی

نسیم آن الین- معاون امور توانبخشی سازمان 
عیدی  پرداخت  با  رابطه  در  کشور  بهزیستی 
بهزیستی  سازمان  پوشش  تحت  مددجویان 
گفت: طبق برنامه ریزی صورت گرفته از سوی 
سازمان بهزیستی کشور، در سال جاری عیدی 
معادل  گذشته  های  سال  همانند  مددجویان 
یک ماه مستمری به خانواده های تحت پوشش 
ارائه می شود.وی افزود: پیش بینی می شود این 
عیدی به همراه مستمری اسفندماه مددجویان 

در هفته پایانی اسفندماه پرداخت شود.

تورم کل به ۶.8 درصد رسید

بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، تورم کل در 
۱2ماهه منتهی به بهمن ۹۵ نسبت به دوره مشابه 
سال قبل 6.8 درصد شد؛ ضمن اینکه تورم نقطه 
به نقطه هم به ۷.۱ درصد رسید.افزایش شاخص 
کل نسبت به ماه مشابه سال قبل ۷.۱ درصد 
می باشد که نسبت به همین اطالع در ماه قبل 
)6.۳ درصد(، 0.8 واحد درصد افزایش یافته است. 

هشدار قاطع ظریف به آمریکا : گزینه های ایران روی میز است

اگر واشنگتن به صورت  آمریکایی تصریح کرد  با یک شبکه  وزیر خارجه در مصاحبه 
یکجانبه از برجام خارج شود ایران گزینه هایی روی میز دارد. محمد جواد ظریف گفت: 
توافقنامه هسته ای همه این عناصر را در داخل خود دارد چون چیزی که باید درک شود 
این است که توافقنامه هسته ای مبتنی بر اعتماد متقابل نبود بلکه مبتنی بر عدم اعتماد 
متقابل بود.پس ما همه عناصر را در داخل توافقنامه گنجاندیم تا از هر طرف در مقابل 
نقض طرف مقابل ، محافظت شود . چیزی که من به شما می گویم چیز جدیدی نیست بخشی از توافقنامه است

از ظریف بابت موضع گیری های مناسب نسبت به تهدیدها تشکر می کنیم

 آیت ا... آملی الریجانی با بیان اینکه آمریکا و اذنابش دشمن هستند و قطعاً از هر نقطه ای
که احساس کنند ما ضعف داریم ضربه خود را وارد خواهند کرد، بر لزوم پاسخ قاطع و  

محکم به تهدیدها تاکید کرد و گفت: ما در عین حال که از دولت و بویژه وزیر خارجه به 
سبب موضع گیری های مناسب در برخی مقاطع نسبت به تهدیدها تشکر می کنیم اما 
معتقدیم که در زمان مقتضی و مناسب باید قاطع تر و محکم تر پاسخ گفت تا دشمنان 
بدانند که ملت ما پای آرمان های خود ایستاده و هرگز از آن چه که مربوط به استقاللش باشد کوتاه نخواهد آمد.

 ائتالف اصالح طلبان با اعتدالیون نیاز به میدان داری کسی ندارد

عضو شورای سیاست گذاری اصالح طلبان در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه پس از 
درگذشت آیت ا... هاشمی چه کسی می تواند نقش پدر معنوی ائتالف اصالح طلبان با 
اعتدالیون را به عهده بگیرد گفت : فکر نمی کنم نیاز باشد فردی نقش پدری را به عهده 
بگیرد. ارتباط با اعتدالیون ایجاد شده و قابل ادامه دادن است. حاجی در خصوص اینکه آیا 
روحانی می تواند نقش هاشمی را ایفا کند گفت: نیازی به میدان داری فردی نیست. اگر 

آقای روحانی هم زحمت بکشد و کمکی کند، موثر است اما چنین نیست که مسائل موکول به این موضوع شود

دبیرکل حزب ندای ایرانیان : باهنر نامزد نهایی اصولگرایان است

انتخابات  برای  اصولگرایان  اصلی  گزینه  است  معتقد  ایرانیان  ندای  حزب  دبیرکل 
جز  کسی  قوی  احتمال  به  و  شود  می  اعالم  آینده  ماه  یک  تا  جمهوری  ریاست 
با  جمهوری  ریاست  انتخابات  با  ارتباط  در  فراهانی  مجید  نیست.  باهنر  محمدرضا 
اعالم این مطلب افزود، شانسی برای دیگر رقبای روحانی در این دوره از انتخابات 
قایل نیست. وی افزود : بذرپاش هم تالش می کند در کمپین های انتخاباتی خود را 

یک احمدی نژاد جوان نشان دهد و رای وی را به خود اختصاص دهد. ولی امکان تایید صالحیتش کم است

شده  انجام  سنجش های  آخرین  اساس  بر 
مربوط به مؤسسه مطالعات امنیتی و بین الملل 
ایرانی ها  8۰درصد  حالی  در  مریلند  دانشگاه 
آمریکا  از  یا ترس  و  باورند که فشار  این  بر 
اروپایی ها  کافی  عدم همکاری  اصلی  عامل 
فکر  آنها  درصد   5۰ از  بیش  است،  ایران  با 
می کنند که برجام هیچ منفعتی در پی نداشته 
است. در نتایج این نظرسنجی که در اجالس 

اکثر   : آمده  است  شده  اعالم  مونیخ  امنیتی 
)72.6 درصد( پاسخگویان این نظرسنجی نیز 
از  بودند که شرایط زندگی پس  باور  این  بر 
تنها  برجام »بهتر نشده« است، و در مقابل 
22.1 درصد پاسخگویان بر این نظر بودند که 
وضعیت زندگی مردم پس از برجام، »خیلی 
»تنها کمی  یا  و  بهتر«  »تا حدودی  بهتر«، 

بهتر« شده است.

این در حالی است که میزان خوشبینی مردم 
نسبت به اثرات مثبت برجام بر بهبود وضعیت 
است  شده  مشابه  کاهشی  دچار  نیز  زندگی 
از 66  آذر 1395،  تا  و طی شش ماه خرداد 

درصد به 56.5 درصد کاهش یافته است.
از  شده  انجام  نظرسنجی  نتایج  مرور 
محبوبیت  میزان  درباره  ایرانی  پاسخگویان 
کشورمان  جمهوری  رئیس  روحانی،  حسن 

وی  که  افرادی  مجموع  می دهد  نشان  نیز 
را »خیلی محبوب« و »تاحدودی محبوب« 
رقم  از  21درصدی  کاهشی  با  می انگاشتند 
89.1 درصد در دوران اوج خود )مرداد 1394 
و اندکی پس از امضای توافق برجام( به 68.7 
یافته  کاهش   1395 سال  آذرماه  در  درصد 
است، این در حالی است که افرادی که حسن 
یا »تاحدودی  نامحبوب«  را »خیلی  روحانی 

نامحبوب« به حساب می آوردند از 9.4 درصد 
در کمترین زمان خود )مرداد 1394 و اندکی 
پس از امضای توافق برجام( به 28.3 درصد 
این  افکارسنجی  نتیجه  است.  یافته  افزایش 
مثبِت  نگرِش  که  می دهد  نشان  مؤسسه 
کشورهای  روابط  بهبود  درباره  ایرانی ها 
با  و  ایران طی یک سال گذشته  با  اروپایی 

گذشت زمان کمرنگ تر شده است.

مردم  اینکه  به  تأکید  با  سپاه  کل  فرمانده 
و  انقالبی  نگاه  گفت:  هستند،  ما  ولی نعمت 
مدیریت جهادی کلید رفع محرومیت و بهبود 
زندگی مردم است.سردار جعفری تصریح کرد: 
می توان  جهادی  مدیریت  و  انقالبی  نگاه  با 
جهادی  حرکت  از  گرفتن  فاصله  تبعات 
سالهای آغازین انقالب را جبران کرد که در 

این زمینه بحمداهلل سپاه و قرارگاه سازندگی 
گذشته  سال های  طی  خاتم االنبیاء)ص( 

گام های مهم و تأثیرگذاری را برداشته اند.
وی افزود: ان شاءاهلل با فراگیری این رویکرد 
احساس  و  آمدن سایر بخش ها  میدان  به  و 
مسئولیت بیشتر دستگاه های مسئول می توان 
چشم انداز مطمئنی از جریان محرومیت زدایی 

از چهره مناطق غیربرخوردار کشور داشت.وی 
خاطرنشان کرد: صبغه مردمی سپاه هیچ گاه 
بین این نهاد با مردم و مشکالت آنان فاصله 
مشتاقانه  زمینه  این  در  ما  و  است  نینداخته 
رفع  و  مردم  به  خدمت  در  و  کرده ایم  ورود 
لحظه ای  آنان  زندگی  از  مشکالت  این گونه 
پایان  در  سپاه  کل  فرمانده  نمی کنیم.  دریغ 

با تقدیر از اقدامات جهادی قرارگاه سازندگی 
خاتم االنبیاء در رفع محرومیت تصریح کرد: 
به عمل آمده  برنامه ریزی های  با  امیدواریم 
و  محروم  مناطق  به  رسیدگی  راستای  در 
معظم  مقام  مطالبات  از  که  کم برخوردار 
با  می کند،  دنبال  را  آن  سپاه  و  رهبریاست 
کمک مردم شاهد رونق در این مناطق باشیم.

سردار جعفری : سپاه در رفع مشکالت زندگی مردم لحظه ای دریغ نمی کند

وضع اقتصاد بعد از برجام بدتر شد ؛»عدم محبوبیت« روحانی 2برابر شد

با ایران گفتگو نمی کنیم؛ 
می خواهند ما را نابود کنند 

خارجه  وزیر  الجبیر،  عادل  نوشت:  رویترز 
درخواست  رد  ضمن  امروز  سعودی  عربستان 
ایران برای گفتگو، تهران را متهم به حمایت 
وزیر  رویترز،  گزارش  به  کرد.  تروریستم   از 
کنفرانس  در  که  سعودی  عربستان  خارجه 
که  کرد  ادعا  می گفت،  سخن  مونیخ  امنیتی 
به  خاورمیانه  در  بی ثبات کننده  نیرویی  ایران 
کند.«  نابود  را  »ما  می خواهد  و  می رود  شمار 
رفتار  ایران  زمانی که  وی مدعی شد که »تا 
خواهد  مشکل  بسیار  ندهد،  تغییر  را  خود 
عادل  کرد.«  معامله  کشوری  چنین  با  تا  بود 
آنتونیو  با  دیدار  در  بهمن،   24 روز  الجبیر 
با  نیز  متحد  ملل  سازمان  دبیرکل  گوترش، 
عنوان  به  ایران  از  اساس،  بی  اتهامات  طرح 

»تهدیدی« برای منطقه نام برده بود.

واکنش روحانی به ابقا آخوندی  

رییس  جمهوری اعتماد مجلس را نقطه روشن 
شرایط سیاسی و نشانه  ای از عملکرد همدالنه 
مجلس و تعامل نزدیک تر برشمرد و بر ضرورت 
تقویت این همبستگی تأکید کرد.  روحانی راه 
پیشرفت کشور را در همدلی، هماهنگی و اتحاد 
دانست و تاکید کرد که این اتحاد عامل مهمی 

در شکست افراطی  گری است.

مرخصی هاشمی تمدید شد

ای  اژه  محسنی  المسلمین  و  االسالم  حجت 
پایان  به  دیروز  افزود: مرخصی مهدی هاشمی 
رسید اما فعاًل تمدید شده است.  وی خبر منتشر 
شده برخی خبرگزاری ها مبنی بر خروج مهدی 

هاشمی از کشور را تکذیب کرد.

دونالد ترامپ تنها پس از 4 هفته، 
از کاخ سفید دلزده شده است

ترامپ  دونالد  مشاوران  از  نقل  به  میل  دیلی 
از حضور  تنها چهار هفته  آنکه  باوجود  نوشت: 
ترامپ در واشنگتن دی سی می گذرد، زندگی 
آقای  و  شده  او  انزوای  باعث  سفید  کاخ  در 
کند.    می  آن شکایت  به  نسبت  جمهور  رئیس 
باعث  نیز  زندگی به سبک یک رئیس جمهور 
است.    شده  ترامپ  شدید  کالفگی  و  سردرد 
مانند  معمول  طبق  تواند  نمی  اینکه  از  ترامپ 
همان زمان که در برجش در نیویورک سکونت 
داشت، بیرون غذا بخورد، بسیار ناراحت است و 
نسبت به برجش در نیویورک احساس دلتنگی 
تا  مردم  جمع  در  ترامپ  سخنرانی  کند.  می 
حدی در جهت کنترل اوست. مشاوران او سعی 
داشتند رئیس بدخلق خود را از طریق تعریف و 

تمجدید هواداران دو اتشه اش، آرام کنند.

سخنگوی وزارت خارجه : ترکیه 
 بداند صبر ما هم حدی دارد 

که  دانم  نمی  گفت:  خارجه  وزارت  سخنگوی 
وضعیت  اما  نداد  یا  داد  حق  ترکیه  به  باید  آیا 
باعث  کشور  این  در  ثباتی  بی  و  آن  نابسامان 
رفتار  کشور  این  سیاستمداران  برخی  که  شده 
ناهنجاری داشته باشند که احتماال به عواقب آن 
هم خیلی فکر نکردند . ترک ها دچارگردابی شده 
اند که ناچارند به گونه ای سرپوشی بر مشکالت 
اساسی داخلی و خارجی بگذارند. لذا بهتر است 
که تامل بیشتری کنند. ما عالقمند نیستیم که 
باشد  این سخنان بین ما و ترکیه وجود داشته 
ولی در این مورد قطعا صبوری خواهیم که حتما 
حدی دارد. امیدواریم ترک ها در گفتار و بیان 
با  کنند  ایران مطرح می  مورد  در  که  سخنانی 
ذکاوت و هوشیاری بیشتری اقدام کنند که نهایتا 

موجب پاسخگویی ما نشود.

سرمقاله

چند یادآوری ؛  قبل از
 سفر  رئیس  جمهور

* سردبیر

) ادامه سرمقاله از صفحه اول ( بدون شک تعدد خواسته 
ها ، غیر کارشناسی بودن درخواست ها ، عملیاتی 
نبودن طرح ها و از همه مهمتر هماهنگ نبودن 
مطالبات می تواند فرصت مطالبه گری در این سفر 
را بسوزاند . در این بین چند نکته حائز اهمیت است : 
1 - سابقه سفرهای استانی رئیس جمهور نشان 
و مدیران   ، ها  رسانه  بین  هماهنگی  دهد   می 
 نمایندگان می تواند در بهره وری بیشتر از فضای
 مصوبات سفر کمک نماید و در این مجال توصیه
 می شود مدیران استان و نمایندگان با جمع بندی
 صحیح از نیازهای استان ، این موارد را در نشستی
قبل از سفر با اصحاب رسانه درمیان گذاشته تا 
مسیر مطالبه گری نیز برای تحقق اهدافی باشد 
شاید همین   . دارد  را  عملیاتی شدن  قابلیت  که 
انتظاری  کار  این  در  تسریع  و  باشد  دیر  امروز 

جدی از سوی خبرنگاران است.
2 - نخبگان و فعاالن سیاسی استان نیز باید در 
مسیر مطالبه گری با هم به وحدت برسند و این 
مهم را فراموش نکنند توسعه استان و خدمت به 
وحدت  توان  می  که  است  نقاطی  از  یکی  مردم 
جریانات سیاسی حول آن را متصور شد . پس لطفا 
با پرهیز از حاشیه های سیاسی و با وحدت حول 
محور مطالبات استانی برای بهره برداری بیشتر از 
راه  این  در  و  انجام گردد  کامل  اهتمام  این سفر 
 مردم نیز نسبت به عملکرد آنها و لزوم هماهنگی ها
 و خدای نکرده تلف کردن این فرصت با بحث های

غیر ضرور جناحی قضاوت خواهند نمود . 
3 - مدیران محترم استان نیز می بایست در این 
 سفر هر چند که عملکرد قابل قبولی داشته باشند  ، 
از گل و بلبل نشان دادن استان خودداری نمایند چرا 
که ایجاد ذهنیت رفع محرومیت با گزارش های بعضا 
 خالف واقع مسوولین می تواند حساسیت مسووالن
عالی  کشور به عقب ماندگی تاریخی استان در حوزه 

زیرساخت ها را کم کند . 
امیدواریم در پایان این سفر بتوان خبرهای خوبی 
را از مصوبات در استان بشنویم ، مصوباتی که به 

عملیاتی شدن آن بتوان دل بست . انشا ا...

) لطفا نظر و پیشنهاد خود در رابطه با این سرمقاله را به 
تلگرام  avanews1376 @ ارسال فرمایید(

آگهی مزایده مرحله اول )بند 1 الی 5(
آگهی مزایده مرحله دوم )بند ۶ الی 13(

شهرداری بیرجند در نظر دارد برابر بند ۳ مستخرجه از صورتجلسه شماره ۱۳4- ۹4/۱۱/۱۷ شورای محترم اسالمی شهر بیرجند و 
با رعایت آیین نامه معامالت شهرداری تهران مصوب ۱۳۵۵ و قانون اصالح و تسری آن بر مراکز استان ها نسبت به واگذاری امالک 
خود به شرح ذیل از طریق آگهی مزایده به صورت اجاره برای مدت دو سال اقدام نماید. لذا از کلیه متقاضیان واجد شرایط شرکت در 
مزایده دعوت می شود جهت کسب اطالعات بیشتر و دریافت فرم و اسناد شرکت در مزایده به واحد امالک شهرداری مرکزی واقع در 
میدان ابوذر مراجعه فرمایند و حداکثر تا پایان وقت اداری شنبه ۹۵/۱2/۱4 نسبت به تحویل پاکت ها به دبیرخانه حراست شهرداری 
واقع در میدان ابوذر شهرداری مرکز اقدام نمایند. جلسه کمیسیون معامالت مزایده روز یکشنبه ۹۵/۱2/۱۵ ساعت ۱0 صبح در سالن 
جلسات برگزار خواهد شد. ارائه مجوزات الزم و پروانه کسب معتبر برای شغل مورد نظر الزامی است. سایر شرایط شرکت در مزایده 
در اسناد مزایده لحاظ گردیده است. ضمنا شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار خواهد بود. در صورت نیاز به کسب 
 اطالعات بیشتر با شماره ۳- ۳2222200 واحد امالک تماس حاصل نمایید. غرفه باطری سازی پایانه مسافربری    مبلغ پایه مزایده :

2/۵00/000 ریال- غرفه جنب رستوران پایانه مسافربری انجام امور پستی  مبلغ پایه مزایده : 6/000/000 ریال - کانکس 6 متری 
سواری کرایه پایانه مسافربری شرق    مبلغ پایه مزایده : ۵60/000 ریال - کانکس 6 متری سواری کرایه پایانه مسافربری شرق   مبلغ 
پایه مزایده : ۵60/000 ریال -  زمین محل کانکس 6 متری سواری کرایه پایانه مسافربری شرق   مبلغ پایه مزایده : ۷00/000 ریال - 
یک باب مغازه واقع در میدان امام خمینی)ره( جنب بانک ملت    مبلغ پایه مزایده :۳/000/000 ریال - کیوسک واقع در ابتدای خیابان 
مدرس سمت راست   مبلغ پایه مزایده : ۹/000/000 ریال - دفتر تجاری واقع در طبقه اول پاساژ الماس میدان اول مدرس مساحت 
۵۳/60 متر مربع  مبلغ پایه مزایده :۳/2۵0/000 ریال - دفتر تجاری واقع در طبقه اول پاساژ الماس میدان اول مدرس مساحت 48 
مترمربع   مبلغ پایه مزایده : ۳/000/000 ریال - دفتر تجاری واقع در طبقه اول پاساژ الماس میدان اول مدرس مساحت 4۱/26  
 مترمربع   مبلغ پایه مزایده : 2/۷۵0/000  ریال -  طبقه فوقانی ساختمان بانک شهر واقع در خیابان مدرس    مبلغ پایه مزایده :

 ۱0/000/000ریال - غرفه شماره ۱۵/2 واقع در پایانه مسافربری )سوغات ، خوار و بار و خشکبار(   مبلغ پایه مزایده : ۷/000/000 
ریال- غرفه شماره ۱۱ واقع در پایانه مسافربری )امور بانکی(   مبلغ پایه مزایده : ۱2/000/000 ریال

قابل توجه مؤدیان محترم مالیاتی
اطالعیه تغییرات نحوه ارسال فهرست صورت معامالت فصلی

۱- نحوه ارسال فهرست معامالت توسط اشخاص موضوع آیین نامه اجرایی تبصره )۳( ماده )۱6۹( 
قانون مالیات های مستقیم اصالحی مصوب ۱۳۹4/04/۳۱ برای کلیه فصول سال 13۹5 کماکان مطابق مقررات و 

دستورالعمل های قبلی صادره توسط سازمان امور مالیاتی کشور خواهد بود.
2- مهلت ارسال اطالعات معامالت فصل پاییز سال ۱۳۹۵ تا پایان فروردین ماه سال ۱۳۹6 تمدید گردید.

شایان ذکر است، از ابتدای سال 13۹5 با عنایت به حذف امکان ارسال اطالعات فروش در گزارش امتناع وفق 
قانون مالیات های مستقیم اصالحی مصوب ۱۳۹4/04/۳۱، فعاالن اقتصادی در هنگام فروش کاال یا خدمات به دیگر 

فعاالن اقتصادی، مکلف به درج شماره اقتصادی خریدار در گزارشات فهرست معامالت می باشند. 

مرکز ارتباط مردمی و پاسخگویی تلفنی 152۶ 
روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی

آگهی مزایده اموال غیر منقول - نوبت اول
نظر به اینکه در پرونده کالسه ۹۵008۵ اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان خوسف شرکت تعاونی روستایی ایمان محکوم است به پرداخت مجموعاً مبلغ ۷8/۱84/200 )هفتاد و هشت میلیون و یکصد و 

هشتاد و چهار هزار و دویست( ریال بابت حقوق )شامل حقوق معوقه، حق مسکن، بن کارگری، حق اوالد عیدی و حق سنوات( در حق محکوم له آقای علی نخعی و پرداخت مبلغ ۱/۵00/000 ریال بابت حق االجرای دولتی 
در حق صندوق دولت و با عنایت به اینکه محکوم له جهت تادیه مطالبات خود اقدام به معرفی یک باب ساختمان به مساحت ۱68 مترمربع واقع در حاشیه جاده ابتدای روستای ماژان ) که حسب نظر کارشناس منتخب 
دادگستری ساختمان مذکور به صورت سازه سبک اجرا گردیده، ستون های بکار رفته از قوطی نمره ۱0 و سقف توسط خر پا و تیر ریزی با استفاده از قوطی نمره 4*8 و پوشش دیوارها با آجر گری و پوشش سقف توسط 
ورق های موجدار سفید گالوانیزه به صورت شیروانی اجرا شده است. کاربری ملک تجاری و استفاده فعلی از آن به صورت انبار می باشد و جمع کل عرصه و اعیان مبلغ دویست و نود و هفت میلیون ریال ارزیابی گردیده 
است و سپس تقاضای فروش آن را از طریق مزایده عمومی نموده است که این اجرا پس از طی مراحل قانونی و عدم پرداخت محکوم به توسط محکوم علیه قصد دارد در تاریخ ۱۳۹۵/۱2/24 از ساعت ۹ الی ۹/۳0 صبح در 
محل اجرای احکام مدنی دادگستری خوسف از طریق مزایده عمومی اموال توقیفی محکوم علیه را به قیمت پایه کارشناسی مبلغ دویست و نود و هفت میلیون )2۹۷/000/000( ریال به فروش برساند. طالبین و خریداران 
می توانند همه روزه تا یک هفته قبل از زمان مزایده از اموال مورد مزایده با هماهنگی این اجرا بازدید و در زمان مزایده حضوراً شرکت تمایند. مال مورد مزایده به کسی فروخته خواهد شد که باالترین مبلغ را پیشنهاد نماید 
و خریدار می بایستی مبلغ ۱0 درصد پیشنهادی خود را نقداً پرداخت و مابقی را ظرف مدت یک ماه به حساب سپرده دادگستری خوسف واریز نماید و پس از تایید مزایده توسط دادگاه محترم صادر کننده حکم، تقاضای 
انتقال مالکیت اموال نماید و در صورت عدم تایید مزایده توسط دادگاه محترم مبلغ ۱0 درصد واریزی به خریدار مسترد خواهد شد و در صورتی که خریدار مابقی وجه مزایده را در زمان مقرر به حساب سپرده واریز ننماید و 
یا اعالم انصراف نماید مبلغ ۱0 درصد پیشنهادی خریدار به نفع دولت ضبط خواهد شد و خریدار حق هیچگونه اعتراضی را نخواهد داشت. مراسم مزایده با رعایت مواد ۱۱۳ به بعد قانون اجرای احکام مدنی اجرا خواهد شد. 

مهدی چاپاری بورنگ - مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان خوسفهزینه های نقل و انتقال بر عهده خریدار خواهد بود.



پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424 3
سه شنبه* 3  اسفند 1395 * شماره 3729

24میلیارد ریال به حساب دهیاری های سربیشه واریز شد

 ایرنا - معاون برنامه ریزی و امور عمرانی فرمانداری سربیشه گفت: از ابتدای سال 95، 24 میلیارد ریال به حساب 
دهیاری های شهرستان واریز شد.عدل افزود: در شهرستان 124روستای دارای دهیاری داریم که از ابتدای امسال 13 

با میلیارد و 950 میلیون ریال به حساب این دهیاری ها واریز شد. انسان  آوا خواندم  صحبت های دادستان را در 
شنیدن قاطعیت ، اشراف و عدالت این انسان ها 
در جامعه احساس امنیت می کند . واقعا خوشحالم 
که دادستان شهرم یک انسان منصف و منطقی 
است و درگیر حواشی نمی شود. از مواضع قانونی و 
قانون مدارانه ایشان در خصوص اتفاقات روزهای 

اخیر نیز بسیار بسیار ممنونم 
930 ... 039

دیروز یکی از دوستانم که مدتی با من در بیرجند در 
 دوران دانشجویی هم کالس بود زنگ زد و می گوید
 در شهرتان چه خبر است ؟ دعواها سر چی هست ؟
 وقتی موضوع را برایش تعریف کردم کلی خندید 
به حال و روزمان، به نظرم اگر قرار است در یک 
خانه دعوا شود حرمت خود را پیش بقیه حداقل نگه 
داریم که دعواهای داخلی باعث بی آبرویی ما در 

سایر نقاط کشور نشود.
915 ... 209 
دامنت  به  دست  همیشه  مثل  عزیز.  آوای  سالم 
گوش  به  مارا  دل  درد  و  بکشی  زحمت  تا  شدم 
پیگیری  هرچقدر  که  برسونی.خودمان  مسئوالن 
شهرک  اهالی  ما  گرفتیم.  نتیجه  کمتر  کردیم 
زندگی  این شهرک  دستگرد چندین ساله که در 
اندازی خط  راه  پیگیر  ابتدا  از همان  و  کنیم  می 
تلفن ثابت برای منازلمان بوده و هستیم و به کرات 
به اداره محترم مخابرات اعم از استان و شهرستان 
مراجعه کرده ایم اما جواب درستی به ما نداده اند. 
می گویند بفکرش هستیم ولی خبری نیست که 
نیست. مسئوالن محترم مطلع هستند که فراهم 
مسکونی  مناطق  برای  الزم  زیرساختهای  کردن 
اعم از مسکن مهر روستایی و شهری از وظایف 
سوی  از  و  ذیربط هست  ارگانهای  تمامی  اصلی 
موضوعه  قوانین  و  اساسی  قانون  براساس  دیگر 
کشورمان همه در برابر قانون مساوی بوده و حق 
برخورداری از تمامی امکانات و رفاهیات را دارند 
روستایی  و  و غنی و شهری  فقیر  بین  تفاوتی  و 
دستگرد  شهرک  ساکنین  ما  اگر  پس  نیست. 
محترم  مسئوالن  از  نیستیم   2 درجه  شهرونده 
مخابرات تقاضای رسیدگی به این مشکل و رفع 
آن را داریم. الزم به ذکرهاست که در این شهرک 
عالوه بر اینکه تلفن ثابت نیست، تلفن همراه هم 
یا اصال آنتن نمیدهد یا هم با قطع و وصل زیاده 
مواجه است. باتشکر. به نمایندگی از جمع کثیری 

از اهالی شهرک دستگرد.
ارسالی به تلگرام آوا
استاندار محترم فقط از باغ شوکت آباد دیدن کرده.
بهارستان  ارگ  و  آباد  رحیم  باغ  که  نمیدانند  اما 
هم  امیرآباد  باغ  و  معصومیه  ،باغ  فرنگی  و کاله 

روزگار بهتری از شوکت آباد ندارند
ارسالی به تلگرام آوا
با سالم، شماروخدا یه فکري به حال سپرده گزاران 
میزان بکنید.25 ماه گذشت به خاک سیاه نشستیم
ارسالی به تلگرام آوا
آقایان محترم شورای شهر : ایست !!! توقف کامل 
است0مردم  نزدیک  انتخابات    !!! حرکت  بعد   ,
و  تبلیغ  آن همه  رفت  جواب می خواهند0 کجا 
مصاحبه و دک و پز  برای جمعه بازار خودرو  آیا 
هم  سبزی  و  شلغم  از  خودرو  معامالت  اهمیت 
نقدینگی معامالت خودرو  آیا حجم  کمتر است  
را می دانید ؟ آیا به دعاوی مردم در نزد پلیس , 
شورا  و دادگاهها  که ناشی از کمبود اطالعات 
فنی مردم از خودروهاست  توجه فرموده اید؟ چه 
کسی نمی خواهد در قبال حق ناچیز کارشناسی 
معامله  و مسئولیت حقوقی یک  بار  تمام  خودرو 
پلیس محول  به عهده کارشناس فنی  را  خودرو 
با خیال راحت و عدم سرکوفت خانواده  و  کند  
و اطرافیان از کاله رفتن بر سرش  نفس راحتی 
بکشد ؟ عالوه بر تمام محسنات جمعه بازار خودرو 
با توجه به کمبود امکانات و مراکز تفریحی  در 
استان  خود جمعه بازار به مرکز گذران تعطیلی و 
تفریحی مبدل می شود  پس خواهشمندیم قبل 
از  یادگار  یک  فعلی  شورای  آخر  سال  پایان  از 
خودتان بگذارید تا انشا ا... در انتخابات سال 96 

حرفی برای گفتن داشته باشید0
915 ... 639

نهی  و  معروف  به  امر  ستاد  به  لطفا  ؛  آوا  سالم 
از منکر بگو یک دوره تشخیص بین تخریب و 
بگذارد  منکر  از  نهی  و  به معروف  امر  با  توهین 
ادا  را  این فریضه  ا... وقتی می خواهیم  انشاء  تا 
و  افترا  و  تهمت  مثل  حرامی  فعل  دچار  کنیم  
بردن آبروی مومن و ... نشویم . واقعا مسئولیت 
این ستاد در این موقعیت بسیار حساس است و 
و  بیشتر  بصیرت  جهت  هم  جامعه  به  تواند  می 

ترغیب به این فریضه کمک کند 
915 ... 512

با سالم با نزدیک شدن به سال جدید با این برف 
و باران و زمین ها هم آماده کاشت خواهشمندم 
بلوارسفیر امید درخیابان آوینی را فکری بردارین  
915 ... 812

واقعا دولت با این مصوبه منطقه نمونه گردشگری 
هیچ  استان  مرکز  گرفته  سخره  به  را  مردم 
تفرجگاهی ندارد مردم باچند قطره باران با شوق و 
ذوق به بند دره می روند و بابی رغبتی و پشیمانی 
میزنند  نیشخند  فقط  که  بومیها  غیر  میگردند  بر 
الاقل چندقایق دو آبشار مصنوعی یک رستوران 

برای روز جمعه وتعطیل  
915 ... 211

استاندار  به جمله  انتخابات جمله  ایام  تا  ای  عده 
و مسئوالن همفکر ایشان را زیر ذره بین دارند تا 
بتوانند تجمع راه بیاندازند.مردم اونها رو میشناسند 

و دردشون رو می دونند.
915...347

پیام شما

از میان نامه های رسیده

سالم آوا خیلی خوشحالیم که در استان ما روزنامه 
به  توجه  با  گروه  و  جناح  از  فارغ  که  ای هست 
ای  ویژه  جایگاه  مردم  دل  در  استان  های   نیاز 
و  استان  این  پیگیری  در  که  جهت  آن  از  دارد. 
موفقیت آن بیشتر سهم را دارد که از آن تاریخ 
حدود دوازده سال و شش ماه می گذرد  و امروز 
در ورود رئیس جمهور محبوب و مدبر و امیدوار 
آب  ها،  بانده کردن جاده  دو  منادی  روشنی،  به 
اما ما ملت  و راه آهن را در این رسانه شاهدیم 
رهبر،  یک  ملت،  یک  مرزها  از  خارج  در  ایران 
یک صدا پیرو خط و مشی بزرگان مان هستیم، 
که این مهم را در بیست و دو بهمن به جهانیان 
ولی چند صباحی شده  فهماندیم  و  دادیم  نشان 
از هم مچ گیری می کنیم، که دعوای یک  که 
خانه است اما الزم است که به عنوان یک مربی 

ایروبیک چند موضوع را روشن کنم 
موزون،  پهلوانی،  ورزش  دانیم  می  که  همانطور 
ها  حرکت  ی  همه  که  گروهی،  ریتمیک، 
به  میاندار  و  مرشد  انگیز  دل  آوای  طریق  از 
هماهنگ  همه  و  شود  می  داده  آموزش  بقیه 
سنگ،  چرخ،  ورزش  این  در  کنند  می  کار 
انجام  مرشد،و...  آواز  و  زنگ  وضرب،  میل، 
که  داریم  حرکتی  ورزش  این  در  شود  می 
تواند می  دار  میان  فقط  و  دارد  الزم   استادی 

مرشد  آواز  و  زنگ  و  ضرب  ریتم  و  سرعت  با 
انجام دهد و اسم این حرکت که بیشتر با پا انجام 
می شود رقص پا بله رقص پا!! نام دارد که اهم 
ورزش پهلوانی، باستانی، زورخانه ای، و حرفه ای 

این ورزش می باشد 
منظور این است که: ورزش پهلوانی که ریشه در 
ائمه  و  )ع(  نام موالیمان علی  و  دارد  ما  نیاکان 
اطهار و سخنانشان در این مکان وجهه ای زیبا به 
این ورزش داده است صحبت از  ورزش باستانی 
و جایگاه آن به اندازه ی یک کتابخانه سخن دارد 
اما ؛حال در همین ورزش اگر ضرب و مرشد را 
حذف کنیم چه اتفاقی می افتد مطمئن که مثل 
یک آدم می ماند که سرش را بریده باشند این رو 
به این خاطر اعالم می کنم فرانسوی ها فقط از 
ورزش پهلوانی ما فقط رقص پا آن را ربوده اند، و 
 با ریتم و موسیقی خود وزن و هماهنگ کرده اند

یک  عنوان  به  ایروبیک  ورزش  عنوان   به  و 
فدراسیون جهانی معرفی کرده اند که عمر آن به 
پنجاه سال هم نمی رسد در صورتی که ورزش 

باستانی عمره چندین هزار ساله دارد 
تغییر  که  ایروبیک  و  باستانی  در  ها  حرکت  نام 
کرده اند هم عبارتند از : ) درجا =مارش - وی 
=هفت  - چرخ = فیبو  - قیچیَ =گرب وان  ( 

و الی آخر حال اگه به نظر شما یک نفر همین 
غیر  اسمش  دهد  انجام  را  پا  رقص  ها  حرکت 
ورزش چیز دیگری هست یا همان رقص پا است 
و من فکر کنم سخن استاندار محترم و مردمی 
در جمع هنرمندان  به عنوان یک ورزش و یک 
حرکت شادی بومی تلقی شده و همه می دانیم 
که ورزش عامل شادی، نشاط و شادابی،سالمتی 
اینکه در جهان ورزش های  می شود یاد آوری 
همگانی به عنوان، تفریحات سالم نام برده میشود 
قول  به  هست  بومی  غیر  استاندار  اینکه  از 
سخن سردبیر شما در ارتباط با ناهماهنگی بین 
نمایندگان محترم و مسئوالن استانی باعث شد 
در فرصت داده شده یک نفر بومی معرفی نشود 
و حال دود آن به چشم مردم میرود حتی فرماندار 
دل سوز و فرهیخته بیرجند مرکز استانمان جناب 
آقای نداف یادمان نرفته با آن همه پیگیری که 
کردین و روزنامه ی شما انجام داد رفت که رفت 
حال استاندار که از سر دلسوزی و مردم مداری 
آمده اند خوبه ما هوا رو داشته باشیم، وقتی کسی 
آمد افرادی را به عنوان همکار انتخاب می کنه که 
بتونه با اونا کار کنه چه خوبه که وقت بدیم االن 
 که کسی آمده که متوجه فعالیت و دلسوزی اش

برای استان هستیم حمایت کنیم در پایان باران 
به  و  عزیز  های  استانی  هم  به  را  الهی  رحمت 
که خوشحال  را  باغداران  و  کشاورزان  خصوص 

کرد تبریک می گویم و خدا را شاکریم

سرمقاله آقای هرم پور واقعا فوق العاده بود و باز هم 
نقش پدرانه و دلسوزانه آوا را در مسائل استان نشان 
داد ضمن اینکه همه مسوولین و مردم را به خواندن 
چند باره آن توصیه می کنم باید بگویم حاال دیگر ما 
مردم منتظریم که ببینیم چه کسانی به دنبال توسعه 
واقعی استان و حل مشکالت مردم هستند و چه 

کسانی به دنبال جنجال آفرینی 
937 ... 373
به نظر می رسد بهتر است نمایندگان مجلس طرحی 
را تصویب کنند که قبل از انتصاب مدیران غیر بومی 
یک دوره مردم شناسی منطقه ای که می خواهند 
بر آن ریاست کنند برای آنها برگزار کند . اگر این 
اتفاق افتاده بود االن این مشکالت بعد از حرف های 
استاندار پیش نمی آمد و مسئوالن در اظهاراتشان 

مالحظه فرهنگ مردم استان را می کردند
915 ... 806
سالم، بانک ... نزدیک ده هزار تومان از حساب 
دونم نمی  اصال  اطالع.  بدون  کرده،  کسر   بنده 

 چی به چی هست؟! فقط موندم اسم این کار رو 
چی باید گذاشت؟! احتماال دزدی تو روز روشن...! 
915...295

گزارش آوا از خریدهای آخر سال

نبض بازار استان کند می زند
اجناس با تنوع و قیمت های مناسب موجود است

نسرین کاری - عید به خصوص برای بچه 
ها بدون آجیل و شیرینی و عیدی و لباس و 
کفش نو معنا و مفهومی ندارد و در این میان 
پدر و مادرها هستند که با هر زحمتی که شده، 
بر فرزندان خود در  را  می خواهند، شادمانی 
منظور  به  البته  کنند.  فراهم  عید  های  شب 
حفظ آبرو پیش میهمان هم باید به گونه ای 
با وجود دخل  تا  درآمدشان را مدیریت کنند 
افسار گسیخته  و هزینه های  ثابت  و  اندک 
بتوانند؛ پولی برای خرید آجیل و شیرینی کنار 
بگذارند. هر چند خانواده هایی هستند که سال 
هاست در سفره عیدشان خبری از شیرینی و 
آجیل نیست و به جای آن بیسکویت و تخمه 
آفتابگردان و چیزهای دیگری که در توانشان 
خود  سین  هفت  های  سفره  سر  بر  هست 
بیرجند  بازار  در  می گذارند. گشت و گذاری 
و خیاباهای مدرس و معلم  از شلوغی ها خبر 
می دهد،  اما خریدها از سوی مردم همچنان 
با  افراد  بیشتر  می گیرد.  صورت  احتیاط  با 
مغازه  غرفه های   و  حجره ها  زیاد،  وسواس 
داران را باال و پایین می کنند تا شاید جنسی با 

کیفیت و قیمت مناسب پیدا کنند. 

پولی برای خرید آجیل
و شیرینی نمی ماند

»باقری« به عنوان پدر یک خانواده 6 نفره 
می  کند  می  اشاره  آجیل  باالی  قیمت  به 
گوید: با حقوق یک میلیون و 200هزارتومانی 
در کنار اجاره خانه 650 هزارتومانی و دیگر 
هزینه های ضروری زندگی مثل آب و برق 
و گاز و خورد و خوراک واقعاً پولی برای خرید 
پسته 70 هزارتومانی و بادام 40 هزارتومانی 
ومیوه و شیرینی و دیگر اقالم شب عید باقی 
نمی ماند. وی می افزاید: به دلیل درآمد اندک 
وهزینه های رو به افزایش هر سال مجبور به 
کاهش مقدار آجیل و خرید در کمترین کیفیت 
هستم  مسئله ای موجب شرمندگی در برابر 
خانواده و فامیل می شود، اما چاره ای نیست.

ضرورت توزیع آجیل تنظیم بازاری

»حسنی«  شهروند دیگری است که اضافه 
اقتصادی  مشکالت  دلیل  به  کند:  می 
کارمند  و  کارگر  قشر  بخصوص  مردم  که 
در  دولت  بود،  خوب  چه  مواجهند،  آن  با 
دارای  که  بازار  تنظیم  میوه  کنارعرضه 
همین  است،  بازار  از  کمتر  و  مصوب  نرخ 
انجام  عید  شب  آجیل  برای   هم   را  کار 
اقتصادی  سخت  اوضاع  این  در  تا  داد  می 
مبلغ  کمترین  با  را  عید  شب  آجیل  مردم 
زده  خجالت  و  کنند  تهیه  ثابت  قیمت  و 
وی نباشند.  خود  فرزندان  منتظر   چشمان 

می افزاید: خیلی ها هم به دلیل نداشتن توان 
برخی  و  بادام  انواع  پسته،  از خرید  پرداخت 
اقالم خودداری می کنند و ظرف آجیل شان 
را با تخمه آفتابگردان، نخود و تخمه هندوانه 
تا  کنند  می  پر  اند  داده  تفت  خودشان  که 
ها بچه  برای  بخصوص  عیدشان   سفره 

خالی ازآجیل نباشد!

مردم هم از دالیل وسواس
در خریدهایشان می گویند

معتقد  آمده،  بازار  به  برای خرید  خانمی که 
است که قیمت مناسب است اما به هرحال 
اجناس بنجول هم عرضه می شود. پس باید 
مراقب بود که در میان هیجان خریدی که 
مغازه دارها و دادزن های بازار به فضای این 
روزهای بازار می دهند، هیجان زده نشد و 

کاال را با دقت خرید کرد.
او می افزاید: هر سال برای خرید سری هم 
به  بازار می زنم، اینجا تنوع کاالها باال است 
ولی شلوغی زیاد است و به راحتی نمی توان 
خرید کرد، البته برخی از مردم فقط تماشاچی 
هستند و خریدهای خود را با وسواس زیادی 
خریداران هم  از  دیگر  دهند.یکی  می  انجام 
مردم  دست  در  پول  که  است  باور  این  بر 
نیست و عیدی اندکی که دولت به کارگران 
و کارمندان می دهد، تنها کفاف خرج روزمره 
آنها را می دهد و به سختی می توان رقمی را 
هم برای خریدهای شب عید اختصاص داد. 

به همین دلیل است که مردم سعی می کنند  
او می گوید:  که پول خود را مدیریت کنند. 
البته بازار به مراتب ارزان تر از مغازه های شهر 
داشته  وجود  پولی  باید  هرحال  به  اما  است، 
باشد که صرف خرید شود، البته برخی از مردم 
هم تالش دارند تا در روزهای آخر سال که 
تخفیف ها به اوج می رسد، خرید کنند تا از 

پولی که دارند، استفاده بهینه کنند.

امید کسبه به جبران رکود
یازده ماهه در آخر سال!

خانوار  مصرفی  مرغ  تهیه  برای  که  خانمی 
تا  گوید:  می  است،  آمده  معلم  خیابان  به 
روزهای گذشته حتی فکر گران شدن مرغ تا 
این اندازه به ذهنمان هم خطور نمی کرد اما 
امروز با این افزایش ناگهانی روبرو شده ایم.

بهای  افزایش  از  اگر  اینکه  بیان  با  حسنی 
تهیه  برای   بودیم روزهای قبل  مرغ مطلع 
آن اقدام می کردم، اظهار می کند: پیشنهاد 
بهای  که  بود  این  مرغ  تهیه  برای  همسرم 
مرغ در روزهای پایانی به واسطه تنظیم بازار 
کاهش می یابد و آن زمان می توان مرغ را 
به قیمت مناسب تر تهیه کرد، نکته ای که 

دقیقا برعکس آن رخ داد.
می  باره  این  در  بیرجندی  شهروند  دیگر 

گوید: بازار شب عید به خودی خود تورمی به 
همراه دارد چراکه کسبه چشم امیدی به این 
بازار بسته اند و سعی دارند همه رکود بازار 

در یازده ماهه پیش را یکباره تالفی کنند.
علی محمدی با اشاره به ساماندهی نامناسب 
کند:  می  اظهار  ها،  گذاری  قیمت  روی  بر 
نظر  به  اما  است  مناسب  تخلفات  بر  نظارت 
می رسد نظارتی بر نحوه قیمت گذاری وجود 
کنید  می  مراجعه  که  مرجعی  هر  به  ندارد 
تنها پاسخشان این است که گرانی کشوری 
است و ما در آن دخیل نیستیم. وی ادامه می 
بازار شب عید در همه کشورهای دنیا  دهد: 
شرایطی را فراهم می کند که حتی مستمندان 

نیز بتوانند اندک مایحتاج خود را تهیه کنند.

روایت کاسبان
از خریدهای نوروزی

علیرضا یادگاری نایب رییس انجمن حمایت 
از حقوق مصرف کنندگان شهرستان بیرجند 
و فعال در رسته پوشاک  بیان می کند: رونق 
بازار سال به سال ضعیف تر  می شود و این  
گاها  و  صنفی  واحدهای  افزایش  دلیل   به 
اخیرا  حتی  و  مجازی  و  اینترنتی  فروشهای 
فروش کاال در منازل است که این افزایش 
واحدها موجب شده است فروش فروشگاه ها 
و واحدهای قدیمی در فروشگاه های جدید 

افتتاح تقسیم شود. 
اسفند  ماه  در  معتقد است  خرید مردم  وی 

همیشه بیشتر از سایر فصول است ولی هر 
سال نسبت به سال قبل قدرت خرید کمتر 
شده و دلیل آن  صرفه جویی است که مردم 
در پوشاک و هزینه  خوراک می کنند وی 
افزایش هزینه ها و ثابت ماندن درآمدها را 
از دالیل  کسادی بازار می دانند. ضمنا تنوع 
بیشتر  اجناس نسبت به سالهای قبل خیلی 
شده و جوابگوی هر نوع سلیقه ای است و  

فراوانی خوبی از هر نوع محصول داریم.

فروشگاه یا نمایشگاه ؟!

در این میان یکی از کاسبان بازار می گوید: 
را  خود  عیدی های  مردم  که  اسفند  اول  از 
از  شلوغ تر  کمی  بازار  گیرند،  می  دولت  از 
قبل شده است اما گویا مردم برای به دست 
خریدهای  و  می آیند  بازار  به  مظنه  آوردن 
خود را به روزهای آینده موکول کرده اند. او 
البته به خنده  می گوید: شاید هم برنامه ای 
برای خرید ندارند و ویترین گردی به عنوان 
یک تفریح، آنها را روانه بازار کرده است اما 
به هرحال ما امیدواریم که مردم پول داشته 
هم  بازار  چرخ  بلکه  تا  کنند  خرید  و  باشند 
توزیع  حوزه  در  که  دار  مغازه  این  بچرخد. 
ادامه  در  می کند،  فعالیت  پوشاک  عمده 
بسیار  سود  با  را  کاال  باید  اکنون  می گوید: 

اندک توزیع کنیم و گاهی هم آنقدر فروش 
به  مغازه  در  حضور  واقعا  که  است  پایین 
عنوان یک روز کامل کاری، صرفه اقتصادی 
باید هزینه و مالیاتش  برای ما ندارد و تنها 
انتظار  چشم  مردم  گوید:  می  او  بدهیم.  را 
باال رفتن درآمدشان هستند اما همانقدر که 
می  باال  هم  ها  هزینه  می رود،  باال  درآمد 
به  تنها منحصر  بنابراین خریدها هم  و  رود 
کاالهایی می شود که ارزان هستند و شاید 

هم نیاز فوری خانوارها باشند. 
با  پوشاک،  بازار  فعاالن  از  دیگر  یکی 
البته  افزاید:  می  همکارش  گفته های  تایید 
تولیدی های ایرانی بیشتری وارد میدان تولید 
شده اند، یعنی تالش می کنند که کاالی با 
بردن  باال  با  اما  کنند  تولید  متوسط  کیفیت 
تنوع، مردم را به خرید تشویق کنند.وی می 
اشاره کرد که  نکته هم  این  به  باید  افزاید: 
کیفیت اندکی پایین آمده است اما قیمت هم 
طوری تعیین می شود که مردم قدرت خرید 
داشته باشند و بعد از این که خرده فروش، 
کاال را به شهرستان حمل کرد، حداقل مردم 
به  ولی  باشند  داشته  را  آن  خرید  توانایی 

هرحال، نبض بازار، کند می زند.

کاهش و تثبیت قیمت 
برای مردم و کسبه مفید است

یکی از عرضه کنندگان مرغ نیز با اشاره به 
ضرر و زیان دو طرفه برای کاسب و مردم، 

می گوید: افزایش قیمت، کاهش تقاضا را در 
بر دارد و کاهش تقاضا به معنای کم شدن 
فروش ما و کاهش سود ناشی از کار ما است 

پس ارزانی برای همه نفع دارد.
این عرضه کننده گوشت سفید، روزهای آینده 
داند  ها می  قیمت  بیشتر  تغییرات  آبستن  را 
ابتدای ماجرا است شاید  این  و معتقد است: 
گوشت،  قطعا  اما  نکند  تغییری  نان  بهای 
مرغ،  تخم  مانند  ها  پروتئین  سفید،  گوشت 
آجیل و اقالم مصرفی با افزایش چشم گیری 
روبرو می شوند و تا زمانی که سازوکار قیمت 

گذاری آماده نشود این شرایط ادامه دارد.

دست در بازار آجیل
و شیرینی زیاد شده است

می  بیان  هم  فردوسی  کاسب  قاسمیان 
کند: فراوانی نسبت به سالهای پیش بیشتر 
باالست  شیرینی  و  آجیل  کیفیت  و  شده 
اکنون  است  مردم کم شده  توان خرید  اما 
و  داریم  قنادی   15 حدود  در  فردوس  در 
است  مهم  آنچه  ولی  است  زیاد شده  تنوع 
قرار  نظر  مد  ها  شیرینی  بهداشت  باید  که 
گیرد و از جاهای معتبر خرید شود.به گفته 
قاسیمان االن در اکثر سوپری ها هم انواع 
چون  که  شود  می  دیده  آجیل  و  شیرینی 

بصورت فله ای خریداری شده قیمت پایین 
تاریخ  بعضا  و  ندارد  مناسبی  کیفت  و  دارد 
مصرفشان تمام شده است.وی خاطر نشان 
می کند: من بیشتر از 30 سال در این شغل 
هستم  همان طور که گفته اند هیچ ارزانی 
که  بدانند  استان  مردم  نیست  دلیل  بی 
خیلی از این مواد مشکل دارند و از شیرینی 
کنندگان   عرضه  و  معتبر  های  فروشی 
سرشناس آجیل شهر خرید کنند.  قاسمیان 
متنوع  آجیل  های  قیمت  اینکه  بر  تاکید  با 
است می افزاید آجیل از کیلویی 20 تومان 
تا 80 تومان فروخته می شود که براساس 
به  کند  می  فرق  آن  کیفیت  و  آجیل  مدل 
بادام  مغز  از  آن  در  آجیلی که  مثال  عنوان 
آجیلی  از  گرانتر  شود  می  استفاده  پسته  و 
نخود  و  گردان  آفتاب  تخم  از  که  است 

تشکیل شده است.

۵۰۰ تن میوه تنظیم بازار شب عید، 
در خراسان جنوبی ذخیره شد

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی 
با اشاره به نزدیکی به روزهای پایانی سال، 
می گوید: میوه های طرح تنظیم بازار شامل 
مصوبه  اساس  بر  پرتقال،  و  درختی  سیب 
کمیته راهبری تنظیم بازار استان طبق سنوات 
گذشته و براساس تقویم تصویب شده از 27 
اسفند به تدریج به شبکه توزیع استان تزریق 
و تا 10 فروردین ادامه دارد. ولی پور مطلق 

نوع  از  درختی  سیب  کند:  می  نشان  خاطر 
سمیرم، پرتقال والنسیای جنوب، ، شکر سفید 
تولید داخل، گوشت مرغ منجمد تولید استان 
با تاریخ مصرف حداقل 5 ماه و گوشت قرمز 
منجمد برزیلی و تولید داخل از کاالهای تنظیم 
بازار است.رئیس سازمان جهاد کشاورزی  در 
استان  کشاورزی  جهاد  تعهد  درباره  ادامه 
برای تامین کاالهای شب عید تصریح  می 
در  تن ذخیره سازی  کند: سیب درختی 200 
در  تن   300 پرتقال  استان،  سردخانه های 
حال حمل از جنوب به سردخانه های استان، 
گوشت قرمز وارداتی از نوع سردست 15 تن 
وی  است.  تن   600 منجمد  قرمز  گوشت  و 
ادامه می دهد: مواد پروتئینی شامل گوشت 
قرمز وارداتی و گوشت مرغ منجمد به وسیله 
شرکت پشتیبانی دام کشور به زودی تعیین 

قیمت می شود. 

کارشناسان بر قیمت ها
نظارت خواهند داشت

تجارت  توسعه  و  بازرگانی  امور  معاون 
تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  خارجی 
خراسان جنوبی می گوید: به طور معمول در 
 10 تخفیف  حداقل  العاده  فوق  فروش های 
همچنین  جویبان  می شود.  اعمال  درصدی 

نمایشگاه  در  بازار  تنظیم  توزیع کاالهای  از 
بهاره خبر می دهد و می افزاید: سهمیه برنج 
استان در بخش کاالی تنظیم بازار 735 تن 
و سهمیه شکر نیز به میزان نیاز استان تعیین 
توسعه  و  بازرگانی  امور  معاون  است.  شده 
و  معدن  صنعت،  سازمان  خارجی  تجارت 
به کنترل  تجارت خراسان جنوبی همچنین 
نرخ پوشاک در بازارهای استان در ایام پایانی 

سال اشاره می کند .
از  متشکل  کمیته ای  تشکیل  از  جویبان 
کارشناسان سازمان صنعت، معدن و تجارت، 
انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان و 
برای  استان  اتحادیه های صنفی  کارشناسان 
دهد  می  خبر  پوشاک  قیمت  تصمیم گیری 
که به گفته وی از طرفی هم کارشناسان و 
بازرسان این سازمان بر قیمت ها در ایام نوروز 
گوید:  می  کرد.جویبان  خواهند  نظارت   96
برای رفاه حال مردم در ایام نوروز 96 در هر 
به صورت  واحدها  از  تعدادی  رسته و صنف 
فهرست  که  کرد  خواهند  فعالیت  کشیک 
اطالع  نقاط  دیگر  و  شهرها  ورودی  در  آنها 
سازمان  بازار  تنظیم  مدیر  می شود.  رسانی 
جهاد کشاورزی استان ادامه داد: اقالم تنظیم 
بازار نوروز 96 در استان بین تمام اتحادیه های 
زنجیره ای  فروشگاه های  روستایی،  تعاون 
توزیع می شود و شهروندان می توانند از ابتدای 
این   96 فروردین   14 تا  جاری  سال  اسفند 

اقالم را از این مراکز تهیه کنند.
 )Ava.news12@gmail.com(
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آغاز توزیع کارت ورود به جلسه آزمون دکتری از امروز 
 
باشگاه خبرنگاران جوان- کارت شرکت در آزمون ورودی دوره دکتری سال جاری از امروز سه شنبه سوم اسفند ماه توزیع می شود. کليه داوطلبان ثبت نام کننده 
در آزمون ورودی دوره دکتری نيمه متمرکز می توانند با مراجعه به سایت www.sanjesh.org از کارت شرکت در آزمون پرینت تهيه نمایند. نام و آدرس 
حوزه امتحانی بر روی کارت شرکت در آزمون داوطلبان مشخص گردیده است و این آزمون روز جمعه ششم اسفند ماه و در ساعت 8 صبح برگزار می شود.

یادداشت

در غیبت سرو، علف 
هرز صنوبر شده است

* رضوان

از  این فضای مجازی و دنیای الیتناهی، یکی 
بسیار آسیب هایش هم این است که بی شناسنامه 
می توانی اعالم هویت کنی. آسیب دیگرش هم این 
است که انگار چون این فضا را آدمیانی از جنس 
خودمان و نه خدا، خلق کرده اند؛ آنجا دیگر محضر 
خدا نیست. دیده اید در خیابانهای شهر یک شبه 
سوپر فروشگاه هایی آنچنانی ایجاد می شوند و تا 
وارد  وقت  هر  ثابت  ی  سرمایه  کرد  هزینه  زمان 
فروشگاه می شوی بوی تند قهوه مسحورت می 
کند و برو  و بیایی است. اما در اولین دور برگشت 
سرمایه به همان سرعت که یک شبه باز می شوند، 
یک شبه هم بسته می شوند. اینان فروشندگان تازه 
کاری هستند که آداب بازار و حجره داری نمی دانند. 
شاگردی نکرده اند، مهارت مردمداری ندارند، خمس 
و زکات را نیاموخته اند و ... . در فضای مجازی هم 
چنین واقعیتی هست. نوکیسگی از نوعی دیگر. منتها 
تنها سرمایه اش سواد خواندن و نوشتن است و بس. 
یعنی بتوانی بخوانی و بنویسی و اجیر شوی. همین. 
اصل و نسب را که می دانید یعنی چه؟ اصالت را 
هم. در فضای مجازی همان فضایی که در محضر 
که  ارزشهایی  همه ی  و  مفاهیم  این  نیست  خدا 
بخاطرش خون داده اند و یتیم شده اند و جای خالی 
شان هنوز نه در خانه که بر پیکره جامعه پیداست؛ از 
بین رفته است. زنهار مسلمانی !!! کجاست انصاف. 
زبان.  بندگان خدا. حرمت خانواده. حرمت  حرمت 
حرمت آدمیت ... ای وای بر این دنیای الیتناهی 
و نسیان آدمی. حریت و هویت را چه آفتی افتاده 
است. خراسان جنوبی منتسب به فرهنگ و ادب به 
کجا می رود. نگذاریم میراث پدرانمان طعمه فضای 
مجازی شود. خبر و خبرنگاری آن زمان که حقیر 
توفیق داشت در این عرصه فعال تر از امروز باشد، 
شرط اولش امانتداری بود و هدفش اطالع رسانی 
و آکاهی بخشی. امروز اما آفتی به جان قلم افتاده 
است. قلم که نه سرانگشتانمان. که به پیکره ی اشرف 
مخلوقات وصل است. که از عقل و عشق فرمان می 
گیرد ... همکاران عزیزم در فضای  مجازی و یا واقعی 
حرمت قلم و بیش از آن حرمت خودتان را نگهدارید.
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اگر می خواهید هنگام فروش طال 

و جواهر ضرر نکنید، بخوانید ...

آخرین خبر- طال و جواهر برای بسیاری از مردم 
حکم یک کاالی سرمایه ای را دارد که در زمان نیاز 
می تواند به سرعت به پول نقد تبدیل شود اما گاهی 
از فرمول فروش، فروشنده را حسابی  کم اطالعی 
متضرر می کند. این ضرر بویژه در فروش ‘جواهر’ 
بیشتر است و به دلیل قیمت باالتر و افت بیشترش 
نسبت به طال، بسیاری از شهروندان را شوکه می 
کند. فرق جواهر با طال در سنگ قیمتی یا نیمه 
قیمتی بکار رفته در جواهرات است؛ وزن این سنگ 
ها که ممکن است اتمی و یا اصل باشند، از طالی 
جواهر بیشتر است. در برخی موارد شهروندان مجبور 
شده اند که جواهر خریداری شده را پس از مدتی با 

افت قیمتی حتی تا 50 درصد بفروشند؛ 
شاید یکی از دالیل تن ندادن بیشتر مشتریان به 
خرید جواهر، مشاهده همین فرمول های عجیب و 
افت های شدید قیمتی باشد. رئیس اتحادیه طال 
و جواهر شهر کرمانشاه اما تاکید دارد که فروختن 
جواهر  همه  که  دارد  خاص  فرمول  یک  جواهر 

فروشی ها موظف به رعایت آن هستند.
فیروزی  مجتبی  جواهر:  فروش  فرمول   *
به کسانی که قصد فروش جواهرات خود را دارند، 
توصیه کرد با همراه داشتن فاکتور خرید حتما به 
جواهرفروشی که از آن خرید کرده اند،  مراجعه کنند. 
فروش  باشد، جواهر  اگر جواهر سالم  او،  گفته  به 
موظف است تنها 25 درصد قیمت کل جواهر را 
کسر کند و بقیه را به فروشنده )مشتری( برگرداند. 
آنچنان که فیروزی بیان کرد، 16 درصد از این مقدار، 
“سود” جواهر فروش و حدود 10 درصد هم “افت 
قیمت” )کاهش کیفیت( جواهر است. فیروزی عنوان 
کرد که قیمت جواهر در زمان فروش افت بیشتری 
نسبت به طال دارد اما این افت نباید بیشتر از “25 
درصد” قیمت جواهر باشد. او اظهار داشت:  افزایش 
یا کاهش قیمت طال در فاصله زمان خرید تا فروش 
هم باید محاسبه و بهای آن به مبلغ پرداختی اضافه 
یا از آن کم شود. به عنوان مثال اگر قیمت یک 
قطعه جواهر 10 میلیون تومان باشد، جواهر فروش 
با پس گرفتن آن موظف است 7.5 میلیون تومان با 

فرض ثابت بودن قیمت طال، به فروشنده بپردازد.

خواندنی ها

بیرجند  سرود  اجرای  پیگیری  قوسی-  جواد 
با  قبل  هفته  چند  آن  درمورد  گزارشی  چاپ  و 
با حضور  افرادی که  از  بود. یکی  بازخوردهایی همراه 
قضیه  و  پرداخت  توضیحاتی  ذکر  به  روزنامه  دفتر  در 
را از قبل روشن تر کرد مجری طرح سرود بیرجند بود. 
مطلبی پور مجری طرح اجرای سرود بیرجند به ذکر 

پرداخت.  تاملی  قابل  نکات 
برای  را  کتبی  درخواست   92 سال  در  گفت:  وی 
اجرای سرود بیرجند به شهرداری تقدیم کردیم و بعد 
از توضیحاتی که در مورد این طرح ارائه کردیم، مقرر 

شد سریعًا پیگیری، بررسی و اجرا شود.  
کرد  اعالم  موقع  آن  فرهنگی  امور  عمومی  روابط 
از  بعد  شود.  زده  شعر  فراخوان  متن  برای  است  الزم 
این اتفاقات تعدادی شعر - از جمله شعر آقای حسینی 
برگزاری جلسات کارشناسی،  از  بعد  ارسال شد.  مود- 
انتخاب  از  بعد  شد.  برگزیده  مود  حسینی  آقای  شعر 
اینکه  و  کرد  هزینه  برآورد  درخواست  شعر، شهرداری 

چه کسی خواننده این اثر خواهد بود. 
مطلبی پور ادامه داد: بعد از بررسی انجام شده، معلوم 
شد ساالر عقیلی 20 میلیون تومان دریافت می کند تا 
خواننده اثر باشد. همچنین صحبت از مجید اخشابی شد 

که وی 10 میلیون تومان درخواست می کرد. 
این قیمت ها مربوط به سال 1392 می باشد. و در 
زیاد  رقمی  را  مبلغ  این  شورا  اینکه  از  بعد  نهایت 
و  زاده صحبت هایی شد  اشرف  با حجت  دانست  می 

مقرر شد وی این کار را انجام دهد. 
راضی  تومان  میلیون   4 با  را  زاده  اشرف  حجت 
کردیم و برآورد هزینه با گروه موسیقی و تمام عوامل 
قرار شد  تومان مشخص شد.  میلیون   18 ها  و هزینه 
باشد.  ارکسترال  و  مقامی  از  تلفیقی  اثر،  موسیقی 

مطلبی پور اضافه کرد: بعد از حدود 8 ماه وقفه اعالم 
کردند باید به شورا فرستاده شود تا مصوبه و اعتباری 
بیرجند  سرود  طرح  مجری  یابد.  تخصیص  آن  برای 
بودم که شهرداری  تعیین کرده  داد: حتی من  توضیح 
پرداخت  پیش  را  قرارداد  درصد   20 حداکثر  تواند  می 
کارشناسی  بررسی  و  کار  انتهای  در  را  مابقی  و  بدهد 
قطعه پرداخت کند. بعد از رفتن به شورا به کمیسیون 

متعددی  جلسات  مجدد  و  شد  داده  ارجاع  فرهنگی 
برگزار شد. در واقع این طرح بین شورا و شهرداری و 
 - نهایت  در  شد.  می  کاری  پاس  فرهنگی  کمیسیون 
میانه های سال 93 - اعالم کردند اعتباری برای این 

طرح وجود ندارد و قضیه مسکوت ماند. 
می  را  پیگیری  دستور  شهردار  ها  ماه  از  بعد  مجدد 
آماده باش  برگزاری جلسات و حتی  از  بعد  باز  دهد و 

ما  به   -  94 زمستان  در   - موسیقی  گروه  و  خواننده 
اعالم کردند که اعتبار نداریم. 

چطور  که  است  سوال  جای  خیلی  من  برای 
صرف  را  تومان  میلیون   18 نیست  حاضر  شهرداری 

بکند.  ماندگاری  این چنین کار 
آیا واقعا شهرداری بودجه فرهنگی ندارد؟ مطمئنًا از 
مذاکره شویم  وارد  زاده  اشرف  با حجت  بخواهیم  اگر 
دیگر با مبلغ چند سال قبل نمی توانیم، چون وی آن 
برند  به  تبدیل  و  نیست  قبل  سال  چند  گمنام  جوان 
شخصی  یا  گروهی  اگر  میکنم  فکر  من  است.  شده 
چنین  اجرای  خواستار  استان(  از  خارج  بیرجندی)  غیر 
سرودی یا مشابه آن می بودند، حتمًا دوستان شورای 
پذیرفتند،  می  میل  کمال  با  و  میکردند  موافقت  شهر 
کار  این  که  شدند  می  راضی  هم  بیشتر  پول  با  حتی 
فرهنگی  کمیسیون  جلسه   2 حداقل  من  بگیرد.  انجام 
و  تلفنی  مرتبه  چندین  و  رفتم  عبدالرزاق  آقای  نزد 
هم  را  امور  بیشتر  داشتم،  گفتگو  ایشان  با  حضوری 

آقای محمدیان مشاور شهردار در جریان هستند.
من االن دنبال مقصر نمی گردم، ولی این یک نقطه 
ضعف است. این ها در ماه های ابتدایی میتوانستند به 
من بگویند که شما نه و یک نفر قوی تر از شما این 
تری  قوی  پیشنهاد  هم  موقع  اون  دهد،  انجام  را  کار 

فکر می کنم مطرح نبود. 
ها  نامه  و  ها  درخواست  تمام  ناراحتی  سر  از  من 
یک  با  حداقل  نه،  من  با  کاش  ای  ریختم،  دور  را 

دادند.  انجام می  را  اینکار  دیگری  شخص 
مختلفی  های  جشن  شهرداری  اینکه  نهایت  در 
برگزار می کند، خواننده های پاپ زیادی دعوت می 
شود که هزینه های زیادی را در پی دارد، ولی سرود 

ماند. می  ماندگار  هزینه،  آن  با  بیرجند 

شهرداری چرا سرود بیرجند را اجرا نمی کند ؟! 
وظیفه کمیسیون فرهنگی شورای شهر چیست؟

Ava.news19@gmail.com . عکس از : قوسی

کاریکاتور میدان امام حسین)ع(.  عکس از: محمود مسعودیجواد طریقی اکبرپور قاب عکس تابلو تلفن:
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معرفی کتاب 

منشور حقوق شهروندی
 

شهروندی،  حقوق  منشور  کتاب  خبر-  گروه 
در تیراژ 1000جلد با قیمت 30000 ریال توسط 
در  دانشگاه،  مدرس  پور،  آرین  محمدرضا  آقای 
منشور  کامل  متن  شد.  منتشر   95 ماه  بهمن 
حقوق شهروندی در بیست و نهم آذرماه 1395 
در همایش قانون اساسی و حقوق ملت با حضور 
حقوق  وکال،  از  زیادی  جمع  و  جمهوری  رئیس 
دانان و اساتید و کارشناسان رونمایی و به امضای 
آقای دکتر روحانی رئیس جمهور رسید و دارای 
120 ماده و در خصوص حقوق شهروندان می باشد.

تازه های فناوری

اختراعی که نابینایان را بینا می کند ! 

 شهر خبر- عینک eSight 3 اختراع تازه ای 
در دنیای فناوری است که به افراد نابینا کمک 
خود  اطراف  محیط  تماشای  به  قادر  تا  می کند 
دوربین های  از  استفاده  با  هدست  این  باشند. 
ضبط  به  قادر  خود  دقیق  فوق  و  پرسرعت 
استفاده  با  بوده و سپس  تصاویر محیط اطراف 
پرقدرتی  ویدئویی  خروجی  الگوریتم هایی  از 
حدی  تا  نابینا  افراد  برای  که  می کند  ایجاد 
شده  یاد  ویدئوهای  نمایش  است.  درک  قابل 
 eSight او.ال.ای.دی  نمایشگرهای  طریق  از 
می گیرد  صورت  فردنابینا  چشمان  برابر  در   3
محیط  در  که  آنچه  از  درکی  می تواند  وی  و 

اطرافش در جریان دارد، پیدا کند.

آگهی مزایده اموال غیر منقول - نوبت اول 

نظر به اینکه در پرونده اجرایی شماره 951025 محکوم عليه محمد علی برزگانی فرزند عباسعلی محکوم است به 
پرداخت مبلغ 507.770.000 ریال بابت اصل خواسته و غيره در حق محکوم له فاطمه زهرا منذری و محمد رضا کميلی و پرداخت 
مبلغ 24.000.000 ریال بابت حق االجرا در حق دولت و با توجه به توقيف پالک ثبتی به شماره 531 فرعی از 250 اصلی بخش دو 
بيرجند واقع در خيابان معلم 12 که حسب نظریه کارشناسی متراژ اعيان 936 مترمربع که ساختمان فوق در حال بهره برداری می 
باشد نازک کاری کف حياط و کف پيلوت و سقف کاذب پيلوت اجرا نشده است و نمای ساختمان از سمت حياط ناقص می باشد 
که ارزش ششدانگ از پالک فوق به مبلغ 10.500.000.000 ریال کارشناسی شده است که از طریق مزایده در روز یکشنبه تاریخ 
1395/12/15 از ساعت 9 الی 10 در دفتر اجرای احکام حقوقی به فروش برسد که قيمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به کسانی 
که باالترین قيمت را پيشنهاد نمایند فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ پيشنهادی فی المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده 
مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقيمانده ثمن معامله اقدام نماید در غير این صورت 10 درصد اوليه به نفع دولت 
ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. متقاضيان در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا مراجعه تا ترتيب 

بازدید آنان داده شود. هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود.
 رجبی - مدیر دفتر اجرای احکام حقوقی دادگستری بیرجند

آگهی مزایده اموال غیر منقول - نوبت دوم

نظر به اینکه در پرونده اجرایی شماره 93/1861 
محکوم عليه آقای محمدرضا زیبا فرزند عزیزاله محکوم است به 
پرداخت مبلغ 739.543.439 ریال در حق محکوم له مصدق 
بابت حق االجرا در  قاری و پرداخت مبلغ 29.000.000 ریال 
حق دولت و با توجه به توقيف به ميزان 17845 مترمربع اراضی 
مزروعی فاقد سابقه ثبتی واقع در جنب فرودگاه که در اجرای ماده 
101 قانون اجرای احکام مدنی توقيف گردیده است که ارزش هر 
مترمربع حسب نظریه هيئت کارشناسی 140.000 ریال که جمعا 
پالک فوق به مبلغ 2.498.300.000 ریال کارشناسی شده است 
که از طریق مزایده در روز شنبه تاریخ 1395/12/21 از ساعت 10 
الی 11 در دفتر اجرای احکام حقوقی به فروش برسد که قيمت 
پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به کسانی که باالترین قيمت را 
پيشنهاد نمایند فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ پيشنهادی 
فی المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر 
تا یک ماه نسبت به پرداخت باقيمانده ثمن معامله اقدام نماید. 
در غير این صورت 10 درصد اوليه به نفع دولت ضبط و مزایده 
تجدید خواهد شد. متقاضيان در صورت تمایل می توانند پنج روز 
قبل از موعد مزایده به این اجرا مراجعه تا ترتيب بازدید آنان داده 

شود. هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود.

رجبی - مدیر دفتر اجرای احکام حقوقی دادگستری بیرجند

آگهی مزایده اموال غیرمنقول - نوبت دوم

نظر به اینکه در پرونده کالسه 950136 اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان خوسف آقای مسعود خزاعی فرزند معاذاله 
محکوم است به پرداخت مبلغ 780/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 23/560/200 ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ 33/200/000 
ریال بابت حق الوکاله وکيل در حق محکوم له آقای مهدی اردونی و پرداخت مبلغ 39/000/000 ریال بابت حق االجرای دولتی در حق 
صندوق دولت و با عنایت به اینکه شخص ثالث به نام آقای هادی جعفری جهت تادیه بدهی محکوم عليه فوق الذکر اقدام به معرفی 22 
ساعت آب از چاه کشاورزی آقای اکبر قاسمی واقع در روستای مهدیه )جاده آرک( )که حسب نظر کارشناس منتخب دادگستری آبدهی برابر 
پروانه 5/5 ليتر در ثانيه می باشد. لکن فعال از آبدهی کمتری برخوردار است. موتور چاه برقی بوده و آب از محل موتور با لوله به استخر ذخيره 
آب منتقل می شود. کيفيت آب مطلوب به نحوی که قابل شرب می باشد. موقعيت چاه نزدیک به جاده آسفالت بوده و هم اکنون چاه فعال 
می باشد. هر ساعت آب چهل ميليون ریال ارزیابی گردیده است( و سپس تقاضای فروش آن را از طریق مزایده عمومی نموده است که این 
اجرا پس از طی مراحل قانونی و عدم پرداخت محکوم به توسط محکوم عليه قصد دارد  در تاریخ 1395/12/23 از ساعت 9 الی 9/30 صبح 
در محل اجرای احکام مدنی دادگستری خوسف از طریق مزایده عمومی اموال توفيقی محکوم عليه را به قيمت کارشناسی مبلغ هشتصد و 
هشتاد ميليون )880.000.000( ریال به فروش برساند. طالبين و خریداران می توانند همه روزه تا یک هفته قبل از زمان مزایده از اموال مورد 
مزایده با هماهنگی این اجرا بازدید و در زمان مزایده حضوراً شرکت نمایند. مال مورد مزایده به کسی فروخته خواهد شد که باالترین مبلغ را 
پيشنهاد نماید و خریدار می بایست مبلغ 10 درصد پيشنهادی خود را نقداً پرداخت و مابقی را ظرف مدت یک ماه به حساب سپرده دادگستری 
خوسف واریز نماید و پس از تایيد مزایده توسط دادگاه محترم صادرکننده حکم، تقاضای انتقال مالکيت اموال نماید و در صورت عدم تایيد 
مزایده توسط دادگاه محترم مبلغ 10 درصد واریزی به خریدار مسترد خواهد شد و در صورتی که خریدار مابقی وجه مزایده را در زمان مقرر 
به حساب سپرده واریز ننماید و یا اعالم انصراف نماید مبلغ 10 درصد پيشنهادی خریدار به نفع دولت ضبط خواهد شد و خریدار حق هيچ 
گونه اعتراضی را نخواهد داشت. مراسم مزایده با رعایت مواد 113 به بعد قانون اجرای احکام مدنی اجرا خواهد شد. هزینه های نقل و انتقال 
به عهده خریدار خواهد بود.                              مهدی چاپاری بورنگ - مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان خوسف

آگهی مزایده اموال غیر منقول - نوبت اول

پرداخت  به  است  فرزند محمد محکوم  عباسعلی عميدیان  آقای  اجرایی شماره 950367  پرونده  در  اینکه  به  نظر 
مبلغ 436.968.502 ریال بابت اصل خواسته و غيره در حق محکوم له مرکز آموزش 04 امام رضا )ع( بيرجند و پرداخت مبلغ 
20.000.000 ریال بابت حق االجرا در حق دولت و با توجه به توقيف پالک ثبتی به شماره 5 فرعی از 3028 اصلی بخش 1 بيرجند 
واقع در پایين شهر معروف به گاراژ پامرغی که مشخصات ملک عرصه طبق سند 288/2 مترمربع حدود اربعه شماالً به طول 10 متر 
به پالک 2 فرعی شرقاً به طول 26 متر به پالک 4 فرعی جنوباً به طول 12 متر جاده شوسه کالته حاجی و غرباً به طول 26/4 متر 
به پالک 6 فرعی که ارزش ششدانگ با توجه به مراتب فوق 3.977.160.000 ریال کارشناسی شده است که از طریق مزایده در روز 
چهارشنبه تاریخ 1395/12/18 از ساعت 10 الی 11 در دفتر اجرای احکام حقوقی به فروش برسد که قيمت پایه از بهای ارزیابی شده 
شروع و به کسانی که باالترین قيمت را پيشنهاد نمایند فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ پيشنهادی فی المجلس از برنده مزایده 
دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقيمانده ثمن معامله اقدام نماید در غير این صورت 10 درصد اوليه 
به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. متقاضيان در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا مراجعه 

تا ترتيب بازدید آنان داده شود. هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود.
 رجبی - مدیر دفتر اجرای احکام حقوقی دادگستری بیرجند

تولید کننده مبلمان سلطنتی و راحتی 
بهترین ها را با مناسب ترین قیمت

 از ما بخواهید. 

گالری مبل
 ایـران

بیرجند ، بلوار صیاد شیرازی ، روبروی مجموعه تجاری میرداماد ،واحد 37 مبل ایران
نقد و اقساط       09156685767
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 تحولی عظیم در صنعت قالیشویی 
 حس لطافت و پاکیزگی را با ما تجربه کنید.
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5 آدمی که همین امروز باید از دستشان راحت شوید!

سه شنبه *3  اسفند   1395 * شماره 3729

آیه روز  

و در گهواره ]به اعجاز[ و در ميانسالى ]به وحى[ با مردم سخن مى  گويد و از شايستگان است.
 سوره آل عمران، آيه 46

حدیث روز

حذر کن از مواردی که بايد عذرخواهى کنى ، زيرا مؤمن نه کار زشتى انجام مى دهد و نه به عذرخواهى 
مى پردازد، اما منافق همه روزه بدی مى کند، و به عذرخواهى مى پردازد. امام حسين )عليه السالم(

روی بنمايى و دل از من شوريده ربايى
تو چه شوخى که دل از مردم بى ديده ربايى
تو که خود فاش توانى دل يک شهر ربودن

دل شوريده روا نيست که دزديده ربايى

شعر روز 

پلکی احساس

حرف های ابریشمی موفقیت

سبک زندگی

نگرش

یک لحظه مکث کن

مهارت هایی که 24 سالگی 
به بعد باید بیاموزید

بيش  بايد  شما  که  است  سنى  سالگى،   24 سن 
دانشگاه  از  دهيد. شما  اهميت  خود  به   از هميشه 
فارغ التحصيل شده ايد، دوستان زيادی پيدا کرده 
ايد و در حال تجربه دنيای اطراف تان هستيد.اما 
اين سن از آن جهت اهميت دارد که شما دنيای 
نوجوانى خود را پشت سر گذاشته ايد و وارد دنيای 
پخته تر بزرگسالى مى شويد که باقى زندگى شما را 
نيز تحت تاثير قرار مى دهد. کارهايى را که در اينجا 
برايتان آورده ايم، در سن 24 سالگى، قبل از اين که 
دير شود، انجام دهيد. فرقى نمى کند که شغل شما 
چيست، بازاراياب، مدير، خبرنگار، مهندس يا...، شما 
هميشه در حال خريد و فروش هستيد. اين خريد و 
فروش مى تواند مالى يا دانشى باشد که به ديگران 
انتقال مى دهيد. دانستن دانشى کلى در مورد فروش 

مى تواند شما را در هر رقابتى پيروز کند.
 جهان جای تجربه کردن است، پس بد نيست گاهى 
پايتان را از مرزهايى که برای خود ساخته ايد، بيرون 
بياوريد و دنيای اطراف تان را تجربه کنيد. به غواصى 
برويد، با افراد جديدی که مى بينيد ارتباط برقرار 
کنيد، شغل های متفاوتى را آغاز کنيد...برای همه 
انسان ها الزم است تا در زمينه خاصى مهارت داشته 
باشند. به عنوان مثال اگر شما يک هنرمند باشيد و 
روزی از کاری که داريد، استفا دهيد، مى توانيد برای 
خودتان کار و از هنری که داريد، نه تنها لذت ببريد 
بلکه کسب درآمد نيز کنيد. بله، عاشق شويد. اگر 
عاشق نشويد، از بهترين حس های جهان محروم 

خواهيد ماند.

هنوز اسیر نفس خویشی

نشين  گوشه  عابدی  بر  سلجوقى   سلطان 
مطالعه  سرگرم  حکيم  شد.  وارد  گزين  عزلت  و 
بود و سر بر نداشت و به ملکشاه تواضع نکرد، 
بدان سان که سلطان به خشم اندر شد و به او 

گفت: آيا تو نمى دانى من کيستم؟
فالن  که  هستم  مقتدری  سلطان  آن  من 
ياغى  فالن  و  کشتم  خواری  به  را  گردنکش 
به  را  کشوری  و  کشيدم  زنجير  و  غل  به  را 

تصرف در آوردم.
تو  از  تر  نيرومند  من  گفت:  و  خنديد  حکيم 
اسير  تو  که  ام  کشته  را  من کسى  زيرا  هستم، 
با تحير پرسيد:  او هستى. شاه  چنگال بى رحم 

اوکيست؟حکيم گفت: آن نفس است. 
اسير نفس  ام و تو هنوز  را کشته  من نفس خود 
من  از  نبودی  اسير  اگر  و  هستى  خود   اماره 
نمى خواستى که پيش پای تو به خاک افتم و عبادت 
خدا بشکنم و ستايش کسى را کنم که چون من 
انسان است.شاه از شنيدن اين سخن شرمنده شد و 

عذر خطای گذشته خود را خواست.

اگر با بسياری از دوستانتان با وجود خصلتهای 
بدشان کنار مى آييد و سعى مى کنيد بيشتر 
 تاثير گذارباشيد تا تاثيرپذير، شما را تحسين 
بايد  افراد هستند که  از  اما برخى  مى کنيم 

حتما رابطه تان را با آنها قطع کنيد .
آدم منفی باف: من فکر می کنم این 
آدم هیچ وقت به درد تو نمی خورد.”

هيچ وقت پيش نمى آيد زمانى که شما به اين 
افراد زنگ مى زنيد تا اخبار جالبى را با آنها در 
ميان بگذاريد آنها حس خوبى را به شما منتقل 
کنند. آدم های منفى باف مانند مسکن هايى 
 هستند که روز خوب شما را به جهنم تبديل
مى کنند. آنها ليوان را نيمه خالى و ترک خورده 
آنها غر اوضاع خوب است  بينند. وقتى   مى 

نياز  شما  است،  بد  اوضاع  وقتى  زنند؛  مى 
پيدا مى کنيد که گوشى روی گوش هايتان 
بگذاريد. آدم های منفى باف فکر مى کنند 
به زبان  که چيزها را همان طور که هست 
در  اما  گويند،  مى  را  واقعيت  و  آورند  مى 
حقيقت آن ها فقط افسردگى و منفى گرايى 

را منتقل مى کنند.

حالل مشکالت: “می دانی که من 
همیشه می توانم به تو کمک کنم”

او  نزد  هميشه  شما  که  است  شخصى   اين 
از  را  شما  تواند  مى  هميشه  چون  رويد  مى 
مخمصه نجات دهد. شما هيچ وقت نياز پيدا 
نمى کنيد که نگران شويد چون مى دانيد که 
مشکل شما هر چه باشد او به شما کمک خواهد 
کرد. شايد شما اين را به پای اين بگذاريد که 
او دوست خوب شماست، اما در واقع او کسى 
است که هميشه کارها را برای شما انجام مى 
دهد.چرا شما بايد اين چنين کسى را از خود 
دور کنيد: آيا وقتى کنار اين فرد باشيد او به 
شما اجازه مى دهد که به عنوان يک فرد رشد 
کنيد؟ يا مانعى است برای شکوفايى پتانسيل 
دوستى  بين  باريکى  اوقات خط  برخى  شما؟ 
پشتيبان بودن و اينکه تمام کارهای کسى را 
انجام دهى وجود دارد. اين رفتار مى تواند باعث 
تحليل رفتن و فشار آوردن به رابطه شما شود.

 افراد آویزان و سوءاستفاده گر:“می توانی 
دوباره حسابمان را پرداخت کنی؟

که  رسيد  مى  نظر  شده.”به  گم  پولم  کيف   

اين دوستتان وقتى موقع حساب کردن پولى 
يا انجام کاری مى شود ناگهان دچار فراموشى 
مى شود. ممکن است شما ببينيد که هميشه 
پول همه چيز را پرداخت مى کنيد، چون هر 
وقت که بيرون مى رويد دوستتان کيف پولش 
را در خانه جا گذاشته يا اينکه وقتى زمان آن فرا 

مى رسد که جبران کند پيدايش نيست.
کنيد:  دور  از خود  را  افراد  اين  است  نياز  چرا 
بيرون رفتن با افراد مفت خور لذت دوستى را از 
بين مى برد. با اين که دعوت دوستانتان به شام 
يا کمک کردن به آنها حس خوبى مى دهد، 
اين قضيه نبايد يک طرفه باشد. اگر مى بينيد 
که هميشه شما صورت حساب ها را پرداخت 
مى کنيد، پول قرض مى دهيد يا مدام کمک 
قربانى يک  احتماال  کنيد  های مختلفى مى 
دوست سورچران شده ايد که دارد از مهربانى 

شما سوءاستفاده مى کند
افراد بد قول:“می دانم که گفتم می آیم 
ولی چیز دیگری پیش آمد. ببخشید.”

قابل اعتماد بودن نکته قوت يک فرد بدقول 
به  آيا  دانيد که  نيست. شما هيچ وقت نمى 

برنامه هايى که شما ريخته ايد مى آيد يا مانند 
اوقات نمى آيد و لحظه آخر غيب مى  اکثر 
شود. برای شما سخت است که روی حرف 
کسى  آخرين  او  و  کنيد  باز  حساب  او  های 
است که در لحظات سخت انتظار داريد که 
حاضر شود. منتظر نباشيد که به تماس های 
شما جواب دهد يا پيغام برايتان بفرستد چون 
ممکن است انتظارتان هفته ها طول بکشد.

چرا نياز است اين افراد را از خود دور کنيد: 
است که  اين طبيعى  و  آيد  پيش مى  اتفاق 
برنامه های کسى تغيير کند ولى خسته کننده 
هميشه  که  باشى  داشته  دوستى  که  است 
قول  و  قرار  زير  يا  کند  کنسل  را  ها  برنامه 
هايش بزند. اگر گاهى نتوانى به جايى بيايى 
کسى  به  مدام  اينکه  اما  است  درک  قابل 
يک  برای  نيست.  قبول  قابل  کنى  بدقولى 

دوستى هر دو طرف بايد سعى کنند.
رقابت کننده: “ببینیم چه کسی

 امشب بهتر است.”
تا خوش  بيرون مى رويد  او  با  هر وقت که 
بگذرانيد، حس مى کنيد که برای يک رقابت 

ثبت نام کرده ايد. از لباس گرفته تا موفقيت 
ها و شغل ها، افراد رقابت کننده از هر چيزی 
يک مسابقه مى سازند. ارتقا گرفته ايد؟ پس 
او هم سعى مى کند ارتقا بگيرد. دوره جديدی 
او هم تالش مى  ايد ؟ پس  را شروع کرده 
کند اين کار را انجام دهد . فرد رقابت کننده 
هميشه راهى پيدا مى کند تا از شما برتری 
يابد و اکثرا دوست ندارد که توجه همگانى را 

با کسى شريک شود.
چرا نياز است اين افراد را از خود دور کنيد: 
دوستانى  است  خيلى خوب  که  حال  اين  با 
داشته باشيد که شما را به چالش مى کشند 
و به شما انگيزه مى دهند تا بهتر باشيد، مى 
تواند خسته کننده باشد که با کسى سر و کار 
داشته باشيد که دوستى تان را مانند رقابت 
مى بيند و زندگى خودش را با شما مقايسه 
را  همديگر  که  است  بهتر  هميشه  ميکند. 
انجام  با هم کارهای بزرگ  تشويق کنيد و 
دهيد بدون اينکه فکر اين را داشته باشيد که 
دوستتان مدام سعى مى کند راه هايى پيدا 

کند که از شما جلو بزند.

عارفانه روز

اگر ذره بين نگاه قوی باشد در تمام صفحه های 
ورق خورده ی زندگى اثر انگشت او ديده

 مى شود چه بچه گانه است که فکر مى کنيم 
همه اش را به تنهايى ، رنگ کرده ايم

آميختن سخن راست با دروغ مانند عياری
 است که به سکه های نقره و طال نهند.
 هرچند مايه استحکام مسکوک است،

 اما از بهای آن مى کاهد.

خوشبخت ترين افراد کسى است که فضيلت 
ديگران را قدر بداند و از خوشبختى ديگران

 نيز احساس مسرت کند.

آدمى شاگردی است که درد و اندوه او را
 تعليم مى دهد و هيچکس بدون احساس 

اين معلم قادر به شناسايى خود نيست.

                        

کردن،  امتحان   -1 افقی: 
مرده  جانور   - کردن  آزمايش 
- سست و بى حال 2- خرقه، 
قدر  ارزش،   - خرقه درويشى 
در  که  تلسکوپى   - قيمت  و 
به  ميالد   1۹۹۰ سال  آوريل 
فضا فرستاده شد 3- منطقه ای 
در اسکاتلند که  در سال 1۹88 
هواپيما در آن سقوط کرد و 27۰ 
نفر کشته داد - باشگاه اسپانيايى 
از تقسيمات  4- مايع حيات - 
 -5 گزيدن  اقامت   -  شهری 
رب النوع جنگل و  رود يونانيان 
تند  کننده،  تاخت   - باستان  
شب  روشنايى  چراغ   - رونده 
برای   - پرنده  پرواز  عضو   -6
سيارات  و  کهکشان  کشف 
 ديگر به آسمان مى فرستند - 
هميشه   خليج  در  ای  جزيره 
فارس 7- قشون، قوای نظامى - 
از سوره های قرآن - کافى 8- 
منسوب به اتم - ضمير متصل 
مونث - ساز شاکى - برج، قلعه 
۹- خيس و نمدار - از ابتکارات 
ايرانى در دوران بسيار  معماران 
کهن برای بنايى ساختمان - راه 
از   - زمان  روزگار،   -1۰ رونده 
مکانى   - ايران  جنوبى  بنادر 

دشت   - گرسنه   -11 مکه  در 
تبريز  شهر  مغرب  در  بزرگى 
بودن  برپا  ترعه 12-  کاريز،   -
- جزيره ای در نزديکى کيش 
- قدم يکپا 13- آگاهى خواستن، 
خبرگرفتن - از ادويه جات 14- 
بهترين دوست - جمع مکرمه 
- دره، 15- زمينه - تاج، کاله 

پادشاهى - منسوب به قانون
مريض-  غذای   -1 عمودی: 
شدن،  شريک   - ادبى  فنون 
انبازی 2- شيرينى ماه رمضان 
ظلم   - دفن  محل  خاک،   -
3- شيخ- جمع الم- راستى، 4- 
نوعى دستگاه صوتى و تصويری 
کوچک-  رشته - بندگى کردن 
انگاری  سهل  سروری-   -5
علمى  جايزه  معتبرترين   -6
است که به يک دانشمند تعلق 

مى گيرد- اعمال زور - دوام 7- 
دستها - دست کشيدن از گناه - 
سوره های که درمکه الهام مى 
شد 8- امرود، گالبى - منسوب 
به نون - کيسه، پارچه ضخيم و 
کلفت - مادر عرب ۹- شهری 
آنچه   - پنهان   - سوئيس  در 
بماند  باقى  آب  روی  بر  که 
نام  راه -  1۰- دخل- روش و 
عاشق عذرا 11- تنبلى ، سستى 
 - دهليز  داالن،  اجزا  12-   -
ميوه گرمسيری - با وارد شدن 
غير  ظرفيتى  قشر  در  الکترون 
 -13 مى شود  تشکيل  فلزات 
فرمان ها - در امان - دوست 
شير   -14 خارجى  داشتن 
بزرگتر - زاری کردن  عرب - 
15- نسل، فرزند - کشوری در 

آفريقا- حرف دهن کجى.
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نصب داربست فلزی 
با قیمت مناسب در اسرع وقت

  09153637507- حسینی

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

تجربه کنید.   09158668002

زندگی آفرینش شاهکاری ماندگار است
 در تحقق این آرمان همقدم
 با شماخواهیم بود 
سازنده انواع کابینت، 
 کمد و غیره با صفحه ضد آب و
 زیر ظرفشویی ضد آب با شرایط پرداخت ماهیانه

 از 2 ماه تا 8 ماه با چک بدون ضامن و بدون بهره 
 با بیمه آتش سوزی و زلزله به مدت یک سال در خدمت شما همشهریان عزیز هست
 آدرس بیرجند خیابان مدرس تقاطع 15 خرداد رو به رو ی بانک صادرات قطعه چهارم سمت راست

با مدیریت : مسعود علیزاده         09153410668

فروش استثنایی آپارتمان در حال 
ساخت ، در مرحله اجراي اسکلت، 90 
متر مفید ، دو خواب ، تراس  انباري ، 
پارکینگ ، واقع در غفاری با پرداخت

 30 میلیون تومان  
09155612431 - 09155614208

فروش یک واحد مرغداری گوشتی
 10هزار قطعه ای واقع در دشت بجد

09156700502

به چند نفر بازاریاب  )ویزیتور( حضوری خانم و آقا 
مسلط به امور بازاریابی با پورسانت عالی و یک نفر 

خانم جهت بازاریابی تلفنی نیازمندیم.
09152651699 - 32433548 

راننده پایه یک جویای کار در شرکت ها 
یا سازمان های دولتی و خصوصی

09338103945- 09903594577فالحی

پخش مواد غذایی ایران زمین به منظور 
تکمیل کادر فروش خود در نظر دارد 

تعدادی بازاریاب آقا و خانم استخدام نماید.

تلفن جهت هماهنگی: 
32300321-09151647579

شاهسوند نمایندگی خراسان  جنوبی 
برای کادر شرکت یک مدیرفروش

با تجربه و تعدادی بازاریاب 
درسطح استان نیازمند است.

32258273 -09152016208

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 ص
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

حمل بارواثاثیه منزل باکادری مجرب وماهر

جابجایی تخصصی اثاثیه منزل با کامیون 
بزرگ مسقف پتودار، مخصوص حمل 

اثاثیه منزل، با کارگران مجرب و ماهر درامر 
جابجایی اثاثیه، همراه با 

تضمین جابجایی 
صالحی منش  

09157213571

سمسـاری صـادق
خرید لوازم منزل و اداری با باالترین قیمت

09380160779- علی آبادی

سمساری تهران پارس
 کلیه لوازم منزل و اداری شما را به 

باالترین قیمت نقداً در محل خریداریم. 
32239048 -09159618050 

فرش نو با دست دوم تعویض می شود.
09151630435

09159639253 - نیازی

با مرغوب ترین چرم های تبریز 
تمام دست دوز با چرم گاوی 
سجادشهر، فلکه دوم 
روبروی بانک سپه 
32413754

 09155125536
 نخعی

تولیدی کفش آس

خشکشویی صدف
شستشوی انواع پرده، پتو، روفرشی، شستشوی انواع مبل، خوشخواب، صندلی 

اداری، خودرو در محل / باز و بست پرده رایگان/ همراه با پیک رایگان
خیابان آوینی، نبش صدف 6   09155632009- 32340188 مدیریت: فدائی

محالتی - بین توحید و مدرس   09153619297
ایزوگــام  مصطفی هریوندی
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مهاجم سرخ پوشان در لیست 18 نفره برانکو قرار گرفت

 ایرنا - مهاجم تیم فوتبال پرسپولیس برای دیدار مقابل الهالل 
عربستان در چارچوب رقابت های لیگ قهرمانان آسیا در لیست 
باشگاه  اطالعیه  گرفت.در  قرار  سرخپوش  بازیکنان  نفره   18
پرسپولیس آمده است: طارمی محرومیت خود را طبق آیین نامه 
برای  البته  است.  گذاشته  سر  پشت  سال 2014  در  ها  رقابت 
بودیم  آسیا  فوتبال  کنفدراسیون  رسمی  تائید  منتظر  اطمینان 
که با تایید آنها هیچ نگرانی برای حضور مهاجم سرخپوشان در 
این دیدار وجود ندارد.دیدار دو تیم فوتبال پرسپولیس و الهالل 
عربستان از گروه چهار لیگ قهرمان آسیا، امروز سه شنبه ساعت 

ساعت 18 و 30 دقیقه در شهر مسقط برگزار می شود.

 اولین پیروزی نماینده های ایران در آسیا 

ایسنا- تقابل شاگردان پورموسوی و نماینده عربستان در لیگ 
قهرمانان آسیا با برتری یک بر صفر نماینده ایران به پایان رسید. 
لیگ قهرمانان  انتخاب، در چارچوب مرحله گروهی  به گزارش 
آسیا و از گروه دوم این رقابت ها،  روز گذشته دو تیم استقالل 
خوزستان و الفتح عربستان در ورشگاه سلطان قابوس عمان به 
مصاف هم رفتند که در پایان شاگردان سیروس پورموسوی موفق 
شدند با تک گل اعالیی مقابل نماینده عربستان به پیروزی برسند 
و اولین برد خود در این مسابقات را کسب کند. در دیگر دیدار 
این گروه دو تیم لخویای قطر و الجزیره امارات از ساعت 1۷:20 

به مصاف هم خواهند رفت.

فیفا تولد اسطوره پرسپولیس را تبریک گفت

دو روز گذشته تولد کریم باقری بود و اینستاگرام رسمی فیفا تولد 
ستاره پرسپولیس را تبریک گفت.فیفا درباره باقری نوشت: » تولد 
43 سالگی کریم باقری مبارک! این هافبک، که به شوت های 
قدرتمندش مشهور بود در سال 1۹۹8 با ایران در جام جهانی 
حضور پیدا کرد. او در مسابقات انتخابی توانسته 1۹ گل به ثمر 

برساند که بهترین گلزن در شش قاره است.«

مصدومیت قهرمان جودو جوانان بخیر گذشت

در  مصدومیت  از  پس  آسیا  جوانان  جودو  سابق  قهرمان  مهر- 
مسابقات انتخابی از کادر فنی خواست فرصت دیگری به او بدهند.

رقابت های انتخابی تیم ملی کاراته صبح روز گذشته آغاز شد که 
در جریان یکی از مبارزات سجاد حیاتی در پیکار با آرش علی نژاد 
دچار آسیب دیدگی شدید شد و به بیمارستان منتقل شد. او خیلی 
زود به سالن برگشت و با کادر فنی تیم ملی در مورد این مشکل 
صحبت و درخواست کرد فرصتی دوباره برای حضور در مرحله 

بعدی رقابتهای انتخابی در اختیارش قرار گیرد. 

کاهش وزن با زودتر شام خوردن 

توانایی چربی سوزی بدن بعد از  12 تا 14 
داری(  زوه  مانند  )حالتی  نخوردن  ساعت 
افزایش می یابد و به اوج خود می رسد. یعنی 
هرچقدر فاصله وعده شام شما تا صبحانه تان 
بیشتر باشد، بیشتر هم چربی می سوزانید.
پس به جای حذف شام، زودتر آن را میل 
از خوردن شام  بعد  اولیه  کنید.در ساعات 

بدن هنوز گلیکوژن می سوزاند اما بعد از 
گذشت 12 ساعت بدن شروع به سوزاندن 
چربی ذخیره می کند. عالوه بر این سطح 
گرسنگی افرادی که کالری روزانه شان را 
در بازه 6 ساعته مصرف می کنند نسبت به 
افرادی که در بازه 12 ساعته کالری مصرف 

می کنند از ثبات باالتری برخوردار است.

وضعیت نشستن ممنوع برای کودکان!

تمایل  کودکان  از  بسیاری  ایران-  عصر 
زمین  روی   W وضعیت  در  که  دارند 
احساس  حالت  این  در  زیرا  بنشینند 
دارند.  بیشتری  پشتیبانی  و  امنیت 
حقیقت  این  از  والدین  بیشتر  متاسفانه، 
وضعیت  در  نشستن  که  نیستند  آگاه 
بیشتری  عوارض  به  تواند  می   W

می  که  مشکلی  شایع ترین  شود.   منجر 
 W وضعیت  در  نشستن  واسطه  به  تواند 
همچنین،  است.  دررفتگی  بگیرد،  شکل 
و  کوتاه  موجب  تواند  می  وضعیت  این 
سفت تر شدن عضالت شود، که در نتیجه 
تعادل  حرکتی،  های  مهارت  توسعه  آن، 

و هماهنگی تحت تاثیر قرار می گیرند. 

افزایش دو برابری دیابت با مصرف کره

مهر- تحقیقات  نشان می دهد افرادی که 
دو  کنند  کره مصرف می  روزی 12 گرم 
برابر بیشتر در معرض ابتال به دیابت قرار 
دارند.چربی اشباع شده حیوانی نظیر کره و 
پنیر سرشار از اسیدهای چرب اشباع شده و 
چربی های ترانس هستند، از این رو مصرف 
این چربی ها موجب افزایش ریسک ابتال 

به دیابت نوع2 می شود درحالیکه مصرف 
ماست پرچرب با کاهش این ریسک مرتبط 
است.در حالیکه رژیم های غذایی گیاهی 
مملو از حبوبات، غالت سبوس دار، میوه 
ها، سبزیجات و مغزیجات آجیلی بیش از 
غذاهای حیوانی نظیر گوشت قرمز و گوشت 

فرآوری شده برای سالمت مفید هستند.

درمان سردی دست و پا

سیمرغ- سرد بودن دست  و پا یک مشکل 
سردی  موارد،  برخی  در  اما  است.  شایع 
می تواند نشانه مشکالت جدی  تر ازجمله 
و  لوپوس  عروق،  محیطی  بیماری های 
این  وجود،  با  باشد.  روماتوئید  آرتریت 
بیشتر افرادی که دست  وپایشان سرد می 
شود سالم هستند. راه های طبیعی درمان 

از  استفاده  عبارتنداز:  پا  و  دست  سردی 
بیلوبا،  ژینکو  تلخ،  شکالت  مانند  موادی 
آب.  نوشیدن  و  تند  غذایی  مواد  خوردن 
دقیقه  تا 45   30 روزی  ها  این  بر  عالوه 
ورزش، به  ویژه پیاده روی سریع یا طناب 
زدن باعث جریان یافتن خون در دست و 

پا و گرم نگه  داشتن آن ها می شود. 

از  یکی  استخوان  پوکی  جم-  جام 
گریبان  که  است  مشکالتی  دردسرسازترین 
به  پا  که  خانم هایی  ویژه  به  را  افراد  بیشتر 
سن گذاشته اند می گیرد.پوکی استخوان  در 
به حساب  شایعی  بیماری های  از  یکی  واقع 
را در سنین  افراد آن  از  می آید که بسیاری 
استخوانی  توده   کاهش  می کنند.  تجربه  باال 

است.  استخوان  پوکی  همان  واقع  در  بدن 
استخوان  پوکی  ایجاد  در  زیادی  عوامل 
نقش دارد که بسیاری از این عوامل غیرقابل 
پوکی  به  ابتال  کاهش  برای  است.  کنترل 
ویژه ای  توجه  باید  باال  سن  در  استخوان 
دلیل  این  به  داشت،  نوجوانی  و  کودکی  به 
برای ساخت  زمان  مهم ترین  پایین  که سن 

پوکی  به  ابتال  می آید.  حساب  به  استخوان 
استخوان با برخی عالئم همراه است که باید 
پشت  قوز  مثال،  برای  گرفت.  جدی  را  آنها 
در  استخوان  پوکی  عالئم  از  یکی  می تواند 
سنین باال باشد. عالوه بر آن، شکستگی که 
می شود،  ایجاد  ساده  خوردن  زمین  اثر  در 
افراد  است.  استخوان  پوکی  نشان دهنده 

پزشک  به  حتما  باید  عالئم  این  مشاهده  با 
برای  که  درمان هایی  از  کنند.یکی  مراجعه 
پوکی استخوان می توان از آن کمک گرفت، 
استفاده از داروهایی است که باعث تحریک 
بر  عالوه  می شوند.  استخوانی  سلول  ساخت 
این، مصرف داروهایی که بازجذب استخوان 
را کاهش می دهند نیز می تواند مفید باشد. 

پوکی استخوان را چقدر می شناسید؟

دندان عقل را بکشیم یا نکشیم؟

جام جم- دندان عقل آخرین دندان دایمی 
است که معموال در سنین نوجوانی رشد آن 
آغاز می شود و به همین دلیل به آن دندان 
عقل می گویند.دندان عقل را نباید بی دلیل 
و  بروز مشکل  این که موجب  کشید، مگر 
ناراحتی شود دندان عقل اگر درست و بجا 
رویش یابد، مثل بقیه دندان ها مفید و مؤثر 

در سیستم جونده بوده و با وجود تصور غلط 
عامیانه در این موارد نباید کشیده شوند.

بهترین سن برای جراحی دندان عقل زیر 
و  عوارض  چراکه  است،  سالگی   20 سن 
درد کمتری دارد. این دندان کمی دیرتر از 
دندان های دیگر رشد می کند و در سنین 

1۷ تا 21 سالگی  تازه می روید. 

قتل عام خانوادگی به خاطر ارثیه

مهندس جوانی که به اتهام قتل عام سه عضو خانواده اش تحت تعقیب پلیس بود، ده ساعت بعد از 
جنایت بازداشت شد. متهم در بازجویی اولیه مدعی شد چون خانواده اش ارثیه او را نداده اند عصبانی 
شده و به این جنایت تلخ دست زده است.متهم به قتل به افسر تحقیق گفت: من ازدواج کرده ام اما 
به دلیل اختالف هایی از همسرم جدا شدم. هفت سال هم به هند رفتم و مدرک مهندسی ام را آنجا 
گرفتم. مدتی بود که از پدرم می خواستم پولی به من بدهد تا شرایط زندگی ام را بهتر کنم. حتی 
این اواخر از اوخواسته بودم سهم االرث مرا بدهد که قبول نمی کرد. برسر همین موضوع با آنها درگیر 
شدم.خیلی عصبانی بودم. تبری که در حیاط خانه بود، برداشتم و با آن ضربه هایی به والدینم زدم 
که آنها غرق در خون افتادند. خواهرزاده ام شاهد این جنایت بود که او را هم خفه کردم و بعد با سوار 
شدن به خودروی سمند فرار کردم.با اعتراف های اولیه متهم، او با قرار قانونی در بازداشت به سر 
می برد. همچنین قراراست متهم برای مشخص شدن سالمت روانی اش به پزشکی قانونی منتقل شود.

کنترل والدین برفرزندان درفضای مجازی

 کنترل و نظارت والدین بر روی عملکرد فرزندان در زمان کار با رایانه و به خصوص اینترنت،در اکثر خانواده ها وجود نداشته و این امر موجب بروز آسیب 
هایی برای فرزندان شده است.با توجه به پیشرفت های روز افزون حوزه آی تی و بروز فاصله اطالعاتی میان والدین و فرزندان که از آن به شکاف دیجیتالی 
یاد می شود.در این برهه از زمان الزم است والدین خود را،تا حد توان از نظر دانش عمومی رایانه بروز نموده و سعی کنند تا عدم آشنایی با رایانه موجب 
نگردد از کنترل های اولیه بر فرزندان خود بازمانند و در تمام مراحل کار فرزندانشان با رایانه واینترنت همراه فرزندان خود باشند ونسبت به خطرات و آسیب 
های وتهدیدات فضای مجازی آگاه و توجیه نماییدنصب و راه اندازی رایانه در محلی باشد که والدین بتوانند به راحتی قابلیت کنترل فیزیکی بر عملکرد 
فرزندانشان داشته باشندوالدین می توانند از نرم افزارهای کنترل والدین برای نظارت برعملکرد فرزندانشان در فضای مجازی کمک بگیرند،الزم به ذکر است 
با توجه به اینکه فضای مجازی همانند فضای عمومی جامعه محل حضور افراد ناباب و ناشناس می باشد،الزم است خانواده ها در برقراری ارتباطات اینترنتی 
فرزندان خود نظارت کافی داشته و آنها را از برقراری ارتباط با افراد ناشناس برحذر دارند.در نهایت پلیس فتا از هموطنان درخواست میکند در صورت 

مواجه با موارد مشکوک آن را از طریق سایت پلیس فتا به آدرسCyberpolice.ir بخش تماس با ما گزارش نمایند و هشدار های پلیس را جدی بگیرید.

پلیس فضای تولید و تبادل اطالعات فرماندهی انتظامی خراسان جنوبی

09903189181 با تکنولوژی ضد چروک همراه با اتوی فرش      
3 2 4 5  0 0  1 4   

www. iranwash. ir قالیشویي و مبل شویي ایـران

صاف صاف ، لول لول ، تخت تخت   2- 20 43 42 32  / 66 66 44 32     

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

پاک و صاف مثل روز اول - بدون هر گونه چروک
ارزانتر و بهتر از همه جا   

  88 73 43 32 -99 73 43 32 -  09155616256     خسرکی

قالیشویی و مبل شویی بهارستان 
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 2 هزار و 160 میلیارد ریال تسهیالت طرح رونق تولید در خراسان جنوبی پرداخت شد

ایرنا - رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی گفت: از ابتدای امسال تاکنون، 2 هزار و 160 میلیارد ریال تسهیالت طرح 
رونق تولید در استان به متقاضیان در بخش های صنعت و معدن و کشاورزی پرداخت شد.شهرکی افزود: از این میزان هزار و 645 میلیارد 

ریال از طریق تسهیالت طرح رونق و 515 میلیارد ریال بطور مستقیم از منابع بانکها پرداخت شده است.
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7
نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی:
 تخریب فرهنگ قابل بازسازی نیست؛
ضرورت توجه ویژه به جنگ نرم دشمن

ولی  نماینده  مهر- 
فقیه با اشاره به جنگ 
بیان کرد:  نرم دشمن 
از  مردم  فرهنگ  اگر 
بین برود،قابل بازسازی 
مورد  باید  و  نیست 
آیت  گیرد.  قرار  توجه 

شورای  اعضای  جمع  در  عبادی  علیرضا  سید  ا... 
اسالمی بیرجند بیان کرد:اسالم اساس و پایه نظام 
بیان  با  ایران است.وی  مقدس جمهوری اسالمی 
نوع  است،افزود:  خدا  قانون  حق  به  اسالم  اینکه 
پیاده کردن اسالم در جامعه نیازمند کارشناسی و 
اساسی  افزود:قانون  عبادی  ا...  است.آیت  نظارت 
یکی از پیشرفته ترین قانون های دنیا بوده و در 
نیز تشکیل  پیاده کردن اسالم  بر  راستای نظارت 
شده است.وی با بیان اینکه یکی از زوایای اصلی 
این قانون مردم ساالری است،گفت:دنیا با هماهنگی 
و زحمت همه مردم می چرخد بنابراین باید اسالم 
بر پایه مردم ساالری نیز پیاده شود. نماینده ولی 
فقیه تاکید بر اینکه صداقت باید پایه و اساس خدمت 
به مردم باشد، افزود:در صحنه های انتخاباتی نیز 
مردم بر اساس صداقت وکالت امور را به افراد می 
سپارند.آیت ا...عبادی گفت:این افراد و منتخبین باید 
با صداقت به مردم خدمت کرده و در رفع مشکالت، 
به  اشاره  با  بدانند.وی  خود  خانواده  جزو  را  ها  آن 
وضعیت شهرسازی های کنونی بیان کرد:بیرجند بعد 
از انقالب، شهرسازی شده اما در بسیاری از موارد به 

استاندارهای الزم توجه نشده است.

ورود  ٦ شهید گمنام در روز شهادت 
حضرت فاطمه به استان

پوراسد-قاسمي مدیر کل سازمان حفظ آثار و نشر 
ارزش هاي دفاع مقدس در نشستي که امروز در این 
سازمان برگزار شد از تشییع پیکر مطهر 6 شهید دفاع 
افزود:خراسان جنوبي  مقدس در استان خبر داد و 
در زمینه استقبال و پذیرایي از شهدا پیشگام بوده 
و به آن افتخار مي کند.وي بابیان اینکه:لحظه ورود 
؛ بود  به فرودگاه ٧:٣0 صبح خواهد   این شهیدان 
و  شد  مرام  این  در  مردم  شور  پر  خواستار حضور 
افزود: مراسم تشییع پیکر  این شهیدان پنج شنبه 
حضرت  شهادت  سالروز  با  مصادف   95/12/12
فاطمه از ساعت 9 صبح از محل میدان شهدا به 
سمت میدان ابوذر خواهد بود.قاسمي ضمن تشکر از 
سازمان هاي همکاري کننده شهرداري پلیس راهور 
نیروي انتظامي  دفتر تبلیغات اسالمي و بسیج هاي 
دانشجویي و دانشگاه هاي سراسر استان عنوان کرد: 
پیکر 2 شهید گمنام در دانشگاه آزاد فردوس 2 شهید 
دیگر در دانشگاه صنعتي وهمچنین پیکر 2 شهید نیز 

در دانشکده کشاورزي به خاك سپرده خواهند شد.

رشد 8 درصدی معامالت بورس استان 
در بهمن نسبت به سال گذشته

جنوبی  خراسان  ای  منطقه  بورس  کاری-مدیر 
گفت:طی بهمن ماه سال جاری مبلغ 15 میلیون 
و 841 هزار و 2٣0 سهم به ارزش ٣4 میلیارد ریال 
درتاالر بورس استان مورد داد و ستد قرار گرفت. 
هریوندی افزود:مجموع معامالت تاالر بورس استان 
از ابتدای سال تا پایان بهمن ماه به عدد 555 میلیارد 
ریال رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 8 
درصد رشد داشته است.وی تصریح کرد: از مجموع 
و  سهام   خرید  به  مربوط  درصدآن  معامالت 50 
50 درصد آن مربوط به فروش سهام بوده است.

پایان  تا  سال  ابتدای  از  اینکه   بیان  با  هریوندی 
شده  افتتاح  جدید  معامالتی  1019کد  ماه  بهمن 
است افزود:  سهم بهمن ماه 121 کد معامالتی بوده 
که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ٣24 درصد 
کرد:همچنین  نشان  خاطر  است.وی  داشته  رشد 
طی 11ماه نخست امسال 20٣1نفر ساعت کالس  
بورس  تاالر  در  رایگان  بصورت  آموزشی  وکارگاه 
استان برگزار شده است. به گفته وی  شاخص ثبت 
شده  با کاهش هزارو ٧٣8واحدی در  بهمن به عدد 

٧٧ هزار و 599 واحد به پایان رسیده است.
 )Ava.news14@gmail.com(

رزمایش بیت المقدس
 در بشرویه برگزار می شود

رزمایش  گفت:  بشرویه  سپاه  تسنیم-فرمانده 
بیت المقدس با حضور گردان های بیت المقدس 
شهر  شهدای  گلزار  محل  در  شهرستان  این 
علی  پاسدار  می شود.سرگرد  برگزار  ارسک 
رزمایش  اجرای  از  هدف  کرد:  اظهار  خبازی 
باالبردن  و  وحدت  انسجام,  حفظ  بیت المقدس 

توان دفاعی و آمادگی بسیجیان است.

خرید 5 هزار و 499 دست لباس از مبلغ 
جمع آوری شده گلریزان سال گذشته

از  گلریزان  مراسم  برگزاری  ستاد  خبر-  گروه 
تمامی همشهریان دعوت به حضور در این جشن 
البسه   1200 خریداری  از  ستاد  این  است.  کرده 
و  پسرانه  دبستان  برای 46  و شلوار،  بلوز  شامل 
مبلغ  از  دخترانه  دبستان   44 برای  دست   1105
جمع آوری شده در جشن سال 94 خبر داد. الزم 
لباس  دست  مبلغ 1420  همین  با  است  ذکر  به 
برای ٣٧ دبیرستان دوره اول و 1٧٧4 دست در 
پسرانه  هم  و  دخترانه  دوم  دوره  دبیرستان   ٣2
برای  و  راستا  همین  در  است.  شده  خریداری 
امیدواریم  نیز  امسال   ، نیازمندان  از  دستگیری 
حضور پررنگ ردم را در این جشن شاهد باشیم.

برگزاری همایش »ایده شو« برای معرفی 
ایده های جوانان استان

حسینی- مسئول برگزاری همایش »ایده شو« 
با بیان این که برای نخستین بار در استان این 
با همکاری  همایش به همت دانشگاه بیرجند و 
عنوان  شد  خواهد  برگزار  فناوری  و  علم  پارك 
دقیقه   ٣ در  را  خود  ایده  کنندگان  کرد:شرکت 
مطرح می کنند.و در نهایت داوران سه ایده برتر 
انتخاب می کنند. احدی افزود: نفر اول 200  را 
تومان و سوم 100  تومان، دوم 150 هزار  هزار 
هزار تومان به همراه بلیط شرکت در استارت آپ 
ویکند سالمت ) رویداد کارآفرینی در حوزه علوم 
پزشکی( را دریافت می کند. به گفته وی در این 
همایش کارگاه های آموزش ایده پردازی، شیوه 
های بیان ایده و استفاده از تجربیان کارآفرینان 
استان نیز برگزار خواهد شد.احدی با اشاره به این 
که تاریخ برگزاری 4 اسفند از ساعت 4 تا 8 شب 
در دانشگاه بیرجند خواهد بود ادامه داد: شرکت 
طریق  از  را  همایش  بلیط  توانند  می  کنندگان 

سایت karno.uspace.ir تهیه کنند.
 )Ava.news13@gmail.com(

فروش اقساطی بیش از 32 هزار
 واحد مسکونی در استان

از  استان  مسکن  بانک  شعب  مدیر  قاسمی- 
مسکونی  واحد  هزار  از ٣2  بیش  اقساطی  فروش 
در قالب طرح مسکن مهر، بافت فرسوده و مسکن 
در  پورقربان  داد.محمد  خبر  استان  در  روستایی 
گفت وگو با خبرنگار آوا افزود: حدود ٣٧ هزار واحد در 

قالب مسکن مهر، بافت فرسوده و مسکن روستایی 
با استفاده از تسهیالت بانک مسکن احداث شده که 
تاکنون از این تعداد، بیش از ٣2 هزار واحد فروش 
اقساطی گردیدند.وی با بیان اینکه از این تعداد حدود 
1٧88 واحد، مربوط به 10 ماهۀ سال جاری می باشد، 
تصریح کرد که سهم استان خراسان جنوبی از تعداد 
واحدهای مورد مشارکت طرح مسکن مهر کشور، 
6/1 درصد است.به گفتۀ وی اولین پروژه مسکن 
پروژۀ  عنوان  تحت  استان  این  در  نیز  مهر کشور 
1000 واحدی قائن در سال 1٣86 کلید خورده بود. 

 )Ava.news18@gmail.com(

اختصاص بیش از  2 میلیارد تومان اعتبار 
به هدایت روان آبهای اسفهرود

برزجی- مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان 
خراسان جنوبی از اختصاص 2 میلیارد و 600 میلیون 
تومان اعتبار برای هدایت آب سرشاخه ها رودخانه 
مدیرعامل  امامی   . داد  خبر  شاهرود  به  اسفهرود 
شرکت آب استان در گفتگوی با آوا عنوان کرد: از 
محل اعتبارات ملی 2 میلیارد و 600 میلیون تومان 
اعتبار گرفته ایم که آگهی تملک مسیر نیز منتشر 
شده و به زودی وارد فاز مناقصه می شود. با توجه 
به اتفاقاتی که سال گذشته با بروز روان آبها در شهر 
افتاده بود این مقام مسئول در گفتگو با رسانه ها از 
انجام پروژه مذکور خبر داد و اکنون در خصوص 
علت تاخیر این  پروژه گفت: با توجه به  خطراتی 
از سال  که این روان آب ها در سطح شهر دارند 
گذشته طرح مطالعاتی آن آغاز شده بود اما با توجه 
به عدم تامین نشدن اعتبار مورد نیاز که حدود 5 
میلیارد تومان بود این پروژه به تاخیر افتاد که امسال 
با اعتبارات دریافت شده بخشی از آن انجام می شود. 
وی همچنین از اقدامات انجام گرفته برای جلوگیری 
از ورود روان آب های خارج محدوده شهر خبر داد 
و گفت: در منطقه شکرآب و مهر شهر هدایت روان 
آبها به سمت معصومیه انجام می شود و فقط در 
انتهای خط نیاز به همکاری اداره راه نیز خواهد بود.

برگزاری اولین جلسه ستاد اجرایی 
خدمات سفر سربیشه

دادرس مقدم-اولین جلسه ستاد اجرائی خدمات 
اعضاء  کلیه  و  فرماندار  حضور  با  سربیشه  سفر 
ستاد، ویژه ایام نوروز 96 در محل فرمانداری این 
شهرستان اول اسفند سال جاری برگزار گردید.هاشم 
اتفاقی دبیر ستاد و مسئول نمایندگی میراث فرهنگی 

سربیشه ضمن ارائه گزارشی از اقدامات انجام شده 
توسط دبیرخانه ستاد بر طرح های مورد نظر در حوزه 
خدمات سفر اشاره کرد و اجرای طرح نوروزگاه به 
منظور ایجاد روحیه نشاط و شادی در بین مردم و 
گردشگران و نیز فرآیند انتخاب شهر برتر به لحاظ 

خدماتی که ارائه می دهد تاکید کرد. 

برزجی- مدیرکل اداره حمل و نقل و پایانه 
های استان از پرداخت حقوق معوقه راهداران 
تا 10 روز آینده خبر داد و گفت: انتظار می رود 
با توجه به ادغام راهداری با سازمان  حمل و 
نقل پایانه ها زحمت کشان راهداری صبوتر 
باشند تا مراحل اداری نقل و انتقاالت صورت 
گیرد. شهامت در گفتگو با آوا ضمن بیان اینکه 

حقوق دی و بهمن راهداری پرداخت شده و 
فقط اضافه کار و ماموریت معوقه مانده است 
خاطر نشان کرد: با هماهنگی سازمان مدیریت 
و برنامه ریزی استان این معوقات نیز به زودی 
احداث  از  پرداخت خواهد شد. وی همچنین 
مجتمع القورات در مسیر بیرجند ، قاین خبر داد 
و گفت: مجتمع دیگری هم د ر مسیر سربیشه 

افتتاح شده که با این احتساب رقم مجتمع های 
خدماتی رفاهی استان به 28 واحد رسیده است. 
مدیرکل اداره حمل و نقل و پایانه های استان با 
اشاره به احداث ٣ پارکینگ در راه های کویری 
اقدام به سفر  از  از مردم خواست قبل  استان 
وضع جوی را حتما بررسی نمایند. شهامت به  
اول  از  نوروزی  بلیط های  فروش  پیش  آغاز 

فروش  پیش  این  افزود:  و  کرد  اشاره  اسفند 
تا 15 اسفند به صورت اینترنتی و پس از آن 
توسط دفاتر مسافربری انجام می شود. وی از 
فعال بودن 6 پایانه مسافربری در استان خبر 
داد و گفت: تمام تمهیدات برای سفری مطمئن 
در جاده های استان اندیشیده شده و کنترل 
های محسوس و غیر محسوس نیز انجام می 

شود. وی همچنین خاطر نشان کرد: علیرغم 
اینکه نرخ گذاری در خصوص سرویس های 
ویژه مسافربری به صنف واگذار شده، امسال 
افزایش قیمت در بلیط ها نخواهیم داشت اما 
تخفیفاتی که سابق بر این اعمال می شده با 
توجه به شرایط خاص مسافربری در سفرهای 

نوروزی کاهش می یابد. 

حسینی- صبح دیروز نشست خبری مدیران 
ملی  طرح  پیرامون  اصلی  دستگاه های  کل 
کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی برگزار 
امور اجتماعی و فرهنگی  شد. مدیرکل دفتر 
استانداری با بیان این که اعتبار تخصیص یافته 
برای این طرح تاکنون 600 میلیون تومان بوده 
برخی  برای  راستا  این  در  کرد:  عنوان  است 
دستگاه ها 100 درصد و برای برخی دیگر در 
حد 25 درصد از این اعتبارات تخصیص یافته 
اعتبارات  این  باقی  برنامه ها  ارائه  از  بعد  که 
بیان  با  کرد.محمودی  خواهد  پیدا  تخصیص 
این که خراسان جنوبی به نسبت سایر استان 
ها به دلیل فرهنگ و پیشینه تمدنی که دارد 
در شرایط بهینه ای به سر می برد اضافه کرد: 
دستگاه ها  بین  متفاوتی  موضوعات  تاکنون 
کاهش  و  کنترل  موضوع  در  تا  شده  تقسیم 
آسیب های اجتماعی تالش ها منجر به بهبود 
شرایط شود. وی به تشکیل هیئت اندیشه ورز 
اشاره کرد و افزود: در حوزه اجتماعی نیز دوره 

آموزشی خبررسانی برگزار خواهد شد.

برگزاری کارگاه های آموزشی
 در حوزه طالق تا پایان سال

حجت االسالم وحدانی نیا معاون فرهنگی، 

اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری 
در  که  این  بیان  با  جلسه  این  در  نیز  استان 
سه حوزه “ طالق، اعتیاد و مفاسد اخالقی و 
اجتماعی” ورود پیدا کرده اند عنوان کرد: برای 
متقاضیان طالق 4 کارگاه آموزشی با عنوان 
“مهر” پیش بینی شده است که گام های اول 
پرونده های اختالفات خانوادگی با درخواست 
مهریه و نفقه است. وی از برگزاری اولین دوره 
این کارگاه در 11 اسفند با حضور 20 نفر خبر 
داد و افزود: 2 دوره برای آقایان و 2 دوره برای 
خانم ها خواهد بود و تا پایان اسفند تمام آن 
ها برگزار خواهد شد.معاون پیشگیری از وقوع 
پیگیری  اینکه  بر  تاکید  با  دادگستری  جرم 
در  خانواده  حمایت  قانون  آیین  درباره  هایی 
حوزه آسیب طالق انجام شده است بیان کرد: 
٣ کارگاه آموزشی با موضوعات مهارت های 
ارتباطی، خیانت های زناشویی و تمکین خاص 

زناشویی برای زوج ها برگزار خواهد شد. 
وحدانی نیا به برگزاری ٣ کارگاه مهاجر برای 
معتادان اشاره کرد و افزود: در برنامه ریزی های 
انجام شده این کارگاه ها تا ٣ هفته آینده در 

مراکز مشخص برگزار خواهند شد.

 دوره های آموزشی

 برای خانواده زندانیان
زندانهای  کل  اداره  سرپرست  هاشمی 
استان نیز با بیان این که بر اساس این طرح 
زندان  کار سازمان  در دستور  اعتیاد  و  طالق 
ها قرار گرفته است عنوان کرد: 65 درصد از 
زندانیان استان بومی هستند. وی از این که ٧8 
درصد جرائم زندانیان استان مواد مخدر است، 
موضوعات  به  سازمان  این  افزود:  و  داد  خبر 
سالمت جسمی، سالمت روح و روان، برنامه 
های فرهنگی و تربیتی توجه ویژه ای دارد. 
سرپرست اداره کل زندان ها با اشاره به این که 
در طرح تقسیم کار ملی برای کاهش آسیبهای 
اجتماعی ٣٧ میلیون و 500 هزار تومان اعتبار 
کرد:  عنوان  یافته  اختصاص  سازمان  این  به 
پیش بینی می شود تا 150 میلیون برای این 
طرح هزینه شود. به گفته کالس کاهش اعتیاد 
برای ٣11 نفر از همسران زندانی، پیشگیری از 
طالق برای 255 نفر و پیشگیری از اعتیاد برای 

4٣ نفر از دختران زندانی برگزار شده است.

تا 5 سال آینده اعتیاد در کارگران
 25 درصد کاهش می یابد

سنجری مدیر کل کار، تعاون و رفاه اجتماعی 
نیز با تاکید بر این که حوزه کاری این سازمان، 

کودکان 6 تا 18 سال نخبه جامعه است، ادامه 
داد: برای اجرای برنامه ها در این زمینه، 10 
هنوز  که  شده  ابالغ  اعتبار  تومان  میلیون 
تخصیص نیافته است. وی همچنین به طرح 
ملی مبارزه با اعتیاد در بخش کارگران اشاره 

کرد و افزود: طبق هدف گذاری ها تا 5 سال 
آینده این معضل 25 درصد کاهش پیدا خواهد 
کرد.عرب نژاد مدیر کل بهزیستی استان نیز به 
قرائت برنامه هایی که در راستای این طرح به 
آنان محول شده پرداخت و عنوان کرد: مهم 
از  قبل  سطح   4 در  ها  برنامه  قسمت  ترین 
زمان  و  ازدواج  از  زمان عقد، پس  در  ازدواج، 
طالق است که با طرح های آموزشی و مشاوره 

ای سعی در ارتقا کیفیت سالمت ازدواج داریم. 
وی به الزامی شدن طرح آموزش های قبل 
از ازدواج اشاره کرد و ادامه داد: طرح تنظیم و 
به دفتر امور اجتماعی استانداری تقدیم خواهد 
شد. در ادامه جلسه زنگویی مطلق معاون فنی 

معاون  مقدم  گلدانی  استان،  بهداشت  مرکز 
و  آموزش  کل  اداره  و سالمت  بدنی  تربیت 
کل  اداره  جوانان  معاون  مهرور  و  پرورش 
برنامه های خود در  ورزش و جوانان استان 
این طرح را بیان کردند. خبر تکمیلی از ریز 
در  جلسه،  این  در  شده  اعالم  های  برنامه 

روزهای آتی روزنامه درج خواهد شد.
 )Ava.news13@gmail.com(

حقوق معوقه راهداران  تا 10 روز آینده پرداخت می شود

اختصاص600 میلیون تومان برای کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی

رئیس سازمان میراث فرهنگی و بنیاد مستضعفان کشور به استان سفر می کنند

 خبر های خوش و ناخوش در شورای اسالمی استان

فرمانداران با دید باز به گردشگری بنگرند 

یاداشت   ، خبر   ، گزارش  مالیی-پیرو 
خراسان  آوای  روزنامه  در  متعددی  های 
کویر  در  کرمان  جوالن  بر  مبنی  جنوبی 
درصنعت  کافی  اعتبارات  نبود  و  نهبندان 
اراضی  تکلیف  تعیین  و  استان  گردشگری 
ماهانه  جلسه  قرن  نیم  از  بعد  موسویه 
حضور  با  استان  های  شهرستان  شورای 
دو میهمان اکبری رئیس اداره حقوق بنیاد 
 ، گردشگری  معاون  عربی   ، مستضعفان 
فرهنگی   میراث  معاون  منش  شریعتی 
شورای  در  استان  دستی  صنایع  معاون  و 

برگزار شد. بیرجند  شهر 

شعارهای  قالب  در  نوظهور  صنعت 
زیبای مسئوالن 

ها  شهرستان  روءسای  جلسه  این  در 
درخواست های خود را از مسئوالن میراث 
فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی استان 
ویژه  توجه  اعالم کردند و هریک خواستار 
نوظهور  صنعت  به  نسبت  را  سازمان  این 
گردشگری  معاون  شدند.عربی  گردشگری 
دستی  صنایع  و  فرهنگی   ، میراث  سازمان 
صنعت  که  این  وجود  با  کرد:  عنوان  نیز 
برنامه ای توسعه ای کشور  گردشگری در 
آن  به  تاکنون  اما  شده  نگارش  زیبایی  به 

توجه چندانی نشده است.

کافیست  دولتی  اعتبارات  بر  تکیه 
توسعه گردشگری نیازمند

 تعامل بین بخشی
تمام  تاکنون  اینکه  به  اشاره  با  وی 
استانی  مسئوالن  و  ها  بانک  های  حمایت 
است  بوده  کشاورزی  روی  بر  کشوری  و 

اعتبارات  خشکسالی  این  با  اکنون  افزود: 
و  داد  تکیه  اعتبارات  به  نباید  آبی  بی  و 
تاکید  با  بکوبیم.عربی  کشاورزی  طبل  بر 
براینکه گردشگری یک صنعت فرا بخشی 
مجلس  نمایندگان  کرد:  خاطرنشان  است 
هم باید بیایند پاسخ بدهند که تاکنون چه 
گردشگری  .معاون  اند  داده  انجام  کاری 
زیبایی  شعارهایی  متاسفانه  کرد:  بیان 
اگر  اما  دهیم  می  گردشگری  صنعت  در 
کاری  کم  اجرایی  های  دستگاه  از  یکی 
عملیاتی  و  اجرایی  را  طرح  توان  نمی  کند 
اما  دارد  که طرح  دره  بند  مانند:پروژه  کرد 
است.وی  مانده  شهرداری  در  مجوز  برای 
دستگاه  مدیران  برخی  از  انتقاد  و  با گالیه 
شعار  فقط  اینکه  برای  مبنی  اجرایی  های 
مثال  را  خارجی  های  کشور  و  دهند  می 
های  کشور  در  کرد:  عنوان  زنند  می 
ها  طرح  گذار  سرمایه  ورود  برای  خارجی 
ما  استان  در  اما  است  شده  آماده  پیش  از 
دستگاه  اگر  نشود،  عوض  مدیر  فالن  اگر 
های اجرایی همکاری کندیا نکند بعد طرح 

ارائه می دهیم.

فرمانداران دیدشان به گردشگری باز 
تر شود /شهرک گردشگری قاین در 

انتظار طرح تفصیلی شهرداری !
فرمانداران  از  انتقاد  و  گالیه  با  عربی 
ها  شهرستان  بودجه  تقسیم  کرد:  تاکید 
بعه  متاسفانه  اما  فرمانداران است  به عهده 
شهرك  که  نوعی  به  شود  نمی  توجه  آن 
شهرداری  عهده  به  که  قاین  گردشگری 
شهرسازی  عالی  شورای  مصوبه  و  است 
را  استان  ریزی  برنامه  شورای  و  کشور 
500میلیون  و  میلیارد  یک  بر  بالغ  و  دارد 
اما  شده  هزینه  زیرساخت  آن  در  تومان 
تفصیلی  انتظار طرح  در  که  است  چندسال 
را  آن  تاخیر  دلیل  و  مانده  قاین  شهرداری 
سریعتر  چه  هر  اگر  افزود:  دانم؟وی  نمی 
باطل  نامه  تفاهم  ارائه نشود  طرح تفصیلی 
به  اشاره  با  گردشگری  شود.معاون  می 
از شهرستان ها 20میلیون  اینکه در برخی 
تخصیص  گردشگری  برای  اعتبار  تومان 
مبلغ  این  با  شود  می  مگر  افزود:  اند  داده 
طرحی گردشگری راه اندازی کرد و اگر در 

کشور  کالن  در  نکنیم  توجه  آن  به  استان 
هم به آن توجه ای نمی کنند و اعتبار ملی 

نخواهند داد.

معرفی مناطق گردشگری شهرها
در حد “صفر” 

وی از نبود تابلو و معرفی مناطق گردشگری 
در  ویژه  به  شهرهای  داخل  و  ورودی  در 
مرکز استان گالیه و انتقاد کرد:تا فرمانداران 
ومسئوالن شهری کاری نکنند یک دست ما 
نگاه  کرد:  تاکید  عربی  داشت.  نخواهد  صدا 
فرمانداران به این صنعت باید تغییر کند چون 
و  نفت  بشکه   15 معادل  گردشگر  هر  ورود 
اشتغال زایی 6 نفر است وی به آمار گردشگری 
کشوراشاره کرد و افزود: خراسان جنوبی جزء 
10استان هدف گردشگری شناخته شده است 
و اکنون باید به مقصد گردشگری تبدیل شود 

نه فقط محل عبور گردشگران.

تهدیدی جدید  های شیروانی  سقف 
اما فراموش شده/کویر نایبندان طبس 

را؛ ماسوله کویری نگویید!
شریعتی منش معاون میراث فرهنگی نیز 
در این جلسه با تاکید برای انکه خانه های 
جدید  تهدید  شیروانی  سقف  با  روستای 
تاکنون  کرد:  عنوان  است  استان  برای 
گوش  کسی  اما  ایم  داده  تذکر  بار  چندین 
و  استان  شورای  اعضای  از  کند.وی  نمی 
با همکاری شهرداری  تا  رسانه ها خواست 
ها  و شورای های شهر جلو این ساخت و 
فرهنگی  میراث  بگیرند.معاون  را  سازهای 
از اینکه به کویر نایبندان طبس را ماسوله 

افزود:  و  کرد  ،انتقاد  کنند  می  یاد  کویری 
نایبندان به خودی خود هویت دارد و قابل 
ندارد.  دیگر  اسم  به  ونیازی  است  ارزش 
شریعتی منش از سفر رئیس سازمان میراث 
استان خبر  به  تاپایان سال  فرهنگی کشور 
ملی  ایشان جشن  سفر  با  کرد:  بیان  و  داد 
انجام خواهد  بلده  کویر و ثبت شدن قنات 
ابن  مقبره   96 نوروز  در  داد:  خبر  شد.وی 

حسام خوسفی نورپردازی می شود.
   

وعده ای نو برای
 تعیین تکلیف اراضی موسوی

جلسه  این  بحث  مورد  دیگر  موضوع 
مستضعفان  بنیاد  به  مربوط  استان  شورای 
در  نیز  حقوقی  اداره  رئیس  اکبری  که  بود 
غیر  بنیادنهادی  کرد:  عنوان  جلسه  این 
است  رهبری  معظم  نظرمقام  زیر  و  دولتی 
و فروش های  ، خرید  تمام هزینه های  و 
نظر  طبق  ها  گذاری  سرمایه  یا  امالك 
اشاره  با  شود.وی  می  انجام  رهبری  نهاد 
هایی  نهادی  از  یکی  علوی  بنیاد  اینکه  به 
مستضعفان  بنیاد  مجموعه  زیر  که  است 
زیادی  خدمات  تاکنون  افزود:  داد  قرار 
 ، زمین  عرضه   ، مسکن  :ساخت  از  اعم 
استان  محرومان  به  غذایی  سبد   ، پوشاك 
افرادی  اینکه  بیان  با  ایم.اکبری  داده 
ملکی  اراضی  تملک  ادعای  که  هستند 
ثابت  باید  اما  دارند  را  مستضعفان  بنیاد 
گذشته  ماه  چند  کرد:در  خاطرنشان  کنند 
رئیس  با “سعیدی کیا  استاندار”   “پرویزی 
بنیاد مستضعفان کشور” تفام نامه ای مبنی 
کارشناسی  ای  توسعه  های  طرح  ارائه  بر 
شده که توجیه اقتصادی داشته باشد منعقد 
کردند.رئیس اداره حقوقی بنیاد مستضعفان 
با بیان اینکه از فرمانداران خواسته شده تا 
طرح های خود را به ما ارائه دهند تصریح 
ما  طرحی  تاکنون  فرمانداری  هیچ  کرد:اما 
نداده است و حتی افرادشخصی هستند که 

مانع سرمایه گذاری بنیاد می شوند.

سرمایه گذاری 12میلیاردی 
بنیاد فقط در یک روستا

 ، مستضعفان  بنیاد  نامه  تفاهم  از  وی 
ریاست  محروم  مناطق  دفتر  و  استانداری 

ما در “روستای  افزود:  و  داد  جمهوری خبر 
از  بیش  خوسف  شهرستان  توابع  از  گیو” 
٣0میلیارد تومان هدف سرمایه گذاری داریم 
که تاکنون 12میلیارد تومان آن انجام شده 
است و بالغ بر 280نفر از روستاییان در این 
بیان  هستند.اکبری  کار  به  مشغول  اراضی 
دارد  زمین  منطقه  این  در  هم  اوقاف  کرد: 
که با تفاهم نامه ای که به این اداره منعقد 
شده است به صورت مشارکتی آن زمین ها 
را هم احیاء می کنیم.  وی از اقدامات سفر 
کشور  مستضعفان  بنیاد  رئیس  کیا  سعیدی 
به استان خبر داد و بیان کرد: اکنون برنامه 
انجام می دهیم که در  را  ریزی سفرایشان 
این سفر سند اراضی موسویه به صاحبانشان 
های  قیمت  کرد:  بیان  شد.وی  خواهد  داده 
واگذاری به صورت اقساطی ، دارای تخفیف 
تصمیم  گونه  این  که  بود  خواهد  رایگان  و 
گیری بر اساس مدل مرکز کشور خواهد بود.

ضعف اطالع رسانی
 در دستگاه های اجرایی 

نیز  استان  اسالمی  شورای  رئیس  قرآیی 
دستگاه  از  گالیه  و  انتقاد  با  جلسه  این  در 
بیان کرد:ضعف  فرمانداران  و  اجرایی  های 
اطالع رسانی به گونه است که ما به عنوان 
نماینده مردم اکنون باید از این تفاهم نامه 
با  مستضعفان  و  علوی  بنیاد  خدمات  و  ها 

خبر شویم.  
 )Ava.news14@gmail.com(

عکس: حسینی
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سازمان  اموال و امالک بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی 
در نظر دارد: تعدادي از امالک مشروحه ذيل را از طريق 
مزايده عمومي با شرايط ويژه )به صورت اقساط بلند مدت 
و بدون کارمزد( واگذار نمايد. متقاضیان محترم مي توانند 
از تاريخ 95/11/30 الي 95/12/14 همه روزه حتی ايام 
تعطیل از ساعت 8/30 صبح لغايت 19/00 جهت اخذ 
اطالعات و بازديد از محل و دريافت فرم شرکت در مزايده 
و ارائه پیشنهادات خود به دفتر مزايده واقع در تهران، 
ساختمان  آفريقا،  بزرگراه  به  نرسیده  رسالت،  بزرگراه 

مرکزی بنیاد مستضعفان  انقالب اسالمی، سازمان اموال و 
امالک و يا دفتر استانی واقع در  بیرجند، خیابان مدرس، 
چهار راه سیلو خیابان امام موسي صدر شرقي،  مستقر در 
 اداره کل  اموال و امالک خراسان جنوبي مراجعه فرمايند  . 
 : بیرجند   /  021-88441938 تهران   : تماس  تلفن   

056 - 32441114 / 32437474
1. اخذ پاکت های پیشنهادی به همراه اصل چک بانکی 
به میزان 5% قیمت پايه ملک مورد نظر طبق فرم شرايط 
شرکت در مزايده همه روزه  حتی ايام تعطیل در ساعات 

تعیین شده قابل انجام است.
اداره  محل  در  پیشنهادی  های  پاکت  بازگشايی   .2
مورخ  یکشنبه  جنوبي  خراسان  امالک  و  اموال  کل 
95/12/15 ساعت 10/30 صبح طبق برنامه زمانبندی 

انجام خواهد شد .
3. پیشنهادات فاقد سپرده و يا مخدوش و مبهم و مشروط 
از درجه اعتبار ساقط و رعايت مفاد فرم شرايط شرکت در 
مزايده که از طريق دفتر فروش ارائه  می گردد، الزامی 
 می باشد. امضای پشت و روی فرم تقاضا ضروری است .

4. هزينه محضر )حق الثبت و حق التحرير( بالمناصفه به 
عهده طرفین می باشد.

 5. اخذ اطالعات از دفاتر مزايده و بازديد از امالک الزم و 
ضروری می باشد . بديهی است در صورت عدم بازديد و اخذ 
 اطالعات الزم مسئولیتی متوجه اين اداره کل نخواهد بود .
6. يک درصد )1 % ( رقم پیشنهادی به عنوان هزينه 

مزايده ، از برندگان نقداً دريافت می گردد . 
7 . شرايط فروش کلیه امالک مندرج در لیست مزايده به 

صورت ذيل خواهد بود .

قیمت پایه ) ریال(میزان مالکیت /  توضیحاتنوع ملک / کاربریاعیان ) متر مربع(عرصه ) متر مربع(پالک ثبتی / آدرسردیف

1
272/6/1102 - اصلی 

زمین - مسکونی***222/76بیرجند - بلوار مالصدرا ، خیابان امیرکبیر4 
 ششدانگ - هزینه آماده سازی و سایر هزینه های مورد

2.570.000.000 مطالبه از سوی شهرداری به عهده خریدار می باشد

2
272/6/1103 - اصلی 

زمین - مسکونی***225بیرجند - بلوار مالصدرا ، خیابان امیرکبیر4 
 ششدانگ - هزینه آماده سازی و سایر هزینه های مورد

2.582.000.000 مطالبه از سوی شهرداری به عهده خریدار می باشد

3
272/6/1104 - اصلی 

زمین - مسکونی***225بیرجند - بلوار مالصدرا ، خیابان امیرکبیر4 
 ششدانگ - هزینه آماده سازی و سایر هزینه های مورد

2.537.000.000مطالبه از سوی شهرداری به عهده خریدار می باشد .

4
272/1105 - اصلی 

زمین - مسکونی***225بیرجند - بلوار مالصدرا ، خیابان امیرکبیر4 
 ششدانگ - هزینه آماده سازی و سایر هزینه های مورد

2.560.000.000مطالبه از سوی شهرداری به عهده خریدار می باشد .

5
272/6/1106 - اصلی 

زمین - مسکونی***225بیرجند - بلوار مالصدرا ، خیابان امیرکبیر4 
 ششدانگ - هزینه آماده سازی و سایر هزینه های مورد

2.515.000.000مطالبه از سوی شهرداری به عهده خریدار می باشد .

6
272/6/1107 - اصلی 

زمین - مسکونی***225بیرجند - بلوار مالصدرا ، خیابان امیرکبیر4 
 ششدانگ - هزینه آماده سازی و سایر هزینه های مورد

2.475.000.000مطالبه از سوی شهرداری به عهده خریدار می باشد .

7
272/6/1108 - اصلی 

زمین - مسکونی***225بیرجند - بلوار مالصدرا ، خیابان امیرکبیر4 
 ششدانگ - هزینه آماده سازی و سایر هزینه های مورد

2.509.000.000مطالبه از سوی شهرداری به عهده خریدار می باشد .

8
272/6/1109 - اصلی 

زمین - مسکونی***225بیرجند - بلوار مالصدرا ، خیابان امیرکبیر4 
 ششدانگ - هزینه آماده سازی و سایر هزینه های مورد

2.509.000.000مطالبه از سوی شهرداری به عهده خریدار می باشد .

9
2/6/1110 و 272/3 - اصلی 

زمین - مسکونی***223/79بیرجند - بلوار مالصدرا ، خیابان امیرکبیر4 
 ششدانگ - هزینه آماده سازی و سایر هزینه های مورد

2.563.000.000مطالبه از سوی شهرداری به عهده خریدار می باشد .

10
272/6/1111 - اصلی 

زمین - مسکونی***222/76بیرجند - بلوار مالصدرا ، خیابان امیرکبیر6
 ششدانگ - هزینه آماده سازی و سایر هزینه های مورد

2.698.000.000مطالبه از سوی شهرداری به عهده خریدار می باشد .

11
272/6/1112 - اصلی 

زمین - مسکونی***225بیرجند - بلوار مالصدرا ، خیابان امیرکبیر6
 ششدانگ - هزینه آماده سازی و سایر هزینه های مورد

2.644.000.000مطالبه از سوی شهرداری به عهده خریدار می باشد .

12
272/6/1113 - اصلی 

زمین - مسکونی***225بیرجند - بلوار مالصدرا ، خیابان امیرکبیر6
 ششدانگ - هزینه آماده سازی و سایر هزینه های مورد

2.622.000.000مطالبه از سوی شهرداری به عهده خریدار می باشد .

قیمت پایه ) ریال(میزان مالکیت / توضیحاتنوع ملک / کاربریاعیان ) متر مربع(عرصه ) متر مربع(پالک ثبتی /آدرس  ردیف

13
 272/6/1114 - اصلی

زمین - مسکونی***225بیرجند - بلوار مالصدرا ، خیابان امیرکبیر6
 ششدانگ - هزینه آماده سازی و سایر هزینه های مورد

2.622.000.000مطالبه از سوی شهرداری به عهده خریدار می باشد .

 272/6/1115 - اصلی14
زمین - مسکونی***225بیرجند - بلوار مالصدرا ، خیابان امیرکبیر6

 ششدانگ - هزینه آماده سازی و سایر هزینه های مورد
2.633.000.000مطالبه از سوی شهرداری به عهده خریدار می باشد .

 272/6/11116 - اصلی15
زمین - مسکونی***225بیرجند - بلوار مالصدرا ، خیابان امیرکبیر6

 ششدانگ - هزینه آماده سازی و سایر هزینه های مورد
2.599.000.000مطالبه از سوی شهرداری به عهده خریدار می باشد .

 272/6/1117 - اصلی16
زمین - مسکونی***225بیرجند - بلوار مالصدرا ، خیابان امیرکبیر6

 ششدانگ - هزینه آماده سازی و سایر هزینه های مورد
2.560.000.000مطالبه از سوی شهرداری به عهده خریدار می باشد .

 272/6/1118 - اصلی17
زمین - مسکونی***225بیرجند - بلوار مالصدرا ، خیابان امیرکبیر6

 ششدانگ - هزینه آماده سازی و سایر هزینه های مورد
2.577.000.000مطالبه از سوی شهرداری به عهده خریدار می باشد .

 272/6/1119 - اصلی18
زمین - مسکونی***224بیرجند - بلوار مالصدرا ، خیابان امیرکبیر6

ششدانگ - هزینه آماده سازی و سایر هزینه های مورد مطالبه از 
2.576.000.000سوی شهرداری به عهده خریدار می باشد .

 249/17/4842 - اصلی19
زمین - مسکونی***250بیرجند - خیابان 7 تیر  ، هفت تیر 7

ششدانگ - هزینه آماده سازی و سایر هزینه های مورد مطالبه از 
3.138.000.000سوی شهرداری به عهده خریدار می باشد .

 250/2048/2886 - اصلی20
زمین - مسکونی***300بیرجند - خیابان غفاری ، غفاری 22

ششدانگ - هزینه آماده سازی و سایر هزینه های مورد مطالبه از 
3.465.000.000سوی شهرداری به عهده خریدار می باشد .

 249/6314/9570 - اصلی21
زمین - تجاری***87/50 بیرجند - بلوار جماران - خیابان سپهر 2

ششدانگ - هزینه آماده سازی و هرگونه ارزش افزوده ای که 
بابت تجاری بودن ملک از سوی شهرداری یا هر ارگان دیگر اخذ 

شود به عهده خریدار خواهد بود  .
1.729.000.000

 249/6314/9571 - اصلی22
زمین - تجاری***87/50 بیرجند - بلوار جماران - خیابان سپهر 2

ششدانگ - هزینه آماده سازی و هرگونه ارزش افزوده ای که 
بابت تجاری بودن ملک از سوی شهرداری یا هر ارگان دیگر اخذ 

شود به عهده خریدار خواهد بود  .
1.729.000.000

 249/6314/9572 - اصلی23
87/50 بیرجند - بلوار جماران - خیابان سپهر 2

***
زمین - تجاری

ششدانگ - هزینه آماده سازی و هرگونه ارزش افزوده ای که 
بابت تجاری بودن ملک از سوی شهرداری یا هر ارگان دیگر اخذ 

شود به عهده خریدار خواهد بود  .
1.881.300.000

24
 249/6314/9573 - اصلی

87/50 بیرجند - بلوار جماران - خیابان سپهر 2
***

زمین - تجاری
ششدانگ - هزینه آماده سازی و هرگونه ارزش افزوده ای که 

بابت تجاری بودن ملک از سوی شهرداری یا هر ارگان دیگر اخذ 
شود به عهده خریدار خواهد بود  .

1.881.300.000

 درصد پرداخت نقدی قیمت پایه مزایده ردیف
) قیمت پیشنهادی(

 درصد پرداختی زمان تحویل 
ملک

درصد پرداختی قسطی
) باقیمانده (

دوره 
اقساط 

درصد تخفیف در صورت پرداخت نقدی
 نسبت به 60 % باقیمانده

24 ماهه 60 %10 %30 %تا سقف 100 میلیارد ریال1
% 15

مزایده اموال و امالک بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی










