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سرمقاله

همپوشانی خدمتهای 
اثرگذار در استان!

*هرم پور

 این روزها پخش خبرهای خوب اقدامات نیروهای 
زحمتکش و فداکارانتظامی در سطح استان، یک 
قابل تقدیر  پشت صحنه ی مهم ودر عین حال 
دارد؛ خبرهایی از جنس پاسخ .... ) مشروح در صفحه ۲ (

فرماندار اعالم کرد:  کارخانه مونتاژ تراکتور در فردوس به زودی به بهره برداری می رسد/نمایشگاه بزرگ  هدایای تبلیغاتی  برای اولین بار در خراسان جنوبی/برگزاری کارگاه کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی در بیرجند /اعتبارات ملی تکمیل طرح های آبرسانی نهبندان و سربیشه پیگیری می شود /صفحه 7

رهبر معظم انقالب :
 برخی جوانان تسخیرکننده النه

جاسوسی، بعداً از آمریکا عذرخواهی کردند

محمدمهاجری: 
حتی اگر روحانی کنار برود رئیس جمهور بعدی اصولگرا 
نیست، به شرطی که شورای نگهبان سلیقه ای عمل نکند

محمدعلی ابطحی:
احمدی نژادی ها یقین دارند 

مجوز نمی گیرند

حجت االسالم رئیسی: 
جناح بازی ها، انقالب را

به حاشیه می برد

آیت ا... صدیقی:
انقالبی ماندن سخت تر

از انقالب کردن است
 صفحه 2 صفحه 2 صفحه 2 صفحه 2 صفحه 2

روز خونین انقالب  دربیرجند
روایتی از حماسه بزرگ 7 بهمن ۵7 مردم در مرکز استان

خبر خوش و بارانی برای مردم خراسان جنوبی
از 15 روز دیگر بارش های نرمال و فرانرمال سرتاسر کشور از جمله خراسان رضوی و خراسان 
 جنوبی را فرا می گیرد و تا پایان امسال ادامه دارد با توجه به ریزش هوای سرد از عرضهای شمالی ،
از روزشنبه مورخ 96/11/0۷روند کاهش دمای هوا در استان آغاز و تا هفته آینده ... مشروح در صفحه ۷

  انتخاب موسسه بین المللی
خوارزمی به عنوان 

کارآفرین شایسته کشوری
در کنگره ملی کارآفرینی و توسعه کسب و کار از مدیر 
موسسه بین الملل خوارزمی  بعنوان کارآفرین شایسته 
کشوری تقدیر شد. محمد حسین رزقی دبیر کانون 
کارآفرینان استان و مدیر موسسه ... مشروح در صفحه ۷

گفتگوی آوا با فوتبالیست بیرجندی ؛

برای من خیلی زود به 
آخرش رسیده است

صفحه ۴

کشف اشتباه 
طرح فرزان

بعد از 14 سال
صبح پنجشنبه جلسه ستاد بازآفرینی شهری خراسان 
جنوبی در سالن جلسات استانداری ... مشروح در صفحه ۷

سرور ارجمند 
جناب آقای سید محمود حسینی

انتصاب شایسته جناب عالی را به سمت 

معاون اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
که نشان از تجربه، لیاقت و شایستگی شما می باشد، صمیمانه تبریک 
عرض نموده، موفقیت روز افزون تان را از درگاه ایزد منان خواستاریم.

همکاران مجمع خیرین سالمت خراسان جنوبی- پرسنل بیمارستان ایران مهر

 استاد ارجمند جناب آقای سید محمود حسینی
انتصاب شایسته جناب عالی را به سمت 

معاون اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
که نشان از لیاقت، درایت و پشتکار شما خیر بزرگوار می باشد 

صمیمانه حضورتان تبریک عرض نموده ، از خداوند متعال
 پیروزی و سربلندی روز افزون برای شما مسئلت می نماییم.

دفتر فنی مجمع خیرین سالمت خراسان جنوبی

افتتاح اولین شعبه شلوارهای 38 و 48 هزار تومانی در بیرجند 
با بیش از 80 مدل شلوارهای زنانه و مردانه

آدرس: بیرجند- هفت تیر 9
تلفن: 32455190

جناب آقای دکتر محمد اصغرزاده
مدیرکل محترم دامپزشکی خراسان جنوبی

جناب آقای دکتر محمد علی بخشی
سرپرست محترم معاونت سالمت اداره کل دامپزشکی 

خراسان جنوبی
انتصاب بجا ، شایسته و مدبرانه شما عزیزان را که نماد بارزی از توانایی های ارزشمند، 

اخالص و سابقه درخشان تان می باشد، تبریک و تهنیت عرض نموده
 امید است در پرتو الطاف حضرت حق بیش از پیش موفق و پیروز باشید.

نظام دامپزشکی استان خراسان جنوبی

جناب آقای مهندس سنجری 
مدیرکل محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی 

خراسان رضوی
انتصاب ارزشمند جناب عالی را که نشان از درایت و توانایی شما 

 در مدیریت بر عرصه کار و رفاه اجتماعی است، صمیمانه تبریک عرض نموده 
از درگاه ایزد منان سربلندی و توفیق روز افزون تان را 

در مسئولیت خطیر پیش رو آرزومندیم. 

جناب آقای غالمرضا اشرفی 
با کمال امتنان، انتصاب بجا و شایسته جناب عالی را به سمت 

سرپرست اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی
 خراسان  جنوبی 

تبریک عرض نموده، از خداوند متعال توفیق و پیشرفت روز افزون تان را مسئلت داریم.
روابط عمومی انجمن صنفی کارگران و استادکاران شهرستان بیرجند

آگهی استخدام شرکت هومینگ یک کسب و کار برای یافتن امالک و مستغالت ارائه شده
 به بازار برای انواع متنوعی از معامالت همانند فروش، رهن و اجاره است.

 شرکت هومینگ در راستای تکمیل کادر خود از افراد واجد شرایط در ردیف شغلی بازاریاب تلفنی 
آقا در بیرجند دعوت به همکاری می نماید. شرایط عمومی: مسلط به مفاهیم بازاریابی، دارای روحیه 
پیگیری و کار تیمی، دارای روابط عمومی باال و پرانرژی، کار با کامیپوتر، فن بیان بدون لهجه، بازه 
سنی 20 تا30 سال   تلفن: 32435614   آدرس: خیابان غفاری - 20 متری ابوریحان  - پالک 21

حقوق و مزایا قانون کار + بیمه + پاداش
عالقه مندان به همکاری مشخصات خود را به آیدی تلگرام myhoming@ ارسال نمایند.

همشهریـان عزیـز
به زودی فروشگاه بزرگ پوشاک خانواده 

در محل جدید افتتاح می گردد.

)همیشه شاد سابق( 
عظیمـی

جناب آقای غالمرضا اشرفی
سرپرست محترم اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی
انتصاب بجا و شایسته جناب عالی را تبریک عرض نموده، ضمن تشکر از زحمات 
جناب آقای سنجری برایتان از خداوند متعال آرزوی موفقیت و سربلندی دارم.

ابوالفضل فرج زاده 
مدیر صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر خراسان جنوبی

سرکـار خـانم خواجـوی
انتصاب شایسته شما را به عنوان 

مدیر کل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری
تبریک و تهنیت عرض نموده ، از درگاه ایزد منان مزید توفیقات برایتان در راستای خدمتی صادقانه 

و رشد و شکوفایی روستاهای خراسان جنوبی همچون دوران سرپرستی تان آرزومندیم.

اتحادیه تعاونی های روستایی دهیاری های خراسان جنوبی

جناب آقای مهندس خاشی 
مدیرکل  محترم گمرکات استان خراسان جنوبی

جناب آقای مهندس کیانی 
مدیر محترم گمرک مرزی ماهیرود

روز جهانی گمرک را خدمت عالیجنابان، معاونین محترم، کارشناسان، ارزیابان و 
همه همکاران گرانقدرتان در گمرک استان، گمرک مرزی ماهیرود و بازارچه مرزی 
تبریک عرض نموده، دوام توفیقات روز افزون و بهروزی مرزبانان محترم اقتصادی را 

از درگاه باریتعالی آرزومندم.
علیرضا خامه زر- کارگزار رسمی گمرک جمهوری اسالمی ایران

فرا رسیدن 26 ژانویه 
روز جهانـی گمـرک 

بر مرزبانان اقتصادی مبارک باد
روابط عمومی گمرکات خراسان جنوبی    
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اعزام زائران عتبات به سامرا و کاظمین

میزان- مدیر کل عتبات در سازمان و حج و زیارت گفت: سازمان حج و زیارت در ایام نوروز روزانه ۶ هزار زائر ایرانی را به عتبات عالیات 
اعزام می کند.مرتضی آقایی در خصوص آمادگی هتل های عراق برای پذیرش زائران در ایام عید گفت: سازمان حج و زیارت در نظر دارد 

در ساخت اقامتگاه های زیارتی عراق مشارکت داشته باشد تا سطح کیفیت خدمات و امکانات هتل ها در عتبات افزایش یابد.

سرمقاله

همپوشانی خدمتهای 
اثرگذار در استان!
* هرم پور

 این روزها پخش خبرهای خوب اقدامات نیروهای 
زحمتکش و فداکار انتظامی در سطح استان، یک 
پشت صحنه ی مهم ودر عین حال قابل تقدیر دارد؛

خبرهایی از جنس پاسخ به خواسته های مردم و 
توجه به مطالباتی که مدتهاست از نیروی انتظامی 
انتظارش می رود. عملکرد واقعاً قابل تقدیر نیرو در 
ماجرای تجمعات اخیر استان، عملکرد سراسر تالش 
پرسنل ناجای استان در مبارز با مواد مخدر، باندهای 
انواع  با  مبارزه  تبهکاری و سرقت و کالهبرداری، 
جرایم در فضای مجازی و اخیراً اقدامات قابل تقدیر و 
مثال زدنی این پرسنل خدوم در مقابله با موج فساد و 

هنجارشکنی ها و به ویژه دستگیری عناصر شرکت
کننده و برگزار کننده ی پارتی های شبانه،  اقداماتی 
نیست که از چشم مردم و رسانه ها مغفول مانده و 
یا فراموش شوند. اما پشت صحنه مهم این اقدامات،

مدیریت هوشمندانه و جهادی و البته حمایت های 
دستگاه قضائیست. من چندی پیش در همین ستون 
به مناسبتی از دادستان محترم و انقالبی مرکز استان 
به جهت ورود به مباحثی که مطالبه و خواست مردم 
است از جانب همین مردم  تشکر و قدردانی کردم، اما 
به جهت اهمیت اقدامات اخیر الزم می دانم مجدداً 
نکاتی را به نمایندگی از مردم و به عنوان قلمی که 
می باید در باره ی این مباحث بنویسد،  یادآوری 

می کنم:
1- موفقیت های مثال زدنی انتظامی و امنیتی در 
خراسان جنوبی و تراز باالی امنیت در این استان، 
و  امنیتی  قضایی،  مستحکم  پیوندهای  ماحصل 
انتظامیست و هر چه این پیوندها مستحکم تر باشد، 
امنیت و نظم و انتظام  جامعه بیشتر تأمین خواهد شد.

2- درک مناسب و متناسب دادستان محترم به عنوان 
مقام قضایی استان از شرایطمرکز استان و حساسیت 
های اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی آن، مظهر تبلور 
موفقیتهای مهم و رضایتمندی مردمیست. همه باید 
قدر این مهم را بدانیم و با تحلیل درست و حمایت 
های همه جانبه، شرایط را برای رسیدن به موفقیت 

های مهم تر بعدی آماده نماییم.
3-  بخش هایی از جامعه درگیر مشکالت، معضالت 
و آسیب هایی هستند که در عرصه ی عمومی گاهی 
تحت قیمومیت نارضایتی های مردمی ظهور و بروز 
می یابند. رفع مشکل و زدودن آثار آن در برخی مواقع 
جز با ورود دادستان محترم به عنوان مدعی العموم 
امکان پذیر نیست. شهروندان قدرشناس استان انتظار 
دارند با افزایش اتصال حلقه های مردمی با بدنه ی 
دستگاه قضایی استان، این کانون های مهم شناسایی 

و جهت حل مشکالتشان اقدام شود.
4- ورود دادستان محترم به بحث جاده ی مرگ، 
خشک شدن درختان زمین های پادگان و احکام 
اخیر،  اجتماعی  های  آسیب  خصوص  در  انقالبی 
امیدوار کننده و بسیار اثر گذار است و البته اعالم نتایج 
تالش ها و  زحمات در این زمینه، اعتماد و اعتقاد 
مردمی به فعالیت های انجام شده را دو صد چندان 

خواهد کرد.
5-   رسانه های استان آمادگی دارند با تعامل بیش 
از پیش با دادستان محترم و دستگاه قضایی و ارائه 
ی بخش های مهم و اثرگذاری از مشکالت استان،

نارضایتی های مردمی و مطالبات چندین ساله، نوید 
افزایش خدمت  برای  این ظرفیت مهم  از  استفاده 
رسانی به مردم ذیل دستاوردهای چهل ساله ی انقالب 
اسالمی را بدهند. امید است دستگاه محترم قضایی نیز 
از ظرفیت رسانه ها، بیشتر مطالبه و بهره برداری نماید.

  )لطفا نظر و پیشنهاد خود در رابطه با یادداشت های 
روزنامه را به شماره09304943831 ارسال فرمایید(

خبر خوش برای پرستاران

احمد نجاتیان مدیرکل دفتر ارتقای سالمت و خدمات 
بالینی معاونت پرستاری وزارت بهداشت در مراسم 
تقدیر از پرستاران نمونه دانشگاه علوم پزشکی سبزوار 
که در دانشگاه حکیم سبزواری برگزار شد، در این باره 
گفت: وزیر بهداشت این نوید را داده اند که معوقات 
پرستاری تا پایان سال جاری پرداخت می شود. این 
پرداختی ها حداقل تا شهریورماه امسال این قشر را 
دربرمی گیرد.، چرا که متوسط عقب ماندگی کارانه و 
اضافه کار پرستاران حدود یک سال و بیشتر است.وی 
با اشاره به عقب افتادگی کارانه پرستاران، اظهار کرد: 
این موضوع به سبب مشکالت خارج از نظام سالمت 
است، امروز بیش از آنکه دانشگاه های ما به پرسنل، 
پزشکان، تجهیزات پزشکی و دارو بدهکار باشند، از 

شرکت های بیمه ای طلبکار نشان می دهد

واکنش وزیر رفاه به واردات »آیفون« 
توسط سازمان تامین اجتماعی

اجتماعی  تامین  سازمان  ورود  درباره  ربیعی  علی 
آیفون و واردات آن به کشور  بازار گوشی های  به 
گفت: آیا قاچاقچی باید این گوشی ها را وارد کند یا 
سازمان تأمین اجتماعی که سود آن به خانواده بزرگ 
کارگران و بازنشسته ها می رسد؟وی تاکید کرد: پول 
و سود سازمان تأمین اجتماعی متعلق به کیست؟ 
میلیون   50 الی   40 به  متعلق  سازمان  این  سود 
کارگر و بازنشسته این سازمان است، با این وجود آیا 
قاچاقچی وارد کننده باشد ؟وزیر تعاون، کار و رفاه 
تأمین اجتماعی با اشاره به سرمایه گذاری برای ذی 
نفعان سازمان تامین اجتماعی عنوان کرد: اگر قرار 
است با پول بازنشسته ها سرمایه گذاری برای بین 
نسلی داشته باشیم چه باید انجام دهیم؟ وی ادامه 
داد: باید برگ سبز بگیریم، ضمن رعایت موارد قانونی 
واردات انجام دهیم که سودی برای بازنشسته ها و 
کارگران داشته باشد.ربیعی خاطر نشان کرد: هر فردی 
که برگ سبز داشته باشد می تواند وارد کننده باشد، 
جوی که به راه افتاده است به اعتقاد من اشخاصی 
هستند که غیرقانونی این برند از تلفن همراه را وارد 

می کنند.

وزیر نیرو: امسال یکی از خشک ترین 
سال های نیم قرن اخیر است

اردکانیان وزیر نیرو با اشاره به شرایط عمومی کشور 
بارش ها  نظر  از  امسال  گفت:  برق  و  آب  نظر  از 
خشک ترین سال ها در 50 سال اخیر را طی می کنیم 
و امیدواریم وضع بهتر شود اما فعال 30 درصد کاهش 
بارش داریم که اثر آن روی تولید برق هم خواهد بود 
و بخش قابل توجهی از منابع تولید انرژی مورد تاثیر 
قرار خواهند گرفت.وی اولویت وزارت نیرو را تامین 
آگاهی  حوزه  در  گفت:  و  دانست  مردم  شرب  آب 
بخشی به مردم اقداماتی را در دستور کار داریم تا 
کم مصرفی و پرهیز از اسراف در اولویت مردم باشد.

وزیر نیرو با تاکید بر اینکه قطعا محدودیت هایی را در 
بخش کشاورزی خواهیم داشت گفت: شاید مجبور 
باشیم در آینده الگوی مصرف آب در بخش کشاورزی 

با محدودیت هایی مواجه شود.

آغاز پیش فروش سکه
 از ۱۵ بهمن ماه

گفت:  مرکزی  بانک  نشر  و  ریالی  مدیرکل   / ایبِنا 
با هدف تعادل بخشی به بازار، گسترش عرضه و 
سهولت دسترسی عموم مردم، اقدام به پیش فروش 
سکه از 15 بهمن ماه می کند.مسعود رحیمی افزود: 
پیش فروش سکه از 15 بهمن ماه سال جاری و از 
طریق تمام شعب بانک ملی در سراسر کشور انجام 
خواهد شد.رحیمی گفت: پیش فروش سکه با قیمت 
های پایین تر از قیمت بازار در موعد ثبت نام برای 
پیش خرید و در سررسیدهای سه، شش و نه ماهه و 
یکساله خواهد بود و عموم مردم می توانند با مراجعه 
به کلیه شعب بانک ملی در سراسر کشور نسبت به 
واریز وجه و پیش خرید سکه به تعداد مورد نظر اقدام 
کنند. سکه های پیش فروش شده در زمان سررسید 
اینکه خریداران در  قابل تحویل خواهد بود ضمن 
صورت عدم تمایل به دریافت سکه می توانند سکه 
های خریداری شده خود را نزد بانک به امانت نگه 
داشته و هنگام نیاز دریافت کنند ضمن اینکه سکه 
های پیش خرید شده قبل یا بعد از سررسید قابل 
واگذاری به سایر افراد نیز خواهد بود. وی با تاکید 
بر اینکه محدودیتی در تعداد سکه های پیش خرید 
شده توسط افراد وجود نخواهد داشت، افزود: با توجه 
به اینکه ذخایر شمش و سکه بانک مرکزی در حد 
کافی و قابل قبول است محدودیتی در فروش و 
عرضه سکه نداریم و به مقدار تقاضای مردم پیش 

فروش انجام خواهد شد.

اعتراف نماینده مجلس درباره کنکور

پرورش  و  آموزش  کمیته  رئیس  بیراوندی  محمد 
وزارتخانه های  »اختالف نظر  خصوص  در  مجلس 
در  فناوری  و  تحقیقات  علوم،  و  پرورش  و  آموزش 
خصوص حذف کنکور سراسری«، اظهار داشت: به 
دالیل زیاد از جمله تغییر ساختار نظام تعلیم و تربیت 
و اضافه شدن پایه ششم و نیز حذف برخی امتحانات 
نهایی، در حال حاضر ابزار دقیقی برای حذف کنکور 
در دست آموزش و پرورش و وزارت علوم وجود ندارد 
و حذف کنکور به راحتی اتفاق نمی افتد، بلکه باید 

راهکارهایی دیده شود.

انقالبی ماندن سخت تر از انقالب کردن است

آیت ا... صدیقی گفت: انقالب کردن مشکل است اما 
انقالبی ماندن، مومن ماندن سخت تر است.وی یادآور 
شد: در دوران شاه، دانشگاه هیچ بهره ای از دین نداشت، 
از نظر علمی هم هیچ گره ای برای کشور خودمان باز 
نکردند. اما در این 40 سال پس از انقالب، کشور صاحب 
علوم هسته ای شده، درست است که مسئولین ما عجله کردند و به خاطر منافع 
دنیوی شتاب زده تسلیم شدند اما در راه رشد علوم هسته ای شهید هم دادیم.

پس از برجام، مشکالت اقتصادی مان بیشتر شد 

حجت االسالم علم الهدی با تأکید بر این که تنازل از 
قدرت به معنای حل مشکالت معیشتی نیست، ادامه 
داد: این برای مسئوالن، دولت، ملت و مجلس ما به 
تجربه ثابت کرد شکست در برجام را که ما به هر 
مقدار از قدرت خودمان تنازل کنیم این طور نیست که 
مشکالت معیشتی مردم حل شود، بلکه بیشتر می شود، ما از فناوری هسته ای 

در برجام تنزل کردیم، مشکالت اقتصادی مان بیشتر شد که کمتر نشد.

کنایه ابطحی به احمدی نژادی ها: دوز توهم تان باالست

محمدعلی ابطحی در کانال تلگرامی خود نوشت: باور 
من این است احمدی نژادی ها یقین دارند مجوز نمی 
گیرند که تقاضای مجوز تجمع اعتراضی کرده اند و مي 
خواهند سوار موج اعتراضات خیاباني اخیر شوند.وقتی 
معترضان شعار عبور از اصولگرایی و اصالح طلبی می 
دهند، و قصد عبور از روحانی وخاتمی دارند،خیلی دوزِ توهم باید باال باشد که 

تصور کنند معترضان قصد بازگشت به احمدی نژادی ها دارند.

رئیسی : جناح بازی ها، انقالب را به حاشیه می برد

حجت االسالم رئیسی عنوان کرد:گاهی اگر کسی 
اندیشه و عمل انقالبی داشته باشد، می گویند او پنجاه 
و هفتی است درحالی که پنجاه و هفتی یعنی انقالبی، 
مردمی، عدالت خواه، خدمتگزار، ضد فساد و تبعیض و 
این یک افتخار و ارزش است.امروز تقسیم بندی های 
چپ، راست، رنگ باخته و معیار، تفکر انقالبی و غیرانقالبی است.دوقطبی های 
کاذب و جناح بازی ها موجب می شود مطالبات اصلی مردم و انقالب به حاشیه برود.

محبیان: تقلیل اعتراضات به سوءاستفاده 
ضدانقالب چشم بستن به روی واقعیات است

محبیان گفت :  در مدت اخیر انتظارات شدیداً در میان مردم باال رفت .فراموش 
نکنیم ماهیت اعتراضات اساساً اقتصادی بود. تقلیل اعتراضات به سوءاستفاده 
ضدانقالب چشم بستن به روی واقعیات است. متاسفانه، بی توجهی به علوم 
انسانی به تدبیر حاکمیتی ما ضربه زده است. اینکه در ذهن پنهان یک جامعه 
»نهان روش« مثل ایران که معمواًل بین آنچه می اندیشد و آنچه می گوید 

فاصله است، تا این ها را نبینیم نمی توانیم راه حل ارائه دهیم.

نتانیاهو به ترامپ: اگر از برجام خارج شوید
 کاماًل از شما حمایت می کنیم

بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی و دونالد ترامپ روز پنجشنبه در 
حاشیه اجالس داووس شرکت کردند.نتانیاهو خطاب به ترامپ گفت : ما کاماًل از 
شما و مواضعتان در خصوص توافق هسته ای ایران حمایت می کنیم. شما گفتید 
که )برجام( توافقی فاجعه بار است. شما گفته اید که اگر نقائص مرگبار آن اصالح 
نشوند، بایستی از آن خارج شوید و می خواهم این را خاطر نشان کنم که اگر تصمیم 
به انجام این کار بگیرید، ما به طور تمام و کمال از شما حمایت خواهیم کرد.«

و  بیست  در  اسالمی  انقالب  رهبر 
ششم دی ماه 139۶ در دیدار خانواده 
که  داشتند  بیاناتی  ییالقی  شهید 
بخشی از آن برای اولین بار منتشر 

شده است. 
حضرت آیت ا... خامنه ای در این دیدار 
فرمودند: جوان نسل اّول، کسانی بودند 
که از روی احساسات، از روی هیجان 

]کار کردند[؛ احساسات بود، احساسات 
خوبی هم بود و همان احساسات کار 
کرد، یعنی یک نظام کهن را سرنگون 
کرد و اسالم را رو آورد.ایشان افزودند: 

این را ما کوچک نمیگیریم، اّما غالبًا 
دانه دانه ی افراد ــ نمیگویم همه ــ 
جاسوسی  النه   احساسات  روی  از 
را آن روز رفتند و با شجاعت تمام 

گرفتند، اّما بعداً رفتند با آمریکایی ها 
صحبت کردند و عذرخواهی کردند.
از  ناشی  این  دادند:  ادامه  ایشان 
چیست؟ ناشی از کم عمق بودِن آن 
انگیزه است. آن انگیزه مّتکی به یک 
زیرساخت محکم نبود؛ انگیزه بود، اّما 

زیرساختش محکم نبود.
خاطرنشان  اسالمی  انقالب  رهبر 
ــ  امروز  جوان های  کردند: 
هستند  آنها[  ]از  بعضی  ]هرچند[ 
که بی خیال در خیابان راه میروند؛ 
اینکه  نه  بودند،  هم  جنگ  زمان 
نبودند ــ اّما آن ]جوانی[ که دنبال 
وظیفه میرود، میفهمد چه کار دارد 
یک  شدند:  یادآور  میکند.ایشان 
و  است  حججی  همین  نمونه اش 
صدها نمونه، بلکه هزارها نمونه از 

این قبیل وجود دارد.

محمدمهاجری روزنامه نگار اصولگرا 
اصولگرا  تندرو  کرد:جریان  عنوان 
به  اصالح طلب  تندرو  جریان  مثل 
دنبال عبور از روحانی هستند اما اینها 
روحانی  از  عبور  پس  در  نمی دانند 
چیست. باید پرسید که بعد از اینکه 
برود چه کاری می خواهید  روحانی 
بکنید؟جریان تندرو هر دو جناح به 
آلترناتیوی بعد از روحانی فکر نکرده 
جناح،  دو  هر  عاقل  جریان  است. 
مسائل سیاسی را در قالب فرآیند ها 

می بینند.
اتفاقی  برود که چه  آقای روحانی   
بیفتد؟ اگر رییس جمهور در شرایط 
که  بود  اصولگرا  جریان  از  کنونی 
و  بود  االن  از  بدتر  به شدت  اوضاع 
بزرگ تر  بسیار  دولت  ناکامی های 
که  کسی  هر  حاضر  حال  بود.در 

میان  به  را  روحانی  از  عبور  حرف 
می آورد، واقعا جز نابخردی سیاسی 
کاری نکرده است.با همه انتقاداتی 
از  اصولگرایان  و  اصالح طلبان  که 

به  گزینه ای  هیچ  داشته اند،  دولت 
جای او واقعا وجود ندارد.وی در پاسخ 
به این سوال که شرایط آلترناتیو عبور 
از روحانی چیست؟گفت:اگر انتخاباتی 

آن  در  نگهبان  شورای  که  باشد 
اتفاق  این  نکند،  سلیقه  اعمال  زیاد 
آقای  از  بعد  بتوانند  که اصولگرایان 
باشند،  داشته  رییس جمهور  روحانی 

یک رویای دور است. عبور از روحانی 
وقتی اتفاق می افتد که جامعه به دلیل 
یک  دچار  موجود  نارضایتی های 

افسردگی شدید سیاسی بشود. 

رهبر انقالب : برخی جوانان تسخیرکننده النه
 جاسوسی، بعدًا از آمریکا عذرخواهی کردند 

حتی اگر روحانی کنار برود رئیس جمهور بعدی اصولگرا 
نیست، بشرطی که شورای نگهبان سلیقه ای عمل نکند

جزییات پرداخت عیدی کارگران ساعتی و پاره وقت

ایسنا- با نزدیک شدن به روزهای پایان سال، کارگران ساعتی، 
روزمزد، فصلی و پاره وقت دغدغه گرفتن عیدی و پاداش پایان 
سال خود را دارند و به کرم کارفرمایانشان امیدوارند تا بلکه 
پیش از پایان سال این عیدی را دریافت و مایحتاج خود و 
خانواده هایشان را تامین کنند.با وجود آنکه پرداخت عیدی و 
پاداش آخر سال کارگران به جهت تامین رفاه و آرامش خاطر و 

تهیه اقالم و مایحتاج ضروری و مورد نیاز خانوارها همواره مورد 
تاکید قرار گرفته، متاسفانه در برخی واحدها و صنوف پرداخت 
عیدی به دالیل مختلف از جمله نبود نقدینگی در دست کارفرما 
با تاخیر همراه می شود و این تاخیر گاهی به حدی است که 
به سال بعد موکول شده و موجب دلسردی و بی انگیزگی این 
بخش از کارگران زحمتکش می شود و عنوان عیدی را از دست 
می دهد.به موجب ماده واحده قانون مربوط به تعیین عیدی و 
پاداش ساالنه کارگران شاغل در کارگاه های مشمول قانون کار 
مصوب سال 13۷0 مجلس شورای اسالمی، کلیه کارفرمایان 
مکلفند به هر یک از کارگران خود به نسبت یک سال کار 
معادل ۶0 روز آخرین مزد به عنوان عیدی و پاداش بپردازند، 
مبلغ پرداختی از این بابت به هر یک از کارگران نباید از معادل 
90 روز حداقل مزد روزانه قانونی تجاوز کند.همچنین به موجب 
تبصره یک ماده واحده مذکور، مبلغ پرداختی به کارگرانی که 

کمتر از یک سال در کارگاه کار کردند، باید به ماخذ ۶0 روز 
مزد و به نسبت ایام کارکرد در سال محاسبه شود. حداقل 
دو برابر و حداکثر سه برابر مصوبه دستمزد شورای عالی کار؛ 
مبنای تعیین عیدی پایان سال مشموالن قانون کار است.
مبنای محاسبه عیدی و پاداش ساالنه کارگران در کارگاه هایی 
که طرح طبقه بندی مشاغل دارند، مزد گروه و پایه یا مزد مبنا 
و در واحدهای فاقد طرح طبقه بندی، مزد ثابت یعنی مزد شغل 
و مزایای ثابت پرداختی به تبع شغل خواهد بود.مبلغ پرداختی 
بابت عیدی و پاداش به کارگران کارگاه های فصلی مشمول 
قانون کار و همچنین کارگران سایر کارگاه های مشمول که 
کمتر از یک سال در کارگاه کار کردند، باید بر ماخذ ۶0 روز 
و به نسبت ایام کارکرد در سال محاسبه شود. ضمناً مزد مورد 
عمل در محاسبه وجوه عیدی و پاداش پایان سال به کارگران 
کار مزدی عبارت از متوسط کارمزد دریافتی آنان بر حسب مدت 

ایام کارکرد در سال است.بر اساس ماده 39 قانون کار، مزد و 
مزایای کارگرانی که به صورت نیمه وقت یا کمتر از ساعات 
قانونی تعیین شده به کار اشتغال دارند، به نسبت ساعات کار 
انجام یافته محاسبه و پرداخت می شود که عیدی و پاداش نیز 

از این قاعده کلی مستثنی نیست.
در مورد کارکنان ساعتی که حقوق ماهانه ثابت نداشته و 
دستمزد آنها در ماه متغیر است، برای محاسبه عیدی و پاداش، 
میانگین حقوق سه ماه آخر خدمت آنان مبنای محاسبه قرار 
خواهد گرفت.قانونگذار با تصویب قانون نحوه پرداخت عیدی 
به کارکنان دولت مصوب سال 13۷4 اعتبار قانون تعیین عیدی 
و پاداش ساالنه کارگران شاغل در کارگاه های مشمول قانون 
کار مصوب 13۷0 را لغو نکرده است، بنابراین حکم تعیین 
عیدی معادل ۶0 روز آخرین مزد مشموالن قانون کار کماکان 

به قوت خود باقی است.

حذف هزینه »خدمات مستمر« از 
قبوض گاز مشترکان

بوجارزاده،  مجید  ایران،  گاز  ملی  شرکت  عمومی  روابط  از  نقل  به   
این  بیان  با  ایران  گاز  ملی  روابط عمومی شرکت  رئیس  و  سخنگو 
دریافت  به  مربوط  مصوبه  تصویب  پی  در  داشت:  اظهار  مطلب، 
شورای  سوی  از  گاز  مشترکان  از  مستمر(  خدمات  )هزینه  آبونمان 
این  اداری  عدالت  دیوان  عمومی  هیأت  گذشته،  دی ماه  در  اقتصاد 
حذف  گاز  قبوض  از  بند  این  بالفاصله  و  کرد  ابطال  نیز  را  مصوبه 
اداری،  عدالت  دیوان  آنکه  از  بالفاصله پس  افزود:  ادامه،  در  شد.وی 
مصوبه شورای اقتصاد را ابطال و این موضوع از سوی صدا و سیما 
اعالم شد، به رغم آن که این مصوبه هنوز به صورت کتبی به شرکت 

ملی گاز ابالغ نشده، ولی این بند از قبوض گاز حذف شد.

سپرده گذاران البرز ایرانیان، افضل توس، وحدت و 
فرشتگان تا پایان بهمن  به شعب مراجعه کنند

روی  بر  شده  اعالم  بازپرداخت  برنامه های  مرکزی  بانک  اعالم  براساس 
تارنمای بانک ها و مؤسسه اعتباری عامل، حداکثر تا پایان بهمن ماه سال 
جاری، قابل اجرا خواهد بود. به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، پیرو 
اطالعیه های پیشین این بانک در خصوص ساماندهی تشکیالت موسوم 
افضل توس، وحدت و فرشتگان  تعاونی های منحله  ایرانیان و  البرز  به 
و با توجه به اطالعیه های مندرج در تارنمای بانک های تجارت، آینده و 
موسسات اعتباری ملل و کاسپین مبنی بر فراخوان سپرده گذاران محترم 
تشکیالت و تعاونی های فوق، بدین وسیله به اطالع می رساند برنامه های 
بازپرداخت اعالم شده بر روی تارنمای بانک ها و موسسه اعتباری عامل 

حداکثر تا پایان بهمن ماه سال جاری، قابل اجرا خواهد بود.

زمان واریز عیدی مددجویان
 بهزیستی مشخص شد

معاون رئیس سازمان بهزیستی کشور گفت: مبلغی که به عنوان عیدی 
برای مددجویان تحت پوشش بهزیستی در نظر گرفته شده است، تا پایان 
بهمن ماه به حساب آن ها واریز می شود. غالمرضا عباس پاشا ضمن اعالم 
این خبر گفت در حال حاضر بحث عیدی همه مستمری بگیران سازمان 
بهزیستی کشور مطرح است و مسئوالن در اداره کل بودجه و همچنین 
مسئوالن سازمان بهزیستی کشور، تمام تالش خود را به کار می گیرند 
که عیدی مددجویان تحت پوشش تا پایان بهمن ماه پرداخت شود.معاون 
رئیس سازمان بهزیستی کشور در ادامه خاطرنشان کرد: البته واریز عیدی 
مددجویان تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور منوط به تخصیص 

بودجه مورد نیاز این امر استا تاریخ اعالم شده این کار را عملیاتی کنیم.

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی
 و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر آرای صادره ذیل تصرفات مالکانه و بالمعارض اشخاص زیر تایید و محرز گردیده است: 
1- برابر رای شماره 139660308001003379 - 1396/10/30 تصرفات مالکانه خانم حوا امیرآبادی زاده نسبت به ششدانگ یک 

قطعه محوطه به مساحت 180 متر مربع از باقیمانده 227- اصلی بخش 2 بیرجند از محل مالکیت حاج محمد میابادی. 
2- برابر رای شماره 139660308001003393 - 1396/10/30 تصرفات مالکانه خانم حوا امیرآبادی زاده نسبت به ششدانگ یک 

قطعه محوطه به مساحت 253 متر مربع از باقیمانده 227- اصلی بخش 2 بیرجند از محل مالکیت حاج محمد میابادی.  
3- برابر رای شماره 139660308001003395 - 1396/10/30 تصرفات مالکانه خانم سکینه علمدار فرزند یوسف نسبت به 
ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 118/36 متر مربع از پالک 85 فرعی از 1427- اصلی بخش 2 بیرجند از محل مالکیت 

مشاعی متقاضی .
4- برابر رای شماره 139660308001003380- 1396/10/30 تصرفات مالکانه خانم گل افروز الوانی فرزند حاجی نسبت به 
ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 210 مترمربع به پالک 2562 فرعی از 249- اصلی بخش 2 بیرجند از محل مالکیت 

آقای عباس بارانی 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند، می توانند از تاریخ انتشار آگهی به مدت 2 ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، 
ظرف مهلت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مهلت 

مذکور و عدم وصول اعتراض وفق مقررات سند صادر خواهد شد.       
تاریخ انتشار نوبت اول: 1396/11/07        تاریخ انتشار نوبت دوم: 1396/11/23

علی فضلی - رئیس ثبت اسناد و امالک بیرجند

اجرای رنگ های جدید ساختمانی  روغنی، پالستیک، اکرولیک،  مولتی کالر و ...

رنگ کناف ، رنگ های طرح دار جدید / کاغذ دیواری
۰۹۱۵۷۴۱۱۰۷۱ - باقری

تزئینات داخلی 
سـاختمـان
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افزایش قیمت کاال و خدمات، ممنوع 
گروه خبر- افزایش قیمت کاال و خدمات، با ابالغ سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان ممنوع شد. رئیس اتاق اصناف گفت: این ابالغیه به اتحادیه ها و واحدهای صنفی استان ارسال شد که بر 
اساس آن هر گونه افزایش قیمت کاال و خدمات تا پایان فروردین سال آینده، غیرقانونی است رئیس اتاق اصناف گفت: هیات عالی نظارت پیش از این مصوبه آزادسازی تعرفه خدمات را ابالغ کرده بود که در آن 
واحدهای صنفی می توانستند نرخ خدماتشان را افزایش دهند. وی گفت:با ابالغ مصوبه جدید آن دسته از واحدهای صنفی که ممکن بود نرخ خدماتشان را افزایش دهند نباید تغییری در قیمت ها داشته باشند.

شهردارمحترم فعالیت جنابعالی در این مدت کوتاه 
دهد می  را  بزرگی  تحول  نوید  مردم  به   خدمت 

و  الیق  مدیران  انتخاب  همچنین  و  دلسوزی  از 
متعهد در سازمانهای آتش نشانی میادین و تره بار 
و شهردار محدوده شهر که نشان از پاالیش بسیار 
دقیق جنابعالی در امر انتصاب مدیران است را به 

شما و شورای شهرتبریک عرض می کنم. 
915...357
آوای  روزنامه  اندرکاران  دست  خدمت  باسالم 
مگر  فقیه،  ولی  محترم  نماینده  جنوبی.  خراسان 
شما به داد این ملت  زجر کشیده برسید. به عرض 
میرسانم آقایان همیشه دربوق و کرنا می دمند که 
برای جوانان اشتغال زایی شود. در حالی که با یک 
که  بازنشستگانی  میخواهند  درآوردی  من  قانون 
هم پاداش پایان خدمت گرفته اند و هم هزاران 
بازنشستگی،  جشن  برای  وبزرگ  کوچک  جلسه 
به ادارات قبلی با همان پست قبل از بازنشستگی 
متمدن  کشور  کدام  در  اند  نموده  کار  به  دعوت 
که  شود.  می  گذاشته  قانونهایی  چنین  این  دنیا 
 بازنشسته ای که چند سال از عمر بازنشستگی اش

حالی  در  شود  کار  به  دعوت  باز  است  گذشته 
که  داریم  زیادی  کرده  تحصیل  جوانان  که 
مردم  درد  هستند.  بیکار  وفرزند  زن  داشتن   با 

همین هاست به گوش باشید.
919...965
اگه شهرداری قدرت نداره یا به نفعشه که افغانیا 
باشند خود ما سوغات فروشا دست به کار بشیم تا 
حاال گردو بوده حاال روی گاری آلو و بنه و انجیر و 
غیره دارند، بهداشت کجاست که گیرای مغازه تمیز 

ما را به آن ها بدهد؟
915...066
سازمان  بپرسم  میخواستم  شهرداری  از  سالم 
اتوبوسرانی با کدوم قانون کار چند راننده شرکتی 
و  وبدون مرخصی  ماه   در  کار  روز  با 28  گرفته 

قرارداد و حقوق 900 تومان، آیا این انصافه؟
915...606
سالم آوا روز چهارشنبه نوبت نصب کنتور گاز را 
ساعت  گرفتم  مرخصی  اداره  از  روز  یک  داشتم 
7صبح رفتم جای خانه بودم  که  پیمانکار شرکت 
ساعت   تا  کند  نصب  را  وکنتور  کند  مراجعه  گاز 
9بودم نیامدند، زنگ زدم اداره گاز گفتند همانجا  
باشید که پیمانکار بیایید شماره پیمانکار را برای 
شب   8 ساعت   ، ندادند  که  خواستم  هماهنگی 
آمد! شما از رییس  اداره گاز سوال بفرمایید اگر با 
خودش این کار را اداره دیگری بکند چه حالی می 

شود؟ با تشکر از شما
915...583
با سالم دریک مورد مانده ام هرقدر فکر میکنم 
نمیتوانم رابطه ای میان ... که فقط درجهت خاصی 
وقف شده با واحد اقتصادی ... پیدا کنم آخر مگر در 
این واویالی خشکسالی  با کدام توجیه شرعی می 
توان امکانات موقوفه مشخصی را در غیر وصیت 
واقف صرف کرد گویا اداره اوقاف هم نظارتی ندارد 

یا موارد شرعی وقف هم تغییر کرده؟ 
910...133
سالم. از شهردار محترم بیرجند بابت نصفه آسفالت 
جا  همه  ممنونیم.  مهرشهر  9دی  خیابان  کردن 

همینجوری آسفالت میشه؟
91...937
اینکه شهردار  به  با عنایت  چنانچه مقدور هست 
پیگیر  ، دلسوز و  جدید شهر  ظاهرا فردی فعال 
تقاضاهای مردمی می باشد . در خصوص قطعه 
خاک  سالهاست  که  توحید  پارک  گوشه  زمین 
برداری شده و فونداسیون آنهم بصورت نیمه کاره 
اجرا شده و با توجه به حجم زیاد خاکبرداری و رها 
شدن میلگردها و خطرات فراوانی که شهروندان 
را تهدید میکند این گود برداری .  واینکه تقاطع 
 ) پارک  ) کوچه جنب  و مدرس 27  فتح  خیابان 
 . بوده  برخوردار  زیاد  تصادف  آمار  از  کنون  تا 
این  بداخل  زباله  ریختن  از  جلوگیری  برای  و 
رها  خود  بحال  سالهاست  که  خاکبرداری  فضای 
شده . لطفا گزارشی توسط روزنامه مردمی آوای 
خراسان جنوبی تهیه  تا شاید شهرداری به همت 
این شهردار جدید فکری بکنند .  تا کنون بارها 
موضوع به مسئولین بالخص اعضای شورای شهر 
گزارش شده )  بصورت شفاهی ( ولی گویا تا اتفاق 

ناگواری نیفته .  چاره اندیشی نخواهد شد .
ارسالی به تلگرام آوا

قابل توجه همه همشهریانی که در عالم اپارتمان 
که  اند..آسانسورهایی  آسانسورشده  اسیر  نشینی 
روند. می  اشتباه  را  طبقات  شوند  می  استاندارد 

دیروز آسانسور مجتمع ما را استاندارد کردند امروز 
ما در آسانسور زندانی شدیم، مدیرکل محترم اداره 

استاندارد لطفا بیشتر حساسیت نشان دهید
ارسالی به تلگرام آوا

از روزنامه آوا به خصوص گزارش های عالی خانم 
دادرس ممنونم انشا ا...  موفق باشید 

ارسالی به تلگرام آوا
سالم..یکی از کارگران عزیز پیامک داده دو سال 
کند نمی  شکایت  و  نکرده  دریافت  حقوق   است 

چون اخراج می شود... برادر بزرگوار آیا این کار شما 
ظلم پذیری نیست؟ دو سال هیچ حقوقی نگرفته 
اخراج  ترسی  می  کنی چون  نمی  و شکایت  ای 
شوی؟آیا خدا را فراموش کرده ای که می ترسی؟ 

پی گیر حقوقت باش و شک نکن خدا با توست.
901...230
با سالم از اقدام خوب کالنتری مهرشهر در پلمپ 
منزل و پاتوق استعمال مواد مخدر و جمع آوری انها 
 تشکر میکنم واقعا چند روزی است که بچه هامون

راحت در کوچه تردد میکنن دست مریزاد
938...657

جوابیه اداره کل بهزیستی 
خراسان جنوبی

در پاسخ به پیام شهروند و یا هم استانی محترم 
استحضار  به   96/11/01 مورخ  شما  پیام  ستون 
می رساند مرکز حمایتی شرق کشور با پیگیری 
بهزیستی  رئیس  توسط  گرفته  انجام  های 
شهرستان پس از دریافت زمین از منابع طبیعی 
با  و  خصوصی  کامال  صورت  به  مسکن  بنیاد  و 
ساخته  محترم  خیرین  درصدی  صد  مشارکت 
نداشته  دولتی  اعتبار  هیچگونه  و  شد  خواهد 
ها  مدیران شهرستان  ارتباط  اینخصوص  در  که 
تأثیر  جمعی  خیر  ظرفیت  از  آنها  ی  استفاده  و 
بسزایی دارد و شهرستانی موفق تر است که مدیر 
این  و  باشد  داشته  خیران  جذب  در  تری  موفق 
موضوع هیچ گونه ارتباطی به نمایندگان محترم 
ندارد.  هستند  شهرستان  کدام  بومی  اینکه  و 
استانی  و هم  اطالع شهروندان  همچنین جهت 
کودکان  نگهداری  و  خیریه  مرکز  عزیز  های 
منحصر  و  شیک  فضایی  در  نیز  نهبندان  آتیه 
دو طبقه  در  مربع  متر  زیربنای 1100  با  فرد  به 
اتاق همچنین  دارای 1۴  مربع  هر طبقه550متر 
سرویس  کامپیوتر،سلف  اجتماعات،سالن  سالن 
می باشد  با مشارکت 850 میلیون تومانی خیرین 
عزیز غیر بومی ساخته شده و در سال 95 نیز به 
نیز  حاضر  حال  در  و  است  رسیده  برداری  بهره 
مرکز فرزندان حضرت علی اصغر )ع( با زیربنایی 
بالغ بر 300 متر مربع در زمینی به مساحه 800 
بزرگوار  خیرین  که  است  ساخت  حال  در  متر 
این  انجام سریعتر  به  تمایل  در صورت  میتوانند 
حساب  شماره  به  را  خود  های  کمک  پروژه 
، و  تعاون ۴000220123309222  بانک توسعه 
اصغر  علی  مرکز  نام  به  کارت  شماره  همچنین 
واریز   ، ملت610۴337770061180  بانک  نزد 
نموده و یا جهت هماهنگی های الزم یا شماره 
اداره  تلفن  05632621233 و  0563262367 
اصغر  علی  مرکز  شماره  و  نهبندان  بهزیستی 

05632625۴2۴ تماس حاصل فرمایند.

جوابیه شهرداری بیرجند

تاریخ  در  شده  درج  پیام  به  عطف  احتراما 
بازار  در  موذی  جوندگان  موضوع  با   96/10/21
ساماندهی  سازمان  اعالم  بر  بنا  غفاری،  روز 
کشاورزی  های  فرآورده  و  شهری  مشاغل 
بازار  نظافت  رساند:  می  استحضار  به  شهرداری 
حاضر  حال  در  هفته  ایام  طول  در  غفاری  روز 
توسط پیمانکار به صورت منظام انجام می شود 
و عرضه کنندگان میوه و تره بار و مواد خوراکی 
نیز موظف به رعایت مسائل بهداشتی می باشند. 
علیهذا شهروندان محترم اگر مواد خاصی از عدم 
به  را  مراتب  نمودند  مالحظه  بهداشت  رعایت 
دفتر بازار اطالع رسانی نمایند تا در اسرع وقت 

رسیدگی و چاره اندیشی گردد.
احتراما عطف به پیام درج شده در تاریخ 96/10/21 
درباره تخلف ساختمانی ملک مجاور ملک واقع در 
خیابان مدرس و خط کشی زمین برای از بین بردن 
فضای سبز و درخواست قطع بالکن، بنا بر اعالم 
با  رساند:  می  استحضار  به  شهرداری  دو  منطقه 
توجه به شکایت ملک مجاور درباره درختان کاشته 
شده در محل دوربرگردان ، منطقه بنا به درخواست 
سازمان فضای سبز مبنی بر مشخص نمودن معبر 
و دور برگردان نسبت به تامین پیاده رو خطکشی 
انجام نموده و هیچ گونه اقدامی در ارتباط با جمع 
آوری فضای سبز محل عنوان نشده است، ضمنا 
درخوصوص قطع بالکن برابر ضوابط و مقررات از 
طریق کمیسیون ماده  رسیدگی صورت می پذیرد.

تاریخ  در  شده  درج  پیام  به  عطف  احتراما 
به  تبدیل  روهای شهر  پباده  درباره   96/10/16
سازمان  اعالم  بر  بنا  شده،  ها  دسفروش  مغازه 
های  فرآورده  و  شهری  مشاغل  ساماندهی 
رساند:  می  استحضار  به  شهرداری،  کشاورزی 
 ، شهر  سطح  فروشان  دست  ساماندهی  جهت 
زیادی  تعداد  و  گردیده  اندازی  راه  غفاری  بازار 
شده  هدایت  فوق  بازار  به  فروشان  دست  از 
اقتصاد  اهداف  از  یکی  که  این  به  توجه  با  اند، 
راستا  این  در  باشد  می  زایی  اشتغال  مقاومتی 
فرآورده  و  شهری  مشاغل  ساماندهی  سازمان 
های کشاورزی شهرداری تاکنون برای بیش از 
700 نفر در بازار روزه ها و روزبازار ها اشتغال 
ایجاد نموده و در صورت تامین زمین مناسب در 
شمال شهر از طرف اداره راه و شهرسازی تعداد 
این  به  فروشان  دست  و  جوانان  این  از  زیادی 

مکان هدایت خواهند گردید. 
تاریخ  در  شده  درج  پیام  به  عطف  احتراما 
های  تاکسی  متفاوت  نرخ  درباره   96/10/6
نقل  و  حمل  سازمان  اعالم  بر  بنا  شهر،  سطح 
استحضار می رساند:  به  بار و مسافر شهرداری 
از  اعم  درون شهری  نقل  و  وسایل حمل  کلیه 
تاکسی، آژانس و اتوبوس و ... ملزم به دریافت 
کرایه بر اساس نرخ مصوب می باشند و چنانچه 
تاکسی بیش از نرخ مصوب که به وسیله تاکسی 
شهروند  نماید  دریافت  گردد  می  اعالم  متر 
به شماره  تاکسی  کد  اعالم  با  تواند  یم  محترم 
9۴-32338593 این سازمان جهت رسیدگی و 

برخورد با راننده متخلف اقدام نماید.

مبارزین  از  اصغری  حسین  سید 
و  پیروزی  انقالب-  پیروزی  دوران 
بارهبری  ایران  اسالمی  انقالب  اقتدار 
امام  آن  فقید  بنیانگذار  خردمندانه 
ایثارگری،  حاصل  و  مرهون  خمینی)ره( 
بود  عزیزانی  تک  تک  شهادت  و  رشادت 
کردند.  قیام  وطن  و  اسالم  به  باعشق  که 
از  ملت  همه  گسترده  و  یکپارچه  حضور 
همه اقشار،گروه ها، احزاب زن و مرد تحت 
و  کننده  تعیین  خودشان  امر  ولی  زعامت 
سرنوشت ساز بود. افرادی زندگی خودشان 
این  بر  و  کردند  آغاز  انقالب  و  نظام  با  را 
پیمان پایدار ماندند و متاسفانه جمعیتی بعد 
از ۴0 سال همان ابتدا و گاه بین راه بریدند 
از  غیر  مسیری  و  ماندند  عقب  قافله  از  و 
انتخاب  را  والیت  و  امام  انقالب،  اهداف 
کردند، همیشه همینطور بوده اند در انقالب 

مهم، ماندن است نه بودن.

اولین تظاهراتی که 
دو شهید تقدیم انقالب کرد

ایران  شهرهای  سایر  همانند  بیرجند  شهر 
نویسی   انجام شعار  و  برگزاری  با  سال 57 
تظاهرات  و  اعترضات   ، اعالمیه  پخش 
گرفت.  خود  به  دیگری  هوای  و  حال 
دانش  جوانان،  نوجوانان،  روحانیت،  نقش 
کسبه،  ورزشکاران،  دانشجویان،  آموزان، 
روز  بود.  چشمگیر  اقشار  همه  و  اصناف  
هفتم بهمن ماه 1357 بزرگترین، گسترده 
ترین و خونین ترین تظاهرات و راهپیمایی 
دوران انقالب اسالمی در بیرجند رقم خورد 
بود،  ندیده  خود  به  بیرجند  را  جمعیت  این 
اطالع  و  ریزی  برنامه  با  زیادی  جمعیت 
در  منسجم  و  متحد  بصورت  قبلی  رسانی 
راهپیمایی شرکت کردند و اولین تظاهراتی 
بود که دو شهید و چندین مجروح و جانباز 

تقدیم انقالب گردید. 
مبارزان  و  جوانان  بهمن   6 روز  در  اما  
باشکوهتر  چه  هر  برای  تدارک  انقالبی 
برگزاری این تظاهرات را می دیدند. برنامه 
ریزی برای تهیه پارچه نویسی چاپ عکس 
تعیین  و  انتظامات  های  گروه  امام،  های 
“رضا  آقای  جمله  از  راهپیمایی  مسیرهای 
کردند   می  بیان  مبارزین  از  یکی  ساقط” 
روز 6 بهمن ماه 57 ساعت 2 عصر مرحوم 
“محمد ربانی” فرزند “آیت ا... اربابی” آمد  
آقای  سازی  پنجره  و  در  که  ما  مغازه  در  
داشت  قرار  مصلی  جنب  و  بود  “ترشابی” 
 7 فردا  تظاهرات  برای  نمود  درخواست  و 
حدود  ای  پارچه  بزرگ  تابلو  یک  بهمن 
قصد  و  ایم  کرده  نقاشی  امام  از   2/5*5
خواهم  می  دهیم  حرکت  مردم  جلو  دارید 
شما یک چهارچوب فلزی برایش بسازید . و 
یک گاری چرخدار برای حملش آماده کنید 
که در مسیر جلوی تظاهرات باشد. وی می 
گفت: به همراه پسر عمویم از عصر شروع 
کردیم به ساخت که تا حدود 1 نیمه شب 
به طول انجامید  چون آن شب ها پاسبان 
زدند.  می  گشت  شهربانی  اطالعات  و   ها 
چکار  شما  که  کردند  مراجعه  دفعه   چند 
پنجره  و  درب  سفارش  گفتیم  کنید  می 
به  کردند  منتقل  را  آن  زود  صبح  و  داریم 
مسجد جامع پایین شهر . ایشان گفت: این 
تمثال را از مسجد جامع در طول مسیر تا 
حمل  سرپوش  بازار  نزدیک  و  امام  میدان 

می گردیم تا اینکه تیر اندازی شد.

بیشتر بچه های ورزشکار  
به عنوان نیروی حفاظت اطراف 

راهپیمایی انتخاب شدند

ساعت 6/5 صبح رفتم مسجد جامع پایین 
آمده  مرد  و  زن  از  زیادی  جمعیت  شهر، 
از  یکی  و  مسجد  داخل  رفتیم  ابتدا  بودند 
حجت  مرحوم  کنم  می  فکر  که  روحانیان 
سخنرانی  بودند  آبادی  حاجی  االسالم 
جنایاتی  و  ها  خیانت  با  رابطه  در  کردند 
که در کشور و بیرجند توسط عوامل رژیم 
را  راهپیمایی  آنجا مسیر  صورت می گیرد. 

مشخص کردند از کوچه بغل حمام صدف 
اسدی   خیابان  بطرف  و شکر  قند  کوچه  و 
از  خوسف  فلکه  سپس  )شهیدمطهری( 
ا...  )آیت  کشمان  یا  فرح  خیابان  آنجا 
طالقانی( مسیر بعدی میدان کوروش )ابوذر 
نزاری  میدان  فعلی  شهدا  خیابان  فعلی( 
)میدان ششم  نزاری  خیابان  فعلی(  ))شهدا 
خیابان محمدرضا شاه   ، فعلی  امام  بهمن( 
)جمهوری اسالمی فعلی( و سه راه اسدی 
آیتی  ا...  آیت  مسجد  راهپیمایی  خاتمه  و 
واقع در خیابان اسدی مشخص شد. آمدیم 
جلوی  دوستان  از  تعدادی  مسجد  درب 
نژاد  حسین  آقای  مرحوم  نجاری  مغازه 
عکسهای  نصب  برای  چوبی  تابلو  داشتند 
امام تهیه می کردند و تعدادی عکسها را با 
سریشم می چسباندند و بین افراد مشخص 
آقایان و خانم ها توزیع می کردند مرحوم 
که  ها  بچه  از  تعدادی  دادرس  ولی  آقای 
اکثر ورزشکار بودند را برگزیدند تا به عنوان 
مواظب  راهپیمایان  اطراف  حفاظت  نیروی 
باشند و پارچه های سفیدی را آماده کرده 
که  انتظامات  بودند  نوشته  آن  روی  بودند 
جمله  آن  از  زدند  می  بازو  به  سنجاق  با 
افراد یکی من بودم بعد از توجیه و صحبت 
شد  راهپیمایی  آماده  جمعیت  ابتدایی  های 
روحانیان  انقالب  کبیر  رهبر  تمثال  از  بعد 
ربانی  ا..  آیت  آن جمله  از  که  داشتند  قرار 
داشتند.  قرار  بانوان  آقایان  بودند پشت سر 
با  جوانان  از  گروهی  بانوان  و  آقایان  بین 
فاصله  همدیگر  به  دستها  کردن  قالب 
برقرار کردند و پشت سر بانوان نیز تعدادی 
بچه های انتظامات قرار داشتند. مسئولیت 
کنیم.  که حرکت  بود  راهپیمایان  کنار  من 
در  بیمارستان علم و )امام رضا )ع((  فعلی 
به  کسی  ندهم  اجازه  داشتم  مسئولیت  نیز 
بیمارستان وارد شود و درخواست هم نموده 
اینکه  بخاطر  کنندگان  تظاهر  که  بودند 
شعار  نشود  ایجاد  بیماران  برای  مزاحمت 
ندهند. مسیر بعدی جلوی کوچه ژاندارمری 
واقع در خیابان شهدا کوچه بغل مخابرات 
بود که مستقر شوم تا جمعیت کاماًل بطرف 
اجازه  و  و   بروم  من  رسید  نزاری  میدان 
ندهم  بچه ها بطرف در  ژاندارمری بروند.

اخطار افسر ژاندارمری
برای شعار ندادن علیه شاه!

جمعیت بانظم خاصی به راه افتاد از مسیر 
و  قند  کوچه  عارفی  ا...  آیت  منزل  کوچه 

بطرف  و  شدند   اسدی  خیابان  وارد  شکر 
فعلی  آیتی  ا..  آیت  میدان  یا  فلکه خوسف 
آخر  و در  بود  رفتند شعارها مشخص شده 
هر شعار چند مرتبه مرگ بر شاه گفته می 
شد از مسیر خیابان کشمان و میدان کورش 
و ابوذر بطرف خیابان نزاری و میدان نزاری 
به  جمعیت  ابتدا  بود.  روان  جمعیت  سیل 
طبق  بود  رسیده  نزاری  مقبره  نزدیک 
مسئولیتی که به من محول شده بود جلوی 
کوچه ژاندارمری رو به جمعیت و پشت به 
بام  پشت  روی  بودند  ایستاده  ها  ژاندارم 
مغازه های گنبدی ابتدا کوچه که مربوط به 
ژاندارمری بود تعدادی سرباز و گروهبان با 
اسلحه ژ3 مستقر بودند جلوی ایشان سیم 

خاردار کشیده شده بود. 
ادامه  کرده  گره  های  مشت  با  شعارها 
سرگرد  یک  هنگام  همین  در  داشت. 
روبروی  من  سر  پشت  که  ژاندارمری 
های  نرده  پشت  و  ژاندارمری  ادارای  در 
رنگ  آبی  کرونا  تویوتا  یک  به  مخابرات 
بسته  کمرش  به  کلتی  و  بود  داده  تکیه 
گفت  رفتم  بطرفش  کرد  صدایم  بود 
بگو  دهند  می  زشت  شعارهای  تعدادی 
هستند  عصبانی  نیروها  که  ندهند  شعار 
 100 حدود  گروهی  نیاید،  پیش  مشکلی 
الی 200 نفر از میدان کوروش که بطرف 
پا  اینکه  آمدند، آخر شعارها ضمن  ما می 
بر شاه،  به زمین می کوبیدند شعار مرگ 
کردند.  می  تکرار  دفعه   5 شاه  بر  مرگ 
این  نزدیک  به  را  خودم  رو  پیاده  از  من 
تا  مسیر  در  کردم  اشاره  رساندم  جمعیت 
 اینکه رد شوند شعار مرگ بر شاه ندهند . 
برشاه قطع شد من هم  شعار های مرگ 
قبلی جمعیت مورد نظر  به محل  برگشتم 
روبرو  از  داشت  و  بود  آقایان  آخر  که 

ژاندارمری می گذشتند.  کوچه 

شروع تیراندازی ها

هنوز چند قدم بطرف در مخابرات و میدان 
نزاری برنداشته بودم که یک دفعه همان 
جمعیت شعارهای مرگ بر شاه را با مشت 
های گره کرده با صدای بلند تکرار کردند 
دیدم  کردم  نگاه  را  سرم  پشت  برگشتم 
کرده  صحبت  من  با  که  افسری  همان 
که  حالی  در  ایستاده  من  قبلی  جای  بود 
سوی  به  گرفته  راستش  دست  با  را  کلت 
کرد  می  شلیک  خودش  روبروی  جمعیت 
بام  پشت  از  ژاندارمرها  هنگام  همین  در 

کوچه  روبرو  کردند  می  هوایی  تیراندازی 
رنگ  زرد  کابین  یک  خیابان  طرف  آن 
دکه تلفن کنار جوی آب قرار داشت کنار 
بود  پیاده رو یک مغازه تجاری  و منزلی 
شدند  منزل  آن  وارد  زیادی  جمعیت  که 
نزاری  میدان  طرف  به  کردیم  فرار  ماها 
افتادند  از بچه ها توی جوی آب  تعدادی 
بعضی خوابیده بودند تعدادی از کوچه بغل 
کردند   فرار  فعلی  اسناد  و  ثبت  و  دارایی 
تعدادی  که  بود  ماندانا  دبستان  آنجا  و 
بعدها  شدند  اطراف  منازل  و  آن  وارد 
تیراندازی  همین  براثر  که  شدیم  متوجه 
شهادت  به  و  خورد  تیر  سندروس  شهید 
و  خوردند  تیر  هم  دیگر  نفر  چند  رسید. 
فوتبال  ورزشکار  جمله  از  شدند  مجروح 
به  تیر  که  بود  چی  قهوه  حسین  آقای 
به درجه  بود و مجروح و  شکمش خورده 
دوباره  زیادی  جمعیت  آمد  نایل  جانبازی 
از  تعدادی  برگشتند  ابوذر  به طرف میدان 
کوچه مسجد النبی)ص( رفتند. تعدادی به 
از  تعدادی  مسیرها  سایر  و  ابوذر  میدان 
بانوان به داخل منزل مجاور مغازه مرحوم 
اکبرپور قرار داشت رفتند و درب را بستند 
ما و تعدادی از جوانان وسط میدان نزاری 
رو به سمت ژاندارم ها که مسلح بطرف ما 
با مشت های  و  بودیم  ایستاده  آمدند  می 
موقع  درهمین  دادیم  می  شعار  کرده  گره 
دیدم  و  کردم   نگاه  چپم  به سمت دست 
نیروهای  پادگان  سمت  دارایی  کوچه  از 
ها  بچه  آیند  می  ما  بطرف  مسلح  ارتشی 
گفتند فرار کنیم ما به طرف خیابان نزاری 
حین  همین  در  رفتیم  )ره(  امام  میدان  و 
آقایان  جمعیت  از  تعدادی  شد  تیراندازی 
اتومبیل  بنگاه  جنب  که  محوطه  در  نیز 
آقای بلبلی قرار داشت وارد شده بودند که 

به شهادت  تیراندازی شهید سورگی  براثر 
به همراه جمعیتی  نیز  بعد  ) دو روز  رسید 
روستای  به  جنازه  تشییع  برای  مردم  از 
سورگ رفتیم( و به درب منزلی که بانوان 
تیراندازی  اکبرپور  آقای  مغازه  و  بودند 
کردند که هنوز اثرات آن باقی است بچه 
خاکی  خیابان  مسیر  های  کوچه  از  ها 
)بهمن  پارس  سینما  و  فعلی(  )منتظری 
طرف  به  تعدادی  و  کردند  فرار  فعلی( 

میدان امام رفتند.

بیرجند خونین  جمعه  پایان 
 با مقاومت جوان ها

چلوکبابی  جلوی  جوانان  از  تعدادی  و  ما 
که  حالی  در  نزاری  حکیم  مقبره  و  مدائن 
ار ارتشیان و نیروهای ژاندارمری در میدان 
نزاری )شهدا( مستقر بودند بطرفشان شعار 
گاز  چندین  نشدیم  پراکنده  و  دادیم  می 
اشک آور شلیک کردند که چون سرازیری 
از  بعد  کردیم  پرت  خودشان  طرف  به  بود 
برخوردهای شدید از مسیر کوچه بغل سینما 
بطرف خیابان خاکی کوچه چهاردرخت رفتیم 
جلو مسجد آیت ا... آیتی الستیکی که از قبل 
تهیه شده بود را آتش زدیم و روز  خونین 
انقالب در بیرجند با دو شهید و چند مجروح 
به پایان رسید و زمینه تظاهرات روزهای بعد 
خصوصا 21 و 22 بهمن را فراهم ساخت که 
نمود. خواهم  اشاره  آن  به  روزها  همان  در 

دیدگاه  با همان  ها  بچه  آن  از  خیلی  هنوز 
ها و بدون هیچ توقع و خواسته ای بر مرام 
و عقیدشان پایدار و پایبند مانده و اجازه نداده 
اند سر سفره ای که بعضا گسترده اند برای 
گروکشی بنشینند اما جا دارد هر چند سالی 

یادی و نامی از ایشان به میان آید.

7 بهمن روز بزرگ و خونین انقالب دربیرجند
پاسخ مسئوالن به پیام شما

ری
صغ

 - ا
دی

 مرا
س: 

عک

قابل توجه ادارات ،سازمان ها ، نهادها وهم استانی های گرامی
دفترخبرگزاری تسنیم و سرپرستی روزنامه های جام جم، همشهری، دنیاي اقتصاد و قدس در استان خراسان جنوبی به نشانی جدید 

واقع در بیرجند: خیابان آیت ا... غفاری- حدفاصل غفاری ۲۵و۲۷ نرسیده به اداره استاندارد- پالک۱۱ طبقه اول انتقال یافت. 
تلفن:۳۲۲۳۴۴۱۱،۳۲۲۳۵۴۵۴ ، ۳۲۳۴۲۰۱۴
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استفاده از تلفن همراه در مراکز درمانی ممنوع شد

میزان-  علیرضا عسگری، مدیر کل دفتر نظارت و اعتبار بخشی امور درمان وزارت بهداشت از ابالغ بخشنامه ای مبنی بر 
ممنوعیت استفاده غیر متعارف از تلفن همراه در حین انجام وظیفه در موسسات پزشکی، تشخیصی و درمانی به دانشگاه های 

علوم پزشکی سراسر کشور خبر داد.
شنبه  *7 بهمن  1396 * شماره 3991

یادداشت

ایرانی ها و مساله
 کار گروهی
* جواد قوسی

ضعف  نقاط  از  یکی  که  ایم  شنیده  بارها 
به   [ گروهی  کار  در  ناتوانی  ها،  ایرانی  ما 
باشد.  می  ورکینگ[  تیم  ها  فرنگی  قول 
کار  درآمده  نمایش  به  های  صحنه  از  یکی 
است.  تیمی  های  بازی  و  ورزش  در  گروهی 
باالیی  محبوبیت  از  اتفاقا  که  هایی  بازی 
تاثیرگذارتر  بسیار  درآنها  برخوردارند و موفقیت 
ورزشهاست. سایر  از  تر  بخش  روحیه  و 
هر  ورزش  انفرادی،  های  بازی  در  غالبا   
قرار می  استعداد  با  فرد  تاثیر چند  کشور تحت 
گیرد ]به جز چند کشور معدود[ و در مسابقات 
مختلف جهانی نهایتا چند مدال کسب می کند 
استعداد  چند  از  فراتر  گروهی  های  بازی  ولی 
و حالت خاص و ویژه برای آن کشور است، به 
این معنا که باید سال ها و نسل ها روی برخی 
ویژگی های جسمی و روانی مردم یک کشور 
کار کرد تا در نهایت به یک نتیجه قابل قبول 
رسید و آنگاه هم خواهد بود که یک مدال آن 
برابری  انفرادی  های  ورزش  مدال  چندین  با 
میرسد کشور  نظر  به  اخیر  کند.در سالهای  می 
ورزشهای  در  موفقیت  در  ضعف  از  که  ایران 
رشته خاص  چند  به  تنها  و  میبرد  رنج  گروهی 
جلو  به  رو  گامی  توانسته  کرد  می  اکتفا  اش 
غیرقابل  و  باشد  می  مشهود  این  و  بردارد 
فوتبال  های  ورزش  اخیر  سال   10 در  انکار. 
و  بسکتبال  هندبال،  فوتبال،  فوتسال،  ساحلی، 
تیم  جایگاه  در  ایران  والیبال  الخصوص  علی 
و  آسیایی  گوناگون  مسابقات  در  و  اش  ملی 
و  بردارد  امیدبخش  های  گام  توانسته  جهانی 
حداقل این حکم که ما نمی توانیم کار گروهی 
تیم  است.  کرده  دار  خدشه  باشیم  داشته  موثر 
قهرمانی  مسابقات  در  ایران  مردان  هندبال 
در  را  ژاپن  توانست  قبل  هفته  در   2018 آسیا 
اینکه  از  جدای  دهد.  شکست  گروهی  مرحله 
ای  رتبه  نتوانست  و  ماند  ناکام  بعد  مرحله  در 
برابر  در  برد  ولی  کند،  کسب  پنجمی  از  بهتر 
داشت،  گذشته  ادوار  در  مدال   11 که  ژاپنی 
مساله ای کمی نیست. کشورهای شرق آسیا از 
جمله چین، کره جنوبی و ژاپن در ورزش آسیا 
و  هستند  ها  رشته  قالب  در  ما  اصلی  رقیب   3
و  میانه  آسیای  آسیا،  غرب  عربی  کشورهای 
نیستند.  دیگر  جدی  رقیب  آسیا  شرق  جنوب 
ای  کره  و  ها  ژاپنی  انسجام  و  نظم  از  همیشه 
ها شنیده ایم و به چشم هم دیده ایم. از اینکه 
ورزش را چقدر حرفه ای دنبال می کنند و پول 
های انبوه خرج می کنند، ورزشگاه های مدرن 
درجه  کارشان  که  این  خالصه  و  سازند  می 
این ها و قیاس شان  اما گویا تمام  یک است. 
و  ندارد  اصال  ایران  که  چیزهایی  آن  برابر  در 
ای مساله  با  تواند  می  است،  بهره  بی  آن   از 
ایرانی  حمیت  و  غیرت  آن  و  شود  خنثی  دیگر 
است که دیگر آن ها از آن برخوردار نیستند و 
همین مساله ظاهرا غیرعلمی شده است هم وزن 
ایران است  ترازوی زمینی که یک سمتش  در 
ها. بادامی  چشم  از  گروهی  دیگرش  سمت  و 

گوناگون

 از بازی با لیبی تا گودبای
 پارتی در تهران 

تا  ماه  به گزارش “ورزش سه”،.در فاصله چند 
آغاز جام جهانی و رقابت ایران با تیم های صاحب 
از تنظیم و  اخبار  نام در گروه مرگ حاال آخرین 
تدوین بخش عمده ای برنامه های آماده سازی 
کارلوس کی روش و شاگردانش حکایت دارد که 
بخشی از این برنامه ها آن هم نه به صورت قطعی 
و باز هم گمانه زنی به این شرح اعالم شده است.

23 اسفند با لیبی در تهران
تیم ملی اولین دیدار دوستانه خود را مقابل لیبی 
در ورزشگاه آزادی برگزار خواهد کرد. این بازی در 
تاریخ 23 اسفندماه برگزار می شود آن هم در حضور 
تماشاگران تا به این ترتیب با برگزاری آن پشت 

درهای بسته مخالفت شود.
سه گزینه برای اولین بازی رسمی سال 97

اولین بازی رسمی در سال 97 روز دوم یا سوم 
فروردین ماه در اردوی اروپایی برگزار خواهد شد 
تا نوروز ملی پوشان با مصافی تدارکاتی استارت 
بخورد. برای این بازی سه گزینه مطرح شده که 
از بین تونس، سنگال و بوسنی  قرار است یکی 

هرزگوین به عنوان حریف ایران انتخاب شود.
ایران – الجزایر؛

 7 فروردین در وین
 7 تاریخ  در  الجزایر  و  ایران  دوستانه  دیدار 
. این  فروردین ماه 97 در اتریش برگزار می شود 
به  آمده  عمل  به  های  هماهنگی  طبق  بازی 
میزبانی یکی از ورزشگاه های شهر وین خواهد 
بود تا شبیه سازی مناسبی برای اولین بازی ایران 
در جام جهانی مقابل حریف آفریقایی انجام شود. 
ازبکستان حریف ایران در اردیبهشت ماه
بعدی  مرحله   97 اردیبهشت ماه   18 ملی  تیم 
با  دیداری  اردو  این  در  و  آغاز  را  خود  اردوی 
دقیق  تاریخ  کرد.هنوز  خواهد  برگزار  ازبکستان 
اما گفته می شود  و مکان بازی مشخص نشده 

احتماال این بازی در اردوی ترکیه خواهد بود.
 رقبای آسیایی برای تیم ملی

ملی پوشان در تاریخ 21 اردیبهشت ماه با یکی از 
تیم های سوریه، لبنان یا اردن مصاف خواهند داد.

با حریفان درجه دوم  بازی آن هم  این  برگزاری 
آسیایی مشخص نیست بر چه اساسی تدارک دیده 
شده است؟ آن هم در شرایطی که تیم ملی باید یک 
ماه بعد به مصاف پرتغال، اسپانیا و مراکش برود.

 ایران – ترکیه؛
 30 اردیبهشت در استانبول

با  جدال  سرانجام  طوالنی  مذاکرات  از  بعد 
ترکیه قطعی شد به نحوی که این بازی روز30 
از  که  بود  خواهد  ترکیه  خاک  در  اردیبهشت ماه 
نام  احتمالی  میزبان  عنوان  به  استانبول  شهر 
برده می شود گرچه هیچ بعید نیست در آخرین 

لحظات بازی به آنکارا منتقل شود.
 7 خردادماه گودبای پارتی با تیم ملی

دیدار خداحافظی و مراسم بدرقه کاروان تیم ملی 
به روسیه روز 7 خردادماه برگزار خواهد شد. قرار 
است در این روز تیم ملی به مصاف یکی از تیم 
های بزرگ و مطرح دنیا برود تا مراسم خداحافظی 
دیده  تدارک  پوشان  ملی  برای  نفری  هزار   80
اصلی  گزینه  عنوان  به  ایتالیا  از  اینجا  به  شود.تا 
برده می شود که  نام  بازی  این  برای  فدراسیون 

باید دید مذاکرات به سرانجام خواهد رسید یا نه؟

جواد قوسی
 ava.news25@gmail.com

از  ناراحت  ولی  خوشرو؛  و  خندان  است،  ورزشکار 
از  زحمتهایش.  و  ها  تالش  تمام  نرسیدن  نتیجه  به 
است.  نرسیده  عشقش  به  و  اش  عالقه  به  که  این 
آخرش  ولی  بگذاری  را  ات  زندگی  و  وقت  سال   10
خط  آخر  به  اوج  در  زود  خیلی  هیچی.  که  هیچی 
حسرت  از  کوچکی  بخش  تنها  این  باشی.  رسیده 

است. منطقه  این  نافرجام جوانان  و تالش های  ها 

الدین  حسام  کنید؟  معرفی  را  خودتان  ابتدا 
بیرجند. در   1371 متولد سال  آراسته. 

فوتبال  به صورت حرفه ای وارد  از چه موقع 
برای  کشور   2 لیگ  در  سالگی   17 از  شدید؟ دقیقا 
کردم. می  بازی  بیرجند  افتخار  تیم  در  بزرگساالن 

چی شد که به سمت فوتبال رفتید؟ عالقه. فقط 
نداشت. و گرنه چیزی که  بود  عالقه 

 توی بچه گی چطوری بود؟ با توپ می خوابیدید؟
 نه به آن شدت ولی ساعت هایی که تمرین و بازی 
را  سالن  تا   4 است  یادم  بود.  زیاد  خیلی  کردیم  می 
در یک روز می رفتم؛ حتی یک شب یا شش صبح.

مسابقات  برای  دبستان  در  از زمان مدرسه بگید؟ 
چهارم  وقتی  ولی  بردند،  می  رو  ها  پنجمی  بیشتر 
مدرسه  تیم  عضو  بود،  بهتر  بازیم  ذره  یک  و  بودم 
بودم. هر 3 سال دوره راهنمایی در تیم مدرسه بازی 
کردم. در مسابقات دبیرستان هم آقای گل و بهترین 
هم  استان  مدارس  منتخب  برای  شدم.  بازیکن 
به فریمان و یک دفعه هم  بار  انتخاب شدم که یک 
فوتبال  شرایط  اینکه  خاطر  به  البته  رفتیم.  زنجان  به 
بردیم می  را  بازی  یک  نهایتا  بود،  پایین   بیرجند 
نکردیم.  صعود  گروهمون  از  وقت  هیچ  ولی 

در  بودید؟  هایی  تیم  چه  در  کشوری  رده   در 
سال  کردم.  می  بازی  افتخار  برای  کشور   2 لیگ 
رفسنجان  مس  برای  امیدها  برتر  لیگ  در  بعدش 
بازی کردم. دو سال هم لیگ 3 در دوره سربازی در 
بازی  آزاد  هم  سال  یک  کردم.  بازی  خاوران  وحدت 
کردم. سال بعدش هم در لیگ 2 برای قم بازی کردم. 
قبلش هم حدود یک ماه و نیم با ابومسلم با مربیگری 
تیم  متاسفانه  که  کردم  تمرین  اردو   2 در  چمنیان 
رفتم  سال   2 هم  بعد  شدیم.  تیم  بدون  و  شد  منحل 
قهرمان  سال  یک  که  کردم  بازی  استان  سالن  لیگ 

شدیم و یک سال هم نایب قهرمان شدیم.

 فکر کنم تیم »افتخار« تنها تیمی بود که درلیگ 
تا جایی که  2 در تاریخ بیرجند بازی می کرد؟ 
 2 بیرجند لیگ  باالترین سطح فوتبال  یادم است  من 
بودند  غیربومی  بیشترشان  اول  سال  هم  افتخار  بود. 
من  که  کردند  جذب  جوان  بومی  چند  دوم  سال  و 

بودم. آنها  از  یکی 

از »افتخار« بیرجند بگویید؟ افتخار با هزینه های 
]مربی  مقدم  وقری  مرسل  گری  مربی  و  فوتبال  هیات 
ترک[ در لیگ 2 حضور داشت. و به نظرم بهترین مربی 
بود که من تا حاال باهاش کار کردم. همه چیز خوب بود 
در  ولی  بودیم.  اول  جدول  در  فصل  نیم  پایان  حتی  و 
نیم فصل دوم به خاطر مسائل مالی، بیشتر بازی ها رو 

باختیم و به لیگ 3 سقوط کردیم.

گرفتید؟  فوتبال  در  حقوق  چقدر  حاال  تا 
)می خندد( یعنی این را بگویم در 10 سالی که بازی 
میلیون   3 به  دادند  بهم  که  هایی  پول  کل  کردم، 
دادم  لباس  و  برای کفش  نرسید؛ و خرجی که  تومان 
خیلی بیشتر از این بوده است. مثال در رفسنجان برای 
برای  تنها  و  گرفتم  نمی  پول  و  رفتم  خودم  پیشرفت 
اینکه بتوانم از آنجا بروم برای بزرگساالن بازی کنم. 

در رفسنجان و قم پیشرفتی نداشتید؟ رفسنجان 
یک شهری بود مثل بیرجند. همه مربیهای تیم امیدش 

رده  مربیهای  و  بودند  بومی 
کاری  پایین  رده  با  بزرگساالن 
نداشتند. نزدیک 8 ماه آنجا بودم 
ولی حتی یک جلسه هم من را 
سر تمرین بزرگساالن نبردند در 
حالی که به من قول داده بودند. 
در قم هم یک سهمیه لیگ 2 
در زمان آقای کفاشیان به بیرجند 
اهدا شده بود که بیرجند نتوانست 
داد.  قم  به  و  دارد  نگه  را  آن 
بازیکن  یک  عنوان  به  هم  من 
بیرجندی رفتم تا برای قم بازی 
کنم و تست دادم و نظر مربی رو 
جلب کردم. تیم شرایط بد مالی 
مربی  های  درخواست  و  داشت 

هم برآورده نمی شد. مربی را برداشتند و خود مسئولین دور 
تیم آمدند که در نهایت هم سقوط کرد.

نبود در 17 سالگی برای بزرگساالن  سخت 
و در لیگ دسته 2 بازی کردید؟ اتفاقا یکی از 
که  آن  با  بود.  سالها  همان  فوتبالیم  سالهای  بهترین 
سنم پایین بود و فقط دوست داشتم تمرین کنیم، ولی 
را  بازی   2 که  داشتیم  بافکری  و  خوب  مربی  آنقدر 
کامل بازی کردم و چند بازی هم ذخیره بازی کردم. 
یکی  و  مربی، من  که حتی  بودیم  قدر هم خوب  این 
کرد  جمع  را  ها  بچه  و  برد  رختکن  به  را  دوستانم  از 
این سن کمشان  با  اینها  برایمان دست زد. و گفت  و 
و  داد  می  روحیه  ما  به  همیشه  هستند.  خوب   خیلی 
می گفت شما از فوتبال به یک چیزی می رسید؛ ولی 

فوتبالی  هیچ  که  هستیم  شهری  یک  در  ما  متاسفانه 
ندارد و ... )حرفش را ناتمام می گذارد(

تخصصی  دارید؟  هم  خاصی  فوتبالی  الگوی 
از  ولی  کردم  بازی  راست  دفاع  بیشتر  چون  من  نه. 
بازیساز  که  آید  می  خوشم  زیدان  مثل  هایی  بازیکن 
هستند و از گلزن ها، مثال ِمسی زیاد خوشم نمی آید. 

استان  سوپرلیگ  االن  کنید؟  می  بازی  کجا  االن 
اینکه  جای  به  کنم.  می  بازی  شهرداری  تیم  برای 
اش  همه  کنم،  پیشرفت 
خنده(.  )با  کنم  می  پسرفت 
بازی   2 لیگ  که  سالی  آن 
 17 در  اوه  اوه  گفتم،  کردم 
 2 لیگ  برای  داریم  سالگی 
بازی می کنیم و 2 سال دیگه 
لیگ یک و سالهای دیگر هم 
سال  آن  از  ولی  برتر.  لیگ 

همه اش پسرفت کردیم.

االن وضع تیم شهرداری 
بیرجندچه طوری است؟ 
آقای  خدا  بنده  هم  شهرداری 
می  زحمت  خیلی  سمیعیان 
های  تالش  االن  و  کشند. 
ایشان است وگرنه خیلی شرایط خوبی نیست. کسی دوست 
ندارد بیاید و همینطوری به زور تیم را با حضور افراد با تجربه 
جمع کردیم. تیم بدی نیست ولی در حد همین استان است. 

نظر شما در مورد تیم پیشگامان و نتایج لیگ 3 
تیم  چند  که  ندارد  را  این  پتانسیل  بیرجند  چی بود؟ 
داشته باشد و به نظرم چون آنها با یک سوم ظرفیت رفته 
خواهیم  می  اگر  واقعا  گرفتند.  را  نتایجی  اینطور  بودند 
قسمت  و  تشکیل  مسنجم  تیم  باید یک  بگیریم  نتیجه 

قسمت نشویم. 

نظرت در مورد سوپرلیگ استان چی است؟ 6 تا 
تیم هستند که  رفت و برگشت بازی می کنند. هفته آینده 
هم نیم فصل دوم شروع می شود. متاسفانه مرکز استان با این 

همه امکانات فقط یک تیم دارد، در حالی که قاین و فردوس 
2 تیم دارند. حتی قاین 2 لیگ داخلی دارد و اسدآباد لیگ 

سالنی دارد. در بیرجند اصال بها نمی دهند. 

اسپانسر  ندارد،  انگیزه  بازیکن  کجاست؟  مشکل 
فوتبالی  بیرجند  کنند  می  فکر  مردم هم  ندارد.  انگیزه 
میگی  که  هم  کسی  هر  به  است.  شده  تمام  و  ندارد 
عاقبت  و  آخر  فوتبال  بازی می کنم می گوید  فوتبال 

ندارد و چیز خوبی نیست.
 

هیات فوتبال نمی تواند کمک کند؟ راس همه 
هیات  بکند  کمک  تواند  می  که  کسی  تنها  و  ها  این 
ولی  کنند  تالش  و  کار  که  شرطی  به  است.  فوتبال 
متاسفانه آنها منتظرند یک نفری بیاید و یک سهمیه ای 
بدهد و چند نفر هم از این ور و از آن ور بیایند و کار راه 
بندازند. این که یک تکانی به خودشان بدهند، نه، این 

کار را نمی کنند.

است.  بهتر  نظرم  به  فوتبال  فوتسال؟  یا  فوتبال 
بیشتر  بیرجند  در  طرفدارهایش  االن  فوتسال  ولی 
خیلی  اعتبارش  االن  رمضان  جام  یعنی  است.  شده 
بیشتر است. آن بازیکنی که قهرمان جام رمضان بوده 
بیشتر  کرده  بازی   2 لیگ  که  بازیکنی  از  اعتبارش 

است. اینطوری  مقایسه هایشان  است)می خندد(. 

است؟  کشیده  را  زحمت  بیشترین  که  مربی 
کسی که خیلی زحمت کشید آقای رضا سمیعیان است 
باعث  بودم.  نظرشان  زیر  دبستان  چهارم  از  دقیقا  که 
هستند. ایشان  شدم  چه  هر  و  هستم  چی  هر  بانی  و 

آخرش چی می شود؟ فکر کنم آخرش برای ما 
خیلی زودتر رسیده است. یعنی برای فوتبالیستهایی که در 
 لیگ بازی می کنند، شاید در 35 سالگی به این می رسند

اوج  و  جوانی  اوج  در  ما  ولی  نکنند،  بازی  دیگر  که   
دوری  فوتبال  از  چه  هر  که  رسیدیم  بهش  فوتبالمون 
رسیم. می  خانواده  و  درس  زندگی،  به  بیشتر   کنیم، 
متاسفانه از همه چی زدیم ولی هیچی برایمان نداشت. 
هم خودت  که  هستیم  محروم  منطقه  یک   توی 

نمی توانی به خودت کمک کنی. 

برای من خیلی زود به آخرش رسیده است

در 10 سال کل پول هایی که بهم 
دادند به 3 میلیون تومان نمی رسد

 از گلزن ها، مثال ِمسی زیاد
 خوشم نمی آید؛ مربی افتخار

  می گفت تو از فوتبال به 
یک چیزی می رسی

 بازیکنی که قهرمان جام رمضان 
بوده اعتبارش از بازیکنی که

لیگ 2 بازی کرده بیشتر است

پارکت ترک/ کف پوش/ کابینت کالسیک و مدرن/  کناف محیط اداری و دکوراسیون منازل

VIP فروش نوروزی جشنواره اکسون
خیابان معلم نرسیده به معلم 1 .   09154951035 حسینیجدیدترین های روز دنیا

با خرید کاغذ دیواری رنگ سقف به صورت رایگان پذیرفته می شود

تلفـن هاي تمـاس: 
٣٢٢٣٩٤٤٠-٣٢٢٢٨٠٢٣

بدینوسيله به اطالع مي رساند:

به آدرس جدید واقع در خيابان 
مدرس ۱۵- پالک ۱٨ انتقال یافت. 
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پیشنهادات برای قاطع تر شدن شما

* از متهم کردن و مالمت دیگران بپرهیزید و همواره 
مناسبی  حل  راه  مشکالت  بر  تمرکز  با  کنید  سعی 
بیابید. بجای محکوم کردن، تشویق کنید  آنها  برای 

و پیشنهاد ارائه دهید.
* طوری درخواست نکنید که پاسخ منفی بشنوید. جای 
بگویید«  نمیکنی«  باز  رو  پنجره  »چرا  بگویید  اینکه 

ممکن لطفا پنجره رو باز کنی«.
بپردازید.  به حقایق  بپرهیزید و  از قضاوت کردن    *
خیلی  کردی  تایپ  که  »متنی  بگویید:  اینکه  بجای 

مزخرفه« بگویید: »تایپ شما نیاز به بازنگری دارد«.
بودید  مایل  اگر  بگویید.  مصمم»نه«  و  قاطعانه    *
توضیح مختصری از علت رد تقاضای خود بدهید، اما 
بیش از حد خود را توجیه نکنید. توجیه کردن، بهانه 
تراشی و عذر خواهی بیش از حد و بی مورد از اقتدار 

شما می کاهد.
لبخند  با  از تعارض و برخورد  *  به منظور اجتناب 
زدن، سر تکان دادن و تائید طرف مقابل، تظاهر به 

توافق نکنید.
*  از فرضیات و پیش داوری ها اجتناب ورزید. گمان 
فرد مقابل شما چه می  دانید  از پیش می  نکنید که 
خواهد بگوید و یا انگیزه هایش چه چیزهایی می باشند.

*  هرگز کسی را با پیامدهای خاصی تهدید نکنید. تنها 
پیامد رفتار وی را گوشزد کنید. چرا که اگر تهدیدات خود 
را عملی نسازید از اعتبار و اقتدار شما کاسته خواهد شد.

میان  در  با کسی  خواهید  را می  مطلبی  چنانچه   * 
بگذارید، مستقیما و بدون واسطه با همان فرد خاص 
صحبت کنید. اگر میخواهید به »علی« حرفی را بزنید 
به »محمد« نگویید که پیغام شما را به »علی« بدهد. 

از طفره رفتن نیز خودداری کنید.

چقدر کارمان را دوست داریم!

دوره  یک  برای  مدتی  که  آمریکایی  مدیران  از  یکی 
آموزشی به ژاپن رفته بود، تعریف کرده است که: روزی 
از خیابانی که چند ماشین در دو طرف آن پارک شده 
بود می گذشتم. رفتار جوانکی نظرم را جلب کرد. او با 
جدیت و حرارتی خاص مشغول تمیز کردن یک ماشین 

بود. بی اختیار ایستادم. 
مشاهده فردی که این چنین در حفظ و تمیزی ماشین 
خود می کوشد مرا مجذوب کرده بود. مرد جوان پس 
از تمیز کردن ماشین و تنظیم آیینه های بغل، راهش را 
گرفت و رفت چند متر آن طرفتر، در ایستگاه اتوبوس 
منتظر ایستاد. رفتار وی گیجم کرد. به او نزدیک شدم و 
پرسیدم: »مگر آن ماشینی را که تمیز کردید متعلق به 
شما نبود؟« نگاهی به من انداخت و با لبخندی گفت: 
»من کارگر کارخانه ای هستم که آن ماشین از تولیدات 
آن است. دلم نمی خواهد اتومبیلی را که ما ساخته ایم 

کثیف و نامرتب جلوه کند.«

مهربان باش و لبخند بزن تو نمی دانی به آدمها 
چه می گذرد شاید لبخندت برایشان مانند گنجی 

ارزشمند باشد و آنها بسیار به آن محتاج باشند

افراد ناموفق کسانی هستند
 که بدبختی های زندگی را به عنوان
 حقیقت و سرنوشت ناگزیر می پذیرند.

آن رشته که قوت روانست مرا
آرامش جان ناتوانست مرا

بر لب چو کشی جان کشدم از پی آن
پیوند چو با رشته جانست مرا

هرگز  برای کسی که آزارتان داده  اشک نریزید
فقط لبخند بزنید و بگویید  ممنون از اینکه

فرصت یافتن انسان بهتری را به  من دادی.

خدای مهربان امروز برای همه دوستانم  عشق 
حقیقی سالمتی آرامش و نیکبختی را آرزو دارم خدایا 
عطاکن به آنان هر آنچه خیر، و دور کن از آنها هر 

آنچه شر است و دلشان را از شادی لبریز کن

گاهی فکر می کنید، کاش نیرویی داشتید تا هر کسی را که 
می خواستید، متقاعدش می کردید. کار پیچیده ای نیست 
و نیاز به نیروی شگفت انگیزی هم ندارد، فقط کافی است 
کمی روی داشته هایتان کار کنید. شما با ساده ترین کلمات 
می توانید حرف تان را به کرسی بنشانید تا روابط تان با 

دیگران گرم و صمیمانه تر شود.
راهکاری برای متقاعد کردن دیگران به سادگی  
اصوال به کسی می گویند آدم خوش سر و زبان که قادر 
باشد با چهار کالم حرف زدن آدم های دیگر را متقاعد کند 
کاری که او می خواهد را انجام دهند. سالح مخفی این 
افراد »فرو کردن خود در دل دیگران« است. با همین زبان 
۱۰ سانتی متری شان کاری می کنند که نه تنها شیفته ی 
نظراتشان بشوید، بلکه کشته و مرده ی خودشان هم بشوید. 

البد می پرسید رازشان چیست؟
 مخاطب خودشان را می شناسند

آدم خوش سر و زبان مخاطب خودش را مثل کف دستش 
می شناسد و از این شناخت برای صحبت کردن به زبان 
او استفاده می کند. اگر بداند طرفش خجالتی است با لحنی 
آرام سر صحبت را باز می کند و اگر بداند مخاطبش پر 
جنب و جوش و قاطی پاتی است، پرحرارت سخن می راند. 
موقع گفتگو هر کسی قلق خودش را دارد و به کار گیری 
ظرافت در این راه باعث خواهد شد حرف هایتان راهی به 

گوش دیگران پیدا کند.

نقطه مشترک پیدا کنید
نقطه  و موضوعات مختلف  مورد مسائل  در  زیادی  افراد 
نظرات مشابهی دارند. به مخاطبین خود نشان دهید که 
افکار و ایده های شما با مال آنها سازگار است. باید خودتان 
را جای آنها بگذارید، نگرانی های آنها را بفهمید و نسبت به 

احساساتشان همدردی نشان دهید.
واضح و دقیق حرف می زنند

آدم خوش سر و زبان قادر است محتویات داخل ذهنش 
را خیلی سریع و واضح برای دیگران بیان کند نه اینکه 
پت پت کند و حرف های اضافه بزند. اگر به چیزی که بر 
زبان می آورید به خوبی احاطه داشته باشید، آنگاه توضیح 
دادن آن به کسی که با آن موضوع آشنا نیست، کار چندان 

سختی نخواهد بود.
تصویرسازی می کنند

تحقیقات علمی نشان می دهند که آدم ها با تصویرسازی 
زودتر قانع می شوند. آدم های خوش سر و زبان گنجینه 
ی قدرتمندی از تصاویر ذهنی دارند که موقع صحبت کردن 
به خوبی ازش استفاده می کنند. وقت هایی که موضوعات 
بیش از حد انتزاعی باشند و نتوان تصویری از آنها ارائه داد، 
آدم خوش سر و زبان شروع می کند داستانی تعریف کند که 
به ایده اش زندگی ببخشد. اگر داستان خوبی تعریف کنید، 
تصویری از حرف های شما در ذهن گیرنده ایجاد می شود که 
به سختی فراموش می شود و به راحتی به یاد آورده می شود.

می دانند چه زمانی باید عقب نشینی کنند
سخنان ضربتی با مقوله ی خوش سر و زبانی به هیچ رقم 
آبشان در یک جوی نمی رود؛ در نتیجه با مالیمت برخورد 
کنید. آژیر زدن شما باعث می شود که بیفتند جلوی شما 
و راه را بهتان ببندند. اگر مو الی درز حرفتان نمی رود 
پس نگران چه هستید؟ آمبوالنس را خاموش کنید و اجازه 
بدهید زمان کار خودش را بکند. معموال ایده های خوب 

مثل ترشی بندری هستند. زمان می برد تا جا بیفتند.
لبخند می زنید

تان  و دوست  کنند  باور  را  دیگران شما  اگر می خواهید 
داشته باشند، موقعی که باهاشان صحبت می کنید لبخند 
بزنید تا آن ها هم بی اختیار لطف شما را جبران کرده و 
زبان  و  سر  های خوش  آدم  برگردانند.  شما  به  لبخندی 
را زیاد در حال لبخند زدن می بینید، چون شور و شوق 
 خاصی برای محقق شدن ایده هایشان در سر دارند و این 

خوشحالی شان واگیردار است.
مختصر و مفید صحبت می کنند

بعضی افراد نیمی از وقت دیگران را به خود اختصاص می 
دهند و سعی می کنند با گزافه گویی و حاشیه دادن به 
گفتارشان شنونده را از عمق مساله آگاه کنند، اما این نحوه 
صحبت کردن صحیح نیست. صحبت و ابراز عقیده زمانی 
ارزش دارد که بتوانید با جمالت کوتاه خود همه چیز را سریع 

به شنونده انتقال دهید.

به نظر و عقاید مخالف دیگران احترام بگذارید
فراموش نکنید عقیده انسان ها با یکدیگر متفاوت است. اگر 
ما انسان ها کمی از غرور فاصله بگیریم، اجازه نمی دهیم 
اختالف نظرمان به کشمکش عمیق تبدیل شود. الزم است 
کمی کوتاه بیاییم و از خود انعطاف نشان دهیم. سعی کنید 
خیلی دوستانه و در کمال آرامش با طرف مقابل صحبت 
کنید و با ارائه دلیل منطقی صحت گفتارتان را آشکار سازید.

صحت گفتارتان را آشکار سازیدمصالحه و سازش اساس 
یک گفت وگوی مناسب است. مخاطب تان را درک کنید و 
به گونه ای رفتار کنید که مورد پسند هر دو طرف باشد؛ در 
این صورت سریع تر به توافق می رسید و می توانید روابط 

خود را با وی صمیمانه تر سازید.
را مهم ترین نکته در گفت وگوی متقاعدکننده  سکوت 
بدانید. به خاطر داشته باشید یکی از بهترین روش ها برای 
متقاعد کردن شنونده، رعایت سکوت از سوی شماست، زیرا 
سکوت موجب می شود طرف صحبت تان بهتر تصمیم 
بگیرد. مکث کنید و تصمیم گیری را به او واگذار کنید. شک 

نداشته باشید سکوت شما بیانگر موفقیت تان است.
جالب و دلچسب باشید

وقتی با یکنواختی صحبت کنید، کم کم شنونده هایتان را 
از دست خواهید داد. باید با انرژی و جالب صحبت کنید، 
نشان دهید که خودتان هم از نظراتتان به هیجان آمده اید.
یادتان باشد، »تاثیر گذاری مثل یک حساب پس انداز است.
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حرف های ابریشمی موفقیت

شعر روز 

پیامک

عارفانه روز 

یک لحظه مکث کن

نگرش

آیه روز  

]وظیفه من[ تنها ابالغی از خدا و ]رساندن[ پیامهای اوست و هر کس خدا و پیامبرش را 
نافرمانی کند قطعا آتش دوزخ برای اوست و جاودانه در آن خواهند ماند. سوره جن/ آیه 23

حدیث روز 

پیوند خویشاوندی را برقرار کنید گرچه با جرعه آبی باشد، بهترین پیوند خویشاوندی، خودداری از آزار خویشاوندان است. 
امام رضا )علیه السالم(

سبک زندگی

چطور حرف به کرسی می نشیند؟

جدول کلمات                        

افقی: 1- شکم بند طبی - سازش 
و توافق - مقابل میزبان 2- لجوج 
- نشیمنگاه چهارپایه - کام دهان 
3- سالن نمایش فیلم - جاودانه 
و همیشگی - شجاع 4- زاویه ای 
که هر امتداد با امتداد شمال به 
جنوب می سازد - رو به آن نماز 
می گزاریم - حمام 5- گیاه - با 
و  ابزار  است 6-  ستیز  در  ارزانی 
وسایل - از لوازم التحریر - برای 
محافظت از سرما به پیشانی می 
استرالیا  بومیان  سالح  بندند 7- 
- آرامگاه - دو زن با یک شوهر 8- 
سیلی - مدرکی دال بر گذراندن 
یار  یک دوره تحصیلی - راز 9- 
مند  بهره   - شده  قصد   - رامین 
10- مخفی و پوشیده - رجحان 
و برتری - رخت شوی 11- خالق 
و آفریدگار - از اصول دین اسالم 
بینایی  12- ویزا - ریز نمرات - 
الفبای یونانی - وضعیت  13- از 
های  ماه  آخر  شب  سه  در  ماه 
 -14 همدان  کوه   - قمری 
ضمیری انگلیسی - محل نشستن 
- خواهش 15- از خود گذشته - 

دارای دو جهت - هزار کیلو.

عمودی: 1- مو طالیی - پشت 
سر هم 2- از فرشتگان شب اول 
رمان  زاینده 3-   - پرونده   - قبر 
 - روسی  »شولوخف«  جاودانه 
کسانی که از نسل علی )ع( هستند 
4- تکیه کالم خودستا - عظیم - 
دلسردی   - راستی   -5 جهالت 
- چیز 6- از نهاد خسته برآید - 
انسان های آفریده شده خداوند - 
انسانی 7- همدم - حماسه سرای 
ستایش   - باستان  یونان  نامی 
تیفوئید - تشخیص  بیماری   -8
دادن - خاتون 9- کشور عجایب 

- سر را به تنه متصل می کند - 
نگهبانی 10- غیر از مورد قبلی 
- کاغذ خرید - ضمیر غایب 11- 
گالبی - هدایت کننده - دارای 
ویژگیهای دالورانه 12- رودی در 
افغانستان - همه با هم - پارچه 
کهنه 13- شک و گمان - مراسم 
کسی  خاطره  و  یاد  گرامیداشت 
تازه ساخته شده   - 14- صدمه 
- هر شاخه خاص از تولید 15- 
راهی   - غربی  آذربایجان  شهر 
در بزرگراه ها که مسیر اصلی را 

عوض می کند.
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123456789101112131415
هراچیبراطفااز1
روفوایوستناتم2
زیشرتسامحتبیه3
تاکرپاشیاهرر4
خرنحالصدباکوک5
لدامرانریویر6
قطنمیهدبانهم7
تویمساقایرثاه8
فیرظماشاادرف9
پاکناشنسخرسد10
دنهروفهغیصتره11
یتونیمیناغفا12
دهاششجنرلاردف13
اوزنایشتالویس14
رویهابتتخبشوخ15

کارگر ساده جویای کار می باشم.
09900073235

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

را تجربه کنید.   09158668002
چند نفر خانم مجرد و یک خانم حسابدار با روابط 

عمومی باال برای کار در تاالر سینا شوکت آباد 
نیازمندیم.   09155612669 - قاسمی

 09359280927 - کیان تاج

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

کار خوب اتفاقی نیست

گچ کاری و گچ بری 
پذیرفته می شود. 

در اسرع وقت 
)شهر و روستا(  

09904712042

ساخت استخر 
ژئو ممبران

09153637917

ایزوگـام  شفیعـی
آسفالت )محوطه و پشت بام( و  قیرگونی

 32225494 - 09151630283   صیادشیرازی، مجتمع میرداماد، واحد 98

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

نصب داربست فلــــزی
 با قیمت مناسب در اسرع وقت  

09153637507 - حسینی 

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

09011251205

32435686-09365237014-09157063220 - خسروی

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

ی
مین

تض
د 

رص
1 د

00

شرکت کارت اعتباری ایران کیش )سهامی عام( نمایندگی خراسان جنوبی جهت تکمیل کادر 
دفتری و پشتیبانی خود در تمامی شهرهای استان )بیرجند، قاین، طبس ، سرایان، فردوس، 

بشرویه، نهبندان، سربیشه( از آقایان واجد شرایط دعوت به همکاری می نماید :
* حداکثر سن 30 سال 

* داشتن مدرک کارشناسی و باالتر 
* آشنایی با ویندوز و تسلط کامل به نرم افزارهای آفیس

* افراد دارای سابقه کاری مرتبط در اولویت می باشند 
 Birjand@kiccc.com  متقاضیان محترم حداکثر تا تاریخ  96/11/20 رزومه کاری خویش را به  ایمیل 

ارسال و یا به آدرس بیرجند - بین توحید 15 و 17 - پالک 147 مراجعه نمایند.     

آگهـــی استخــدام

ساعت مراجعه 13 تا 17 هر روز به جز پنجشنبه ها                                                                                                                                         

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

الستیـک پیشــرو
عرضه انواع الستیک با نازل ترین قیمت 

خیابان مدرس - جنب استانداری 
 32438137

 09151635860
(    کرباسچی 

ان
رز

)ا

درب اتوماتیـک سیـد 
 جک پارکینگی ، کرکره 

و سکوریت اتومات
آدرس: خیابان شهید رجایی 
 نبش رجایی 15        

09155614880

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

صنـایع فلـزی پـارس فــوالد
طراحی و ساخت: 

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

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

تلفن: 32222380-056   همراه : 09151414431- 09151607721
کارخانه: شهرک صنعتی مود- جنب پمپ بنزین 
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ایسنا - رئیس مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت اعالم کرد 
که به دلیل شیوع سه نوع آنفلوآنزای فصلی در کشور، گروه های پرخطر حتما 
از واکسن آنفلوآنزا استفاده کنند.گویا افزود:  از هفته اول آذرماه موارد ابتالی آن 
رو به افزایش است و هر هفته بیشتر می شود، اما این روندی معمول و قابل 
انتظار است. در این دوره مردم با رعایت نکات بهداشتی می توانند موارد ابتال 
به این بیماری و خطرات آن را به حداقل برسد .وی خاطر نشان کرد: همه 

مردم می توانند از این واکسن استفاده کنند، اما تزریق آن برای افراد باالی ۶۵ 
سال، زنان باردار، بیماران مبتال به بیماری های قلبی و ریوی، افرادی که به 
دلیل ابتال به سرطان تحت درمان هستند، مبتالیان به نارسایی های کلیه و 
کبد، افراد مبتال به دیابت کنترل نشده و افرادی که از داروهای سرکوب کننده 
سیستم ایمنی استفاده می کنند ضروری است و هنوز هم امکان تزریق آن 
وجود دارد.به گفته ی وی در کرمان، قزوین، چهارمحال و بختیاری، تهران، 

اصفهان، خراسان رضوی،  ایالم، یزد، همدان و آذربایجان شرقی شدیدتر 
است. ابتال به این بیماری با رعایت نکات بهداشتی ساده، اجرای توصیه های 
پزشک و استراحت در منزل قابل پیشگیری و درمان است.گویا عنوان کرد: 
در هفته های اخیر شاهد افزایش ابتالی کودکان به آنفلوآنزا هستیم. این 
بیماری در کودکان عالئم متفاوتی دارد و مواردی که همراه با اسهال و 

استفراغ است در این گروه سنی بیشتر دیده می شود.  

شیوع آنفلوآنزا در ۱۰ استان 

8 مصدوم حاصل کورس شبانه در بیرجند

صدا و سیما-رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان گفت: 
این حادثه ساعت ۵2 دقیقه بامداد به علت کورس گذاشتن 
دو خودروی سمند و پژو 40۵ و همچنین رعایت نکردن 
حق تقدم از سوی خودرو سانتافه در چهارراه بهداری خیابان 
معلم بیرجند رخ داد.رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای 
پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند هم گفت : در این 
حادثه 8 مصدوم با دو دستگاه آمبوالنس به بیمارستان امام 
رضا)ع( بیرجند منتقل شده اند. دکتر علی دلخروشان افزود : 
۶ مصدوم این حادثه پس از مداوای سرپایی مرخص شدند و 

2 مصدوم دیگر در بیمارستان بستری اند.

  نوعروس 17 ساله قاینی قربانی واژگونی پراید شد

پایگاه خبری پلیس - بر اثر واژگونی یک دستگاه سواری پراید در محورهای فرعی شهرستان 
قاین دختری 17 عنوان کرد: با اعالم مرکز فوریت هاي پلیسی 110 مبني بر وقوع یک فقره 
واژگونی جرحي در ابتداي جاده«شیرمرغ به سمت باال«در شهرستان قاین بالفاصله کارشناسان 
پلیس راه و نیروهای امدادی به محل حادثه اعزام شدند رضایی افزود: مأموران با حضور در محل 
حادثه مشاهده کردند یک دستگاه سواری پراید به رانندگي فردي 27 ساله و سرنشینی همسر 
17 ساله و مادر زن 40 ساله اش واژگون شده است که مصدومان با اورژانس 11۵به بیمارستان 
شهداء قاین منتقل شده اند .وی علت حادثه را عدم توجه به جلو از جانب راننده پراید و حواس 
پرتی راننده هنگام رانندگی اعالم کرد و خاطرنشان کرد : متأسفانه سرنشین 17 ساله خودروی 
پراید که همسر راننده خودرو بود به علت عدم استفاده از کمربند ایمنی در صندلی عقب خودرو 

، به بیرون پرت شده است و به علت شدت جراحات جان خود را در بیمارستان از دست داد . 

برگزاری مسابقات جام آدینه 
هیات تنیس استان خراسان جنوبی 

حضور  با  جنوبی   خراسان  استان  تنیس  هیات  آدینه  جام  مسابقات 
1۶نفر ویژه آقایان برگزا شد . که در پایان آقایان حسین نیکار اول. 
کردند کسب  را  سوم  مقام  شمشیری  مصطفی  دوم.  خسروی  حسن 

بدشانسی برای جاللی؛ زهر پیکان گرفته شد

جدال  در  تیمش  بدشانسی  بزرگترین  جاللی  مجید   -3 ورزش 
کرد. تجربه  آقاخان  مصدومیت  به  توجه  با  را  پرسپولیس  با 

این  امید  و  افتاده  عقب  پرسپولیس  از  گل  دو  با  پیکان  که  حالی  در 
بود،  مهاجم شان  برترین  گلزنی  به  نتیجه  این  جبران  برای  تیم 
مصدومیت مرتضی آقاخان تمام برنامه های مجید جاللی را برهم زد.

اشاره  با  نیز  بازی  این  از  پیش  خبری  نشست  در  که  پیکان  سرمربی 
با  آن  شدن  برطرف  برای  امیدواری  و  تیمش  تهاجمی  مشکالت  به 
و  اکنون  بود،  کرده  اعالم  آقاخان  مرتضی  مصدومیت  پایان  به  توجه 
با توجه به مصدومیت این مهاجم در جریان جدال با پرسپولیس تمام 
رویاهایش برای جبران نتیجه بر باد رفته است و کار سخت تری برابر 
برترین خط دفاعی این فصل برای دو گل عقب ماندگی خواهد داشت.

حسرت استقالل از غیبت قائدی آماده در آبادان

ورزش 3-  استقاللی ها بازیکن آماده خود برابر پارس جنوبی را در حذفی در 
اختیار ندارند.مهدی قائدی با بیست هفته تاخیر در ترکیب استقالل درخشید 
و روز درخشانی را ثبت کرد.این مهاجم آماده در اکثر صحنه های کلیدی 
بازی حضور داشت و توانست نقش پر رنگی در برد استقالل ایفا کند.بازیکن 
آماده و تکنیکی استقالل اما به دلیل محرومیت برابر نفت آبادان در جام 
حذفی غایب است.قائدی در دیدارهای قبلی جام حذفی دو کارته شد تا به 
این ترتیب شانس حضور در نیمه نهایی جام حذفی را از دست بدهد.کادرفنی 
استقالل برای جانشینی این بازیکن ستاره های زیادی در اختیار دارد اما 
مطمئنا نبود این بازیکن فانتزی و آماده برابر نفت آبادان احساس خواهد شد.

پیروزی ارزشمند الیاسی برابر قهرمان جهان و المپیک

ایسنا-  نماینده وزن ۶7 کیلوگرم ایران در مبارزه ای سخت برابر اسماعیل 
بوررو از کوبا و قهرمان جهان و المپیک به برتری رسید و مدال برنز جام 
تختی را بر گردن آویخت.در جریان دیدار رده بندی مسابقات کشتی فرنگی 
جام تختی در ماهشهر، حسین الیاسی در مبارزه ای سخت برابر اسماعیل 
بوررو مولینا دارنده مدال های طالی جهان و المپیک از کوبا با نتیجه 7 بر 
۵ به برتری رسید و مدال برنز جام تختی را بر گردن آویخت.الیاسی پس از 
پایان مبارزه به دلیل تحمل فشار بیش از حد با کمک مربیان و کادر پزشکی 
بر روی پاهایش ایستاد تا دستش به عنوان فرد پیروز باال برود.سالن بعثت 
شهر بندری ماهشهر مملو از جمعیت است و تماشاگران با تشویق های 

شدید خود از کشتی گیران ایرانی حمایت می کنند.

بدن با این نشانه ها به برنامه غذایی 
اعتراض می کند!

میگنا- برخی نشانه های دیگر نیز وجود دارند که 
بسیار نامحسوس هستند. بدن به دالیل مختلف 
پیام هایی را ارسال می کند که نشانه اعتراضش 
به برنامه غذایی تان است. در ادامه می خواهیم 

شما را با صدای بدنتان بیشتر آشنا کنیم. 

 1- بوی بد دهان: به اندازه کافی غذا نمی خورید.
2- نازک شدن موها: دچار فقر آهن هستید. 3- 
اسهال مداوم: ممکن است دچار بیماری سلیاک 
باشید. 4- یبوست: به اندازه کافی آب نمی نوشید.  
۵- ترک خوردن گوشه های دهان: کمبود آهن. 
۶- کمبود انرژی و یا خستگی: بیش از حد قند 
ادرار:  دفعات  تعداد  رفتن  باال  می خورید.  7- 

کمبود آب بدن باشد 

ریز مغذی هایی که می توانند انرژی 
زنان ورزشکار را افزایش دهند

ایسنا-  زنان ورزشکار بیشتر از مردان دچار کمبود 
ریزمغذی های الزم برای بدن می شوند و غالبا این 
اتفاق منجر به کاهش انرژی ورزشی آن ها می شود.

زنان به صورت کلی کمتر از مردان گوشت مصرف 
می کنند که بر کارایی ورزشی آن ها تاثیر می گذارد. 

زنان ورزشکار تالش می کنند تا تغذیه سالم تری 
داشته باشند، ممکن است برخی ریزمغذی ها به 
میزانی دریافت نکنند. همژنین برخی مواد معدنی 
غالبا در بدن زنان کم است. زنان ورزشکار به آهن، 
دریافت  همچنین  دارند.  احتیاج  مس  و  زینک 
کارنیتین و فوسفاتیدیلسرین می تواند موثر باشد. 
می تواند  بدن  برای  الزم  معدنی  مواد  مصرف 

سرعت دویدن را در زنان افزایش دهد.

 هرگز هنگام  سرماخوردگی 
این خوراکی ها را مصرف نکنید

تسنیم- ماساژ پیشانی, شقیقه و پشت گوش 
زیتون  یا  سیاهدانه  بابونه،  نظیر  روغن هایی  با 
می تواند در بهبود عالیم سرماخوردگی مؤثر باشد.

در صورت بروز سردرد، ماساژ کف پاها با آب ولرم 
می تواند در کاهش عالئم آن کمک کننده باشد, 

استحمام در ابتدای سرماخوردگی به خصوص اگر 
با تب همراه باشد مضر است و باعث طوالنی 
شدن بیماری می شود مصرف ماست پرچرب، 
خامه، نان باگت، غذاهای خمیری و غلیظ نظیر 
الزانیا، پاستا، ماکارونی، آش رشته ، سرخ کردنی و 
پنیر پیتزا ترشحات ناشی از سینوس ها را غلیظ تر 
می کند و طی دوره بیماری را طوالنی تر می کند و 

بهتر است از آنها پرهیز شود.

اگر دچار ضعف استخوان هستید         
3 توصیه ورزشی را فراموش نکنید

شاهد  سالگی  از 30  بعد  شما  نیوز-  بهداشت 
کاهش توده استخوانی خواهید بود. این وضعیت 
خطر ابتال به شکستگی های استخوانی را افزایش 
می دهد.با ورزش هایی مثل 1- دویدن: هرقدر 
مسافتی طوالنی تر بدویم شرایط برای ما بهتر 

خواهد شد و مواد معدنی استخوان، متراکم تر 
خواهد شد.2- باال رفتن از پله ها: استفاده از پله 
ها به جای آسانسور استخوان های ضعیف را 
تقویت می کند.  باال رفتن از پله ها سبب تقویت 
استخوان های پا و مفصل ران شده و منجر به 
بهبود تعادل نیز می شود. 3- پیاده روی: تحقیقات 
نشان می دهد که راه رفتن منظم می تواند خطر 
شکستگی ها را به میزان 30 درصد کاهش دهد. 

عوارض خوابیدن در هنگام غروب

میگنا- باید بدانیم که خوابیدن در هنگام غروب 
آفتاب معروف به خواب مرگ است و عوارض 
متعددی را به همراه دارد.باید بدانیم که »خواب 
هنگام غروب آفتاب« معروف به خواب هالکت 
است و این عوارض را به همراه دارد: 1-کند ذهنی
مغزی.  فراموشی. 3-افسردگی. 4-سکته    -2

است.   عمر  ۶-کوتاهی   . تشنجی  ۵-حمالت 
برخالف  روز«  »خواب  ایرانی،  طب  دیدگاه  از 
خواب شب از عوامل بدی رنگ پوست و ایجاد 
غذاها  عدم هضم  به علت  پوستی  بیماری های 
به هنگام روز محسوب می شود.همچنین رابطه 
لک و جوش های پوستی و خواب رابطه بسیار 
تنگاتنگی است در واقع یک خواب مناسب، امکان 

دفع مواد زائد بدن را داشتنه است.

برخورد  ام وی ام با موتور سیکلت و درخت در  بیرجند

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

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

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

نمایندگی انحصاری تشک رویال آسایش در خراسان جنوبی 
نقد واقساط فقط ماهیانه 100هزارتومان  / انواع روتختی ترک و ایرانی 
قیمت درب کارخانه   خیابان ارتش، حدفاصل عدل و معلم، پالک170

شماره تماس: 09361113580 -09155600850 جبروتی

انواع تشک و تخترویـال آسـایش

طرح عیدانه شستشوی انواع پرده و پتو
مجتمـع بـزرگ بـاران 

افتخار دارد به مناسبت عید بزرگ نوروز با تخفیف ویژه در خدمت شما باشد

مژده به 
همشهریان عزیز

باز و بست پرده 
رایگان

بیرجند، خیابان 15 خرداد، خیابان 22 بهمن، جنب مسجد حضرت ابوالفضل )ع(  
تلفن: 32448187 -056  09157212188 - هاشمی

* ویژه فرهنگیـان
                     *  کارکنـان دولت

                                           *  مشاغـل آزاد

صدور استثنایی بیمه ثالث و بدنه ویژه نمایندگی آرامفر

آدرس : بیرجند - خ ۱5 خرداد - حد فاصل میدان 7 تیر و پاسداران
 بیمه ایران نمایندگی آرامفر کد 3۱327 تلفن : 32435۰4۰

بیمه ثالث 3 الی 6 قسط        

بیمه بدنه 3 الی 10 قسط

رستوران و غذا آماده 
نـوید 

قیمه ۵۵۰۰ 
قرمه سبزی ۵۵۰۰

قیمه بادمجان ۶۳۰۰ 
چلوکباب ۶۹۰۰

جوجه کباب ۶۹۰۰
چلو ماهی ۷۵۰۰

پاچین ۶۹۰۰
چلو مرغ ۶۵۰۰

کلیه غذاها با پیک رایگان 
به تمام نقاط شهر ارسال می شود
آدرس: بین حکیم نزاری 7-۵ 
تلفن: ۰۵63۲۲۲۴991

 ۰91۵۰۰۵1۲39
با مدیریت اکبری 

سوپ جو همه روزه موجود می باشد

ساعات کاری 11:30 الی 1 بامداد
کلیه غذاها با دورچین و کیفیت عالی می باشد

 

ارسال رایگان ویژه مشترکین ) پیک ها مجهز به دستگاه کارت خوان می باشند(
75۰۰تومانچلو پاچین   53۰۰ توماناستامبولی با گوشت

 ۱2۰۰۰تومانچلوکباب سناتوری  58۰۰ تومانچلوخورشت قیمه   
 ۱4۰۰۰تومانچلوکباب برگ      6۰۰۰ تومانچلوخورشت سبزی

  ۱3۰۰۰تومانچلوکباب بختیاری    7۰۰۰ تومانزرشک پلو با مرغ             
 ۱65۰۰تومانچلوکباب سلطانی  7۰۰۰ تومانچلو کباب کوبیده 
 ۱3۰۰۰تومانمرغ بریان کامل   75۰۰ تومانچلوجوجه کباب  

غـذای آماده و شـله مشهدی یـاس )پاسداران(:

کیفیت باال به همراه قیمت پایین، راز ماندگاری ماست
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شلــه مشهــدی يــاس
 هرهفته جمعه ها: ساعت توزیع 6:3۰ صبح به بعد
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حدیث روز روزنامه اجتماعی ، فرهنگی ، ورزشی و اقتصادی 
 مدیرمسوول و صاحب امتیاز : غالمرضا جعفرپور مقدم 
سردبیر : علی جعفرپور مقدم
بیرجند، شهدا 8 ، ساختمان آوا   صندوق پستی 136 تلفن : 32224582  نمابر : 32234583   
رتبه 15 نشریات استانی - عضو اتحادیه مطبوعات محلی و شرکت تعاونی مطبوعات کشور
چاپ : چاپ و نشر گلرو -  بها : 500 تومان )50 درصد تخفیف تک فروشی (
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 امام سّجاد علیه  السالم فرمودند :
َمٍة أنِت بَِحمِد ا... عالَِمٌة َغیُر مَُعلََّمٍة، فَِهَمٌة َغیُر مُفهَّ

]ای زینب![ تو، بحمدا... ، عالمی هستی که نزد کسی تعلیم ندیدی و دانایی هستی که نزد کسی 
نیاموختی.

)بحار األنوار ؛ ج 45 ، ص 164(

اهم اقدامات گمركات استان 
خراسان جنوبي در دولت تدبیر و امید

پیام رئیس کل گمرک ایران به مناسبت روز جهانی گمرک

روز  ژانویه،   26 مناسبت  به  پیامی  طی  ایران  گمرک  کل  رئیس 
جهانی گمرک، با قدردانی از زحمات و خدمات مدیران و کارکنان 
این سازمان، به ویژه تالش های انجام شده برای اجرای سامانه های 
جامع امور گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی و همچنین تشریح 
موفقیت های حاصله در این زمینه، ابراز امیدواری کرد که با همکاری 
و هماهنگی سازمان های همجوار شاهد پیشرفت های بیشتر گمرک 

در آینده باشیم. متن کامل پیام فرود عسگری به این شرح است:
4 سال پیش که اجرای طرح استقرار گمرک الکترونیکی در ایران در 
قالب یک برنامه مدون آغاز شد، شاید عده کمی تصور می کردند که با 
توجه به شرایط موجود در کشور، این پروژه بتواند به موفقیت برسد، 
به ویژه آنکه زیرساخت ها و بسترهای الزم برای این کار مهیا نبود و 
امروز  اما  قرار داشت،  فراوانی پیش روی مجریان طرح  دشواری های 
به جرأت می توان گفت، پروژه گمرک الکترونیکی یکی از طرح های 
است که  اقتصادی  تحول  قالب طرح  در  امید  و  تدبیر  موفق دولت 
تجاری  و  فعالیت های گمرکی  روند  در  بزرگ  تحولی  ایجاد  موجب 
کشور شده است. در این رابطه فقط به همین نکته اکتفا می کنم که 
امروز در گمرک، تمام  اقدامات و مراحل مربوط به تشریفات گمرکی 
در رویه های واردات، صادرات، ترانزیت و سایر موارد در حوزه های 
مالی و اداری کاماًل الکترونیکی شده و دیگر از روش های قدیمی و 
سنتی در گمرک خبری نیست. چنین تحولی در طول عمر یکصد و 
چند ساله گمرک در ایران  سابقه نداشته و شاید به همین دلیل است 
که موفقیت های گمرک نه تنها از سوی مسئوالن و مقامات بلندپایه 
مقام  باالترین  بلکه  گرفته،  قرار  تمجید  و  تحسین  مورد  کشورمان 
گمرکی جهان یعنی دبیرکل سازمان جهانی گمرک از آن به عنوان 
یکی از موفق ترین پروژه ها در سطح گمرکات منطقه و جهان نام 
برده و خواهان معرفی گمرک الکترونیکی ایران به عنوان یک الگوی 
موفق برای کمک به توسعه و تسهیل تجارت، شفافیت، سالمت اداری 
و افزایش امنیت زنجیره تأمین شده است. در حال حاضر نزدیک به 
100 درصد عملیات گمرکی ترخیص کاال و سایر رویه های گمرکی 
با استفاده از بستر اینترنت انجام می شود و ارتباط حدود 30 سازمان 
ذی مدخل در امر تجارت با گمرک ، الکترونیکی شده است. در همین 
ارتباط توسعه و تکمیل سامانه های جامع امور گمرکی و پنجره واحد 
در  الکترونیکی  گمرک  اصلی  آیتم  دو  عنوان  به  فرامرزی  تجارت 
کنار تالش و اهتمام برای تجهیز گمرکات مهم اجرایی به امکانات 
کنترلی و نظارتی از جمله دستگاه های پیشرفته و پرسرعت ایکس ری 
کامیونی که سفارش ساخت و نصب تعدادی از آنها به منظور حمایت 
است، سبب  داده شده  ایرانی  تولیدکنندگان  به  داخلی  تولیدات  از 
بهبود عملکرد و تقویت و ارتقای جایگاه گمرک جمهوری اسالمی 
ایران در عرصه تجارت داخلی و خارجی شده است، اما این به آن 
معنا نیست که در گمرک همه کارها و برنامه ها به شکل ایده آل انجام 
می شود و دیگر مشکلی وجود ندارد. ما همچنان در مواردی با کمبود 
امکانات و تجهیزات مواجه ایم، هنوز هم برخی از سازمان ها و مراکز 
رویه ها  مکانیزاسیون  جهت  در  گمرک  همپای  نتوانسته اند  ذیربط 
حرکت کنند، هنوز هم گمرکات مرزی ما با تنگناها و دشواری های 
مالی و در پاره ای مواقع مقرراتی مواجهند و معضالتی از این دست 
مانع از بهره وری کامل دستاوردهای گمرک الکترونیکی شده است 
که امیدواریم با رفع این مشکالت شاهد توفیقات بیشتر گمرک در 
اینجانب که نزدیک به  آینده باشیم. همکاران عزیز و بزرگوار برای 
با  افتخار همکاری  ایران  ریاست کل گمرک  است در سمت  ماه   6
شما عزیزان را دارم، مایه خشنودی و خرسندی است که می بینم 
همکاران ارجمند و شریف در گمرکات ستادی و اجرایی همچنان 
با شور و اشتیاق همیشگی در پی تحقق اهداف و برنامه های گمرک 
جمهوری اسالمی ایران در راستای خدمت به جامعه و کشور عزیزمان 
هستند و با وجود همه کمبودها و دشواری های کاری، به خصوص 
تنگناهای مالی و معیشتی، به وظایف و مسئولیت های خود به نحو 
در  گمرک  کارکنان  و  مدیران  تردید  بدون  می کنند.  عمل  احسن 
کسب موفقیت های حاصله، اولین و باالترین نقش و سهم را به خود 
اختصاص داده اند و به مصداق حدیث شریف »من لم یشکر المخلوق 
زحمتکش،  همکاران  از  قدردانی  اینجانب ضمن  الخالق«  یشکر  لم 
صدیق و امانت دار خود، امیدوارم بتوانم به نحو مقتضی این زحمات 
و خدمات را جبران نمایم. فرصت را غنیمت شمرده، فرا رسیدن روز 
جهانی گمرک را به همه همکاران گرانقدر و خانواده های محترم آنان 
تبریک می گویم و از خداوند متعال می خواهم که به همه ما در راه 
خدمتگزاری به نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران و مردم شریف 

این سرزمین توفیق عطا فرمایند. 
فرود عسگری

رئیس کل گمرک ایران

خاشی مدیرکل : اهم اقدامات گمرکات استان 
خراسان جنوبي در دولت تدبیر و امید را تشریح کرد

افزایش چشمگیر خروج  و  ترانزیت خارجي سوخت  اخذ مجوز   -1
مشتقات نفتي ترانزیت سال )92( )9400 دستگاه ( 

2-  اخذ مجوز ورود موقت کامیون ) سال 92 (
3- دریافت اولین بخش از اعتبار احداث مجتمع 17 هکتاري گمرک 

استان و آغاز عملیات اجرایي ) سال 92 (
4- ایجاد سامانه کنترل  و هدایت  مشتقات نفتي و به روز رساني خروج 

کامیون ها  ) سال 92 (
5- خرید 21 واحد مسکوني سازماني براي اسکان کارکنان گمرک 
ماهیرود در شهرستان سربیشه با اعتبار معادل 20 میلیارد ریال ) سال 93 ( 

6- اخذ مجوز ترانزیت خارجي کود شیمیایي ) سال 93 ( 
7- تامین یکدستگاه خودروي آتش نشاني براي گمرک ماهیرود )سال 93(
8- افزایش درب هاي ورود و خروج براي بازارچه مرزي ماهیرود منجر 
به افزایش خروجي صادرات و افزایش درآمد چشمگیر براي بازارچه 

مرزي استان ) 93 (
9- ایجاد تسهیالت الزم براي واحدهاي تولیدي و ارائه خدمات در 
محل تولید به منظور تسریع در عملیات خروج کاالهاي صادراتي 

استان )93 (
10- موافقت کلي با خروج کاالهاي موضوع ماده 116 با هدف رونق 

تجارت در مرز هاي استان )93(
11- بازسازي کامل منازل سازماني کارکنان گمرک بیرجند )سال 93(

12- راه اندازي سامانه جامع امور گمرکي در گمرک مرزي ماهیرود 
)مهرماه 93 ( ده روز پس از آغاز طرح در مرکز کشور

13- اتمام فاز اول مجتمع 17 هکتاري گمرک استان و بهره برداري از 
مجموعه انبارها ) شهریور 94 (

14- اخذ مجوز واردات مرزنشینان و آغاز عملیات اجرایي ) خرداد و 
شهریور 94 (

15- اخذ مجوز ترانزیت داخلي کاالهاي مرزنشینان  ) خرداد  و شهریور  
) 94

16- اخذ مجوز استقرار  گمرک در منطقه ویژه به منظور آغاز عملیات 
تجاري در منطقه ) خرداد 94 (

17- راه اندازي سامانه جامع امور گمرکي در بازارچه مرزي ماهیرود به 
عنوان اولین بازارچه شرق کشور ) شهریور 94(

 18- راه اندازي سامانه جامع امور گمرکي در منطقه ویژه اقتصادي
 ) مهر 94 ( 

19- اخذ اعتبار 30 میلیارد ریالي از محل اعتبارات اختصاصي گمرک 
و  ماهیرود  مرز  نیاز گمرک در  احداث مستحدثات مورد  براي  ایران 

برگزاري مناقصه مربوطه ) اسفند 94 (
20- توسعه امکانات لجستیکي گمرک استان در حوزه حمل و نقل با 

تامین 7 دستگاه وسیله نقلیه مناسب جدید ) 93 و 94 و 95 ( 
برق  تامین  براي   840 kw برق   موتور  یکدستگاه  اختصاص   -21

اضطراري مجموعه مرزي ماهیرود  ) 94 (
22- اختصاص یکدستگاه فایبر اسکوپ از سوي مرکز مبارزه با جرائم 

سازمان یافته ) 94 ( 
23- افزایش نیروي انساني گمرک ماهیرود تا حدود 30  نفر از طریق 
گمرک ایران به منظور ارائه خدمات دو نوبته در مرز ماهیرود ) بهمن 

) 94
24- اعطاي مجوز ترانزیت خارجي عمومي کاال ) آذر 94 ( 

25- ارتقای سطح گمرک ماهیرود از واحد گمرکي به اداره گمرک 
اسفند ) 94 ( 

26- آغاز عملیات اجرایي احداث ساختمان هاي مورد نیاز گمرک مرزي 
ماهیرود ) شامل سوله 1600 متري، ساختمان 600 متري ، جایگاه 

سگ هاي موادیاب 60 متري( -  فروردین ) 95 (
27- استقرار دستگاه xray  پالتي در سالن مسافري گمرک ماهیرود 

)95(
28- آغاز عملیات اجرایي فاز دوم مجتمع 17 هکتاري گمرک استان 

)زیر سازي و جدول کشي پارکینگ ها و خیابان ها (  ) خرداد 95 (
29- اجراي طرح کارشناسان مجازي اظهارنامه ها در گمرک منطقه 

ویژه بیرجند ) خرداد 95 (
30- استقرار واحد پلیس مبارزه با مواد مخدر و استقرار حیوانات موادیاب 

در گمرک ماهیرود ) مهر 95 ( 
31- اتمام عملیات عمراني پروژه هاي تعریف شده در گمرک ماهیرود 

) بهمن 95 ( 
)دي  ماهیرود  گمرک  در  مجازي  کارشناسان  طرح  اجراي   -32

ماه 95 ( 
33- افزایش اعتبار پروژه ملي استاني 17هکتاري گمرک استان از محل 

اعتبارات اختصاصي گمرک ایران )دي ماه 95(
34- ایزوله و تجهیز اتاق سرور سامانه جامع امور گمرکي در گمرک 

ماهیرود ) آبان 95 (
35- تجهیز باشگاه شبانه روزي کارکنان گمرک ماهیرود در مرز )بهمن 

) 95
 36- اخذ کد گمرکي منطقه ویژه اقتصادي بیرجند با شماره  60600 

 ) دي ماه 95 (
37- افزایش چشمگیر درآمدهاي گمرک استان در سال 95  )100 درصد (

38- اجراي شبکه ارتباط بي سیم در گمرک بیرجند 
)اردیبهشت 96(

39- اخذ کد گمرکي منطقه ویژه قطعه منفصله مرز ماهیرود با شماره 
60604 زون A )تیر ماه 96(.

40- اخذ مجوز عملیاتي شدن و آغاز عملیات گمرکي در منطقه ویژه 
مرز ماهیرود 96/6/5 با حضور استاندار محترم

41- بهره برداري از انبار تجاري با مساحت 1600 متر فضاي داخلي و 
800 متر سکوي بارانداز در گمرک ماهیرود )شهریور 96 هفته دولت(

با  اداري و آسایشگاهي در دو طبقه  از ساختمان  برداري  بهره   -42
زیربناي 637 متر مربع در گمرک ماهیرود )هفته دولت 96(

43- بهره برداري از ساختمان واحد سمگا )پلیس مواد مخدر گمرک(
)هفته دولت96(

44- بهره برداري از اتاق ایزوله سرور مرکزي ماهیرود)هفته دولت96(
45- بهره برداري از ژنراتور برق اضطراري  kw 840 در گمرک ماهیرود 

)هفته دولت96(
46- تجهیز و بازسازي ساختمان هاي جدید و قدیم گمرک ماهیرود 

)هفته دولت(
47- اجراي سامانه اکسس کنترل )مدیریت لجستیک( در گمرک مرز 

ماهیرود )مرداد 96(
48- اجرای سامانه ترانشیپمنت در صادرات در گمرک مستقر در منطقه 

ویژه مرز ماهیرود
تکمیل  و  گمرکی  اماکن  تجهیز  برای  اعتبار  اخذ  و  پیگیری   -49
مستحدثات در گمرک ماهیرود جمعاً به مبلغ  3.280.000.000  ریال
50- اخذ مجوز واردات عمومی کاال برای گمرک مرزی ماهیرود ) 96(

                                               

اهم اقدامات گمركات استان خراسان جنوبي در دولت تدبیر و امید 
به مناسبت روز جهانی گمرک و در آستانه دهه مبارک فجر


