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سرمقاله شیوع چاقی
در بین کارکنان 
ادارات  بیرجند

فرصتی اندک و 
هشداری بزرگ

* هرم پور

می خواهم دوباره نیم نگاهی به ماجرای تجمعات 
دو هفته قبل به ویژه تجمع »نه به گرانی« بیندازم. 
شدن  تمام  از  بعد  که  دوستان  از  بعضی  برخالف 
ناآرامی ها ، کار را تمام شده می دانند، من کار را 

شروع شده می بینم. 
همان  بیرجند،  مردم  مثبت  پاسخ  شکافی  کالبد 
مردمی که به سکوت و نجابت و خاموشی در مقابل 
مشکالت معروف و مشهور بودند به فراخوان یک 

تجمع، آن هم تجمعی که ... ) ادامه سرمقاله در صفحه ۲ (

آمار متناقض وام های اشتغال
در کمیته اشتغال و سرمایه گذاری شهرستان بیرجند عنوان شد ؛

فرماندار : درخواست ضامن کارمند دردی را دوا نمی کند /  ورود سالیق در تعیین صالحیت ضامن / برای تسهیالت زیر 15 میلیون ، یک ضامن کافیست / مشروح در صفحه ۷

صفحه ۷

کویرتایر برنده تندیس نقره ای جایزه ملی مدیریت انرژی شد / صفحه ۷

سفر استاندار به شهرستان بشرویه / صفحه ۷

مانور طرح اضطراری فرودگاه بین المللی بیرجند برگزار شد / صفحه ۷

آخرین اخباراز واکنش 
جریانات سیاسی استان 

به استعفای یک   مدیر
 طی روزهای گذشته تعدادی از کانال های اصالح طلب
با اعالم خبر استعفای مدیر کل آموزش و  استان 

پرورش و ابراز گالیه مندی از ... ) مشروح در صفحه ۷ (

اعالم عزای عمومی توسط دولت برای درگذشت هموطنان مان درحادثه نفتکش سانچی

قطع آب در بیرجند/ تذکر نماینده شهرستان های سربیشه و نهبندان در مجلس به صندوق بیمه محصوالت کشاورزی/ کاهش ۴ درصدی جرائم ضرب و جرح در نیروهای مسلح استان/ برای خدمت به مردم کت های سیاسی را درآورید  /صفحه ۷
 صفحه 8 صفحه 8 صفحه 8 صفحه 8

حجت االسالم روحانی:  
 هرکس حرف می زند یا خس و خاشاک 

است یا آشغال؛ چرا توهین می کنیم؟

علی الریجانی:
سیاه نمایی با پس زمینه

انتخابات همچنان ادامه دارد

حجت االسالم صدیقی:
از رئیس جمهور محترم

انتظار ظرفیت داریم

حسام الدین آشنا:
شایسته نیست مجلس امید فرصت

 ایجاد شغل و توسعه را از کشور بگیرد

جناب آقای دکتر اصغرزاده 
انتصاب شایسته جناب عالی را به عنوان 

مدیر کل دامپزشکی استان خراسان جنوبی 
صمیمانه تبریک عرض نموده، توفیقات روزافزون و سالمتی شما را 

از درگاه خداوند منان آرزومندیم.

هیئت مدیره و مدیر عامل 
اتحادیه مرغداران ماکیان شرق

توفیق انعكـاس لحظه هـاي ناب عاشقِي زائـران اربعین 
خون خدا، تحفه اي است از جانب ارباب به غالمان كویَش؛ 
به ویژه آنگاه كه مصداق السابقون السابقون مي شوي 

و ُمهر قبولي بر طاعتت مي زنند.
همسر عزیزم  

جنـاب آقای حسیـن امیرآبـادي زاده 
کسب رتبه اول کشوري مسابقات عکاسي اربعین سال ٩٦ 

گواراي وجودت باد 
از طرف همسر و فرزندت

جناب آقای مهندس علی حسینی
بدینوسیله انتصاب شایسته جناب عالی را به سمت 

سرپرست سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری بیرجند 
كه نشان از درایت، توانمندی و مسئولیت پذیری تان می باشد، تبریک عرض نموده 

از خداوند منان توفیقات بیش از پیش برای شما آرزومندیم. 
شرکت پل راه باستان

شماره شناسه: 130626

با توجه به اجرای شبکه های آب و فاضالب محدوده های فوق و نظر به اینکه 
 آسفالت معابر در این مناطق توسط شهرداری بیرجند در دست اقدام می باشد، 
لذا خواهشمند است مالکین امالک فاقد انشعابات آب و فاضالب تا پایان 
دی ماه سال جاری به امور مشترکین آب و فاضالب بیرجند واقع در نبش 
توحید 20 مراجعه نمایند در غیر  این صورت بنا بر اعالم شهرداری بیرجند 
امکان صدور مجوز آسفالت شکافی جدید تا ۴ سال وجود نداشته ، بنابراین 

امکان واگذاری انشعابات نیز نخواهد بود.

روابط عمومی امور آب و فاضالب بیرجند

یک سازمان دولتي در استان خراسان جنوبي در نظر دارد: اموال مشروحه ذیل را از طریق مزایده عمومی به 
فروش برساند. متقاضیان مي توانند جهت بازدید و دریافت فرم شرایط شركت در مزایده و لیست كامل اموال 
در زمان و محل اعالمی مراجعه و یا برای كسب اطالعات با شماره  32400003 با كد 056 تماس حاصل 
نمایند. 1- تعداد 55 دستگاه خودرو ) سنگین ، سبک ، موتورسیكلت ( 2- تعداد یک قطعه زمین )آدرس 
امالك  در سایت www.dchq.ir و یا  مراجعه حضوري، قابل دریافت مي باشد( 3- زمان بازدید: به مدت 
3 روز اداري از تاریخ 96/10/30 لغایت 96/11/2 از ساعت  9/00 الي 14/00 4- محل بازدید: كیلومتر 
12 جاده بیرجند - زاهدان، روبروي ایست و بازرسي شوكت آباد، پاركینگ مركزی شوراي هماهنگي 
5- محل تسلیم پیشنهادات: كیلومتر 12 جاده بیرجند - زاهدان ، روبروي ایست و بازرسي شوكت آباد 
، پاركینگ مركزي شوراي هماهنگي 6- ضمنا بازدیدكنندگان محترم جهت اطالع از زمان برگزاري مزایده 
كلیه استان ها می توانند به سایت  www.dchq.ir در صفحه اصلی- منو اصلی- بخش مزایده، 

مناقصه مراجعه  نمایند.
كلیه هزینه های جانبی از قبیل: عوارض ساالنه شهرداری، خالفی، مالیات مشاغل و نقل و انتقال سند و سهم 

هزینه های مربوط به برگزاری مزایده به عهده برنده مزایده خواهد بود.

شناسه آگهی: 12۷5۴8آگهـي مزایـده شمـاره 55

به يك نفر مهندس عمران با حداقل ١٠ سال سابقه ابنيه برای سرپرستي 
كارگاه نيازمنديم.  

021-88470040  /  taraggi@lavin-co.com ارسال رزومه به ايميل

قابل توجه تعاونی ها و مالکین محترم واحدهای 
مسکن مهر محدوده ٦4 و 75 هکتاری مهرشهر

مزایده امالک مازاد بانک ملی ایران در 
استان خراسان جنوبی 96/2    شرح در صفحه آخر

جناب آقای مهندس مهدی روشن
سرپرست محترم اداره کل پشتیبانی امور دام 

استان خراسان جنوبی
خبر درگذشت دایی گرامی تان موجب تاسف و تاثر فراوان گردید. صمیمانه این ضایعه 

را خدمت جناب عالی و سایر بازماندگان محترم تسلیت عرض نموده، برای آن مرحوم 
غفران الهی و علو درجات و برای داغداران عزیز صبر و شكیبایی از خداوند متعال خواستاریم.

هیئت مدیره و کارکنان شرکت دان و علوفه شرق

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت همسری مهربان و پدری دلسوز، بزرگ خاندان 

مرحوم کربالیی محمد محمدی 
)بازنشسته آموزش و پرورش( 

را به اطالع دوستان و آشنایان می رساند: مراسم تشییع و تدفین پیكر آن 
مرحوم امروز دوشنبه مورخ 96/10/25 ساعت 1۴ الی 15 از محل سالن 
اجتماعات بهشت متقین )غسالخانه( برگزار می شود، حضور شما سروران 
گرامی در این مراسم موجب امتنان است. ضمنا به مناسبت سومین روز 

درگذشت جلسه ترحیمی روز چهارشنبه 96/10/2۷ از ساعت 1۴ الی 15 
در محل هیئت محترم حسینی )خیابان انقالب( برگزار می گردد.

خانواده های: محمدی، سعیدی، کیافر، مومنی و سایر بستگان

به مناسبت سومین روز درگذشت پدری دلسوز، همسری فداكار و برادری مهربان 

مرحوم کربالیی یوسف صباغی 
جلسه ترحیمی امروز دوشنبه مورخ 96/10/25 از ساعت 1۴ الی 15 

در محل هیئت محترم ابوالفضلی )مصلی( برگزار می گردد 
تشریف فرمایی شما سروران گرامی در این جلسه موجب شادی روح

 آن مرحوم و تسلی خاطر بازماندگان خواهد بود.
خانواده های: صباغی ، حاجی پور، رحیم آبادی ، روشن، 

حاج کریم حلوایی، عبداللهی گفتار و سایر بستگان 

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت مرحوم مغفور 

شـادروان محمـد ابراهیم امیـد 
)دبیر بازنشسته آموزش و پرورش( 

را به اطالع می رساند:
مراسم تشییع و تدفین آن مرحوم امروز دوشنبه 96/10/25 

ساعت 13 الی 1۴ از محل غسالخانه برگزار می گردد.
خانواده های: امید ، رفیعی و فامیل وابسته

هوالباقی

جناب آقای مهندس سید امیر حسین علوی
نایب رئیس محترم اتحادیه فروشندگان مصالح ساختمانی

قبولی شما را در امتحانات دکتری تخصصی مهندسی مکانیک 
تبریک عرض نموده، توفیقات روزافزون تان را در كسب مدارج عالی 

علمی آرزومندیم.
اعضا و هیئت مدیره اتحادیه 

فروشندگان مصالح ساختمانی بیرجند

به مناسبت سومین روز درگذشت پدری دلسوز، همسری فداكار و برادری مهربان بزرگ خاندان 

مرحوم حاج محمدعلی عسکری
جلسه ترحیمی امروز دوشنبه مورخ 1396/10/25 از ساعت 15:15 
الی 16:15 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: عسکری، نیک کار و سایر بستگان

واحد اجرائیات شعبه 2 تأمین اجتماعی بیرجند به استناد آیین نامه اجرایی ماده 50 قانون 
تامین اجتماعی مصوب 1355 در نظر دارد: یک واحد ساختمان متعلق به شركت میناكان 

با مشخصات مشروحه ذیل را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند.
1- ششدانگ واحد مسكونی فوق به مساحت عرصه 587 مترمربع و اعیان 650 مترمربع در دو طبقه، سن 
بنا حدود20 سال با كاربری مسكونی دارای 3 انشعاب برق، 4 انشعاب گاز و2 انشعاب آب متعلق به شركت 
میناكان به نشانی خیابان شهدا- شهدا 1- پالك 57 با قیمت پایه طبق نظر كارشناس رسمی دادگستری 

به قیمت كل 6/400/000/000 ریال 
2- ملک در اجاره یا رهن نمی باشد و به همین صورت واگذار می گردد.

3- متقاضیان می توانند پیشنهادات خود را تا پایان وقت اداری پنجشنبه مورخ 1396/12/10 به واحد 
اجرائیات شعبه 2 بیرجند به نشانی بلوار سجاد- سجاد 8- پالك 39 تحویل نمایند. به پیشنهاداتی كه بعد از 

موعد مقرر رسیده یا مخدوش باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد.
4- مزایده رأس ساعت 9 صبح روز شنبه 1396/12/12 در محل شعبه 2 سازمان تامین اجتماعی 
بیرجند به نشانی: بلوار سجاد - سجاد 8 - پالك 39 برگزار می گردد و رأس ساعت 11 صبح همان روز 

خاتمه می یابد. حضور پیشنهاد دهندگان در جلسه بازگشایی پاكت ها آزاد می باشد.
5- متقاضی كه باالترین قیمت را پیشنهاد كرده باشد برنده مزایده شناخته خواهد شد.

6- برنده مزایده در روز مزایده می بایست كل مبلغ مورد مزایده را نقدا یا توسط چک بانكی )رمزدار( تضمینی 
یا بین بانكی در وجه سازمان تامین اجتماعی پرداخت نماید. در صورت عدم پرداخت وجه در همان روز 
مورد مزایده به نفرات بعدی واجد شرایط فروخته خواهد شد. ضمنا بدهكار نیز می تواند خود در مزایده 

شركت نماید.
7- مباشرین فروش،كارمندان سازمان تامین اجتماعی، ارزیاب دادگستری، نمایندگان دادسرا و یا نیروی 

انتظامی حق شركت در مزایده را به صورت مستقیم یا غیرمستقیم ندارند.
8- كلیه هزینه های مربوط شامل آگهی مزایده، نقل و انتقال، حق حراج و بدهی های مربوط به آب، برق، 

تلفن، گاز، مالیات، عوارض شهرداری و... به عهده برنده مزایده خواهد بود.
9- متقاضیان شركت در مزایده می توانند با هماهنگی واحد اجرائیات شعبه 2 بیرجند از ملک مورد مزایده تا 
روز پنجشنبه مورخ 1396/12/10 بازدید نمایند و یا جهت كسب اطالعات بیشتر با شماره های 32433945 

و 32433946 )آقای گلناری( تماس حاصل فرمایند.

واحد اجرائیات سازمان تامین اجتماعی شعبه 2 بیرجند

شماره شناسه: 130605آگهـی مزایـده )نوبت اول(   

اطالعیه امور آب و فاضالب بیرجند

غـذای آماده و شـله مشهدی یـاس )پاسداران(   شرح در صفحه 5 
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کمیسیون تلفیق وام ازدواج در سال 97 را 15 میلیون تعیین کرد
 
فارس - مهرداد الهوتی عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال 97، گفت: اعضای کمیسیون تلفیق میزان وام ازدواج 
در سال 97 را 15 میلیون تومان معین کردند و بانک مرکزی را مکلف کردند تا 2 هزار میلیارد تومان اعتبار برای 

اشتغال مددجویان کمیته امداد و بهزیستی تخصیص دهد.

سرمقاله

فرصتی اندک و 
هشداری بزرگ
* هرم پور

 ) ادامه سرمقاله از صفحه اول  ( کالبد شکافی پاسخ مثبت 
مردم بیرجند، همان مردمی که به سکوت و نجابت 
و خاموشی در مقابل مشکالت معروف و مشهور 
بودند به فراخوان یک تجمع، آن هم تجمعی که 
و  به یک بستر چالش زای سیاسی  بعد  روزهای 
بینی  پیش  برای  شد،  تبدیل  کشور  برای  امنیتی 
ماههای آینده و رفتارشناسی جدید مردم این شهر، 

بسیار مهم و قابل توجه است. 
در همه سالهای اخیر، مردم بیرجند در هیچ تجمع 
و فراخوانی که ذره ای بوی غیر قانونی بودن و یا 
تبدیل آن به یک محمل سوء استفاده ضد انقالب 
ازآن به مشام می رسید، شرکت نکرده بودند. پس چه 
شد که روز پنجشنبه، هفتم دی ماه96، شعار »مرگ 
بر گرانی« سر دادند؟ آیا واقعاً  رفتارهای اجتماعی و 
اعتراضی و نوع نگاه مردم شهر من به مسائل تغییر 
 کرده است؟ آیا رفتارهای جدیدی در حال شکل گیری

و جریان های اجتماعی نوینی در این شهر در حال 
این  تاریخی  خاموشی  علیرغم  آیا  هستند؟  تولد 
مردم در عرصه فریاد برای حقشان، نوع جدیدی از 
مطالبه گری در شهروندان شکل گرفته است؟ و آیا 
در صورت وقوع و تولد این رفتار باید به آن نگاه 
تهدیدی داشت یا نگاه فرصتی؟ خود مردم، رسانه ها 
و شبکه های اجتماعی چقدر در تولد این نوع جدید 
از فرایند مطالبه گری نقش دارند؟ و آیا اساساً  حجم 
متراکم مشکالت اقتصادی، مردم را وادار به چنین 
کنش هایی کرده است یا نیروی هدایت کننده غیر 
آشکاری، رسانه ها، مردم و فرایندهای اجتماعی شهر 
ما و جامعه ی کشوری ما را مدیریت و به چنین سمت 

و سویی برده است؟
 پاسخ به این سؤال ها به هیچ عنوان آسان نیست؛کما 
اینکه رفتار شناسی مردم بیرجند و پاسخ مثبت آنها به 
عنوان یکی از چند شهر شروع کننده تجمع »نه به 
گرانی« در کشور، مستلزم بررسی و دقت موشکافانه  
توان  می  اما  المجموع  فی  است.  مختلف  ابعاد  از 
اینگونه اظهار نظر کرد که تاریخ مطالبات اجتماعی 
مردم بیرجند و احتمااًل استان خراسان جنوبی را زین 
پس می توان به قبل و بعد از هفتم دی ماه96 تقسیم 
کرد؛ مطالباتی که چنانچه  حجم متراکم مشکالتشان 
برطرف نشود و یا حتی با شیب مالیمی بر آنها مجدداً 
مشکلی جدید تحمیل گردد، قطعاً و با رویکردهای 
اعتراضی جدیدتر و شدیدتری  بازگشت خواهد نمود. 
جدای از صدا و سیما که  همچنان در کارزار بودجه 
گرفتار است و روز به روز از حرفه ای گری رسانه 
ای در حال دور شدن،  به نظر می رسد رسانه های 
مکتوب و غیر مکتوب استان هم آنگونه که باید و 
شاید نتوانسته اند حق خودشان را نسبت به فریادها 
و دردهای مردم این استان ادا کنند! تا اینچنین باشد 
و تا قرار باشد مردم هزینه و تاوان بی تدبیری ها، بی 
لیاقتی ها و ندانم کاری های برخی از مدیران محترم 
استان را بپردازند، در بر همین پاشنه ی نارضایتی ها و 

مطالبه گری ها از نوع سخت خواهد چرخید. 
علی االساس من این مطالبه گری های نوین را 
نه تنها چالش نمی دانم،  بلکه در صورت مدیریت 
مناسب، فرصت های بسیار مغتنمی برای مسئولین 
مطالبات  کانالیزه شدن  به  تواند  می  که  دانم  می 
صحیح و تمایز  شّر و خیر مطالبات نرم و سخت از 

همدیگر کمک کند. 
بنابراین پیشنهاد می کنم کمیته یا کمیته های فرعی 
شهرستان،کمیسیون  و  استان  تأمین  شورای  ذیل 
امنیت استان یا شهرستان، شورای فرهنگ عمومی 
و یا کمیسیون های مرتبط با حوزه های اقتصادی 
استان تشکیل و به صورت منظم، نارضایتی ها و 
مطالبات مردمی را  جمع بندی، ارائه و برای حل آنها 

تصمیم گیری فوری گردد. 
خوشبختانه همه ما می دانیم که فرصت زیادی در 
دستمان نیست و شاید همین فرصت های اندک، 
انگیزه ای مضاعف برای رشد خالقیت های اجتماعی 
و تالش برای جوابگویی سریع تر، صحیح تر، شفاف 

تر و  پرثمرتر به مطالبات به حق مردم باشد.
   )لطفا نظر و پیشنهاد خود در رابطه با یادداشت های 
روزنامه را به شماره 09304943831 ارسال فرمایید(

طرح ضربتی برای ایجاد ۴۵۰ هزار 
شغل در بخش صنعت اجرا می شود

و  معدن  صنعت،  وزیر  معاون  اعتبار-  عصر 
و  کوچک  صنایع  سازمان  مدیرعامل  و  تجارت 
شهرک های صنعتی ایران گفت: طرحی در وزارت 
صنعت، معدن و تجارت مبنی بر ایجاد 450 هزار 
شغل به صورت ضربتی تهیه و تدوین شده که بر 
اساس تقسیم بندی صورت گرفته حدود 80 هزار 
شغل در مجموعه صنایع کوچک و شهرک های 

صنعتی تعریف شده است.

طال و سکه گران تر شد 

واسطه  به  طال  جهانی  اونس  ارزش  میزان- 
تعطیالت اخر هفته میالدی با تغییر قیمتی روبرو 
 18 خام  طالی  گرم  هر  نرخ  میان  این  نشد.در 
عیار با رشد نسبی به رقم 140 هزار و 227 تومان 
در  قیمت  افزایش  با  سکه  انواع  قیمت  و  رسید 
بازار طال و سکه معامله شد.گفتنی است نرخ دالر 
در روز جاری روند صعودی به خود گرفت و در 
صرافی ها با رقم 4 هزار و 428 تومان مورد داد و 

ستد قرار گرفت.

طرح اشتغالزایی دولت با استفاده از 
نذورات و هدایای مردم

تسنیم- معاون وزیر کار از طرح جدید اشتغالزایی 
خبر  مردم  هدایای  و  نذورات  از  استفاده  با  دولت 
تامین مالی  نوین  داد و گفت: هدف اصلی شیوه 
است.  نوآوران  و  کارآفرینان  از  حمایت  جمعی 
که  است  این  ما  کوشش  کرد:  اضافه  منصوری 
طرح  در  محدود  مالی  منابع  با  مشارکت  امکان 
های بزرگ و نوآورانه برای مردم فراهم شود.وی 
با بیان اینکه حدود سه سال در وزارت تعاون ، کار 
و رفاه اجتماعی با مشارکت دستگاه های دیگر بر 
روی این طرح ، کار شده است، گفت: هدف اصلی، 
کمک به کارآفرینان و نوآوران در مراحل ابتدائی 

کار آن هاست.

36 میلیون نفر در سال
 97 یارانه می گیرند

فارس- عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال 97 گفت: 
اعضای کمیسیون تلفیق در جلسه روز یکشنبه خود 
و در بررسی موضوع هدفمندی یارانه ها در بودجه 97 
مصوب کردند که 37 هزار میلیارد تومان به اجرای 

هدفمندی یارانه ها اختصاص یابد.

اعالم حداقل و حداکثر حقوق
 بیمه شدگان صندوق روستاییان

مهر- مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر گفت: فعالیت 
صندوق از سال 84 آغاز شده و یک میلیون و 350 هزار نفر تحت پوشش 
صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر هستند.محمدرضا رستمی با 
اشاره به اینکه صندوق روستاییان خدمات بلند مدتی مانند پرداخت مستمری 
از کارافتادگان، بازماندگان فوتی ها و بازنشستگان دارد، گفت: صندوق در 
بخش بیمه درمان فعالیت نمی کند و بیمه درمان روستاییان در قالب طرح 
تحول سالمت اجرا می شود.وی به سقف سطح درآمدی بیمه شدگان اشاره 
کرد و گفت: سقف 900 هزار تومان و کف 400 هزار تومان سطح درآمدی 
است که در سال 97 اجرایی می شود و سقف حق بیمه پرداختی 540 هزار 

تومان و کف آن نیز 240 هزار تومان در سال خواهد بود.

یک خبر برای امدادگرانی که حقوق نمی گیرند

تسنیم- رئیس جمعیت هالل احمر با بیان اینکه امدادگران و نجاتگران 
این جمعیت هیچگاه نگاه مادی به امور امدادگری و نجات هموطنان 
خود نداشته اند، تصریح کرد: خدمت داوطلبانه در جمعیت هالل احمر 
یک اصل اساسی است و زمینه ساز فعالیت خالصانه و موثر در حوادث 
در  باید  داوطلبان  فراگیر  و  بی دغدغه  فعالیت  زمینه  اما  است  مختلف 
اینکه جمعیت  بر  با تاکید  حد مقدورات جمعیت فراهم شود. پیوندی 
هالل احمر در حد توان خود باید نگاه ویژه ای به رفع موانع حضور و 
افزایش انگیزه امدادگران برای حضور مؤثرتر در خدمت رسانی ها داشته 
باشد، خاطرنشان کرد: برای دومین بار در سال جاری حق ایاب و ذهاب 
امدادگران از دی ماه به میزان 10 درصد افزایش پیدا کرد که این افزایش 

به زودی از طریق سازمان امداد و نجات ابالغ خواهد شد.

پاداش بازنشستگی بین 
2۵۰ تا 2۶۰ میلیون تومان

فارس- کوچکی نژاد در مورد پاداش پایان خدمت کارکنان دولتی گفت:  
کمیسیون تلفیق مقرر کرد، پاداش پایان خدمت 7 برابر حداقل حقوق 
تعیین شده از سوی دولت ضربدر 30 سال خدمت شود که رقمی حدود 250 
تا 260 میلیون تومان می شود و باالتر از آن مجاز نیست.عضو کمیسیون 
تلفیق بودجه در مورد سقف مالیاتی نیز گفت: افرادی که تا دو میلیون 
و 300 هزار تومان ماهانه حقوق دریافت می کنند معاف از مالیات بوده و 
تا 10 میلیون تومان حقوق مشمول 10 درصد و از این میزان به باالتر 
20 درصد مالیات می پردازند. عضو کمیسیون تلفیق بودجه مجلس گفت: 
دولت موظف است سال 97 دهک های پردرآمد را بر اساس حساب های 

بانکی شناسایی و آنها را حذف کند.

سود تمامی مشموالن واریزشد/ دو مرحله دیگر باقی است
با توجه به آغاز واریز سود سهام عدالت به حساب 
مشمولین، ابهاماتی در این باره به وجود آمده است 
به همین دلیل میزان گفت وگویی با سید جعفر 
سبحانی مشاور رئیس کل سازمان خصوصی 

سازی انجام داده است که در ادامه می خوانید.

چرا برخی هنوز سود 
دریافت نکرده اند؟

به  عدالت  سهام  سود  واریز  آغاز  با  سبحانی: 
حساب مشمولین از 19 دی ماه تمامی افرادی 
که شماره شبا آن ها در سامانه سهام عدالت تایید 
شده سود دریافت کردند، اما در این میان برخی از 
بانک ها مبالغ کم را در لیست پیامک ندارند به 
همین دلیل مشمولین از واریز سود خود مطلع 
نشدند و یا در این میان برخی از بانک های عامل 
برای واریز سود سهام عدالت نیز پیامکی برای 
مشتریان ارسال نکرده اند و همین امر موجب 
شده تا افراد تصور کنند سود به حسابشان واریز 

نشده است.

 اگر با بررسی حساب باز هم سود به 
حساب مشمولین واریز نشده

 باشد تکلیف چیست؟
سبحانی: این افراد یا دارای شما شبا تایید شده 
از سوی سازمان خصوصی سازی نبوده اند و یا 

هنوز شماره شبای خود را به سامانه ارائه نکرده 
با  وقت  اسرع  در  توانند  می  افراد  این  که  اند، 
مراجعه به سامانه اقدام به ارائه شماره شبا نمایند 
که بعد از بررسی ظرف زمان دو هفته و تایید 
آن سود به حساب افراد واریز خواهد شد و سایر 
مشمولینی که شماره آن ها در سامانه تایید نشده 
باید مجددا شماره حساب جهت بررسی به سامانه 

ارائه نمایند.

 در مرحله اول چه میزان سود
 برای مشمولین واریز شد؟

سبحانی: در مرحله نخست برای مشمولین به 
جز اعضای کمیته امداد و بهزیستی به نسبت 
ارزش سهام بین 20 هزار و 400 تومان تا 24 هزار 
و 600 تومان سود واریز شد و مابقی در دو مرحله 

دیگر به حساب مشمولین واریز می شود.

در مرحله اول چه مبلغی سود بین
 مشمولین سهام عدالت توزیع شد؟

سبحانی: طی روزهای 19 تا 21 دیماه جاری بالغ 
بر 33.5 میلیون نفر از مشموالن سهام عدالت از 
مرحله اول واریز سود سهام عدالت برخوردار شدند 
و این واریز سود در مراحل بعدی و تا تسویه کامل 
ادامه  مشمولین  مالی 1395  سال  سود  طلب 
خواهد داشت. در این مرحله حدودا 920 میلیارد 

تومان سود به حساب مشموالن واریز شده است.

چه تعداد از مشمولین هنوز اقدام
 به ارائه شماره شبا نکرده اند؟

سبحانی: تعداد 14 میلیون از سهامداران همچنان 
شماره شبای خود را به سامانه ارائه نکرده اند؛ اگر 
محرض شود که مشمولین نیازی به سود و سهام 
عدالت ندارند و پس از اطالع رسانی های مناسب 
پس از مدتی که زمان آن مشخص نیست سهام 
این افراد تعیین و تکلیف خواهدشد در غیر این 
صورت تمامی 14 میلیون مشمول دریافت سود 
می شوند و ما منتظر ارائه شماره شبا از سوی 

مشمولین هستیم.

 آیا در حال حاضر مشمولین امکان 
تکمیل ارزش سهام خود را دارند؟

سبحانی: هیچ امکانی برای واریز پول برای تسویه 
الباقی اقساط برای مشموالن سهام عدالت که 
عالقه مند به تکمیل مبلغ یک میلیون تومانی 

سهامداری خود هستند، وجود ندارد.

آزاد سازی سهام عدالت در 
چه زمانی انجام خواهد شد؟

سهام  سازی  آزاد  الیحه  موضوع  سبحانی: 
که  است،  عدالت  سهام  قدم  آخرین  عدالت 

دوم  مرحله  مشمولین،  شناسایی  اول  مرحله 
امروز  از  که  مشمولین  حساب  به  سود  واریز 
اغاز شد و گام اخر ازادسازی سعام عدالت امروز 
در مجلس بررسی و تعیین تکلیف می شود که 
زمان حدودی آن 2 ماه اینده اعالم شده است.

 تکلیف متوفیانی که شماره شبا
 ارائه کرده اند چه می شود؟

سبحانی: در میان کلیت سهامداران تعداد اندکی 
تا مرداد سال جاری متوفی شدند که در میان واریز 
سود  سایرین سود این افراد نیز به حسابشان واریز 
می شود زیرا آخرین به روزرسانی سامانه سهام 
عدالت مربوط به مرداد ماه سال جاری می شود به 
هیمن دلیل افرادی که تا این تاریخ از دنیا رفته اند 
مشمول دریافت سود می شوند، اما سایر متوفیان 
سودشان  وراثت  انحصار  کارهای  انجام  از  بعد 
تعیین و تکلیف خواهد شد و زمان واریز آن در 

آینده مشخص می شود.

 مشمولین برای دریافت صورتحساب 
سهام خود باید به کجا مراجعه کنند؟

وضعیت  آخرین  از  اطالع  برای  سبحانی: 
سود  نیز  و  سهام  این  میزان  و  سهامداری 
متعلقه به مشموالن بابت عملکرد سال مالی 
شرکتهای  مالی 1395/12/29  سال  به  منتهی 

می  مشموالن  کلیه  عدالت،  سهام  مشمول 
کنند. مراجعه  عدالت  سهام  سامانه  به  توانند 

 ارزش فعلی سهام 
مشمولین چقدر است؟

سبحانی: در طرح سهام عدالت نه تنها مشمولین 
از سود ساالنه سهام برخوردار می شوند بلکه 
مستمرا ارزش واقعی سهام این مشموالن نیز 
افزایش می یابد. هم اکنون ارزش واقعی این 
سهام برای هر یک از مشموالن با سهام اولیه 
یک میلیون تومان، حدود 2.5 میلیون تومان 
برآورد می شود. همچنین اگر مشمول حدودا 
مبلغ 532 هزار تومان سهام داشته است، پیش 
بینی می شود، هم اکنون ارزش سهام وی نزدیک 

یک میلیون و سیصد هزار تومان شده باشد.

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت اول

با توجه به اینکه  محکوم علیه آقای صادق رادمهر فرزند حسین در پرونده کالسه 9609985611800199 شعبه دوم 
اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان بیرجند به پرداخت 30 عدد سکه کامل بهار آزادی  و هزینه سفر کربال  از بابت مهریه به محکوم 
له، محکوم گردیده و با توجه به توقیف یک دستگاه پژو پارس به شماره انتظامی 445 ج 36- ایران 52 به رنگ نقره ای مدل 1384 دارای 
مشخصات الستیک ها 60 درصد و قسمتی از سر کاپوت جلو و سر یک گلگیر جلو سمت چپ مقداری رنگ خوردگی دارد و موتور و 
گیربکس سالم و فاقد بیمه نامه معتبر و تخفیف بیمه 5 سال می باشد که با این شرایط خودروی فوق به مبلغ یکصد و هفتاد میلیون ریال 
کارشناسی شده است و از طریق مزایده در روز یکشنبه مورخ 1396/11/15 از ساعت 12 الی 13 در دفتر اجرای احکام کیفری دادسرای 
بیرجند به فروش برسد که قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به کسانی که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند فروخته خواهد شد 
10 درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده 
 ثمن معامله اقدام نماید در غیر این صورت 10 درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. متقاضیان در صورت تمایل 
می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا مراجعه تا ترتیب بازدید آنان داده شود. هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود. 

رامین احمدی- دادیار شعبه اول اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقالب بیرجند
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تسویه مطالبات پنبه کاران تا فردا
صدا و سیما- مطالبات باقیمانده پنبه کاران خراسان جنوبی امروز و فردا به حساب کشاورزان واريز می شود. معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی گفت: تا ديروز 240 
تن پنبه به صورت تضمینی از کشاورزان خريداری شد که تا 17 آذر برای خريد تضمینی 83 تن پنبه 270 میلیون تومان پرداخت شد. عصمتی پور افزود: برای خريد 157 تن پنبه 
باقیمانده 502 میلیون و 400 هزار تومان امروز و فردا به حساب کشاورزان پرداخت می شود.  به گفته وی کشاورزان هرچه زودتر پنبه مازاد بر نیازخود را به مراکز خريد تحويل دهند.

سالم، باتشکر از مطالب درج شده در مورد مسکن 
مسکن،  قیمت  ناگهانی  افزايش  اصلی  داليل  و 
افزايش  مسکن  گرانی  اصلی  باعث  من  نظر  به 
شديد خارج ازعرف عوارض و مطالبات شهرداری 
اذيت  آن  دنبال  به  و  ساخت  مجوز  جهت صدور 
کردن های بیش از حد کنترل نقشه و...می باشد 
خواهشن مسئولین پیگیری کنند.بنده بعنوان فعال 
درحوزه ساخت و ساز مسکن با توجه به اذيت های 
فراوان مراحل صدور مجوز هیچگونه رغبتی برای 
فعالیت در اين بخش را ندارم باالجبار. به شهرهای 

همجوار مجبور به جابجايی هستم.
915...077
رياست دانشگاه علوم پزشکی بیرجند بیمارستان 
شهداء قاين هیچ امکانات رفاهی برای دانشجويان 
ندارد. صرفا به نصب يک تابلو نبايد بسنده شود و 

به امکانات و اساتید خوب بی توجه بود.
910...673
و  المان  ساخت  به  نسبت  بیرجند  شهرداری 
احداث میدانی در تقاطع پاسداران و محالتی به 
نام میدان کاج برای برند سازی و احترام به اين 

درخت صبور و مهربان اقدام فرمايد.
ارسالی به تلگرام آوا
سالم من يک راننده کامیون شرکت نفتی هستم  
ماه  تمام می شود من هر  بیستم هرماه سوختم 
آخرماه  کنم  می  پرداخت  قسط  سیصد  8میلیون 
اين مسائل  با همه  بخرم،  آزاد  گازوئیل هم  بايد 
مشکلی نیست ولی تمام پمپ بنزين ها آزاد 50 
ندارند  آزاد  کارت  شهرها  بعضی  دهند  می  لیتر 
من تا رفسنجان 300 لیتر مصرفی دارم. به خدا 
همیشه اعصابم در جاده خورد است که چرا من 
که ايرانیم بايد آزاد بخرم؟ ماشینم امیکو با مصرف 
45درصد تا50 درصد سوخت است. بعد می گويند 
بر اساس کار کرد ماشین سوخت می ريزيم.  ما 
ما همیشه يک سر خالی می رويم فقط يک سر 
 تانک بار دارد يا بعضی روزها شهری کار می کنیم
بارنامه نمی گیريم شما را به خدا در آوای بیرجند 
درست  تا  کنیم  اعتصاب   بايد  ما  حتما  بنويسید. 
و  امیکو  های  کامیون  همه  مشکل  اين  شود 
را  خودم  زندگی  خدا  به  است،  کش  نفت  تريلی 
فروختم و روی ماشین طالهای دختر و خانمم را 
گذاشتم حتی خانه خودم را فروختم ولی باز اين 
همین  در  که  منی  برای  بخرم  آزاد  گازوئیل  که 

مملکت کار می کنم سخت است.
ارسالی به تلگرام آوا
سالم ده روز پیش برای کاری سند منزلم را به 
اداره ثبت اسناد بردم دراين مدت بیش از بیست 
پايین   باالبه  از  و  اتاق  آن  به  اتاق  اين  از  بار 
گويند سند  به من می  در جواب  فرستادند حاال 
ساله  هفتاد  پیرمرد  من  تکلیف  است  شده  گم 

چیست مسؤالن رسیدگی کنند.
915...871
خانواده شش  يک  ما  بگويم  خواستم  می  سالم 
باز  شبا  حساب  هم  ما  همه  و  هستیم  نفره 
مبلغ  فقط  داريم،  عدالت  سهام  برگه  و  کرديم 
خانه  سرپرست  که  من  برای  26هزارتومان 
 هستم واريز شده اين در حالیست که مدام دولت 
می گويد ما برای همه سود واريز کرديم . ما برای 

پیگیری بايد به کجا مراجعه کنیم؟
ارسالی به تلگرام آوا
و  مسکن  زمین  به  را  توپ  هم  ارتش  که  حاال 
شهرسازی انداخته مسوالن شهرسازی برای مردم 
شفاف و بی پرده مشخص کنند برای حفظ فضای 
سبز پادگان قديم، تعريض خیابان های اطراف آن، 
حذف ديوار پادگان و احداث پارک در آن محل چه 
برنامه ای دارند. شورای شهر هم که خود را وام دار 
مردم می داند بطور جدی به مسئله ورود پیدا کنند تا 

آيندگان از همه ما به نیکی ياد کنند.
ارسالی به تلگرام آوا
بلوار  از شورای شهر برای اتصال  از پیگیری  بعد 
به  اصطالح(  )به  بیرجند  شهر  شمال  در  شعبانیه 
کمربندی غرب، حاال عنوان می شود که مجری 
و  مسکن  خود  آخر  است  وشهرسازی  راه  طرح 
شهرسازی کل 110هکتار را واگذار کرده نبايد از 
روز اول فکر برون رفت اين همه وسلیه نقلیه با 
وجود مهر شهر 40 هزار نفری که حداقل 20 هزار 
نفر آن به اين بلوار بن بست می ريزند بر می داشت 
که بعد از 10 سالی که ما ساکن هستیم در اينجا 
با اين مشکالت دسته وپنجه نرم نمی کرديم )اين 
مشکل يکی از اولويت هاست که ما به اصطالح 
عنوان شمال شهر را با خودمان به يدک می کشیم 
ولی دريغ از حداقل ها( لطفا مسولین شهرسازی 
اقدام عاجل دراين خصوص بفرمايند تا شهرداری 

هرچه سريعتر اقدام به اجرای طرح نمايد.
ارسالی به تلگرام آوا
آزاردهنده  نگاه  خواهم  می  استاندارمحترم  از 
بعضی از مسووالن را نسبت به مردم روستا تغییر 
دهند به خدا قسم در گیرکردن مردم روستا را با 
کاغذ بازی های اداری و برای هرکاری آنها را به 

ادارات کشاندن منصفانه نیست.
915...879
سالم  آواجان، اين دولت چی بر سر ملت نیاوردند، 
آن از مبلغ يارانه که مدام به ملت منت میگذارند، اين 
هم از سهام به قول خودشان ) عدالت(، خدا را شکر 
قیمت اجناس که موقع واريز يارانه هیچ افزايشی هم 
نداشته، توجه داشته باشید هنوز که دم از افزايش 

میزنند با اين عدالتشان، باتشکر از روزنامه خوبتان
915....927
سالم آوا! به مسئوالن راهنمايی و رانندگی بگويید، 
نصب  راهنما  چراغ  پاسداران  قدس  میدان  برای 

نکنید، واقعاشلوغه؟ لطفاپیگیری کنید...
935...902

سال  در طی  همواره  بیرجند  اسدزاده- شهر 
يکی  گذشته،  دهه  دو  حداقل  و  اخیر  های 
در  مسکن  حوزه  در  پرچالش  شهرهای  از 
کشور بوده است،همواره مردم از وضع قیمت 
راضی  نا  شهر،  اين  در  بهاء  اجاره  و  مسکن 
شدن،  استان  بهانه  به  روزگاری  اند  بوده 
قیمت ها تا حدی افزايش پیدا کرد که حتی 
فکر  به  استان  و  کشور  از  خارج  از  ای  عده 
از  بعد  و  افتادند   ، دربیرجند  گذاری  سرمايه 
سازمان  برخی  از طرف  ها  زمین  مزايده  آن 
ها، بازار مسکن را ملتهب کرد ، اين در حالی 
است که بیرجند شهری است که نه دريا دارد 
و نه جنگل و نه حتی ويژگی خاصی که به 
باشد.  توجیه  قابل  مسکن  گرانی  آن  خاطر 
جای  شهروندان  از  بسیاری  برای  و  شود 
قیمت  چنین شهری  در  چرا  که  است  سؤال 

ها تا اين حد افزايش پیدا کرده است

قیمت نرخ 
بر اساس کیفیت خانه هاست

خانه  دارد  قصد  که  شهروندی  ق   . مجید 
گويد  می  آوا   خبرنگار  به  بفروشد  را  اش 
بازسازی کرده و  : من خانه های زيادی را 
فروخته ام و اکنون برای بار پنجم است که 
بازسازی قصد  از  و پس  را خريده  ای  خانه 
فروش آن را دارم ، در فروش تمام خانه ها 
روز  امکانات  با  را  مصالح  بهترين  همیشه   ،
به کار برده ام و طبیعی است زمان فروش 
چقدر  که  کنم  می  تعیین  خودم   ، خانه 
من  دهد  می  نکنم.ادامه  ضرر  تا  بفروشم 
فکر می کنم همه فروشندگان برای فروش 
می  تعیین  خودشان  را  قیمت   ، خود  خانه 
نوسانات  که  است  دلیل  همین  به  و  کنند 

بازار مسکن هیچوقت تمامی ندارد .

فعلی مسکن قیمت های 
برای خرید عالی است

اين  در  نیز  مسکن  بازار  منتقدان  از  يکی   
تورم  نرخ   : گويد  می  آوا   خبرنگار  به  باره 
جمله  از  اقالم  ساير  قیمت  رشد  با  متناسب 
با  اکنون  و  می شود  محاسبه  دالر  قیمت 
بازار  در  که  تورمی  و  دالر  قیمت  به  توجه 
برای  مسکن  بازار  فعلی  قیمت های  است، 
درباره  ادامه  در  وی  است!  عالی  خريد 
قدرت خريد متقاضیان می افزايد : چرا فکر 
بازار  از  نمی توانید  اينکه  به دلیل  می کنید 
؟ است  باال  قیمت ها  کنید،  خريد   مسکن 

باشند  داشته  يقین  خريداران  از  دسته  اين 
که همیشه برای هر کااليی خريدار در بازار 
است  ممکن  گرانی  زمان  در  البته  هست، 
تا ديروز محدوده  برای مثال خريدارانی که 
االن  بودند  کرده  انتخاب  را  شهر  جنوب 
يا  کنند  انتخاب  را  کوچک تر  متراژ  يا  بايد 
ساير  به  را  خود  انتخابی  سکونت  محدوده 

دهند. تغییر  مناطق 

آیا با افزایش قیمت بنزین
مسکن هم گران خواهد شد؟

بازار  وضع  باره  در  هم  مسکن  خريدار  يک 
پیش بینی  که  افرادی  از  دسته  آن  گويد:  می 
افزايش قیمت بنزين، مسکن هم  با  می کنند 
گران خواهد شد، دچار اشتباه بزرگی شده اند. 
افزايش قیمت بنزين و مايحتاج روزانه مردم، 
مصرف کننده،  خريد  قدرت  کاهش  يعنی 
مسکن  بازار  بنزين،  نرخ  افزايش  با  بنابراين 

با رکود مواجه خواهد شد.

تا قیمت دالر پایین نیاید
قیمت مسکن کم نمی شود

او ادامه می دهد : تا زمانی که قیمت دالر 
همین طور  نرسد،بازار  تومان   2000 زير  به 
بازار  رکود  از  بخشی   . ماند  خواهد  باقی 
مربوط  دالر  گرانی  شروع  زمان  به  مسکن 

می شود.

قیمت ها کاهش پیدا نکند
نمی توانم خانه بخرم

اين خريدار مسکن عنوان می کند: بنده بعد 

امسال   ، خانه  يک  در  سکونت  مدت ها  از 
اما  داشتم.  را  خود  مسکن  معاوضه  قصد 
نکردن  خريد  در  را  خريداران  عزم  وقتی 
قسمتی  ديدم،  فعلی  قیمت های  با  مسکن 
سپرده گذاری  بانک  در  را  خود  نقدينگی  از 
رهن  خانه  يک  ديگر،  قسمت  با  و  کردم 
نمی  نکند،  پیدا  کاهش  قیمت ها  تا  کردم، 
است:  معتقد  رضا.خ  معاوضه  کنم.  توانم 
چطور ممکن است اين تعداد واحد مسکونی 
خالی در بنگاه ها فايل شده باشد، اما قیمت 

باشد؟ نداشته  نزولی  مسکن حرکت 

افزایش قیمت ها
ربطی به مشاوران امالک ندارد

يک مشاور امالک در منطقه شمال شهر نیز 
وقتی    : گويد  می  ما  خبرنگار  با  گفتگو  در 
می خواهند  و  می کنند  مراجعه  جوانی،  زوج 
آنها  به  استطاعاتشان  و  شرايط  با  خانه ای 
و   ، شوم  می  خجالت زده  کنیم    معرفی 
چه  قیمت ها  موجود  شرايط  با  نمی دانم 
خارج  بنگاه  از  آنها  وقتی  بدهم.  جوابی 
می شوند غصه ای به غصه های خودم اضافه 
می شود، آخر يک پسر جوان چقدر درآمد يا 
پس انداز دارد که برای وديعه يا اجاره با وضع 
موجود هزينه کند. وی با بیان اينکه افزايش 
اجاره بها و قیمت مسکن در بیرجند هیچ گونه 
ارتباطی به مشاوران امالک ندارد اظهار می 
با عینک بدبینی به  کند: متأسفانه گاه مردم 
تصورشان  و  می کنند  نگاه  امالک  مشاوران 
اختیار  در  قیمت ها  افزايش  که  است  اين 
آنها  حالی  که  در  است  امالک  مشاوران 

هیچ گونه دخالتی در افزايش قیمت ندارند.
اجاره  و  وديعه  نرخ   : گويد  می  ابراهیم.ج 
و  می شود  تعیین  ها  خانه  صاحب  توسط 
متأسفانه برخی در هر نقطه ای از مشکالت 

اقتصادی  فشار  و  کاستی  با  که  زندگی 
می آورند  فشار  مستأجر  به  می شوند  مواجه 

تا کسری خود را جبران کنند.

هر کسی نرخ خود را تعیین می کند

اکنون  بیرجند  در  اجاره بها   : گويد  می  او 
بسیار باال بوده و سرسام آور است و از سوی 
و  باالست  بیرجند  در  نیز  زمین  قیمت  ديگر 
نرخ  کسی  هر  که  است  به گونه ای  شرايط 
خود را تعیین می کند و مالکان قیمت باالتر 
را مبنا قرار می دهند و وقتی معترض شويم 
سپرند.  می  ديگری  بنگاه  به  را  خود  کار 
مرجعی  هیچ  اينکه  از  گاليه  ابراز  با  وی 
صاحب خانه  سر  باالی  و  ندارد  نظارت  نیز 
مصوبه  هیچ گونه  کند:  می  بیان  نیست  هم 
و قانونی برای تعیین قیمت ها وجود ندارد و 
تشخیص فردی مبنا شده است ضمن اينکه 
اتحاديه هم اساسی برای تعیین نرخ ندارد.

نرخ مسکن در بیرجند
کارشناسی است نظر  نیازمند 

کارشناس  از  نه  مالکان  اينکه  بیان  با  وی 
کرد:  عنوان  نمی کنند  سؤال  بنگاه  از  نه  و 
شهرسازی  و  مسکن  حوزه  در  نابسامانی 
بايد  بنده  نظر  به  اينکه  ضمن  است  زياد 
قیمت های  تا  کنند  مأمور  را  حوزه ای 

کند. تعیین  شده  کارشناسی 

افزایش هزینه برای پروانه ساخت

افزايش  دلیل  هم  ساز  و  ساخت  فعال  يک 
افزايش  را  فروش  و  خريد  و  اجاره  قیمت 
هزينه های تولید مسکن می داند و می گويد 
برای  رود،  می  باال  ها  پروانه  قیمت  وقتی   :

قیمت   نکنیم  ضرر  هم  مهندسان  ما  اينکه 
فروش مسکن را باال می بريم، و خیلی برايم 
عجیب است که باال رفتن نرخ پروانه ساخت 
که  دارد  ساختمانی  مصالح  به  ارتباطی  چه 

همزمان باهم گران می شوند. 

روان سازی پروانه ساخت

“نیز  امالک  مشاوران  صنف  رئیس  “اربابی 
بیرجند  در  ها  ساختمان  گرانی  علت  درباره 
گرانی  باعث  که  عواملی  از  يکی  گويد:  می 
زمین ها و خانه ها شده است، روند طوالنی 
جواز ساختمان ها و پروانه کسب آن هاست 
کمتر  ها  پروانه  قیمت  میزان  که  چه  هر 
می  پايین  طبیعتا  هم  مسکن  نرخ  شود 
شهرداری  به  بار  چند  من  افزود:  وی  آيد 
تذکراتی  و  پیشنهادات  مهندسی   نظام  و 
در  تسهیل  و  ها  پروانه  سازی  روان  درباره 
اين امور، داده ام اما متاسفانه کارساز نبود.

هیچ مصوب و قانونی
برای تعیین قیمت ها وجود ندارد

“اربابی” عنوان می کند: درباره عدم نظارت 
اداره يا سازمانی  برای خريد و فروش، رهن 
نه  امروز  به  تا  گويد:  می  مسکن  اجاره  و 
اداره  کشور  جای  هیچ  در  بلکه  بیرجند  در 
مشاوران  عملکرد  و  نظارت  برای  ای 
مناطق  در  خانه  قطعی  نرخ  برای  امالک 
توجه  با  هرفردی  و  نداشته  وجود  گوناگون 
ساز  تازه  و  منطقه  جغرافیايی  موقعیت  به 
کند  می  تعیین  را  قیمت  ساختمانش،  بودن 
طرف  از  شده  تعیین  قیمت  با  که  کسی  و 
در  خرد  می  باشد،  متقاضی  ملک،  صاحب 

غیر اين صورت، مشتری بعدی...

نخواهد کرد تغییری  قیمت مسکن 

و  خريد  قصد  کسانیکه  به  کرد  تاکید  وی 
فروش خانه های خود را دارند، می گويم که 
تغییری  اصال  و  است  همین  مسکن  قیمت 
نوساناتی  شايد  است  درست  کرد،  نخواهد 
همین  نهايی  قیمت  اما  باشد  رابطه  اين  در 
قیمت  امسال  مرداد  و  تیر  در   شايد   است 
رهن و اجاره به اوج خود رسید ولی با توجه 
به  که  اين   بر  مبنی  رئیس جمهور  گفته  به 
ازای هر خانه خالی، بايد صاحبان اين ملک 
حالت  به  ها  اجاره  کنند،  پرداخت  مالیات  ها 
سال  به  نسبت  بازهم  ولی  برگشت،  عادی 

گذشته %5 افزايش قیمت داشتیم.
“اربابی رئیس صنف مشاور امالک” در پاسخ 
به اين سؤال خبرنگار آوا که چرا بیشتر مردم 
آورده  روی  کلنگی  اصطالحا  های  خانه  به 
اين دلیل مردم  اند، چیست؟ عنوان کرد: به 
به اين نوع خريد و فروش ها روی آورده اند 
که سود بیشتری برايشان دارد و هم صاحب 
زمین و هم خانه هستند. می پرسیم: پس اگر 
اينطور است چرا قیمت آپارتمان ها باالست 
زياد  متقاضیان  تعداد  انبوه سازی  وجود  با  و 
را روی  آپارتمان ها  دلیل گرانی  است؟ وی 
کلنگی  های  خانه  خريد  به  مردم  آوردن 
و  دولت  از  که  زمانی  افزايد:  می  و  دانسته 
و  قديمی  های  خانه  خريد  برای  ها  بانک 
بازسازی آن، تسهیالت اعطا می کنند مسلم 
است که مردم به اين سمت و سو می روند.

پروانه ساخت در هرمتری 20 هزار 
تومان افزایش داشته است

جواب  در  شهرداری”  عمرانی  معاون  “عدل، 
آن دسته از افرادی که از گرانی پروانه ساخت 
ناراضی هستند، عنوان می کند:  افزايش نرخ 

پروانه ساخت در هر متری 20 هزار تومان مسئله 
ای نیست که به خاطر آن مهندسان قیمت خانه 
ها را تا متری 200 هزار تومان افزايش بدهند. 
در حوزه  تا 30 درصدی  تخفیف 25  به  عدل 
پروانه ساخت اشاره می کند و می افزايد: درست 
است اگر قیمت پروانه ساخت افزايش هم داشته 
است در دو ماه پايانی سال برای تمام کسانی 
بگیرند  ساخت  پروانه  مجوز  خواهند  می  که 
تخفیف می دهیم وی در پاسخ به اين سؤال 
که به نظر شما آيا قیمت مسکن تا پايان امسال 
افزايش دارد يا کاهش اعنوان می کند: با توجه 
به تخفیف گفته شده از طرف شهردار امیدواريم 
که در حوزه ساخت و ساز، گرانی کمتر شود و 
مسکن در همین حالت، باقی بماند، ولی به نظر 

من قیمت ها تغییری نخواهد کرد.

تک برگی شدن پروانه های 
ساختمانی

پروانه  به گفته عدل، در زمینه روان سازی 
اقداماتی  شهردار  دستور  طبق  ساخت 
برداشته  که  قدمی  اولین  است:  شده  انجام 
انجام  های  بررسی  به  توجه  با  است  شده 
خصوصی  بخش  به  آن،  واگذاری  شده، 
شدن  برگی  تک  از  همچنین  وی  است. 
اقدامی  را  آن  و  داد  خبر  ساختمانی  پروانه 
اخذ  در  سهولت  جهت  شهرداری  از   ديگر 

است. پروانه های ساختمانی 
طوالنی  روند  درباره  مسؤل  مقام  اين 
مردم  نارضايتی  و  شده  صادر  مجوزهای 
جهت  گامی  شده  انجام  اقدامات  گويد:  می 
از  سازمان  اين  و  است  وضع  اين  بهبود 
نارضايتی  در صورت  خواهد  می  شهروندان 
از پروسه اخذ پروانه ساختمانی با شهرداری 
اسرع وقت  تا در  را مطرح کنند  اين مسئله 
در صورت نبود مشکل به آن رسیدگی شود.

بازار پرآوازه مسکن
پیش بینی مردم بیرجند درباره آینده مسکن

* شهر بیرجند همواره در طی سال های اخیر و حداقل دو دهه گذشته، یکی از شهرهای پرچالش در حوزه مسکن در کشور بوده است. * بیرجند شهری است که نه دریا دارد و نه جنگل و نه حتی ویژگی 
خاصی که به خاطر آن مسکن گران شود. * نرخ تورم متناسب با رشد قیمت سایر اقالم از جمله قیمت دالر محاسبه می شود. * تا زمانی که قیمت دالر به زیر ۲۰۰۰ تومان بازنگردد،بازار همین طور باقی 
خواهد ماند. * نرخ ودیعه و اجاره توسط صاحب خانه ها تعیین می شود و متأسفانه برخی در هر نقطه ای از مشکالت زندگی که با کاستی و فشار اقتصادی مواجه می شوند به مستأجر فشار می آورند تا 
کسری خود را جبران کنند. * هیچ گونه مصوبه و قانونی برای تعیین قیمت ها وجود ندارد و تشخیص فردی مبنا شده است ضمن اینکه اتحادیه هم اساسی برای تعیین نرخ ندارد. * قیمت زمین و آپارتمان 
درمحدوده سجادشهر،سپیده و امامت ۲۰۰ تا ۲8۰ میلیون تومان و خانه های ویالیی ساخت قدیمی 3۰۰ تا 6۰۰ میلیون  * اربابی عنوان می کند: ، روند طوالنی جواز ساختمان ها و پروانه کسب آن ها باعث 

گرانی ساختمان هاست. * عدل می گوید :  افزایش نرخ پروانه ساخت در هر متری ۲۰ هزار تومان مسئله ای نیست که به خاطر آن مهندسان قیمت خانه ها را تا متری ۲۰۰ هزار تومان افزایش بدهند.

چکیده گزارش
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به شرط  ازدواج  افزایش  احمدرضا کاظمی-  خبر: 
حال  خوندید؟  رو  خبر  تقاضا  افزایش  مالیم  شیب 
کردید وجدانا؟ با شیب مالیم ازدواج کنین تا مثال 
به جای 10 میلیون، 12 میلیون وام ازدواج بدن بهتون! 
به  طرف  یه  از  که  منطقیه  چه  این  دونم  نمی  من 
جوون ها میگن که یاال ازدواج کنید، تشکیل خانواده 
برای  درخواستتون  میگن  اون طرف  از  بعد  بدید، 
نیم مثقال وام باید با شیب مالیم افزایش پیدا کنه! یعنی 
یا زن نگیرید یا اگه گرفتید، وامش رو بذارید بعدا سر 
فرصت! فوری از محضر پا نشید برید بانک! من دقیقا 
اون عزیزانی که همچین  نمی دونم چی توی ذهن 
تِزهایی میدن می گذره. »شلخته زن بگیرید تا وامی 
هم نصیب خوشه چین ها بشود«. بر فرض مثال اگه دوتا 

دختر توی خونه دارید از قانون »تا آبجی بزرگه ات 
ازدواج نکرده واسه تو خواستگار راه نمی دیم« برای 
افزایش  شیب  تا  کنین  استفاده  کوچیک تر  دختر 
تقاضای وام کنترل بشه. برای ازدواج آقا پسرتون هم 
تا می تونید لفت بدید. یعنی اول یه 10 جلسه برید 
خواستگاری، بعد بگین حاال بذارید یه مدت رفت و 
آمد کنیم شناخت به دست بیاریم، بعد تازه برید توی 
فاز نامزدی و نامزدبازی، اونم یه دو سال طولش بدید. 
خالصه یه سه ، چهار سال که گذشت اگه همه چی 
متاسفانه  اما  عقد.  واسه  برید  اون موقع  بود  اوکی 
نیست  حسابی  روشون  خیلی  امروزی  ازدواج های 
و به صرف جاری شدن صیغه عقد نمیشه گفت اینا 
میرن حتما سر خونه و زندگیشون. مورد داشتیم طرف 

دوشنبه این هفته عقد میکنه، بعد یک شنبه هفته بعد 
طالق میگیره! تازه این پروسه چند روزه هم به خاطر 
روند اداریش و بسته بودن محضرها در آخر هفته ست 
وگرنه کار رو چهارشنبه همون هفته تموم می کردن. 
اینجوری سرمایه کشور و دوتا 10 میلیون تومن وام 
الکی هدر میره! رو این حساب به نظر من مجلس باید 
که  زوج هایی  به  فقط  ازدواج  وام  که  بذاره  قانونی 
مراسم عروسی گرفتن تعلق بگیره و ارائه یک نسخه 
از فیلم مراسم عروسی به صورت کامل+آلبوم  کپی 
عکس آتلیه عروس و داماد هم باید ضمیمه مدارک 
الزم بشه! حاال اگه اینم نتونست جلوی افزایش تقاضا 
رو بگیره، باید دادن وام رو مشروط به داشتن حداقل 
مطمئن  میشه  هم  اینجوری  کنن.  فرزند  سه  الی  دو 

بود که این زندگی ارزش 10 میلیون وام رو داشته، 
بچه هاشون می خوره و هم شیب  آینده  به درد  هم 
افزایش تقاضای وام ازدواج نه تنها مالیم بلکه کم کم 
معکوس میشه و مسئوالن محترم می تونن از این به 
بکنن! جوان  زوج های  واسه  رو  هزینه ها  همه  بعد 

 آهسته ازدواج کنید

محمدعلی محمدپور- من یک مریخی هستم که به 

زمین آمده ام. ما آن جا سردمان بود و تصمیم گرفتیم 
وضعیت زمین و زمینی ها را برای سکونت بررسی کنیم. 
جا  این  را  ماموریت  این  در  من  دنباله دار  گزارش های 
رفتیم  باالخره  که  است  این  خوب  خبر  می خوانید. 
خواستگاری. االن می دانم یک عده مریخی که احتماال 
این گزارش را می خوانند می گویند چرا همه چیز این 
کنی؟  می  ازدواج  اصال  چرا  است؟  ای  کلیشه   قدر 
اصال  خب  کنم؟  کار  چه  کال  فرمایید  می  شما  االن 
درست  چیز  هیچ  فعال  که  بگویم  قدر  همین  هیچی. 
کفش  باید  حاالها  حاال  عنایت  آقای  قول  به  و  نشده 
شب  چند  که  اتفاقی  بیایم.یک  بروم  و  بپوشم  آهنی 
پیش افتاد این بود که آقای رانتی زاده با دو تا مهمان 
معطل  دقیقه  چند  آسانسور  از  استفاده  برای  اش  ویژه 

وقت  از  کلی  رانتی زاده  آقای  قول  به  و  بودند  مانده 
همان  رفت.  هدر  اش  کننده  تجارت  های  مهمان 
شب آقای رانتی زاده آمد پیش من و پیشنهاد عجیبی 
بعد  به  این  از  خانواده اش  و  این که خود  برای  او  داد. 
من  به  ماهانه  که  گفت  نمانند  معطل  آسانسور  پای 
بنویسم  آسانسور  روی  من  تا  دهد  می  پول  مقداری 
آقای  جز  ها  همسایه  بقیه  ندهم  اجازه  و  است  خراب 
کنند. استفاده  آسانسور  از  اش  خانواده  و  زاده  رانتی 
االن هم چند روز است که هر چه همسایه ها اعتراض 
می کنند، می گویم که باور کنید آسانسور خراب است و 
اصال دست من نیست درست شود. دست تعمیرکار است 
 و تعمیرکار هم هنوز نتوانسته درست کند. بعد ازآن ها
شارژ جمع آوری می کنم و می گویم که درست شدن 

آسانسور زمان می برد. االن وضعیت طوری است که خود 
اطلس خانم هم تا بیاید پایین و برود باال کل روز را توی 
 مسیر پله ها می گذراند. آقای رانتی زاده و خانواده اش
 هم یک جوری استفاده می کنند که بقیه همسایه ها
نبرند.  بویی  آسانسور  کردن  کار  درست  وضعیت  از 
بهنام می گوید هیچ بعید نیست به تدریج همسایه ها 
به نداشتن آسانسور عادت کنند انگار که اصال تا حاال 
زمینی  بعضی  ام  فهمیده  من  که  جور  است.این  نبوده 
می  بهنام  و  دارند  را  خودشان  خاص  های  زرنگی  ها 
هست  راه  زمین  کره  روی  آدم  هر  ازای  به  که  گوید 
برای پول درآوردن. من هم کم کم دارم زرنگی کردن 
امیدوارم  و  می گیرم  یاد  را  درآوردن  پول  های  راه  و 
شما زرنگ  مامور  تشکر،  باشم.با  موفق  راه  این  در 

 زرنگ بازی

آن  ارتباطات،  جوان  وزیر  آن   - حیدری  حسام 
آن  سیم،  رو  رفته  پایش  آن  اتصاالت،  قطع  باعث 
میانگین  دهنده  کاهش  آن  تحریم،  به  شده  تهدید 
ِسنّی، آن مشغول به امور فنی، آن اندازه گیر حجم 
اعمال  با  مبارزه  حال  در  آن  منصفانه،  مصرف 
با  آن  فیلترینگ،  دکمه  بر  نشسته  آن  مجرمانه، 
آن  جینگ،  رفیِق  دورف  پاول  و  دورسی  جک 
صاحب  آن  وزارت،  به  رسیده  فنی  کارشناس  از 
همگانی  آن  جسارت،  هم(  )کمی  و  امید  و  تدبیر 
کننده  اخذ  آن  فیلترشکن،  از  استفاده  کننده 
طرح  مجری  آن  قانون شکن،  اپراتورهای  حال 
آن  قری،  خانم   ادمین  کننده  بیکار  آن  رجیستری، 
استفاده کننده از اینترنت به صورت اهرمی، شیخنا 
دادن  او  آذری جهرمی شرح  موالنا محمدجواد  و 
شرح  از  پر  مجازی  فضای  همه  که  نیست  حاجت 
صدر اوست و به هر پیج که َروی، مریدان در حال 
که  بسیار  دعای  و  اویند  مناقب  و  فضائل  شمارش 
که  است  تمام  این  او  وصف  و  می رود  عقبش  از 
و  مغرور  آذری  یک  و  بود  امید  و  تدبیر  عصاره 
وفا  قولش  به  می داد،  قول  چون  و  بود  احساس  با 

می کرد. رحمه ا... علیه.
در ابتدای کار او آورده اند که به وقت طفولیت از 
علما بود. نقل است چون به مکتب شده بود، درس 
پتروس فداکار رسید و استاد ماجرای آن گفت. بر 
پیش  تدبری  و  تاملی  و  کرد  کار  محمدجواد  دل 
پس  زین  که  کرد  عهد  خود  با  و  بنهاد  لوح  آمد. 
بر  انگشت  پیشه کند و هرگز  فداکاری  پتروسی و 
دکمه نادرست نفشارد. و حقا که بر عهد خود بود 

و نفشرد تا آخر عمر. نقل است چون تلگرام فیلتر 
گفت:  کرد؟«  فیلتر  کسی  »چه  گفتند:  را  او  شد، 

آنجا  از  روحانی  حسن  موالنا  و  شیخنا  »پیشی« 
می شد؛ گفت: »تو به پیشی نگفتی که رئیس جمهور 
کنه؟«  می  دعوات  کردی  فیلتر  رو  تلگرام  بفهمه 
پس  گفت.  ماجرایش  و  گرفت  پیشی  شماره  زود 
نادم شد و عذر و بحلی خواست. نقل است  پیشی 
می گفت.  آرام  آرام  تلخ  اخبار  و  داشت  تدبیر  که 

پیش  رفته  »تلگرام  گفت:  اول  کرد،  فیلتر  چون 
»موقتی  گفت:  بعد  میاد«.  زود  بخوره  آب  جوجو 

است و اگه بچه خوبی باشید وصل می کنم«. سپس 
از آن گفت:  بعد  و  قطع کردم؟«  من  »مگه  گفت: 
»داریم نامه نگاری می کنیم با اونایی که قطع کردن« 
همین طور  و  هست؟«  چی  »تلگرام؟  گفت:  بعد  و 
می گفت الی غیرالنهایه.در خبر است که ارتباطات 
گسترده داشت و زبان خارجکی بلد بود و شب ها 

می کرد  بازی  منشن  دورف  پاول  با  خواب  از  قبل 
قطع  و  می انداخت  میس  و  می زد  هوایی  برایش  و 

می کرد و بدین سان حقوق ملت می ستاند.
به شیخ کواکبیان گفتند: »چه گویی در باب محمد 
که  است  همان  »او  گفت:  و  گرفت  نفس  جواد؟« 
بود  فیلتر  که  توییتر  به  فیلترشکن  با  فیلتر  فصل  در 
کرده  فیلتر  خود  که  تلگرام  خاطر  به  و  می رفت 
بود از فیلترشدگان عذر می خواست« و پس از این 
جمله، دیسک کمرش عود کرد و تا مدت ها هیچ 
نمی گفت. و او را جمالت عالی است. گفتند: »این 
قبلی  طرح  با  فرقی  چه  غیرحجمی  اینترنت  طرح 
داره؟« گفت: »تو طرح قبلی فقط شما نمی فهمیدید 
اینترنت چطوری حساب میشه، تو این طرح ما هم 
کدام  رسان  پیام  »بهترین  راگفتند:  او  نمی فهمیم«. 
»چرا  گفتند:  را  او  نظر«  »اشارات  گفت:  است«. 
فیلترشکن بد است؟« گفت: »اجازه بده  از  استفاده 

این مساله رو تو یه مجموعه توییت توضیح بدم«.
در آخر کار او آورده اند که قابض الروح را دیدند 
شده؟«  »چه  گفتند:  عصبانی.  و  دست  به  گوشی 
آموزشی  فیلم های  خوام  می  ساعته  »یه  گفت: 
نمیشه.  دانلود کنم  روش های جدید جان ستانی رو 
این چه وضع اینترنته؟« و مغرضان چون این شنیدند، 
این  »برو  گفتند:  و  دادند  نشانش  محمدجواد  دفتر 
محمدجواد  سراغ  به  پس  داره«.  خوب  فیلترشکن 

رفت و شد آنچه شد. رحمه ا... علیه.
سر  ندا  هاتفی  رفت.  دنیا  از  چون  که  است  نقل 
می داد: »اگر می خواهید بدانید چه کسی از این دنیا 

رخت بربست، 3 رو به 3000666 پیامک کنید«. 

 ذکر شیخنا و موالنا محمدجواد آذری جهرمی

شعر طنز

 آه، خرخوانها چه رسوا می شوند

* محمدرضا شکیبایی زارع

 امتحانات از پی هم می روند
ُکل شان با ماتم و غم می روند
نمره ها کم کم هویدا می شوند
آه، خرخوانها چه رسوا می شوند
نمره های عده ای نزدیک بیست
بین آنها درس خواندن زندگیست

جزوه هاشان از طال مرغوبتر
مغزشان از مغز ما مرغوبتر

حافظ تک جمله های جزوه اند
گوییا آنها خدای جزوه اند

انتهای زندگیشان نمره هاست
بار اله بندگیشان نمره هاست

قصه هاشان مثل خطی یکنواخت
قصه های بهتری بایست ساخت
عده ای دیگر گرفتار تک اند

جملگی در کار تکرار تک اند
وقت آنها پُر، مجال درس نیست

خسته از خوابند و حال درس نیست
آشنای هر دیاری غیر درس

هر زمان مشغول کاری غیر درس
رد شد از افکارشان فکر کتاب
جملگی در توبه از فکر خراب

کاًل اینها مثل سرو آزاده اند
چونکه صدها نمره از کف داده اند

عده ای در قیل و قال عاشقی
در به در دنبال فال عاشقی

هر کجا باشد مهیا، می روند
هر زمان دنبال لیال می روند

تک تک اعمالشان بی ترس نیست
فکرشان هرگز کتاب و درس نیست

با فراق بال عاشق پیشه اند
روز و شب در کار این اندیشه اند

این طرف درد فراق و قهر یار
آن طرف هم خرج سنگین ناهار
گر بخواهند از طبیبی هم عالج

می نویسد از براشان ازدواج
عده ای دیگر چو ما بی کار و بار
صبح تا شب در پی شام و ناهار
نی برای نمره کاری می کنند

نی ز هجران بی قراری می کنند
کارشان بی فکر و بی عشق و هدف

عمر خود را می کنند اینجا تلف
بهر دنیا کاش، تدبیری کنند

کاش اینها هم هدف گیری کنند
گر چه آمد فصل پایاِن کالم

ماند، اما دسته بندی ناتمام
فارغ از هر دسته و تیپ و کالس
فارغ از اینکه شوم این ترم، پاس
می نویسم جمله ای ماند به جا
-مثل در برف کویری رد پا- :

“جمع” دانشجو و غم ناممکن است
البته “تفریق” آنها ممکن است

دید و بازدید خیلی مدرن!

* امیرحسین خوش حال

از آن جایی که ضیِق وقت داریم 
َو کّل هفته را مشغول کاریم!

سفر یا دیدن اقوام؛ سخت است 
و مهمانی به صرِف شام؛ سخت است

ولیکن بنده دارم نقشه ای شیک
برای دیدن اقواِم نزدیک

همان بهتر که شب توی خیابان 
سواِر خودرو با بابا و مامان
به همراه عمو و کّل فامیل 

گذاریم توی ماشین ظرف آجیل
رویم این گونه هر شب در خیابان 

درون پرشیا و جیّپ و پیکان
قرار ما بَود توی ترافیک 
برای دیدن اقوام نزدیک

بیارد خاله با خود هندوانه 
عمو هم آوَرد چایی ز خانه

برای هم سپس هی جوک بخوانیم
و هر یک ربع؛ یک سانتی برانیم!

خوریم آن جا سپس یک شام ساده
کنیم از این ترافیک استفاده
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اََدم پر َسرو َزبُونيِه:معني: در مورد شخصي گفته مي شود که حاضر جواب است وخوب سخن مي گوید.

 پا َخر ُو ُخرجين ِد ُدو نِيه:در موردي گفته مي شود که پاي حرف در میان است واز عمل خبري نیست.

عشق مادری!

برد  مارو  مون  ننه  روز  یه  بودیم  بچه  ما  آقو 
خرید،خواست یه آبمیوه گیری بخره 30تومن 
بلندمون کرد  ما  به  کم آورد چشمش خورد 
آقوی  به  مغازه  پیشخون  رو  گذاشتمون 
فروشنده گفت این بچه رو چند ورمیدارین!؟ 
آقوی فروشنده هم یه نیگا به ما انداخت گفت 
مدلش جدیده ولی کارکردش زیاده ،خالصه 
ننه مون  بیشتر قیمت گذاری نشدیم  25تومن 
نتونست آبمیوه گیریو بخره عصبانی شد وسط 
زد  کتکمون  مرگ  حد  به  ما  رو  افتاد  پاساژ 
بعدشم ولمون کرد رفت.مام دیدیم گم شدیم 
یه پلیس دیدیم رفتیم بهش گفتیم “آقو پلیس 
مهربون” ظاهراٌ طرف 4ماه بود حقوق نگرفته 
بود اعصابش خورد بود قبل اینکه جمله مون 
تموم شه با لگد زد تو سرمون 6متر پرت شدیم 
وسط خیابون 13تا ماشین از رومون رد شدن 
شانس  از  بیمارستان  شدیم،بردنمون  له  له 
عدم  به  اعتراض  در  بیمارستان  دکترای  ما 
همکاری شرکتهای بیمه اعتصاب کرده بودن 
نمیدونیم  سرمو،  باال  آوردن  دامپزشک  یه 
آدرنالین  47ساله  اآلن  که  کرد  چیکار  ما  با 
خونمون که میره باال شروع میکنیم ها ها ها 

واق واق واق واق!

 “برنده قرعه کشی !”

آقو ما یه بار تو قرعه کشی بانک 150میلیون 
برنده شدیم! درحالی که جهان در پی  تومن 
این خوش شانسی ما در بهت فرو رفته بود یهو 
یه اتفاقی افتاد که همه چی رو به حالت عادی 
بزرگ  برنده  عنوان  به  ما  برگردوند.عکس 
ها چاپ  از روزنامه  تو یکی  قرعه کشی  این 
شد،ملت حالشون از دیدن چهره کریه ما بهم 
شدن،سرانه  بیخیال  خوندنو  روزنامه  خورد 
مطالعه در ایران اومد پایین،مسئولین مارو مقصر 
کردن،البته  مون  جریمه  150میلیون  دونستن 
روزنامه  سردبیر  ظاهراٌ  نبود،  ماجرا  آخر  این 
بره  تا زنش  ببره خونه  قرار بود اون روز پول 
یه سرویس طالی جدید بخره که تو مهمونی 
فردا باهاش چشمای بیتا جونو در بیاره،بیچاره 
ماهیتابه  با  خانومش  کنه  جور  پول  نتونست 
کوبوند تو سرش طرف حافظه ش قاطی کرد 
از اونموقع تا حاال هر روز که از خواب پامیشه 
فکر میکنه همون روز اوله دوباره عکس مارو 
االن 18ساله من  میکنه!  تو روزنامه ش چاپ 
روزی 150میلیون جریمه میشم! خانومای عزیز 
که وضعیت اقتصادی موجودو میبینن چرا از 
شوهراشون توقع بیجا دارن!؟ اصالٌ آقو من چرا 

نمیمیرم از این زندگی خالص شم!؟

“مهد کودک !”

مهد  بودیم  رفته  خانوممون  با  روز  یه  ما  آقو 
کودک که بچه خواهرمونو بگیریم،اونجا که 
رسیدیم یهو یکی از ای بچه ها دوئید اومد تو 
بغل ما گفت سالم بابا جون! مام یکم خندیدیم 
برگشتیم زنمونو نگاه کردیم دیدیم داره دقیقاٌ 
به  فلسطینیا  که  میکنه  نگاه  ما  به  همونجوری 
بنیامین نتانیابو! نگاه میکنه! آقو جلو چشم بچه 
های مردم افتاد رو سرمون مارو به حد مرگ 
زد! دیدن ای صحنه ها رو بچه ها تاثیر گذاشت 
خونواده  شدن  گری  وحشی  خوی  دارای 
24سال  کردن  شکایت  ما  از  رفتن  هاشون 
رفتیم حبس.  تو حبس این داستانو برا یکی از 
زندانیا تعریف کردیم از شانس ما بابای بچه هه 
بود بخاطر همین تو این 24سالی که تو حبس 
از حبس  میزد.  بار کتکمون  بودیم روزی 18 
که اومدیم بیرون او بچه هه رو دیدیم که دیگه 
27 سالش شده بود تا مارو دید چون پدر خوبی 
براش نبودیم اونم گرفت یه فصل کتکمون زد. 
یعنی در ای جریانو بنده به طور کامل استخون 
معنای  به  اآلن  و  دادم  دست  از  خودمو  بندی 

واقعی کلمه له له هستم!

ماجراهای آقوی همساده

یک قاب لبخند

جه
گو

ی 
گر

ان با این حرکت دروازه های جدیدی به دانش خالقیت گشود!
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داشتن شغل بد از بیکاری بدتر است!

انگلیسی  محققان  توسط  گرفته  صورت  مطالعه 
بر  مستقیمی  تأثیر  کار  کیفیت  دهد،  می  نشان 
سالمت داشته و افرادی که در مشاغل سطح پایین 
)با کیفیت پایین( کار می کنند، دارای سطوح پایین 

تر نشانگرهای زیستی هستند. 
افرادی که در مشاغل با دستمزد پایین یا با استرس 
باال فعالیت می کنند، بیش از افراد بیکار با مشکالت 
سالمتی مواجه هستند. محققان دانشگاه منچستر در 
این مطالعه، 1000 شرکت کننده بین سنین 35 تا 75 
سال را که طی سال های 2009 و 2010 بیکار بودند، 

مورد بررسی قرار دادند.
استرس  سطوح  و  سالمت  اظهاری  خود  گزارش 
مزمن این افراد که بوسیله هومون ها و نشانگرهای 
 زیستی )biomarkers( مرتبط با استرس مشخص 
قرار  ارزیابی  مورد  نیز  بعد  سال  چند  طی  شد،  می 
یک  وجود  از  حاکی  آمده  بدست  نتایج  گرفتند. 
در  مزمن  استرس  باالی  از سطوح  الگوی مشخص 
افرادی بود که پس از یک دوره بیکاری، در مشاغل 
بودند؛  شده  کار  مشغول  پایین  سطح  و  کیفیت  بی 
همچنان  که  افرادی  در  استرس  سطوح  درحالیکه 

بیکار مانده بودند، کمتر از این افراد شاغل بود. 
به گفته محققان، کیفیت کار خوب با ارتقاء نمرات 
این  با  است؛  ارتباط  در  شاغل  افراد  رواِن  سالمت 
روان در  نمرات سالمت  بین  تفاوت آشکاری  حال، 
افراد شاغل در کارهای با کیفیت پایین و افرادی که 
این  بودند، مشاهده نشد.نتایج  بیکار مانده  همچنان 
 Epidemiology المللی  بین  مجله  در  مطالعه 

منتشر شد.

باغ خدا، دست خدا، چوب خدا

شدت  تکان  با  را  خرما  درخت  باغ  یک  در  مردی 
می داد و بر زمین می ریخت. صاحب باغ آمد و گفت 

ای مرد احمق! چرا این کار را می کنی؟ 
دزد گفت: چه اشکالی دارد؟ 

که  ببرد  و  بخورد  را  خرمایی  خدا  باغ  از  خدا  بنده 
گسترده  بر سفره  چرا  است.  کرده  روزی  او  به  خدا 

نعمتهای خداوند حسادت می کنی؟ 
آن  غالم!  آهای  گفت:  غالمش  به  باغ  صاحب 
آنگاه  بدهم.  را  مردک  این  جواب  تا  بیاور  را  طناب 
با چوب  دزد را گرفتند و محکم بر درخت بستند و 
برآورد،  فریاد  دزد  می زد.  او  پشت  و  پا  ساق   بر 

از خدا شرم کن. 
این   : باغ گفت  مرا می کشی. صاحب  چرا می زنی؟ 
بنده خدا با چوب خدا در باغ خدا بر پشت بنده  خدا 

می زند. من اراده ای ندارم کار، کار خداست. 
اعتقاد  من  گفت:  داشت  اعتقاد  جبر  به  که  دزد 
مرد  ای  می گویی  راست  تو  کردم  ترک  را  جبر  به 
بلکه اختیار  بزرگوار نزن. برجهان جبر حاکم نیست 

است اختیار است اختیار.

گر نتوانی با عشق کار کنی و عاشق کارت نباشی، بهتر 
است کارت را رها کنی، در کوچه بنشینی و از کسانی 

که کارشان را دوست دارند صدقه بگیری.

من هرگز شکست نخورده ام، بلکه راه هایی 
را کشف کرده ام که به آن چیزی که می خواهم 

منجر نمی شوند. - توماس ادیسون

هان! تشنه جگر، مجوی زین باغ ثمر
بیدستانی ست این ریاض، بدو در

بیهوده همان، که باغبانت به قفاست
چون خاک نشسته گیر و چون باد گذر

تا دوری نزدیک نتوانی بود. اگر همیشه دور بمانی، 
عشق خواهد مرد. اگر همیشه 
نزدیک بمانی، عشق خواهد مرد.

ایراد گرفتن وعیب جویی از دیگران بی فایده است 
و اگر به آن عادت کنید ممکن است
 به کارتان لطمه بزرگی وارد کند.

افرادی که تازه وارد در بازار کار هستند و به تازگی وارد محلی 
برای شروع به کار شده اند ممکن است ناخودآگاه خطاهایی 
انجام دهند که باعث شود تصویری ناخوشایند از خودشان در 
ذهن بقیه افراد ایجاد کنند. تصور کنید در یکی از دانشگاه 
 های خوب، در رشته ای که بازار کار مناسبی دارد تحصیل 
کرده اید. پس از صرف زمان قابل توجهی در مصاحبه شرکت 
های مختلف برای اولین بار استخدام می شوید. کار شروع می 
شود. محیط آنجا چگونه است؟ مطمئنا مانند خانه نیست. آیا 
مانند دانشگاه است؟ انتظار رو به رو شدن با چه شرایطی را 
دارید؟ اولین برخورد با مدیر و همکار چگونه خواهدبود و چگونه 
رفتار می کنید؟برای داشتن شرایط شغلی مناسب، خوب است 
نحوه تعامل با افرادی را که در ِسَمت های مختلفی در محیط 
کارتان هستند، یاد بگیرید. عموما افرادی که تازه استخدام 
می شوند، دچار خطاهای رفتاری می شوند که همان موقع 
تصویر نامطلوبی از محیط کار در ذهنشان ایجاد می شود یا 
آن که از خود آن ها تصویر نامطلوبی شکل می گیرد. در این 
متن تالش می کنیم به نکاتی اشاره کنیم که با رعایت آن 
ها از تنش هایی جلوگیری می شود که ممکن است به دلیل 
بی تجربگی در اولین برخوردهای کاری، تصویر نامناسبی از 
کارمندان ایجاد کند. چه بسا ممکن است پس از مدتی با 
تجربه کردن و آزمودن، قادر به حل مشکالت به وجود آمده 
در اثر این اشتباه ها باشیم یا آن که تا سالیان سال اثرات 

نامطلوب ناشی از این اشتباه ها را همراه خود داشته باشیم.

دیر رسیدن به محل کار در 
هفته اول اشتباهی بزرگ است

تمام تالش خود را برای نماندن در ترافیک، ایستگاه های 
مترو، آسانسورها و... به کار گیرید. با دیر رفتن خود را فردی 
بی فکر و بی برنامه نشان می دهید. دیررفتن به محل کار 
نشان از ویژگی های غیرحرفه ای کاری تان دارد که در 
 روز اول آن را نشان داده اید. داشتن نظم و انضباط یکی از 

مهم ترین ویژگی های فرد موفق در شغلش است.
یکی از نکات مهم دیگر،

 درک حد و مرزتان در محل کار است
تفاوت »دوست بودن« و »رفتار دوستانه داشتن« را درک 
کنید. آرام پیش بروید. مرزهای بین زندگی شخصی و زندگی 
حرفه ای تان را مشخص کنید. درباره مطرح کردن اطالعات 
شخصی تان با همکاران بسیار محتاط باشید. از روابط عاطفی 

خود در محیط کار سخن نگویید.
تالش کنید برای صحبت کردن

 بیشتر روی موضوعات کاری تمرکز کنید
مراقب دوستی هایی که با همکارانتان بیرون از محیط کاری 
برقرار می کنید باشید، زیرا در صورت رخ دادن این ارتباط، 

احتماال کنترل اوضاع از دستتان خارج خواهد شد.
وارد جمع غیبت گویی و شایعه پراکنی نشوید

به نظر می آید بهترین زمان برای برقراری رفتار دوستانه با 
همکارانتان، زمان ناهار یا زمان هایی مشابه این است؛ اما 

مراقب باشید که وارد جمع غیبت گویی و شایعه پراکنی 
به  شدن  نزدیک  برای  خوبی  راه  که  آن  با  زیرا  نشوید؛ 
همکاران است، باعث دلخوری فردی از همکاران سازمان و 
خراب شدن وجهه تان خواهد شد. هیچ کس انتظار ندارد در 
روز اول همه چیز را بدانید. اگر چیزی برایتان واضح نیست، 
احتماال همکارانتان ترجیح می دهند به جای این که امور را 
حدس بزنید، از آن ها سوال کنید. آنها خوشحال می شوند 

تجربیاتشان را در اختیارتان قرار دهند.
یکی از مهمترین رفتارهایی که باید بدانید نحوه 

پرسیدن درباره چیزهایی است که نمی دانید
نشان دادن این که هر چیزی را می دانید خوشایند نیست. 
در آغاز می توانید از مدیرتان بپرسید که چگونه باید کارتان 
را انجام دهید و او چه انتظاراتی از شما دارد. هیچ فردی در 
محل کار دوست ندارد یک فرد تازه وارد به او بگوید که 
چگونه کارش را انجام دهد. در صورت انجام این کار انتظار 
 رنجش کارمندان با سابقه بیشتر را داشته باشید، مگر آن که

توصیه تان، توصیه منحصر به فردی باشد.
چنانچه شرکت یا سازمان، توری برگزار 

کرد در آن شرکت کنید
و  خودتان  معرفی  برای  مناسبی  زمان  موقعیت،  این 
میزتان  تمام مدت نشستن پشت  است.  ارتباط  برقراری 
اجازه تعامل با همکارانتان را نمی هد و فرصت ارزنده ای 

را از دست می دهید.

یکی از مهم ترین ویژگی های افراد موفق شبکه سازی و 
حفظ روابط کاری است. این مولفه برای سازمان ها نیز موثر 
است. هر اندازه افرادی که در یک سازمان مشغول به کار 
هستند با یکدیگر ارتباط بهتری برقرار کنند، کارهای تیمی 

تعریف شده در سازمان بهتر انجام خواهد شد.
وانمود کردن به این که هیچ چیزی

 را متوجه نمی شوید، کار اشتباهی است
برخی افراد وقتی که تازه در سازمانی مشغول به کار می 
متوجه همه  که  دهند  نشان  اگر  کنند  شوند، گمان می 
داده شده هستند، مجبورند همه آن  توضیح  موضوعات 
کارها را خودشان انجام دهند؛ در نتیجه بار کاری شان 
افزایش می یابد. وانمود کردن به این که هیچ چیزی را 

متوجه نمی شوید، کار اشتباهی است.
این رفتار درستی نیست. اگر متوجه امور می شوید، آن 
را نشان دهید. در این حالت رییستان متوجه مزیت ها و 

مهارت های شما خواهدشد.
مدیرتان، معلم یا یکی از والدین تان نیست

ممکن است او به رشد شخصیتی تان توجهی نداشته باشد؛ 
بنابراین باید یاد بگیرید خود را با محیط کاری منطبق کنید. 
در هر سازمانی قوانین و محدودیت های مخصوص به آن 
سازمان وجود دارد. این موضوع درباره نوع پوشش ظاهری 
در محیط کار دارای اهمیت است. متناسب با شغلی که دارید 

و سازمانی که در آن مشغول به کار هستید، لباس بپوشید.
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حرف های ابریشمی موفقیت

شعر روز 

پیامک

عارفانه روز 

یک لحظه مکث کن

نگرش

آیه روز  

و نیکی با بدی یکسان نیست ]بدی را[ آنچه خود بهتر است دفع کن آنگاه کسی که 
میان تو و میان او دشمنی است گویی دوستی یکدل می  گردد. سوره فصلت، آیه 34

حدیث روز 

بهتر از زندگي چیزي است که چون از دستش دهي، از زندگي بدت آید، و بدتر از مرگ چیزي است که چون به سرت آید مرگ را 
دوست بداري. امام حسن عسکری )علیه السالم(

سبک زندگی

مراقب این اشتباهات در اوایل کار جدیدتان باشید

جدول کلمات                        

خاورشناس  و  مورخ   -1 افقی: 
قهرمانان- اثر  مولف  انگلیسی 
شیوا و بالغ 2- دست چپ - علم 
مطالعه و حرکت- معروف و شهیر 
و  رها   - برق  فلز   - فربهی   -3
اثری   -4 مشتری  سیاره   - آزاد 
اتریشی  روانشناس  زیگموند  از 
- هدایت کننده 5- پر حرفی - 
بندگاه بین ساعد و بازو - منزل 
و نشیمن - حرف فاصله 6- نوعی 
از  فیلمی   - خودرو  سرخ  گل 
داریوش فرهنگ - عدل و انصاف  
7- گرد هم آینده -  جام قهرمانی 
- پوشش پرنده 8- جذاب و دلربا 
اسالمی  جمهوری  خبرگزاری   -
برف  زمستانی 9-  ورزشهای  از   -
ریزه - نظر و تدبیر - ملخ دریایی 
13- ابزار و سایل رساندن پیام - 
سایه گاه - نفس خسته -  دوختن 
14- مردمک چشم - تهمت زدن - 
عالمت و نشان 15- نیک ان برازنده 

ادمی است- از امراض چشم. 

عمودی: 1-معروف ترین بنای 
تاریخی در زمان ساسانی - تصور 
شدید  تنگی  نفس   -2 کردن 

از   - رسم  طبق  و  متعارف   -
حاالت دریا - سازمان جاسوسی 
آمریکا 3- نقاش ارژنگ و مدعی 
آزمایش - پشیمان  پیامبری - 
4- مطلب نهفته در دل - یکی 
 - افریقا  شمال  شهرهای  از 
شهری در استان کردستان 5- 
زمزمه کننده و سراینده - پیشوا 
و مقتدا 6- سر و جادو - انچه که 
ناپایدار و بی دوام باشد- سنگ 
آسیاب 7- زادگاه رازی - دوری 
و فراق - سرگرد سابق- طالی 
سیاه 8- ضرورت و ایجاب - از 
صلح   - عتیق  عهد  پیامبران 

فصل   - طایفه   -9 سازش  و 
زرد - رود بزرگ - جوی خون 
10- عدد وحدانیت - نام وزیر 
مامور  که  ماد  پادشاه  آستیاگ 
پوشیده    - کشتن کورش شد 
سخن گفتن 11- دسته و گروه 
- دیندار 12- طارمی - کشوری 
در امریکای مرکزی 13- امیدوار 
- پرده ای که در پیش در خانه 
بیاویزند - مهربانی 14- آغشته 
به سم - لنگه چیزی - پنهان 
و  زدن  ضربه  قصد  به  شدن 
مسی  کاسه  دشمن-  بر  هچوم 

15- پایداری- نیک پی

جدول 3981

123456789101112131415
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

123456789101112131415
زوامیناناداپا1
باخرسارماهملک2
وراددودومانیب3
ردنکسایامهادا4
عمانیدتفرخیت5
جرنامردیهانا6
مومییارادلوون7
اتکییبنحیبق8
قلحمروادایرال9
ادرایناکراری10
ربورتممرالاگ11
هرکنمیرانایرا12
زیلاجراشمداوم13
راوهماماکاریا14
دنبوزابهزاغان15

نهــال عنــاب
انار، انگور،انجیر، زیتون، رز و ...

09011251205
پروانه بهره برداری واحد پرورش 
جوجه گوشتی به نام محمدامین 

سلیمانی فر به شماره ملی 
5239638802 مفقود گردیده 
و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

بازیابی اطالعات فوق تخصصی و تعمیر هارد  سورن

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

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

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

PC3000 با جدیدترین دستگاه روز دنیا

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

را تجربه کنید.   09158668002

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

یک قطعه زمین  1000متری  با سند مالکیت 
جنب صداو سیما به فروش می رسد.

09354804730

فروشــی
 باغ واقع در دشت بجد 

به مساحت 2700 متر، حصار شده
 با 130درخت )زرشک، عناب و 

پسته( 5 ساله و یک ربع آب شیرین
 حاشیه آسفالت

09156692845

دو مجموعه در معلم  13
 یک مجموعه دو طبقه هر کدام پنج 
خواب مجموعا 600 مترمربع و یک 

مجموعه شامل یک باب آپارتمان
 4 خوابه )200 مترمربع( و یک سالن 

10اتاقه )350 مترمربع( ، دارای 
پارکینگ به صورت مجزا و یا یکپارچه 

رهن یا اجاره داده می شود.
 )مکان سابق کانون زبان ایران(

09151642449

نصب داربست فلــــزی
 با قیمت مناسب در اسرع وقت  

09153637507 - حسینی 

نقاشـی ساختمان
رنگ روغن - آکرولیک 

 پالستیک - کناف 
و نظافت پایان کار

 09152641848- جعفری

حمل  اثاثیه منزل
 با خاور مسقف 

و کارگر ماهر
)ضمنا کارگر تنها نیز داریم(

09159639065 
 علـی آبادی 

 

ارسال رایگان ویژه مشترکین ) پیک ها مجهز به دستگاه کارت خوان می باشند(
7500تومانچلو پاچین   5300 توماناستامبولی با گوشت

 12000تومانچلوکباب سناتوری  5800 تومانچلوخورشت قیمه   
 14000تومانچلوکباب برگ      6000 تومانچلوخورشت سبزی

  13000تومانچلوکباب بختیاری    7000 تومانزرشک پلو با مرغ             
 16500تومانچلوکباب سلطانی  7000 تومانچلو کباب کوبیده 
 13000تومانمرغ بریان کامل   7500 تومانچلوجوجه کباب  

غـذای آماده و شـله مشهدی یـاس )پاسداران(:

کیفیت باال به همراه قیمت پایین، راز ماندگاری ماست
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 3 2 4 4 8 0 0 0  -  3 2 4 4 8 9 8 9 -3 2 2 0 4 4 3 1 تلفـن سفارشـات:    

همـراه: 09155610366   
بـا مدیریـت رمضــانی

شلــه مشهــدی یــاس
 هرهفته جمعه ها: ساعت توزیع 6:30 صبح به بعد
 هرهفته دوشنبه ها: ساعـت تـوزیع 18:30 به بعد

در رشته های مینی گلف، گلف، بدنسازی ، وزنه برداری 
از عالقه مندان ثبت نام به عمل می آورد.

باشگـاه فرهنگـی ورزشـی پوریـا

 زمان ثبت نام روزهای زوج از ساعت 17 الی 20 -  09155618109 بهدانی
شهرک شهیدمفتح، انتهای خیابان تالش، ضلع غربی توانبخشی حضرت علی اکبر )ع(
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برگ زرین دیگری برافتخارات پرورش اندام 
وپاورلیفتینگ قاینات

بار درکشور موفق به کسب  اولین  نژاد و قربانی برای  آقایان هادی 
مقام اول ودوم مسابقات پاورلیفتینگ جایزه بزرگ wrpf انتخابی 

مسابقات روسیه شدند.

3 مدال رنگارنگ برای خراسان جنوبی
 در مسابقات کیوکوشین کاراته خراسان

کاراته کاهای خراسان جنوبی 3 مدال رنگارنگ در مسابقات کیوکوشین 
کاراته خراسان دشت کردند. در مسابقات کیوکوشین کاراته ماتسوشیما 
استان های خراسان در رده سنی نوجوانان، سید محمدرضا حسینی با 
غلبه بر حریفان خود قهرمان شد و  امیرحسین مردانی نیز در جایگاه 
سوم مشترک قرار گرفت. همچنین در رده سنی جوانان محمد امین 
خراسان  تیم  داد.  اختصاص  خود  به  را  قهرمانی  نایب  مقام  سخاوتی 
جنوبی با 11 کاراته کا به مربیگری ایرج اکبریان در مسابقات جام پلیس 
و مردم در مشهد با حریفان خود رقابت کرد. سید شاهرخ حسینی از 

داوران کاراته استان نیز در این مسابقات قضاوت کرد.

نوجوانان فرنگی کار خراسان جنوبی 
به مصاف ملی پوشان می روند

نوجوانان فرنگی کار خراسان جنوبی به مصاف ملی پوشان می روند. رئیس 
هیئت کشتی خراسان جنوبی گفت: در مسابقات کشتی قهرمانی کشور، 
می کنند. ملی پوشان صف آرایی  مقابل  در  استان  فرنگی کار  نوجوانان 
نوجوانان  اوپن  قهرمانی  مسابقات کشتی  کرد:  اظهار  عباس سروری 
کشور  فرنگی کاران خراسان جنوبی در مقابل ملی پوشان روی تشک 
می روند.وی تصریح کرد: محمدرضا جنگی، هاشم زنگویی، امیرحسین 
ملی  ماراتن  این  در  استان  موزرمی کشتی گیران  مرتضی  و  خسروی 
هستند که سرپرستی و مربیگری تیم را غالمرضا باغبان بر عهده دارد.

قهرمانی  افزود: مسابقات کشتی  رئیس هیئت کشتی خراسان جنوبی 
استان  میزبانی  به  دی ماه  تا 30  از 25  کشور  نوجوانان  فرنگی  اوپن 
کرمان در شهر سیرجان برگزار می شود.سروری یادآور شد: مسابقات 
قهرمانی کشتی کشوری اوپن از باالترین سطح فنی رقابت ها برخوردار 
و حضور کشتی گیران و قهرمانان ملی پوش از ویژگی های بارز آن است.

ادای احترام جامعه کشتی به دریانوردان فقید 

به  کشور  جوانان  آزاد  و  فرنگی  کشتی  عمومی  های  رقابت  مهر- 
ترتیب روزهای 25 تا 2۹ دی ماه در خانه کشتی تهران و رقابتهای 
عمومی کشتی فرنگی و آزاد نوجوانان نیز روزهای 25 تا 2۹ دیماه در 
مجموعه ورزشی امام علی )ع( شهرستان سیرجان برگزار می شود. 
»گرامیداشت  نام  با  را  رقابتها  این  کشتی  فدراسیون  اساس  این  بر 

دریانوردان کشتی سانچی« برگزار خواهد کرد.

آرتروز و خشکی صبحگاهی

آخرین خبر- عالمت اولیه نشاندهنده بیماری 
آرتروز روماتوئید می تواند خشکی بدن به هنگام 
صبح باشد. معموال افراد مبتال به این بیماری 
درد  تورم  و  گرما،  قرمزی،  نظیر  عالیمی  از 
مفاصل و کاهش شدت حرکت مفاصل درگیر 
صبحگاهی  برند.خشکی  می  رنج  بیماری  با 

انجامد  طول  به  دقیقه   30 از  بیش  که  بدن 
می تواند نشانه آرتروز باشد.به گفته محققان، 
خشکی بدن، به خصوص به هنگام بیدارشدن 
از خواب در زمان صبح یا بعد از نشستن پشت 
میز یا رانندگی با اتومبیل برای مدت طوالنی، 
نشانه آرتروز است. خشکی بدن به هنگام صبح 
انجامد، دلیل  از یک ساعت بطول  اگر بیش 

خوبی برای مراجعه به پزشک است. 

مهر- طبق نتایج یک مطالعه، باغبانی در سنین باال نه تنها به حفظ 
تحرک و فعالیت سالمندان کمک می کند، بلکه سالمت روانی و 
با  مرتبط  معموال مشکالت  کنند.  تقویت می  نیز  را  جسمی شان 
افزایش سن همزمان باهم در سنین باالتر روی می دهند.درحالیکه 
ورزش منظم و مداوم و رژیم غذایی مناسب به عنوان شیوه ای 
به  محققان  شود،  می  توصیه  باال  سنین  در  سالمت  حفظ  برای 

گزینه دیگر حفظ سالمت برای افراد مسن پی برده اند: باغبانی. 
در  ساعت  سه  از  بیش  که  مسنی  زنان  دهد  می  نشان  ها  یافته 
روز به کارهای خانه می پردازند و کمتر یا بیشتر از هفت ساعت 
در شب می خوابند، کمتر در وضعیت سالمت خوبی قرار دارند.با 
بر  تاثیری  اند که وضعیت مشابه هیچ  دریافته  این حال محققان 
زنان  روزمره  کارهای  گویند:   ندارد. محققان می  مردان  سالمت 

نظیر تمیزکاری و پخت و پز دارای فواید محدودی هستند چراکه 
تحرک فیزیکی همراه با این کارها نیست، ورزش محسوب نمی 
شوند و محرکی برای ذهن هم نیستند، از اینرو به حفظ سالمت 
به  خانه  به  مربوط  امور  در  مردان  اما  کنند.  نمی  چندانی  کمک 
جسمی  لحاظ  از  که  پردازند  می  نگهداری  و  تعمیرات  و  باغبانی 

برای سالمت خوب هستند.

باغبانی به حفظ سالمت سالمندان کمک می کند

شکست دادن ویروس سرماخوردگی 

نامه نیوز- وقتی فصل سرما و آنفلونزا فرا می 
رسد احتماال منتظر هستید که شما و یا یکی از 
اطرافیانتان هم دچار سرماخوردگی و یا ویروس 
آنفوالنزا شوید. اما با راه کارهای زیر می توانید 
از بیماری و ویروس آنفوالنزا و سرماخوردگی در 
امان بمانید. دست هایتان را مرتب بشویید: چه 

سرکار باشید و چه در خانه و یا مدرسه و دانشگاه 
هایتان  دست  بشویید.  مرتب  را  هایتان  دست 
را ضد عفونی کنید. از دست زدن به صورتتان 
اجتناب کنید. سالم زندگی کنید. از افراد بیمار تا 
حد امکان دوری کنید. از دستمال کاغذی استفاده 
کنید: همواره در فصل سرماخوردگی دستمال 
کاغذی در دسترستان باشد و از طرفی از یک 

دستمال فقط یک بار استفاده کنید.

با این دمنوش به جنگ کم خونی بروید

بهداشت نیوز- دمنوش افسنتین کم خونی را 
رفع و خون را تصفیه می کند و برای افرادی 
افسنتین  است.  مناسب  دارند،  سودا  غلبه  که 
گیاهی علفی است که رنگ برگ های آن سبز 
مایل به سفید و گل های آن به شکل خوشه 
و به رنگ  قرمز و زرد است. دمنوش افسنتین 

رسوب رگ ها را نیز از بین می برد؛ مبتالیان 
به تصلب شرایین و افرادی که سکته مغزی 
کنند. استفاده  دمنوش  این  از  باید  کرده اند 
نیز موثر  دمنوش افسنتین برای تقویت قلب 
است. اشخاصی که دچار بی خوابی، خواب های 
آشفته )کابوس( و عصبانیت هستند باید از این 
دمنوش استفاه کنند. دمنوش افسنتین حافظه 

را تقویت و سرگیجه را رفع می کند.

  پارکینسون و احساس بیقراری در شب

مهر- طبق نتایج مطالعات، افرادی که عادت به 
لگد زدن یا ضربه زدن در خواب دارند ممکن است 
مبتال به اختالل مرتبط با بیماری پارکینسون، 
بخصوص در مردان، باشند. در حالیکه افراد سالم 
در طول خواب آرام دراز کشیده و خوابیده اند، اما 
افراد مبتال به RBD در طول خواب و بخصوص 

در زمان خواب دیدن، لگد و ضربه زده و فریاد 
می کشند.مطالعه نشان می دهد مردان مبتال به 
RBD با کمبود دوپامین مواجه هستند و دارای 
نوعی التهاب در مغزشان هستند. دوپامین ماده 
ای شیمیایی در مغز است که بر هیجانات، حرکات 
و احساسات لذت و درد تاثیر می گذارد.به همین 
خاطر ریسک ابتال به پارکینسون یا دمانس )زوال 
عقل( با افزایش سن در این افراد بیشتر می شود. 

آسان ترین راه کاهش فشارخون

سالمت نیوز-  فقط فشارخون تان نیست که با 
این روش، پایین می آید. اگر چند هفته، درست 
نفس بکشید و بدن تان را در وضعیت مناسب قرار 
دهید، استرس تان کم می شود، امیدتان به زندگی 
باال می رود و اعتمادبه نفس تان هم افزایش پیدا 
می کند. بله! واقعا به همین سادگی، زندگی تان 

دگرگون می شود. کافی است در تمام ساعات 
روز، مراقب وضعیت بدنی تان باشید؛ شانه های 
خود را عقب بدهید، گردن تان را صاف نگه دارید 
و حتی وقت خم شدن، به جای گودکردن کمر، 
درحالتی صاف، بدن تان را از نیمه، خم کنید. اگر 
صاف راه بروید، صاف بنشینید و روی تشک 
و بالشت مناسب بخوابید، و البته در تمام این 

لحظات، عمیق و شکمی نفس بکشید.

واژگوني وانت مزدا دو مجروح برجای گذاشت 

رئیس پلیس راه استان گفت:واژگونی سواري وانت مزدا در محور 
قاین-گناباد دو مجروح برجای گذاشت.  سرهنگ حسین رضایی 
در تشریح این خبر اظهار داشت:صبح روز گذشته با اعالم مرکز 
فوریت های  پلیسی 110مبنی بر تصادف در کیلومتر 15محور 
قاین-گناباد بالفاصله مأموران پلیس راه به همراه گروه امداد به 
محل سانحه اعزام شدند. وی افزود:مأموران با حضور در صحنه 
مشاهده کردند که خودروی وانت مزدا واژگون شده است که در 
این حادثه ،راننده و سرنشین خودرو مجروح و جهت مداوا به 
بیمارستان منتقل  شدند.  سرهنگ رضایی تصریح کرد:علت 

حادثه در دست بررسي است. 

محاکمه همسر چهارم به اتهام قتل دخترخوانده

مردی سالخورده به محض ورود به خانه با جسد دختر 16 ساله اش راحله روبرو شد. با حضور پلیس، ماموران به بررسی صحنه جرم پرداختند و 
پسر شش ساله خانواده را در حالی که در کمد دیواری خوابیده بود، پیدا کردند؛ راز قتل راحله، در سینه این کودک بود. او گفت: »در اتاقم بودم 
که دایی  ام به خانه  مان آمد. او و مادرم سوسن به زور خواهرم را خفه کردند و من هم از ترس در کمد دیواری مخفی شدم و همانجا خوابم برد.«

با این اظهارات، سوسن و برادرش دستگیر شدند اما هر دو قتل را انکار کردند. پرونده برای صدور حکم در اختیار دادگاه کیفری قرار گرفت 
و اولیای دم قصاص خواستند. سپس سوسن گفت: »شوهرم بداخالق بود و من چهارمین همسر او بودم. مرا کتک می زد، طوری که سر و 
صورتم همیشه کبود بود. روز حادثه برادرم به خانه ما نیامده بود. حدس می زنم شوهرم، راحله را کشته باشد.« برادر متهم نیز که با قرار وثیقه 
آزاد شده بود، منکر معاونت در قتل شد و گفت ارتباط چندانی با خواهرش نداشت.سپس پسر سوسن که در زمان حادثه شش ساله بود به عنوان 
شاهد گفت: »آن روز در اتاقم بودم که صدایی از اتاق راحله آمد. به آنجا رفتم و دیدم مادرم، پاهای راحله را گرفته و دایی ام یک بالش روی 
صورت او گذاشته و فشار می دهد. وقتی مرا دیدند، داد زدند اگر بیرون نروی، تو را هم خفه می کنیم. من از ترس داخل کمد دیواری مخفی 

شدم.« در پایان دادگاه، سوسن به قصاص و برادرش به حبس محکوم شد.

76 کیلو تریاک در طبس کشف شد 

و  76کیلو  کشف  از  طبس  شهرستان  انتظامي   فرمانده 
500گرم تریاک در این شهرستان خبر داد.  سرهنگ محمود 
انتظامي  اظهار داشت:مأموران  این خبر  علیپور در تشریح 
شهرستان هنگام کنترل محورهاي عبوري به یک دستگاه 
کامیون مشکوک و خودرو را جهت بازرسي متوقف کردند. 
از خودرو 76کیلو و  بازرسي  اظهار داشت:مأموران در  وي 
بود  شده  جاساز  اي  ماهرانه  طرز  به  که  تریاک  500گرم 
کشف کردند . فرمانده انتظامي شهرستان طبس افزود:در این 
عملیات یک دستگاه خودرو توقیف و متهم با تشکیل پرونده 

جهت سیر مراحل قانوني به مراجع قضایي معرفي شد. 

کار خوب اتفاقی نیست

 حمــل
  اثاثیـه 

 با  کارگر ماهر و ماشین اتاق بزرگ
 مسیر مشهد و  زاهدان 

 حمل یخچال ساید در اسرع وقت
حمل بار برای خارج شهر 

 20 میلیون بیمه

ل بار
حم

 100 درصد تضمینی

 09159618581  
فاروقی

تزئینات ساختمان رحیمی
کناف، دیوار پوش، 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

مرکز پخش کلی و جزیی باطری های ایرانی و خارجی 
صبا باطری، برنا باطری، توان باطری

سپاهان باطری و دلکور کره با برگ سبز 
نمایندگی رسمی باطری اتمیک

 تارگت در خراسان جنوبی

خیابان قدس، بین قدس 5 و 7
 نرسیده به چهارراه عدل 

  بازرگانی باطری سعیدی )نمایندگی تعاون قدس(

09155612287 - 32423766  سعیدی

ایزوگـام  شفیعـی
آسفالت )محوطه و پشت بام( و  قیرگونی

 32225494 - 09151630283   صیادشیرازی، مجتمع میرداماد، واحد 98

32435686-09365237014-09157063220 - خسروی

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

ی
مین

ض
د ت

رص
1 د

00

* 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
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اقامه نماز باران در بیرجند

گروه خبر-نماز طلب باران امروز دوشنبه در مصلی 
 المهدی بیرجند برگزار می شود. براساس خواسته های
مردم به دلیل کاهش بارندگی و خشکسالی های 
باران( رأس  استسقاء)نماز  نماز  امروز  پی در پی  
بیرجند  المهدی  مصلی  محل  در   10:30 ساعت 
می شود. اقامه  اسدی  االسالم  امامت حجت  به 

فرمانداری بشرویه افتتاح شد

حضور  با  بشرویه  فرمانداری  تسنیم-ساختمان 
بشرویه،  شهرستان های  مردم  نماینده  استاندار، 
طبس، فردوس و سرایان در مجلس و هیئت همراه 
افتتاح شد. صبح دیروز استاندار و هیئت همراه به 
از  استقبال  کرد.مراسم  سفر  بشرویه  شهرستان 
استاندار با حضور فرماندار، امام جمعه، مسئوالن و 
جمعی از مردم انجام شد و بعد از آن استاندار در 
حسینیه گلزار شهدا حضور یافته و با آرمان های شهدا 
استاندار،  برنامه کاری  اولین  میثاق کرد.در  تجدید 
ساختمان فرمانداری شهرستان بشرویه افتتاح شد.  

کاهش ۴ درصدی جرائم ضرب و جرح 
در نیروهای مسلح خراسان جنوبی

مسلح  نیروهای  قضایی  سازمان  شبستان-رئیس 
خراسان جنوبی گفت: جرائم ضرب و جرح نیروهای 
مدت  به  نسبت  جاری  سال  در  استان  مسلح 
مشابه سال گذشته ۴ درصد کاهش داشته است. 
محمدپور با بیان اینکه پیشگیری از وقوع جرم و 
اصالح امور و به تعبیری امر به معروف و نهی از 
منکر است، ادامه داد: در همین راستا در طول سال 
جاری جلسات منظم و مستمر فصلی پیشگیری از 
های  یگان  ارشد  فرماندهان  با حضور  جرم  وقوع 
این  بر  تمام همت  برگزار شده و  نیروهای مسلح 
بوده تا مؤلفه های از قبل تعیین شده را عملیاتی 
کنند و کمیسیون های تخصصی قضات نیروهای 
مسلح نیز هرماه برگزار می شود.مدیرکل پیشگیری 
از وقوع جرم و عفو و بخشودگی سازمان قضایی 
نیروهای مسلح  نیز از کاهش 10 درصدی جرایم 
این  گفت:  و  داد  خبر  کشور  مسلح  نیروهای  بین 
آمار نشان می دهد فعالیت های اصالحی تمامی 
مجموعه های ذیربط بسیار تاثیرگذار است. فرمانده 
مرزبانی هم گفت: مرزبانی استان تمامی سعی و 
بین  وقوع جرم  از  پیشگیری  برای  را  تالش خود 
جرایم  آمار  که  طوری  به  گرفته  کار  به  کارکنان 
در بسیاری از موارد در استان به صفر رسیده است.

مانور کامل طرح اضطراری 
در فرودگاه بین المللی بیرجند

تسنیم-مانور ۲ ساالنه طرح اضطراری فرودگاه بین 
المللی بیرجند طی مراسمی با حضور مسئوالن در 
محل این فرودگاه برگزار شد.هادی سالمی در حاشیه 
برگزاری مانور  ۲ ساالنه طرح اضطراری فرودگاه بین 
المللی بیرجند اظهار کرد: هر دو سال مانور کاملی 
در فرودگاه بین المللی بیرجند برگزار می شود.وی به 
اهداف برگزاری این مانور اشاره کرد و افزود: هدف از 
برگزاری مانور طرح اضطراری در فرودگاه بین المللی 
بیرجند، تمرین برای روزهای حادثه در فرودگاه است. 

 تذکر نماینده شهرستان های 
سربیشه و نهبندان در مجلس به 

صندوق بیمه محصوالت کشاورزی

در  نهبندان  و  سربیشه  مردم  خبر-نماینده  گروه 
مجلس درخصوص پرداخت نکردن غرامت وامهای 
محصوالت  بیمه  صندوق  به  عشایر  شده  بیمه 
کشاورزی تذکر کتبی داد. نظر افضلی در این تذکر 
اعالم کرده است : با توجه به اینکه اکثر عشایر و 
دامداران به علت خشکسالی و سایر عوامل، متحمل 
خسارت و تلفات دامهای بیمه شده خود شده اند، 
محصوالت  بیمه  صندوق  توسط  غرامت  ولی 

کشاورزی پرداخت نمی گردد.

قطع آب در بیرجند
شهر  مشترکان  از  تعدادی  آب  مقدم-  دادرس 
است.  قطع  دی   ۲5 دوشنبه  امروز  بیرجند 
استان  فاضالب  و  آب  شرکت  اطالعیه  براساس 
که  آب  توزیع  شبکه  تعمیرات  عملیات  منظور  به 
شهروندان  به  مطلوبتر  خدمات  ارائه  به   منجر 
از مشترکان خیابان های معلم  تعدادی  می شود، 
و مهرشهر بیرجند با قطع آب مواجه خواهند بود.

کمیته اشتغال و سرمایه گذاری شهرستان بیرجند برگزار شد 

ناپایداری دمای هوا در خراسان جنوبی
گروه خبر- رئیس گروه پیش بینی و صدور پیش آگاهی های جوی اداره کل هواشناسی خراسان جنوبی گفت: با توجه به تداوم جریان های پایدار جوی و الگوی فشاری 
در سطح زمین در امروز  به صورت موقت شاهد افزایش دما و روز سه شنبه شاهد کاهش قابل مالحظه دما در استان خواهیم بود. رضا برهانی  افزود: بررسی همدیدی و 
آینده نگری نقشه های هواشناسی بیانگر این است که تا پایان هفته جاری آسمان کم و بیش بدون ابر و تنها پدیده قابل توجه وزش تندباد گاهی با گرد و خاک خواهد بود.

شیوع 67 درصدی اضافه وزن و چاقی 
در بین کارکنان ادارات بیرجند

صدا و سیما -معاون تحقیقات و پژوهش و رئیس 
مرکز تحقیقات قلب و عروق دانشگاه علوم پزشکی 
بیرجند گفت: پژوهشی بر روی ۲19 نفر از کارکنان 
 ادارات مختلف در بیرجند به صورت مقطعی اجرا شد.

کاظمی گفت:بر اساس نتایج به دست آمده، 67.6 درصد 
از افراد مورد آزمایش در این تحقیق دارای اضافه وزن و 
چاقی هستند وی  با اشاره به اینکه 57 درصد افراد مورد 
بررسی در این تحقیق دچار چاقی شکمی هستند گفت: 
59.3 درصد این افراد به چربی خون، ۲6 درصد به 
فشار خون و 9.6 درصد نیز به دیابت هم مبتال هستند.

 
آخرین اخباراز واکنش جریانات 
سیاسی استان به استعفای یک   مدیر

 دادرس مقدم - طی روزهای گذشته تعدادی از کانال های
 اصالح طلب استان با اعالم خبر استعفای المعی ،

 مدیر کل آموزش و پرورش استان و ابراز گالیه مندی 
از این اتفاق آن را حاصل بی توجهی استاندار به نگاه 
اصالح طلبی دولت دانستند و استعفا را به نوعی تحت 
فشار های سیاسی روایت نمودند . در کنار این اعتراض 
رسانه ای با طرح گزینه جایگزین وی ، نسبت به او و 
نگرش سیاسی وی نیز انتقاداتی را عنوان کردند . این 
کانال های اصالح طلب با ارائه رزومه » محمد زمانی « 
و به دلیل مسوولیت وی در مدیریت آموزش و پرورش 
در سال های پایانی دولت دهم ، او را شخصیتی اصولگرا 
معرفی نموده و خواستار تجدید نظر استاندار در این 
تصمیم شدند. در همین حال تعدادی دیگر از کانال های 
اصالح طلب نیز با اظهار نگرانی از استعفای المعی ، روند 
سایر جریان های رسانه ای همسوی خود را در خصوص 
گزینه جدید را ، زیر سوال بردند .  این جریان رسانه ای در 
نقطه مقابل » محمد زمانی « را نه تنها اصولگرا معرفی 
نمی نماید بلکه از وی به عنوانی مدیری متخصص 
ها کانال  این   . کند  می  یاد  اعتدالی  نگاه  دارای   و 

همچنین با اشاره به افراد متعددی که در دولت های 
مختلف مسوولیت داشته و هیچگاه برچسب سیاسی و 
جناحی خاصی به آنها وصل نشده ،  به نکته دیگری 
 اشاره کرده و با انتقاد از روند انتصابات موجود در استان ، 
خطر غیر بومی گزینی را هشدار داده اند . آنها معتقدند 
که با تخریب نیرویهای توانمند بومی نتیجه انتصابات باز 
هم به نفع  نیروی های غیر بومی  خواهد بود که نمونه 
آن را در چند انتصاب قبلی می توان دید . این بحث داغ 
سیاسی به کانال رسمی استانداری خراسان جنوبی هم 
کشیده شد و این درگاه دولتی نیز با اظهار نظر در این 
خصوص ،  از عدم اعالم هیچ گزینه ای به وزاتخانه خبر 
داد . این رویدادها در حالی اتفاق می افتد که بنا به گفته 
رسانه ها ،   نه » عباس المعی « مدیر کل آموزش و 
پرورش استان حاضر به اظهار نظر در این خصوص بوده 
و نه روابط عمومی این اداره کل ،  اطالعاتی را در این 
خصوصاعالم کرده است . در این زمینه یک کارشناس 
مسائل سیاسی و منطقه ای به روزنامه آوا گفت : اعتراض 
حامیان دولت در خصوص جابه جایی یک مدیر هم سو 
با سیاست هایشان ، واکنش معمول به انتصابات در هر 
دولتی است و  در درون جریان های سیاسی این اتفاقات 
به  عنوان یک حق شناخته می شود .  اما در نقطه مقابل،   
فضای سیاسی کشور به سمتی رفته است که برای اولین 
بار دولتی روی کار آمده که خود را فراجناحی و متعلق به 
تمام جریانات سیاسی دانسته و این به پیچیدگی انتصابات 
 چه در سطح ملی و چه در سطح استانی دامن زده است .

 این کارشناس مسائل سیاسی  نوع نگاه فعاالن سیاسی 
روزهای اخیر را ، مطالبه گری برای انتصاب یا ابقای 
فردی با توانمندی هدایت سیاست های دولت می داند و 
می گوید : تا مرحله تالش برای ابقا می توان این سیاست 
را تائید اما در نقطه مقابل تخریب گزینه های معرفی شده 
در هر سطحی  را نمی توان مسیر درستی برای نیل به 
این هدف دانست . وی می گوید : در تمامی دوره ها 
 افرادی بوده اند که علیرغم دیدگاه های سیاسی متفاوت ، 
در چهار چوب هر دولتی برای ایران اسالمی تالش 
کرده اند . وی از حضور معاون سیاسی فعلی استاندار 
های  شهرداری  همیاری  سازمان  رئیس  کسوت  در 
 استان در دولت احمدی نژاد یاد می کند و می گوید : 
معاون سیاسی فردیست که پرچمدار جریان اصالح طلب 
است اما اگر قرار بود این فرضیه درست باشد ، وی به دلیل 
پذیرفتن مسوولیت بزرگترین موسسه اقتصادی دولتی 
استان در دولت قبل باید اکنون در جناح جریان مقابل 
تفکرات خودشناخته می شد . این کارشناس سیاسی  
 می افزاید : به نظر دغدغه های جریانات رسانه ای

اصالح طلب چه در تالش برای ابقای مدیر کل فعلی 
و چه در نقد و یا تایید گزینه های جدید  قابل توجه و 
احترام است اما با توجه به روند انتصابات اخیر باید این 
واکنش ها با حساسیت بیشتری انجام گیرد چرا که نوع 
واکنش عجوالنه دستگاه  اطالع رسانی استانداری به 
این موضع  که تاکنون در مسائل و مطالبات مردمی 
هیچگونه واکنشی به جریانات مردمی نداشته و به یک 
دفعه در خصوص یک مسئله سیاسی به اظهار نظر 
می پردازد در جای خود قابل تحلیل و بررسی است . 
وی به اتفاقات اخیر در انتخاب شهردار مرکز استان در 
شورای شهر بیرجند اشاره می کند و می گوید : در تمامی 
جریانات و نگاه های سیاسی نباید بگذاریم  تضارب آرا 
مسیر را با به سمتی هدایت کند که ناخواسته برای گرفتن 
یک مطالبه ، یک اصل و مطالبه دیگر نظیر انتصاب 
نیروی توانمند و بومی را زیر سوال ببریم . این کارشناس 
حرمت حفظ  ضرورت  بر  تاکید  با  سیاسی   مسائل 

 نیروی های بومی در هر جریان سیاسی و جلوگیری از 
تخریب آنها ، برخورد شفاف مسوولین استانی در پاسخ به 
مطالبات را رهگشای این چالش های موجود می داند. 

*مدیرعامل شرکت کویرتایر از افزایش ظرفیت تولید 
تایر در این کارخانه به بیش از ۴0 هزار تن در دو سال 

آینده خبر داد. 
* طی 9 ماهه سال جاری یک هزار و ۴19 طرح 
و  صنفی  کشاورزی،  بخش های  در  اشتغال زایی 
صنعتی در بین خانوارهای تحت حمایت خراسان 

جنوبی اجراشده است.
* رشته بهداشت عمومی دانشکده پرستاری طبس در 
 صورت راه اندازی، سال آینده دانشجو پذیرش می کند.
یازدهمین  در  جنوبی  خراسان  رنگ  پر  حضور   *

نمایشگاه بین المللی گردشگری 
* طرح پرسشگری استاندارد در استان برگزار شد

* 11 هزار و 687 نسخه کتاب در کتابخانه های 
عمومی خراسان جنوبی وجین شد

در  جاری  تحصیلی  سال  پژوهشی  اولویت   8  *
خراسان جنوبی مشخص شد. 

*  18 میلیارد ریال برای تکمیل آبرسانی به عشایر 
زیرکوه اختصاص یافت.

*51 نوزاد کم شنوا و نیازمند مداخالت طبی دارویی 
از ابتدای امسال در خراسان جنوبی شناسایی شدند.

اخبار کوتاه

اشتغال  دیروز جلسه کمیته  حسینی-  صبح 
مدیران  حضور  با  بیرجند  سرمایه گذاری  و 
شهرستانی در سالن جلسات فرمانداری برگزار 
اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  اداره  مدیر  شد. 
امسال  این که  بیان  با  این جلسه  بیرجند در 
95 میلیارد و 6۴0 میلیون ریال اعتبار به حوزه 
اشتغال زایی اختصاص یافته است،عنوان کرد: 
این میزان اعتبار بین دو نهاد حمایتی کمیته 
امداد امام)ره( و بهزیستی تقسیم شده تا برای 
نهاد  دو  این  هدف  جامعه  بین  اشتغال زایی 
هزینه شود. به گفته “راستگو” 19 میلیارد و 
۴60 میلیون ریال به بهزیستی و 76 میلیارد 

ریال نیز به کمیته امداد اختصاص یافت.

میزان سهمیه سال آینده استان
بر اساس جذب تسهیالت است

در ادامه مدیر کمیته امداد منطقه دو بیرجند 
بانک ها  به  آمار طرح های معرفی شده  به 
و میزان جذب تسهیالت اشاره کرد و افزود: 
از آنجایی که در ماه های پایانی سال هستیم 
این  در  اعتبار  جذب  برای  زیادی  حساسیت 
میزان  که  این  مخصوصا  دارد.  وجود  بخش 
سهمیه هر استان برای سال آینده را بر اساس 
کنند.  می  تعیین  تسهیالت  جذب  میزان 
خزاعی با بیان این که 117 طرح به بانک ملی 
معرفی شده و از این تعداد 51 طرح با مبلغ 
977 میلیون تومان پرداخت شده است. زرنگ 
معاون امور شعب بانک ملی اما آمار دیگری 
را ارائه داد و عنوان کرد: 31 طرح از 99 طرح 
بازگشت داده شده اند و مبلغ پرداختی 88۲ 

میلیون تومان می باشد. 

ورود سالیق در تعیین صالحیت ضامن
این آمار متناقض موجب بحث در این جلسه 
بیان کرد:  آمار  این  به  اشاره  با  شد. خزاعی 
یکی از مشکالتی که داریم زمانی است که 
فرد را به همراه نامه مکتوب کمیته امداد به 
شعب می فرستیم ولی در شعب این نامه را 
که  زمانی  وی  گفته  به  دهند.  می  برگشت 
می گویید “عدم مراجعه”، فرد ممکن است 
 به دالیلی مانند سخت گیری ها و ضمانت

قبول  قابل  و  باشد  کرده  برگشت  ها  نامه 

نیست که سریعا حذف شود، این 31 طرح هم 
قابل بررسی است.مدیر کمیته امداد منطقه دو 
 همچنین معتقد بود که برای اخذ مضامین ، 
تعیین صالحیت و اهلیت افراد سالیق فردی 

لحاظ می شود. 

عناوینی مانند “ضامن و اخذ مضامین” 
نشانه سخت گیری نیست

کرد:  عنوان  اظهارات  این  پاسخ  در  زرنگ 
اعتباری و  از طریق دوایر  باید  نامه ها  تمام 

ادارات امور شعب ثبت شوند و از آن جاییکه 
ما سهمیه هر شعبه را مشخص کرده ایم، نامه 
را متناسب با آن به یکی از شعب ارجاع می 
دهیم. طبیعی است زمانی که ارباب رجوع شما 
با نامه ای بدون مراجعه اداره امور شعب ، به 
یکی از شعبه ها برود بازگشت داده می شود.

وی همچنین با تاکید بر این که طبق ضوابط 
بانک  تشخیص  به  منوط  تسهیالت  اعطای 
می باشد، تصریح کرد: تصور نکنید عناوینی 
مانند “ضامن و اخذ مضامین” نشانه سخت 
گیری است. معتقدیم قوانین را باید تا جایی 
برخی  متاسفانه  ولی  داد  انعطاف  نشکند  که 
انتظار شکستن آن را دارند و این کار همکاران 

ما بر اساس قانون را سخت گیری می دانند.

برای تسهیالت زیر 15 میلیون
یک ضامن کافیست

تاکید کرد:   ، این سخنان  با شنیدن  فرماندار 
آیین نامه های اخذ مضامین ، طیفی از شاخص 
های متفاوت را در بر می گیرد و از آنجاییکه 
فرد  هستیم،  طرف  حمایتی  های  دستگاه  با 
خیلی از شاخص های این آیین نامه ها مانند 
اعتبار سنجی و حتی ضامن کارمند را ندارد، از 

طرفی بانک هم باید از بازگشت سرمایه خود 
تسهیالت  یادآور شد:  ناصری  باشد.  مطمئن 
 ۲0 تا   15 بین  محدودی  رقم  اشتغالی  خود 
اگر  حمایتی  دستگاه  و  است  تومان  میلیون 
می داند فرد از عهده باز پرداخت این مبلغ بر 
از  نمی آید و طرح هم به نتیجه نمی رسد، 
همان ابتدا معرفی نکند. به گفته وی بانک ها 
طبق قانونی که کافی بودن یک ضامن برای 
اعالم  را  تومان  میلیون   15 زیر  تسهیالت 
کاری  به  فرماندار  کنند.  عمل  است،  کرده 
که بانک ملی آغاز کرده اشاره کرده و افزود: 
ضامن لزوما نباید کارمند باشد و وجود فردی 
معتبر و شناخته شده برای بانک کافی است، 

کنند. عمل  گونه  همین  نیز  ها  بانک  سایر 

ضامن کارمند دردی را دوا نمی کند
ناصری با اشاره به این که بارها شده طرح فرد به 
 دلیل داشتن معوقه توسط خود یا ضامن هایش،

بازگشت داده شده است، مصوبه این جلسه را 
این گونه اعالم کرد: تمامی بانک ها با یک 
استعالم سریع از بانک مرکزی از معوقات فرد 
و ضامن باید مطلع شوند.وی همچنین تاکید 
های  سرکشی  در  ها  بانک  مسئوالن  کرد: 

کمیته امداد و بهزیستی از خانواده های مددجو 
آنان  نزدیک شاهد شرایط  از  و  شرکت کنند 
باشند و در جریان این که با این مبلغ تسهیالت 
چه کاری را انجام داده اند، قرار بگیرند. فرماندار 
تصریح کرد: بارها گفته ام که ضامن کارمند 
دردی را دوا نمی کند و بسیاری از روستاییان 
ضامن کارمند ندارند. ناصری در ادامه با خنده 
و تعجب عنوان کرد: قید دیگری که توسط 
بانک ها برای ضمانت نامه آورده شده ، این 
گونه است که دو نفر ضامن باید از داخل استان 
باشند! در ادامه خزاعی به آمار بانک ملت با 
پرداخت ۴8 طرح از 118 طرح معرفی شده که 
این آمار نیز با آماری که نماینده بانک ملت 

آمار ادامه  در  وی  داشت.   تناقض  داد   ارائه 
بانک های دیگر مانند تجارت ، رفاه ، سپه و 

پارسیان را قرائت کرد.

بانک  از  که  ضامنی  نکردن  قبول 
دیگری حقوق می گیرد

حسینی مدیر کمیته امداد منطقه یک نیز با بیان 
این که طبق مصوبه اشتغال اگر طرحی مراجعه 
نداشت، باید 15 تا ۲0 روز پرونده در بانک باقی 
بماند، اضافه کرد: در این جا ظرف ۲ هفته که 
مراجعه ای نشد، نامه را برگشت می دهند!وی 
ادامه داد: برخی بانک ها ضامنی که از بانک 

دیگری حقوق می گیرد  راقبول نمی کنند!

در حاشیه: اخطار فرماندار برای
حضور مدیران در جلسات

از  آمار  ارائه  تقاضای  فرماندار  که  هنگامی 
مدیر اداره بهزیستی شهرستان بیرجند را کرد، 
کارشناس این اداره از عدم حضور شرفی خبر 
داد و علت را برگزاری جلسه ای همزمان با 
این جلسه عنوان کرد. فرماندار اما این موضوع 
را نپذیرفت و تصریح کرد: بارها تاکید کردم 
به علت حساسیت باالی این جلسه و موضوع 
تسهیالت اشتغال زایی باید خود مدیران حضور 
پیدا کنند. این اخطار فرماندار موجب شد تا مدیر 
اداره بهزیستی شهرستان بیرجند خود را به جلسه 
کرد:  عنوان  وی  دهد.  ارائه  آماری  و  رسانده 
گروه مخاطب بهزیستی شهرستان بیرجند در 
حوزه اشتغال زایی را 1۲1 زن سرپرست خانوار 
و جامعه معلولین تشکیل می دهند. وی اظهار 
کرد: بر اساس قانون، تسهیالت اشتغال زایی 
فقط به خود فرد معلول پرداخت می شود در 
حالی که بسیاری از مددجویان تحت پوشش 
این نهاد دارای معلولیت شدید بوده و امکان 
کار ندارند. مدیر بهزیستی شهرستان بیرجند 
اعضای  به  بتوان  رایزنی ها  با  اگر  کرد:  بیان 
اشتغال زایی  تسهیالت  معلول  فرد  خانواده 
پرداخت شود بسیار گره گشا خواهد بود.شرفی 
اشتغال زایی بهزیستی ۴  اعتبارات  یادآور شد: 
برابر افزایش یافته و ۴0 درصد آن نیز جذب 
شده و تالش ما بر جذب همه این اعتبار است.

)Ava.news12@gmail.com(

 آمار متناقض از تسهیالت پرداختی اشتغال

رفع  گفت:  جنوبی  خراسان  استاندار   - ایرنا   
مشکل مردم، اصل و مهم است نه اینکه چه 
گرایش سیاسی آن را انجام دهد. مروج الشریعه 
روز یکشنبه در نشست ستاد راهبری و مدیریت 
در  جنوبی  خراسان  استان  مقاومتی  اقتصاد 
شهرستان بشرویه افزود: اقتصاد مقاومتی فقط 
چند پروژه نیست بلکه یک رویه مدیریتی است 
و این مسائل در هر سطح ساری و جاری است.

وی بیان کرد: به تعبیر مقام معظم رهبری ایجاد 
کننده و حافظ انقالب، مردم هستند و کسی که 
از وحدت همه گروه ها استفاده کند، موفق است.

نماینده عالی دولت در خراسان جنوبی گفت: 
در استان هایی مثل کرمان و اصفهان برای 
خدمت به مردم کت های سیاسی را درآوردند 
های جریان  داد:  ادامه  هستند.وی  موفق   و 

سیاسی اعم از حامیان و ارادتمندان به دولت 
اطالع  ما  وظیفه  و  دارند  گری  مطالبه  حق 

رسانی خدمات دولت و اعالم به مردم است.
پروژه  اجرای  از  جنوبی  خراسان  استاندار   
دوبانده سازی محور بشرویه- طبس در سال 
97 خبر داد.مروج الشریعه گفت: اگر اقدامات 

ما به خدمت رسانی به مردم ختم نشود فایده 
ای ندارد و همه باید برای خدمت رسانی به 

مردم تالش کنیم.

بشرویه به عنوان پایلوت 
اقتصاد مقاومتی انتخاب شود

نماینده مردم شهرستان های طبس، فردوس، 
گفت:  نیز  مجلس  در  سرایان  و  بشرویه 
عنوان  به  بشرویه  شهرستان  رود  می  انتظار 
پایلوت اقتصاد مقاومتی انتخاب شود چرا که 
کشاورزی اینجا حرف های زیادی برای گفتن 
دارند. امیرحسنخانی افزود: شغل عمده مردم 
شهرستان بشرویه کشاورزی است و در مواقع 
مختلف همواره انتخاب کشاورزان نمونه را از 
این شهرستان داشته ایم که برای همگی ما 
جای بسی افتخار است. وی بیان کرد: بشرویه 
یک  و  کشور  گلی  و  خشت  شهر  دومین 

شهرستان تاریخی محسوب می شود.
وی گفت: وجود برخی منازل در این شهرستان 
با قدمت باالی 500 سال، یکی از جاذبه های 
گردشگری است که نباید از اهمیت آن غفلت 

بشرویه  فردوس،  طبس،  مردم  کرد.نماینده 
مهمترین  از  یکی  که  این  بیان  با  سرایان  و 
در شهرستان  ما  بن بست های  و  معضالت 

بشرویه مربوط به وضع  راه ها و حمل و نقل 
جاده ای است تصریح کرد: دوبانده شدن جاده 
طبس - بشرویه از مهمترین اقداماتی بوده که 

در دستور کار قرار داده ایم و کارهای خوبی 
با  است.وی  انجام شده  این خصوص  در  نیز 
بانده شدن جاده مذکور  این که دو  به  اشاره 

از سمت طبس شروع شده است خاطرنشان 
شدن  بانده  دو  که  است  این  پیشنهاد  کرد: 
طبس  طرف  به  بشرویه  سمت  از  جاده  این 

این  علیرغم  گفت:  شود.امیرحسنخانی  انجام 
از  که بشرویه، شهرستان شده ولی متاسفانه 
هیچگونه تاکنون  شدن  شهرستان   مزایای 
بهره ای نبرده است و بسیاری از ادارات را در 
این شهرستان نداریم.وی تاکید کرد: در بشرویه 
منابع  مدیریت  ولی  دارد  وجود  مالی  منابع 
مالی در این شهرستان وجود ندارد.وی افزود: 
یکی از مهمترین تالش های ما آن است که 

شهرستان بشرویه را ثبت جهانی کنیم.

استفاده بهینه از معادن و منابع طبیعی 
از راه های تحقق اقتصاد مقاومتی

معادن  از  بهینه  استفاده  بشرویه  جمعه  امام 
تحقق  های  راه  از  یکی  را  طبیعی  منابع  و 
در  گفت:  و  کرد  عنوان  مقاومتی  اقتصاد 
این  از  باید  مقاومتی  اقتصاد  تحقق   زمینه 
ظرفیت های خدادادی به درستی استفاده شود.
حجت االسالم محمد شمس الدین هم افزود: 
مقام معظم رهبری اقتصاد مقاومتی را اقتصادی 
مشکل  و  نباشد  پذیر  آسیب  که  دانند  می 

معیشتی مردم را رفع کند.

استاندار: برای خدمت به مردم کت های سیاسی را درآورید

سومین  در  کویرتایر  مقدم-شرکت  دادرس 
کسب  با  انرژی،  مدیریت  ملی  جایزه  دوره 
شد.در  برگزیده  ستاره  تک  نقر ه ای  تندیس 
که  انرژی  مدیریت  ملی  جایزه  دوره  سومین 
کارشناسان   و  متخصصان  مقامات،  حضور  با 
نقره ای  تندیس  و  لوح  شد،  برگزار  حوزه  این 
تک ستاره به مدیرعامل شرکت کویرتایر اعطا 
شد.در این دوره از میان دهها سازمان شرکت 
از برندگان تندیس نقره  کننده،کویرتایر یکی 
تک ستاره بود و هیچ شرکتی نیز موفق به اخذ 
تندیس طال در این دوره نشد.شرکت کویرتایر 
براساس  انرژی  مدیریت  سیستم  استقرار  با 
دریافت  و   ISO 50001:۲011 استاندارد 
گواهینامه تطبیق از شرکت DQS آلمان و 

همچنین اخذ گواهینامه انطباق با معیار استاندارد 
ملی مصرف انرژی و تعریف و استقرار دهها 
پروژه در راستای بهینه سازی مصرف انرژی، 
خود  عملکرد  شاخص های  ارتقاء  به  موفق 
درحوزه مدیریت مصرف انرژی شده است.این 
شرکت نه تنها سرآمد کاهش مصرف درمیان 
کارخانجات تولید تایر کشور است، بلکه متوسط 
شاخص های مصرف انرژی در کویرتایر، بطور 
متوسط ۲5 درصد کمتر از معیارهای اعالم شده 
برای این صنعت در استاندارد ملی ایران تحت 
عنوان “تایر و تیوب” بوده و معیار مصرف انرژی 
در فرآیندهای تولید به شماره 9650 است.این 
درمیان دهها  تا کویرتایر  موضوع سبب شده 
شرکت وصنعت شرکت کننده در سومین دوره 

جایزه ملی مدیریت انرژی به تندیس نقره  تک 
ستاره، دست یابد.همچنین در سومین دوره دوره 
حسنی  مهندس  انرژی،  مدیریت  ملی  جایزه 
به عنوان مدیربرتر انرژی انتخاب و تقدیرنامه 
گرفت. فرآیند این جایزه بر اساس تفاهم نامه 
سازمان  صنعتی،  مدیریت  سازمان  فی مابین 
انرژی  بهره  وری  و  تجدیدپذیر  انرژی های 
سوخت،  مصرف  سازی  بهینه  شرکت  برق، 
ستادتوسعه فناوری حوزه انرژی معاونت علمی 
ملی  سازمان  و  جمهوری  ریاست  فناوری  و 
بیش  همکاری  با  و  طراحی  ایران  استاندارد 
از  60 نفر از متخصصان در رشته های مرتبط 
در قالب تیم های بررسی و ارزیابی و باصرف 
بیش  از 1600 نفر ساعت کار، به اجرا در آمد.

کویرتایر برنده تندیس نقره ای سومین دوره جایزه ملی مدیریت انرژی  
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امام حسین علیه السالم فرمودند:
إنَّ ِشیَعتَنا َمن َسلَمت قُلُوبُُهم مٍن کلِّ َغشٍّ َو ِغلٍّ َو َدَغٍل 

بدرستی که شیعیان ما قلبشان از هرناخالصی و حیله و تزویر پاک است.
)فرهنگ سخنان امام حسین )ع(  ص/ 476( 

شریعتمداری: خروج از برجام تنها راه 
مقابله با زورگویی آمریکاست

گفت:  کیهان  مسئول  مدیر  شریعتمداری  حسین 
آمریکا  زورگویی های  مقابل  در  چاره  کارسازترین 
خروج ایران از برجام است و از آنجا که آمریکا به 
تعهدات برجامی خود عمل نکرده است، خروج ما از 

برجام کاماًل قانونی و قابل توجیه خواهد بود.

محسن رضایی: متخلفان حادثه 
نفتکش سانچی را تنبیه کنید

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در پیامی توئیتری 
نوشت: درگذشت غریبانه و مظلومانه سرنشینان ایرانی 
تسلیت  داغدار  خانواده های  به  را  سانچی  کشتی 
می گویم. مرگ هموطنان در سانچی، معدن و زلزله 
دارد. انسان ها  جان  ارزش  به  توجهی  بی  از   نشان 
شوند. تنبیه  و  شناسایی  سانچی  حادثه  متخلفان 

آشنا: شایسته نیست مجلس امید فرصت 
ایجاد شغل و توسعه را از کشور بگیرد

حسام الدین آشنا در صفحه شخصی خود در توئیتر 
زمان  در  و  بحران های حساب شده  نوشت:»ایجاد 
بودجه  نهاد  انهدام  به  نباید  کشور  برای  مشخص 
نویسی در کشور منجر شود؛ شایسته نیست مجلس 
امید در برابر اعتراضات به حق مردم و فرصت ایجاد 

شغل و توسعه را از کشور بگیرد.«

کم کاری چین در حادثه نفتکش ایرانی 
روشن است؛ دولت مقتدرانه  پیگیری کند

نماینده مردم ممسنی در مجلس   مسعود گودرزی 
وزارت  از  ایرانی،  نفتکش  حادثه  درباره  کرد:  اظهار 
خارجه انتظار داریم یادداشت اعتراضی به دولت چین 
بدهد. وی افزود: هشت روز است این اتفاق افتاده ولی 
متاسفانه از سرنوشت عزیزان مان به جز سه جسدی 
که پیدا شده، خبری نیست.عضو کمیسیون امنیت ملی 
و سیاست خارجی مجلس ادامه داد: کم کاری دولت 
چین در این ماجرا مشخص است و ما امیدواریم دولت 

مقتدرانه این موضوع را پیگیری کند.

دولت پس از این ناآرامی ها
 صورت مسئله را پاک نکند

نماینده مردم اراک در مجلس گفت: ما از مردم تشکر 
و بابت قصوری که داشتیم عذرخواهی می کنیم، 
باید تالش کنیم این قصورات برطرف شود، یقینًا 
دشمن از نقاط ضعف، سوء استفاده می کند لذا باید 
در این رابطه اقدامات اساسی صورت گیرد. سید 
انتظار می رود  از دولت  داد:  ادامه  مهدی مقدسی 
نکند و  پاک  را  وقایع صورت مسئله  این  از  پس 
مشکالت  رفع  راستای  در  را  مناسبی  فکر  اتاق 
و  مردم دچار مشکل هستند  مردم تشکیل دهد. 
اقدامات  اما  دارد  وجود  جامعه  در  نارضایتی هایی 
کرد  رسانی  اطالع  درستی  به  باید  را  انجام شده 
و بایستی مردم در جریان این اقدامات قرار بگیرند. 

توضیحات دادستان تهران 
درباره اغتشاشات اخیر 

جعفری دولت آبادی در تحلیل ناآرامی های اخیر در 
کشور، اظهار کرد: نارضایتی ها، مشکالت اقتصادی 
و معیشتی و آسیب های اجتماعی، به عنوان بستر 
و زمینه ساز آشوب ها بر تجمعات اعتراضی تاثیرگذار 
بوده، اما با این وجود، توجیهی برای آشوب های اخیر 
نیست و لذا در تبیین علل شکل گیری این حوادث، باید 
به انتشار فراخوان ها در فضای مجازی و موج سواری 
آمریکا، گروهک ها و عوامل ضد انقالب بر حوادث 
توجه نمود. وی با رد این نظر که جرقه آشوب ها در 
مشهد زده شد، گفت: پیش از حادثه مشهد نیز برخی 
عوامل ضد انقالب از طریق فضای مجازی تحرکاتی 
در تهران انجام داده بودند که با هوشیاری پلیس و 

برخی نهادهای امنیتی خنثی شد.

عراقچی : برجام پاره شدنی نیست

سید عباس عراقچی گفت: برجام از یک استحکام 
درونی برخوردار است که از بین بردن و پاره کردن آن 
به آسانی امکان پذیر نیست. وی با بیان اینکه ترامپ 
با یک دستور اجرایی می تواند از برجام خارج شود ولی 
در عمل موفق نشد، چون برجام بخشی از قطعنامه 
شورای امنیت است. پاره کردن برجام یعنی پاره کردن 
قطعنامه شورای امنیت توسط یکی از اعضای شورا و 

از بین بردن اعتبار شورای امنیت و آمریکا.

نتانیاهو به ماکرون: برجام را اصالح کنید

پس از آنکه رئیس جمهور آمریکا برای »آخرین بار« 
تعلیق تحریم های ایران را تمدید کرد، نخست وزیر 
رژیم صهیونیستی طی تماس تلفنی با رئیس جمهور 
قدرت های  دیگر  و  »فرانسه  است:  گفته  فرانسه 
اروپایی که بر حفظ برجام اصرار می کنند، موظف 
هستند که نقاط ضعف آن را اصالح کنند.« نتانیاهو 
همچنین گفت: »اظهارات رئیس جمهور ترامپ را 

جدی بگیرید و برجام را اصالح کنید.«

مسکو: تغییر در برجام غیرقابل
 قبول و غیرممکن است

در  روسیه  دائم  نمایندگی  هیئت  مقام  قائم 
سازمان های بین المللی  گفت: اعمال هرگونه تغییر 
در متن توافق هسته ای ایران، غیرسازنده، غیرقابل 
قبول و غیرممکن است. سرگئی ریابکوف معاون 
وزیر خارجه روسیه همچنین گفت: مسکو نیز همانند 

اتحادیه اروپا به برجام پایبند خواهد ماند.

 انتقاد بعیدی نژاد نسبت به نقدهای مخالفان برجام

حمید بعیدی نژاد در صفحه توئیترش نوشت: مخالفان 
برجام با وجود هزاران بار توضیح، دو واقعیت مسلم 
را تحریف می کنند: ۱- در حالی که هیچ بخشی از 
صنعت هسته ای متوقف یا تعطیل نشده، می گویند 
که  حالی  در   -۲ است.  تعطیل  هسته ای  صنعت 
چارچوب برجام ممنوعیت تحریم های مرتبط هسته ای بوده، مصر هستند 

که برجام تمام تحریم ها را ممنوع کرده است.

 از رئیس جمهور محترم انتظار ظرفیت داریم
  

حجت االسالم صدیقی امام جمعه موقت تهران در 
واکنش به اظهارات روحانی که به کنایه گفته بود 
»برخی مردم را آشغال خطاب کرده اند«، گفت: آنچه در 
خطبه نماز جمعه تهران به سمع مردم عریز و نمازگزاران 
رسید تجلیل از اجتماع مثال زدنی مردم در مقابله با آدم 
کشی، تخریب و آتش سوزی بود. از رئیس جمهور محترم انتظار ظرفیت داریم.

بهتر است فرصت خود را صرف خدمت کنید نه مقابله با یک طلبه.

حبیبی: آمریکا عماًل  از برجام خارج شده است

محمدنبی  حبیبی دبیر کل حزب موتلفه اسالمی در 
واکنش به اظهارات اخیر ترامپ و قرار دادن شروط 
چهار گانه برای امضای برجام اظهار کرد: به نظر 
بنده آمریکا عماًل از برجام خارج شده، اما می خواهد 
کند.  فراهم  خروج  این  برای  را   توجیه هایی 
وی افزود: ترامپ شجاعت اینکه بخواهد به صورت رسمی اعالم کند که 

از برجام خارج شده را ندارد.

در  گفت:  روحانی  االسالم  حجت 
می کنند،  اعتراض  عده ای  خیابان 
مردم  همه  به  می کنم  خواهش 
از  گویید  می  اگر  بگذارید.  احترام 

جاسوس  و  شده  تحریک  جایی 
دادگاه  یک  در  بگذارید  بوده، 
ثابت شود همین جوری که   صالح 
کس  هر  زد؛  حرف  شود  نمی 

خاشاک  و  یا خس  زند،  می  حرف 
آشغال؛  یا  گوساله  یا  گاو،  یا  است، 
چرا  زنید؟  می  این طور حرف  چرا 
توهین می کنیم و بی ادبانه با جامعه 

برخورد می کنیم؟ دقیق حرف بزنیم، 
مقدس.  تریبون های  در  مخصوصا 
بزرگی  ملت  ما  ملت  افزود:  وی 
است. اعتراض بود، تمام شد. برخی 

سوءاستفاده کردند، نیروهای امنیتی 
االن شمای  کردند.  اداره  به خوبی 
جامعه شناس، روانشناس اجتماعی و 
... باید تحلیل و واکاوی کنید علت 
اعتراضات را. رئیس جمهور با بیان 
اینکه حاکمیت  از  اینکه خوشحالم 
کاخ سفید در بهم ریختن تعهدات 
بین المللي و زیر پا گذاشتن وفاي 
به عهد در ایستادن در برابر مصوبه 
شوراي امنیت سازمان ملل و توافق 
هفت کشور ناموفق بود، گفت: بارها 
گفته ام ما در برجام موفقیت هایي 
به دست آورده ایم که هیچ وقت از 
بین نخواهد رفت. هیچ کس نمي 
تواند آنها را از بین ببرد. وی ادامه 
داد: اگر خدایی نکرده روزی ارزش 
های دینی و ملی ما نزد جوان ها کم 

رنگ شود ما مقصر هستیم. 

مجلس  رئیس  الریجانی  علی 
در  سیاسی  کشمکش های  گفت: 
جامعه ما به نحو آزاردهنده ای مردم 
را از صحنه سیاست فراری داده و 
کاهش اعتماد را باعث شده است؛ 
برای  مبارک  ابزار  یک  انتخابات 
مردم ساالری است به شرط آنکه 
مشخص  زمان  و  متین  روش  به 
در  اگر  شود.  واقع  استفاده  مورد 
زمان  به  انتخابات  فضای  جامعه، 
تالش و کار امتداد یابد انتخابات از 
حالت ابزار به هدف تبدیل می شود 
می شود.  توسعه  مانع  عمال  و 
التهابات انتخابات باید پس از رای 
به  سیاسی  نخبگان  توسط  مردم 
اشتراک عمل سیاسی جامعه  مبدا 
بدل شود و نه آغاز مناقشات. وی 
تحلیل ها  برخی  متاسفانه  افزود: 

که  است  این  نشانگر  رسانه ها  در 
پس از گذشت چند ماه از انتخابات 
همچنان فضای رد و بدل سیاسی 
با  هم  آن  انتخابات  زمینه  پس  با 

امر  این  و  دارد  ادامه  سیاه نمایی 
مبنای  باید  که  را  انتخابات  نتیجه 
وفاق سیاسی باشد به چالش جدید 
که  است  کرده  بدل  فرسایش  با 

سرخوردگی  جز  چیزی  آن  نتیجه 
نیست.  توسعه  در  عقب افتادگی  و 
اسالمی  شورای  مجلس  رئیس 
انقالب  معظم  رهبر  کرد:  اظهار 

را  همه  خود  جامع  تحلیل  در 
و  همراهی  و  همگرایی  به  دعوت 
هم افزایی کردند و این یک نکته 
مهم برای حال و آینده کشور است. 

روحانی: هرکس حرف می زند، یا خس و خاشاک 
سیاه نمایی با پس زمینه انتخابات همچنان ادامه دارد است یا آشغال؛ چرا توهین می کنیم؟

علی الریجانی رئیس مجلس شورای اسالمی :

جناب آقای دکتر محمدرضا مشرقی مقدم
 جناب آقای دکتر مجید شکیب و سرکار خانم دکتر نرگس ناصح

 به مصداق حدیث شریف ) من لم یشکرالمخلوق لم یشکرالخالق ( برخود الزم می دانیم از زحمات بی شائبه و 
 خستگی ناپذیر شما پزشکان گرا نقدر در امر تولد  فرزندمان صمیمانه تقدیر و تشکر نماییم، موفق و پیروز باشید.

جمع آور و بانو

یک شرکت پخش به چند نفر ویزیتور )آقا( برای همکاری با حقوق ثابت ، 
پورسانت و بیمه نیازمند است.   تلفن تماس: 09153620824

آگهی مزایده امالک  مازاد بانک ملی  ایران در استان خراسان جنوبی 96/2

توضیحـات:
 1- بانک ملی ایران  اداره امور شعب استان خراسان جنوبی در قبول یا رد یک یا کلیه پیشنهادات مختار است
2- پیشنهادات فاقد سپرده یا دارای سپرده کمتر از میزان مقرر، مخدوش، مبهم و مشروط مردود است.

3- رعایت کلیه موارد مندرج در برگ های مزایده الزامی است.
4- سپرده )ودیعه( شرکت در مزایده 5 درصد قیمت پایه مزایده است که متقاضیان باید طی یک فقره 
چک تضمینی بانک ملی ایران در وجه اداره امور شعب استان خراسان جنوبی به همراه پاکت حاوی 

شرایط شرکت در مزایده تحویل دهند.
 5- کلیه پاکت های حاوی پیشنهادات متقاضیان خرید امالک ساعت 10 صبح  پنجشنبه 1396/11/5
 در محل اداره امور شعب بانک ملی استان خراسان جنوبی واقع در بیرجند - میدان شهدا بازگشایی خواهد
 شد. لذا متقاضیان می توانند در مورد یاد شده با ارائه  مدارک شناسایی در جلسه مذکور شرکت نمایند.
6- امالک دارای متصرف به صورت وکالت بالعزل و تقبل کلیه هزینه های مربوط به اخذ استعالمات 
 مأخوذه در ارتباط با نقل و انتقال و سایر موارد بر عهده خریدار واگذار می گردد. )هزینه تنظیم وکالت نامه

بالمناصفه خواهد بود(
 7- برای کلیه امالک، بازدید الزامی است  و در وضعیت موجود واگذار می گردد و برای امالک متصرفدار

به صورت نقد و اقساط و وفق شرایط مندرج در برگ مزایده، تخلیه امالک بر عهده خریدار است.
8- امالکی که به صورت نقد و اقساط واگذار می شود قرارداد منعقده به روش اجاره به شرط تملیک 
در امالک تملیکی می باشد. 9- هزینه آگهی و کارشناسی بر عهده خریدار است و مشارالیه می بایست 

این هزینه را براساس اعالم نظر بانک قبل از انعقاد قرارداد نقدا در وجه بانک واریز نماید.
10- متقاضیان خرید می بایست مبلغ 200,000 ریال به حساب 0103970397009 در وجه 
اداره کل مهندسی و امالک بانک ملی )قابل واریز در کلیه شعب( واریز و اصل رسید را به همراه 

برگه های تکمیل شده تحویل نمایند. 11- متقاضیان خرید امالک به صورت نقد و اقساط می 
 بایست در برگه های شرایط شرکت در مزایده )که به صورت نقد و اقساط در اختیارشان قرار

اشاره به مدت و سود نرخ مورد نظر بر اساس جدول ذیل نمایند. 12- در  می گیرد( صراحتاً 
 صورتی که مبالغ پیشنهادی خریداران به صورت مساوی باشد، اولویت فروش با شرایط نقدی است.
 13- نحوه دریافت ثمن معامله پس از اعالم برندگان و انعقاد قرارداد به شرح جدول ذیل اعالم می گردد:

نحوه فروش با شرایط نقدردیف
در صورت خرید نقدی 10 درصد تخفیف به خریدار داده خواهد شد 1

)برای کلیه کاربری ها به استثنای موارد ذکر شده در توضیحات( 

امالک متصرفدار فقط به صورت نقد و اقساط و با ارائه وکالت نامه بالعزل 2
به فروش می رسد

نحوه فروش با شرایط نقد و اقساط
شرایط اقساطمدتکاربریردیف

1
تجاری 
مسکونی
 اداری

دو ساله 
)24 ماهه(

50 درصد نقد + 50 درصد اقساط 
ماهیانه بدون سود 

30 درصد نقد + 70 درصد 
اقساط ماهیانه با سود 20 درصد

2
 صنعتی، کشاورزی،
 دامداری و خدماتی

دو ساله
)24 ماهه(

30 درصد نقد + 70 درصد
 اقساط ماهیانه بدون سود

فهـرست امـالک مـازاد بـانک جهـت مـزایده

ف
مساحت عرصهنوع ملکآدرسردی

 )متر مربع(
مساحت اعیان

 )متر مربع(
نوع

 کاربری 
مبلغ پایه مزایده 

)ریال(
وضعپالک ثبتی

 کنونی
توضیحات

شهر شوسف، خیابان 1
امام خمینی )ره( مقابل  

مسجد جامع شوسف

 718 فرعی از 63 اصلی ،683/200/000مسکونیحدود 254/1140ساختمان
مفروز و مجزی شده از 

32 فرعی از اصلی مذکور

بازدید از محل زمین الزامی، تخلیه
فروش با وضعیت موجود

شهرستان نهبندان، 2
بلوار امام رضا )ع(، 

کوچه تعلیم

5289 فرعی از یک 1/209/600/000مسکونیحدود 254 407/05ساختمان
اصلی تجمیعی از
 5156 و 3085

بازدید از محل زمین الزامی، تخلیه
فروش با وضعیت موجود

واقع در 25 کیلومتری 3
جاده طبس-  بشرویه 

کشاورزی--49500زمین
 صنعتی

بازدید از محل زمین الزامی، تخلیه631 اصلی بخش 521/388/0003
فروش با وضعیت موجود

شهرستان بیرجند 4
خیابان غفاری، غفاری 

26، پالک 64

2976 فرعی از 250 5/919/200/000مسکونیحدود 360 300ساختمان
اصلی بخش 2

بازدید از محل زمین الزامی، متصرفدار
فروش با وضعیت موجود
 و به صورت نقد و اقساط

شهرستان بیرجند  5
خیابان نبوت

 نبوت 23، پالک 43

پالک 2328 فرعی2/307/200/000مسکونیحدود 360295ساختمان
 از 249 اصلی 

مفروز و مجزی شده از 17 
فرعی از اصلی مذکور

سه و یک دهم از ششدانگ متصرفدار
سهم کل به صورت مشاع 

و افراز نشده بازدید از محل 
زمین الزامی، فروش با 

وضعیت موجود و به صورت 
نقد و اقساط

بانک ملی ایران اداره امور شعب  استان خراسان جنوبی  در نظر دارد: امالک مازاد خود را از طریق مزایده کتبی بر مبنای قیمت پایه مزایده ، در 
وضعیت موجود به صورت نقدی، نقد و اقساط به فروش برساند. متقاضیان می توانند برای کسب اطالعات بیشتر، بازدید از امالک و دریافت اسناد 
مزایده )برگه های شرایط شرکت در مزایده( و تسلیم پیشنهاد خود  از روز یکشنبه 96/10/24  لغایت روز سه شنبه 96/11/3 )حداکثر تا ساعت 12( 
به محل این اداره امور واقع در بیرجند ، میدان شهدا ، طبقه دوم ، دایره کارپردازی مراجعه نمایند. تلفن تماس: 056-32237222-32232227                  

فراخوان مناقصه  های عمومي یک مرحله اي
شرکت آب و فاضالب روستایی خراسان جنوبی      

شناسه آگهی: 130362    شمار: 67/1049    تاریخ: 96/10/19

شماره 
نام پروژهمناقصه

مبلغ برآورد 
اولیه

)ریال(

نوع تضمین 
و مبلغ 
جرا)ریال(

ت ا
مد

رشته و 
حداقل 
رتبه 

پیمانکاري

96-1042

آبرسانی به 
روستاهای بصیران 

و قلعه زری 
شهرستان خوسف

2,199,588,621

 ضمانت نامه
 معتبر 

به مبلغ  
110,000,000

آب 5 ماه
 پایه 5

96-1050

مجتمع آبرسانی 
پسوچ )آبرسانی 

به روستای زیراچ( 
شهرستان بیرجند

8,415,235,638

 ضمانت نامه
 معتبر 
به مبلغ 

421,000,000

 10
ماه

آب 
 پایه 5

96-1051

مجتمع آبرسانی
 فتح آباد )مسیر 

نوده به بیدسکان( 
شهرستان فردوس

3,110,731,832

 ضمانت نامه
 معتبر 
به مبلغ 

156,000,000
آب 4 ماه

 پایه 5

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 : 056-32214752-8

         www.abfar-kj.ir وب سایت

 وزارت نیرو            
شرکت آب و فاضالب 

روستایی خراسان جنوبی     

روابط عمومی شرکت آب و فاضالب روستایی خراسان جنوبی

 مانور کامل طرح اضطراری در فرودگاه بین المللی بیرجند * عکس : مجتبی گرگیبرگزاری اولین جلسه کمیته همیاری و تشکل های مردمی دهه فجر * عکس :  برنا


