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سرمقاله

قلب  هر ایرانی
هر روز، 9 دی 

* هرم پور

در سالهای بعد از انقالب، شاید فقط چند روز وجود 
داشته باشد که بتوان آنها را روزهای سرنوشت نامید. 
روزهایی که مردم، عنصر اصلی تشکیل دهنده ی 
عامل  در صحنه،  و حضورشان  آن  های  حماسه 
نقشه های از  دیگر  یکی  مهم شکست  و   اصلی 
روزهای  این  از  یکی  دی«  »نهم  باشد.  دشمن 
سرنوشت است و شاید در دهه ی هشتاد و نود، 

مهم ترین روز. 
رصدهای  با  دشمن  بود:  این  ماجرا  ی  خالصه 
اطالعاتی دقیق خود، شکاف هایی را بین مسؤولین 
بود.  پیدا و توسط عناصر خود به آن رخنه کرده 
و  داد  قرار  ای  بهانه  را  آنان  رأی  و  مردم  حضور 
با ایجاد، هدایت و حمایت از تنش های اجتماعی 
با اجرای  تا  و اعتراض های مردمی، تالش کرد 
یک کودتای نرم و براندازی رنگین، نظام جمهوری 
تولدش  یکمین سال  و  را در سی  ایران  اسالمی 
در  انقالبی،  بصیرتی   با   ، مردم  اما  کند.  ساقط 
سراسر کشور، به حمایت از نظام و لبیک به ندای 
رهبری با حضور چند ده میلیونی، به صحنه آمدند 
و نقشه ی شوم دشمن را نقش بر آب کردند. اینک 
هشت سال از آن رویداد ...  ) ادامه سرمقاله  در صفحه 2 (

سرانه  ورزشی
در استان

پایین  است
صفحه ۷

آغاز عملیات اجرایی 
قطعه اول راه آهن 

مشهد - زاهدان
 کلنگ قطعه اول خطوط ریلی راه آهن زاهدان ، بیرجند،
از طرح اتصال استان به  از ۱۰ سال  مشهد پس 
شبکه ریلی کشور زده شد. معاون وزیر راه گفت : با 
آغاز عملیات اجرایی راه آهن ... ) مشروح در صفحه ۷ (

دستگیری  متکدی 
بادکنک فروش نما 

جوان 2۷ ساله بادکنک فروش که متکدی گری را 
پیشه خود کرده بود در بیرجند دستگیر شد.مسئول 
متکدی  این   : گفت  استان  مرکز  متکدیان  مرکز 
تکدی گری  برای  بیشتر شهرهای کشور  به  که 
سفر کرده  طی تماس تلفنی شهروندان مبنی بر 

مزاحمت این شخص ...  ) مشروح در صفحه ۷ (

* در استان هنوز طرحی که در حد صدور اوراق مشارکت باشد ندیدیم ، شاید بعدها استاندار 
یا نمایندگان بخواهند برای اوراق مشارکت پروژه راه با بانک مرکزی صحبت کنند * از این که 
بانک ها و موسسات خصوصی منابع خود را کجا خرج کرده اند ، اطالعی نداریم و نمی توان 
 کنترلی روی خروج سرمایه های آنها از استان داشت * وقتی که بستر مناسب برای سرمایه گذاری
 فراهم نباشد، مردم دنبال سود بیشتر می روند و به سمت موسسات خصوصی سوق پیدا می کنند 

* شرکت سهامی زراعی خضری یا نیمبلوک ، حاصل اتحادی موفق بود ) مشروح در صفحه ۳ (

سرمایه های خرد به جای ذخیره در صندوق ها 
با تشکیل یک هلدینگ سرمایه گذاری هدفمند شود

نسخه بانکی
سرمایه گذاری

در استان

درگفتگوی آوا با مدیران بانکی عنوان شد :  

گرافیک : پایگاه اطالع رسانی دفتر مقام معظم رهبری

۱۶ هزار هکتار از باغات خراسان جنوبی به زنگ زرشک آلوده شد /  انعقاد تفاهم نامه بین بسیج سازندگی خراسان جنوبی و آستان قدس رضوی / کمپین تخصصی صادرات صنایع دستی در خراسان جنوبی راه اندازی می شود /  صفحه ۷

اسحاق جهانگیری:
 کسانی که حرکت سیاسی در خیابان علیه دولت را 
آغاز کردند، بدانند دود آن به چشم خودشان می رود

حجت االسالم رئیسی:
برخی خواص در 

فتنه 88 زمان شناس نبودند

علی مطهری:
موافق سوال از رئیس جمهور هستم اما

الریجانی این کار را به صالح کشور نمی داند

عزت ا... ضرغامی:
اصالح طلبی و اصولگرایی

 پوست خربزه است

 صفحه 8 صفحه 8 صفحه 8 صفحه 8

جناب آقای دکترحاج سید مرتضی وجدان
معاون محترم توسعه مدیریت ومنابع

 دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
انتصاب جناب عالی را که از سرمایه های مدیریت و منابع انسانی متعهد 

و مجرب استان هستید در مسئولیت جدید تبریک عرض نموده 
از خداوند منان برایتان توفیق بیش از پیش آرزومندیم.

مدیران کاروان های حج وکارگزاران زیارتی
 دفاتر بیرجند تنعیم ،فدک وعماد

خانواده های محترم زرنگ و ساجد
با نهایت تاسف و تاثر درگذشت 

شادروان حاج محمدرضا زرنگ
را تسلیت عرض نموده، از خداوند منان برای آن مرحوم آمرزش الهی 

و برای بازماندگان صبر و سالمتی آرزومندیم.

خانواده های: عشقی موحد، ادریسیان 
یوسف نژاد و زمزم

سرکـار خانـم حمیـدی
مدیر محترم دبیرستان شبانه روزی نمونه کاشی نیلوفر

کسب رتبه ممتاز کشوری مدل تعالی مدیریت مدرسه 
در کلیه فعالیت های آموزشی، پرورشی، بهداشتی، عمرانی، خوابگاهی و... 

را برای دومین سال متوالی خدمت شما تبریک عرض نموده 
 از خداوند متعال برایتان سالمتی و بهروزی و موفقیت همیشگی مسئلت داریم.

دبیران ، کارکنان و دانش آموزان 
دبیرستان  شبانه روزی نمونه کاشی نیلوفر

جناب آقای مهندس شیخ زاده
انتصاب بجا و شایسته جناب عالی را به سمت 

ریاست سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی خراسان جنوبی 
تبریک عرض نموده، از درگاه خداوند منان موفقیت و بهروزی شما را آرزومندیم.

جامعه متخصصان کنترل کیفیت خراسان جنوبی

در محیط آموزش و پرورش باید کاری بشود که حتی یک استعداد، 
از میان این میلیون ها نوجوان و جوان ایرانی هدر نرود.  

     »مقام معظم رهبری«

فرزندان  عزیزم  آقایان 

سید ابوالفضل رحیمی
 و سید مجتبی ترابی

کسب مدال نقره  المپیادهای ریاضی و شیمی کشور 
توسط شما عزیزان مایه افتخار و سربلندی جامعه تعلیم و تربیت گردید. 

اینجانب ضمن عرض تبریک این موفقیت به شما، معلمان، مربیان، مدیران ارجمند
 و خانواده محترم تان، امیدوارم شاهد درخشش و کسب مدارج برتر علمی و عملی بیشتر 

توسط شما عزیزان باشیم. ان شاءا...

عبـاس المعـی
مدیر کل آموزش و پرورش خراسان جنوبی

کانون زبان ایران- خراسان جنوبی
آخرین مهلت ثبت نام : سه شنبه 12 دی ماه 96

www.ilireg.ir : سایت ثبت نام
مراکز : بیرجند، قاین و طبس

اطالعیه ثبت نـام اینترنتی جـذب مـدرس

آدرس : بیرجند، خیابان امام موسی صدرغربی، میدان تمنای باران
تلفن : 32434142

اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی در نظر دارد: یک دستگاه خودرو به شرح ذیل به شماره فراخوان 100963391000001 و با 
جزئیات مندرج در اسناد مزایده با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیک دولت )ستاد( به آدرس WWW.SETADIRAN.IR به 
فروش برساند. عالقه مندان شرکت در مزایده می توانند از ساعت 8 صبح شنبه مورخ 9۶/۱0/9 تا پایان وقت اداری پنجشنبه 
مورخ ۱۳9۶/۱0/۱4 جهت بازدید به واحد نگهبانی این اداره کل واقع در میدان شهدا، خیابان دانشگاه مراجعه نمایند. مهلت زمانی ارائه پیشنهاد در سامانه مذکور از ساعت 9 صبح شنبه مورخ 9۶/۱0/09 تا ساعت 

۱4:۳0 روز سه شنبه  مورخ 9۶/۱0/۱9 *کمیسیون بازگشایی پیشنهادات ساعت ۱0 روز چهارشنبه مورخ 9۶/۱0/20  

  خـودروهـای قابـل فـروش

مبلغ سپردهمبلغ پایهمدلشماره خودرورنگ خودرونوع خودروردیف

1EX75.500.000 ریال---5621381 الف11 - 52یشمی- متالیکسمند
اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی

مزایده فروش خودرو

شماره شناسه: ۱24۳8۷

برای راهنمایی درخصوص ثبت نام در سامانه به آدرس خیابان مطهری- سازمان 
صنعت، معدن و تجارت اتاق 111 دفتر خدمات سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 

مراجعه و یا با شماره32221220 تماس حاصل نمایید.

آگهی فراخوان مزایده عمومی امالک مازاد 
)مدیریت شعب استان خراسان جنوبی(

پست بانک ایران در نظر دارد: تعداد 2 رقبه امالک تملیکی را از طریق مزایده به فروش برساند. 
مهلت دریافت اسناد مزایده: تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 96/10/23

مهلت تحویل پیشنهادات: تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه مورخ 96/11/05
نشست گشایش پاکت ها: روز شنبه مورخ 96/11/07 ساعت 9 صبح در محل سرپرستی 

استان به نشانی خیابان پاسداران، نبش چهارراه محالتی می باشد.
نشانی به  بانک  این  سایت  به  توانند  می  بیشتر  اطالعات  کسب  برای   متقاضیان 

 www.postbank.ir بخش سایر موارد/ مناقصه و مزایده ها مراجعه نمایند.

جناب آقای مهندس مهدی هنری
انتصاب شایسته جناب عالی را به سمت

رئیس بسیج سازندگی استان خراسان جنوبی
 که نشان از درایت، توانمندی و مسئولیت پذیری شما می باشد،صمیمانه تبریک

 و تهنیت عرض می نماییم و از خداوند  متعال سربلندی، سالمتی وتوفیق
خـانواده روز افزون تان را آرزومندیم.
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 سود سهام عدالت ۱۵۰ هزار تومان شد 
 
تسنیم- اسحاق جهانگیری درباره سهام عدالت گفت: هم اکنون به جمعیت زیر پوشش کمیته امداد و بهزیستی یک  
میلیون تومان پرداخت کرده  و سهامشان 2 میلیون و 400 هزار تومان ارزش دارد و امسال نیز سود سهام آنها مانند همه 

افراد دیگر سهامدار در شرکت ها به مبلغ 150 هزار تومان پرداخت شده است.

سرمقاله

قلب  هر ایرانی
هر روز، 9 دی 

* هرم پور

 ) ادامه سرمقاله از صفحه اول ( اینک هشت سال از آن 
رویداد مهم می گذرد. هر حادثه تاریخی سرشار از 
تجربه های ماندگار و درس آموز است. به نظر شما 
کدام درس تاریخی از »نهم دی« می تواند برای این 
روزهای ما حیاتی و قابل توجه تر باشد؟من فکر می 
کنم یکی ازمهم ترین درس های »نهم دی«، توجه 
به بسترهایی است که دشمن در آن روزهای پرتنش، 
موفق شد روی آن بنشیند و نقشه های شومش را 
عملی کند؛ بسترهایی مثل فاصله های دور و نزدیک 
طبقاتی بین مردم و برخی مسؤولین، نارضایتی های 
اجتماعی و اقتصادی و تبلیغات گسترده ی رسانه ای. 
بقیه ماجرا  هرچه بود بهانه بود و الغیر. این روزها، 
بسترهای  همان  از  هایی  نشانه  دوباره  دشمن 
التهاب زا را یافته است و متأسفانه عملکرد برخی 
نارضایتی  طبقاتی،  عمیق  شکاف  مسؤولین،  از 
های و هجمه  اقتصادی  متعدد  فشارهای  و   ها 
بی امان رسانه ای، دوباره در حال زمینه سازی 

برای وقوع بحران هایی همانند سال 88 است. 
رمزی  کلمه ی  اینبار چه  نیست  هنوز مشخص 
وقوع  و  دیگر  زای  تنش  ماجرای  آغاز یک  برای 
فتنه ای جدید از سوی برنامه ریزان و عناصر اتاق 
فکر معاند نظام در نظر گرفته شده اشت؛ اما کاماًل 
مشهود است که برخی عملکردها، اظهار 
نظرها و سوء مدیریت های عمدی داخلی، 
در راستای زمینه سازی برای وقوع این 
است.  انجام  حال  در  اجتماعی  التهابات 
اسالمی  انقالب  ی  ساله  تاریخی 40  ی  تجربه 
نشان داده است این مردم، دوست دار نظام 
ها،  سوءمدیریت  برخی  اما  انقالبند،  و 
عملکردهای ناصواب، تبعیض ها، دروغ و 
تزویر ها و دوگانگی ها در حرف و عمل را 
نمی پسندند. انقالب اسالمی یک انقالب مبتنی 
بر حضور مردم است و مهم ترین مؤلفه ی حضور 
مردم در صحنه، رضایتمندی آنان از عملکردهاست. 
اقتصادی،  های  حوزه  در  ویژه  به  مسؤولین  اگر 
اجتماعی و سیاسی، مبتنی بر نظر و نظارت و رضایت 
مردم کار کنند و خدمت رسانی نمایند، هر روز برای 
انقالب و برای نظام سرافراز جمهوری اسالمی یک 
»نهم دی« خواهد بود، در غیر این صورت ما با 
روزهای سختی روبرو خواهیم شد که نشأت گرفته 
از عملکردهای ما، ضعف های ما و بی بصیرتی های 

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

پیش ثبت نام کارت
 هوشمند ملی رایگان شد

ایسنا-شرکت ملی پست پس از تاکید وزیر ارتباطات 
و به منظور تسهیل در ارایه خدمات مربوط به کارت 
هوشمند ملی و رفاه حال شهروندان، پیش ثبت نام و 
نوبت گیری در واحدهای پستی دولتی سراسر کشور را 
رایگان اعالم کرد.ترابی، مدیر کل دفتر روابط عمومی 
شرکت پست گفت: براین اساس، امکانات الزم اعم 
مناسب  های  محل  در  ارتباطی  و خطوط  رایانه  از 
واحدهای پستی ارایه دهنده خدمات کارت هوشمند 
ملی در سراسر کشور قرار گرفته است تا متقاضیان 
بتوانند پیش ثبت نام را شخصا و بدون پرداخت هزینه 
نیز انجام دهند. مدیر کل روابط عمومی شرکت ملی 
پست اظهار کرد: همچنین متقاضیان می توانند در 
صورت نیاز، پیش ثبت نام را در میز خدمت ) مستقر 
در واحدهای پستی( و با همکاری کارکنان پست انجام 
دهند.ترابی در ادامه یادآور شد فرآیند ثبت نام کارت 
هوشمند ملی از طریق سامانه سازمان ثبت احوال 

کشور نیز به صورت رایگان انجام می شود.

بخشنامه جدید مالیاتی برای
 پرداخت های باالی ۵ میلیون تومان

فارس- رئیس کل سازمان مالیاتی در بخشنامه ای 
که  صورتی  کرد:در  تاکید  مالیاتی  کل  ادارات  به 
هزینه های پرداختی نقدی بیش از 5 میلیون تومان 
از طریق سیستم بانکی مودی انجام نشود، هزینه 
قابل قبول مالیاتی محسوب نمی شود.در ادامه این 
بخشنامه آمده است، این حکم به سایر هزینه های 
انجام شده که از سایر طرق تسویه یا تهاتر می شود، 
قابل تسری نخواهد بود.این بخشنامه با توجه به 
ابهامات مطرح شده در باره اجرای مفاد حکم تبصره 3 
ماده 147 قانون مالیاتهای مستقیم صادر شده است.

وعده بانک مرکزی درباره
 جرم و جنایت در بانک ها

مهر-مدیرکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با 
پولشویی بانک مرکزی گفت: انتظار می رود در آینده 
نزدیک و با استفاده از زیرساخت های جدید مبارزه با 
پولشویی، وقوع جرم درسیستم بانکی کمتر از گذشته 
شود.عبدالمهدی ارجمندنژاد درباره اقدامات انجام شده 
الکترونیک برای کشف تقلب، گفت:  بانکداری  در 
کشف تقلب و تخلفات مالی با محوریت دستگاه 
کارگیری  به  با  همزمان  بازرسی،  و  نظارتی  های 
فناوری های اطالعات در بانک ها وجود داشته است.

کاهش قیمت تخم مرغ

این  قیمت  بازار،  در  دولتي  مرغ  تخم  توزیع  با  خبرنگاران-  باشگاه 
ماده پروتییني بیش از دو هزار تومان ارزانتر شد.در یک هفته اخیر 
قیمت تخم مرغ به مرز 18 هزار تومان رسیده بود که با توزیع تخم 
مرغ دولتي قیمت آن به شانهاي 15 هزار تومان کاهش یافته است.
به گفته مدیرتوسعه بازرگاني سازمان جهاد کشاورزي استان از دیروز 
تخم مرغ دولتي با قیمت شانهاي 12 هزار و ششصد تومان در هفت 
فروشکاه و مراکز تعاونیهاي روستایي عرضه شده است.رحماني افزود: 
با تصمیم کمیته تنظیم بازار 20 درصد از تولید مرغداریهاي تخم گذار 
استان با قیمت دولتي در بازار توزیع میشود.وي خاطر نشان کرد: تا 
چند روز آینده با وارد شدن تخم مرغهاي وارداتي به بازار قیمت این 

ماده پروتئیني از این مقدار هم کمتر خواهد شد.

آخرین مهلت به دانشگاه آزادی ها 
برای نقل و انتقال و تقاضای مهمانی

ثبت نام  مهلت  گفت:  آزاد  دانشگاه  دانشجویی  امور  مدیرکل  فارس- 
متقاضیان نقل و انتقال و میهمانی این دانشگاه برای نیمسال دوم 
تحصیلی 97-96 تا 10 دی ماه ادامه دارد.علیرضا صامت مدیرکل امور 
دانشجویی دانشگاه آزاد اسالمی در گفت وگو با فارس، گفت: ثبت نام 
نقل و انتقال و میهمانی دانشگاه آزاد تا یکشنبه 10 دی ماه در سامانه 
منادا به نشانی www.monada.iau.ir ادامه دارد.به گفته وی، 
تنها به درخواست هایی که از طریق سامانه منادا ارسال شود، رسیدگی 
می شود.صامت ادامه داد: اعالم نهایی نتایج نقل و انتقال و میهمانی 
نیمسال دوم سال تحصیلی دانشگاه آزاد قبل از آغاز ترم بهمن و در 

تاریخ 7 بهمن ماه است.

مدیرعامل شرکت توانیر:
 قیمت برق واقعی نیست

آرش کردی مدیرعامل شرکت توانیر بر لزوم واقعی سازی قیمت برق 
تاکید کرد و گفت:با نهادینه سازی الگوی مصرف درست می توان در رفتار 
مصرفی مشترکان اصالح قیمت برق قدم برداشت.وی با بیان این که اکنون 
قیمت برق واقعی نیست و فاصله قیمت تمام شده و قیمت دریافتی از 
مصرف کنندگان زیاد است، خاطرنشان کرد: بهبود اقتصاد صنعت برق به 
اصالح قیمت برق بستگی دارد.کردی همچنین با تاکید بر اصالح الگوی 
مصرف برق، اظهارداشت: در این خصوص پتانسیل های فراوانی وجود دارد.

وی با اشاره به پتانسیل صنعت برق ایران برای صادرات برق به کشورهای 
همسایه گفت: صنعت برق ایران اکنون به حدی  دست یافته است که 

می تواند به شبکه های برق کشورهای غیرهمسایه نیز متصل شود.

طرح افزایش وام مسکن روستایی تا ۲۵ میلیون تومان

مصوبه مجلس برای معافیت سربازی خانواده معلوالن 

میزان- مدیرکل برنامه ریزی و هماهنگی طرح های بنیاد مسکن 
از طرح افزایش وام مسکن روستایی به 20 تا 25 میلیون تومان 
در سال آینده خبر داد و گفت: درحال حاضر سقف وام مسکن 
روستایی 18 میلیون تومان است که در مناطق مرزی این سقف 
به 20 میلیون تومان می رسد.غالمرضا مجیدی با اشاره به اینکه 
بنیاد مسکن تاکنون بیش از 3 میلیون واحد مسکونی روستایی 
را سنددار کرده  و در این میان برخی از واحدهای مسکونی 
روستایی جنبه مشاع دارند گفت: بزرگترین مزیت مقاوم سازی 
ثروت  از  عمده ای  بخش  که  است  این  روستایی  مساکن 

ایران با سند شناسایی شده و وارد چرخه ثروت ملی می شود.
مدیرکل برنامه ریزی و هماهنگی طرح های بنیاد مسکن افزود: 
روستایی که ملکش سند مالکیت ندارد نسبت به حفظ آن 
بی تفاوت می شود درنتیجه انگیزه ای برای سرمایه گذاری نیز 
از 5 میلیون و 200 هزار واحد  ادامه داد:  نخواهد داشت.وی 
مسکونی روستایی تنها 2 میلیون واحد مقاوم سازی شده اند، 
براساس قانون ساالنه 200 هزار واحد مسکن  باید  بنابراین 
روستایی مقاوم سازی می شود که در بازه یک برنامه 15ساله 
می توانیم کل ابنیه روستایی در کل کشور را مقاوم سازی کنیم.

مجیدی گفت: از 170 میلیارد تومانی که در الیحه بودجه 97 
برای بخش مسکن و عمران در نظر گرفته شده؛ تمامی آن 
به موضوع مقاوم سازی مسکن روستایی تعلق ندارد و تنها 73 
میلیارد تومان از آن برای منازل روستایی در نظر گرفته شده که 
آن هم با مسکن مهر مشترک است به این ترتیب نمی توان 
براساس قانون به مطالبات قانونی مقاوم سازی 200 هزار واحد 
مسکونی دست یافت.مجیدی افزود: سقف وام مسکن روستایی 
18 میلیون تومان است که برای واحدهایی که در مناطق مرزی 
افزایش  تومان  میلیون  به 20  سقف  این  می شوند  ساخته 

می یابد.وی ادامه داد:برای سال آینده طرحی آمده که مبلغ وام 
مسکن روستایی به 20 و 25 میلیون تومان افزایش می یابد

تسنیم- نمایندگان مجلس موادی از الیحه حقوق افراد دارای 
به  اشاره  مواد  از  یکی  رساندند که  به تصویب  را  معلولیت 
چگونگی معافیت از خدمت سربازی فرزندان خانواده معلوالن 
می باشد. نمایندگان در جلسه علنی روزچهارشنبه 6دی در 
جریان رسیدگی به الیحه حقوق افراد دارای معلولیت ماده 26 
این الیحه را تصویب کردند. در ماده 26 این الیحه آمده است: 
پنجاه درصد)50%( حقوق و مزایا یا دستمزد مشمول مالیات 
یکی از اولیاء افراد دارای معلولیت خیلی شدید و شدید مادامی 
که مسوولیت پرداخت هزینه های مترتب بر معلولیت فرد بر 
عهده اولیاء است از پرداخت مالیات معاف است. گواهی تایید 

نوع و شدت معلولیت افراد مشمول این ماده از سوی کمیسیون 
پزشکی تشخیص نوع و شدت معلولیت سازمان ارائه خواهد 
شد. در تبصره این ماده ذکر شده: آیین  نامه اجرائی این ماده 
مدت  ظرف  وزارت  و  دارایی  و  اقتصادی  امور  وزارت  توسط 
شش ماه پس از ابالغ این قانون تهیه می  شود و به تصویب 
هیئت وزیران می رسد.براساس این گزارش همچنین نمایندگان 
با 184 رای موافق، 4 رای مخالف، 3 رای ممتنع از مجموع 223 
نماینده حاضر در صحن علنی مجلس ماده 27 این الیحه را 
به شرح زیر مصوب کردند:ماده27: یکی از فرزندان اولیائی که 
خود ناتوان و معلول بوده ) هر دو یا یکی از آنها معلول باشد( و 

یا حداقل دو نفر از فرزندان آنها ناتوان و معلول باشد از انجام 
خدمت وظیفه عمومی معاف می گردد.در تبصره ماده 27 آمده 
ناتوان و معلول خود را سرپرستی  است: همسرانی که زن 
را  معلول  و  ناتوان  همسر  که سرپرستی  مادامی  می نمایند 
برعهده داشته باشند از انجام خدمت وظیفه عمومی  معاف 
می گردند.نمایندگان با 184 رای موافق، 9 رای مخالف، 6 رای 
ممتنع از مجموع 222 نماینده حاضر در صحن علنی مجلس 
با تصویب ماده 28 این الیحه موافقت کردند. در ماده 28 این 
الیحه ذکر شده: دولت مکلف است کمک هزینه معیشت افراد 
دارای معلولیت بسیار شدید و یا شدید فاقد شغل و درآمد را به 

میزان حداقل دستمزد ساالنه تعیین و اعتبارات الزم را در قوانین 
بودجه سنواتی کشور منظور نماید.بانوان کارمند دارای همسر 
یا فرزند معلول به شرط نگهداری فرد دارای معلولیت در منزل 
)با تایید سازمان( از تسهیالت مقرر در قانون خدمت نیمه  وقت 
بانوان ) مصوب 1362/9/10( و اصالحات و الحاقات بعدی آن با 
استفاده از حقوق و مزایای کامل بهره مند خواهند شد.کارمندان 
مرد دارای همسر معلول یا دارای فرزند معلول تحت سرپرستی 
و فاقد مادر به شرط نگهداری فرد دارای معلولیت در منزل )با 
تایید سازمان( با یک چهارم کسر ساعات کار هفتگی، از حقوق 

و مزایای کامل استفاده خواهند نمود.

دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی فوق العاده )نوبت اول(
شرکت تعاونی مصرف محلی رزمندگان و آزادگان بسیج مستضعفان شهرستان بیرجند

شماره ثبت: 312   شناسه ملی: 10360013028    تاریخ انتشار: 1396/10/9
جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت تعاونی مصرف محلی رزمندگان و آزادگان بسیج مستضعفان شهرستان 
 بیرجند ساعت 9/30  صبح  روز شنبه تاریخ 1396/10/23 در محل دفتر شرکت واقع در خیابان پاسداران ،نبش خیابان
فردوسی،طبقه فوقانی شرکت برگزار می شود. از کلیه اعضا دعوت می شود برای اتخاذ تصمیم نسبت به موضوع 
ذیل در این مجمع حضور به هم رسانند. ضمنا چنانچه عضوی بنا به دالیلی نتواند شخصا حضور یابد،می تواند 
همزمان با نماینده تام االختیار خویش با هم به دفتر شرکت مراجعه و برگ وکالت نامه را تنظیم و برگه ورود 
به جلسه مجمع را دریافت نمایند. حداکثر آرای وکالتی هر عضو سه رای و هر فرد غیرعضو یک رای می باشد.

دستور جلسه: 1- اصالح ماده یک اساسنامه تغییر نام شرکت
هیئت مدیره

دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی فوق العاده )نوبت اول(
شرکت تعاونی مصرف محلی رزمندگان و آزادگان بسیج مستضعفان شهرستان بیرجند

شماره ثبت: 312    شناسه ملی: 10360013028   تاریخ انتشار: 1396/10/9
جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت تعاونی مصرف محلی رزمندگان و آزادگان بسیج مستضعفان شهرستان 
بیرجند ساعت 8 صبح روز شنبه تاریخ 1396/10/23 در محل دفتر شرکت واقع در خیابان پاسداران،نبش 
 خیابان فردوسی،طبقه فوقانی شرکت برگزار می شود. از کلیه اعضا دعوت می شود برای اتخاذ تصمیم نسبت 
 به موضوع ذیل در این مجمع حضور به هم رسانند. ضمنا چنانچه عضوی بنا به دالیلی نتواند شخصا حضور یابد ،

می تواند همزمان با نماینده تام االختیار خویش با هم به دفتر شرکت مراجعه و برگ وکالت نامه را تنظیم و برگه 
 ورود به جلسه مجمع را دریافت نمایند. حداکثر آرای وکالتی هر عضو سه رای و هر فرد غیرعضو یک رای می باشد.

دستور جلسه: 1- اصالح ماده 6 اساسنامه نشانی مرکز عملیات شرکت
هیئت مدیره

شرکت آب و فاضالب روستایی خراسان جنوبی در نظر دارد مناقصه ای با موضوع ذیل برگزار نماید:  
۱( موضوع مناقصه:  تأمین خدمات خودرویی و سرویس دهی دورن شهری و برون شهری به تعداد 18دستگاه 

2( مبلغ برآورد: 6,000,000,000 ریال   3( مدت: یک سال شمسی
4( نوع تضمین و مبلغ )ریال(:  300،000،000 ریال ضمانتنامه معتبر طبق بخشنامه شماره 123402/ت 50659 

هـ مورخ 22 آذرماه 1394  
۵( رشته و حداقل رتبه پیمانکاری: پشتیبانی و حمل و نقل خودرویی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

6( محل تأمین اعتبار: فصل 7 اعتبارات عمرانی استانی - توسعه ملی )اسناد خزانه اسالمی با حفظ قدرت خرید(
7( مهلت و محل دریافت اسناد مناقصه: پیشنهاد دهندگان موظف می باشند اسناد مناقصه را از تاریخ 96/10/05 تا تاریخ 96/10/10 

از طریق سامانه ستاد به آدرس www.setadiran.ir دریافت نمایند
8( تاریخ ارسال پیشنهادات : ساعت 13 روز پنجشنبه مورخ 1396/10/21

9( تاریخ و محل بازگشایی پاکت ها:  ساعت 9 صبح روز یکشنبه مورخ 96/10/24 در کمیسیون مناقصه به نشانی بیرجند ، بلوار شهدای 
عبادی، ضلع غربی سازمان جهاد کشاورزی، شرکت آب و فاضالب روستایی استان خراسان جنوبی 

ضمناً: کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت ستاد )به آدرس www.setadiran.ir( انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل 
ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. به پیشنهادهای واصله خارج از درگاه 

سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ترتیب اثر داده نخواهد شد 
)آدرس دفتر خدمات سامانه تدارکات خراسان جنوبی: بیرجند - خیابان مطهری - سازمان صنعت، معدن ، تجارت، طبقه همکف ، اتاق 111 

تلفن تماس : 05632221220(
حداقل پیشنهادات دریافتی جهت بازگشایی پاکت ها دو مورد می باشد

این شرکت در رد یا قبول پیشنهادات برابر قوانین و مقررات مربوطه مختار می باشد. برای کسب اطالعات بیشتر از شرایط شرکت در مناقصه 
و مشخصات پروژه به وب سایت شرکت آب و فاضالب روستایي خراسان جنوبي )www.abfar-kj.ir( و یا وب سایت پایگاه ملي اطالع 

رساني مناقصات )iets.mporg.ir( مراجعه و یا با شماره 8-32214752- 056 اداره امور حقوقي و قراردادها تماس حاصل فرمایید.

روابط عمومی شرکت آب و فاضالب روستایی خراسان جنوبی   

مناقصه عمومي یک مرحله اي    شماره  96-1038

وزارت نیرو
شرکت آب و فاضالب 

روستایی خراسان جنوبی
شماره: 67/992
تاریخ: 96/۱۰/3

شماره شناسه:
۱2۱397 

دعوت نامه مجمع عمومی عادی انجمن صنفی کارگران ساختمانی شهرستان بیرجند )نوبت دوم(
با توجه به اینکه جلسه مجمع عمومی سه  شنبه مورخ 1396/10/5 ساعت 9 صبح به حد نصاب نرسیده است 
جلسه نوبت دوم شنبه مورخ 1396/10/23 ساعت 18 بعد از نماز مغرب و عشا در محل حسینیه امام جعفر 
صادق )ع( واقع در فلکه اول سجادشهر تشکیل می شود. از کلیه اعضای محترم دعوت می شود حضور به هم 
رسانند. چنانچه عضوی بنا به دالیلی نتواند شخصا حضور یابد،می تواند همزمان با نماینده خود یک هفته قبل از 
تشکیل مجمع به دفتر انجمن واقع در بلوار شهید صیادشیرازی ، بلوک 92 مراجعه و برگ وکالت نامه را تنظیم 

و برگ ورود به جلسه مجمع را دریافت نمایند.
ضمناً متقاضیان عضویت در سمت بازرسان انجمن تقاضای کتبی خود را تا یک هفته قبل از برگزاری مجمع به 

دبیرخانه انجمن صنفی تحویل دهند.
دستور جلسه: 1 - استماع گزارش هیئت مدیره 2 - انتخاب بازرسین اصلی و علی البدل به مدت یک سال. 
هیئت مدیره انجمن صنفی کارگران ساختمانی شهرستان بیرجند

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک بیرجند 
هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی برابر رای شماره 139660308001003096 - 1396/09/30هیئت اول/ 
دوم موضوع قانون تعیین تکلیف و ضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجند تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم مرضیه عبداللهی فرزند 

 محمد حسن به شماره شناسنامه 5 و شماره ملی 5639948892 نسبت به ششدانگ یک باب منزل مسکونی به مساحت 137/29 مترمربع قسمتی از پالک 280 فرعی از 231 - اصلی واقع در بخش 2  بیرجند
از محل مالکیت آقای علیرضا اربابی تایید و محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 2 ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم 

نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
 تاریخ انتشار نوبت اول : 96/۱۰/9  تاریخ انتشار نوبت دوم : 96/۱۰/24          علی فضلی - رئیس ثبت اسناد و امالک بیرجند

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت اول 

نظر به اینکه در پرونده کالسه 961923-960235-
960567 اجرایی آقای محمدرضا امیرآبادیزاده محکوم به پرداخت  
مبلغ 60/629/929 ریال در حق آقای عباسعلی ابراهیمی و آقای  
علی امیرآبادی زاده محکوم به پرداخت مبلغ 105/022/010 در 
حق خانم فاطمه تخم پاش فرد و  مبلغ 227/839/803 ریال در 
حق هادی تخم پاش فرد جمعا و مبلغ 12/550/000 ریال حق 
االجرا در حق دولت گردیده است و در قبال بدیهی محکوم علیهم 
1- یک دستگاه مش باف اتوماتیک با موتور گیربکس 5,5 کیلو 
 وات )الکتروموتور باز شده و به صورت مجزا نگهداری می شود(

دارای تابلوی برق، 3 دستگاه ترانس و سایر تجهیزات مربوطه نصب 
شده بر روی دستگاه، ابعاد کلی دستگاه 2,2,1/5 متر به ارزش 
ابعاد  290/000/000 ریال، دارای دستگاه گیوتین جداگانه به 
2,1,0/5 فاقد پالک مشخصات 70/000/000 ریال 2- دستگاه 
شاخه کن میلگرد با موتور 2/2 کیلو وات ) الکتروموتور باز شده 
و به صورت مجزا نگهداری می شود( دارای تابلوی برق و سایر 
تجهیزات مرتبط، ابعاد کلی دستگاه 2,1/2,06 متر، فاقد پالک 
دستی  ساز  پانل  دستگاه   -3 ریال   90/000/000 مشخصات 
با تجهیزات مربوطه )2 عدد ترانس و 2 عدد جک پینیوماتیک 
باز شده به صورت مجزا نگهداری می شود( ابعاد کلی دستگاه 
3,2/2,1 متر ، فاقد پالک مشخصات  به ارزش 110/000/000 
ریال و جمعا به مبلغ 560/000/000 ریال کارشناسی گردیده و 
قرار است از طریق مزایده روز سه شنبه تاریخ 1396/10/26 از 
ساعت 8 الی 9 صبح در دفتر اجرای احکام مجتمع شوراهای حل 
اختالف بیرجند به فروش برسد که قیمت پایه از بهای ارزیابی شده 
شروع و به شخصی که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته 
خواهد شد. 10 درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده 
مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت 
به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید در غیر این صورت 
10 درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. 
لذا متقاضیان می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا 
به آدرس خیابان طالقانی - بین طالقانی 16و14 مجتمع شوراهای 
حل اختالف بیرجند مراجعه و از مورد مزایده بازدید به عمل 
آورند. هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود. ضمنا آگهی 
 www.dadkj.ir آدرس به  دادگستری  سایت  وب  از   مزایده 

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

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک بیرجند 
هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی برابر رای شماره 139660308001003095 - 1396/09/30 هیئت 
اول / دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجند تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم مریم مهرور 

فرزند محمد به شماره شناسنامه 1415 و شماره ملی 0651932718 نسبت به ششدانگ یک باب منزل به مساحت 121/13 مترمربع قسمتی از پالک 280 فرعی از 231 -  اصلی بخش 2 از محل مالکیت 
 آقای علیرضا اربابی تایید و محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 2 ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی 

است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول : 96/۱۰/9     تاریخ انتشار نوبت دوم : 96/۱۰/24         علی فضلی - رئیس ثبت اسناد و امالک بیرجند

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت اول
نظر به اینکه در پرونده اجرایی شماره 960313 محکوم علیه آقای علی کیوانی و رویا 
فلکی محکوم است به پرداخت مبلغ 679,739,302 ریال بابت اصل خواسته و غیره در حق محکوم له 
عبدالرحمان مختاری و پرداخت مبلغ 27,500,000 ریال بابت حق االجرا در حق دولت و با تعرفه اموال 

به شرح که به مبلغ 742,500,000 ریال کارشناسی شده است.

که از طریق مزایده در روز چهارشنبه تاریخ 1396/10/20 از ساعت 9 الی 10 صبح در دفتر اجرای 
احکام حقوقی به فروش برسد که قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به کسانی که باالترین قیمت 
را پیشنهاد نمایند فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده دریافت 
و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید در غیر 
 این صورت 10 درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. متقاضیان در صورت تمایل 
می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا مراجعه تا ترتیب بازدید داده شود. هزینه نقل و انتقال 

به عهده خریدار خواهد بود.
رجبی -  مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری بیرجند

قیمت کل )ریال(قیمت واحد )ریال(تعدادنام کاالردیف

1501,000,000150,000,000سبد ام دی اف سه کشو1

502,000,000100,000,000سرویس قابلمه 10 پارچه گرانیت تفلون2

200400,00080,000,000پایه قابلمه 6 طبقه موج استیل3

100500,00050,000,000پایه قابلمه 6 طبقه طرح ام دی اف4

252,500,00062,500,000میز اتو 5 کشو کمددار5

100500,00050,000,000سبد ام دی اف سه طبقه معمولی6

503,000,000150,000,000سرویس 10 پارچه دسینی7

502,000,000100,000,000کتری و قوری )کن( چدنی8

742,500,000جمع : هفتصد و چهل و دو میلیون و پانصد هزار ریال

گچ کاری و گچ بری پذیرفته 
می شود. در اسرع وقت

 )شهر و روستا(  
09904712042



پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424 3
شنبه* 9 دی 1396* شماره3967

راه اندازی سامانه اعالم زلزله در شرکت برق
صدا و سیما- نخستین سامانه اعالم زلزله کشور در شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی راه اندازی شد. معاون بهره برداری و دیسپاچینگ شرکت توزیع نیروی برق استان گفت: 
این سامانه در راستای افزایش آمادگی اکیپ های عملیاتی برای مقابله با حوادث طبیعی از جمله زلزله، شناسایی و حضور به موقع برای جلوگیری از گسترش خسارات وارده، همچنین 
راهبری مناسب گروه های عملیاتی راه اندازی شده است. منصوریان افزود: اطالع از محل دقیق حادثه، شدت زلزله و برآورد خسارات احتمالی از مزیت های راه اندازی این سامانه است.

شهرداری محترم، موقعیت دقیق درختان در حال 
خشک شدن پاسداران، اول آوینی بعد از استخر، 
بروی  رو  اتوبوس  های  ایستگاه  و  ارتش  خیابان 
شهرداری را دارید، چند درخت قطع شد؟!! حتما که 
نباید درخت کامال خشک شود تا وضعیتش معلوم 
قسمت  ارتش  خیابان  آخر  های  کاج  شما  باشد! 
مجتمع مسکونی را با بقیه کاج های همان خیابان 
مقایسه کنید! معلوم است که در حال خشک شدن 
شوند  خشک  قدیمی  درختان  اگر  بخدا  هستند. 
دیگر در تابستان نمی شود در خیابان های داغ راه 
رفت، دوما برای کاشت چنار نیازی نیست حاشیه 
خیابان باشد می توانید در بوستان ها قسمت هایی 
تا  شود  کاشت  چنار  است  شده  کاری  چمن  که 
درخت از ابیاری چمن ها استفاده کند. مردم حق 
را  پاییز  قشنگی  پارک  یک  درون  حداقل  دارند 
تماشا کنند و لذت ببرند مثل بیشتر شهرها، حتی 
اگر کمی هزینه بر باشد. برای جمع آوری برگ ها 
برای دام نیز در بلوار یادگار امام و فضای سبز ضلع 
شرقی که برگها را داخل کیسه جمع اوری میکردن 
.حاال نخاله های ساختمانی انباشته شده بماند.اقای 

شهردار جدید لطفا شما کمک کنید.
915...597
شهردار  تهران،  گذشته  شب  چند  زلزله  از  پس 
تهران برای هر منطقه یک محل مرجع و معین و 
فضای باز را طبق نقشه مشخص نمود. در بیرجند 
هم با توجه به تراکم آپارتمان های صیاد، ناصری، 
خیابان ارتش و منطقه ابوذر و طالقانی فضای باز 
پادگان قدیم می تواند با بازسازی و تبدیل به پارک 
هم موجب زیبایی در مرکز شهر گردد هم به عنوان 

پناهگاه امن در نظر گرفته شود.
ارسالی به تلگرام آوا
آوا جان بارها از ضایع شدن حق معلوالن در شهر 
مطلب نوشتی و چاپ کردی و هر دفعه مسئوالن 
محترم پاسخ هایی دادند که در حد قانع شدن هم 
نبود، وعده هایی دادند که کم اجرا شد، نمی دانم 
چشم هایشان را به روی چه بسته اند؟ یادم است 
مطلبی زدی که نمره مناسب سازی یک اداره شده 
که  شهری  برای  ای  فاجعه  یعنی  این   !4.5 بود 
یعنی یک معلول در  دارد،  بودن  ادعای فرهنگی 
این شهر از کوچک ترین حق های زندگی محروم 
در  تردد  از  اداره،  به یک  راحت  مراجعه  از  است، 
معابر و پیاده روها، حتی از حق استفاده از پارکینگ!
ارسالی به تلگرام آوا
مسئوالن، شوراي شهر و شهرداري کي مي خواهند 
110 هکتار شمال شهر را از بن بست  نجات دهند 
آالت  ماشین  و  ها  دستگاه  که  انتخابات  هنگام 
امیدوار  بودند،  کار  حال  در  شعبانیه  بلوار  انتهاي 
شدیم که این بلوار بالخره به بلوار جوادیه متصل 
انتخابات  شدن  تمام  محض  به  ولي  شود  مي 
آوري شدند  کار هم جمع  حال  در  هاي  دستگاه 
جاي  واقعا  نیست  خبري  کار  از  لحظه  این  تا  و 
انصاف نیست که منطقه  شمال شهر با مردمانش 
انتخابات  همیشه  )کاش  بشوند  واقع  مظلوم 
در  عمراني  و  کارهاي خوب   مردم شاهد  تا  بود 
بازگشایي  روز  از  هکتار   110 باشند(  شهر  سطح 
متاسفانه  خروجي  و  ورود  یک  که  شهر  مهر 
از  باال در ساعتي  ترافیکي  بار  ندارد شاهد  بیشتر 
عرض(                                                                                       کم  شعبانیه  بلوار  خصوصا   ( هست  روز 
الین  110هکتار   در  کشید  زحمت  شهرداري 
حاشیه نرجس وبلوار بقیه ا... را احداث آسفالت کرد 
ولي دریغ از نصب یک دستگاه تندرستي وخیلي 

کمبود ها و نقایص دیگر...
ارسالی به تلگرام آوا
مناسب  مکانی  خواهشمندیم  بیرجند  شهردار  از 
نام  و  المان  و  کرده  جانمایی  مادر  میدان  برای 
میدان موزه را به مکان قبلی اش که در نزدیکی 
باغ  و  اکبریه  تاریخی  بافت  و  ها  موزه  مجموعه 

جهانی اکبریه بوده بازگردانند.
ارسالی به تلگرام آوا
تاسیس  اقماری  دانشکده  پزشکی  علوم  دانشگاه 
از لحاظ علمی  آنقدر  اساتید  از  کرده است بعضی 
اجازه  است  بعید  مدارس  در  حتی  هستند  ضعیف 
تدریس پیدا کنند. امکانات و نظارتی هم که در کار 
نیست. تغذیه ضعیف. وسایل رفت و آمد ضعیف.
امکانات رفاهی که وجود خارجی ندارد. انگار فقط 
تابلو زدند و اشتغال چند نفر برایشان مهم بوده است.
ارسالی به تلگرام آوا
پاییز گذشت و قطره ای باران نیامد. دی ماه هم به 
نیمه رسید و خبری نشد. دریغ از خواندن نماز باران 
و یا خواندن دعای نزول باران بعداز نماز در مساجد 
و یا پخت نظری. آیا مساجدمان سیاسی نشده اند؟
910...182
و  افتاد  راه می  اگر  مردمی  نظرم یک تشکل  به 
فقط پول دیه قربانی های جاده مرگ بیرجند به 

قاین بهش اهداء می شد تا حاال ساخته شده بود.
910...724
شهردار  جناب  که  همانطور  امیدواریم  سالم،  با 
امام  غبارروبی  مراسم  در  شهر  شورای  واعضای 
 زادگان باقریه شرکت کردند در خصوص غبار روبی

از شهر بیرجند هم اقداماتی به عمل آورند.
915...814
شهرداری؛   اقدامات  از  تشکر  ضمن  سالم،  با 
خیابان  فاصل  حد   1۶ غفاری  خیابان  انتهای 
ذکریای رازی 4  و ظفر بطول بیست متر کماکان 
مشکالت  بروز  باعث  که  است  باقیمانده  خاکی 
به  که  محترم  شهردار  لطفا  است.  شده  زیادی 
وضع نابسامان آسفالت اذعان دارند، دستور اجرا 
موارد جزئی را بدهند. با تشکر از روزنامه مردمی 
بسیار  نقشی  ها  پیام  پیگیری  و  درج  با  که  آوا 

سازنده در حل مشکالت مردم دارید.
915...074

نسخه بانکی سرمایه گذاری در استان
درگفتگوی آوا با مدیران سیستم بانکی خراسان جنوبی عنوان شد :  

سرمایه های خرد استان به جای ذخیره در صندوق ها با تشکیل یک هلدینگ سرمایه گذاری هدفمند شود

های  سرمایه  “فرار  گزارش  درج  پی  در   - حسینی 
بومی از استان” ، یکی از مهم ترین موارد مطرح شده، 
عملکرد بانک ها به عنوان  اصلی ترین نگهدارنده سرمایه 
های استان بود. در راستای همین موضوع با تعدادی از  

مسئوالن بانک های استان گفتگو کردیم.

آمار دقیق نداریم/ از خدایمان است 
بدانیم چقدر پول در استان است!

دهباشی رئیس کمیسیون هماهنگی بانک های استان در 
پاسخ به این سوال که مردم خراسان جنوبی چقدر در بانک 
ملی سرمایه گذاری کرده اند، عنوان می کند: این آمار را 
ما هم نداریم و باید از سایت بانک مرکزی بدست آورد. 
گزارشاتی که بانک ها به کمیسیون می دهند، نیز کامل 
نبوده و از 18 بانک عضو، ۶ بانک گزارشی نداده اند. ما 

نیز از خدایمان است بدانیم چه مقدار پول در استان است!

طرح در حد اوراق مشارکت
در استان نداشتیم

وی با بیان این که هر بانکی اوراق مشارکتی که بانک 
در  تواند  را می  کند  معرفی می  ها  پروژه  برای  مرکزی 
هنوز  استان  در  دهد:  می  ادامه   ، دهد  قرار  مردم  اختیار 
ندیدیم  باشد  مشارکت  اوراق  صدور  حد  در  که  طرحی 
، شاید بعدها استاندار یا نمایندگان بخواهند برای اوراق 

مشارکت پروژه راه با بانک مرکزی صحبت کنند.
مشارکتی مختص  اوراق  که  این  به  اشاره  با  دهباشی 
برای  نه  و  بلند مدت  برای سپرده های  بانک ملی  خود 
بانک ها  برخی  کند:  اضافه می   ، بود  ارائه شده  طرحی 

اوراق مشارکت بر اساس مصوبه بانک مرکزی دارند.
به گفته وی بانک ملی برای تمام پروژه هایی که در 
استان معرفی شوند، سرمایه می دهد، می افزاید: می تواند 
این کار مانند همین سامانه بهین یاب که طرح ها مصوب 
می شوند باشد و یا مانند طرح های اشتغال زایی که به 

افراد مختلف  تسهیالت قرض الحسنه داده می شود.

90 درصد منابع بانک های عضو کمیسیون 
در طرح های استان صرف شده است

رئیس اداره امور شعب بانک ملی ، خاطرنشان می کند: 
اگر میزان اندوخته بانک هایی که تاکنون به کمیسیون 
گزارش داده اند را کم کنیم، تا آبان 90 درصد منابع خود 
را در طرح های داخل استان مصرف کردند. ولی از این 
که بانک های غیر عضو و موسسات خصوصی منابع خود 
را کجا خرج کرده اند ، اطالعی نداریم. دهباشی در پاسخ 
با  متناسب  استان  بانک های  معتقدند  برخی  این که  به 
ارائه نمی دهند،  سرمایه ای که در آن دارند، تسهیالت 
طرح  خود  در  مستقیم  ها  بانک  برخی  کند:  می  عنوان 
سرمایه گذاری می کنند ولی این کار را برای برخی طرح 
صاحبان  دارد،  مشکل  طرح  چون  دهند  نمی  انجام  ها 
نکرد!  همکاری  بانک  گویند  می  بعدها  ها،  طرح  همین 
طرحی که 7 تا 8 سال است پول گرفته و کاری نکرده، 

طبیعی است که بانک در آن سرمایه گذاری نکند.

کنترل از راه دورسرمایه  موسسات 
خصوصی از خارج از منطقه استان

وی با اعتقاد بر این که االن اقتصاد استان با بانک ها 
می چرخد بیان می کند: اگر بانک ها کمک نکنند ، صنایع 
نمی توانند حرکت کنند، سرمایه تمام بانک هایی که عضو 
می  صرف  و  داشته  نگه  استان  داخل  هستند  کمیسیون 
شود. به گفته وی موسساتی در استان وجود دارند که دفتر 
مرکزی آنان در مشهد، تهران و حتی شیراز است و نمی 
توان کنترلی روی خروج سرمایه های داخل این صندوق 
گذاری  سرمایه  مزیت  یک  دهباشی  داشت.  استان  از  ها 
در خراسان جنوبی را برخالف فرآهم نبودن زیرساخت ها، 
امنیت استان می داند و می گوید: شاید همین ُحسن در 

استان سیستان و بلوچستان وجود نداشته باشد.

برخی از بانک های استان زیان هم می دهند

های  بانک  سوددهی  میزان  که  این  بیان  با  وی 
مطالبات  و  معوقات  به  توجه  با  استان  داخل  دولتی 
باید درآمد  خوب نیست، خاطرنشان می کند: بانک ها 
و هزینه های خود را پوشش دهند در حالی که برخی 
از بانک های استان االن زیان هم می دهند که شاید 
این  مانند  است.  همین  هم  کردن  کار  دستوری  علت 
کنند محصول  مجبورتان  و  باشید  داشته  ای  مغازه  که 
از قیمت تمام شده بفروشید.  را به قیمتی خیلی کمتر 

سرمایه گذاری مردم استان در بانک 
صنعت و معدن بسیار ناچیز است

های  محل  ترین  اصلی  از  یکی  که  این  به  توجه  با 
سرمایه گذاری در هر استانی، صنعت آن است و خراسان 
باالیی  بسیار  ظرفیت  از  نیز  معدن  زمینه  در  جنوبی 
بانک صنعت و معدن  امینی مدیر  با  باشد  برخوردار می 

سرمایه  مبلغ  البته  که  کردیم  گفتگو  جنوبی  خراسان 
گذاری مردم استان در این بانک را بسیار ناچیز می داند 
و می گوید: هرچند در تمام کشور این گونه است ولی در 
خراسان جنوبی این موضوع بیشتر نمود دارد. وی علت 
را این گونه بیان می کند: وقتی که بستر مناسب برای 
سرمایه گذاری فرآهم نباشد، مردم دنبال سود بیشتر می 
روند و به سمت موسسات خصوصی سوق پیدا می کنند.

دلزده شدن سرمایه گذاران
با دیدن شرایط فعلی 

ناپایدار کشور  و  اقتصادی کالن  تغییرات  گفته وی  به 
گذار  موجب می شود سرمایه  که  است  مواردی  دیگر  از 
بالقوه در این شرایط و زمانی که ببیند هیچ آینده مطمئن 
و قابل متصوری پیش رو ندارد، دلزده شود. به گونه ای 
که وقتی فرد دیگری هم بخواهد در تولید سرمایه گذاری 
کند، سرنوشت سرمایه گذاران قبلی را می بیند که شاید 
کل زندگیشان را از دست داده باشند و به سمت کارهای 
کم ریسک تر می رود. امینی به ورشکستگی های صندوق 
میزان به عنوان نمونه بارزی از این موضوع اشاره می کند و 
می افزاید: تعداد زیادی از سرمایه گذاران این صندوق مردم 

خراسان جنوبی بودند و سرمایه هنگفتی را از دست دادند.

10 برابر سپرده های مردم
تسهیالت داده می شود

های  سپرده  و  منابع  برابر   10 که  این  بیان  با  وی 
این  ادامه می دهد:  پرداخت می شود،  مردم، تسهیالت 
تهران  از  که  چه  آن  از  غیر  به  و  استان  خود  در  فقط 

داده می شود، است.  بزرگ تخصیص  پروژه های  برای 
هزینه  را  خود  منابع  درصد   80 تا   70 دیگر  های  بانک 
تخصصی  معدن  و  صنعت  بانک  چون  ولی  کنند  می 
است و خراسان جنوبی کم برخوردارتر است ، از مناطق 
برخوردار یا تکالیف دولتی منابع جذب می کنیم و به این 
جا می آوریم. مدیر بانک صنعت و معدن اضافه می کند: 
دوری استان از مرکز و نبود زیرساخت های مناسب تولید 

متاسفانه موجب شده نرخ برگشت سرمایه طوالنی و غیر 
موجه شود و به مشکل دار شدن واحد تولیدی بیانجامد.

از سال 89 تا کنون
اوراق مشارکت صادر نشده است

اوراق  کنون  تا  از سال 89  که  این  به  اشاره  با  امینی 
مشارکت صادر نشده است، بیان می کند: بانک صنعت و 
معدن اوراق پروژه خاصی را ارئه نمی دهد ، یا عمومی و 
یا تجهیز منابع برای صنایع کل کشور بوده است. به گفته 
وی مبالغی که در این بانک سرمایه گذاری شده، محدود 
و برای واحدهای تولیدی ، صنعتی بزرگ استان است ، 

اشخاص عادی این جا سپرده گذاری نمی کنند.

متصل کردن معادن استان
به صنایع باالدستی استان های دیگر

مدیر بانک صنعت و معدن ، رویه تخصصی این بانک 
واحدهای  به  تحمیلی  های  هزینه  کاهش  بر  علتی  را 
تولیدی می داند و می گوید:  این بانک عالوه بر تامین 
منابع مالی واحدهای تولیدی، مشاوره واحدهای صنعتی 
، تقویت زنجیره ارزش واحدهای تولیدی و متصل کردن 
انجام می  نیز  را  به یکدیگر  واحدهای مشابه و هم رده 
دهیم. این گونه عالوه بر کاهش قیمت تمام شده بازار 
از خراسان  امینی  فرآهم می شود.  نیز  مصرف مطمئنی 
معدنی کشور سخن می  رنگین کمان  عنوان  به  جنوبی 
گوید و می افزاید: معادن و واحدهای فلزات استان را به 
استان های یزد، اصفهان و صنایع باالدستی معرفی می 
بندی  بسته  تولیدی  واحدهای  از  یکی  هم  اخیرا  کنیم. 

استان را به واحدهای تولیدی شیراز، متصل کرده ایم. 

خراسان جنوبی حسابرس رسمی ندارد

را  استان  در  گذاران  سرمایه  مشکالت  ادامه  در  وی 
مدون  مالی  سیستم  نبود  کند:  می  خاطرنشان  و  بیان 
برای واحدهای تولیدی استان که ناشی از نبود حسابرس 

است،  استان  در  کشور  حسابرسان  جامعه  عضو  رسمی 
یکی از این موارد می باشد. سیستم بانکی الزام دارد برای 
تسهیالت 1 میلیارد تومان صورت های مالی حسابرسی 
شده از واحدهای تولیدی اخذ کند. ولی چون حسابرس 
بزرگ  واحدهای  که  است  این  مستلزم  نداریم  رسمی 
متقاضی این تسهیالت دست به دامن استان هایی مانند 
تهران و مشهد شوند که هزینه های گزافی برایشان دارد.

به گفته وی همچنین واحدهای تولیدی کوچک بخش 
مالی را جدی نمی گیرند، ممکن است تولید هم داشته 
باشند ولی از این که این موضوع به صالح و به صرف 

است آگاهی ندارند، حتی به ضرر آن ها تمام شود. 

دولت باید بازار منطقه ای ایجاد کند

مدیر بانک صنعت و معدن، مشکل دیگر را نبود بخشی 
مستقل برای متصل کردن واحدهای خرد و کوچک به 
بازار مصرف می داند و ادامه می دهد: دولت باید در این 
 ، کند  ایجاد  و هدف  ای  منطقه  بازار  و  وارد شود  زمینه 
انبارهای واحد ها پرشده ولی نمی توانند  متاسفانه االن 

بازار قابل اتکایی پیدا کنند.

سوق دادن واحدهای تولیدی استان به 
سمت نیاز های کشور همسایه

مانند  هایی  پتانسیل  هنوز  که  این  از  انتقاد  با   امینی 
مجاورت با کشور افغانستان بسترسازی نشده اند، پیشنهاد 
می دهد: دولت باید نیازهای کشور همسایه را احصاء کند، 
سمت  به  را  استان  تولید  ها  مشوق  اعطای  طریق  از  و 
ارتباط سیستم  نبود  این کشور سوق دهد.  بازارهای  نیاز 

بانکی دو کشور ، نیز موجب شده بیشتر معامالت از طریق 
صرافی ها، نسیه و اعتمادی انجام شود که در این حالت 
دوره برگشت بسیار باال و نامطمئن است. وی با اعتقاد بر 
این که اگر این زیرساخت ها فرآهم نشود وضع سرمایه 
گذاری به همین صورت خواهد بود، بیان می کند: مردم 
بازده مطمئن هستند، کارمندی که 30 سال  دنبال یک 
است،  کرده  جمع  ای  سرمایه  و  کرده  خدمت  که  است 
می خواهد بدون دغدغه از سرمایه خود سود کسب کند، 
از  و حتی کمتر  دولتی که سود 10 درصد  بانک  طبیعتا 

نرخ تورم می دهد، این خواسته وی را محقق نمی کند.

جمع آوری سرمایه های خرد در صندوقی 
با حضور سرمایه گذاران بزرگ استان

مدیر بانک صنعت و معدن همچنین پیشنهاد می دهد: 
تمام سرمایه های خرد استان به جای این که در صندوق 
ها ذخیره شود، با یک هلدینگ سرمایه گذاری استان، که 
باشند   قراوالن صنعت در آن سرمایه گذاری کرده  پیش 

در صندوقی جمع و در امور تولید و سود ده استفاده شود.
امینی نمونه موفق یک سرمایه گذاری بزرگ در استان 
سهامی  شرکت  را  بوده  خرد  های  سرمایه  کمک  به  که 
گوید:  می  و  کند  می  عنوان  نیمبلوک  یا  زراعی خضری 
این تجربه حاصل اتحادی موفق بود و االن تمام اقتصاد 
شهر خضری به دلیل این شرکت است. تجارب تلخ سرمایه 
گذاری جمعی، حاصل بازار گرمی فردی است. وی در پایان 
وام و نقدینگی را برخالف برداشت های عمومی تنها راه 
حل مشکالت واحدهای تولیدی نمی داند و بیان می کند: 
وام مانند دارویی است که با تجویز پزشک باید داده شود و 

نمی توان آن را به خیلی از واحدهای ضرر ده داد.

سرمایه گذاری بالغ بر 800 میلیارد تومان 
در طرح های کشاورزی استان

مدیر شعب بانک کشاورزی استان نیز با بیان این که 
بالغ بر 5 هزار میلیارد ریال مردم خراسان جنوبی در شعب 
این بانک سرمایه گذاری کرده اند، ادامه می دهد: تاکنون 
بانک کشاورزی در استان اوراق مشارکتی منتشر نکرده 
است، اما بالغ بر 8 هزار میلیارد ریال منابع بانک در قالب 
انواع طرح های کشاورزی و زیربخش های مربوطه در 

استان سرمایه گذاری شده است.
بانک  در  استان  مردم  های  سپرده  وی  گفته  به 
کشاورزی به همراه منابعی که از مرکز و سایر بانک های 
کشاورزی استان های دیگر قرض گرفته شده است، در 
بخش کشاورزی، زیربخش های مرتبط و صنایع وابسته 
به کشاورزی سرمایه گذاری شده است. وی به برخی از 
یان طرح ها اشاره می کند و می گوید: سیمان باقران، 
صنعت  و  کشت  مجتمع  بیرجند،   کیان  ستاره  شرکت 
بیدمشک، مجتمع کارخانجات پروین فردوس ، ترمینال 
دام  خوراک  کارخانه  و  لبنی  های  فرآوری  پسته،  ضبط 
طرح  صدها  بر  بالغ  و  خضری  زراعی  سهامی  شرکت 
 ... و  ها  گلخانه  انواع  و  گذار  تخم  و  گوشتی  مرغداری 

سرمایه گذاری انجام شده است.

برای مشتری فرقی ندارد در استان
یا خارج از استان سرمایه گذاری کند 

که  این  بر  اعتقاد  با   ، کشاورزی  بانک  شعب  مدیر 
برای مشتریان فرقی ندارد سپرده گذاری در بانک های 
ادامه می دهد: نرخ سود  از استان باشد،  استان یا خارج 
اما سرمایه گذاری   ، سپرده در همه شعب یکسان است 
در طرح های استان اغلب به دلیل ارزش افزوده به نسبت 
شهرهای بزرگ و دارای امکانات و زیرساخت هایی مثل 
برای  منظم،  پروازهای  و  آهن  راه  استاندارد،  های  راه 

سرمایه گذاران داخلی و خارجی جذابیتی ندارد.

راهکارهایی برای جذب سرمایه گذار

وی اما راهکار را معافیت های مالیاتی، بخشودگی سود 
و عوارض گمرکی، حذف تشریفات اداری، مقررات دست 
و پاگیر و واگذاری زیرساخت های اولیه مانند آب، برق، 
گاز و زمین می داند و می گوید: تنها با ایجاد این شرایط 

می توان سرمایه گذاران داخلی و خارجی را جذب کرد.
وی درباره میزان سودآوری این بانک عنوان می کند: 
پایان  در  طوالنی  پروژه  یک  در  ها  بانک  زیان  و  سود 
هزینه  به  ها صرفا  استان  و  شود  می  تنظیم  مالی  سال 
بانک  چند  هر  دارند.  دسترسی  خودشان  عملیاتی  های 
کشاورزی به دلیل ارائه خدمت به کشاورزان زیاد در قید 

سودآوری نیست.
که  بودند  هایی  بانک  بین  این  در  است  ذکر  به  الزم 

حاضر به پاسخ دادن به سواالت نشدند.

* در استان هنوز طرحی که در حد صدور اوراق مشارکت باشد ندیدیم ، شاید بعدها استاندار یا نمایندگان بخواهند برای اوراق مشارکت 
پروژه راه با بانک مرکزی صحبت کنند. * از این که بانک های غیر عضو و موسسات خصوصی منابع خود را کجا خرج کرده اند ، اطالعی 
نداریم. * چون بانک در طرح های مشکل دار سرمایه گذاری نمی کند، صاحبان همین طرح ها، بعدها می گویند بانک همکاری نکرد! *  
سرمایه تمام بانک هایی که عضو کمیسیون هستند داخل استان نگه داشته و صرف می شود. *  یک مزیت سرمایه گذاری در خراسان جنوبی 
را برخالف فرآهم نبودن زیرساخت ها، امنیت استان است. *  میزان سوددهی بانک های دولتی داخل استان با توجه به معوقات و مطالبات 
خوب نیست. *  وقتی که بستر مناسب برای سرمایه گذاری فرآهم نباشد، مردم به سمت موسسات خصوصی سوق پیدا می کنند. * سرمایه 
گذار بالقوه در این شرایط و زمانی که ببیند هیچ آینده مطمئن و قابل متصوری پیش رو ندارد، دلزده شود. * معادن و واحدهای فلزات استان 
را به استان های یزد، اصفهان و صنایع باالدستی معرفی می کنیم. * چون حسابرس رسمی نداریم مستلزم این است که واحدهای بزرگ 
متقاضی این تسهیالت دست به دامن استان هایی مانند تهران و مشهد شوند که هزینه های گزافی برایشان دارد. * واحدهای تولیدی 
کوچک بخش مالی را جدی نمی گیرند. * دولت باید نیازهای کشور همسایه را احصاء کند، و از طریق اعطای مشوق ها تولید استان را به 
سمت نیاز بازارهای این کشور سوق دهد. * تمام سرمایه های خرد استان، با یک هلدینگ سرمایه گذاری استان، که پیش قراوالن صنعت 
در آن سرمایه گذاری کرده باشند در صندوقی جمع و در امور تولید و سود ده استفاده شود. * تجارب تلخ سرمایه گذاری جمعی، حاصل 
بازار گرمی فردی است. * وام و نقدینگی را برخالف برداشت های عمومی تنها راه حل مشکالت واحدهای تولیدی نیست. * بالغ بر 8 هزار 
میلیارد ریال منابع بانک در قالب انواع طرح های کشاورزی و زیربخش های مربوطه در استان سرمایه گزاری شده است. * سرمایه گذاری 
در طرح های استان اغلب به دلیل  فرآهم نبودن زیرساخت ها برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی جذابیتی ندارد. * بانک کشاورزی به 

دلیل ارائه خدمت به کشاورزان زیاد در قید سودآوری نیست.

عکس:توال
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کشف بدافزار خطرناک اندرویدی که باعث انفجار گوشی کاربران می شود

به گزارش Extreme Tech-  این بدافزار موبایلی که Loapi نام دارد از تمامی ماژول های ممکن برای انجام هر نوع فعالیت مخربی بر روی گوشی های آلوده استفاده 
میکند. طیف فعالیت های این بدافزار به حدی گسترده است که از نمایش آگهی ها گرفته تا استخراج ارز مجازی )Cryptocurrency مانند بیت کوین و مشابه آن( را تحت 

پوشش قرار می دهد و به اندازه ای در این فعالیت ها خرابکارانه زیاده روی می کند که در نهایت می تواند به دلیل عملکرد وحشتناک پردازنده باعث انفجار باتری گوشی شود.
شنبه *9 دی   1396 * شماره 3967

یادداشت

جذابترین ها 

خواندنی ها

خراسان جنوبی در صدر
 کم بارش های کشور 

رئیس سازمان هواشناسی کشور نسبت به شکل 
گیری کم بارشی انباشته در کشور هشدار داد و گفت: 
متاسفانه آثارکمبود بارش فصل پاییز به صورت کم 
بارشی انباشته تا پایان سال ادامه خواهد داشت.داود 
پرهیزکار معاون وزیر راه در گفت و گو با ایسنا، در 
پاسخ به چرایی کم بارشی و دمای باالی هوا در پاییز 
امسال اظهار کرد: در فصل تابستان سامانه جوی با 
هسته گرم که به »واچرخند جنب حاره ای خاورمیانه« 
مشهور است؛ بر روی کشور مستقر می شود و معموال 
با شروع فصل پاییز، به تدریج به عرض های جنوبی تر 
حرکت می کند و از این طریق امکان نفوذ توده هوای 
سرد به مرزهای شمالی کشور فراهم می شود. وی 
تصریح کرد: زمان شروع حرکت و میزان جابجایی این 

سامانه به سمت جنوب کشور تحت تأثیر چند نوسان 
بزرگ مقیاس و جهانی است که به »دورپیوند« موسوم 
هستند. به طور کلی هر دوره تناوب یک دورپیوند 
شامل بخش منفی، خنثی و مثبت است که هر حالت 
می تواند اثرات مثبت یا منفی بر شرایط بارش و دمای 
هوا در سطح کشور داشته باشد. به گفته پرهیزکار، از 
اثرات این فاز انسو یعنی النینا برای ایران این است 
که سبب تأخیر در زمان حرکت واچرخند جنب حاره 
ای خاورمیانه به سوی جنوب می شود که به مثابه 
طوالنی تر شدن شرایط تابستانی است. پرهیزکار در 
ادامه گزارشی از وضعیت بارش کشور در پاییز امسال 
ارائه داد و گفت: به استثنای مناطق محدودی واقع در 
نوار شمال غربی و جنوبی، بارش کل کشور از ابتدای 
سال زراعی جاری )از اول مهر( تا 5 دی ماه بیش از 55 
درصد نسبت به میانگین دوره مشابه بلندمدت کاهش 
یافته است و بیشترین کاهش به ترتیب در استان های 
خراسان جنوبی، قم، یزد، اصفهان، مرکزی، کرمان، 
سیستان و بلوچستان، تهران و چهارمحال و بختیاری 
بین 80 تا 95 درصد رخ داده است. وی با اشاره به 
کاهش 25 درصدی بارش پاییزه کشور نسبت به دوره 
مشابه در سال گذشته، درباره وضعیت جوی کشور در 
دی ماه گفت: بارش دی ماه در تمام نقاط کشور کمتر 
از حد نرمال خواهد بود. با اشاره به بارش نرمال کشور 
طی دو ماه بهمن و اسفند، در مورد شرایط دمایی این 
مقطع گفت: انتظار می رود در ماه دوم فصل زمستان، 
کشور دمایی کمتر از حد نرمال را تجربه کند. به طور 
کلی پیش بینی می شود که میانگین دمای زمستان در 

حد نرمال تا یک درجه بیش از نرمال باشد.

مهم  روزهای  تاریخ  در  ملتی  هر  مردم  برای 
روزها  آن  ماندگاری  که  دارد  وجود  بیادماندنی  و 
آن  شکل گیری  روند  و  اعتقادات  از  برگرفته 
نیز  اسالمی  انقالب  از  بعد  ایران  روزهاست.در 
پیروزی  چون  شیرینی  و  تلخ  ماندگار  روزهای 
روز  در  گذشته  رژیم  و  طاغوت  بر  مردم  شکوهمند 
 1359 ماه سال  31 شهریور   ،1357 بهمن سال   22
آزادسازی  روز  خرداد  سوم  ایران،  به  عراق  حمله 
رحلت  روز   1368 سال  خرداد   14 خرمشهر، 
روز   1388 ماه  9 دی  و  اسالمی  بنیانگذار جمهوری 
روزهاست  این  جمله  از  والیت  با  میثاق  و  بصیرت 
شده  باعث  روزها  این  به  مربوط  اتفاقات  سیر  که 

بمانند. جاوید  تا  است 

دی   9 حماسه  ماندگار  روزهای  این  مورد  آخرین 
1388 بود که در سال های اخیر باعث ایجاد وحدتی 
دلسوزان  و  انقالبی  نیروهای  بین  در  مثال زدنی 

گرفت. لقب  روز حماسه  و  اسالم شد 
سیاست،  دنیای  در  پیرامونی  مسائل  همه  از  فارغ 
بررسی ابعاد این نامگذاری می تواند در مسیر شناخت 
آن  منصفانه  نگاهی  با  باشد پس  تاثیرگذار  اتفاق  این 
امری  معنای  به  لغت  در  می کنیم.حماسه  مرور  را 
از روی شجاعت، مهارت و شایستگی  افتخارآمیز که 
ادبی  محتوای  در  و  می شود  گفته  باشد  شده  انجام 
داستان های  که  پهلوانان  وصف  در  شعر  نوعی  آن 
و  قومی  افتخارات  دالوری ها،  نبردها،  از  منظوم 
نژادی یک ملت را دربر دارد مانند شاهنامۀ فردوسی 
مانند  کلماتی  با  التین  زبان  در  و  می شود  گفته 
می گیرد. قرار  استفاده  مورد   epic, saga

در  متعدد  وقایع نگاری های  و  تاریخی  بررسی 
از  نشان  خارج  و  داخل  مجازی  فضای  و  مکتوبات 
حضور مردم ایران در قالب تظاهرت روز چهارشنبه9 

هنجارشکنیهای  و  آشوب  به  واکنش  در   1388 دی 
و  تهران  در   1388 عاشورای  و  تاسوعا  در  ای  عده 

شد. انجام  کشور  استان های  دیگر 
“مردم عزیز ما در روز نهم دی، آنچنان عظمتی از 
معظم  مقام  کرد.”  خیره  را  دنیا  که  دادند  نشان  خود 
رهبری.حماسه نهم دی ماه و حضور عاشورایی مردم 
راهپیمایی  ایران اسالمی در  حماسه ساز و والیتمدار 
و  انقالب  تاریخ  در  عطفی  نقطه   1388 ماه  دی   9
برگ زرّین دیگری در افتخارات مرد و زن ایرانی به 
استقالل  عّزت،  نماد  9 دی  . حماسه  آید  حساب می 
حفظ  برای  جان  پای  تا  که  است  مردمی  بصیرت  و 
با  و  اند  ایستاده  انقالب  آرمان های  و  اسالم  اصول 
صدای رسا اعالم کردند که اگر دشمن در برابر دین 

ایستاد.  خواهند  آنها  دنیای  برابرتمام  در  بایستد  آنها 
با عنوان روز  انقالب اسالمی  تاریخ  روز نهم دی در 
در  گردید.  ماندگار  و  ا...  یوم  به  تبدیل  »بصیرت« 
صحنه  در  همیشه  ملت  تاریخی  و  ماندگار  روز  این 
دشمنان  و  آفرید  دیگر  ای  حماسه  اسالمی،  ایران 
امام  قلب  و  ساخت  ناامید  و  مأیوس  را  دینش  و  خدا 
زمان )عج( و نائب بر حقش حضرت آیت ا... العظمی 

خامنه ای  را شاد ساخت.
بر  الهی  جنود  غلبه  روز  دی،  نهم  گفت  توان  می 
آشکار  و  ایران  ملت  روز خروش  است.  جنود شیطان 
حرمت  و  ها  اهانت  برابر  در  مقدس  خشم  ساختن 
به  وابسته  مزدور  یا  و  غافل  ای  عده  های  شکنی 
حسینی  عاشورای  روز  در  مقدسات  به  نسبت  اجانب 
است. روز نهم دی در واقع روز نه گفتن ملت ایران 
بیعت  و  اسالمی  نظام  به  گفتن  آری  و  گران  فتنه  به 
امام  حضرت  واالی  های  آرمان  با  مردم  دوباره 
است.  اسالمی  انقالب  فرزانه  رهبر  و  خمینی)ره( 
مردم در این روز، تیر خالص را به سران فتنه شلیک 

مالیدند. خاک  به  را  فتنه  نامبارک  پیکر  پشت  و 
سیاسی  مشروعیت   ،1388 ماه  دی  نهم  روز  در 
ده  با حضور خودجوش  دیگر  بار  ایران  اسالمی  نظام 
دیگر  شهرهای  تمامی  و  تهران  در  مردم  میلیونی  ها 

گردید. اعالم  جهانیان  به  کشور 
و  تاریخی  قیام  رهبری  معظم  مقام  تعبیر  به 
فراموش نشدنی،  قله های  از  یکی   88 دی   9 ماندگار 
و  موقعیت  شناختن  بصیرت،  از  برخاسته  حرکت 
در  حرکتی  و  است  نیاز  مورد  لحظه های  در  حضور 
در  الهی  اراده  و  ایمان  بر  متکی  و  غبارآلود  فضای 
را  آن   هیچ گاه  نباید  لذا  بود  اسالمی  انقالب  تاریخ 
که  شد  موجب  که  اصلی  عامل  چهار  کرد.  فراموش 
یک  بپیوندد  به وقوع  تاریخی  خودجوش  حرکت  این 

الهی  رهبری  دوم  مردم،  اعتقادی  باورهای  و  ایمان 
ملت  بصیرت  سوم  رهبری  معظم  مقام  هوشمندانه  و 

بود. عاشورای حسینی  چهارم  و  ایران 
و  ثبات  مردم  کم نظیر  یا  بی نظیر  گسترده،  حضور   
داشت  گرامی  بنابراین  برگرداند،  کشور  به  را  آرامش 
این حماسه همه ساله بسیار مفید و عبرت آموز است 
ایران  اسالمی  جمهوری  نظام  دشمنان  شود  سبب  تا 

نپرورانند. را در سر  افکار  این دست  بار دیگر 

بیمهمیکند ۹دیکشوررا گرامیداشت

متوجه  9دی  حماسه  و   88 فتنه  کالبدشکافی  با 
پوشش  با  ضدانقالب  و  نفاق  جریان  که  می شویم 
انقالب شکل  در  اصالح  ایجاد  برای  انقالبی  شعار  و 
مملو  که  را  خود  چهره  فتنه  جریان  آن  بود.  گرفته 
ارزش های  و  اسالمی  جمهوری  نظام  با  مخالفت  از 
اسالمی  ارزش های  از  دفاع  نقاب  زیر  بود  اسالمی 
وارد میدان شد. انقالب  با  مبارزه  به عرصه  و  پنهان 

نفاق  شکست  حقیقت  در  9دی  بی نظیر  حماسه 
برای  9دی  حماسه  یادآوری  و  تکرار  بود  جدید 
ضروری  و  الزم  امری  جوانان  بخصوص  و  مردم 
منحرفی  جریان های  چنین  با  اگر  آینده  در  تا  است 
شدند  روبرو  موجه  ظاهری  و  جدید  شعارهای  با  که 
و  نخورده  را  آنان  منافقانه  و  کاذب  شعارهای  فریب 
اگر  نشوند.  آنها  کشنده   و  مسموم  محتوای  شیفته 
دیگر  ما  امروز  واقع  در  نمی شد  خلق  9دی  حماسه 
آن ارزش ها و آرمان هایی را که امام راحل در ایجاد 

نبودیم. را شاهد  بود  آن  دنبال  به  انقالب 
هدف  با   88 فتنه   بگوییم   که  است  اینجا  حق 
شده  برنامه ریزی  اسالمی  جمهوری  نظام  براندازی 
از  برخی  انتخابات،  از  قبل  ماه   8 که  طوری  به  بود 

شد.  راه اندازی  فتنه  مدیریت  برای  معاند  شبکه های 
فتنه 88 آخرین فتنه در این نظام نبود،دشمن در حال 
است  روزی  دی،  نهم  روز  حقیقت  در   . است  فعالیت 
انقالب  و  خود  دشمنان  دادند  نشان  ایران  مردم  که 
خود را به خوبی می شناسند و هرگز فریب حیله ها و 
را نمی خورند. روز نهم دی روزی  آنان  نیرنگ های 
و  بصیرتند  با  که  دادند  نشان  ایران  مردم  که  است 
اند  کرده  پا  به  گران  فتنه  که  غباری  و  گرد  میان  در 
راهبر  از  دست  نه  و  کنند  می  گم  را  راه  نه  هرگز، 
واقعی که همانا والیت فقیه است، بر می دارند و در 
نهایت روز نهم دی روزی است که مردم مسلمان و 
امام  این جمله حضرت  ایران نشان دادند که  انقالبی 
تا  باشید  فقیه  والیت  »پشتیبان  فرمودند:  که  را  )ره( 
به مملکت تان آسیب نرسد« به خوبی در عمل به آن 
و سی  ماه یک هزار  نهم دی  پایبند هستند.  و  معتقد 
صد و هشتاد و هشت، جشن بلوغ فکری و شخصیتی 
9 دی  نکته آخر آن که  حماسه  بود و  نظام اسالمی 

را تضمین کرد. انقالب اسالمی  تداوم 

9 دی تداوم انقالب اسالمی در بستر زمان  

گل نرگس ببویید تا سرما نخورید

گل  مداوم  بوییدن  سنتی  طب  عقیده  به 
نرگس به پیشگیری از سرماخوردگی در فصل 
قوت  چون  میکند،  بسیاری  کمک  زمستان 

باالیی در تحلیل مواد زائد از مغز دارد

گوناگون

علم نابودی بشریت
 را چگونه پیش بینی می کند؟

بیگ بنگ-براساس گزارش ساینس الرت به نقل 
از همشهری،  ممکن است تا 6 میلیارد سال دیگر 
خورشید به مرحله غول پیکری خود رسیده و به جرمی 
غول پیکر سرخ و متورم تبدیل شود و اتمسفر زمین 
را تبخیر کرده، پوسته و گوشته سیاره را از هم دریده 
و هسته آن را فرو ببلعد. با این همه تا آن زمان شاید 

انسانی روی زمین باقی نمانده باشد تا این فصل پایانی 
سیاره ای که زمانی زیستگاه میلیون ها موجود زنده بود 
را به تماشا بنشیند.احتمال اینکه حیات روی زمین بسیار 
سریعتر از مرگ خورشید و در نتیجه نابودی کل سیاره 
زمین از بین برود،  در میان دانشمندان از اهمیت زیادی 
برخوردار است. اوایل سال 2015 محققان سوئدی بنیاد 
چالش های جهانی با همکاری با دانشگاه آکسفورد 
گزارشی را منتشر کردند که در آن به 12 خطر جهانی 
اشاره شده بود که از توانایی نابودی حیات در آینده ای 
نزدیک برخوردارند. نویسندگان این خطرها را پایان 
تمدن بشر و یا حیات بشر توصیف کرده اند، سناریوهایی 

که هریک به گونه ای آخرالزمان را توصیف می کنند.

دانستنی ها 

پیش بینی فوران آتشفشان به کمک پهپاد

ایسنا- محققان عنوان کردند: از پهپادها می توان 
برای پیش بینی فوران آتشفشان استفاده کرد.محققان 
در اندونزی امیدوارند تا بتوانند از هواپیماهای بدون 
سرنشین برای فوران های بعدی آتشفشانی استفاده 
کنند و جراحات و تلفات ناشی از آن را به حداقل برسانند

کاهش گسستگی 
شورا و جامعه با تقویت 
روابط عمومی

* شهبازی

شوراها به عنوان فراگیرترین زنجیره نهاد مدنی در 
پاسخ به یک  نیاز اجتماعی برای تحقق مشارکت 
یافته اند.  تجلی  جامعه  سرنوشت  در  اجتماعی 
شوراهای اسالمی از ابزارهای کارآمد حکومت محلی 
برای نهادینه شدن مشارکت مردم در ساختارهای 
مثبتی  اجتماعی  تاثیرات  و  هستند  تصمیم گیری 
سیاست های  اجرای  مدیریتی،  خال  پرکردن  بر 
تمرکززدایی، تسریع در جریان امور، رفع تبعیض و 
برقراری عدالت اجتماعی و نیز نظارت های اجتماعی 
داشته اند. در این راستا و برای تحقق این موضوع 
تبیین  برای  معتقد  و  متعهد  قوی،  بازویی  وجود 
تفکرات و امور جاری در این نهادمردمی ضروری 
است. این بازوی توانمند و مشرف بر فلسفه وجودی 
شوراهای اسالمی که می بایست با تقویت حافظه 
تاریخی خود در این حوزه با استفاده از تجارب ادوار 
مختلف درمسیر ایجاد تفاهم دو سویه بین جامعه و 
شوراییان تالش کند، مجموعه ای تحت عنوان روابط 
عمومی است.روابط عمومی به عنوان تصویری تمام 
قد از یک مجموعه  تلقی می شود بنابراین تمام امور و 
تفکرات جاری در این واحد باید با حساسیت ویژه ای 

مورد توجه رده های ارشد باشد.
در پارلمان های محلی نقش روابط عمومی ها از این 
حیث اهمیت بیشتری دارد که  به عنوان حلقه واصل 
و  اعتماد سازی  مردم می تواند  نمایندگان  با  مردم 
مشارکت اجتماعی را تقویت یا تضعیف کنند. کارکرد 
میزان  با  محلی  پارلمان های  در  عمومی ها  روابط 
تأثیرگذاری در کاهش فاصله مجموعه شورایی با 

بدنه جامعه می تواند مورد قضاوت قرار گیرد.
  از وظایف روابط عمومی تنویر افکار عمومی با 
ارائه گزارشی جامع، بی طرفانه و به موقع از اقدامات 
منتخبان مردم  به آن هاست که می تواند در ایجاد 

تفاهم طرفین و تعدیل مطالبات مفید واقع شود.
 این واحد با احصا مطالبات، توجه به پیشنهادات 
فضای  مردم  نمایندگان  به  آن  انتقال  و  نقدها   و 
ذهنی بدنه جامعه و تصمیم گیران را نزدیک تر کرده 
در نتیجه کنش ها و واکنش ها با کمترین تنش رخ 
از  با پرهیز  بینا،  این گوش شنوا و چشم  می دهد. 
تخریب یا بزرگنمایی فرد یا گروهی خاص با تجهیز 
به سالح های  ارتباطی و مدیریتی حرفه ای درون 
و برون سازمان را در تعامل و آرامشی منطقی به 
مسیر تحقق اهداف ارمانی مجموعه  واقعی رهنمون 
می کند.در درون مجموعه با شناخت کامل اشخاص، 
ظرفیت ها و موانع موجود و راه های اثر گذاری و بهبود 
هر یک، سالمت، عقالنیت و همدلی تقویت شده 
و در بیرون مجموعه با گسترش و تقویت ارتباط با 
گروه های مختلف اجتماعی و انتقال خواسته های آنان 
به نمایندگان خود در بستری قانونی حرکت می کند.

روابط عمومی ها با برقراری ارتباط دوسویه مانع 
ایجاد گسست و فاصله بین مردم و منتخبان آنان 
شده و نیز مانع غفلت و فراموشی و یادآور شعارها 
آن  تحقق  برای  باید  شوندکه  می  وعده هایی  و 
تالش کنند.آنان عالوه بر این برای تصمیم سازی 
با  نخبگان  موجبات وصل  بهتر  و تصمیم گیری 
فراهم  را  محلی  سازان  تصمیم  و  گیران  تصمیم 
می کنند. با عنایت به اینکه بخش مهمی از وظایف 
قانونی شوراها معطوف به حوزه نظارت است روابط 
عمومی ها در پارلمان های محلی می توانند با بهره 
مجازی  یا  فیزیکی  ارتباطی  کانال های  از  مندی 
در  را  شهروندان  تعامالت،  افزایش  نیز  و  متعدد 
فرایندی متعهدانه به شهروند ناظرانی پویا مبدل 
شوراها  نظارتی  حوزه  تقویت  در  آن ها  از  و  کنند 
بهره جویند.با عنایت به اهمیت انکار ناپذیر حوزه 
شوراهای  در  رسانی  اطالع  و  عمومی  روابط 
اسالمی شهرها و روستاها گام نخست برای ایفای 
این  باورپذیری شوراها نسبت به  این واحد  نقش 
مقوله است و با تاکید بر لزوم توجه ویژه به واحد 
تعداد  افزایش  و  در چارت شوراها  روابط عمومی 
می توان  واحد  این  در  متخصص  انسانی  نیروی 
کارکردهای خارق العاده ای از این مجموعه شاهد 
مهم  بازوی   این  کنونی  شرایط  در  بود.متاسفانه 
در شوراها مغفول بوده و اگر فعالیت هایی جسته 
گریخته  صورت می گیرد به همت انگشت شمار 
افزایش  با  که  امید  است.  مند  عالقه  نیروهای 
با جمعیت  این بخش متناسب  انسانی در  نیروی 
روابط  مجموعه  شورا،  اعضای  تعداد  و  شهری 
عمومی شوراهای اسالمی هدفمند و پیشرو در این 

مسیر مهم گام بردارند.

عکس ها  از : اینترنت 



لزوما نباید از همه خوش مان بیاید

برخورد  آنها  با  که  را  افرادی  داریم  دوست  ما  همه  
خوش مان  آ نها  از  و  باشیم  داشته  دوست  می کنیم، 
بیاید. اما از آنجا که در این دنیا اکثر چیزها باب میل 
افرادی  با  زندگی  در  که  کنیم  قبول  باید  نیستند،  ما 
معاشرت خواهیم کرد که ممکن است از آنها خوش مان 
نیاید. این افراد ممکن است اعضای خانواده ی همسر، 
همکاران یا همسایه ها باشند. به گفته  پتل، نباید یادمان 
برود که همه  ما عیب هایی داریم. درواقع، وقتی از کسی 
خوش مان نمی آید، ساده ترین کار این است که قبول 
کنیم لزوما نباید از همه خوش مان بیاید. این نه به این 
معنی است که شما آدم بدی هستید و نه به این معنی 
لزوما  است.  بدجنسی  آدم  لزوما  مقابل تان  طرف  که 
هیچ یک از این دو درست نیستند. احتمال این وجود 
دارد که شما و طرف مقابل تان تناسبی باهم نداشته 
باعث  ما  متفاوت  رفتاری  سبک های  گاهی  باشید. 
افراد سلطه جو هستند  از  اختالف مان می شود. برخی 
چاشنی  را  بینی  خوش  برخی  مطیع.  و  رام  برخی  و 
زندگی شان کرده اند و برخی خود را واقع گرا می دانند. 
اگر  سوءتفاهم هستند.  زاییده   اختالفات  مواقع  اغلب 
سوءتفاهمی بین شما و طرف مقابل نیست و از اساس 
با فرد مقابل مخالف هستید سعی نکنید قضایا را از 
زاویه  دید او نگاه کنید. سعی نکنید واکنش بیش از حد 
نشان دهید، چراکه او هم همین کار را خواهد کرد و 
مغلوب  به زودی  در جنگ  که  است  معنی  بدین  این 
خواهد شد. سعی کنید خود را باال بکشید و اوضاع و 
واقعیت ها را از باال نگاه کنید و سعی کنید نحوه  واکنش 
فرد مقابل را، هرچقدر هم غیرعقالنی و احمقانه به نظر 
برسد نادیده بگیرید. بر مسئله تمرکز کنید نه شخص. 
اگر می خواهید فردی با شما موافقت کند، می توانید از 

ترفندهای روان شناختی استفاده کنید.

آفتاب
 به گیاهی حرارت می دهد

 که سر از خاک بیرون آورده باشد

حرف های ابریشمی

سبک زندگی

شنبه  * 9 دی  1396 * شماره 3967 

دسته گل

فروشی  گل  مقابل  مردی 
خواست  می  و  بود  ایستاده 
مادرش که  برای  دسته گلی 
در شهر دیگری بود سفارش 
شود.  پست  برایش  تا  دهد 

دید که  را  فروشـی خارج شد، دختری  از گل  وقتی 
بود و هق هق گریـه  روی جـدول خیابان نشستـه 
می کرد. مرد نزدیک دختر رفت و از او پرسید: دختر 
در حالی که گریه  خوب، چرا گریه می کنی؟ دختر 
می کرد، گفت: می خواستم برای مادرم یک شاخه 
گل رز بخرم ولی فقط 75 سنت دارم در حالی که گل 
رز 2 دالر می شود. مرد لبخندی زد و گفت: با من 
 بیا، من برای تو یک شاخه گل رز قشنگ می خرم. 
دختر  به  مرد  خارج می شدند،  فروشی  از گل  وقتی 
برسانم؟  را  تو  گفت: »مادرت کجاست؟ می خواهی 
دختر دست مرد را گرفت و گفت: آنجا و به قبرستان 
قبرستان  به  را  او  مرد  کرد.  اشاره  خیابان  طرف  آن 
برد و دختر روی یک قبر تازه نشست و گل را آنجا 
گل  به  نیاورد،  طاقت  گرفت،  دلش  مرد  گذاشت. 
مایل   200 و  گرفت  را  گل  دسته  برگشت،  فروشی 
رانندگی کرد تا خودش دسته گل را به مادرش بدهد.

اگر همان کاری را انجام دهید که همیشه 
انجام می دادید، همان نتیجه ای را می گیرید

 که همیشه می گرفتید

گر بنا باشد ... دلم را جز تو ، آبادش کند ...
این ...دل ... ویران ...
همان ویران بماند ...

بهتر است ...!!

توی بازی ها، هنر اینه که آدم با حالت سخت
  تا آخر بره االن تو جامعه هم بازی پاکی رسیده به 
قسمت سختش،اگه هنر داری االن خوب بازی کن

یا رب، دل پاک و جان آگاهم ده
آه شب و گریه سحرگاهم ده

در راه خود اول ز خودم بی خود کن
بی خود چو شدم، ز خود به خود راهم ده

برای مدیریت درست بحث ها و مناقشاتی که در رابطه  
شما پیش می آیند، باید نسبت به آنها واکنشی سازنده، توأم 
با عشق و منطق از خود نشان بدهید و سعی کنید که از 
عکس العمل های بدون فکر و ناشی از ترس اجتناب کنید.
منتظر  آنکه  به  جای  است.  اجتناب ناپذیر  بحث،  و  تضاد 
بمانید تا بحث و اختالف پیش بیاید و بدون فکر و آمادگی 
با آن برخورد کنید، باید از رویکردی آگاهانه و کنش گرا 
اینکه  با  نمایید.  استفاده  وضعیتی  چنین  با  مقابله  برای 
نمی توانید ماهیت بحث را پیش بینی کنید، اما می توانید از 

قبل برای یک پاسخ تاکتیکی برنامه ریزی کنید. 

۱. سعی کنید واکنش تان را کنترل کنید: به  جای 
آنکه ناگهان از کوره در بروید و خشم خود را سر همسرتان 
خالی کنید، یک لحظه برای بررسی احساسات و متمرکز 
خشمگین  که  هنگامی  بگذارید.  وقت  افکارتان  کردن 
هستید و بعد سروکله  سایر احساسات منفی پیدا می شود، 
وقفه ای در بحث تان ایجاد کنید و خودتان را آرام کنید. 
شما مجازید که احساسات تان را لمس کنید. احساسات 
شما معقول و درست هستند، اما لزوما به این معنا نیست 
که باید در همان لحظه بیان شوند. احساسات شما تغییر 
است  مهم  بنابراین  می شوند،  نوسان  دچار  و  می کنند 
که قبل از بحث کردن، حداقل تا حدی درک کنید که 

احساس واقعی تان چیست و چرا چنین احساسی دارید.

اینکه  از  پس  باشید:  حرف هایتان  مراقب   .۲
کافی  قدر  به  احساسات تان  طبقه بندی  و  درک  برای 
با  را  آنها  که  است  آن  وقت  دادید،  زمان  خودتان  به 
کردن  بحث  درهنگام  بگذارید.  درمیان  همسرتان 
درمورد یک مسئله، احساسات تان را صادقانه و صریح 
استفاده  می کنم«  احساس  »من  عبارت  از  کنید.  بیان 
کنید و سعی کنید از به  کار بردن عبارت های منفی که 
با »تو« شروع می شوند، اجتناب کنید. توضیح دهید که 
دهید  اجازه  همسرتان  به  و  دارید  احساسی  چنین  چرا 
سواالتی از شما بپرسد که به روشن شدن بیشتر مسئله 
کمک می کنند. نکته  مهم در اینجا این است که بدون 
کنید.  صحبت  آنها  درمورد  احساسات تان  کردن  تأیید 

این کار سخت اما شدنی است.

طفره  نروید:  طفره  یا  نکنید  فرار  بحث  از   .۳
باعث  نظر  اختالف   یا  از کشمکش  کردن  فرار  یا  رفتن 
از  را  آنها  از حل مسایل،  رفتن  نمی شود. طفره  آن  رفع 
تپه  ای کوچک به کوهی از مشکالت تبدیل خواهد کرد 
و هر چیزی به دعوایی بزرگ تبدیل می شود.هدف اصلی 
اما رسیدگی  است،  آن مسئله  بحثی، حل کردن  در هر 
هیچ  که  وقتی  حتی  رابطه تان  در  موجود  مشکالت  به 
راه حلی برای آنها وجود ندارد، فواید دیگری نیز دارد. اینکه 
کاری کنید که همسرتان حس کند به حرف هایش توجه 

می کنید، برای او ارزش قایل هستید و از نظر شما یک فرد 
خاص و دوست داشتنی است، بسیار مهم تر از هر اختالف  
نظر موقتی است. از بحث فرار نکنید و جوانمردانه دعوا کنید.

۴. تفاوت هایتان را بپذیرید: در اغلب اوقات ممکن 
وجود  مشخص  پاسخی  شما  مسئله   برای  که  است 
دیدگاه هایی  شما  که  است  ممکن  گرچه  باشد.  نداشته 
کامال متضاد داشته باشید، اما دیدگاه های هر دوی شما 
ارزشمند هستند و باید به آنها توجه شود. در بعضی موارد 
ممکن است پس از آنکه به طور آرام و منطقی درمورد 
که  برسید  نتیجه  این  به  کردید،  صحبت  احساساتتان 
چنین  به  رسیدن  بپذیرید.  را  دیدگاه هایتان  تفاوت  باید 
بن بستی در بحث، ممکن است در ابتدا اتالف وقت به  
نظر برسد، اما تالش برای حل وفصل اختالف ها، رابطه 
را در درازمدت تقویت خواهد کرد. علی رغم نرسیدن به 
که  می کنند  احساس  طرف  دو  هر  قاطع،  نتیجه   یک 
دیدگاه هایشان شنیده شده و مورد احترام و ارزیابی قرار 

گرفته است. بنابراین هردو طرف برنده هستند.

کنید:  انتخاب  عاقالنه  را  اسرارتان  محرم   .۵
در میان گذاشتن مشکل تان با فردی دیگر، روشی عالی 
برای شنیدن دیدگاهی متفاوت درمورد آن مسئله است. 
وجود  سوم  با طرف  کردن  در صحبت  که  ریسکی  اما 
باعث  او  راهنمایی  است  ممکن  که  است  این  دارد، 

وخامت اوضاع شود. درهنگام انتخاب محرم اسرار برای 
بازگو کردن مشکالت رابطه تان، اول مطمئن شوید که 
شما را به خوبی می شناسد، واقعا نگران شماست، بی طرف 
است و به جای آنچه دوست دارید بشنوید، واقعیت را به 
راهنمایی  و  مشاوره  دریافت  از  بعد  گفت.  خواهد  شما 
به  ارزیابی مجدد موقعیت تان،  از آن شخص و  منطقی 
سراغ همسرتان بروید و آن مسئله را دوباره مطرح کنید.

برای بهبود رابطه تان دعوا کنید، نه برای صدمه زدن به 
آن.این طبیعی است که گاهی زوجین با هم دعوا کنند؛ 
این یک بخش کامال عادی از هر رابطه  است. بحث ها 
و درگیری ها به خودی خود رابطه را به  خطر نمی اندازند، 
نشان  خودتان  از  بحث  به  نسبت  شما  که  واکنشی  اما 
باشد.  رابطه تان  برای  تهدیدی  می تواند  می دهید، 
توانایی حل کردن مشکالت و سپس  زوج های موفق، 
رها کردن آنها را دارند. آنها به جای حمله کردن به طرف 
حتی  و  می کنند.  تمرکز  مشکل شان  حل  روی  مقابل، 
که  می کنند  پیدا  راه هایی  هستند،  ناراحت  که  هنگامی 
در حین ناراحت بودن از همسرشان دور نشوند. تضادها 
و اختالف  نظرها به شما و همسرتان فرصت می دهند 
که مسایل را شناسایی کنید، به آنها رسیدگی کنید، روی 
پیشرفت  و  کنید  کار  رابطه تان  و  خودتان  شدن  بهتر 
موفق،  زوج های  اما  می کنند،  دعوا  زوج ها  همه   نمایید. 

این کار را به روشی درست و منطقی انجام می دهند.
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موفقیت

شعر روز 

پیامک

عارفانه روز 

یک لحظه مکث کن

نگرش

آیه روز  

آن گاه شما پس از آن  پیمان و پذیرش  روگردان شدید و اگر فضل و رحمت خدا بر شما 
نبود ) شما را توفیق توبه نمی داد ( حتما از زیانکاران می شدید.آیه 64 سوره بقره

حدیث روز  

امام صادق )علیه  السالم( :
خداوند ایمان را به هفت بخش تقسیم کرده  است : نیکوکاری ، راستگویی ، یقین ، خشنودی ، وفاداری ، دانش و بردباری .

 چطور با همسرمان مشاجره کنیم بدون اینکه رابطه مان خراب شود؟

جدول کلمات جدول ۳967

افقي: 1 - حفظ كردن-  ايالتي 
در آمريكا 2 - وديعه-  از لوازم 
مادر  برادر  قديمي-   پز  و  پخت 
زرنيخ   - بال  پهن  -ماهي   3
سفيد - مخترع تلگراف 4 - هر 
قرن  دانماركي  نقاش   - توت 
زبان  در  مرغ  تخم   - بيستم 
پيروان-    -  5 مفاهيم   - بيگانه 
وگوي  گفت   - خرگوش  غذاي 
ديكته    - شانه   -  6 خودماني 
سهم 7 -خراب و ويران-  موزه 
دريا  رنگ   - ايران  مينياتور 
باوقار   - صاف   - نو  ماه   -  8
قوم  گردو-   فروش  -واحد   9
 -10 وحشي غول-خداحافظي   
سياهرگ - گاز مهتابي-  روش 
سينه-   سطح-   واحد     -11
صداقت 12-   بندر  گردشگرى 
بلغارستان - ناچيز-  ميان و وسط 
پوش  باال     -13 ژاپن  پول    -
شهرهاي  گذشته-   سال   - بلند 
عرب 14-   فراموشكار-  جاي 
از    -15 ناقص  و  كوتاه  امن-  
نويسنده  هسه،  هرمان  آثار 

آلماني - والي 

آثار  از  ترياك-    -  1 عمودي: 
 -  2 جامي  عبدالرحمن  معروف 
ردياب  ييالقي-   -خانه  وهم  
3 - همنشين هوي  -ميوه شبيه 
گيالس - مستقيم 4 - پستي و 
خاخام-   -خاندان-   فرومايگي  
مساوي 5 - گوشت آذري  - ساز 
هاي  كيك  انواع  -از  قديمي 
ويتنام   -  6 كودكان  خوردني- 
رفت  همراه   - راهنما   - قديم 
7 - وسيله ماهيگيري-  نشانه - 
مركز غنا 8 - سازمان فضانوردي 
آمريكا  -پدر و مادر  ناميده شده 

كه  -آبي  كفش   تاي  يك   -  9
-الفت  شود   جاري  سيل  اثر  بر 
10-   سرخ ناي-  متانت  -باران 
تند و شديد 11-   كالنتر - ناحيه 
ناز    - ايتاليا  شرقي  در شمال  اي 
ها هالوژن  از     -12 پايان   بي 
آب  آمدن  باال   - -غيرعرب    
دريا  -شلوار 13-   پيشواي دين 
بودايي  -تشك مخصوص جودو  
   -14 اروپايي  اشرافي  القاب  -از 
حقه و فريب - پيمان بستن براي 
فرمانبرداري  -قانون چنگيز 15-   

نظم و ترتيب  -متدين

123456789101112131415
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الستیـک پیشــرو
عرضه انواع الستیک با نازل ترین قیمت 

خیابان مدرس - جنب استانداری 
 32438137

 09151635860
 کرباسچی 

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

را تجربه کنید.   09158668002

یک شرکت بازرگانی جهت تکمیل کادر مالی 
خود از افراد حرفه ای در حوزه حسابداری 

و مالی دعوت به همکاری می نماید.
32443131

به دو همکار خانم برای کار 
در غذای آماده نیازمندیم. 

32301319 -09382021616

لبنیـات سنتـی قـائم
برای تکمیل پرسنل فروش خود از یک نفر 
صندوق دار آقا،آشنا به نرم افزار، فروش، 

 متاهل، دارای فن بیان خوب و سابقه کار مرتبط 
 و حداقل مدرک دیپلم و حداکثر سن 30 سال

 دعوت به همکاری می نماید. خیابان مدرس، 
باهنرشرقی،تقاطع شهیدنوربخش ،لبنیات سنتی  قائم

حـراج فوری     حـراج فوری
تعدادی قفسه،یخچال شش 

درب،استند،ظروف آجیل،ظروف 
ادویه جات و حبوبات،میزکار و غیره

 همگی در حد نو به علت تغییر شغل 
با قیمت مناسب به فروش می رسد.
آدرس: مطهری ،روبروی استانداری 

09159622721- آذری
نصب داربست فلــــزی

 با قیمت مناسب در اسرع وقت  
09153637507 - حسینی 

اخالق، انصاف، کارخوب
سرلوحه خدمات ماست

مرکز تخصصی حمل و نقل اثاثیه منزل
 و لوازم اداری با سابقه درخشان 

خاور مسقف پتودار، نیسان ، وانت 
 با کادری مجرب، متخصص و متعهد

عضو یت رسمی اتحادیه با مجوز رسمی 
حمل بار و اثاثیه منزل 

اتوبــار آریــا  ترابــر

آدرس دفتر: 
بیرجند- سجادشهر- نبش غدیر 4 
با مدیریت: جلیل رحیم آبادی
09155642959

 09159634038
32414702

ی
ین

ضم
د ت

رص
د د

ص

شرکت حمل و نقل بین المللی خلیج فارس 
برای تکمیل کادر واحد ناوگان خود از افراد دارای گواهینامه پایه یک 

واجد شرایط دعوت به همکاری  می نماید. 
آدرس : بیرجند- پایانه باربری شرکت خلیج فارس

09151613871 - 05632314718  

فروشگاه پخش لوازم یدکی خودرو با موقعیت 
عالی به صورت نقد و اقساط به فروش 

می رسد.    09158254172

به یک نفر خانم برای همکاری در
 پوشاک نیازمندیم. حقوق و مزایای باال

تلفن : 32220655 
بازار نو - پوشاک دادرس

ساخت استخر 
ژئو ممبران

09153637917

صنایع ریخته گری بیرجند ذوب 
کلیه ضایعات آهن و چدن شما را با 
باالترین قیمت در سطح استان نقدا 
خریدار است. بین رجایی 21 و 23   

09036240644  

بازیابی اطالعات فوق تخصصی و تعمیر هارد  سورن

بیرجند: خیابان قدس غربی  - بین قدس 1 و 3 - پالک 112- روبروی فروشگاه رفاه 
)فرهنگیان سابق( طبقه فوقانی   تلفن: 32439542 056- 09155610262- فاطمی

با کادری مجرب و کارآزموده آماده ارائه خدمات به کلیه ارگان های دولتی و خصوصی می باشد.
قابل توجه: چنانچه به هر دلیلی اطالعات ذخیره شده شما در هارد، رم

 USB، دوربین  دیجیتال و گوشی موبایل از بین  رفت  یا پاک شد ما آن را برای شما بازیابی می کنیم.

PC3000 با جدیدترین دستگاه روز دنیا

دفتر فروش: بیرجند- بلوار خلیج فارس - نرسیده به پمپ 
شعله - جنب کارگاه معاشری 

صنـایع فلـزی پـارس فــوالد
طراحی و ساخت: 

انواع مخازن فلزی )ثابت - چرخدار - هوایی(
ساخت تانکرهای ذخیره سوخت تا ظرفیت 500 هزار لیتر

ساخت سیلوی سیمان در ظرفیت های مختلف
ساخت اسکلت های فلزی جوشی،انواع تیر ورق،گونیا، بلت و صفحه ستون

تلفن: 32222380-056   همراه : 09151414431- 09151607721
کارخانه: شهرک صنعتی مود- جنب پمپ بنزین 

فروشگـاه پـارس پـرداز
لپ تاپ های گیمینگ)فروش اقساطی ( )ارسال رایگان به سراسر استان (
بیرجند- بیست متری اول شرقی مدرس - پالک 16

09357787955

به یک نفر فروشنده خانم
 به صورت تمام وقت نیازمندیم.

09153634065 - 09361632910
32233753

به یک نفر نیروی ماهر )آقا( برای کار 
در فست فود نیازمندیم.

حقوق ماهیانه 800.000 تومان      
09157211537
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خراسانجنوبیقهرمانتیمیزورخانهای
پیشکسوتانشد

زورخانه ای  و  پهلوانی  مسابقات  دوره  نخستين  در  خراسان جنوبی 
ای  زورخانه  مسابقات  مجموع  قهرمان  کشور،  پيشکسوتان 

پيشکسوتان)50-60( ایران با ۱۹۴ امتياز شد.

برگزاریمسابقاتقهرمانیدوومیدانی

.به گزارش خبرگزاری صدا و سيما مرکز خراسان جنوبی، رئيس هيئت 
دو و ميدانی استان گفت: در این مسابقات ۴0 شرکت کننده از استان 
در ۴ رشته دوی 60 متر، دوی نيمه استقامت هزار و 500 متر،پرتاب 
وزنه و پرش طول با هم رقابت کردند.چاجی افزود: پس از دو ساعت 
رقابت نفس گير،محمود سيف اللهی در دوی 60 متر، مرتضی عندنی 
در دوی نيمه استقامت هزار و 500 متر،عرفان محمدی در پرتاب وزنه 

و عادل بهراميان در پرش طول مقام اول هر رشته را به دست آوردند.
وی از اعزام نفرات اول این مسابقات به  مسابقات داخل سالن کشوری 
خبر داد و گفت: مسابقات داخل سالن کشوری، 2۱ دی در تهران برگزار 
خواهد شد که خراسان جنوبی برای حضور در این مسابقات ۱0 سهميه 
برای آقایان و بانوان دارد.بنا به گفته رئيس هيئت دو و ميدانی خراسان 
جنوبی، نفرات برتر مسابقات کشوری هم،۹ بهمن امسال در مسابقات 

آسيایی تهران حضور خواهند یافت.

چراقراردادبرانکوتمدیدنشدهاست؟

جایکه  تا  است  مالی  قراردادش  تمدید  برای  برانکو  اصلی  .مشکل 
او اصرار دارد که تا بدهی قبلی او صاف نشود قراردادش را تمدید

خورد.  مشکل  به  مذاکرات  ادامه  تا  شده  باعث  این  و  کند  نمی   
کردن  تمدید  برای  سختی  کار  پرسپوليس  باشگاه  جدید  سرپرست 
قرارداد برانکو دارد. او باید همه طلب این مربی کروات را پرداخت 

کند و بعد او را راضی به امضای تمدید قرارداد کند.

نخدنداندشمنتیروئید!

برخی کارخانه ها، مواد شيميایی نچسب را به 
نخ دندان اضافه می کنند تا راحت تر در ميان 
دندان ها بلغزد و حرکت کند. ولی نخ دندان را 
کنار نگذارید، چرا که برای حفظ سالمت دندان 
ها بسيار مهم است. اما از انواع طبيعی آن استفاده 
نمایيد. خوشبختانه بر خالف لباس و مبلمان، 

محصوالت مراقبت شخصی باید برچسب مواد 
تشکيل دهنده داشته باشند. برچسب ها را چک 
کنيد و هر کلمه ای که با perfluoro شروع 
شده است را دیدید، آن محصول را خریداری 
نکنيد. بسياری از جعبه های مواد غذایی نيز با مواد 
شيميایی غير چسبنده ساخته شده اند تا مانع نفوذ 
چربی به سطح ظروف شوند. پس تنها کاری که 
می توانيد بکنيد مصرف فست فودها  را کم کنيد.

الف- بدن انسان نيازمند سم زدایی مداوم است تا عمرتان افزایش یابد. 
برای دفع کردن سمومی که طی زمان در بدن جمع می شود باید از 
راهکارهای مختلفی استفاده کنيد که یکی از این راهکارها استفاده از سبزی 
های مفيد است برخی از سبزی ها هستند که می توانند بدن شما را در برابر 
هر گونه بيماری بيمه کنند. ۱- سير: به دليل دارا بودن ترکيبات فراوان، 
یک سم زدای فوق العاده محسوب می شود. این ماده  غذایی کمک می کند 

تا سموم و مواد زائد به ویژه آلودگی هایی مانند سرب و جيوه از بدن خارج 
شوند. عالوه بر این، سير دارای خواص ضدباکتریایی است .2- خانواده  کلم 
: بهترین سبزیجات موجود برای سم زدایی بدن هستند به خاطر اینکه 
کلم ها کبد را تحریک می کنند. می توانيد انواع کلم ها را به صورت خام یا 
پخته شده در ساالد یا در غذاهای دیگر به صورت رنده یا خرد شده استفاده 
کنيد.3- جعفری: یک ضد عفونی کننده  عالی و ادرار آور بسيار خوب است. 

این سبزی معطر و البته پرطرفدار، عملکرد کليه ها را تحریک می کند و 
نقش مهمی در دفع سموم بدن دارد. ۴- چغندر قند: چغندر قند حاوی 
»متيونين« است که به رفع مواد زائد بدن کمک می کند. »بتانين« موجود 
در آن باعث می شود که اسيدهای چرب موجود در کبد زودتر تجزیه شوند. 
اگر یک دوره سم زدایی در پيش گرفته اید چغندر قند را به صورت خام با 

آب ليموترش و ورقه های نازک پياز ميل کنيد.

سم زدایی از بدن با این ۴ سبزی

فوایدشلغمدرزمستان


شلغم  در  موجود  نيوز-کلسيم  بهداشت 
می تواند به رشد و ترميم همه استخون های 
بدن  در  ترکيب  این  وجود  کند.  بدن کمک 
است  ضروری  استخوان ها  تقویت  برای 
می شود،  بيشتر  ما  سن  هرچه  خصوصا  و 
استخوان  پوکی  و  آرتریت  به  ابتال  شانس 

را کاهش می دهد.به طور کلی می توان شلغم 
فسفر،  کلسيم،  دریافت  برای  عال  منبعی  را 
ميان  در  دانست.  منيزیم  و  سدیم  پتاسيم، 
فوالت   ،C ویتامين  ميزان  نيز  ویتامين ها 
سبزی،  این  است.  زیاد  شلغم  در  نياسين  و 
نتيجه  در  و  دارد،  پایينی  کالری  و  باال  فيبر 
گزینه مناسبی برای رژیم های غذایی سالم و 

استاندارد محسوب می شود.

روشهاییبراینفخناشیازپرخوری

افکار خبر- گاهی اوقات در این فضاهای شاد، 
باشيم، پرخوری می کنيم  اینکه متوجه  بدون 
شکمی  می ماند،  باقی  برایمان  که  چيزی  و 
درمانی  روش های  است.  دردناک  و  پرنفخ 
پرخوری ها  از  ناشی  نفخ  درمان  برای  خوبی 
می شود  باعث  آب:آب  نوشيدن   : از  عبارتند 

گوارشی  از مجرای  نشده  که غذاهای هضم 
سریع تر عبور کنند و از منقبض شدن الیه های 
دردناک  اسپاسم های  موجب  که  روده  دیواره 
می شود، پيشگيری می کند. قدم زدن:هر وقت 
بر اثر پرخوری گرفتار نفخ شدید، کمی راه رفتن 
می تواند  حرکت  این  است.  مناسب  مالیم، 
و  گوارشی شود  از مجرای  باد  موجب خروج 

از درد شکم نجات پيدا کنيد.

بهایندالیلقرصهارانصفنکنید!

الو دکتر- نصف کردن یا خرد کردن قرص ها و 
قاطی کردن آنها با غذا یا نوشيدنی ها برای بلعيدن 
راحت تر بِویژه در سنين باال، یک عادت گسترده 
و خطرناک است.با نصف کردن قرص ها، نمی 
توان نيمه برابر و دوز دقيق آن را بدست آورد و 
اغلب کمی از دارو نيز به هدر می رود و بدین 

ترتيب کمتر از اندازه ای که پزشک تعيين کرده 
است، دارو جذب بدن می شود.بر اساس آمارها 
این تغيير دوز، حتی با استفاده از وسيله مخصوص 
برای بریدن قرص ها، می تواند به ۱5 درصد 
برسد. البته بيشترین خطر در صورتی است که 
داروی مذکور باید دقيقا با اندازه تعيين شده توسط 
پزشک مصرف شود و حتی کمترین تغيير در آن 

می تواند تاثيرات سمی در بدن داشته باشد.

باخوابکوتاهروزانهشاهد3معجزه
دربدنخودباشید

دهد  می  نشان  ها  پژوهش  خبر-نتایج  شهر 
افزایش  باعث  که چرت های کوتاه بين روز 
تقویت  و  استرس  با  مقابله  تمرکز،  قدرت 
سيستم ایمنی بدن می شود. ۱-کاهش وزن: 
تنظيم  به  منجر  تنها  نه  روزانه  کوتاه  خواب 

متابوليسم بدن می شود، بلکه سطح سروتونين 
کاهش  با  و  داده  افزایش  را  مالتونين  و 
تنظيم  را  بيداری  و  خواب  چرخه  استرس، 
می کند2-تقویت سيستم ایمنی بدن: یکی از 
مزایای دریافت خواب نيمروزی، کمک به بدن 
برای دفع ميکروب ها است.3- افزایش سطح 
انرژی: یک چرت کوتاه بيست دقيقه ای برای 

اکثر افراد کافی و البته فوق العاده است. 

یککشتهبراثرواژگونیسواریپژو

به گزارش خبرگزاری صدا و سيما 
مرکز خراسان جنوبی، رئيس پليس 
عصر  حادثه  این  گفت:  استان  راه 
محور  این   7 کيلومتر  در  امروز 
 5۴ راننده  آن  اثر  بر  که  داد  رخ 
جراحات  شدت  دليل  به  و  مجروح 
آتشدست  شهيد  بيمارستان  در 
باخت.سرهنگ  جان  نهبندان 
از  تخطی  را  حادثه  علت  رضایی 

سرعت مطمئنه عنوان کرد.

کشفطالازکالهبردارانرمال

از شناسایی و دستگيری اعضای یک  بوشهر  انتظامی شهرستان  فرمانده 
و  رمالی  به  اقدام  فعاليت های خيرخواهانه  پوشش  داد که تحت  باند خبر 
سرقت زیوراالت می کردند. سرهنگ عرب زاده اظهار کرد: ماموران حين 
وی  می کنند.  متوقف  را  آن  و  مشکوک  پژو  خودرو  یک  به  زنی  گشت 
اضافه کرد: پس از کشف مقادری زیوآالت از این خودرو و ضد و نقيض 
گویی های راننده، خودرو و راننده به کالنتری منتقل شد.به گفته وی در 
از شهرهای شمال  اهل یکی  تحقيقات مشخص شد متهم دستگير شده 
شرق کشور است که به همراه دو نفر همدستش تحت پوشش کمک های 
خيرخواهانه  وارد خانه شهروندان شده و پس از جلب اعتماد آنان زیواالت 
متهمان  مخفيگاه  از  بازرسی  بردند.در  می  سرقت  به  را  آنان  و طالجات 

مقادیر زیادی طالجات کشف شده است.

مرگزنجوانبهخاطریکسوءظنخانوادگی

بود،  شده  قتل  مرتکب  خانوادگی،  ظن  سوء  یک  جریان  در  که  فراری  قاتل 
اظهار  ساوه  شهرستان  انتظامی  فرمانده  نيوز،  جام  گزارش  به  شد.  دستگير 
پليس  کار  دستور  در  در شهرستان ساوه  خانوادگی  قتل  فقره  وقوع یک  کرد: 
پس  ماموران  کرد:  بيان  طالبی  سرهنگ  گرفت.  قرار  شهرستان  این  آگاهی 
نتيجه  این  به  موجود،  های  سرنخ  بررسی  با  و  پليسی  تحقيقات  انجام  از 
ضربات  با  و  سوءظن  علت  به  مقتول،  همسر  توسط  مذکور  قتل  که  رسيدند 
با تحقيقات اطالعاتی  متعدد چاقو، به وقوع پيوسته است. وی گفت: ماموران 
را  متواری  متهم  شدند،  موفق  سرانجام  قضایی،  مقام  با  هماهنگی  و  گسترده 
دستگير  غافلگيرانه  درعملياتی  و  شناسایی  شهرستان  به  بازگشت  هنگام  در 
بازجویی  آگاهی شهرستان،  پليس  به  قاتل  انتقال  با  افزود:  ادامه  در  کنند.وی 

و تحقيقات از وی آغاز شد و مقتول به جرم خود اعتراف کرد.

برایاولینبارفرشهایخودرااتوکشیدهتحویلبگیرید32446666/32424320-2

عضو معتبر اتحادیه   مسئول: دستگردی
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7
دعوت از مردم برای شرکت 

در مراسم بزرگداشت حماسه ۹ دی

شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی استان از مردم 
با  تا  کرد  دعوت  جنوبي  خراسان  بصیر  و  آگاه 
حضور پرشور، گسترده و آگاهانۀ خود در مراسم 
آرمان  با  دیگر  بار  دی  نهم  حماسۀ  بزرگداشت 
های انقالب اسالمی، امام راحل و والیت تجدید 
میثاق کنند. مردم رشید و بصیر خراسان جنوبي 
نفاق  و  باطل  نهم دی مقابل جریان  باردیگر در 
عاشورا  با  هنوز هم  داد  نشان خواهند  و  ایستاده 
و  دارند  ستیز  گران سر  فتنه  و  منافقان  ستیزان، 
برای حمایت از والیت فقیه و انقالب و  اسالم در 
صحنه ها حاضرند.ویژه مراسم بزرگداشت حماسۀ 
نهم دی در بیرجند روز شنبه نهم دی، با سخنرانی 
سردار رمضان شریف، »سخنگو و روابط عمومی 
ستاد  مسئول  و  اسالمی  انقالب  پاسداران  سپاه 
قدس و انتفاضه کشور« و با حضور پرشور مردم 
عزیز بیرجند در مسجد امام حسین )علیه السالم(

از ساعت 09:30 صبح برگزار می شود.

اعالم مکان های اجتماع عظیم
میثاق با والیت در خراسان جنوبی

شورای هماهنگی سازمان تبلیغات اسالمی خراسان 
جنوبی، به مناسبت بزرگداشت نهم دی، مکان های 
خراسان  شهرهای  در  را  والیت  با  میثاق  اجتماع 
مراسم  بیرجند  شهرستان  در  کرد.  اعالم  جنوبی 
بزرگداشت یوم ا... نهم دی در ساعت 9:30 امروز 
برگزار خواهد  امام حسین )ع(  و در محل مسجد 
شد.همچنین این مراسم  امروز  در شهرستان های 
 نهبندان ساعت 9 صبح در محل مصلی امام علی)ع( ، 
بشرویه ساعت 17 در محل مسجد جامع، درمیان 
ساعت 9 در محل مسجد محمد رسول ا... اسدیه، 
سربیشه ساعت 10 در محل مهدیه ، سرایان ساعت 
18 در محل حسینیه سیدالشهداء، قاین ساعت 9 در 
محل مصلی این شهرستان ، زیرکوه ساعت 10 در 
محل مصلی نماز جمعه حاجی آباد، طبس ساعت 17 
 در محل آستان مقدس حسین ابن موسی الکاظم)ع( ، 
فردوس ساعت 10 در محل گلزار شهدای گمنام این 
شهرستان و عصر امروز  درشهرستان خوسف ساعت 

19 در محل هیات حسینی برگزار می شود.

آلودگی۱۶ هزار هکتار از باغات  استان
به زنگ زرشک

تسنیم-رئیس سازمان حفظ نباتات کشور با بیان 
اینکه در استان بیش از 1۶ هزار هکتار درختچه 
زرشک به آفت زنگ زرشک آلوده دچار شده است 
این  استان،  آبی در  به بحران کم  توجه  با  گفت: 
کشاورزی  نجات  راه  عنوان  به  می تواند  درختچه 
منطقه باشد.محمد باغستانی اظهار کرد:اگر نتوانیم 
استان  در  کنیم  گیر  زمین  منطقه  این  در  را  آن 
به  ناپذیری  و خسارات جبران  فراگیر خواهد شد 
بار خواهد آمد. وی خاطر نشان کرد:کشاورزان در 
استان به فکر کاشت درختچه های جایگزین باشند 

تا از نابودی آن جلوگیری شود.

حیات دوباره  با اهدای عضو بیمار نهبندانی

صدا و سیما- اعضاي بیمار مرگ مغزي نهبندانی 
اداره رئیس  شد.  اهدا   ، نیازمند  بیمار   5  به 

 بیماری های معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی 
بیرجند و مسئول شبکه شناسایی و فراهم آوری 
بیماران مرگ مغزی گفت: بیمار، خانمی 31 ساله 
ساکن نهبندان بود که به دلیل اختالالت حرکتی و 
توده کمری در بیمارستان امام رضای بیرجند دچار 
مرگ مغزی شد. هادی دهقانی افزود: با موافقت 
خانواده وی، بیمار به بیمارستان منتصریه مشهد 
منتقل و در آنجا 5 عضو بدنش شامل کبد، پوست، 

دو قرنیه و قلب به 5 بیمار نیازمند اهدا شد.
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شهرداری ها به منابع انسانی و درآمدهای پایدار توجه ویژه داشته باشند

کمپین تخصصی صادرات صنایع دستی در خراسان جنوبی راه اندازی می شود

انعقاد تفاهم نامه بین آستان قدس رضوی و بسیج سازندگی خراسان جنوبی   

سرانه ورزشی استان خراسان جنوبی پایین است
تسنیم- مدیرکل ورزش و جوانان خراسان جنوبی گفت: سرانه ورزشی در استان پایین است و تالش برای افزایش آن در برنامه ریزی های مدون درحال انجام است. افضل پور در مراسم تجلیل از قهرمانان 
ورزش طبس اظهار کرد: سرانه ورزش در کل استان پایین است و تالش برای افزایش آن در برنامه ریزی های مدون درحال انجام است. افضل پور گفت: 80 طرح و پروژه نیمه تمام ورزشی در استان داریم و 
برای اتمام آنها اعتبار زیادی مورد نیاز است.افضل پور بیان کرد: ورزش طبس اخیراً رشد خوبی داشته است که در همین راستا از دو مجوز اعطایی به استان برای تاسیس خانه جوان،  یک مجوز را به طبس دادیم.
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اختصاص اعتباربرای راه اندازی کسب
 و کار نوپا در خراسان جنوبی

اولین  اعتبار به  صدا وسیما- 400 میلیون تومان 
کارهای  و  کسب  گری  تسهیل  و  حمایت  مرکز 
یافت.  اختصاص  فاوا(   ( جنوبی  خراسان  نوپای 
استان  اطالعات  فناوری  و  ارتباطات  مدیرکل 
گفت: این اعتبار امسال برای ارائه مشاوره، آموزش 
و بازاریابی محصوالت کسب و کارهای نوپا فاوا 
بویژه  آپها  استارت  رویدادهای  برگزاری  همچون 
تجاری سازی  فرآیند  در  و   IT  ICT در حوزه 
هزینه خواهد شد. دلگیر  با بیان اینکه  این اعتبار از 
محل اعتبارات وزات ارتباطات و فناوری اطالعات 
تخصیص می یابد گفت: تاکنون ده مرکز حمایت 
و تسهیل گری کسب و کارهای نوپا فاوا در کشور 
راه اندازی شده که  روز گذشته یازدهمین مرکز 
حمایت و تسهیل گری کسب و کارهای نوپا فاوا 

در بیرجند افتتاح شد.

بستر راه اندازی آزمایشگاه ژنتیک 
در استان فراهم است

تسنیم-رئیس پژوهشکده ملی ژنتیک دانشگاه تهران 
گفت: در تالش هستیم تا این آزمایشگاه در فردوس 
یا یکی دیگر از شهرهای استان خراسان جنوبی که 
آمادگی داشته باشد راه انداری شود. محمدحسین 
صنعتی در کنفرانس یک روزه ژنتیک که با محوریت 
تشخیص های قبل از تولد در فردوس برگزار شد 
اظهار کرد: راه اندازی آزمایشگاه ژنتیک به لحاظ 
اینکه بسیار هزینه بر است باید توسط دولت و کمک 
خیرین انجام شود. وی با بیان اینکه تاکنون 20 هزار 
بیماری ژنتیکی در انسان شناساسی شده است گفت: 
درمان اینگونه بیماریها در مرحله تحقیقات است و 
هنوز هیچگونه درمانی وجود ندارد و در حال حاضر 
بهترین کار پیشگیری است. رئیس شبکه بهداشت 
و درمان فردوس نیز گفت: بیماریهای ژنتیکی در 
منطقه فردوس از حد نرمال باالتر است و برگزاری 
برای  ای  زمینه  تواند  می  ها  کنفرانس  اینگونه 

جلوگیری از این بیماری ها باشد.

دستگیری متکدی بادکنک فروش نما 

صدا و سیما- جوان 27 ساله بادکنک فروش که 
بیرجند  در  بود  کرده  خود  پیشه  را  گری  متکدی 
بیرجند  متکدیان  مرکز  شد.مسئول  دستگیر 
گفت: این متکدی که به بیشتر شهرهای کشور 
تلفنی  تماس  طی  کرده  سفر  گری  تکدی  برای 
شهروندان مبنی بر مزاحمت این شخص، در محل 
چهار راه غفاری بیرجند دستگیر شد.امیرآبادی با 
بیان اینکه وی برای اولین بار در بیرجند دستگیر 
نفر دیگر هم تکدی  او دو  به همراه  افزود:  شده 
گری می کردند که این دو نفر به یکی از شهرهای 
استان متواری شدند.مسئول مرکز متکدیان بیرجند 
از  را  خود  درآمد  بیشترین  متکدی  این   : گفت 
بیرجندی ها دریافت کرده است.ع.ص جوان 27 
ساله متکدی که از 8۶0 کیلومتر فاصله به بیرجند 
گفت:   باره  این  در  است   بومی  غیر  و  بود  آمده 
روزانه بین 50 تا ۶0 هزار تومان مردم به من کمک 
می کردند که این میزان در بیرجند به 100هزار 
ابتدا انکار  تومان می رسید.وی که جرمش را در 
می کرد افزود: بابت خشکسالی های چندین ساله 
و کم آبی کشاورزی را رها کرده و روی به این 
کار آوردم و اکنون نزدیک به 2سال هست که به 

تکدی گری مشغول هستم .

تشکیل شبکه هماهنگی تشکل های مردم نهاد 
 برای مدیریت شرایط بحرانی در نهبندان  

بیان  با  نهبندان  بهزیستی  اداره  تسنیم-رئیس 
بحران  هنگام  در  نهاد  مردم  تشکل های  اینکه 
نقشی موثری دارند گفت: در شهرستان نهبندان 
شبکه هماهنگی تشکل های مردم نهاد مدیریت 
نشست  در  بارانی  می شود.  تشکیل  بحران 
ستاد  نهاد  مردم  تشکل های  تخصصی  کارگروه 
مدیریت بحران نهبندان اظهار داشت: تشکل های 
مردمی رابط خوبی برای رساندن صدای مردم به 

مسئوالن و برعکس هستند.

لزوم همکاری ساکنان بافت
 فرسوده بشرویه برای مرمت و بهسازی

همکاری  لزوم  بر  تاکید  با  بشرویه  مهر-شهردار 
اهالی بافت فرسوده بشرویه برای مرمت و بهسازی 
گفت: همه تالش خود را به منظور اجرای اهداف 
ستاد بازآفرینی پایدار محدوده ها به کار گرفته ایم.
حسین باللی در ستاد بازآفرینی پایدار محدوده ها 
و محالت هدف شهرستان اظهار کرد: به منظور 
اجرای اهداف این ستاد اقدامات گسترده ای صورت 
گرفته است.وی با اشاره به اقدامات انجام شده در 
مشارکت  و  با همکاری  ستاد  این  اهداف  راستای 
میراث فرهنگی شهرستان گفت: مرمت و بهسازی 
پشت  رو  پیاده  بهسازی  مقری،  تاریخی  کوچه 
دیوار شهربند و آسفالت معبر پشت دیوار شهربند، 
مرمت منزل پناهی و جابجایی تیربرق های بازار 
سنتی از جمله این اقدامات بوده که در محدوده و 
کرد:  اظهار  وی  است.  شده  انجام  هدف  محالت 
و  فرسوده  بافت  محدوده  در  عملیات  انجام  برای 
محله هدف خود نیازمند همکاری مالکان هستیم 
کنیم. اقدام  سریعتر  هرچه  زمینه  این  در  باید  لذا 

آموز  دانش   200 دینی  بهار  شکوفایی  جشن   *
شهرستان بشرویه برگزار شد

اجرایی  از  خراسان جنوبی  بهزیستی  مدیرکل   *
شدن طرح اختالالت ژنتیک 15 تا 25 سال توسط 

بهزیستی در مدارس بیرجند و قاین خبر داد.
امام  امداد  کمیته  خودکفایی  و  اشتغال  معاون    *
خمینی با بیان اینکه در مدت 9 ماهه امسال 17 هزار 
و ۶21 فقره نظارت بر طرح ها انجام شده است گفت: 
همچنین در این مدت هزار و 419 طرح خود اشتغالی 

با 230 میلیارد و 74۶ میلیون ریال اجرا شده است.
*  سرپرست اداره دامپزشکی خوسف گفت: با توجه به 
هشدارها و تدابیر اتخاذ شده، موردی از آنفلوانزای فوق 

حاد پرندگان در این شهرستان گزارش نشده است.
*  مدیرکل مدیریت بحران استانداری گفت: از آغاز 
هفته ایمنی در برابر زلزله و کاهش اثرات بالیای 
طبیعی تاکنون تعداد 100 مانور امداد و نجات جاده ای 

و مانور ساعت صفر در این استان برگزار شده است.
در  مراسمی  طی  زدایی  محرومیت  طرح   80  *
دهستان های النو، بندان و گزیک خراسان جنوبی به 

صورت همزمان به بهره برداری رسید.
*  شهروندان آیسکی برای طلب باران از درگاه الهی، 

غذای نذری پختند.
حضرت  بیمارستان  در  پزشکی  جدید  دستگاه   2

رسول )ص( فردوس به بهره برداری رسید.
* جشن ازدواج 100 زوج محروم چهار شهرستان 
مرزی »درمیان، زیرکوه، سربیشه و نهبندان« درمیان 
برگزار شد، همچنین به هر زوج 50 میلیون ریال 

جهیزیه اهدا شد.
* مدیرکل کمیته امداد امام خمینی با بیان اینکه از 
ابتدای امسال 814 تخته فرش دستباف با مساحت 3 
هزار و 330 مترمربع بافته شد گفت: ارزش فرش های 
است. ریال  میلیون  و 519  میلیارد  شده 1۶  بافته 

اخبار کوتاه

غالمی-معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار 
خراسان جنوبی گفت: شهرداران اگر به فکر 
اداره  و  شهرداری  و  شهر  برای  خوب  آینده 
منابع  موضوع  به  باید  هستند  آنها  مطلوب 
انسانی و  درآمدهای پایدار توجه ویژه ای داشته 
باشند تا وضعیت فعلی این حوزه متحول شود. 
سید مجتبی علوی مقدم در حاشیه مالقات 
و  اسالمی  شوراهای  اعضای  از  تعدادی  با 
شهرداران استان با بیان اینکه توجه به تربیت 
نیروهای تخصصی می تواند شهرداری ها را 
ایجاد کند  اشتغال  و  ثروت، درآمد  و  متحول 
غیر  نیروهای  برخی  حضور  شاهد  افزود:  
متخصص در شهرداری ها هستیم که جای 
افراد متخصصی را گرفته اند که می توانند با 
تعریف و اجرای طرح های درآمدزا، اشتغال زا 

و پروژه های زیرساختی و اجرا و اتمام پروژه با 
کیفیت مطلوب و هزینه کمتر برای شهر مفید 
حضور  که  مشکالتی  به  اشاره  با  باشند.وی 
نیروی انسانی مازاد برای شهرداری ها ایجاد 
کرده است گفت: شهرداران مسوول استخدام 
تخصص  بی  و  صالحیت  بدون  نیروهای 
از بکارگیری  باید  از روی دلسوزی نیستند و 
حتی یک نفر خارج از ضوابط قانونی جلوگیری 
استاندار  عمرانی  امور  هماهنگی  شود.معاون 
در  گرایی  قانون  بر  تاکید  با  جنوبی  خراسان 
طرح  کامل  رعایت  شهرداری،  و  شهر  اداره 
قانون  مصادیق  از  را  تفصیلی  و  جامع  های 
گرایی شهرداران ذکر و تصریح کرد: شوراها و 
شهرداری ها باید از فروش ارزش های زیست 
محیطی شهر جلوگیری و ‘شهر زیست پذیر’ 

نمایند. تالش  آن  تحقق  برای  و  تعریف  را 

شدن  طوالنی  اینکه  بیان  با  همچنین  وی 

زمان اتمام پروژه های شهرداری ها باعث از 

به شورا و شهرداری اعتماد مردم  رفتن   بین 

های  پروژه  در  زمان  مدیریت  بر  شود،  می 
اولویت  براساس خواسته های مردم،  شهری 
های شهر و منابع مالی موجود و پایان آن در 
مهلت مقرر تاکید کرد.علوی مقدم اظهار کرد: 
اتمام پروژه های نیمه تمام مورد نیاز شهروندان 
شهری  مدیریت  اصلی  های  اولویت  از  باید 
باشد و در عین حال از افتتاح بی رویه پروژه 
در شهر پرهیز شود.وی گفت: پاسخگویی به 
اعتماد شهروندان و رای مردم، تبلیغات دروغین 
و پنهان کاری نیست بلکه ترجیح دادن منافع 
شهروندان بر منافع فردی و گروهی، رعایت 
مناطق  به  تبعیض،  توجه  از  پرهیز  و  عدالت 
هزینه کرد صحیح  و محالت محروم شهر،  
مردم  نیازهای  ساختن  برطرف  و  اعتبارات 
آنهاست. موردنیاز  های  پروژه  اجرای  با 

امیری- معاون صنایع دستی خراسان جنوبی 
از راه اندازی کمپین تخصصی صادرات خرده 
فروشی در استان خبر داد.حسین عباس زاده 
کمپین  این  اندازی  راه  هماهنگی  جلسه  در 
به  کمپین  این  در  شرکت  برای  اظهارکرد: 
شهرستان ها فراخوان ارسال شده که تا کنون 
100 نفر اعالم آمادگی کرده اند. وی با بیان 
اینکه مقوله صادرات از دغدغه های اصلی در 
حوزه صنایع دستی استان است، تصریح کرد: 
نیازمند راهکارهای اساسی برای پیشرفت در 
دستی  صنایع  هستیم.معاون  صادراتی  حوزه 
اداره کل میراث فرهنگی با بیان اینکه بهمن 
ماه دو صنعتگر استان در نمایشگاه توکیو حضور 
می یابند، گفت: قاچاق صنایع دستی در خراسان 
جنوبی پر رنگ نیست اما درصدد تشکیل کمیته 
مقابله با قاچاق صنایع دستی هستیم وی افزود: 
را  دستی  صنایع  بازار  چین  مانند  کشورهایی 
دوسویه  ارتباط  بر  زاده  کرده اند.عباس  احاطه 
با صنعتگران حوزه صنایع دستی تاکید کرد و 
افزود: در شش ماهه نخست امسال بیش از دو 
میلیارد و 22۶ میلیون تومان صنایع دستی استان 
انعقاد تفاهم  را به فروش رسانده ایم. وی بر 
 نامه های همکاری با دستگاه های مرتبط با 

صنایع دستی تاکیید و بیان کرد: از ظرفیت های 
پیشرفت صنایع  برای  باید  بخش غیر دولتی 
دستی بهره برد. معاون صنایع دستی خراسان 
جنوبی ادامه داد: ایجاد مشوق های صادراتی و 
معافیت های مالیاتی برای صادرکنندگان صنایع 
الکترونیک  تجارت  ترویج  و  توسعه  و  دستی 
در استان باید مورد توجه قرار گیرد. به گفته 
وی مراسم افتتاحیه راه اندازی کمپین صنایع 

برای  آموزشی  کارگاه  به همراه  استان  دستی 
صنعتگران وتجار و سرمایه گذاران این حوزه 
20 دی ماه در محل هتل سپهر بیرجند برگزار 
کمپین تخصصی  گفت  عباس زاده  می شود. 
ایران  دستی  صنایع  فروشی  خرده  صادرات 
همکاری  با  »زودل«  ایرانی  شرکت  توسط 
میراث  سازمان  و  ایران  پست  ملی  شرکت 
فرهنگی گردشگری در بیرجند برگزار می شود. 

ارسالی  قبال محصوالت  در  »پست« 
مسئولیتی ندارد

مدیرکل پست خراسان جنوبی با بیان اینکه 
محصوالت  قبال  در  قانونی  نظر  از  پست 
درصد   40 گفت:  ندارد  مسئولیتی  ارسالی 
به  استان  به  شده  فرستاده  محصوالت 
درخواست  بدون  محصوالت  اینکه  دلیل 
می خورد  برگشت  می شود  ارسال  افراد 

که  جایی  آن  از  کرد:  اظهار  نیز  صابریان 
است  دستی  صنایع  تولید  محل  روستاها 
مکان ها  این  در  اینترنت  نفوذ  ضریب  باید 
خراسان  اینکه  بیان  با  یابد.وی  افزایش 
 جنوبی در حوزه تجهیزات دفاتر آی سی تی

برخوردار  خوبی  اعتبارات  از  روستایی 
رقابت  بازار  کنونی  شرایط  در  افزود:  است 
محصوالت صنایع دستی فشرده شده است.

سازندگی  بسیج  سازمان  غالمی-سرپرست 
خراسان جنوبی گفت: تفاهم نامه سه جانبه  ای 
بین سازمان اقتصادی رضوی، سازمان بسیج 
سازندگی استان و تعاونی شترمرغ داران افق 
بسته شد.مهدی هنری،  آینده کویر سربیشه 
با  انجام شده  پیگیری  به  توجه  با  اظهارکرد: 
مشارکت  خصوص  در  رضوی  قدس  آستان 
اشتغال کشتارگاه شترمرغ سربیشه،  در طرح 
سازمان  بین  جانبه  سه  تفاهمنامه  این 
سازندگی  بسیج  سازمان  رضوی،  اقتصادی 
آینده  افق  داران  شترمرغ  تعاونی  و  استان 

کویر سربیشه بسته شد.وی افزود: این تفاهم 
سرمایه   و  مشارکت  همکاری،  پیرامون  نامه 
گذاری برای احداث، راه اندازی و بهره برداری 
 5000 ظرفیت  با  شترمرغ  پرورش  زنجیره 
به  مادر  واحد  یک  و  پرواری  شترمرغ  قطعه 
کشتارگاه  واحد  یک  و  خانواده   50 ظرفیت 
قطعه  تقریبی کشتار 50  به ظرفیت  صنعتی 
در سربیشه برای تولید گوشت و محصوالت 
جانبی شترمرغ امضا شده است.سرپرست بسیج 
سازندگی خراسان جنوبی ادامه داد: براساس این 
تفاهمنامه سازمان بسیج سازندگی در شناسایی، 

انتخاب و معرفی بهره برداران با اولویت فارغ 
 التحصیالن دانشگاهی جویای کار، همکاری 
زمینه  در  بهره برداری  و  ساخت  مراحل  در 
و  تسهیل گری  و  اجرایی  و  فنی  ظرفیت های 
پیگیری ارتباطات تعاونی با دولت و استانداری 
سازمان  کرد:  تصریح  دارد.هنری  عهده  بر  را 
اقتصادی رضوی تهیه طرح توجیهی زنجیره 
نقشه   تهیه  همچنین  و  شترمرغ  محصوالت 
ها و تاییدیه  های الزم از مراجع ذی صالح، 
تأمین اعتبار مورد نیاز اجرایی زیر ساخت ها تا 
تمامی  در  فنی  دانش  ارائه  سقف20درصد، 

بهره  نیاز  مورد  های  نهاده  تامین  مراحل، 
برداران، پیگیری تخصیص تسهیالت بانکی 
تولیدی  محصوالت  یابی  بازار  و  طرح  الزم 
بهره برداران و عرضه با برند رضوی را پیگیری 
مذکور  تعاونی  کرد:  اضافه  کرد.وی  خواهد 
نیز زمین و آب و برق مورد نیاز اجرای طرح 
به میزان 40 هکتار و اخذ مجوزهای قانونی 
مربوطه و افزودن اعضای تعاونی با همکاری 
بسیج سازندگی را عهده دار است.وی یادآور شد: 
در این باره پیگیری و مکاتبات الزم با استاندار 
با  که  گرفته  انجام  جهادکشاورزی  رئیس  و 

زمین  تامین  استانداری در موضوع  مساعدت 
و مجوزها تاثیر گسترده ای در ایجاد اشتغال 
پایدار در استان و حمایت از کارگاه های پرورش 

شترمرغ در استان خواهد داشت.

آغاز عملیات اجرایی قطعه اول راه آهن مشهد- بیرجند - زاهدان 
خطوط  اول  قطعه  مقدم-کلنگ  دادرس 
مشهد   - بیرجند  زاهدان-  راه  آهن  ریلی 
به  استان  اتصال  طرح  از  سال   10 از  پس 

راه  وزیر  شد.معاون  زده  کشور  ریلی  شبکه 
اجرایی  عملیات  آغاز  با  گفت:  و شهرسازی 
از  دیگری  بخش  مشهد  زاهدان-  راه آهن 
کریدور ریلی شمال- جنوب تکمیل می شود.

خیرا... خادمی از آغاز عملیات اجرایی راه آهن 

خط  این  گفت:  و  داد  خبر  مشهد  زاهدان- 
ریلی بخشی از کریدور ریلی شمال- جنوب 
آسیای  کشور های  که  است  کشور  شرق 

میانه را از طریق راه آهن سرخس به شبکه 
به  سپس  و  ایران  اسالمی  جمهوری  ریلی 
می کند. متصل  آزاد  آب های  و  چابهار  بندر 

معاون وزیر راه و شهرسازی این خط ریلی 
را موجب توسعه شبکه ریلی در شرق کشور 

طرح  اول  قطعه  کرد:  خاطرنشان  و  دانست 
طول  به  شمال  از  مشهد  زاهدان-  راه آهن 
48 کیلومتر از ایستگاه یونسی از خط ریلی 

از  پس  و  می شود  منشعب  بافق  مشهد- 
عبور از مسیر دشت و تپه ماهور به ایستگاه 
گناباد منتهی می شود.وی همچنین  راه آهن 
ریلی  اتصال  نقطه  را  مشهد  زاهدان- 
بلوچستان، و  سیستان  استان های   بین 

معرفی  رضوی  خراسان  و  جنوبی  خراسان 
کریدور  از  بخشی  طرح  این  افزود:  و  کرد 
ترانزیتی شمال- جنوب شرقی است و نقش 

مهمی در بهره مندی از مزایای ترانزیت ریلی 
کاال بین کشور های آسیای میانه و آب های 
آزاد برای استان های همجوار دارد.خادمی در 
ادامه اعالم کرد: سرعت طرح 90 کیلومتر بر 
ساعت برای قطار های باری و 120 کیلومتر 

بر ساعت برای قطار های مسافری است.وی 
تصریح کرد: این محور دارای 45 دستگاه پل 
و آب رو و یک دستگاه پل بزرگ است و یک 

میلیون و 400 هزار مترمکعب خاکبرداری، 
یک میلیون متر مکعب خاکریزی، 98 هزار 
متر مکعب بتن ریزی نیز احجام عملیاتی در 

این خط ریلی بایستی انجام شود.
)Ava.news1@gmail.com(

عکس:اکبری
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کدخدایی: سال ۸۸ ، ۲۴ ساعت
 با نمایندگان کاندیداها مذاکره شد

 اما پیشنهاد خودشان را هم نپذیرفتند

پس   ۸۸ سال  رخدادهای  به  اشاره  با  کدخدایی 
سال  آن  در  گفت:  ریاست جمهوری،  انتخابات  از 
در  را  شان  نمایندگان  آقایان  که  کردیم  اعالم 
شورای نگهبان بفرستند. روزهای آخر، یک نفر آمد 
و اعالم کرد که گفته شده اگر این کارها را انجام 
دهید ما نتیجه انتخابات را می پذیریم. ۲۴ ساعت 
با نمایندگان آنها مذاکره شد؛ اما پیشنهاد خودشان 
را هم نپذیرفتند و آن اتفاقات رخ داد و همه شاهد 

بودیم که این مسئله با حضور خوب مردم حل شد.

 رئیسی: برخی خواص 
در فتنه ۸۸ زمان شناس نبودند

با  دیدار  در  رئیسی  سیدابراهیم  االسالم  حجت 
اظهار  رضوی  مطهر  حرم  در  روحانیون  از  جمعی 
از خواص، حق  برخی  فتنه ۸۸  در  متاسفانه  کرد: 
را تشخیص ندادند و نگاهی روشن و موضع گیری 
این موجب شد  و  نداشتند  زمان شناسانه  و  صریح 
داد:  ادامه  دچار شبهه شوند. وی  نیز  مردم  برخی 
که  بودند  والیت مداری  انسان های  عاشورائیان 
مهمترین شاخص آنها بصیرت بود. بصیرت  آنها بر 
شمشیرهایشان حکمفرما بود. رئیسی گفت: بسیاری 
تالش کردند مدیریت مرامی را از مدیریت سیاسی 
جدا کنند تا ائمه اطهار )ع( تنها پاسخگوی سواالت 

شرعی مردم باشند.

 بعضی ها قدرت طلب هستند و 
قدرت طلبی برایشان موضوعیت دارد

را  قانون  درصد   ۴ امروزه  اینکه  بیان  با  قالیباف 
در اختیار گرفته و با رانت قانون را دور می زنند، 
گفت: این کار اصولگرا و اصالح طلب ندارد بعضی 
برایشان  طلبی  قدرت  و  هستند  طلب  قدرت  ها 
موضوعیت دارد همانهایی که یک روز در منتهی 
الیه راست بودند و روز دیگر در منتهی الیه چپ  
قرار گرفتند. وی ادامه داد: مگر ما انقالب کردیم 
دهیم؟  قرار  خاص  افراد  اختیار  در  را  قدرت  که 
قدرت امانتی برای خدمت به مردم است.این عضو 
راهی  ما  گفت:  نظام  مصلحت  تشخیص  مجمع 
انقالب مردانه  اول  با روحیات  آنکه   نداریم مگر 

به میدان برویم.

زیباکالم: آتش بس اعالم کنیم

صادق زیباکالم استاد دانشگاه و تحلیل گر مسائل 
و  طلب  اصالح  جریان  دو  است  معتقد  سیاسی 
اصولگرا چاره ای جز تن دادن به گفت و گو ندارند. 
او می گوید: اینکه فقط برای همدیگر خط و نشان 
بکشیم و به فتنه یا 9دی ابراز نفرت کنیم کاری را 
پیش نمی برد. با اینکه ممکن است اینگونه به نظر 
برسد که گفت وگوی بین جریان ها جنبه سیاسی 

دارد، اما باید یک آتش بس به وجود آید.

جزئیات جدال لفظی بر سر ایران
 در پارلمان عربی 

عکاظ،  سعودی  روزنامه  گزارش  اساس  بر 
کردن  محکوم  ضمن  عربی  پارلمان  نمایندگان 
دیگر  بار  ریاض  به  یمن  انصارا...  موشکی  حمله 
حمایت  یمن  انصارا...  از  ایران  که  شدند  مدعی 
شهرها  تهدید  شد:  مدعی  عربی  می کند.پارلمان 
از  امارات  خصوص  به  و  عربی  پایتخت های  و 
سوی ایران، تهدیدی خطرناک برای امنیت ملی 
در  مسلمان  میلیون ها  برای  تحریکی  و  عربی  و 
ادامه  در  عربی  می رود.پارلمان  شمار  به  جهان 
اسلحه  انواع  قاچاق  به  ایران  متهم کردن  ضمن 
هرج  و  بی ثباتی  ایجاد  و  حوثی ها  به  موشک  و 
امنیت ملی خواستار  از شورای  و مرج در منطقه 
شدند که ایران را ملزم به پایبندی به تمام قوانین 
گزارش  اساس  بر  کند.  بین المللی  معاهدات  و 
مدعی  عربی  پارلمان  عربی،  رسانه های  برخی 
کوچک،  )تنب  سه گانه  جزایر  ایران  که  شده 
است. کرده  اشغال  را  ابوموسی(  و  بزرگ  تنب 

گاردین: نفوذ سیاسی ایران
 خاورمیانه را تغییر خواهد داد

در  خود  گزارش  از  قسمتی  در  گاردین  روزنامه 
خصوص ایران نوشت: »ایران نفوذ نظامی و سیاسی 
دارد که )پهنه گسترده ای( از هرات در افغانستان 
گرفته تا جنوب لبنان را در بر می گیرد و این همان 
چیزی است که نقشه خاورمیانه را به طرز محسوسی 
تغییر خواهد داد. این یکی از تبعات طوالنی مدت 

حمله آمریکا به عراق به شمار می رود«.

فیشر: اولویت اصلی سعودی ها
تقابل با ایران است

یوشکا فیشر در مقاله ای به بررسی اوضاع اخیر 
در  اسرائیل  و  نوظهور عربستان  اتحاد  و  منطقه 
پیشین  خارجه  وزیر  پرداخت.  ایران  با  تقابل 
جمله  از  منطقه  تحوالت  به  اشاره  با  آلمان 
تصمیم ترامپ درباره قدس اشغالی تصریح کرد: 
ایران  با  تقابل  اصلی،  اولویت  سعودی ها  برای 
ضعیف  سعودی  عربستان  آنجایی که  از  و  است 
تر از آن است که حتی در نبردها - به ویژه در 
لبنان و سوریه - به تنهایی پیروز شود،  کماکان 
به تقویت پیوندهای خود با سایر رقبای ایران، از 

جمله رژیم صهیونیستی، ادامه خواهد داد.

برای برخی موضوعات با دولت و مجلس می جنگیم

آیت ا... آملی الریجانی اظهار کرد: جذب و استخدام 
نیرو براساس ظاهر قانون و مصوبات مجلس و دولت 
است؛ اما اگر من این تعبیر را به کار ببرم که ما در 
واقعًا  استخدام  بحث  و  قضائیه  قوه  حقوقی  بحث 
همین  واقعاً  ولی  است؛  تندی  تعبیر  می جنگیم، 
گونه است؛ یعنی دستگاه ها و قوای دیگر برای حل این موضوعات کمکی 

نمی کنند. البته آنها مدعی هستند که کمبود امکانات و محدودیت هست.

آقای جهانگیری! مثل اپوزیسیون ها حرف نزن

غالمحسین کرباسچی دبیرکل حزب کارگزاران با 
خیلی  گفت:  جهانگیری،  اظهارات  برخی  از  انتقاد 
ناراحت شدم که جهانگیری هم مثل ما که انتقاد 
اگر  آویزان هستند.  می کنیم گفته یک عده مدیر 
و همان طور که  آویزان هستند عوض شان کن 
رهبری گفت مثل اپوزیسیون ها حرف نزن. اگر عده ای از مدیران آویزان 

دولت هستند و نمی گذارند کار کنید، عوض شان کنید.

اصالح طلبی و اصولگرایی پوست خربزه است

عزت ا... ضرغامی با بیان اینکه اصولگرایی و اصالح 
عده ای  پای  زیر  که  است  خربزه ای  پوست  طلبی 
دسته  دو  به  امروز  سیاست مداران  گذاشته اند،گفت: 
تقسیم می شوند، دسته اول موافق با کار حزبی و دسته 
دوم مخالف با کار حزبی. افرادی هستند که هزینه های 
کار حزبی را پرداخت می کنند اما از برکات و فواید آن استفاده نمی کنند اما برعکس 
کسانی هستند هزینه های کار حزبی را نمی دهند اما قدرت را به دست دارند.

نمایشگاه دستاوردهای ده ساله جمعیت جوانان سرزمین خورشید در حاشیه اجالس تشکل های جوانان رضوی در مشهد مقدس * عکس : امیری

امام صادق  علیه السالم فرمودند :
إنَّ لَنا َحَرماً و ُهَو بَلََدةُ قُمَّ و َستُدفَُن فیَها امَْرأةٌ مِن أوالِدي تَُسّمي فاِطَمَة، فََمن زاَرها 

َوَجبَت لَُه الَجنَُّة
ما را حرمی است و آن »قم« است و به زودی بانویی از فرزندان من به نام فاطمه 

در آن دفن خواهد شد. هر کس او را زیارت کند، بهشت بر او واجب شود.
)بحار األنوار ، ج 60 ، ص 216(

جشن ازدواج آسان 100 زوج خراسان جنوبی  * عکس : مصطفایی

مطرح  به  اشاره  با  مطهری  علی 
شدن چندین سوال از رئیس جمهور 
جلسات  در  گفت:  پارلمان،  در 
هیئت رئیسه درباره نحوه مطرح شدن 

بحث هایی  رئیس جمهور  از  سوال 
مطرح شده است. نماینده مردم تهران 
در مجلس با بیان اینکه به جزء سوال 
از رئیس جمهور درباره موسسات مالی 

سوی  از  دیگر  سوال  اعتباری 3  و 
ادامه  است،  شده  مطرح  نمایندگان 
داد: البته این سه سوال طبق آیین نامه 
با  جلسه  یک  در  می تواند  مجلس 

شود. بررسی  رئیس جمهور  حضور 
با اعالم   نایب رئیس دوم مجلس 
شدن  مطرح  موافق  شخصاً  اینکه 
صحن  در  رئیس جمهور  از  سوال 

کرد:  اظهار  هستم،  پارلمان  علنی 
قوه  داخلی  آیین نامه  طبق  البته 
سواالت  باید  مجلس  رئیس  مقننه 
کمیسیون های  به  را  شده  مطرح 
تخصصی ارجاع دهد.مطهری درباره 
حجت  از  سوال  ارجاع  عدم  علت 
االسالم حسن روحانی به کمیسیون 
مجلس  رئیس  سوی  از  تخصصی 
کشور  مصالح  الریجانی  گفت: 
موافق  وی  و  می گیرد  نظر  در  را 
طرح سوال از رئیس جمهور نیست. 
گفت:  مجلس  دوم  رئیس  نایب 
الریجانی به دلیل اینکه طرح سوال 
از رئیس جمهور را به صالح کشور 
نمی داند تاکنون این سواالت را به 
ارجاع  تخصصی  کمیسیون های 
یکبار  مسئله  این  ولی  است.  نداده 
برای همیشه باید حل و فصل شود.

کرد:  اظهار  جهانگیری  اسحاق 
در  کشور  اقتصادی  شاخص های 
چند  ولی  است.  مناسبی  وضعیت 
کاال گران شده که دالیل خود را 
دارد و دولت هم مکلف است قمیت 
ادامه  در  وی  کند.  اصالح  را  آنها 
بهانه  اقتصادی  مسائل  اما  افزود: 
است.  شده  دیگر  مسائل  برخی 
کسانی که بانی برخی اقدامات علیه 
اقدامات  دود  بدانند  شده اند،  دولت 
می رود.  خودشان  چشم  به  آنها 
خیابان  در  سیاسی  حرکت  وقتی 
آن  بر  دیگران  شود،  می  شروع 
که  کسانی  و  شوند  می  سوار 
کردند،  شروع  را  حرکت  آن 
نیستند.  آن  دهنده  پایان 
انتظار  ادامه داد:  معاون اول دولت 
مورد  همواره  که  است  این  دولت 

ابتدا  از  که  باشد  جریانی  حمایت 
است.  کرده  حمایت  دولت   از 
البته معنای حمایت این نیست که 
خوب  دولت  اقدام  هر  شود  گفته 

است. نقد منصفانه و ارائه راهکار به 
دولت یکی دیگر از انتظارات ما است.

با  جمهور  رئیس  اول  معاون 
سیاست  میدان  فقط  اینکه  بیان 

و  مردم  حضور  نیازمند  که  نیست 
دموکراسی است، افزود: سایر میدان 
یا  فرهنگ  اقتصاد،  جمله  از  ها 
مسائل اجتماعی بدون حضور مردم، 

آزادی و عدالت به شکوفایی نمی 
هدف  این  به  رسیدن  برای  رسد. 
عنوان  به  باید  مدنی  های  تشکل 
یک فرصت تلقی شوند و نه تهدید.

موافق سوال از رئیس جمهور هستم
 کسانی که حرکت سیاسی در خیابان علیه دولت را

 آغاز کردند، بدانند دود آن به چشم خودشان می رود 
مطهری نایب رئیس دوم مجلس :

متقاضيان مي توانند جهت کسب اطالعات بيشتر، بازديد از ملک، دريافت برگ مزايده و درخواست شرکت در مزايده و تسليم  پيشنهادات خود حداکثر تا پايان 
وقت اداري روز شنبه مورخ 1396/10/16 از ساعت 8  الي 14:30 به شماره هاي ذيل تماس گرفته و جهت انجام امور مزايده با هماهنگي نماينده بانک اقدام نمايند.

بازگشايی پاکت های پيشنهادی ارائه شده روز يکشنبه مورخ 1396/10/17 ساعت 9:00  صبح در محل اداره امورشعب استان خراسان جنوبی  واقع درخيابان محالتی تقاطع 13 آبان )بانک مهراقتصاد( 
به صورت غير حضوری انجام می پذيرد.

میزان پرداخت غیر نقدیمیزان پرداخت نقدیشرایط پرداختردیف
-100 درصدنقدی1
80 درصد در اقساط 60 ماهه ) با نرخ 18 درصد( به صورت اجاره به شرط تملیک مطابق ضوابط بانک مرکزی20 درصدتسهیالت2

نحوه دريافت ثمن معامله پس از اعالم برندگان و همزمان با انعقاد قرارداد به شرح جدول فوق مي باشد. 
توضیحات و شرایط :

 مبلغ پيشنهادي بايد مشخص ، معين و بدون ابهام باشد و در پاکت سر بسته به وسيله پست پيشتاز و يا به صورت مستقيم به آدرس بيرجندخيابان محالتی تقاطع 13 آبان اداره امورشعب بانک مهراقتصاد
 واحد پشتيبانی ارسال گردد . صرف شرکت در مزايده هيچگونه تعهدی برای مزايده گر)متقاضی خريد( ايجاد نکرده و مزايده گذار)بانک( در رد يا قبول هريک يا تمام پيشنهادات مختار خواهد بود.  مبلغ سپرده
 )وجه ضمانت( شرکت در مزايده معادل 5 درصد مبلغ پايه مزايده مندرج در آگهي مي باشد که بايد به صورت نقدی توسط متقاضي به حساب بانک مورد اشاره در فرم پيشنهاد قيمت واريز و رسيد آن به صورت
 جداگانه تحويل گردد. ملک عرضه شده با وضعيت موجود به فروش مي رسد  و  جهت ارائه پيشنهاد  بازديد از ملک ضروری است.   هزينه هاي آگهي مزايده و ساير هزينه هاي مرتبط از برندگان مزايده اخذ مي گردد .

در شرايط مساوی بودن قيمت های پيشنهادی اولويت با فروش نقدی است.تلفن های تماس جهت کسب اطالعات بيشتر و هماهنگی جهت بازديد از ملک عبارتند از : 32441860 و 32440367 
بانک در قبول يا رد پيشنهادها مختار است . به پيشنهادهای فاقد سپرده )وجه ضمانت شرکت درمزايده( و يا کمتر از مبلغ مقرر ، همچنين به پيشنهادهای فاقد امضا ، مهر و امضای مجاز )در اشخاص 
 حقوقی( مشروط ، مخدوش ، مبهم ، دارای قلم خوردگی ، مغايرشرايط مزايده ، افراد ممنوع المعامله پيشنهادهايی که پس از مهلت مقرر واصل شود ترتيب اثر داده نخواهد شد مگر به تشخيص بانک.

توضیحاتقیمت پایه عرصهاعیانکاربرینوع ملکآدرس ملککد ملکردیف
ششدانگ12.000.000.000ریال 41.541.5تجاریمغازهبیرجند - بازار - جمهوری 8 پالک 20 1204488

ششدانگ17.500.000.000ریال771900 مسکونی - تجاریساختمانبیرجند - خیابان ارتش- جنب هتل جهانگردی 2183926

ششدانگ 15.000.000.000ریال3088-مسکونیزمینبیرجند- خیابان انقالب - میدان شهید کالهدوز -جنب مجتمع پرستاران3896287

مزایـده امالک شمـاره 3

                شرکت آب و فاضالب روستايی خراسان جنوبی در نظر دارد
مناقصه هايی با موضوعات ذيل برگزار نمايد:.
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مهلت و محل دریافت اسناد مناقصه: پيشنهاد دهندگان موظف می باشند اسناد مناقصه را از 
تاريخ 96/10/05 تا تاريخ 96/10/10 از طريق سامانه ستاد به آدرس www.setadiran.ir  دريافت نمايند
محل بازگشایی  تاریخ ارسال پیشنهادات: ساعت 13 روز پنجشنبه مورخ 1396/10/21 
پاکت ها: بيرجند، بلوار شهدای عبادی، ضلع غربی سازمان جهاد کشاورزی، شرکت آب و فاضالب 
روستايی استان خراسان جنوبی. ضمناً: کليه مراحل برگزاری مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه 
پيشنهاد مناقصه گران و بازگشايی پاکت ها از طريق درگاه سامانه تدارکات الکترونيکی دولت ستاد )به آدرس 
www.setadiran.ir( انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلی، مراحل 
 ثبت نام در سايت مذکور و دريافت گواهی امضای الکترونيکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

 به پيشنهادهای واصله خارج از درگاه سامانه تدارکات الکترونيکی دولت ترتيب اثر داده نخواهد شد 
)آدرس دفتر خدمات سامانه تدارکات خراسان جنوبی: بيرجند - خيابان مطهری - سازمان صنعت، معدن ، 

تجارت، طبقه همکف ، اتاق 111 تلفن تماس : 05632221220(
حداقل پیشنهادات دریافتی جهت بازگشایی پاکت ها برای هر مناقصه دو مورد می باشد

اين شرکت در رد يا قبول پيشنهادات برابر قوانين و مقررات مربوطه مختار می باشد. برای کسب اطالعات 
بيشتر از شرايط شرکت در مناقصه و مشخصات پروژه به وب سايت شرکت آب و فاضالب روستايي خراسان 
)iets.mporg.ir( و يا وب سايت پايگاه ملي اطالع رساني مناقصات )www.abfar-kj.ir( جنوبي

مراجعه و يا با شماره 8-32214752- 056 اداره امور حقوقي و قراردادها تماس حاصل فرماييد.   

روابط عمومی شرکت آب و فاضالب روستایی خراسان جنوبی

مناقصه های عمومي یک مرحله اي 
شماره  1039-96 و 10۴0-96 و 

10۴1-96    شماره شناسه: 121393
وزارت نيرو

شرکت آب و فاضالب 
روستايی خراسان جنوبی

شماره: 67/996
تاريخ: 96/10/4

بانک مهر اقتصاد در نظر دارد امالک مشروحه ذیل را از طریق مزایده به فروش برساند 

خرید- فروش- رهن - اجاره

توحید،فلکه تمنای باران،روبروی کانون زبان ایران

32421946-09198160650-09155616598
مشـاور امالک پاییـزان

9 دی روز بصیرت ، میثاق با والیت

 و سومیـن سالگــرد تاسیس 

کانون فرهنگی،هنری بیت العباس)ع( بیرجند را گرامی می داریم

کانون فرهنگی،هنری بیت العباس)ع( بیرجند


