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سرمقاله

استانداران دیروز؛
نیازهای امروز

اواسط دی ماه بود که در سرمقاله ای بر ضرورت 
استفاده مسئوالن فعلی  از مدیران و مسئوالن سابق  
استان تاکید کردیم تا در این فرآیند به توسعه استان 

کمک و از ...  ) مشروح سرمقاله در صفحه 2 (

 انجام کار اداری به سبک خراسان جنوبی:

 فراتر از قانون !
مدال های معتبر 

مسئوالن بی خبر
صفحه ۴

در صبحانه ورزشی آوا با حضور
پهلوان بیرجندی مطرح شد :

اولین گروه از استانداران ادوار 
خراسان وارد بیرجند شدند

هم اندیشی
همه استانداران
خراسان جنوبی
امروز در بیرجند

نشست استانداران ادوار خراسان جنوبی امروز در 
سالن همایش استانداری برگزار می شود . در این 
نشست رضایی بابادی ، مرتضوی ،رشید،خدمتگذار 

و پرویزی حضور دارند. ...  ) مشروح در صفحه ۷ (

معاون عمرانی استاندار : 

تمام قد از تصمیمات 
قانونی شوراهای شهر
 حمایت مي کنیم
معاون عمرانی استاندار در جلسه کمیسیون ماده ۵ 
استان عنوان کرد: نگاه مسئوالن دستگاه هاي اجرایي 
براي نظرات  باید  و  باشد  نگاه حمایتي  به شوراها 
اسالمي  شوراهاي  اعضاي  قانونمند  و  کارشناسي 

احترام قائل شویم ...  ) مشروح در صفحه ۷ (

)صفحه ۷ (

 حفظ جمعیت برای کاهش مهاجرت ضروری است/نماز طلب باران در بیرجند اقامه شد/یکی از شریان های اصلی مهرشهر آسفالت شد/فروش گل نرگس در فرودگاه بیرجند/کارخانه داروسازی در خوسف ایجاد می شود/اشتغال و کارآفرینی پست باتجارت اینترنتی/انتخابات شورای هیئت های مذهبی بیرجند برگزار شد  /صفحه 7

حجت االسالم حسن روحانی : 
همه باید مسئولیت مشکالت را بپذیرند و با وحدت 
مردم را امیدوار و دولت را به نفع مردم یاری نمایند

بهروز کمالوندی:
برجام نقض شود غنی سازی را

با سرعت باال شروع می کنیم

صادق زیباکالم:
 متدینین هم به 

صداوسیما پشت کرده اند

سرلشکر باقری:
در حوادث اخیر حتی یک نیرو 

از ما با سالح به خیابان نیامد

آیت ا... مکارم شیرازی:
اگر فضای مجازی اصالح 

نشود، مشکل حل نمی شود
 صفحه 2 صفحه 2 صفحه 2 صفحه 2 صفحه 2

جناب آقای دکتر  رخش خورشید 
درگذشت مادر خانم گرامی تان

 را خدمت شما و فامیل وابسته تسلیت می گوییم، 
برای آن مرحومه رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر آرزومندیم

 و با ذکر فاتحه ای یادش را گرامی می داریم.

مجتمع مسجد عاشورا ، هیئت فاطمیه 
دارالشفاء فاطمه زهرا )س(

درمانگاه ولی عصر)عج(، داراالیتام فاطمه زهرا )س(

برادر گرامی 
جناب آقای مهندس ساتلیخ محمدی

مدیرعامل محترم شرکت دان و علوفه شرق
بدینوسیله کسب عنوان 

صادرکننده برتر خراسان جنوبی برای چهارمین سال متوالی
 را تبریک و تهنیت عرض نموده، از درگاه ایزد منان برای جناب عالی ، هیئت مدیره 

و کارکنان توفیقات روز افزون از حضرت احدیت مسئلت می نمایم.

حسین تناکی - مدیریت مجتمع تبلیغات رویاپردازان

بی تو گذشت دو سال، ای عجب      در این دو سال هزارچشم برایت گریستند
یادت به ناز آمد و در خاطرم نشست       حالم عوض شد و خاطره هایم گریستند

دومین سالگرد درگذشت عزیز دل مان سرهنگ بازنشسته 

شادروان غالم سرور رحمان پور 
گرامی باد

همسر و فرزندان

به مناسبت چهلمین روز درگذشت شادروان 

مهندس علی اصغر )مهدی( قلی زاده 
جلسه یادبودی امروز پنجشنبه 96/10/21 از ساعت 15:10 الی 16:10 

در محل هیئت ابوالفضلی بیرجند )مصلی( برگزار می گردد
تشریف فرمایی شما سروران ارجمند موجب شادی روح آن عزیز

 و تسلی خاطر بازماندگان خواهد بود.
سیـد محسـن عـزیزخانواده های: قلی زاده،میری و سایر بستگان

مهربانی و لبخند همیشگی ات در خاطرمان جاویدان است 
در چهلمین روز آسمانی شدنت برایت آرامشی از جنس 

حضور سبز خدا آرزو داریم و به همین مناسبت 
جلسه یادبودی جمعه 96/10/22 از ساعت 10 الی 11 صبح 
در محل مسجد امام حسن مجتبی )ع( واقع در خیابان 
معلم 16 برگزار می گردد، حضور شما موجب امتنان است.

خانواده های: شواکندی ، زارع 

ضمن تشکر فراوان از همه عزیزان و سروران گرامی که در 
مراسم تشییع و تدفین و ترحیم پدر عزیزمان شرکت فرموده 

و یا به هر نحو ممکن )درج آگهی،تلفن،پیامک و...( 
ابراز همدردی نموده و ما را مورد تفقد خویش قرار دادند 

صمیمانه تشکر نموده و خاضعانه ترین سپاس ها و نیکوترین 
دعاهایمان را نثارتان می نماییم.
همچنین به اطالع می رساند:

به مناسبت چهلمین روز درگذشت پدرعزیزمان 

شـادروان مظفـرگلکـاری
جلسه یادبودی روز جمعه 96/10/22 از ساعت 9:30 الی 

10:30 صبح در محل مجتمع خیریه فرهنگی - مذهبی ابن حسام )واقع در طالقانی 13(
برگزار می گردد، حضور سروران گرامی باعث شادی روح آن مرحوم و تسلی خاطر  بازماندگان 

خواهد بود.
خانواده های: گلکاری، رفیعی و سایر بستگان

22 دی ماه سومین سالگرد 
درگذشت شادروان

 حاج محمد حسین ابراهیم زاده 
را با ذکر فاتحه و صلوات گرامی می داریم.

همسر و فرزندان

“هوالباقی”
به مناسبت چهلمین روز درگذشت شادروان 

محمـد بهتـرین  )بازنشسته بانک تجارت ( 
جلسه یادبودی امروز پنجشنبه مورخ 96/10/21 

از ساعت 13:30 الی 14:30 در محل مسجد سیدالشهدا )ع( 
)واقع در فلکه سوم سجادشهر( برگزار می گردد.
خانواده های :بهترین، بهدانی و سایربستگان

شایدتو، سکوت میان کالم مان باشی   دیده نمی شوی اما ما،تو را احساس می کنیم
شاید تو ، هیاهوی قلب مان باشی       شنیده نمی شوی اما ما ،تو را نفس می کشیم

تابستان رفت،پاییز رفت،زمستان هم می رود...
از وقتی تو رفتی، دیگر باور نمی کنیم هیچ چیز ماندنی باشد

چهارمین سالگرد  آسمانی شدن

حـاج غالمرضـا گلنـاری
 را با ذکر صلوات و فاتحه گرامی می داریم.

خانواده همیشه داغدارت

)هوالباقی(
به مناسبت چهلمین روز درگذشت

 شادروان محمدحسین معاضدی فر 
جلسه یادبودی فردا جمعه مورخ 96/10/22 از ساعت 10:10 الی 11:10 

صبح در محل هیئت ابوالفضلی )مصلی( برگزار می گردد 
تشریف فرمایی سروران معظم موجب امتنان می باشد.

خانواده های معاضدی فر و سایر بستگان

به مناسبت اولین سالگرد  درگذشت 
پدری فداکار، همسری دلسوز و برادری مهربان بزرگ خاندان مرحوم مغفور

 شادروان محمـد علی - نـژاد )نجات(
)پیشکسوت ورزش استان و فرهنگی بازنشسته(

جلسه یادبودی امروز پنجشنبه مورخ 96/10/21 از ساعت 14:30 الی 15:30 
در محل هیئت محترم حسینی )واقع در خیابان انقالب( برگزار می گردد 

تشریف فرمایی شما سروران گرامی موجب شادی روح آن مرحوم و تسلی خاطر بازماندگان خواهد بود.
خانواده های: نژاد )نجات( ، اصغری و سایر بستگان

همزمان با دومین سالگرد درگذشت شادروان

محمدرضا مودی)قالسی(
به یاد خاطرات و خوبی هایش

 امروز پنجشنبه 96/10/21 مزارش را غبار می روبیم. روحش شاد
خاندان مودی )قالسی(
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اعالم زمان جدید برای افزایش وام ازدواج

تسنیم- مسعود کرباسیان وزیر اقتصاد در گفتگوی ویژه خبری درباره افزایش وام ازدواج گفت: پرداخت 
تسهیالت 15 میلیون تومانی ازدواج از ابتدای سال آینده آغاز می شود. وزیر اقتصاد درباره افزایش سرمایه 
بانکها نیز گفت: از اواسط سال گذشته تا کنون 24 هزار میلیارد تومان به سرمایه بانک ها افزوده شده است.

سرمقاله

استانداران دیروز
نیاز های امروز
*امین جم

اواسط دی ماه بود که در سرمقاله ای بر ضرورت 
مسئوالن  و  مدیران  از  فعلی   مسئوالن  استفاده 
فرآیند  این  در  تا  کردیم  تاکید  استان  سابق  
و  اشتباهات  تکرار  از  و  کمک  استان  توسعه  به 
شود.خوشبختانه  پرهیز  گذشته  رفته  های  راه 
»نشست  عنوان  با  ای  جلسه  رسید  خبر  دیروز 
برگزار  جنوبی«  خراسان  ادواری  استانداران 
خواهد شد که این خبر نوید اتفاقات خوبی برای 
استان تجربه  در  تاکنون  است.اتفاقی که  منطقه 
تواند  می  تجربیات  انتقال  این  حاال  بود  نشده 
های  نهاد  سکاندار  اکنون  که  مسئوالنی  برای 
گوناگون استان هستند، درس  آموز باشد.حضور 
برای  ای  بهانه  استان   در  پیشین  استانداران 
به  طرح چند مساله شد مسائلی که خوب است 
امروز ومسوالن دیروز برسد. استحضار مهمانان 
تقسیمات  قالب  از سال 82 در   خراسان جنوبی 
»آقای  و  یافت  استاندرای  عنوان  سیاسی  جدید 
ابراهیم رضایی بابادی« به عنوان اولین استاندار 
آقایان  ترتیب  به  وی  از  پس  و  شد  معرفی 
»سیدصولت مرتضوی« ،  » قهرمان رشید« ، » 
وجه اله خدمت گذار« ، »سید علی اکبر پرویزی«  
مسئولیت  الشریعه«  مروج  مهدی  »محمد  و 
گرفتند. برعهده  را  جنوبی  خراسان  استانداری 
درآغازین روزهای تشکیل استان ، استاندار وقت 
و جمعی از متخصصان و کارشناسان حوزه های 
مختلف،اقدام به تنظیم سند توسعه استان کردند 
که زمان بسیاری برای آن گذاشته شد 0سندی 
که باید به عنوان خط توسعه استان ورای اینکه 
 ، باشد  سرکار  در  جناحی  چه  یا  و  دولت  چه 
پیگیری و برنامه ها براساس آن انجام می شد.
از  وجدید  قدیم  استانداران  دارد  ان  جای  حاال 
سرنوشت ان سند وجایگاه احتمالی ان در توسعه 
ومیزان پایبندی به ان خبردهند  چرا که  استان 
تاریخی  های  ماندگی  عقب  از  جنوبی  خراسان 
زمان  گذر  در  الجرم  و  برد  می  رنج  بسیاری 
تا  بود  می  محور  بایدتوسعه  خود  تکامل  ومسیر 
از  کارشناسان  اغلب  اعتقاد  به  سیاست محور.اما 
جناح های گوناگون،استان  در همین عمر کوتاه 
و  برده  رنج  سیاسی  های  بازی  از  همواره  خود 
اینکه  با  است.متاسفانه  دیده  زیادی  آسیب های 
سند توسعه استان تنظیم شد، شاهد پایبندی ویژه 
ای به عنوان یک چشم انداز یا یک افق تعریف 
همین  ایم.بر  نبوده  استان  عمر  طول  در  شده 
اساس خوب است  . . .  ) ادامه سرمقاله  در ستون مقابل(

این  به  استان   سابق  استانداران   ) سرمقاله   ادامه   (

موضوع بیاندیشند که وقتی استان را به مسئول بعد از 
خود تحویل داده اند،آیا در مسیر توسعه استان بر پایه 
چشم انداز عمل شده یا روزمرگی و صرفا انجام وظیفه 
به طور معمول  مبنا بوده است و یا در نگاهی دیگر 
انچنان که مشهور است حضور مسوالن در منطقه 
صرفا به عنوان  تجربه و سکوی پرتاب برای مقام 
باالتربوده است؟دیگر اینکه  استانداران سابق خراسان 
جنوبی که از مشکالت و ضعف ها و زخم های این 
منطقه از کشور به خوبی اطالعات کارشناسی دارند و 
با توجه به اینکه هرکدام مسئولیتی در ارکان گوناگون 
نظام داشته و پس از ان به سطوح باالتر مدیریتی راه 
یافته اند با اشراف به نیازها وظرفیتها ومحرمیتهای 
استان حداقل انتظار این است که در مقام فعلی خود 
در هر سطح برای کمک به این منطقه محروم  ایران 
عزیز مایه بگذارند آنها می توانند در جایگاه های فعلی 
خود حامی منطقه و توسعه آن باشند. حداقل برای 
معرفی استان در پایتخت کمک کنند .جز آن با توجه 
به اطالعاتی که استانداران محترم باتوجه به غیربومی 
بودن،پس از مدت ها در زمان مسئولیت خود بدست 
آورده اند،می توانند به عنوان مشاوران امین مسئوالن 
فعلی دولت در استان و یا نمایندگان استان در مجلس 
عمل نمایند.و نکته اخرآنکه ضمن استقبال از برگزاری 
ها  کارگروه  شکل  کاربه  امیدواریم  جلسات   این 
تخصصی  و ویژه باشد، و  جنبه بازخوانی خاطره ها 
و دورهمی پیدا نکندو  خروجی  آن نتایج ارزشمندی 

برای منطقه باشد.

سود سهام عدالت برای 
همه افراد در حال توزیع است

فارس- مشاور رئیس سازمان خصوصی سازی با اشاره 
به واریز سود سهام عدالت از روز چهارشنبه به حساب 
مشموالن اظهار داشت: ساعت 23 روز سه شنبه پول را 
سازمان خصوصی سازی به حساب بانک عامل )بانک 
ملی( ریخته و توزیع آن میان بانک ها در حال انجام 
است و با اندکی تأخیر، این سود به حساب تمامی 
مشموالن واریز خواهد شد. سبحانی با بیان اینکه 
نیست، تصریح  افرادمشمول، یکسان  دارایی  میزان 
کرد: ارزش سهام اولیه برای همه 532 هزار تومان بوده، 
اما اگر در سال های گذشته سود دریافت کرده باشند، 
از این مبلغ کسر می شود زیرا در سال های قبل 40 
هزار تومان سود واریز شده است که اکنون ارزش سهام 
آنها 4۹2 هزار تومان می شود، بنابراین رقم سود واریزی 

سهام برای مشموالن متفاوت است.

حتی یک نیرو از ما با سالح به خیابان نیامد

مسلح   نیروهای  کل  ستاد  رئیس  باقری  سرلشکر 
سپاه،  بسیج،  انتظامی،  نیروی  از  دارد  جا  گفت: 
دستگاه های امنیتی، وزارت اطالعات و وزارت کشور 
قدردانی کنم، در شورش های هفته گذشته حتی یک 
مورد سراغ نداشتیم که از نیروهای انتظامی، سپاه یا 
بسیج با اسلحه به خیابان آمده باشند؛ چراکه طبق دستورالعمل های ستاد کل 

این ممنوع است و هیچکس با اسلحه به خیابان نمی آید.

 اگر فضای مجازی اصالح نشود، مشکل حل نمی شود

آیت ا... مکارم شیرازی  گفت: بازجویان اغتشاشگران 
بیان کرده اند که اکثریت قاطع این افراد از فضای 
مجازی الهام گرفته بودند؛ پس نباید این مسائل را 
گردن یکدیگر بیاندازیم؛ امروز وقت انتقاد منطقی و 
پیشنهاد اصالح است و حرکتی غیر از این، نه مطابق 
با عقل است؛ نه مطابق با دین. باالخره باید بدانیم اگر فضای مجازی اصالح 

نشود، مشکل حل نخواهد شد.

اساس حرکت انقالبی ۵۷، اعتدال گرایی بود 

حجت االسالم محسن غرویان  با بیان اینکه اساس 
اندیشه سیاسی ما در انقالب، اعتدال بوده است و شعار 
نه شرقی نه غربی، جمهوری اسالمی نشان دهنده 
همین اندیشه در انقالب اسالمی از سال57 است، گفت: 
هرچه ما در مکاتب فکری جهان امروز بیشتر مطالعه 
کنیم اندیشه اعتدال برای مان معنادارتر می شود. راه رسیدن به وحدت و انسجام 
در کشور اعتدال است و جز با پی گرفتن این راه نمی توان  به وحدت رسید.

شکایت روحانی و فریدون از نمایندگان مجلس

نماینده خمینی شهر در مجلس با بیان اینکه رئیس جمهور و مقامات دولتی از 
وی به دادسرا سه شکایت مطرح کردند، گفت: رئیس جمهور و مقامات دولتی 
در تالش هستند تا با کشاندن نمایندگان به دادسرا، از انتقادات آنها جلوگیری 
کنند و به همین دلیل از تعداد زیادی از نمایندگان از جمله اینجانب شکایت 
کردند.محمد جواد ابطحی عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با اشاره 
به عملکرد ضعیف دولت روحانی در پنچ سال گذشته گفت: دولت شیوه درستی 

با منتقدان ندارد و بجای پذیرش نقد فرافکنی می کنند.

زیباکالم: متدینین هم به صداوسیما پشت کرده اند

صادق زیباکالم در روزنامه ایران نوشت: یعنی آنچه 
مردم می خواهند، می اندیشند و به نوعی امیال مردم 
است؛ با آنچه صدا و سیما منعکس می کند، فاصله ای 
زیاد دارد. شوربختانه امروز بسیاری از طبقه متدین و 
به اصطالح حزب اللهی نیز وقتی می خواهند بدانند 
در کشور چه می گذرد، به شبکه های خارجی رجوع می کنند. این موضوع را 
باید فاجعه ای دانست که صدا و سیما با عملکردش در کشور رقم زده است.

تخت روانچی: آمریکا مطمئنا پشیمان خواهد شد

 مجید تخت روانچی با تاکید بر اینکه آمریکا مطمئنا )از 
خروج از برجام( پشیمان خواهد شد و حتما بیشتر از ما 
ضرر خواهد کرد، خاطرنشان کرد:زمانی طرف های ما 
می گفتند ایرانی ها سخت مذاکره می کنند با این حال 
وقتی ما به توافقی رسیدیم، به آن پای بند هستیم و به 
عهدمان وفادار خواهیم بود بنابراین اگرچه ما استقبال نمی کنیم آمریکایی ها به این 
سمت بروند ولی خودشان خواهند دید که ایران چقدر با برنامه پیش رفته است.

روحانی  حسن  دکتر  حجت االسالم 
در جلسه هیأت دولت، ضمن تشکر از 
بیانات روشنگرانه مقام معظم رهبری 
رویکرد  افزود:  اخیر،  حوادث  درباره 

سال  بودجه  الیحه  در  دولت  اصلی 
سمت  به  حرکت  و  اشتغالزایی   ۹7
پیرو  و  است  مطلق  فقر  ریشه کنی 
تاکید رهبر انقالب، مردم انتظار دارند 

و  دستگاه ها  تمامی  و  قوا  همه  که 
نهادها با همدلی و همراهی به تحقق 
سریع تر این اهداف و تامین مطالبات به 
حق مردم کمک کنند. رییس جمهور 

با اشاره به اینکه مشکالت اقتصادی 
یک شبه پدید نیامده و عمدتاً ناشی 
از مدیریت نادرست در گذشته است، 
معظم  رهبر  وقتی  داشت:  اظهار 

انقالب متواضعانه خود را نیز مخاطب 
مطالبات به حق مردم معرفی می کنند، 
یعنی همه باید مسئولیت مشکالت را 
بپذیرند و با وحدت و همدلی ضمن 
مایوس کردن دشمن از توطئه، مردم 
امیدوار  آینده  و  کشور  شرایط  به  را 
پایداری  و  در اصالح  نیز  را  دولت  و 
اقتصاد به نفع مردم یاری نمایند. وی 
همچنین ضمن تقدیر از حضور پرشور 
و آگاهانه مردم و همچنین نیروهای 
اخیر،  حوادث  در  انتظامی  و  امنیتی 
حفظ وحدت و انسجام ملی، آرامش و 
امید آفرینی را ضرورت پیشرفت کشور 
خواند و از رسانه  ها خواست با حفظ 
تخریب  شایعات،  نشر  از  هوشیاری، 
و سیاه نمایی که خواست بدخواهان 
نظام و مردم است، خودداری نمایند 
کنند. عمل  خود  ملی  وظیفه  به  و 

بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان 
اخبار  کرد:  اظهار  اتمی  انرژی 
متناقضی درباره امضا شدن یا نشدن 
تمدید تعلیق تحریم ها از جانب رئیس 
جمهور امریکا منتشر می شود که هر 
یک از این دو حالت تأثیرات متفاوتی 
دارد، اما اگر تمدید نشود نقض برجام 
را  اقدامات الزم  ایران طبعاً  است و 
انجام خواهد داد.وی با تبیین جزئیات 
گفتگوی تلفنی چندروزپیش رئیس 
مدیرکل  با  اتمی  انرژی  سازمان 
آژانس بین المللی انرژی اتمی افزود: 
آقای صالحی در این گفتگوی تلفنی 
به آقای آمانو اعالم کرد که ما توافق 
پادمانی خود را اجرا می کنیم اما این را 
در نظر داشته باشند که اگر امریکایی 
ها تعهداتشان را انجام ندهند نباید 
به  ایران  که  باشند  داشته  انتظار 

همکاری هایی که در دو سال اخیر 
پس از برجام با آژانس داشته است 
ادامه بدهد. کمالوندی هشدار داد: اگر 
تمدید تعلیق تحریم ها در موعد مقرر 

امضا نشود بالفاصله در همان روز یا 
روزهای نخست پس از آن، نخستین 
اقدام متقابل را انجام می دهیم که البته 
درباره نوع همکاری هایی که کاهش 

خواهیم داد بعداً توضیح بیشتری می 
دهیم گرچه ما به تعهدات پادمانی که 
مربوط به پیش از برجام است پایبند 
خواهیم بود. این ظرفیت در سازمان 

که سرعت  دارد  وجود  اتمی  انرژی 
فعالیتهای خود در حوزه های مختلف 
به ویژه حوزه غنی سازی را چندبرابر 
افزایش دهد. از برجام  از دوره قبل 

همه باید مسئولیت مشکالت را بپذیرند و با وحدت مردم 
را امیدوار و دولت را نیز به نفع مردم یاری نمایند

هشدار ایران؛ برجام نقض شود 
غنی سازی را با سرعت باال شروع می کنیم

آگهی مزایده
 بنیاد تعاون زندانیان خراسان جنوبی در نظر دارد: تعداد 45 راس از دام های

پرواری )35 راس بزغاله - 10 راس بز( خود در شهرستان طبس را از 
طریق مزایده به فروش برساند. لذا خواهشمند است حداکثر ظرف مدت 
به آدرس طبس - خیابان  مزایده  فرم های  به دریافت  روز نسبت   2
برای  همچنین  و  نمایید  مراجعه  زندان طبس  اداره   - نجفی  مجتهد 
کسب اطالعات بیشتر با شماره 09133735803 تماس حاصل فرمایید

ضمنا هزینه درج آگهی برعهده مزایده خواهد بود.

بنیاد تعاون زندانیان خراسان جنوبی

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

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

 www. iranwash. ir تخـت تخـتلـول لـولصـاف صـاف قاليشويي و مبل شويي ايـران

فراخوان مناقصه  های عمومي یک مرحله اي
شرکت آب و فاضالب روستایی خراسان جنوبی      شناسه آگهی: 130362    شمار: 6۷/1049   تاریخ: 96/10/19

شماره 
نام پروژهمناقصه

مبلغ برآورد اولیه
نوع تضمین و )ریال(

ت مبلغ )ریال(
مد جرا

رشته و حداقل ا
رتبه پیمانكاري

96-1042
آبرسانی به روستاهای 
بصیران و قلعه زری 
شهرستان خوسف

2,199,588,621

ضمانت نامه 
معتبر به مبلغ  

آب - پایه 55 ماه110,000,000

96-1050
مجتمع آبرسانی پسوچ 

)آبرسانی به روستای زیراچ( 
شهرستان بیرجند

8,415,235,638
ضمانت نامه 

معتبر به مبلغ 
421,000,000

آب - پایه 105 ماه

96-1051
مجتمع آبرسانی

 فتح آباد )مسیر نوده به 
بیدسكان( شهرستان فردوس

3,110,731,832
ضمانت نامه 

معتبر به مبلغ 
156,000,000

آب - پایه 45 ماه

محل تأمین اعتبار: از محل اعتبارات عمرانی سال 96 به صورت نقدی و اسناد خزانه اسالمی با حفظ قدرت خرید 
کلیه فرآیند مناقصه از طریق سامانه ستاد ایران به نشانی www.setadiran.ir  برگزار می  گردد

زمان دریافت اسناد: از تاریخ 1396/10/21 الی 1396/10/26
نشانی مناقصه گذار: بیرجند ، بلوار شهید بهشتی ، انتهای بهشتی 7 ، شرکت آب و فاضالب روستایی استان خراسان جنوبی  

تلفن : 8-32214752-056 وب سایت www.abfar-kj.ir         روابط عمومی شرکت آب و فاضالب روستایی خراسان جنوبی

 وزارت نیرو            
شرکت آب و فاضالب 

روستایی خراسان جنوبی     

حمل  اثاثیه منزل
 با خاور مسقف 

و کارگر ماهر
)ضمنا کارگر تنها نیز داریم(

09159639065 
 علـی آبادی

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
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32435686-09365237014-09157063220 - خسروی

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

نی
ضمی

د ت
رص
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( درب اتوماتیک  سیــد 

 جک پارکینگی ، کرکره و سکوریت اتومات
آدرس: خیابان شهید رجایی - نبش رجایی 15 

09155614880  

بلوار شعبانیه- بین چهار راه ايزوگام فنودی 
بقیه ا... )عج( و خیابان نرجس
32371262-09151639659

زمزمه دعای پر فیض کمیل  پنجشنبه 96/10/21  بعد از  نماز مغرب و عشا   مداح : آقای حاج ابوالفضل پخـش و نصـب 
نوفرستی رئیس حج و زیارت استان   دعای ندبه جمعه 96/10/22 ساعت 6:30 صبح  مداح:  آقای حبیبی



پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424 3
پنجشنبه* 21 دی 1396* شماره 3978

قطع آب در شهرستان های بیرجند و طبس
صدا و سیما- آب تعدادی از مشترکان شهر طبس و بیرجند امروز پنجشنبه 21 دی قطع است. براساس اطالعیه شرکت آب و فاضالب استان به منظور عملیات تعمیرات شبکه توزیع آب در منطقه مهر 
شهر، تعدادی از مشترکان از ساعت 9 تا 13 با قطع آب یا کمبود فشار آب مواجه خواهند بود.این مناطق شامل حاشیه غربی بلوار ولیعصر و کوچه های زوج از 2 تا 30 با فرعی های مربوطه، خیابان سعدی 
با کوچه های فرعی، خیابان جنت از ابتدا تا تقاطع دکتر حسابی با کوچه های فرعی و خیابان حافظ غربی قطع است.در طبس نیز منطقه فاز 2 شهرک امیرالمؤمنین و مسکن مهر با قطع آب مواجه اند.

آوا سالم من را به آقایان مسوول برسان و بگو اگر 
حرف آن آقایی که در روزنامه شما گفته بود که به 
 جامعه متخصصان وقت دیدار با استاندار را نمی دهند
درست باشد باید در سیستم تغییراتی ایجاد نمود  چرا 
که انجام سخنرانی و موعظه مردم کار روحانیت و 
بزرگان دینی و پیگیری امور مردم کار مسوولین است 
. بهترین سخنرانی و مردمداری مسوولین رسیدگی 
به امورشان است و به نظر سخنرانی ها هم باید در 
بستر رسانه ها باشد تا بشود مطالبات مردم را هم 
 پیگیری و این ارتباط به صورت واقعی و دو سویه
 برقرار گردد . امیدوارم دیگر هیچ مغز متفکری در 
استان برای ارائه ایده خود و پیشنهاد خود پشت صف 
هم  مسوولین  و  نماند  باقی  مسوولین  اتاق  انتظار 
بجای دیدارهای بی ثمر ، نخبگان و بزرگان جامعه 
را به حضور بپذیرند تا بتوانند به مدد خرد جمعی برای 
 استان گام های مثبتی بردارند . باور کنیم نشست های
دیدارهای  از  بهتری  نتایج  تواند  می  تخصصی 

سیاسی با حامیان و ... داشته باشد
ارسالی به تلگرام آوا
که  امروز  ملت  سوختگان  دل  و  عزیزان  سالم 
سهمم را از عدالت به مبلغ 24 هزار تومان دریافت 
با  نظرشما  به  زد  حلقه  چشمانم  در  اشک  کردم 
این پول چه کنم تصمیم سختی است خواهشن 
اسمش را تخم مرغ شانسی بگذارید سهام عدالت 
رسانه  در  تبلیغات  اینقدر  خودتان.   کش  پیش 
گرفتن  به سخره  یا  برای چیه؟ سهام عدالت  ها 
ملت ؟ این چندر غاز را هم واریز کنید به خزانه 
اختالسگران شاید عطششان سیراب شود. مطالبات 
به حق مردم با مشتی شعار و وعده سر خرمن پاسخ 
داده شد و مردم راضی به خانه هایشان برگشتند اما 
بدانید شعار تاریخ مصرفش تمام شده نوبت شعور 

است در عمل دوصد گفته جز نیم کردار نیست.
922...419

اگر مسئوالن کمی به فکر مردم می بودند این وضع 
مردم نبود آدرس خواسته باشند هم می دهم یک 

روز بدبختی مردم را ببینند حل مشکل پیشکش...
903...066

با سالم خدمت اوا لطفا پیگیری نمایید،  خیابان نه 
دی 8 در مهر شهر به مدت یک هفته است که به 
خاطر حفاری انشعابات فاضالب کل کوچه بسته 
است و تردد افراد و ماشین ها انجام نمی شود و 
در طول کار هیچ شخص و مسئولی در آنجا نیست 
که ما اهالی دراین مورد صحبتی بکنیم به جز چند 
تا کارگر که از هیچی خبر ندارند، خواهشها پیگیری 
خواهد حل  می  رو کی   مردم  ما  نمایید مشکل 
کند از مسئوالن می خواهیم تا آدرس فوق یک 
بازدیدی داشته باشند مگر اینکه همه جا به همین 

صورت کار می شده باشد. ممنون از آوا
915...729

کاری  کم  استان  سیمای  و  صدا  سالم.چرا  با 
می کند؟ انگار تافته ی جدا بافته است. اصال از 
گوید.مسئوالن  نمی  هیچ  خشکسالی  مشکالت 
اما  ندارد.  دردی  هیچ  استان  این  کنند  می  فکر 
غافل از اینکه: کسانی هستند که نان شب ندارند.
903...205

ازمسئوالن تقاضا دارم یک روز به مجتمع مسکونی 
بسیجیان سفیر امید بیایند تا مسیر آنرا ببینند یا باید 
از ظفر22یا24 بیایند که خاکی بوده و باعث شود 
مردم و بچه هایی که به مدرسه می روند سر و 
صورتشان پر از خاک شود اگر شهرداری اینجا را 
جزئی ازشهر می داند نسبت به آسفالت آن اقدام 
این محل  از  ماشین  با  وقتی  داند  نماید خدا می 
عبور می کنم و بچه ها و مردم اذیت می شوند چه 
حالی به من دست می دهد امیدوارم شما هم کمی 

مردم رادرک کنید.
915...357

سالم از زحمات مأمورشهرداری که هرروز صبح 
خیابان نیایش را نظافت میکند تشکر و قدردانی 
بحال  فکری  هم  شهرداری  شاا...  ان  میکنیم. 

حاشیه کانال خیابان نیایش کند.
938...973

با سالم و احترام، میخواستم از مسئوالن محترم 
... ، خواهش کنم:  کلینیک تخصصی بیمارستان 
اگه میتوانند خودشان یکبار با این شماره تلفن ها 
سختی  کار  کنند؟  کار  چه  مردم  بگیرند...  نوبت 
هر  به  توانند  می  ابتدایی  روش  یک  با  نیست 
نفر براساس شماره بیمه نوبت اختصاص داد چه 
بصورت حضوری و با باجه... یا براساس تلفن گویا.. 

لطفا رسیدگی بفرمائید.
912...318

با توجه به این که عامه مردم میوه و تره  سالم 
بارخود را از بازار روز خیابان غفاری تهیه میکنند 
لطفا اطالع رسانی کنید تا به جهت رعایت مسائل 
جوندگان  برای  فکری  یک  شهرداری  بهداشتی 

موذی بنمایند.
915...546

با  راهها  چهار  اغلب  قرمز  چراغ  زمان  سالم.  با 
ترافیک هم آهنگ نیست. بعضی چراغها دو سه 
بار قرمز می شود تا آدم بتواند عبور کند حاال که 
مسئوالن بنا است کمی بحرف مردم اهمیت بدهند 

راهنمایی و رانندگی رسیدگی کند.
915...062

سالم از جامعه دوستداران محیط زیست استمداد 
می طلبیم مسووالن دنبال منافع سازمانی هستند. 
بیاید فکری به حال خشک شدن درختان پادگان 

بکنیم. از جناب مرادی عکاس عزیز تشکر دارم.
915...955

است  بلد  راخوب  قانون  زدن  دور  راه  گاز  شرکت 
درآوردی  من  کد  آن  بجای  و  حذف  را  آبونمان 
هزینه خدمات مستمر را جایگزین نموده انگار نه 

خانی رفته ونه خانی آمده!
915...558

از کارکنان خدوم فضای سبز شهرداری که جهت 
انجام دادند کمال  به موقع  اقدام  اصالح درختان 
تشکر را دارم.خسته نباشید. از روزنامه مردمی آوا 

هم در انعکاس به موقع پیام ها تشکر میکنم. 
915...690

باسالم به پرسنل محترم آوا، در خیابان تهامی 4: 
شهرداری لطف کرده دو ظرف آشغال نزدیک هم 
به فاصله حدود 20 متر کار گذاشتند که یکی پشت 
پنجره ما واقع شده که از سرو صدای موتورها و 
ماشینها و دعوای گربه ها. و از طرفی تجمع مگسها 
و از طرف دیگر کامیون حمل زباله شهرداری که 
ساعت 11/5الی 12شب که برای باقیمانده زباله ها 
اقدام می کند. اعصاب ما را بهم ریخته. چند مرتبه 
به شهرداری رفتم. گفتن نامه بنویسید با استشهاد 
محلی. که نامه و استشهاد محلی را که بردم در 
جواب فرمودن نمیشه. حاال به چه خاطر موافقت 
نفرمودن من نمی دانم. لذا از شهرداری تقاضامندم 

مشکل ما را حل کند. خیلی ممنون
915...192

سر  اصطالح  به  کارگران  از  یکی  من  آوا،  سالم 
از  گزارشی  که  شما  خبرنگار  از  هستم،  گذر 
تشکر  واقعا  کرده  تهیه  بنده  امثال  های  صحبت 
گری مطالبه  حس  از  ای  ذره  کاش  کنم،   می 

شما خبرنگاران را مسئوالن هم داشتند. من بیمه 
نیستم و با این وضع کار واقعا شرایط سختی دارم. 
متاسفانه افرادی هم که برای بردن کارگر می آیند 
حداقل دستمزد ممکن را در نظر می گیرند، کار عار 
نیست ولی من با مدرک لیسانس همان کارگری 
پای ساختمان هم گیرم نمی آید. کاش مسئوالن 
فقط لحظه ای به اطراف نگاه کنند بخدا خدمت به 
مردم فقط پشت میز نشینی و عمل طبق قانون و 

خود را به ندیدن زدن نیست.
933...605

مطلب گیاهان دارویی جالب بود خود من اعتقاد 
باید  و  دارم  دارویی  گیاهان  با  درمان  به  شدید 
روی  گذشتگانمان  مانند  درمان  روش  همین  به 
بیاوریم. هرچه توسعه آن بیشتر وضع سالمت بهتر 

خواهد بود.
ارسالی به تلگرام آوا
زده نقد  رانندگی  و  راهنمایی  از  همیشه   آوا 

تشکر  ها  آن  از  خواهم  می  من  ولی  شود  می 
کنم، آدم های بامعرفت هم زیاد بینشان هستند. 
مخصوصا وقتی که عمدا تخلفی صورت نگرفته و 

می توان با گذشت از آن چشم پوشی کرد.
ارسالی به تلگرام آوا

آوا لطفا پیگیری کن تعداد سگ های ولگرد در شهر 
 واقعا زیاد است. خیابان امیرکبیر و نیلوفر سگ ها

خانوادگی و آزادانه تردد دارند.
935...861

از شهردار بیرجند که دستور ساماندهی باغچه های 
بلوار مسافر را دادند سپاسگزاریم فکر کرده بودیم 
این بلوار از نقشه شهرداری حذف شده است. در هر 
صورت از این اقدام متشکریم وامیدواریم تا انتها 

ادامه یابد جمعی از کسبه بلوار مسافر
915...835

ما بر عکس آنچه که خودمان می پنداریم به لحاظ 
کتبی  زمانی که  داریم.  کار  فرهنگی خیلی جای 
مانند حافظ و فردوسی در مدارس فقط در حد دو 
نام  یا درسی به  غزل و شعر تدریس می شود و 
اخالق نداریم همین می شود که می بینید و کسی 
به فکر اطرافیانش نیست. خود بینی و خودخواهی 
به حدی زیاد می شود که مسئوالن هم زیر پای 
شک  جای  کسی  برای  کنند.  نمی  نگاه  را  خود 
نیست که فرهنگ ما تماما مورد تهاجم قرار گرفته 
و مسئوالن هم به راحتی این را عنوان می کنند 
ولی جای تاسف دارد که همان ها که دم از تهاجم 
فرهنگی می زنند به خودشان نگاه نمی کنند که 
باید چه می کردند و اجازه همچنین اتفاقی را نمی 
دادند. در خراسان جنوبی هم مشاهیر بزرگی داریم 
 که هر کدام الگوی زندگی هستند اما فرزند من آنها

نزاری  حکیم  از  شناسد.  می  نام  یک  به  فقط  را 
 گرفته تا پدر علم جغرافیا دکتر گنجی... چرا ما اینها

این حد  تا  از کودکی تدریس نمی کنیم؟ چرا  را 
روشن  ها  پاسخ  دارد؟  ضعف  پرورش  و  آموزش 

است فقط کاش مسئوالن ذره ای توجه کنند.
ارسالی به تلگرام آوا

است  خوب  شهر  از  پادگان  خروج  به  توجه  با 
شهرداری با آجا و زمین شهری معابر مسیرهای 

اطراف پادگان را هر چه سریعتر تعریض کنند 
ارسالی به تلگرام آوا

بایستی  استان  دستی  صنایع  حال  به  فکری  آوا 
اساسی انجام شود زیرا که من به عنوان صنعتگر 
اصال حاضر نیستم تولید دست خودم را به قیمت 
پایین از سر ناچاری به دالل ها بفروشم و اون با 
 رابطه ای که دارد در بازار های خارجی به قیمت های

بسیار باال بفروشد اخر تا کی داللی چرا خود مارا 
آموزش نمی دهند

ارسالی به تلگرام آوا
لطفا مسئول فضای سبز شهرداری بیرجند بررسی 
نماید به چه دلیل  جهت آبیاری فضای سبز حاشیه 
خیابان خلیل طهماسبی در اکثر ایام آب خیلی کم 

باز ) شب تا صبح( و باعث  اسراف می گردد.
915...279

آسفالت کوچه ها و خیابان های شهر مانند لحاف 
چهل تکه شده است، خواهش می کنم کنده کاری 

های خود را با هم هماهنگ کنید!
922...483

چند نرخی شدن؛ ابزار توسعه عدالت؟

گرانفروشی در بازار خودروهای وارداتی

اما و اگرهای قیمت گذاری بنزین

سازمان بازرسی وارد شود

درباره  متفاوتی  گمانه های  روزها  این 
کارشناسان  است؛  مطرح  بنزین  قیمت 
پیشنهاد دولت برای افزایش 50 درصدی و 
تصمیم احتمالی مجلس برای تثبیت قیمت 

را مناسب نمی دانند .
روزهایی  در  مهر،  خبرنگار  گزارش  به 
که بحث نرخ بنزین و پیشنهاد افزایش آن 
همچنان داغ است، سخنگوی شرکت ملی 
پاالیش و پخش فرآورده های نفتی اعالم 
کرد که تمام افرادی که کارت سوخت آنها 
به  اقدام  است  شده  معدوم  دلیلی  هر  به 
دریافت مجدد آن کنند. این گفته در حالی 
مطرح شد که کمیسیون انرژی و همچنین 
قیمت  افزایش  با  مجلس  تلفیق  کمیسیون 
این  طرح  با  کردند.  مخالفت  فرآورده  این 
و  پاالیش  ملی  شرکت  سوی  از  موضوع 
و  سوخت  کارت  بازگشت  احتمال  پخش 
گرفت.البته  قوت  بنزین  شدن  ای  سهمیه 
دال  دولت  سوی  از  نظری  اظهار  تاکنون 
بر دو نرخی شدن بنزین مطرح نشده است، 
از کارت سوخت  استفاده  آنجایی که  از  اما 
متقاضیان  و  نبود  ضروری  عنوان  هیچ  به 
می توانستند از کارت سوخت جایگاه داران 
برای سوخت گیری استفاده کنند، هیچگاه 
سوخت  کارت  صدور  و  پیگیری  مسئله 
سامانه  که  است  گفتنی  البته  نبود.  مطرح 
همواره  سوخت  هوشمند  کارت  از  استفاده 
زنی  گمانه  که  حال  همین  در  پابرجاست. 
گرفته  شکل  زمینه  این  در  متفاوتی  های 
رییس کمیسیون  فریدون حسنوند،  که  بود 
مباحثی  طرح  به  اشاره  با  مجلس  انرژی 
گفت:  بنزین،  شدن  دونرخی  همانند 
همانگونه که قبال گفته شد با توجه به اینکه 
درباره   18 تبصره  کل  انرژی  کمیسیون 
رد  را  انرژی  های  حامل  قیمت  افزایش 
کرده بنابراین هرگونه افزایش قیمت حامل 
است. ممنوع  آینده  سال  در  انرژی   های 

بازگشت کارت سوخت
منوط به تایید مجلس

در  انرژی  کمیسیون  رییس  گفته  این 
حالی مطرح می شود که اسدا... قره خانی، 
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس با تأکید 
مجدد  سوخت  کارت  است  بعید  اینکه  بر 
بازگردد مگر آنکه مجلس برای آن تصمیم 

بگیرد، به خبرنگار مهر گفت: مجلس در 20 
از  استفاده  برای  مصوبه  امسال  اردیبهشت 
کارت سوخت داشت و به دولت اعالم کرد 
اما دولت تاکنون آن را اجرایی نکرده است.

وی با بیان اینکه در ماده دو تبصره ای 
وجود دارد که بر استفاده بر کارت سوخت 
تأکید شده  انگیزشی  با مشوق های  همراه 
نرخی  دو  باید  یا  بنزین  شد:  متذکر  است، 
استفاده  که  شود  بندی  سهمیه  یا  و  شده 
باشد  داشته  توجیه  کارت سوخت  از  مجدد 

به  و  می اندازیم  زحمت  به  را  مردم  وگرنه 
اکنون  هم  می کند.  عمل  سوئیچ  عنوان 
کارت  از  مجدد  استفاده  برای  توجیهی 
مجلس  اینکه  مگر  ندارد  وجود  سوخت 

تصمیم بگیرد که مجدد عملیاتی شود.

صرفه جویی حاصل از
 فعال بودن سامانه سوخت
بیش از هزینه های آن است

رییس  روحانی،  محسن  راستا  همین  در 
با  گفتگو  در  سامانه هوشمند سوخت  سابق 
خبرنگار مهرگفت: زمانی که بنزین با دو نرخ 
در  عرضه می شد، شاهد خودکنترلی مردم 

زمان مصرف بودیم. در این شرایط، پرداخت 
هزینه بیشتر در قبال استفاده بیش از سقف 
سهمیه، امری منطقی و توجیه پذیر بود. وی 
به کاهش مصرف بنزین در نتیجه دو نرخی 
بودن آن اشاره کرد و افزود: بررسی ها نشان 
بنزین،  بندی  سهمیه  زمان  در  که  دهد  می 
؛ ضمن  یافت  کاهش  قاچاق سوخت  میزان 
اینکه میزان مصرف بنزین در هر جایگاه در 
هر نقطه از کشور و تحویل سوخت از مخازن 
اجرای  که  حالی  در  می شد  رصد  به شدت 

چنین امری در صورت حذف سامانه با سختی 
پرسش  به  پاسخ  در  وحانی  است.  رو  به  رو 
برای  دولت  دالیل  از  یکی  اینکه  بر  مبنی 
فرآیند  اثر کردن کارت های سوخت در  بی 
این  نگهداری  بودن  بر  هزینه  سوختگیری، 
برای دولت است، گفت:  کارت ها و سامانه 
اعداد و ارقام موجود، این استدالل را رد می 
کند. این در حالی است که قیمت تمام شده 
هزینه  احتساب  با  دولت  برای  بنزین  فعلی 
هایی شامل مالیات، حمل، نگهداری، تبخیر، 
برابر  دو  از  بیش   ،... و  داران  جایگاه  کارمزد 
قیمت کنونی هر لیتر بنزین است، در صورتی 
که اگر سهمیه بندی سوخت و دو نرخی بودن 
آن باز گردد، میزان یارانه ای که دولت برای 

هر لیتر بنزین می دهد، برای قیمت های باال، 
کمتر شده و بیشتر قیمت آن از جیب مصرف 

کنندگان پر مصرف پرداخت می شود.
روحانی میزان هزینه نگهداری این سامانه 
در سال را حدود 30 میلیارد تومان تخمین 
این  اندازی  راه  زمان  در  و تصریح کرد:  زد 
طرح )سال 84 تا 86( هزینه ای معادل 119 
میلیارد تومان به این طرح تخصیص یافت، 
که در 15 روز نخست فعالیت آن، این هزینه 
گفت  توان  می  ترتیب  این  به  شد.  جبران 

هزینه نگهداری این سامانه نسبت به کمکی 
که به دولت در زمینه کاهش پرداخت یارانه 

می کند، بسیار ناچیز است.

بنزین چند نرخی
حرکت در مسیر عدالت

با  انرژی  ارشد  کارشناس  شریعتی،  مالک 
بیان اینکه استفاده از کارت سوخت می تواند 
مصرف بنزین را منطقی کند، گفت: در مقوله 
قیمت گذاری بنزین آنچه اهمیت ویژه دارد 
برقراری عدالت در روند قیمت گذاری است 

که نیاز به بررسی کارشناسی دارد.
وی با اشاره به یارانه 40 میلیارد دالری که 

انرژی پرداخت می کند،  بابت  دولت ساالنه 
ادامه داد: هدف از پرداخت یارانه، بهره مندی 
طبقات کم بهره از منابع مالی است تا به این 
ترتیب بتوانیم به برقراری عدالت کمک کنیم. 
این در حالی است که چنین امکانی با تک 
وجود  کنونی  شکل  به  بنزین  بودن  نرخی 
ندارد. از طرفی می توان گفت استفاده مستمر 
سوخت  قاچاق  کاهش  در  سوخت  کارت  از 
پیشنهادی  گفته شریعتی  به  است.  موثر  نیز 
از  استفاده  با  که  است  مطرح  زمینه  این  در 
سامانه  همچنین  و  سوخت  هوشمند  سامانه 
خانوارهای  سرپرست  ها  یارانه  هدفمندی 
کم درآمد را شناسایی کرده و بنزین را با نرخ 
یارانه ای )حتی کمتر از هزار تومان( در اختیار 
آنها قرار دهیم. از آنجایی که هر خانوار یک 
سرپرست با یک کد ملی در اختیار دارد می 
توانیم با استفاده از همین ابزار تنها یک خودرو 
)رایج و ساخت داخل( را برای دریافت سوخت 
یارانه ای به رسمیت بشناسیم. وی ادامه داد: 
در وهله بعدی نرخ سوخت می تواند با قیمت 
تمام شده هر لیتر بنزین در اختیار افرادی قرار 
گیرد که نام شان در سامانه دریافت یارانه ثبت 
شده اما بیش از یک خودرو در اختیار دارند. 
به این ترتیب خودرو آنها می تواند از سهمیه 
بنزین معقول و منطقی مورد نیازش استفاده 
با نرخ واقعی خود دریافت  را  کند و سوخت 
کند. وی گفت: در نهایت نیز می توان سوخت 
را با نرخی باالتر از نرخ تمام شده داخلی در 
داد که خودرو  قرار  اختیار مصرف کنندگانی 
آنها اغلب وارداتی بوده و موتور آن 2500 سی 
سی به باال است. این نرخ سوم را می توان 
به  باید  آن  قیمت  و  نهاد  نام  مالیاتی  بنزین 
نحوی تعیین شود تا هزینه بنزین یارانه ای 

پرداختی به گروه اول را جبران نماید.
شریعتی نتیجه گرفت با این روش می توان 
های  دهک  به  پرداختی  بنزین  یارانه  هزینه 
از دهک های باالتر دریافت کرد و  پایین را 
بخش مهمی از یارانه انرژی را به نفع توسعه 

اقتصادی و طرح های اشتغال زا آزاد نمود.
با نگاهی اجمالی به اظهار نظرات مختلف در 
زمینه نرخ بنزین می توان گفت نحوه قیمت 
گذاری باید به نحوی باشد که کمترین فشار را 
بر معیشت مردم به ویژه اقشار کم درآمد ایجاد 
کرده و کمترین میزان ایجاد هزینه را بر دوش 
دولت بگذارد و در حقیقت ابزاری باشد برای 

توسعه عدالت اجتماعی.

رئیس انجمن واردکنندگان خودرو از کسب 
درآمد میلیاردی دولت از محل افزایش تعرفه 
واردات خبر می دهد و می گوید: تنها نفع بسته 
شدن ثبت سفارش، جبران کسری بودجه دولت 

و ضررش متوجه همه مصرف کنندگان بود.
فرهاد احتشام زاد در گفتگو با خبرنگار مهر با 
بیان اینکه دولت کسری بودجه خود را با بستن 
سیستم ثبت سفارش و افزایش تعرفه واردات 
به بهانه مثبت کردن تراز تجاری، جبران کرد، 
از  دولت  مصوبه  غلط  اجرای  متاسفانه  گفت: 
سوی گمرک و دفتر مقررات واردات و صادرات 
شکل  این  به  ایران،  تجارت  توسعه  سازمان 
تلقی شده است که تمام خودروهای موجود در 
 گمرکات کشور نیز، باید بر اساس نظام تعرفه ای

 جدید ترخیص شوند؛ در حالیکه بر اساس ماده 
به  عطف  قابلیت  قانون  این  مدنی،  قانون   2
ماسبق ندارد و این باعث شده است که قیمت 
خودروهای وارداتی در بازار نه تنها کاهش نیابد، 
بلکه با رشد متوسط 20 درصدی روبرو شده 
است. رئیس انجمن واردکنندگان خودرو افزود: 
یکی دیگر از تصمیمات اجرایی غلط دولت رخ 
داده است و عمال باز شدن سیستم ثبت سفارش 
با این راهکار غلط، نه تنها منجر به کاهش 
قیمت نشده و منجر به افزایش شدیدی قیمت 
در بازار حتی نسبت به ماه گذشته شده است 
تامین کسری بودجه دولت  تنها مزیت آن  و 

از محل واردات خودرو است و بزرگترین ضرر 
هم این است که کسری از جیب مصرف کننده 
می رود. وی تصریح کرد: مرجع نظارتی اکنون 
باید وارد این پرونده شده و مراجع قانونی در 
این حوزه اعم از شورای رقابت، سازمان بازرسی 

کل کشور و کمیسیون اصل نود باید وارد این 
این اجحاف در  از  نهایت  موضوع شوند و در 
حق مصرف کنندگان جلوگیری کنند. احتشام 

زاد با بیان اینکه بر اساس آمار قطعی گمرک 
سال  ماهه  نه  طی  خودرو  واردات  بر  مبنی 
حذف  و  اطالعات  پاالیش  از  بعد  و  جاری 
اطالعات نامرتبط مثل خودروهای آمبوالنس 
و غیرسواری، آمار واردات نشانگر آن است که 

میزان واردات در آذرماه 3941 دستگاه به ارزش 
96 میلیون دالر بوده است که کمترین میزان 
در سال جاری  ماه  فروردین  و مشابه  واردات 

بوده است،خاطرنشان کرد: در مجموع طی نه 
ماهه اول 55 هزار دالر شامل  816 دستگاه 
خودروی سواری وارد کشور شده است که از 
این تعداد 6739 دستگاه، مربوط به خودروسازان 
و مجوزهای خاص واردات خودرو بوده است؛ لذا 

تعداد واردات خودرو از سوی بخش خصوصی 
49 هزار و 77 دستگاه بوده که ارزشی معادل 
یک میلیارد و 330 میلیون دالر را در برمی گیرد 

و نسبت به دوره نه ماهه سال گذشته از نظر 
تعدادی، یک درصد افت واردات و از نظر ارزشی 

دو درصد رشد دالری داشته است.

برند رنو با بیشترین واردات

وی تصریح کرد: بیشترین واردات و رتبه اول 
مربوط به برند رنو با 13 درصد رشد سهم بازار 
نسبت به سهم سال گذشته است و رتبه دوم 
با افت 7 درصدی سهم بازار نسبت به سال 
گذشته مربوط به هیوندایی و رتبه های بعدی 
به ترتیب نیسان و تویوتا کیا سانگ یانگ و بی 
این  ام و بوده است. به گفته احتشام زاد، در 
بین نیسان نسبت به سال گذشته 6 درصد رشد 
سهم بازار و تویوتا و کیا به ترتیب 4 درصد و 
11 درصد افت سهم بازار داشته اند. وی متوسط 
ارزش خودروهای وارداتی را 27 هزار و 130 
دالر بوده و از آنجایی که تولید نه ماهه اول 
امسال، یک میلیون و 34 هزار و 881 دستگاه 
بوده است؛ سهم بازار خودروهای وارداتی از بازار 
کشور 5.1 درصد بوده که با کسر آمار واردات 
بخش خصوصی  سهم  تولیدکنندگان،  توسط 
از بازار خودرو 4.7 درصد بوده است.  این به 
معنای  آن است که 95.3 درصد بازار، در اختیار 
و  واردات  طریق  از  چه  داخلی  تولیدکنندگان 

تولید بوده است.

عکس : اینترنت

عکس : اینترنت

پیام شما
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دیجیاتو- چیپ مجتمع مورد بحث »Z-Wave سری ۷۰۰« نام دارد که به لطف طراحی منحصر به فرد مدارات و سنسور انعطاف 
پذیرش و همچنین مصرف انرژی بسیار پایین می تواند تا ده سال بدون وقفه کار کند. این در حالی است که با همین مصرف بسیار 

کم برد اتصال رادیویی آن حدود ۹۱ متر اعالم شده.
پنجشنبه   *21 دی  1396 * شماره 3978

یادداشت

خواندنی ها

سالح مخفی کارآفرینان 
برای رسیدن به موفقیت

یک  داشتن  با  موفقی  کارآفرین  هر  زومیت- 
خصیصه یا سود بردن از یک ویژگی به موفقیت 
رسیده است. این رازها به نوعی سالح های مخفی 
کارآفرینان  شورای  می شوند.  محسوب  آن ها 
 ۴۰ از  شده  تشکیل  سازمانی   ،)YEC( جوان 
شورا  این  است.  جوان  و  موفق  بسیار  کارآفرین 
از ۱۱ تن از اعضای خود در مورد سالح مخفی 
است.  پرسیده  کارآفرین  یک  به عنوان  آن ها 
ممکن است این سالح، یک ویژگی شخصیتی، 
یک طرز تفکر ویژه یا یک رفتار به خصوص باشد. 
اما فرقی نمی کند؛ چرا که یکی از همین دالیل، 
علت موفقیت این رهبران کسب و کار در تمامی 
اوقات و شیوه مورد استفاده آن ها است. 
* داشتن مهارت های مردمی و شهود

نظریه  یک  توسعه  با  استارتاپ ها  بهترین 
و  شهود  از  بهره گیری  با  آن  اجرای  سپس  و 
تکنولوژی موجود، قدرت حل مشکالت بزرگ را 
باشید،  داشته  باور  عقیده  این  به  اگر شما  دارند. 
غیر  موسس  یک  به عنوان  که  کاری  بزرگترین 
به طور  که  است  این  برمی آید  دستتان  از  فنی 
مداوم درک عمیق به نیازها و عادت های انسانی 
با مردم سخن  توسعه دهید.  را  )مخاطبین شما( 
بگویید. تصورات آن ها را حدس بزنید، سعی کنید 
به چه چیزی  و  فکر می کنند  که چطور  بفهمید 
باور دارند. این کار را به اندازه کافی انجام دهید. 
به این صورت قادر خواهید شد تا بینشی عالی در 
پیدا کردن مسیر محصول خود به سمت موفقیت 
پیدا کنید.
* حس کنجکاوی و برگشت پذیری

است.  شما  موفقیت  رمز  دوباره،  کردن  سعی 
از آن که موفق شوم، شکست  احتماال بیش  من 
چه  که  می گیرم  یاد  طریق  این  از  اما  می خورم 
چیزی اشتباه است و دیگر آن را تکرار نمی کنم.

شرط موفقیت یک کارآفرین، هوش سرشار او 
اختیار  در  یا  پول، شهرت  دلیل آن حتی  نیست. 
داشتن بهترین تیم ها هم نیست.
* سازگاری برای تغییر کردن

هستند  آن هایی  کارآفرینان،  از  دسته  این 
غیرمنتظره ترین،  با  شدن  سازگار  توانایی  که 
روزه  هر  تغییرات  غیرممکن ترین  و  سخت ترین 
ادامه دادن  راه و روش  دانستن  دارند.  را  در کار 
در دنیایی بسیار غیر قابل پیش بینی و کار کردن 
پیشامدهای  در  بار  هر  که  دیگری  اشخاص  با 
مختلف، رنگی به خود می گیرند بهترین مهارت 
مورد نیاز است. اگر بدانید در یک آن چطور باید 
را  خود  سرویس های  چطور  و  دهید  رویه  تغییر 
وفق دهید، تفکرتان و تیم خود را با تکنولوژی، 
بدون  کنید،  نیاز همگام  مورد  موارد  بقیه  و  بازار 
شک موفقیت پیش روی شما است.
* شناخت از خود

کار  و  کسب  یک  ایجاد  هنگام  در  معموال 
است  این  موضوع  می کنید.  فراموش  را  خودتان 
و  کار  نباشید،  خود  حالت  بهترین  در  وقتی  که 
برآیند شما نیز تحت تاثیر قرار می گیرند.
* ریسک پذیری حساب شده

پیشرفت  مانع  نزدن،  عملی  به  دست  و  ترس 
سریع شما است و همینطور مانع از تکرار کردن 
در  اگر  می کند.  نزدیک  اهدافتان  به  را  شما  که 
این موضع هراس آور و پراضطراب هستید، بدانید 
که همیشه قادر به پیدا کردن دلیلی برای انجام 
انجام  به  همه  از  بیش  که  هستید  کاری  ندادن 
آن نیاز دارید.
* شوق همیشگی برای یادگیری

مداوم  به طور  باید  باشید  پیشرو  این که  برای 
کنید.  فراهم  جدید  خوراک  خودتان  ذهن  برای 
مربیان را پیدا کنید، درخواست کمک کنید، کتاب 
برای  همیشه  و  کنید  گوش  پادکست  بخوانید، 
عملی کردن آموخته های خود آماده باشید.

علمی

گوناگون

چرا از شنیدن موسیقی لذت می بریم؟

بسیار  دارد،  برما  موسیقی  که  سیناپرس-اثری 
دانشمندان  حال،  صداهاست.  دیگر  از  متفاوت 
نیز  را  رخداد  این  علمی  دلیل  تا  شده اند  موفق 
که  شد  آشکار   ،fMRI بوسیله تکنولوژی  بیابند. 
موسیقی احساسات شدیدی را در مغز ایجاد می کند 
بوجود  دیگران  و  ما  بیِن  بیشتری  همبستگی  و 
می آورد. سلیقه ی موسیقی هر فرد تا حد زیادی به 
الگوهایی که مغِز او با آنها خو گرفته مرتبط است. 
افراد، آهنگی را که شنیده اند بارها و بارها گوش 
می دهند و مجدد از آن لذت می برند. گویا ضربه ی 
احساسِی یک آهنگ به قدری قدرتمند است که 
می تواند برای سالیان سال، بازسازی شود.

مشتری مداری ؟
* شقایق

اسمش را نمی دانم، تکریم ارباب رجوع است 
شهروندی.  حقوق  هم  یا  و  مداری  مشتری  یا 
به  موارد  از  بسیاری  در  هست  که  چه  هر  ولی 
این  در  شود.  می  فراموش  سهوا  هم  یا  و  عمد 
مواقع یک سوال بزرگ در ذهنم خودنمایی می 
مراجع  که  وجودی  با  کجاست؟  از  اشکال  کند؛ 
باز هم  اما  را پرداخت می کند  هزینه مورد نظر 
ارباب رجوع سر و کار  با  از مراکز که  برخی  در 
دارند شیوه برخورد بسیار اشتباه است به گونه ای 
حقارت  احساس  نوعی  با  رجوع  ارباب  برای  که 
همراه است. بگذارید مثالی بزنم. چند وقت پیش 
به ... مراجعه کردم، وقت گرفتم و منتظر نشسته 
بودم که باز همان احساس حقارت به سراغم آمد. 
دقت کردم؛ برخورد منشی نسبتا خوب بود. دکتر 
را می شناختم. انسان شریفی بود و با مراجعین 
انتظار احساس  اتاق  اما در  برخورد خوبی داشت 
بدی داشتم. با دقت بیشتر متوجه کم و کهنه و 
کثیف بودن صندلی ها شدم. لحظاتی بعد صدای 
ناجور در که هر وقت باز و بسته می شد و ورود 
سوز سرما را به داخل ... اعالم می کرد توجهم 
را جلب کرد. پیش خودم یک حساب سرانگشتی 
یا  آقا  اگر  نیست  بردار  کردم. دیدم خیلی هزینه 
خانم دکتر یا آرایشگر یا مهندس یا فیزیوتراپ یا 
سونوگراف کمی به اطراف محل کار خود با دید 
نگاه  رجوع  ارباب  احترام  رعایت  با  و  هنرمندانه 
کنند. لوله شوفاژ و بخاری و سیم های زیاد روی 
بر  نامنظم  و  درمیان  یکی  های  و عکس  زمین 
روی دیوار و ...   باور کنید مراجعین برای همان 
چند دقیقه انتظار که گاهی به چند ساعت هم می 
رسد نیاز به محلی زیبا و آرامش بخش دارند. تازه 
فرد  معاینه  باید شاهد  من  نبود.  واقعه  تمام  این 
قبلی می بودم و فرد بعد نیز شاهد معاینه من و 
طبیعتا تمام اسرار پزشکی هم در حضور دیگری 
بیان می شد. لطفا نگویید چون بیمار زیاد هست 
هم  با  را  نفری  سه  دو  شود  می  گرفته  وقت  و 
ویزیت می کنید. چون همین بیماران زیاد به شما 
این امکان را می دهند که محیط بهتر با فضایی 
مناسب که امکان دیدن و شنیدن صحبت های 
که  طور  همان  دهد.  می  را  نباشد  بیمار  با  شما 
نگاهی  اطراف  به  بودم  کشیده  دراز  تخت  روی 
انداختم. یک طرف اتاق چندین دستگاه کهنه و 
از رده خارج قرار داشت و روی زمین وجود کارتن 
های پر از کاغذ و گاهی پول برایم بسیار عجیب 
بود. مثل این بود که به یک اتاق رمالی قدیمی 
وارد شده ام. دلم می خواست بگویم آقای محترم 
ما که به هر حال مجبور هستیم باز هم مراجعه 
کنیم اما دلمان از این کم محبتی ها می گیرد. 
لطفا کمی دور و اطرافتان را با محبت بیشتر زیبا 
هستند  بیمار  عمدتا  که  مراجعین  برای  و  کنید 
کمی از این نظر هم احترام قائل شوید.
نیست؛  خاصی  قشر  مورد  در  فقط  مساله  این 
متاسفانه وقتی که به ادارات هم مراجعه می کنیم 
ارباب  سایر  حضور  در  را  حضورمان  علت  باید 
مراجعه  مشاور  به  وقتی  حتی  یا  بگوییم.  رجوع 
می کنیم هم باید در حضور کارآموزان مساله را 
بیان کنیم.
شاید زیاده خواهی است اما من معتقدم هر کس 
مگر  شود  رعایت  حریم  این  باید  و  دارد  حریمی 
اینکه خود فرد اجازه حضور فرد ثالث را بدهد.

با وجود سیستم ناوبری پیشرفته 
چرا کشتی ها تصادف می کنند؟

یکی از مهم ترین این دالیل، خطای انسانی است. 
نداشتن آموزش کافی، غفلت از دستگاه ناوبری، عدم 
توجه به اخطار از جانب کشتی دیگر و بی دقتی ها و 
اهمال کاری هایی از این دست. دلیل دیگر بروز این 
است.  تجهیزات  ضعف  و  خرابی  اتفاقات،  از  نوع 
اندازه کشتی ها نیز عامل دیگری در بروز  اختالف 
اشکال برای تنظیم حرکت آن ها به حساب می آید، 
چراکه کشتی های بزرگ سایز امکان تغییر سریع جهت 

حرکت و مانور زیاد را ندارند و در صورت مواجهه با 
یک انتخاب اشتباه در مسیر ممکن است شانسی 
از همه  مهم تر  اما  باشند.  نداشته  آن  اصالح  برای 
شاید عدم ارتباط گیری درست و به موقع با کشتی های 
سوءتفاهم  وجود  موارد  از  بسیاری  در  باشد.  دیگر 
پدید  موجب  کشتی ها،  بین  اطالعات  انتقال  در 
آمدن حوادث دریایی می شود. نکته ای که در مورد 
کشتی های عظیم الجثه تجاری و کشتی های بزرگ 
حامل میعانات گازی وجود دارد این است که احتمال 
دارد پیش از برخورد با کشتی دیگر متوجه انتخاب 
اشتباه مسیر خود شده باشند، اما به دلیل عظمت زیاد 
کشتی و اینرسی زیاد و اندازه حرکت بسیار بزرگی 
که دارند، نتوانند پیش از وقوع حادثه تغییر مسیر و 
جهت حرکت دهند، چراکه برای اندازه حرکت به این 
بزرگی به فضایی بسیار احتیاج است و به همین دلیل 
زمانی که کشتی ها از یک حدی به هم نزدیک تر 
هم  با  آن ها  برخورد  از  جلوگیری  عماًل  شوند 
غیرممکن می شود، هرچند که علم به وقوع این 
اتفاق وجود داشته باشد.

حسینی؛ اصغری- ششمین دوره مسابقات پهلوانی و 
زورخانه ای آسیایی 2۰۱۷ به میزبانی کشور فیلیپین در حالی 
برگزار شد که مرشد جوان استان با نوای گرم و ضرب دلنشین 
خود توانست مدال طالی مرشدی را در این مسابقات کسب 
دیگر  بار  جنوبی  خراسان  پهلوان  شاعرزاده  ا...  حبیب  کند. 

افتخاری برای ورزش زورخانه ای استان آفرید. 
این موضوع موجب شد تا مهمان صبحانه ورزشی روزنامه 
آوا شود. او که به گفته خود ورزش را از طفولیت و هنگامی که 
در آغوش پدر به زورخانه می آمد، شروع کرده است، بیان می 
کند: آن زمان خیلی کوچک بودم و ضرب، هارمونی شیرین 
زورخانه ای و نوای مرشد در ذهنم ماند. آقایان گنجی، قصاب 
فر و قمری ضرب می گرفتند و پشت ضرب آن ها به خواب 
می رفتم. شاعرزاده با اشاره به این که پدر بزرگم از پیشکسوتان 
ورزش زورخانه ای و پهلوانی بود، ادامه می دهد: پس از وی 
پدرم این ورزش را شروع کرد و قهرمانی های زیادی به همراه 
تیم پرافتخار بیرجند داشتند. پس از مدتی زورخانه پوریای ولی 
را تحویل گرفتند و بعد از آن هم مجموعه شخصی ورزشی 

مالک اشتر )زورخانه( افتتاح شد. 

قهرمانی در دل سرزمین مرشدان

وی ذکری از صادق گنجی استاد مرشدی خود در بیرجند 
و آقای کارگر در مشهد، می کند و می گوید: معتقدم مرشد 
خوب باید ورزشکار خوب باشد. آخرین قهرمانی که داشتم 
جشنواره مرشدان برتر ایران زمین در سبزوار و در رده سنی آزاد 
بود. سبزوار خود در این رشته بسیار تبحر دارد و آنجا به جای 
“زورخانه” می گویند “مرشدخانه” ! یه یاد دارم مجری برنامه 
برای تضعیف روحیه سایر تیم ها گفت :”مرشدهای سبزوار 
دست بلند کنند خانم ها هم دست باال بردند!” با این حال 
خداروشکر با اقتدار سکوی اولی را در سبزوار که خود حتی 
سه تیم داشت، به دست آوردیم. مقامی که اصال به دل خود 
سبزواری ها نبود. به همین دلیل با داوران مسابقه صحبت 
کردند و قرار شد آن ها نیز با وجود اختالف 6 امتیازی با تیم 
خراسان جنوبی مشترکا اول شوند،  بیرجندی ها هم به دلیل 
احترامی که می گذارند کوتاه آمدند. وی از همراهان خود در 
آن مسابقات آقایان امامدادی، حسن پور و حدیدی قدردانی و 
اضافه می کند: آخرین قهرمانی ما آن جا بود و گفتم تا وضع 
مشخص نشود دیگر در مسابقات شرکت نمی کنیم و نکردیم 

تا این مسابقات آسیایی که مدال طال را کسب کردم.

اعزام نشدن به کشورهای دیگر 
به دلیل نبود روابط

این مرشد جوان استان علت شرکت نکردن خود را این 
گونه عنوان می کند: پس از مسابقات که در سال ۹۱ برگزار 
شده بود تیم دوم ، سوم، چهارم و حتی پنجم به کره اعزام 
شدند ولی ما که اول بودیم اعزام نشدیم، سال های بعد هم 
این اتفاق رخ می داد ولی ما یک اعزام به خارج از کشور 
نداشتیم. موضوع حمایت است. آن زمان سایر استان ها در 

فدراسیون روابط داشتند که ما نداشتیم!
شاعرزاده با بیان این که ۱۷ شوال روز پهلوانی و زورخانه ای 
برنامه ای در تاالر وحدت با حضور عباسی وزیر ورزش بود و 

احمدی نژاد رئیس جمهور وقت برگزار کردیم ، خاطرنشان می 
کند: آن جا هم گفتم که ما اول شدیم و باید حمایت شود.

گمان کنم مسئوالن صدر استان 
از مدال من هنوز خبر ندارند!

وی در ادامه با گالیه از مسئوالن و حتی رسانه ها می گوید: 
روز ۴ دی تاریخ بازگشت به فرودگاه بیرجند بود ولی جز خانواده 
ام، دکتر افضل پور مدیر کل ورزش و جوانان، مهدی قمری 
رییس هیات پهلوانی و زورخانه ای و پیشکسوتان این ورزش 
هیچ کسی نیامده بود. نه رسانه ای، نه از طرف استانداری .... تا 
االن هم هیچ کدام از مسئوالن صدر استان خبری نگرفته اند، 

گمان کنم اصال خبر ندارند که مدال آسیایی کسب کرده ایم!
در حالی که وقتی ساعت 3:3۰ از فیلیپین به تهران بازگشتیم 
، رئیس، نائب رئیس، دبیر و تمامی پرسنل فدراسیون به استقبال 
آمده بودند، حتی مردم زمانی که دیدند لباس تیم ملی داریم 

تشویق کردند.
وی ادامه می دهد: ورزشکاران هم تیمی ما از شهرهای کرج 
اصفهان، شهرکرد و سنندج همگی از استقبال گرم در استان 
خود و هدایایی که دریافت کردند سخن گفتند، ولی این جا حتی 

کسی به فرودگاه نیامد.

با چه میل و رغبتی ادامه دهم؟

این پهلوان جوان با تاکید بر این که به دست آوردن مدال 
آسیایی واقعا سخت است، اضافه می کند: ۱5 روز دیگر در قاره 
آفریقا مسابقات برگزار می شود، ۱5 فروردین نیز مسابقات اروپا 

و بعد مسابقات جهانی برگزار می شود، ولی من با چه میل و 
رغبتی ادامه دهم؟ دوستان دیگر نگاه می کنند و می گویند “تو 
مدال گرفتی مگر به جایی رسیدی؟”  هیچ گونه مساعدت و 
هدیه نقدی و غیر نقدی دریافت نکردم. من از خراسان جنوبی 
مدال آسیایی گرفتم ولی با این حمایت ها چه کسی دیگر می 

رود مدال بیاورد؟

اگر رسیدگی شود 
قهرمانی های بعدی می آید

 
شاعرزاده با اشاره به این که رشته زورخانه ای و پهلوانی مانند 
رشته های نجمه خدمتی و مهسا کدخدا نیست و دیگر باالتر و 

المپیک ندارد، تصریح کرد: خیلی ها به تهران رفتند و حاضر به 
برگشت هم نیستند، ما فقط چوب کم حمایتی ها و دوری را می 
خوریم. خواهش می کنم به این ورزشکاران برسید، اگر ببینند 

که رسیدگی شده قهرمانی های بعدی می آید.
وی تنها مشوق مالی خود در مسابقات آسیایی را پدر و خانواده 
خود می داند و می گوید: دعای خیری که مادرم برایم می کرد 

پشتوانه من بود.

هدف جذب مردم است نه مدال آهنی

این مرشد جوان استان با بیان این که بیشترین لذت را هنگام 
باال رفتن پرچم ایران حس می کردیم می گوید: لحظه ای 
قهرمان شدیم که مردم به پیشواز ما آمدند، این مهم است 
وگرنه خیلی ها از این مدال های آهنی دارند. برای اشاعه ورزش 
زورخانه ای هم هدف مدال گرفتن نیست، جذب کردن دیگران 

و احترام گذاشتن به این ورزش مالک است.

تعداد صلوات های فرستاد شده 
در زورخانه بیشتر از مسجد است

شاعرزاده درتوصیف ورزش زورخانه ای بیان می کند: در این 
ورزش سالمت جسم و روح توام با هم است، چرا به فوتبال 
انگلیسی بها داده می شود؟ بیاییم ورزش خودمان را باال ببریم، 
تنها ورزشی که جلوی آقا در طول تاریخ رهبری ایشان انجام 
شد ورزش زورخانه و همگانی بود ، برای گسترش این ورزش 
در استان نیز جایگاه خوبی داریم. به گفته وی در یک زورخانه 
تعداد صلوات ها از مسجد خیلی بیشتر است، مدام مسجد نسازید 

و زورخانه درست کنید. وقتی ورزشکار اهل نپال در مسابقات می 
گوید  “علی” و دنبال آن می رود ببیند علی کیست ؟ صلوات 
چیست و به سمت مسلمانی کشیده می شود این ارزشمند و 

ماندگار است.
دانشمندان رشته تربیت بدنی جدیدا به این نتیجه رسیدند که 
ورزش همراه با موزیک بهترین نوع ورزش است در حالی که 
از هزاران سال پیش ورزش زورخانه ای در این جا انجام می 

شده است.

ایمان قوی و شکست ناپذیر 
ورزشکار باستانی

این پهلوان استان به 22 رشته ورزشی باستانی اشاره می 
کند و می افزاید: ورزشکار باستانی از در که وارد می شود، از 
نوع لباس، رفتار و اخالق عالی که دارد مشخص است، حتی 
با این که در گود کلمه ای درباره رفتار در خانواده نمی گوییم 
ولی ورزشکاران این رشته نمونه هستند. ایمان ورزشکار باستانی 

قوی و شکست ناپذیر است.

شاعرزاده برخی از برنامه هایی که در استان برای اشاعه 
ورزش باستانی انجام شده را نام می برد و می گوید: ستاد 
مردمی قربان تا غدیر به مدت 5 شب با مدیریت آقای قمری 
در میدان ابوذر برپا شد که در آن مرشدها می نشستند و در 
مدح علی )ع( می خواندند. به گفته وی همچنین در زورخانه 
هم اجرای زنده داریم و هر شب از ساعت ۷:3۰ تا ۹:3۰ مرشد 

زورخانه اجرا دارد.

پیشنهاد آوردن گود زورخانه به مدارس

وی خاطرنشان می کند: زمانی به رئیس فدراسیون پیشنهاد 
دادم که گود باستانی را به مدارس بیاورند و به نام خودشان ثبت 
کنند، یا حتی یک ساعت را به این موضوع اختصاص دهند و 
با نام زنگ نشاط بچه ها را به زورخانه بیاورند. االن خود من 
نزدیک به 8 نفر بچه کوچک در زورخانه دارم که ضرب گرفتن 

را می آموزند.
وی در پایان از زحمات استاد قمری قدردانی می کند و می 
گوید: در مسابقاتی که اخیرا در رشت برگزار شده بود نیز تیم 
پیشکسوتان خراسان جنوبی، پرافتخارترین تیم کشور قهرمان 

شد و پدرم میان دار تیم بود.

در صبحانه ورزشی آوا مطرح شد:

مدال های معتبر و مسئوالن بی خبر! 
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جمالتی که بهتر است در زندگی
 زیاد استفاده کنید

 بله! : یکی از کلیدهای موفقیت او استفاده آگاهانه و 
مکرر از واژه »بله« بوده است. دفعه بعد که خواستید نه 
بگویید، سعی کنید به جای آن بله بگویید. این واژه شما 
را وارد دنیای تازه ای از انتخاب ها و امکانات می کند و 
به ناگه متوجه می شوید زندگی بسیار سرگرم کننده تر و 

شادتر از قبل شده است.
من خوش شانس/شکرگزار هستم: ثابت شده شکرگزاری 
افسردگی و  باعث کمرنگ شدن نشانه های  و تشکر 
ناراحتی می شود. قبل از خوابیدن سعی کنید دست کم 
3 چیزی را یادآوری کنید که باعث شکرگزاری شما شده 
اند. به خوش شانس بودن خود اعتقاد داشته باشید و برای 
آن سپاسگزار باشید. به جای فکر و خیال های پوچ و بی 
ارزش و ترس های بیهوده، با فکرهای مثبت به رختخواب 

بروید و آسوده بخوابید تا صبح خوبی هم داشته باشید.
من می توانم: این جمله بهترین جایگزین برای »سعی 
خواهم کرد« است. به جای جمله »سعی خواهم کرد« 
همیشه از فعل توانستن و »من می توانم« استفاده کنید 
 و معجزه آن را به عینه ببینید. وقتی می گویید »من

امید را می دهید که   می توانم« در واقع به خود این 
هدف های شما قابل دسترسی هستند. اینکه واقعا به 
 اهداف خود برسید یا نه اهمیت ندارد  مهم این است 

برای محقق کردن آن همه تالش خود را کرده اید.
وقتی کسی  خوبم«:  مثبت همچون »من  احوالپرسی 
احوالتان را جویا می شود به جای استفاده از عبارت های 
منفی همچون »بد نیستم« یا »از این بدتر نمی شوم« 
به او بگویید »خوبم. ممنون«. وقتی روز خوبی نداشته اید 
نیز بهتر صادق باشید و بگویید: »روز خوبی نداشته ام اما 

مطمئن هستم فردا بهتر خواهم بود.«

تیمارستان

خودرو مردی در هنگام رانندگی، درست جلوی حیاط 
به  همانجا  مجبورشد  و  شد  پنچر  تیمارستان  یک 
تعویض الستیک بپردازد. هنگامی که سرگرم این کار 
بود، ماشین دیگری به سرعت ازروی مهره های چرخ 
که در کنار ماشین بودند گذشت و آنها را به درون جوی 
آب انداخت و آب مهره ها را برد. مرد حیران مانده بود 
که چکار کند. تصمیم گرفت که ماشینش را همانجارها 

کند و برای خرید مهره چرخ برود
در این حین، یکی از دیوانه ها که از پشت نرده های 
حیاط تیمارستان نظاره گر این ماجرا بود، او را صدا زد 
و گفت:از 3 چرخ دیگر ماشین، از هر کدام یک مهره 
به  تا  برو  ببند و  با 3 مهره  را  این الستیک  بازکن و 
تعمیرگاه برسی، آن مرد اول توجهی به این حرف نکرد 
ولی بعد که با خودش فکر کرد دید راست می گوید و 

بهتر است همین کار را بکند
زاپاس  الستیک  و  کرد  عمل  او  راهنمایی  به  پس 
رو  کند  حرکت  خواست  که  هنگامی  بست.  را 
جالب  فکر  »خیلی  گفت:  و  کرد  دیوانه  آن   به 
تیمارستان  توی  چرا  پس  داشتی.   ای  هوشمندانه  و 
انداختنت؟ دیوانه لبخندی زد و گفت: من اینجام چون 

دیوانه ام. ولی احمق که نیستم!

آرامش را از کودکان بیاموزید ! ببینید 
که چگونه در همان لحظه  ای 

که هستند، زندگی می  کنند و لذت می  برند

ـَت،احمق نبودن. یاد گرفته بودن  برای رسیدن  ـَت و مـ پ
به هدف باید تالش  کنند و مهم نبود چقدر اشتباه کنند؛ 

مهم این بود که در آخر به  هدفشان می رسیدند.

با خویش همیشه دشمنی ای دل من
چون سایه به دنبال منی ای دل من
هر چند که از سنگ تو را ساخته اند
یک روز تو ام می شکنی ای دل من

مهم نیست اگر انسانی برای کسی که دوستش دارد، 
غرورش را از دست بدهد، اما فاجعه است اگر به خاطر 

حفظ غرور، کسی را که دوست دارد، از دست بدهد

یک فرد خوب همیشه در ذهن تو می ماند، یک فرد 
بهتر همیشه در رویای تو می ماند، اما یک فرد صادق 

همیشه در قلب تو، و خدا در همه زندگی تو

 بیشتر مردم صبح ها روز را آن طور که سفید برفی قصه 
برای پرندگان کوچکش آواز می خواند، شروع نمی کنند. 
بیشتر روزها درگیر شلوغی های روزمره می شوید و مجبورید 
همه چیز را با زور پیش ببرید، و بعضی وقت ها، روزهای بدی 

از راه می رسد که اصاًل حال و حوصله هیچ کاری را ندارید.
  صبح از خواب دیر بیدار می شوید، سرتان به شدت درد
از  انگار کامیون  را دارد که  این حس  بدنتان  می کند، و 
رویش رد شده است. کامپیوترتان قاطی می کند و فایل 
هایتان پاک می شود. سوپروایزر شما در محیط کار دخالت 
در ریز امور را به اوج خود رسانده است. باید وقت ناهار هم 
کار کنید، و هنوز چندین ساعت تا پایان روز کاری باقی 
مانده است.برای همه یکی از این روزها پیش می آید. شاید 
فکر کنید که این تقصیر شماست، ولی واقعاً اینطور نیست. 
بیشتر اوقات، این موقعیت های استرس زا خارج از کنترل 
شما قرار دارد، ولی می توانید مراقب واکنش های خود باشید 
و آن ها را از نو فعال کنید. برای شروع، این پنج توصیه را 

اجرا کنید تا بتوانید از پس یک روز بد کاری بر بیایید.
 1. استرس مرتبط با کار را حذف کنید

استرس را کنار بگذارید. چه چیزی مهم است؟ چه چیزی 
مهم نیست؟ با ساده ترین وظایف شروع کنید تا اعتمادتان 
را مجدداً به دست آورید و وارد فاز بهره وری شوید و اگر 
کارتان بیش از اندازه زیاد است، سعی کنید که با مدیر خود 

در مورد کاهش حجم کاریتان صحبت کنید.

2. با رئیس خود ارتباط برقرار کنید
و  کند  تحمل می  را  فشار  بیشترین  احتمااًل  رییس شما 
ناخواسته استرس را به کارکنان نیز انتقال می دهد. هر روز 
می تواند روز بد رییس شما باشد، و سبک متفاوت ارتباطی 
شما به رابطه کاری تان لطمه بزند. برای بهبود ارتباط خود 
با سوپروایزتان، سعی کنید که از طریق سبک ارتباطی آن ها 

وارد شوید. چهار نوع سبک ارتباطی وجود دارد:
تحلیلی: این سبک ارتباطی، اعداد واقعی و دیتای آماری را 
ترجیح می دهد. شما باید از استفاده از زبان مبهم خودداری 

کنید و در هنگام صحبت با این شخص، صریح باشید.
حسی: این سبک ارتباطی روی نمای بزرگتر تمرکز دارد و 
معمواًل از گیر افتادن در دام جزئیات خودداری می کند. آنها 
از قبل پاسخ را می دانند و می خواهند که آن را بشنوند. 
مستقیم سر اصل مطلب بروید. بررسی کلی تری از شرایط 

را ارائه دهید و به نتیجه ای محکم برسید.
کاربردی: این سبک ارتباطی به جزئیات، جدول های زمانی، 
فرایندها و برنامه های به خوبی ساختاریافته عالقمند است. 
آن ها نمی خواهند هیچ مرحله ای را از دست دهند، پس 

حتماً سعی کنید که واضح و مختصر باشید.
شخصی: این سبک ارتباطی برای رابطه و زبان های عاطفی 
بیشتر از ارتباطات »سرد« که روی دیتا متمرکز است، ارزش 
بیشتری قائل است. آن ها دوست دارند عمیق فکر کنند 
و علت را پیدا کنند، و احتمااًل از شناخت همکارانشان در 

سطحی عمیق تر لذت می برند. با خودتان تمرین کنید 
تا به سبک ارتباطی رییستان صحبت کنید. شخصیت و 
سبک خود را به طور کامل عوض نکنید چرا که سبک شما 
نقاط قوت منحصر به فردی به شما می دهد، ولی صحبت 
کردن به سبک ارتباطی دیگری مثل این می ماند که زبان 
دومی را یاد بگیرید و می تواند به کارتان بیایددر روزهای 
بد، بهتر است که سر راه رییستان قرار نگیرید، حتی اگر شما 
روز بدتری از او داشته باشید. صمیمی و وقت شناس باقی 
بمانید، و ارتباط کالمی را مختصر و حرفه ای نگه دارید. 

برای اطالع رسانی، ایمیل می تواند بهترین گزینه باشد.
 3. از کشمکش با همکاران خودداری کنید

سیاست ها و بازی های موجود بین همکاران می تواند روی 
بهره وری شما تأثیر منفی بگذارد. وقتی تنش به وجود می 
آید، شاید وقت آن باشد که با تیم منابع انسانی شرکتتان در 
مورد نگرانی هایتان و اینکه چگونه روی توانایی شما برای 

انجام کارتان تأثیر منفی می گذارد صحبت کنید.
در غیر این صورت، حداکثر تالش خود را انجام دهید تا از 
این تنش ها و بازی ها فاصله بگیرید، چرا که شما دیگر 
در دبیرستان نیستید، حتی اگر همکارانتان این موضوع را 
رعایت نکنند. اگر آن ها تالش می کنند که شما را وارد 
بازی های خود کنند، بهشان اجازه ندهید. اگر وسوسه می 
شوید، این توصیه ها را به خاطر بسپارید: هنگامی که سر کار 

هستید، احساسات شخصی تان را تخلیه نکنید.

- وقتی احساس عصبانیت می کنید، برای پاسخ دادن صبر 
کنید. رفتار انفعالی  تهاجمی پیدا نکنید.

 - اگر فکر می کنید همکارتان با روی باز با شما برخورد 
می کند، سعی کنید با او در مورد اینکه رفتار منفی اش 

چگونه روی کار شما تأثیر می گذارد، صحبت کنید.
- سخن چینی را در نطفه خفه کنید. بگویید، »ببخشید، من 
نمی توانم در این مورد کاری انجام دهم.« اعالم کنید که 

کارتان رو به اتمام است و باید سر کار برگردید.
دور ماندن از بازی های بچه گانه همکاران همچنین به شما 
کمک می کند که روی کارتان تمرکز کنید، که باعث می 

شود احساس خوبی داشته باشید.
4. به مشکالت شخصی خود اهمیت دهید

تعادل کار و زندگی در مورد این است که بتوانید زندگی 
حرفه ای و شخصی خود را جدا نگه دارید، درست است؟ 
ولی نه دقیقاً. اخبار ناراحت کننده به راحتی این تعادل را بر 
هم می زند، و سخت است که متمرکز باقی بمانید وقتی که 

احساس می کنید همه چیز بهم ریخته است.
از خودتان بپرسید که آیا می توانید به وظایفتان ادامه دهید 
یا اینکه احتیاج دارید یک روز را استراحت کنید. الزم نیست 
همه چیز را برای تیم منابع انسانی یا رییس خود تعریف 
کنید، ولی بپرسید که آیا امکانش هست برخی از وظایف 
خود را جابجا کنید یا اینکه به خاطر اخبار بدی که دریافت 

کرده اید، مرخصی ساعتی بگیرید.
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حرف های ابریشمی موفقیت

شعر روز 

پیامک

عارفانه روز 

یک لحظه مکث کن

نگرش

آیه روز  

و در برابر دستور پروردگارت شكيبايى پيشه كن كه تو خود در حمايت مايى و 
هنگامى كه بر مى  خيزى به نيايش پروردگارت تسبيح گوى . سوره الطور/ آيه 48

حدیث روز  

دوستي نيكان به نيكان، ثوابست براي نيكان. و دوستي بدان به نيكان، فضيلت است براي نيكان. و دشمني بدان با 
نيكان، زينت است براي نيكان. و دشمني نيكان با بدان، رسوايي است براي بدان. امام حسن عسكرى )ع(

سبک زندگی

چگونه با یک روز بد کاری کنار بیاییم؟
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سودوکو جدول اعدادی است که امروزه یکی از سرگرمی های رایج در 
کشورهای مختلف جهان به شمار می آید. سودوکو مخفف یک عبارت 

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

محبوبیت جهانی دست یافت و نخستین مسابقه ملی آن در سال 2008 در 
فیالدلفیا در آمریکا برگزار شد.

شماره 3978

795216843

386497251

214853967

643578192

152639478

978142635

561724389

437981526

829365714

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

را تجربه کنید.   09158668002
مجموعه  کامل لوازم مرغ بریونی به علت 
مهاجرت به فروش می رسد.)یا با خودرو 
معاوضه می گردد(    09305041398

به تعدادی نیروی خانم و آقا برای کار
 در فست فود نیازمندیم.

09363654746 - 32342233

به یک نفر خانم برای کار در تایپ و 
تکثیر نیازمندیم.)فقط عصر16-20(
32457304-09353880687

به تعدادی چرخ کار ماهر 
نیازمندیم.  

09153635925-32403119  

کانال خبری: cinemaferdosi @تلگرام
Cinemaferdosi_Birjand اینستاگرام

آینــه بغـــل                 
14:4518:1520:3016:30شروع سانس

م    
 اما

: میدان
س

آدر

3222213
ن: 4

تلف

با مدیریت جدید کیفیت برتر را تجربه کنید 
طبـخ انـواع غـذا بـدون روغـن،پیتــــزا بـا 
گوشت تازه )شتر و گوساله( به دلخواه شما 
و انواع غذای ایتالیایی ، سوپ  
و پیک رایگان  هدیه

بــرای فرزندانتـــان 
دریافـــت نماییـــد.

پیتـزا پـازل 

آدرس: نبـــش پاســـداران 19

ساعت کار: 12 ظهر تا 2 بامداد

نقاشی  ساختمان
انواع رنگ های روغنی ، پالستیک، 

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

  09156633230- برگی

نصب داربست فلـزی  با قیمت مناسب در اسرع وقت  09153637507 - حسینی 

حمل بار و اثاثیه منزل باکادری مجرب وماهر
جابجایی تخصصی اثاثیه منزل با کامیون بزرگ مسقف پتودار 

مخصوص حمل اثاثیه منزل، با کارگران مجرب و ماهر 
درامر جابجایی اثاثیه، همراه با تضمین جابجایی 

09157213571 - صالحی منش

فروشگـاه پـارس پـرداز
فروش اقساطی 100مدل لپ تاپ )ارسال رایگان به سراسر استان(
بیرجند- بیست متری اول شرقی مدرس - پالک 16

09357787955 - سلطانی

پنجره دو جداره وین تک به یک نفر نیروی 
خانم برای کار دفتری نیازمند است.

056 - 32451037/09152696545

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

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

 به فروش می رسد.    09158254172

* چلو گوشت 25000     
* چلو جوجه 9000    

* چلوکباب دورو 8000 
* چلوکباب کوبیده  8000    

* چلو مرغ سرخ شده 8000     
* چلوماهی 9000

* خورشت قورمه سبزی 7000    
* خورشت قیمه 6/500   
* خورشت فسنجان 8000 

* استامبولی با گوشت مرغ 6000

افتتاح اولین رستوران آنالین در بیرجند 
رستــوران

همیشـه آنالین
سفارشات شما  عزیزان

 در اسرع وقت
 تحویل داده می شود

در ضمن غذای خارج از منو 
در صورت سفارش پذیرفته می شود
 معصومیه، میدان ابن حسام، تاالر سی کاج
تلفن:09155600562 - 32358223
با مدیریت پریزاده
@restaurant             :لینک سفارشات در تلگرام

م نقاط شهر
ک رایگان به تما

با پی

30kaj

مشاوره، تولید و اجرای انواع درب های شیشه ای 
اتوماتیک به همراه ضمانت نامه 5 ساله

۰۵۶۳۲۳۲۳۱۷۹ - ۰۹۱۵۳۶۳۴۷۶۷
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قضاوت داوران خراسان جنوبی در مسابقات کشوری

داوران خراسان جنوبی در مسابقات لیگ دسته یک فوتسال کشور 
قضاوت می کنند. آقایان صادقی و ابراهیمی، دیدار تیم های رعد 
مشهد و پیمان شاهرود از سری مسابقات لیگ دسته یک فوتسال 
کشور را سوت می زنند. این دیدار جمعه 22 دی به میزبانی مشهد 

برگزار می شود.

برگزاری ورزش صبحگاهی با شعار 
»ورزش، وحدت و همدلی«

»ورزش،  شعار  با  صبحگاهی  ورزش  ماه  دی  بیستم  روز  صبح 
ورزش  کل  مدیر  پور  افضل  دکتر  حضور  با  همدلی«  و  وحدت 
دستگاه های  و  استانداری  مدیران  از  جمعی  و  استان  جوانان  و 
حداکثری  حضور  و  ادارات  کارکنان  و  انتظامی  نیروهای  اجرایی، 
ایجاد روحیه نشاط و  با هدف  عالقه مندان به ورزش صبحگاهی 
این  شد.  برگزار  بیرجند  قاسمی  شهیدین  سالن  محل  در  شادابی 
شهرستان  و  استان  همگانی  ورزش های  هیئت  همت  با  برنامه 
بیرجند و با توجه به اینکه ورزش صبحگاهی در شروع فعالیت های 
تأمین  و  شـادابی  نشاط،  ایجـاد  در  مهمی  عـامل  می تواند  کاری 
عالقه مندان  از  کثیری  عده  حضور  با  باشد  کارمندان  سـالمت 
همگانی  ورزش  پیشکسوت  مربی  دو  از  پایان  در  و  شد  برگزار 

استان، آقایان کدخدایی و خراشادی تقدیر شد.

بمب نترکیده نقل و انتقاالت پرسپولیس 
در  راه استقالل

جم  پارس  در  برتر  لیگ  نخست  فصل  نیم  در  که  جوان  مهاجم 
فسخ  باشگاه  این  با  رسمًا  را  قراردادش  گذشته  روز  می زد،  توپ 
نخست  فصل  نیم  در  که  جوان  مهاجم  مطهری،  ارسالن  کرد. 
را  قراردادش  گذشته  روز  می زد،  توپ  جم  پارس  در  برتر  لیگ 
و  شود  محسوب  آزاد  بازیکن  تا  کرد  فسخ  باشگاه  این  با  رسمًا 
عنوان  به  تیم  چند  از  کند.  مذاکره  خواهانش  تیم های  با  بتواند 
ذوب آهن،  که  می شود  برده  نا م  بازیکن  این  احتمالی  مقصدهای 
دارد.  وجود  آن  میان  در  قطری  تیم  یک  و  سایپا  تراکتورسازی، 
مطهری  انتقال  برای  محتمل  گزینه های  از  یکی  میان  این  در 
مشکالت  که  پایتخت  آبی پوشان  است.  تهران  استقالل  آن  به 
زیادی در خط حمله دارند و سجاد شهباززاده، حسن  بیت سعید و 
قبولی  قابل  عملکرد  نتوانستند  نخست  فصل  نیم  در  قربانی  علی 
پست  این  در  بازیکن  جذب  دنبال  به  روزها  این  دهند،  ارائه 
را  پرسپولیس  در  حضور  پیشنهاد  گذشته  فصل  مطهری  هستند. 
نفت  پیراهن  در  وقتی  حتی  و  کرد  رد  بودن  استقاللی  دلیل  به 
تا  نداد  انجام  گل  از  پست  شادی  کرد،  باز  را  آبی پوشان  دروازه 

تیم نشان دهد. این  به  را  عالقه اش 

این عالئم می گویند شما سادیسم دارید

برترین ها- سادیسم عبارت است از عالقه به 
آزار دادن دیگران به صورت جسمی، روانی و 
جنسی، طوری که این آزار رساندن موجب لذت 
و آرامش فرد آزاررسان شود. این افراد از تحقیر و 
تمسخر و آزار روحی یا جسمی و جنسی افراد به 
خصوص در حضور دیگران لذت زیادی می برند 

یا جنایتکارانه  رفتارهای پرخاشگرانه  و گاهی 
از خود بروز می دهند. سادیسم، یکی از وجوه 
شخصیتی تیره ای است که داشتن آن منجر 
به آسیب و ضرر و زیان برای دیگران می شود. 
سه ویژگی دیگر شخصیتی که مثل سادیسم، 
خودشیفتگی،  هستند:  اینها  هستند،  زیان آور 
فقدان حس همدردی، تمایل به تسلط و سلطه 

به هر قیمت بر دیگران.

ایران اکونومیست- دکتر سیدموید علویان با اشاره به نحوه ابتال به هپاتیت 
A، گفت:  راه انتقال عفونت ویروسی هپاتیت A از طریق خوراکی است. 
بنابر این بهبود بهداشت آب و غذا و رعایت مسائل بهداشت فردی و 
جمعی، خطر ابتال به این بیماری را کاهش می دهد. وی گفت: همچنین 
شستن دست ها بعد از دستشویی، قبل پخت غذا و یا قبل از خوردن غذا 
از پیشگیری از هپاتیت A بسیار موثر است. باید توجه کرد که بیماران 

مبتال به هپاتیت A تا مدت ها ویروس را از طریق مدفوع دفع می کنند، 
به همین دلیل خطر انتقال این بیماری به افراد سالم وجود دارد. بنابراین 
توصیه می شود افراد مبتال به این بیماری تا یک هفته بعد از شروع عالئم 
بیماری، در منزل استراحت کنند. علویان با بیان اینکه ویروس هپاتیت 
A تا چهار ساعت در زیر ناخن ها زنده باقی می ماند، افزود: بر این اساس 

شستن دست ها بهترین راه  برای پیشگیری از این بیماری است. 

چه کسانی باید واکسن هپاتیت A دریافت کنند؟ وی با بیان اینکه 
همه کودکان در فاصله اولین و دومین سال تولد باید واکسن هپاتیت 
A را دریافت کنند، گفت: افراد مبتال به بیماری های مزمن کبدی و 
افراد با رفتارهای جنسی پر خطر، معتادان تزریقی، بیماران هموفیلی و 
شاغلین در آزمایشگاه ها از جمله افرادی هستند که باید واکسن هپاتیت 

A را دریافت کنند.

چه کسانی باید واکسن هپاتیت A بزنند؟

آب دادن به نوزاد 
تا قبل از 6 ماهگی ممنوع

سنی  هر  در  ها  انسان  ما  تمام  سیمرغ- 
این  نوزادها  مورد  در  اما  داریم،  نیاز  آب  به 
بدن  نیاز  مورد  آب  و  است  متفاوت  مسئله 
نوزاد با شیر مادر تامین می شود. سالم ترین 
یا  شیرمادر  ماهگی  شش  پایان  تا  خوراکی 

است.  جوشیده  آب  و  خشک  شیر  مخلوط 
بدن  کالری های  می تواند  زیاد  آب  نوشیدن 
دارد،  نیاز  آن ها  به  رشد  برای  که  را  نوزاد 
ترتیب  این  به  کند؛  دفع  بدن  از  و  رقیق 
همچنین  می شود.  وزن  کاهش  دچار  نوزاد 
سبب  می تواند  آب  اندازه  از  بیش  نوشیدن 
تغذیه،  سوء  نوزادان،  در  مسمومیت  بروز 

تشنج و حتی مرگ آن ها شود.

اگر دست ها و پاهای شما سرد است، 
حتمًا بخوانید!

بیشتر  تان  پاهای  و  دست  اگر  نیوز-  طبنا 
مواقع سرد است، با مصرف غذاهای پرادویه 
و تند و همچنین پوشیدن لباس های گشاد، 
می توانید آنها را گرم نگه دارید. مصرف ماهی 
و سبزیجات برگدار نیز جریان خون در بدن 

بدن  سردی  از  شما  و  بخشند  می  بهبود  را 
امان  در  زیادی  حد  تا  پاهایتان  و  دست  و 
و  ورزشی  دادن حرکات  انجام  ماند.  خواهید 
همچنین پیاده روی، جریان خون را افزایش 
انجام  با  می شود.  گرم  تان  بدن  کل  و  داده 
دادن این کارها، دست و پاها گرم می مانند 
کنید،  می  سرما  احساس  هم  هنوز  اگر  اما 

حتما باید به پزشک مراجعه کنید.

عالیمی که نشان دهنده 
انباشت سموم در بدن هستند

آفتاب نیوز- حتی زمانی که عادات سالم داشته 
باشیم، ممکن است احساس بی قراری، سردرد، 
یا عدم انرژی کافی همراه مان باشد. این وضعیت 
به معنای عدم سم زدایی کامل بدن است. اصلی 
ترین عالئم عدم حذف توکسین ها و سموم، 

همراه با ۸ هشدار جدی برای بدن است: خستگی 
ثابت،یبوست، سردرد )علل میگرن و سردرد متغیر 
هستند با این حال توجه داشته باشید که تجربه 
سردردهای مکرر برای چند بار در هفته نشانه ای 
از افزایش سموم بدن است(، افزایش وزن )یکی 
از دالیل کم نکردن وزن عدم تعادل هورمونی 
ناشی از انباشت سموم در بدن است(، افسردگی، 

بی خوابی، درد عضالت، آکنه

کارهای کم اهمیتی که چاق تان می کند

خراسان- یک فرد معمولی هر سال، نیم تا 
چند  هر  می کند.  اضافه  وزن  کیلوگرم  یک 
این عدد ممکن است کوچک به نظر برسد، 
اما می تواند چیزی معادل چهار و نیم تا 9 
داشتن  باشد.  زندگی  کیلوگرم در یک دهه  
تغذیه  سالم و ورزش منظم می تواند از این 

معموال  اما  کند،  جلوگیری  وزن  افزایش 
باعث  دیگری  کوچک  عادت های  و  کار ها 
کارها:  این  جمله  از  می شود.  وزن  اضافه 
اندازه   به  آب  نخوردن  خوردن،  غذا  تند 
مقابل  خوردن  غذا  نشستن،  زیاد  کافی، 
خوردن  کافی،  فیبر  نخوردن  تلویزیون، 
می  را  زیاد  استرس  گازدار،  های  نوشیدنی 

توان نام برد.

آتش سوزی کامیون حامل بار پنبه در بیرجند
 

خبر  اعالم  با  بیرجند  نشانی  آتش  سازمان  عمومی  روابط  گزارش  به 
آتشسوزی کامیون حامل بار پنبه، آتش نشانان ایستگاه عملیاتی شماره ۵ 
)مقداد( به موقعیت حادثه که در نزدیکی ایستگاه آتش نشانی نیز بود اعزام 
و این حریق را اطفا نمودند.این کامیون بعد از بارگیری در محل مرکز 
تحقیقات کشاورزی محمدیه به سمت مقصد خود در حال حرکت بود که 
شعله های سرکش آتش توسط سرنشینان خودروهای عبوری مشاهده 
و به سامانه ۱2۵ سازمان آتش نشانی اطالع داده می شود. شایان ذکر 
است که با اقدام سریع و به موقع تیم اطفا حریق آتش نشانان و همچنین 
هوشیاری راننده کامیون این حریق در کمترین زمان ممکن اطفا شد. 

این حادثه حدودا ۳ میلیون تومان خسارت مالی به جای گذاشته است.

شناسایی خانه تیمی و دستگیری ۳ نفر از 
مرتبطان یکی از گروه های ضد انقالب 

سربازان گمنام امام زمان )عج( در چند روز گذشته موفق 
شدند تعداد دیگری از عناصر تروریستی و ضد انقالب را 
که نقش بسزایی در به آشوب کشیدن اعتراضات مردمی 
داشتند، شناسایی و دستگیر کنند. شناسایی خانه ی تیمی و 
دستگیری ۳ نفر از مرتبطان یکی از گروه های ضد انقالب 
مستقر در اروپا که مشغول ساخت مواد انفجاری از جمله 
کوکتل مولوتف بودند. همچنین بازداشت تعدادی از آسیب 
زنندگان به مراکز مذهبی، اموال عمومی و شخصی در 

برخی استان ها انجام گرفت.

۴ کویرنورد در شهرستان فردوس 
از مرگ نجات یافتند 

فرمانده انتظامی استان خراسان جنوبی در تشریح این خبر اظهار 
داشت: با اعالم مرکز فوریت های پلیسی ۱۱0 مبنی بر گرفتار 
شدن چهار گردشگر با دو دستگاه خودرو در رمل و درخواست 
امدادرسانی، بالفاصله یک تیم از ماموران پاسگاه عملیاتی شهید 
زارع شهرستان فردوس به کویر اعزام شدند. سردار مجید شجاع 
اظهار داشت: با توجه به اینکه موقعیت دقیق افراد گرفتار شده 
در کویر در دست نبود تمامی مسیرهای فرعی محدوده اعالمی 
بررسی شد که نهایتاً بعد از چندساعت جستجو کویرنوردان در 

یکی از مسیرهای فرعی خاکی مشاهده شدند. 

توقیف 7 تن فرآورده خام دامی غیرمجاز 
درشهرستان نهبندان

رئیس شبکه دامپزشکی نهبندان از کشف و ضبط هفت 
تن آالیش و فرآورده خام دامی غیر بهداشتی در کنترل 
تردد بین شهری محموله های دام و فراورده های وابسته 
با همکاری گشت بازرسی سپاه پاسداران در شهرستان 
طی  داشت:  اظهار  انجام  راه  محمد  داد.  خبر  نهبندان 
بازرسی کارشناسان،  محموله 7 تنی آالیش دامی غیر 
مجاز و همچنین دو محموله غیر مجاز دام و ماهی که 
از مبدا استان سیستان بلوچستان به مقصد استان خراسان 

رضوی در حال حرکت بودند، کشف و توقیف گردید.

ایزوگـام  شفیعـی
آسفالت )محوطه و پشت بام( و  قیرگونی  32225494 - 09151630283  

صیادشیرازی، مجتمع میرداماد، واحد 98

تزئینات ساختمان رحیمی
کناف، دیوارپوش، کاغذ دیواری، رنگ آمیزی، بازسازی منازل 

مشاوره و طراحی در محل
بیست متری سوم شرقی - پالک 29       09155610111

ایزوگام و قیرگونی کاظم سالخورده 

از ما خرید نکنید ، اما قیمت را از ما بپرسید
       09155612949 - 32331050 

میدان آزادی – ابتدای خیابان شهید برگی

با 10 سال بیمه

خریداران زمین های مزروعی خشک آباد
اشخاصی که از شرکت سروش گستر بیرجند از 
پالک 10 فرعی از 293 اصلی مزرعه خشک آباد 
جنب دانشگاه آزاد، زمین 408 متری خریداری 
انتخاب هیئت  برای  وقت  اسرع  در  اند  نموده 
روحی   -  09155002589 شماره  با  مدیره 

تماس حاصل نمایند.

امالک و 
مستغالت

منزل فروشی در امیر آباد، خیابان
 امام علی )ع(، شمالی،  متراژ 115

زیر بنا۷3 قیمت:38میلیون
09151633۷۷1  

آپارتمان سرنبش، ظفر 10 ، جنوبی 
طبقه دوم، روی پیلوت، کال 4 واحد 

ملکی، 113 زیربنا فی 220م
09156669050

فروش منزل ویالیی در توحید
 شمالی، زمین 360 متر، 

سند آزاد 
09155616598

زمین مسکونی 160 متر جنوبی 
حاجی آباد، انتهای خلیج فارس

 فی 25 میلیون
09151601286

 فروش منزل در حاجی آباد
دوخوابه، صد متری، دارای سند

 و امکانات فی62 م نقد
091586۷1894 

فروش یا معاوضه با خودرو
مسکن مهر ۷5متری، دو خواب

13م واریزی، طبقه 4
0902۷611364

خریدارمنزل ویالیی تا280 
تومان،محدوده مفتح،نبوت،

توحید،سجاد، بهشتی
09909811802

رهن و اجاره

 
اجاره واحد مسکونی در معصومیه 

آخرتالش، 50 متر
 150 اجاره - 2م رهن

09151634698 

اجاره مغازه،  معلم  
حدود 25 متر 

تلفن تماس
09151643966 

متقاضی ویالیی دربست
 برای اجاره انقالب یا مطهری

 8م رهن تا 300 اجاره 
0938314۷469

جویای کار

    
یک نیروی ماهر به کارواش 

نیازمندیم.
تلفن تماس:

093۷86۷2064

آژانس با زنگ خور باال 
در منطقه آوینی

 به تعدادی راننده نیاز دارد
09395265120

آژانس با زنگ خور باال 
به تعدادی راننده تمام وقت

 نیاز دارد
 09154944080 

به  چند نفرجهت کادر اداری و 
کارشناس فروش با روابط عمومی 

باال و پورسانت عالی در یک مجتمع 
تولیدی نیازمندیم. 099035۷6554 

به تعدادی راننده  مجرب و متعهد 
و تمام وقت برای کار در تاکسی تلفنی 

نیازمندیم. آژانس زنگ خور باال
0936334۷۷39 

به یک نیروی آرایشگر ماهر
 و نیمه ماهر )مرد(

 نیازمندیم.
09152638106

 کارشناس حقوق قضا
 آشنا به اموراداری

و سن باال  
09151312844

یک نیروی ماهر
 به کارواش نیازمندیم.

تلفن تماس:
093۷86۷2064

به تعدادی راننده جهت کار درآژانس
با ماشین مدل باال نیازمندیم

 با زنگ خورباال
09159620459

 
خودرو 

پراید132مدل 92، تک گانه سفید
تک ایربگ،الستیک ها خارجی نو

فقط مصرف کننده
09159646081

فروش پراید مشکی دوگانه دستی 
مدل84، بیمه یک سال،سالم

تلفن تماس:
09106531۷22

پارس 95 مشکی، بیمه بدنه،
روکش،بدون خط و خش و گریسی 

فی:توافقی
09151604841 

فروش پارس tu5 کارتکس 
مدل 96 
تلفن تماس

09156648149 

 ، tu5 ،405 فروش پژو
مدل 139۷، کارتکس

تلفن تماس
0915666521۷ 

فروش پژو 405 مدل۷3
مدارک کامل

 تمیز، فی توافقی
0915۷410810

فروش برلیانس H230 ، مدل تیرماه 
95،کارکرد 15600کیلومتر
رنگ سفید، در حد خشک 

فی: 38500000 م
0936۷20۷245 

حواله برلیانس کراس اور c3 ، سفید
تحویل دی ماه، سند و پالک 
هم مستقیم به نام خریدار  

09354961811

لوازم منزل

لباسشویی پا کشوما  ۷و نیم کیلویی  
شوینده و خشک کن نو، فقط 350 

خریدار واقعی پیام بده
091536232۷1

فروش تخت و کمد نوجوان
 بسیار تمیز و شیک
 500 هزار تومان
09153612952

فروش تیوست  مدل23، با شیشه 
اصل ژاپنی، بدون بوهنگام استفاده 

قیمت150هزار تومان
09908444113

فروش یخچال فریز 
سالم ، خانگی
تلفن تماس

09153618816
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نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی :

مطالبات مردم از مسؤوالن
به قوت خود باقی است

جمع  در  دیروز  ظهر  فقیه  ولی  فارس-نماینده 
که  مردم  مطالبات  کرد:  اظهار  استان،  جمعه  ائمه 
قوت خود  به  بخواهند  را  از مسؤوالن حقوق خود 
باقی است و اینکه توطئه گران سریع بر موجی سوار 
رسید. پایان  به  آن ها  با رسوایی  و  تمام شد   شدند 

حجت االسالم عبادی با بیان اینکه جو بسیار مناسبی 
است و باید طبق قانون و با شیوه و مطالبات قانونی 
حقوق از دست رفته مردم به مردم برسد، گفت: در این 
جهت بسیاری از مردم ممکن است شرایط آن ها به 
نحو جامعی اجازه ندهد و در واقع آن هایی که مدافع 
حقوق مردم هستند باید حق مردم را مطالبه کنند.

نماینده ولی فقیه با اشاره به اینکه فتنه و آشوب گران 
یک بخش است و دفع می شود، افزود: مسئله دیگر 
باقی است و تکلیف است که به طریقه قانونی و 
بیان شود و  علمی و تبیین صحیح حقوق مظلوم 
قوای سه گانه که در قانون اساسی خدمت گزاران مردم 
شناخته شده اند نه آقاباالسران و پادشاه و رئیس؛ به 
تناسب جایگاه خود به مردم خدمت کنند.امام جمعه 
بیرجند ادامه داد: اینکه آقایی بگوید اسمم فالن نفر 
است و هر کار بخواهم بکنم مسئله این نیست و باید 
به حق، قانون و عقل عمل کند و اگر چنانچه به این 
مسائل جوابگو نیست باید کار را به دیگری واگذار کند.

یکی از شریان های اصلی
مهرشهر آسفالت شد

دادرس مقدم-شهردار بیرجند گفت: خیابان 9 دی 
یکی از شریان های اصلی مهرشهر آسفالت شد. 
جاوید در بازدید از روند بهسازی معابر مهرشهر افزود: 
عملیات زیرسازی و آسفالت خیابان 9 دی مهرشهر 
است. شده  تکمیل  و  شروع  گذشته  روز  چند  در 

آسفالت معابر خاکی مهرشهر تاکنون با مساحت 16 
برآورد هزینه ای معادل 250  با  و  هزار متر مربع 

میلیون تومان انجام شده است.

فروش گل نرگس در فرودگاه بیرجند

گروه خبر-غرفه فروش گل نرگس برای اولین بار در 
فرودگاه بیرجند راه اندازی شد. شهردار خوسف با بیان 
اینکه این غرفه براساس تفاهم نامه ای که چندی 
پیش با فرودگاه بیرجند منعقد شده، راه اندازی شده 
است گفت: تاکنون حدود 1500 شاخه گل به ارزش 

یک میلیون تومان فروخته شده است.

محور نهبندان- چاهداشی
تا پایان سال آسفالت می شود

غالمی-شرایط محیطی و میزان تردد باال در مسیر 
در  ترک هایی  ایجاد  باعث  چاهداشی   - نهبندان 
سطح آسفالت این محور شده که به همت راهداری 
شهرستان نهبندان این مشکل برطرف شده و 12 
کیلومتر از این محور آسفالت شد و ۸0 کیلومتر باقیمانده 
 - نهبندان  می شود.محور  آسفالت  سال  پایان   تا 
چاهداشی از محورهای با ترافیک باالی نهبندان با 
طول 300 کیلومتر است که 135 کیلومتر از این 

جاده در حوزه استحفاظی نهبندان قرار دارد. 

کارخانه داروسازی 
در خوسف ایجاد می شود

کارخانه  اندازی  راه  از  خوسف  مهر-فرماندار 
داروسازی و سرم سازی در این شهرستان خبرداد. 
شفیعی بیان کرد: این شهرستان طرفیت های زیادی 
در زمینه کشاورزی و معادن دارد. وی از راه اندازی 
کشتارگاه طیور خبر داد و گفت: احداث کشتارگاه دام 

و شترمرغ نیز در مرحله زمین یابی است. 

جوانان با کار و تالش برای آبادانی 
کشور راه شهدا را ادامه دهند

غرورآفرین  عملیات  شهید   36 سربازی-یادواره 
کربالی 4 و 5 شهرستان فردوس با حضور گسترده 
مردم، خاندان معظم شهداء و مسئوالن در محل 
برگزارشد.  این شهرستان  اسالم  رزمندگان  هیئت 
امام جمعه بندرعباس  به عنوان سخنران ویژه این 
مراسم گفت: امروز کار و تالش برای آبادانی کشور، 
ادامه راه شهداست وباید جوانان با ورود به کارهای 

مولد، ریشه فقر را در کشور از بین ببرند.

حمایت اداره کل اوقاف خراسان جنوبی از مجالس تعزیه
گروه خبر- مدیرکل اوقاف و امور خیریه خراسان جنوبی با تاکید بر حمایت جدی این نهاد از مجالس تعزیه استان گفت: زمینه ها و ظرفیت های قابل مالحظه ای وجود دارد که با برنامه ریزی منسجم و مدون می توان 
از این ظرفیت ها استفاده کرد. حجت االسالم منصور هاشمی در دیدار با مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان جنوبی ضمن حمایت جدی خود در برگزاری مجالس تعزیه در استان بیان کرد: زمینه ها و ظرفیت 
های قابل مالحظه ای وجود دارد که با برنامه ریزی منسجم و مدون می توان از این ظرفیت ها استفاده کرد تا اتفاقات خوبی در حوزه فعالیت های دینی و مذهبی در راستای سیاست های دو دستگاه شاهد باشیم.
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س
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س:
عک

می
 مقا
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نشست استانداران ادوار خراسان 
جنوبی امروز برگزار می شود

امروز  جنوبی  خراسان  ادوار  استانداران  نشست 
پنجشنبه 21 دی در سالن همایش استانداری برگزار 
 می شود .در این نشست رضایی بابادی اولین استاندار ،

مرتضوی ، رشید، خدمتگذار و پرویزی حضور دارند.
گفتنی است عالوه بر استانداران خراسان جنوبی اولین 
بیرجند  وارد  ادوار خراسان،دیروز  استانداران  از  گروه 
شدند و استاندار و جمعی از مدیران ستادي استانداري 
خراسان جنوبي در فرودگاه از آنان استقبال کردند.
حسن غفوری فرد استاندار اسبق خراسان و محسني 
ثاني از استانداران ادوار گذشته کشور ،پس از ورود با 

استاندار خراسان جنوبي دیدار و گفتگو کردند.

تمام قد از تصمیمات قانونی 
شوراهای اسالمي حمایت مي کنیم

عمرانی  امور  هماهنگی  مقدم-معاون  دادرس 
استانداری خراسان جنوبي که صبح دیروز در جلسه 
کمیسیون ماده 5 استان سخن مي گفت با بیان این 
نگاه مسئوالن دستگاه هاي  مطلب، تصریح کرد: 
اجرایي به شوراها نگاه حمایتي باشد؛ باید براي نظرات 
اسالمي  شوراهاي  اعضاي  قانونمند  و  کارشناسي 
احترام قائل شویم.سید مجتبي علوي مقدم با اشاره به 
اهمیت شوراي شهر در روند تصویب طرح هاي توسعه 
اي و تفصیلي شهري افزود: تمامي طرح هاي شهري 
نیازمند طرح و تصویب موضوع در صحن علني شوراي 
شهر هستند؛ چرا که اجراي این طرح ها، شهروندان 
و شهرداري ها را مورد تاثیر قرار مي دهند.وی، با 
 تاکید بر اینکه جلساتي همچون کمیسیون ماده 5 ،
جلساتي براي هم اندیشي و گفتگوهاي قانونمند است، 
خاطر نشان ساخت : برگزاري این جلسات، نباید به 
تقابل بین اعضا منجر شود؛ بلکه باید کمیسیون ها 
به گونه اي هدایت شوند که همه اعضا ضمن بیان 
نقطه نظرات خود، موضوعات را به صورت کارشناسي 
و ضابطه مند مورد بررسي قرار دهند.معاون هماهنگی 
امور عمرانی استانداری، مصوبات کمیسیون ماده 100 
استان را الزم االجرا دانست و تصریح کرد: رعایت 
حقوق شهروندي از مهمترین اصولي است که در روند 

تصمیمات باید مد نظر قرار گیرد. 

اقامه نماز طلب باران 
در کارخانه کویرتایر 

غالمی-در مراسمی با حضور مدیرعامل، معاونان و 
کارکنان شرکت کویرتایر نماز طلب باران به امامت 
این کارخانه  امام جماعت  حجت االسالم حسینی 
اقامه شد.حجت االسالم علیرضا حسینی در مراسم 

اقامه نماز طلب باران که در کارخانه کویرتایر برگزار 
شد اظهار کرد: عالم هستی و عالم طبیعت را خداوند 
قاعده مند و طبق فرمول های خاصی بنا کرده است که 
قرآن می فرماید سنت های الهی قابل تبدیل نیست. 
وی با بیان اینکه انسان از مسیرهای مخصوص به 
اهداف خود می رسد افزود: در جهان هستی هر کنشی 
واکنشی دارد.حجت االسالم حسینی با بیان اینکه ما 
هرچه که داریم از رحمت خداوند است بیان کرد: در 
60 - ۷0 سال اخیر امسال اولین سالی است که تا این 
بخش از سال هیچ نزوالت آسمانی در این منطقه 

نداشته ایم و تا این حد شاهد خشکسالی بوده ایم.

انتخابات شورای هیئت های مذهبی 
شهرستان بیرجند برگزار شد

های  هیئت  شورای  انتخابات  دوره  مهر-پنجمین 
مذهبی شهرستان بیرجند برگزار شد. در این مراسم 
غالمرضا عباسی مقدم به عنوان رئیس شورا، ابوالفضل 
نوفرستی نائب رئیس و محمد رضا حاجی آبادی نیز 
منشی شورای هیئات مذهبی انتخاب شدند.همچنین 
محمد  صفت،  حسنی  رضا  زنگویی،  حسن  محمد 
رضا مالکی،غالمحسین علیزاده، محمدرضا اکبرپور و 
رجبعلی معینی به عنوان اعضای شورا انتخاب شدند.

ترانزیت بیش از 12هزار تن کاال
 از ماهیرود به افغانستان

ایرنا - مدیرکل گمرکات گفت: در 9 ماهه امسال 
12هزار و ۷09 تن کاال از گمرک ماهیرود استان به 
افغانستان ترانزیت شد که نسبت به مدت مشابه سال 
گذشته 40 درصد کاهش دارد. خاشی افزود: در این 
مدت 4۸1 کامیون از کشورهای ایران، ایاالت متحده 
آمریکا، پاکستان، برزیل، ترکمنستان، ترکیه و چین از 
طریق گمرک ماهیرود به کشور افغانستان ترانزیت 
شد. وی افزود: از ابتدای امسال ۷۸ فقره اظهارنامه 
صادراتی امانات پستی به ارزش 2هزار و 599 دالر 
و به ورزن 269 کیلوگرم در استان تشکیل شده است

 * مسئول بسیج ورزشکاران کشور با اشاره به کمبود 
امکانات و تجهیزات ورزشی در بشرویه گفت: باید 
زمینه پایداری ورزش این شهرستان را به همت مردم 

و بسیج فراهم کنیم.
* رئیس حوزه هنری خراسان جنوبی گفت: دومین 
کتاب تک خاطرات انقالب در خراسان جنوبی دهه 

فجر امسال رونمایی می شود.
* تاکنون 359 کودک 5 تا 6 ساله دچار اضطراب از 
ابتدای اجرای طرح غربالگری اضطراب در مهدهای 

زیر پوشش بهزیستی بیرجند، شناسایی شدند.
* سفر بیش از 50 هزار گردشگر به بیابان جهانی لوت
*نمایشگاه زمستانه سوغات و هدایا در قاین برپا شد

* ۸۷5 هکتار از اراضی منابع طبیعی خراسان جنوبی 
از آغاز امسال رفع تصرف و خلع ید شد.

*سرما و یخبندان شبانه، امشب در استان ادامه دارد

اخبار کوتاه

 استاندار خراسان جنوبی گفت: برای کاهش 
توجه  جوان  قشر  در  بویژه  مهاجرت  آهنگ 
به شرایط حفظ جمعیت در مناطق ضروری 
مروج  مهدی  محمد  ایرنا  گزارش  به  است. 
ستاد  جلسه  در  شب  شنبه  سه  الشریعه 
امروز  افزود:  جوانان  امور  ساماندهی  مردمی 
با معضل هجوم حرکتی و مهاجرت جمعیت 
از روستاهای کوچک به روستاهای بزرگ و 
در  بزرگ  شهرهای  به  کوچک  شهرهای  از 
مرکز استان و پایتخت کشور روبرو هستیم.
وی اظهار کرد: مشکالت موجود در موضوع 
راهکار رفع  و  به درستی شناسایی  مهاجرت 
کمک  با  کارشناسی  کار  یک  با  مشکل 
شود.مروج  ارائه  دانشگاهی  اندیشمندان 
جوانان  امور  ساماندهی  ستاد  افزود:  الشریعه 
خود  آینده  سال  برای  مشخص  برنامه  باید 
جوانان  اشتغال  بخواهیم  اگر  کند  مشخص 
بخش  این  در  را  کارها  کنیم  ساماندهی  را 
با اولویت بندی انجام دهیم.استاندار در ادامه 
ارائه  به  صرفا  ستاد  این  جلسه  کرد:  تاکید 
شده  انجام  اقدامات  نشود،  خالصه  گزارش 
گفت:  الشریعه  شود.مروج  تبیین  درستی  به 
استانی  های  ستاد  ترین  مهم  از  ستاد  این 
است و به موضوع جوانان به عنوان بهترین 
.مروج  پردازد  می  جامعه  قشر  ترین  مهم  و 
الشریعه گفت: وقتی عده ای را در مکانی به 
هر شکل اسکان داده شوند نباید تصور شود 

که به مشکل حاشیه شهر رسیدگی کرده ایم، 
رسیدگی وقتی است که جوان را در شهرستان 
مهاجرت  آهنگ  از  و  کنیم  حفظ  خودش 

جلوگیری شود. 

کارگروه بررسی علل مهاجرت
در خراسان جنوبی تشکیل شود

جنوبی  خراسان  جوانان  و  ورزش  مدیرکل 
خواستار تشکیل کارگروه تخصصی مهاجرت 

ذیل ستاد ساماندهی امور جوانان شد و گفت: 
باید در این کارگروه علل مهاجرت بررسی و به 
 ستاد اعالم شود. محمد اسماعیل افضل پور

ستاد  ذیل  کمیته  چندین  کرد:  بیان  هم 
ساماندهی امور جوانان بوده که موضوعات را 
 بررسی می کنند. وی ادامه داد: این کمیته ها 
مجازی،  فضای  اشتغال،  ازدواج،  شامل 
مشارکت اجتماعی و اوقات فراغت است.وی 
دیگر  از  را  بیرجند  در  خانه جوان  اندازی  راه 

راستای  در  گفت:  و  دانست  ستاد  مصوبات 
تجهیز و راه اندازی این مرکز اقداماتی انجام 
شده که در حال اجرا است.مدیر کل ورزش 

در  سمن  تاکنون شش  کرد:  بیان  جوانان  و 
بیرجند  و  سربیشه  خوسف،  های  شهرستان 
تاسیس شده است. وی با اشاره به مهاجرت 
در روستاهای استان بیان کرد: اگر نسبت به 
مهاجرت چاره اندیشی نشود، به یک معضل 

مهم تبدیل خواهد شد.

بیمه  بگیران  مقرری  از  درصد   ۴۳
بیکاری خراسان جنوبی جوانان هستند
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان 
جنوبی گفت: 43 نفر از مقرری بگیران بیمه 
دهند.  می  تشکیل  جوانان  را  استان  بیکاری 
کرد:  بیان  نیز   سنجری  مهر  گزارش  به 
تعریف  با  جاری  سال  در  دولت  خوشبختانه 
طرح های مختلف اشتغال زایی حمایت های 
از  اینکه  بیان  با  داده است. وی  انجام  خوبی 
سال 92 تاکنون، 10 هزا و 232 نفر اشتغال 
برای استان پیش بینی شده است، افزود: از این 
تعداد برای هفت هزار و 594 نفر اشتغال ایجاد 
 49 همچنین  داد:  ادامه  است.سنجری  شده 
درصد این جمعیت معادل سه هزار و ۸2 نفر 
را قشر جوان تشکیل داده اند. وی با اشاره به 
اجرای طرح مشاغل خانگی بیان کرد: این طرح 
از سال 90 تاکنون باهدف کاهش هزینه های 
اینکه  بیان  با  زندگی اجرایی شده است. وی 
هشت مرکز کاریابی فعال در خراسان جنوبی 
فعالیت می کند، افزود: در هشت ماهه سال 
جاری سه هزار و 46۸ نفر از جویندگان کار در 
این مراکز ثبت نام کرده اند.مدیرکل تعاون، کار 
ورفاه اجتماعی بیان کرد: طرح »سفیران نونهال 
اجرایی  کارگران  فرزندان  برای  فرهنگی« 
این  اجرای  راستای  در  افزود:  خواهد شد.وی 
طرح فرزندانی که دارای تخصص خاصی بوده 
شناسایی و از تفکر آن ها نیز استفاده می شود.

 حفظ جمعیت برای کاهش مهاجرت ضروری است

 انجام کار اداری به سبک خراسان جنوبی:

مدیرکل پست خراسان جنوبی گفت: مشارکت 
در تحقق دولت الکترونیکی، ایجاد اشتغال و 
کارآفرینی و افزایش بهره وری و ایفای نقش 
مهمترین  جمله  از  اقتصادی  رونق  در  موثر 
در  اینترنتی  فروش  و  خرید  سرویس  اهداف 
شرکت ملی پست است. به گزارش ایرنا حمید 
صابریان روز چهارشنبه در همایش تخصصی 
استان  دستی  صنایع  فروشی  خرده  صادرات 
افزود: همچنین کاهش سفرهای درون و بین 
شهری، کمک به فروشندگان و فواید زیست 
اینترنتی  سروریس  اهداف  دیگر  از  محیطی 
های  جنبه  مهمترین  کرد:  بیان  است.وی 
امکان  الکترونیک  تجارت  با  رابطه  در  پست 
ردیابی و رهگیری سرعت لجستیک، کاهش 
 هزینه ها، اعتماد، مدت زمان و انعطاف پذیری
سرویس های پستی است.وی با اشاره به ایجاد 
اپلیکیشن  مبنای  بر  شهری  پیک  سرویس 
موبایل شرکت ملی پست جمهوری اسالمی 
ایران گفت: استفاده از ظرفیت بخش خصوصی 

های  پیک  ساماندهی  تر  واضح  طور  به  و 
برنامه شرکت  اهم  جمله  از  موتوری شهری 

ملی پست است.

بازاریابی رکن اصلی کسب و کار است 
مدیرکل پست خراسان جنوبی در ادامه با بیان 
اینکه بازاریابی رکن اصلی کسب و کار است، 

و  کارها  و  کسب  فناوری،  امروز  شد:  یادآور 
ادبیات آن را تغییر داده است.صابریان افزود: 
بازاریابی فصل بسیار مهمی در تمامی کسب 

و کارهای دنیاست، با برگزاری این همایش 
زمینه ای برای بازاریابی در خصوص صنایع 
دستی و سایر محصوالت مهم استان فراهم 

امکانات  نیز  پست  شرکت  گفت:  شد.وی 
خوبی را در این زمینه فراهم کرده است امید 
به  آغاز شد  استان  این حرکتی که در  است 

نتایج مطلوبی برسد.

۴ هزار صنعتگر فعال در حوزه صنایع 
دستی خراسان  جنوبی فعالیت دارند

معاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری خراسان جنوبی از 
فعالیت 4 هزار صنعتگر فعال در حوزه صنایع 
دستی استان خراسان  جنوبی خبر داد. حسین 
اظهار کرد: کمپین تخصصی  نیز  عباس زاده 
صادرات خرده فروشی صنایع دستی یکی از 
بسترهای مناسب برای توسعه صادرات صنایع 
این  در  افزود:  می شود.وی  محسوب  دستی 
حضور  استان  سراسر  از  صنعتگرانی  کمپین 
الکترونیک  بازاریابی  شیوه های  با  و  دارند 
سایر  به  خود  کاالی  کردن  پست  نحوه  و 
دستی  صنایع  می شوند.معاون  آشنا  کشورها 

دستی  صنایع  و  فرهنگی  میراث  کل  اداره 
کمپین   این  در  کرد:  بیان  جنوبی  خراسان 
شرکت های واسطه کار مدیریت، ساماندهی 
به صنعتگر در دستور کار خود  را  آموزش  و 
شرکت های  از  یکی  عنوان  به  و  داده  قرار 
واسطه بین ایران و 12 کشور جهان هستند.
کمپین  این  در  اینکه  بیان  با  عباس زاده 
صنعتگران استان آموزش می بینند که چگونه 
کاالهای خود را در فضای اینترنت بارگذاری 
کنند تصریح کرد: از طریق بازار  الکترونیکی 
که برای آنان فراهم شده و با مشارکت  اداره 
امور  دفتر  و  ارتباطات  کل  اداره  پست،  کل 
توسعه  و  حرکت  زمینه  استانداری  اقتصادی 
فراهم  جهانی  بازارهای  به  دستی  صنایع 
خواهد شد.وی با بیان اینکه این کمپین برای 
همه رشته های صنایع دستی است خاطرنشان 
کرد: هدف خرده فروشی صنایع دستی است 
یعنی کاالهایی که ۸0تا 100 دالر است به 

این کمپین دعوت شده اند. 

مسائل  بررسی  جلسه  دیروز  صبح  حسینی- 
در  بیرجند  شهرستان  ای  توسعه  و  اقتصادی 
مدیران  از  جمعی  حضور  با  فرمانداری  سالن 
عمران  معاون  رونقی  شد.  برگزار  شهرستان 
فرماندار هم با تاکید بر این که مدیران به طور 
جدی کاهش روند بروکراتیک اداری را مد نظر 
نه  است  هدف  قانون  کرد:  اظهار  دهند،  قرار 
ابزار حل مشکالت مردم و کاری که در این 
استان انجام می شود فراتر از قانون است نه 
رعایت آن! فرماندار با اشاره به این که اقتصاد 
مقاومتی در 4 محور صنعت و معدن، کشاورزی، 
گردشگری و اشتغال روستایی دنبال می شود، 
صدور  فعلی  مشکل  ترین  اساسی  داد:  ادامه 
مجوزها و پروانه هاست و زمانیکه سرمایه گذار 
به دستگاهی ارجاع یم کند، باید مسیر برای وی 
شفاف بوده و مانع خاصی سد راهش در بدو 
ورود نباشد. ناصری با انتقاد از این که عملکرد 
خراسان جنوبی در این زمینه بسیار پایین بوده 
است، اضافه کرد: شاید یکی از مشکالت وجود 
دو ضامن کارمند برای اخذ تسهیالت بوده که 
از بانک ها تقاضا کردیم به یک ضامن معتبر به 
همراه کارت یارانه ای اکتفا کنند.وی به سهم 
بیش از 4۸ میلیارد تومانی شهرستان بیرجند 
برای اشتغال فراگیر اشاره کرد و افزود: با این 
حال تصور نمی کنم طرح هایی که به بانک 
معرفی شده و توانسته اند تسهیالت دریافت 

کنند بیش از 30 درصد باشد.
در استان سپرده هست 

ولی مدیریت صحیحی وجود ندارد
زرنگ معاون امور شعب بانک ملی استان نیز 
از دستگاه هایی مانند جهاد کشاورزی، میراث 
فرهنگی، کمیته امداد و بهزیستی درخواست 
ها  بانک  به  متقاضیان  معرفی  از  قبل  کرد 

بر  را مطالعه و  بانک مرکزی  چارچوب های 
اساس آن افراد را به بانک معرفی کنند. وی 
با اشاره به این که تشخیص توجیه اقتصادی 
داشتن طرح ها باید توسط دستگاه ها انجام 
گیرد، خاطرنشان کرد: اکثر متقاضیان با توجه 
به شرایط ، مدت زمان بازپرداخت و شغل و 
طرحی که ارائه کردند خودشان اذعان کردند 
که نمی توانند این تسهیالت را پرداخت کنند.

با  همچنین  ملی  بانک  شعب  امور  معاون 

تاکید بر این که بانک های خصوصی باید با 
بانک های استان همکاری کنند،  کمیسیون 
عنوان کرد: اکنون ما هیچ گونه آماری از این 
بانک ها نداریم، این ها منابع را جمع می کنند 
و یک حد نصاب بسیار پایینی را نگه داشته و 
ما بقی را به تهران و یا دفتر مرکزی خود در 
استان دیگری ارسال می کنند. به گفته زرنگ 
در خراسان جنوبی منابع و سپرده هست ولی 
هیچ مدیریت صحیحی به دلیل نداشتن آمار 
وجود ندارد.ناصری در پاسخ به این اظهارات، با 
بیان این که در زمان استاندار قبلی، این موضوع 
پیگیری شد، تصریح کرد: الزمه کار این است 
که بانک مرکزی به عنوان مرجع صدور مجوز 

بانک های خصوصی نظارت بیشتری داشته 
باشد، ناظران بانکی خود را در استان مستقر و یا 

به ناظران پولی موارد را ابالغ کند.
سنگ قیمتی استان

در سبد سوغات ادارات
اشراقی معاون سازمان صنعت، معدن و تجارت 
جواز  ابتدای سال 2۸  از  که  این  بیان  با  هم 
صنعتی، یک پروانه معدنی و 465 مورد صنفی 
صادر شده است، ادامه داد: البته با هدف فاصله 

داریم و باید تا پایان سال به 2 هزار پروانه صنفی 
ژئوفیزیک  پروژه  در  را  کار  عمده  برسیم.وی 
نقشه  سال  پایان  تا  افزود:  و  دانست  هوایی 
کامل نقاط اولویت دار معدنی استان به دست ما 
خواهد رسید. اشراقی وجود این داده های خام 
را مهم در کاهش ریسک سرمایه گذاری اعالم 
کرد و یادآور شد: دو واحد فرآوری منیزیتی با ۸5 
درصد فیزیکی و گنداله آهن که سرمایه گذار 
متعهد به اتمام ظرف یک سال شده، در دست 
و  معدن  صنعت،  سازمان  است.معاون  انجام 
 تجارت به برگزاری جشنواره تراش سنگ های
با  جشنواره  این  کرد:  اضافه  و  اشاره  قیمتی 
هدف معرفی این صنعت موجب شد، تندیس 

در  استاندار  با دستور  قیمتی  از سنگ  قاب  و 
اشراقی  بگیرد.  قرار  ها  سازمان  سبد سوغات 
با بیان این که عمده مشکل صدور مجوز ها، 
کرد:  خاطرنشان  است،  طوالنی  استعالمات 
معادن  برای  برداری صادره  بهره  پروانه  االن 
به عنوان وثیقه قابل قبول است.به گفته وی 
ذائقه جامعه متفاوت است و همه درد اشتغال در 
واحد صنعتی و معدنی حل نمی شود.فرماندار اما 
تاکید کرد: رسانه ها روی فرهنگ کار، تالش 
کنند، نباید که افراد متقاضی شغل فقط به دنبال 
در  مثال  که  نیست  جالب  باشند،  خاصی  کار 
حیطه معدن فرصت شغلی داشته باشیم ولی 
متقاضی نباشد.مدیر جهاد کشاورزی شهرستان 
بیرجند هم با بیان اینکه الگوی کشت یکی 
از مواردی است که با وجود سختی ها درآمد 
خوبی دارد؛ ادامه داد: در زمینه مشاغل خانگی 
کردیم. محقق  را  خود  سهمیه  درصد   100
وی با اشاره به این که در گلخانه ها هم روند 
کاری خوبی در بیرجند دنبال می شود، اضافه 
کرد: اصالح نژاد دام و کشت های هیدروپونیک 
چون  می شود  دنبال  شهرستان  این  در  هم 
از موضوعاتی  نیاز به آب کمی دارند و یکی 
دهیم. قرار  کار  دستور  در  می توان  که  است 

بهداشت و اماکن همکاری کنند
6 ماه برای صدور یک مجوز

و  دستی  فرهنگی،صنایع  میراث  رئیس 
گردشگری بیرجند نیز در این جلسه خاطرنشان 
کرد: در حوزه گردشگری هیچ محدودیتی در 
صدور پروانه نداریم اما از دستگاه هایی مانند 
داریم.  مساعدت  انتظار  اماکن  و  بهداشت 
فوالدی با اشاره به این که سفره خانه های 
اماکن  در  بومگردی  های  اقامتگاه  و  سنتی 

تاریخی راه اندازی می شوند و امکان نصب 
تمام  آشپزخانه  و  مدرن  بهداشتی  سرویس 
مجوز  برای  شد:  یادآور  ندارد،  وجود  کاشی 
اقامتگاه ها هم نیاز به مجوز اماکن داریم که 
بعضا 6 ماه طول می کشد تا مجوز صادر کنند. 
طرحی  دستی  صنایع  برای  کرد:  اضافه  وی 
روستاهای  در  صنعتگر”  “خداقوت  عنوان  به 
بیرجند در حال اجرا داریم تا صنعتگران گمنام 

شناسایی و جذب شوند.

پرداخت به کمتر از 
نصف معرفی شده ها

خزائی نماینده کمیته امداد امام خمینی )ره( نیز 
در این جلسه با بیان این که سهم تسهیالت 
اشتغال ۷ میلیون و 200 میلیون تومان بوده و 
5 میلیون و 600 میلیون تومان به بانک معرفی 
شده است، عنوان کرد: فقط 3 میلیون تومان 
به  توجه  با  و  است  شده  پرداخت  تسهیالت 
فرصت اندک تا پایان سال بهتر است از االن 
برای سال آینده برنامه ریزی کنید!وی با اشاره 
به اینکه در سال جاری تنها 30 مجوز مشاغل 
استان صادر شده است، عنوان کرد:  خرد در 
مسئله کاهش ریسک مشاغل خرد در استان 

باید مورد بررسی جدی قرار گیرد.

تکلیف فرماندار به مدیران شهرستان
به  نباید  کرد:  تصریح  پایان  در  هم  فرماندار 
جایی برسیم که برای انجام وظایف ذاتی منتظر 
یک  این  باشیم.  مصوبه  و  کارگروه  خروجی 
خواهش نیست بلکه تکلیف اداری بنده است 
 که اگر مدیران وقت نمی کنند، آیین نامه ها
و دستورالعمل ها را به کارشناسان و مدیران 

میان رده مسلط ارجاع دهند.

اشتغال و کارآفرینی پست باتجارت اینترنتی

 فراتر از قانون!

عکس:اکبری

عکس:کمالی

عکس:ایرنا
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 امام علی علیه السالم :
تََک  تََک وقُوَّ نْیَا« ] القصص : 77 [ : ال تَنَس ِصحَّ في قَوِل ا... عز و جل »َو الَ تَنَس نَِصیبََک مَِن الدُّ

َوفَراَغَک وَشبابََک ونَشاَطَک أن تَطلَُب بَِها اآلِخَرَة
حضرت علی علیه السالم درباره آیه )و سهم خود را از دنیا فراموش مكن( فرمودند : ]یعنی[ سالمت ، 

توانایی ، فرصت ، جوانی و شادابی  ات را فراموش مكن ، تا با آنها ، آخرت را به دست آوری .
)األمالي ، صدوق : ص 299 ، ح 336(

آگهي مزايده  6 واحد تجاری و 24 واحد مسكوني در شهر بيرجند )به صورت 20 درصد نقد و 80 درصد اقساط 5 ساله( و 5 قطعه زمين تجاری در بيرجند و 12 
قطعه زمين تجاری و 9 قطعه زمين مسكونی در نيمبلوك  و يك قطعه زمين تجاري در طبس )به صورت نقد( ) نوبت اول ( اداره كل راه و شهرسازي خراسان جنوبي

اداره كل راه و شهرسازی خراسان جنوبی در نظر دارد: تعداد 6 
واحد تجاری و 24 واحد مسكوني واقع در شهر بيرجند به صورت 
20 درصد نقد و مابقي اقساط 5 ساله و 5 قطعه زمين تجاری در 
بيرجند و 12 قطعه زمين تجاری و 9 قطعه زمين مسكونی در 
نيمبلوك و يك قطعه زمين تجاري در طبس به صورت نقد را با 
مشخصات مندرج در جدول ذيل از طريق مزايده به فروش برساند. 
متقاضيان مي توانند جهت دريافت مدارك از تاريخ 96/10/18 
لغايت 96/10/24  به آدرس: بلوار شهيد آويني– روبروي صدا و 
سيما – اداره كل راه و شهرسازي- ساختمان شماره 2_ مديريت 
امالك و حقوقی و يا ادارات راه و شهرسازي شهرستان بيرجند 
و قاين و يا آدرس اينترنتي http://mrud-skh.ir مراجعه و 

مدارك را حداكثر تا پايان وقت اداري تاريخ 96/11/05 به دبيرخانه 
مركزي ارسال نمايند. ضمناً ، حتماً بر روي پاكت قيد گردد مربوط 
به مزايده  6 واحد تجاری و 24 واحد مسكوني در شهر بيرجند و 5 
قطعه زمين تجاری در بيرجند و 12 قطعه زمين تجاری و 9 قطعه 
زمين مسكونی در نيمبلوك و  يك  قطعه زمين تجاري در طبس

تذكرات: شركت كنندگان در مزايده مي بايست پيشنهادهاي 
خود را در پاكت هاي جداگانه اي الك و مهر شده قرار داده و به 
اين شرح عمل نمايند. پاكت الف( اصل ضمانت نامه بانكي معادل 
5% كل قيمت پايه مزايده قابل دريافت در كليه شعب بانك هاي 
استان و يا واريز وجه نقد )با ارائه اصل فيش بانكي( به حساب 
شماره 2173712100001 )سيبا غير قابل برداشت تمركز وجوه 

 سپرده( بانك ملي به نام اداره كل راه و شهرسازي خراسان جنوبي
پاكت ب( 1- فرم تكميل شده تقاضاي شركت در مزايده با درج 
مبلغ پيشنهادي با امضای متقاضي 2- فرم تكميل شده شرايط 
خاص شركت در مزايده 3- كپي ضمانت نامه بانكي يا فيش 
واريزي و همه پاكت ها را در لفاف مناسب قرار داده و مدارك را با 
پست سفارشي به آدرس اعالم شده در جدول ذيل ارسال نمايند. 
 به پيشنهادات فاقد سپرده، كمتر از 5 درصد و يا غير از سپرده هاي

مشخص شده در پاكت الف ، مبهم ، مخدوش و يا تحويل شده در 
 خارج از موعد مقرر ترتيب اثر داده نخواهد شد. واگذاري واحد هاي

تجاري به برنده مزايده به صورت انعقاد قرارداد واگذاري و انتقال 
سند مالكيت منوط به ارائه پايانكار ، تنظيم صورتمجلس تفكيكي 

خواهد بود. واگذاري واحدهاي مسكوني به برنده مزايده به صورت 
انعقاد قرارداد واگذاري و انتقال سند مالكيت منوط به ارائه پايانكار 
و تنظيم صورتمجلس تفكيكي واحد خواهد بود. واگذاري اراضي 
تجاري و مسكوني پس از واريز وجه توسط برنده مزايده و تسويه 
حساب قطعي نسبت به انتقال سند اقدام خواهد گرديد. برندگان 
مزايده موظفند حداكثر ظرف مدت 10 روز كاري جهت پرداخت 
مبلغ نقدي به اداره درآمد و هزينه هاي عملياتي اداره كل راه و 
شهرسازي خراسان جنوبي مراجعه نموده و اصل فيش پرداختي 
را به امور مالي اداره كل تسليم نمايند. عدم پرداخت بهای ملك 
در مهلت مقرر به منزله انصراف از خريد تلقي و مورد مزايده به 
برندگان دوم با رعايت مقررات مربوطه واگذار مي گردد كه در 

اين صورت سپرده توديعي به نفع 
اداره كل ضبط و متقاضي هيچگونه 

 ادعايي نخواهد داشت. كليه هزينه هاي متعلقه شامل نقل و انتقال ،
هزينه آماده سازي ، عوارض و ماليات متعلقه و شارژ واحدهاي 
مسكوني و غيره كالً به عهده برنده مزايده مي باشد. واحدهای 
تجاری امتياز و انشعابات آب، برق و گاز ندارد و واحد های مسكونی 
امتياز و انشعابات آب ، برق ،گاز دارد. بازگشايي پاكت ها راس 
ساعت 9 صبح روز دوشنبه مورخ 96/11/09 در محل اداره كل 
انجام خواهد شد. كساني كه مشمول اليحه قانوني راجع به منع 
مداخله وزرا و نمايندگان مجلسين و كارمندان دولت در معامالت 

دولتي و كشوري مي باشند حق شركت در مزايده را ندارند.
مشخصات واحدهای تجاری بيرجند با شرايط 20 درصد نقد و مابقي اقساط 5 ساله

قیمت پایه مزایده به ازای هر متر مربع با شرایطمساحت اعیان )متر مربع(مساحت عرصه )متر مربع(پالك ثبتيكاربريردیف
 20 درصد نقد و مابقي اقساط 5 ساله

مبلغ قابل پرداخت بابت
 5 درصد ضمانت نامه

آدرس ارسال مداركآدرس ملك

بیرجند - مهرشهر - بلوار همت- همت2 - امام خمینی 9 - بین فرعی 5 و15546481/6430,000,00096,000,0007 اصلیواحد تجاری1
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س بیرجند - مهرشهر- خیابان مهر3- حدفاصل بهجت 18 و20- بین فرعی 3 و 15546381/930,000,00094,500,0005 اصلیواحد تجاری2

بیرجند - موسی بن جعفر )ع( - بلوار میالد- میالد 3 - فرعی 4324607818,000,00054,000,0003 اصلیواحد تجاری3

بیرجند- موسی بن جعفر )ع( - بلوار میالد- میالد 3 - فرعی 4324607820,000,00060,000,0001 اصلیواحد تجاری4

بیرجند - الهیه - الهیه 1 - باالتر ازتعاونی مسکن اتحادیه تاكسیرانی4324607818,000,00054,000,000 اصلیواحد تجاری5

سایت اداری - جنب مسجد حضرت ابوالفضل )ع(000, 1535/5535/522,000,000589,050 فرعی از 1441 اصلیواحد تجاری6
مشخصات واحدهای مسكونی بيرجند با شرايط 20 درصد نقد و مابقي اقساط 5 ساله

 مساحت  )مترپالك ثبتيكاربريردیف
مربع( طبقه واحد

 قيمت پایه مزایده به
ازای هر متر مربع

 مبلغ قابل پرداخت بابت
 آدرس ارسالامکانات واحدآدرس ملك5 درصد ضمانت نامه

مدارك

تراس:6 مترمربع - انباری:2/8 مترمربع - پاركينگ:همکفبيرجند-سراب- حاشيه بلوار پيامبر اعظم )ص(- مجتمع مسکونی یاس-طبقه یازدهم برج شرقی1101/513,000,00065,975,000 فرعی از 227 اصلیمسکونی1
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تراس:4/3 مترمربع -انباری:2/3 مترمربع-پاركينگ:محوطهبيرجند-سراب- حاشيه بلوار پيامبر اعظم )ص(- مجتمع مسکونی یاس-طبقه یازدهم برج شرقی174/612,700,00047,371,000 فرعی از 227 اصلیمسکونی2

تراس:5/9  مترمربع- انباری:3 مترمربع-پاركينگ:همکفبيرجند-سراب- حاشيه بلوار پيامبر اعظم )ص(- مجتمع مسکونی یاس-طبقه یازدهم برج شرقی1101/912,960,00066,031,200 فرعی از 227 اصلیمسکونی3

تراس:6/6 مترمربع- انباری:3/6 مترمربع-پاركينگ:همکفبيرجند-سراب- حاشيه بلوار پيامبر اعظم )ص(- مجتمع مسکونی یاس-طبقه هشتم برج غربی1139/212,760,00088,809,600 فرعی از 227 اصلیمسکونی4

تراس:6 مترمربع- انباری:2/9مترمربع-پاركينگ: محوطهبيرجند-سراب- حاشيه بلوار پيامبر اعظم )ص(- مجتمع مسکونی یاس-طبقه هشتم برج غربی1101/512,440,00063,133,000 فرعی از 227 اصلیمسکونی5

تراس:5/9مترمربع-انباری:3مترمربع-پاركينگ: محوطهبيرجند-سراب- حاشيه بلوار پيامبر اعظم )ص(- مجتمع مسکونی یاس-طبقه هشتم برج غربی1101/912,386,00063,106,670 فرعی از 227 اصلیمسکونی6

تراس:4/5 مترمربع-انباری:2/8 مترمربع-پاركينگ: محوطهبيرجند-سراب- حاشيه بلوار پيامبر اعظم )ص(- مجتمع مسکونی یاس-طبقه هشتم برج غربی191/912,570,00057,759,150 فرعی از 227 اصلیمسکونی7

تراس:5/9 مترمربع-انباری:3/2 مترمربع-پاركينگ: همکفبيرجند-سراب- حاشيه بلوار پيامبر اعظم )ص(- مجتمع مسکونی یاس-طبقه هشتم برج غربی1128/912,730,00082,044,850 فرعی از 227 اصلیمسکونی8

تراس:6/6 مترمربع-انباری:3/6 مترمربع-پاركينگ: همکفبيرجند-سراب- حاشيه بلوار پيامبر اعظم )ص(- مجتمع مسکونی یاس-طبقه نهم برج غربی1139/212,900,00089,784,000 فرعی از 227 اصلیمسکونی9

تراس:6 مترمربع-انباری:2/9 مترمربع-پاركينگ: زیرزمينبيرجند-سراب- حاشيه بلوار پيامبر اعظم )ص(- مجتمع مسکونی یاس-طبقه نهم برج غربی1101/512,900,00065,467,500 فرعی از 227 اصلیمسکونی10

تراس:4/3 مترمربع-انباری:2/4 مترمربع-پاركينگ: همکفبيرجند-سراب- حاشيه بلوار پيامبر اعظم )ص(- مجتمع مسکونی یاس-طبقه نهم برج غربی174/612,800,00047,744,000 فرعی از 227 اصلیمسکونی11

تراس:5/9 مترمربع-انباری:3 مترمربع-پاركينگ: محوطهبيرجند-سراب- حاشيه بلوار پيامبر اعظم )ص(- مجتمع مسکونی یاس-طبقه نهم برج غربی1101/912,660,00064,502,700 فرعی از 227 اصلیمسکونی12

تراس:4/5 مترمربع-انباری:2/8 مترمربع-پاركينگ: محوطهبيرجند-سراب- حاشيه بلوار پيامبر اعظم )ص(- مجتمع مسکونی یاس-طبقه نهم برج غربی191/912,750,00058,586,250 فرعی از 227 اصلیمسکونی13

تراس:5/9 مترمربع-انباری:3/2 مترمربع-پاركينگ: همکفبيرجند-سراب- حاشيه بلوار پيامبر اعظم )ص(- مجتمع مسکونی یاس-طبقه نهم برج غربی1128/912,920,00083,269,400 فرعی از 227 اصلیمسکونی14

تراس:6/6 مترمربع-انباری:3/4 مترمربع-پاركينگ:  همکفبيرجند-سراب- حاشيه بلوار پيامبر اعظم )ص(- مجتمع مسکونی یاس-طبقه دهم برج غربی1139/213,100,00091,176,000 فرعی از 227 اصلیمسکونی15

تراس:6 مترمربع-انباری:2/9 مترمربع-پاركينگ: محوطهبيرجند-سراب- حاشيه بلوار پيامبر اعظم )ص(- مجتمع مسکونی یاس-طبقه دهم برج غربی1101/512,800,00064,960,000 فرعی از 227 اصلیمسکونی16

تراس:6 مترمربع-انباری:2/9 مترمربع-پاركينگ: محوطهبيرجند-سراب- حاشيه بلوار پيامبر اعظم )ص(- مجتمع مسکونی یاس-طبقه دهم برج غربی1101/512,800,00064,960,000 فرعی از 227 اصلیمسکونی17

تراس:5/9 مترمربع-انباری:3 مترمربع-پاركينگ: همکفبيرجند-سراب- حاشيه بلوار پيامبر اعظم )ص(- مجتمع مسکونی یاس-طبقه دهم برج غربی1101/912,980,00066,133,100 فرعی از 227 اصلیمسکونی18

تراس:4/5 مترمربع-انباری:2/8 مترمربع-پاركينگ: محوطهبيرجند-سراب- حاشيه بلوار پيامبر اعظم )ص(- مجتمع مسکونی یاس-طبقه دهم برج غربی191/912,930,00059,413,350 فرعی از 227 اصلیمسکونی19

تراس:5/9 مترمربع-انباری:3/2 مترمربع-پاركينگ: همکفبيرجند-سراب- حاشيه بلوار پيامبر اعظم )ص(- مجتمع مسکونی یاس-طبقه دهم برج غربی1128/913,050,00084,107,250 فرعی از 227 اصلیمسکونی20

تراس:4/3 مترمربع-انباری:2/3 مترمربع-پاركينگ: محوطهبيرجند-سراب- حاشيه بلوار پيامبر اعظم )ص(- مجتمع مسکونی یاس-طبقه یازدهم برج غربی174/612,710,00047,408,300 فرعی از 227 اصلیمسکونی21

تراس:5/9 مترمربع-انباری:3 مترمربع-پاركينگ: همکفبيرجند-سراب- حاشيه بلوار پيامبر اعظم )ص(- مجتمع مسکونی یاس-طبقه یازدهم برج غربی1101/912,960,00066,031,200 فرعی از 227 اصلیمسکونی22

تراس:4/5 مترمربع-انباری:2/8 مترمربع-پاركينگ: محوطهبيرجند-سراب- حاشيه بلوار پيامبر اعظم )ص(- مجتمع مسکونی یاس-طبقه یازدهم برج غربی191/912,930,00059,413,350 فرعی از 227 اصلیمسکونی23

تراس:5/9 مترمربع-انباری:3/2 مترمربع-پاركينگ: همکفبيرجند-سراب- حاشيه بلوار پيامبر اعظم )ص(- مجتمع مسکونی یاس-طبقه یازدهم برج غربی1128/913,020,00083,913,900 فرعی از 227 اصلیمسکونی24
مشخصات قطعات مسكونی و تجاری نيمبلوك به صورت نقدي

 قيمت پایه هرمساحتپالك ثبتيشهركاربري
متر مربع )ریال(

 مبلغ قابل پرداخت بابت
سپرده5درصد قيمت پایه مزایده

 آدرس
ملك

   آدرس تحویل
مدارك

11/275/4582481,008,06512,500,000  اصلینيمبلوكمسکونی1
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2501,000,00012,500,000  11/275/459 اصلینيمبلوكمسکونی2

2481,100,00013,640,000  11/275/440 اصلینيمبلوكمسکونی3

250850,00010,625,000  11/275/425 اصلینيمبلوكمسکونی4

250850,00010,625,000  11/275/426 اصلینيمبلوكمسکونی5

250850,00010,625,000  11/275/439 اصلینيمبلوكمسکونی6

250850,00010,625,000  11/275/460 اصلینيمبلوكمسکونی7

250774,0009,675,000  11/275/408 اصلینيمبلوكمسکونی8

250774,0009,675,000  11/275/409 اصلینيمبلوكمسکونی9

483,200,0007,680,000  11/411/685 اصلینيمبلوكتجاری1

 شهرك
 احداثي

مهر

502,800,0007,000,000  11/411/686 اصلینيمبلوكتجاری2

502,800,0007,000,000  11/411/687 اصلینيمبلوكتجاری3

502,800,0007,000,000  11/411/688 اصلینيمبلوكتجاری4

502,800,0007,000,000  11/411/689 اصلینيمبلوكتجاری5

502,800,0007,000,000  11/411/690 اصلینيمبلوكتجاری6

502,800,0007,000,000  11/411/691 اصلینيمبلوكتجاری7

502,800,0007,000,000  11/411/692 اصلینيمبلوكتجاری8

502,800,0007,000,000  11/411/693 اصلینيمبلوكتجاری9

483,000,0007,200,000  11/411/694 اصلینيمبلوكتجاری10

502,200,0005,500,000  11/411/699 اصلینيمبلوكتجاری11

462,300,0005,290,000  11/411/702 اصلینيمبلوكتجاری12

مشخصات قطعه تجاري طبس

ف
دی

ر

 قيمت پایهمساحتپالك ثبتيشهركاربري
 هر مترمربع

)ریال(

 مبلغ قابل پرداخت
 بابت سپرده5

 درصد قيمت پایه
مزایده

 آدرسآدرس ملك
   تحویل
مدارك

 4688/1380طبستجاری1
518,000,00020,400,000اصلي

 طبس-
 محدوده

ميدان معلم

مشخصات قطعات تجاری بيرجند به صورت نقدي

ف
دی

ر

 قيمتمساحتپالك ثبتيشهركاربري
 پایه هر

 متر مربع
)ریال(

 مبلغ قابل
 پرداخت بابت

 سپرده5درصد
 قيمت پایه

مزایده

 آدرس
ملك

   آدرس تحویل
مدارك

1554/4472/1390156.0123,000,00064,411,500  اصلیبيرجندتجاری1
 بيرجند
 - مهر
 شهر -
 خيابان
 بهجت
يدو مهر
شه

ار 
لو

- ب
د 

جن
ير

 ب
ه و

 را
كل

ره 
ادا

 -
ي 

وین
 آ

ي
نوب

 ج
ان
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ي 
ساز

هر
  ش

ه 1
مار

 ش
ان

تم
اخ

س 1554/4472/1390251.5422,000,00056,694,000  اصلیبيرجندتجاری2

1554/4472/1390355.1730,000,00082,755,000  اصلیبيرجندتجاری3

1554/4472/1390550.7525,000,00063,437,500  اصلیبيرجندتجاری4

1554/4472/1390655.7228,000,00078,008,000  اصلیبيرجندتجاری5

    
اداره روابط عمومي اداره كل راه و شهرسازي خراسان جنوبي

شناسه آگهی: 127618

ردیف


