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سرمقاله

صبح صادق نصرت
*هرم پور

که  است  وحی  آیه  ترجمان  همان  این  ...و 
صفا  سبیله  فی  یقاتلون  الذین  یحب  ا...  ان   «
فشرده  این صفوف  و  مرصوص«...  بنیان  کأنّهم 
چشم  این  و  خورده  گره  هم  به  دستهای  این  و 
انتظار  به  دلهای  این  و  حضور  به  منتظر  های 
)  2 صفحه  در  سرمقاله  )مشروح     ... نشسته،  ظهور 

آیت ا... رئیسی در بیرجند :

 آستان قدس برای
 اشتغال در استان های 
خراسان  پروژه  دارد
صفحه ۷

تاکسی  اینترنتی ؛ آری یا نه ؟
صفحه ۳

درمانگاه تامین اجتماعی
در شمال شهر بیرجند 
احداث می شود
صفحه ۷

عکس : مجتبی گرگی

حماسه تماشایی
حضور با شکوه مردم خراسان جنوبی در راهپیمایی ۲۲ بهمن ماه

صفحه ۷ 

جناب آقای مهندس محمد رضا قالسی مود
رئیس محترم حوزه دفتر شهردار بیرجند
انتصاب بجا و شایسته شما را که نشان از لیاقت، درایت

 و کارآمدی تان می باشد، تبریک عرض نموده
 از خداوند متعال آرزومندیم بیش از پیش موفق و پیروز باشید.

پدر، مادر و برادران: 
مهدی، محسن و مجتبی قالسی مود

آموزشی  مشاور  صنعت  مبنا  آزاد  آموزشگاه 

 صنایع کوچک و متوسط )SME( برگزار می کند:

5S کارگاه آموزشی کایزن و
شرح در صفحه 6

آغاز جشنواره فروش تعداد محدودی 
از واحدهای تجاری-اداری با شرایط استثنایی 

به مناسبت نوروز باستانی 1397

بزرگترین مجتمع تجاری- اداری خراسان جنوبی

Helal Trade Center of Birjand

نشانی دفتر بیرجند: 
خیابان طالقانی- روبروی بیمارستان امام رضا )ع(- جنب بانک کشاورزی

شماره تماس:
056-32234141 -32234949 

به مناسبت چهلمین روز درگذشت فقیده سعیده

 شادروان مریم جباری »بازنشسته آموزش و پرورش و همسر مرحوم قاسم مقرنسی« 
جلسه یادبودی امروز دوشنبه 96/11/23 از ساعت 15 الی 16 در محل حسینیه آیت ا... آیتی )طبقه باال( 

برگزار می گردد، تشریف فرمایی سروران ارجمند موجب امتنان است.
خانواده های: جباری، سروری، مقرنسی

پرداخت قبوض نوسازی همزمان با مراجعه ماموران اداره پست به درب منازل صورت می پذیرد.جهت کسب اطالعات بیشتر 

مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری بیرجندبه سایت شهرداری بیرجند به نشانی www.birjand.ir مراجعه فرمایید.

واگـذاری پیتـزا ساندویـچ با درآمد باال و مشتری ثابت 
اجاره پایین در بهترین نقطه شهر- فی: توافقی         09158347741

 بـرادران ارجمنـد
جناب سرهنگ خلبان حمید مصطفوی فرماندهی محترم پایگاه هوایی شهید حسینی 

حضرت حجت االسالم حاج محمدصدیقی نیا ریاست محترم عقیدتی سیاسی
جناب سرگرد کرم زاده فرماندهی محترم حفاظت اطالعات 

و کلیه معاونت ها و پرسنل محترم 
ضمن عرض تبریک و گرامیداشت روز نیرو هوایی جمهوری اسالمی ایران 

بنا به سنت حسنه هر ساله حضور ارزشمند و متفقدانه شما بزرگواران را که نشانه بارزی از اخالص و نوعدوستی است؛ در مرکز توانبخشی حضرت علی اکبر )ع(
 ارج نهاده و توفیق روزافزون تان را در پاسداری از حریم والیت و میهن اسالمی از درگاه خداوند بزرگ خواستاریم. ایام عزت مستدام

هیئت مدیره ، مدیرعامل و پرسنل موسسه خیریه توانبخشی حضرت علی اکبر)ع( بیرجند

شهرداری بیرجند به استناد مجوز 96/2382/ ش - 96/11/05 شورای اسالمی شهر بیرجند در نظر دارد: رستوران واقع در قلعه 
پایین شهر را به مدت دو سال از طریق مزایده عمومی به صورت اجاره به بخش خصوصی واگذار نماید. لذا از کلیه متقاضیان دعوت 

می شود با در نظر گرفتن شرایط ذیل در مزایده مذکور شرکت فرمایند.
سپرده شرکت در مزایده: متقاضیان می بایست مبلغ 21/000/000 ریال را به عنوان سپرده شرکت در مزایده به صورت 

ضمانت نامه بانکی در فرم های قابل قبول در وجه شهرداری بیرجند با اعتبار حداقل 3 ماهه و قابل تمدید و یا چک تضمینی بانکی یا وجه واریزی به 
حساب 100610 بانک شهر شعبه مدرس به نام شهرداری بیرجند به همراه اسناد مزایده ارائه نماید. 

محل دریافت اسناد: متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد به آدرس اینترنتی www.ets.birjand.ir مراجعه نمایند.
 مهلت و محل تحویل اسناد: متقاضیان می بایست کلیه اسناد را تا پایان وقت اداری )ساعت 14/30( مورخ 96/12/5 در پاکت الک و مهر شده 

به آدرس خراسان جنوبی- بیرجند- میدان ابوذر- شهرداری مرکزی- اداره حراست تحویل نمایند.
 مبلغ پایه اجاره کارشناسی: ماهیانه 17/500/000 ریال می باشد.

 تاریخ بازگشایی پیشنهادات : جلسه کمیسیون مزایده ساعت 10 مورخ 96/12/6 در سالن جلسات شهرداری بیرجند به آدرس بیرجند- میدان 
ابوذر برگزار می گردد.

- کلیه هزینه های نشر آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.
- پرداخت کلیه کسورات قانونی به عهده برنده مزایده خواهد بود.

- شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار می باشد.
- سایر جزئیات و شرایط در اسناد مزایده درج گردیده است.

محمدعلی جاوید- شهردار بیرجند در صورت نیاز به کسب اطالعات بیشتر با شماره 3-05632222200 تماس حاصل فرمایید.

آگهی مزایده عمومی )نوبت اول(
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عیدیکارمندانوبازنشستگاندولتپرداختمیشود

معاون رئیس جمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه کشور محمدباقر نوبخت در پاسخ به سوال 
ایسنا مبنی بر زمان پرداخت عیدی کارمندان و بازنشستگان دولت نیز اظهار کرد: همراه با حقوق 

بهمن ماه عیدی کارمندان و بازنشستگان دولت به طور حتم پرداخت خواهد شد.

صبح صادق نصرت
*هرم پور

ان  است که »  آیه وحی  ترجمان  این همان  ...و   
ا... یحب الذین یقاتلون فی سبیله صفا کأنّهم بنیان 
مرصوص«... و این صفوف فشرده و این دستهای به 
هم گره خورده و این چشم های منتظر به حضور 
انتظار ظهور نشسته، همان جبل  و این دلهای به 
راسخیست که صخره به صخره اش ایستادگی و 
ستیغ  به ستیغش همت برای ماندن است... و این 
همان اراده ی خداست که »یریدون لیطفئو نورا... 
بأفواههم و ا... متم نوره و لو َکِرَه الکافرون«... و این 
همان مشت های گره شده و دندانهای از خشم به 
هم آمده ی جوانان ایرانیست که هیمنه از دشمن می 
شکند و ابهت پوشالی و مقوایی اش را به ُسخره می 
گیرد. آری! دیروز، استان خراسان جنوبی، صحنه ای 
بی بدیل از اراده های بزرگ و میدانی وسیع از کارزار 
حق با فتنه های باطل بود که پوزه از استعمار به خاک 
مالید و کمر از او شکست... و این حرکت همیشگی 
تاریخ است و فوران آتشفشان خون شهیدان که به امر 
خدا و به سنت او، تا عروج مسیح و تا ظهور ذخیره ی 
خدا، مهدی موعود، تا همیشه ی تاریخ باقی خواهد 
ماند و سرو سهی و ریشه ی درخت معنای انقالب  
را از فرش تا عرش خواهد رساند. حماسه ی دیروز، 
حماسه ی امروز و فردای انقالب هم هست؛ که اگر 
دشمن، لیاقت ها و صداقت هایمان را به بازی بگیرد و 
برگونه های سرخ شده از رنج های صبوری مان لطمه 
زند،  باز چون »بازی« قوی بال، پنجه بر پیکرش 
خواهیم انداخت و چون »عقابی« تیز چشم، چشم 
فتنه اش را کور خواهیم کرد. ما ملت حماسه های 
بیداری هستیم، ملت لحظه های حساس انقالب، 
ملت هوشیاری های به موقع و ملت صحنه های 
زیرکوه،  طبس،   قاین،  خوسف،  بیرجند،  جاویدان. 
سربیشه، نهبندان، درمیان، فردوس، سرایان و بشرویه، 
و همه جای استان، دیروز کشورهای عشق بودند و 
مردمانش، اُمرای بی بدیل عاشق انقالب، و همین بود 
که جمعیت ها جایی دو برابر شد و جایی دیگر حضور 
به آنجا رسید که خیابانها کوچک شدند و شهرها برای 
جمعیت کم آوردند... و عشق به انقالب به آنجا منتهی 
شد که دشمن زبون و شکست خورده از فراخوانهای 
مضحک، فقط گفت: »گفته بودیم که مردم نیایند!!« و 
این همان معنای حقیقت همیشه راستین تاریخ و فریاد 
همیشه جاری و ساری در گوش زمان است که: »نصر 
من ا... و فتح قریب و بشر المؤمنین«. مردم خراسان 
جنوبی، دست مریزاد و اجرتان با خدا. دلتان روشن تر 
از هر زمان و گام هایتان استوارتر از همیشه. پیروزی 
تان مبارک و طعم شیرینش همه ساله گوارایتان.     
)لطفا نظر و پیشنهاد خود در رابطه با یادداشت های 
روزنامه را به شماره 09304943831 ارسال فرمایید(

دستور روحانی: پذیرش دانشجو
 در مراکز علمی کاربردی وابسته

 به دستگاه های اجرایی ممنوع شد

موسسات  اداری  شورای عالی  مصوبه  براساس 
از سال  اجرایی،  به دستگاه های  پژوهشی وابسته 
تحصیلی 9۷/98 به هیچ عنوان مجاز به پذیرش 
دانشجو در هیچ یک از مقاطع تحصیلی نمی باشند.

خبر خوش برای متقاضیان وام مسکن

وزیر راه و شهرسازی از کاهش دوره سپرده گذاری 
و  ماه   10 به  مسکن  یکم  صندوق  تسهیالت 
خبر  درصد   ۶ به  فرسوده  بافت  وام  سود  کاهش 
داد.آخوندی با بیان این که تاکنون 3۶2هزار نفر با 
پس انداز  صندوق  در  تومان  میانگین 20.5میلیون 
کرد:   اظهار  کرده اند،   گذاری  سپرده  مسکن  یکم 
در راستای امکان اعمال سیاست دولت و تشویق 
خانوارها به پس انداز بیشتر و سکونت در بافت های 
اختیار  در  اقدام تسهیل کننده  میانی، مقرراست دو 
اقدامات  از  یکی  گفت  گیرد.وی  قرار  متقاضیان 
دیگری  و  درصد   ۶ به   8 از  سود  نرخ  کاهش 
است کاهش  ماه   5 به   ۶ از  توقف  دوره  کاهش 

همسان سازی حقوق بازنشستگان؛
 محور مهم بودجه۹۷

اسالمی  شورای  مجلس  در  لنگرود  مردم  نماینده 
از محورهای  را  بازنشستگان  همسان سازی حقوق 
براساس  گفت:  و  دانست   9۷ بودجه  در  مهم 
میلیون   5 از  بیش  حقوق های  آینده  سال  بودجه 
 5 پایین  حقوق های  بلکه  یافت  نخواهند  افزایش 
می یابند. افزایش  درصد  تا 18  تومان 10  میلیون 

پرداخت تسهیالت با کارمزد ۴ درصد
 به روستاییان مرزنشین

محروم  مناطق  و  روستایی  توسعه  معاون 
ریاست جمهوری گفت: وام اشتغال با هدف کاهش 
بیکاری و رونق اشتغال در مناطق روستایی و عشایری 
مرزنشین با کارمزد چهار درصد و برای سایر روستاییان 

۶ درصد پرداخت می شود.

بسته شدن پرونده مسکن مهر
 تا شهریور ۹۷

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: سهمیه باقیمانده 
واحدهای مسکن مهر تا پایان شهریورماه سال 9۷ 

کامل و به متقاضیان تحویل داده می شود.

زمان توزیع کارت ورود به جلسه
 و جزئیات آزمون دکتری ۹۷

کارت  شرکت در  آزمون  کلیه  داوطلبان  از روز سه شنبه 
پایگاه  بر روی  پرینت  برای مشاهده و   9۶/12/01
اطالع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی 
گرفت خواهد  قرار   www.sanjesh.org

شرایط جدید استخدام دولتی اعالم شد

براساس مصوبه هیات وزیران ضوابط مربوط به استخدام 
رسمی کارمندان پیمانی و ایثارگران مشخص شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، هیأت وزیران در جلسه 
مورخ   144۷045 شماره  پیشنهاد  به   9۶/11/18
به  و  کشور  استخدامی  و  اداری  سازمان   9۶/۷/22
استناد تبصره )3( ماده )4۶( قانون مدیریت خدمات 
ماده  اجرایی  آیین نامه  ـ  ـ مصوب 138۶  کشوری 
یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:ماده 1- استخدام 
سازمانی  پست های  در  پیمانی  کارمندان  رسمی 
موضوع بند )الف( ماده )45( قانون مدیریت خدمات 
و  قوانین  و  دولت  سیاست های  رعایت  با  کشوری 
مقررات مربوط، به پیشنهاد دستگاه اجرایی و تأیید 
سازمان  سوی  از  رسمی  استخدام  مجوز  صدور  و 
اداری و استخدامی کشور و رعایت موارد مندرج در 
این آیین نامه امکان پذیر است.ماده 2- دستگاه های 
اجرایی می توانند بر اساس مجوزهای صادره از محل 
از آزمون و  ماده )1( کارمندان پیمانی خود را پس 
سنجش شایستگی های تخصصی و رفتاری متناسب 
با پست های سازمانی حاکمیتی و حصول اطمینان 
استخدام  به  موردنظر،  شایستگی های  بودن  دارا  از 
کارمندان  از  دسته  آن   - درآورند.تبصره  آزمایشی 
پیمانی دستگاه های اجرایی که استخدام پیمانی آنان 
از طریق شرکت و قبولی در آزمون های استخدامی که 
با رعایت سازوکار ماده )44( قانون مدیریت خدمات 
کشوری برگزار می گردد، نبوده است برای استخدام 
موضوع  استخدامی  آزمون های  در  باید  آزمایشی 
ماده )44( قانون مذکور که توسط سازمان اداری و 
و  کنند  شرکت  می گردد،  برگزار  کشور  استخدامی 
مربوط  دستورالعمل  اساس  بر  را  آزمون  حدنصاب 
کسب نمایند.ماده 3- به منظور تشخیص صالحیت 
موضوع بند )الف( ماده )4۶( قانون مدیریت خدمات 
کشوری، وظایف کمیته تخصصی تعیین صالحیت 
کارمندان رسمی، موردنظر در بند مذکور، به شورای 
راهبری توسعه مدیریت دستگاه های اجرایی موضوع 
مصوبه شماره 11852/93/20۶ شورای عالی اداری 
واگذار می گردد.ماده 4- تبدیل وضعیت استخدامی 
ایثارگران بر اساس قوانین و مقررات مربوط صورت 
می پذیرد.ماده 5- دستورالعمل اجرایی این آیین نامه و 
همچنین شرح وظایف شورای راهبری توسعه مدیریت 
و سرمایه انسانی در خصوص ماده )3( این آیین نامه به 
پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور به تصویب 
انسانی می رسد. شورای توسعه مدیریت و سرمایه 

آغاز واریز مرحله تکمیلی
 سود سهام عدالت

اطالعیه ای  صدور  با  سازی  خصوصی  سازمان 
اعالم کرد: واریز سود سهام عدالت مرحله تکمیلی 
حمایتی  نهادهای  یافته  وضعیت  تغییر  مددجویان 
به  هستند،  عدالت  سهام  مشمولین  جزو  که 
خواهد  آغاز  ماه 139۶  بهمن  مورخ 21  از  تدریج 
شد.همچنین سازمان خصوصی سازی اعالم کرده 
است: با توجه به اینکه سود وصولی از شرکتهای 
سرمایه پذیر تدریجا دریافت می شود، سود متعلق 
به سه گروه باقیمانده دیگر نیز طی مراحل تکمیلی 
بعد به حساب مشموالن مربوط واریز خواهد شد.

سرمقاله

بازداشتشدگاناخیربیشترازجوانانبودهاند

میرسلیم با اشاره اعتراض های اخیر و حضور جوانان، گفت: 
این که بازداشت شدگان ناآرامی های اخیر بیشتر از جوانان 
بوده اند نشان دهنده آسیب پذیری و حساسیت جوانان و 
نوجوانان نسبت به کاستی ها و ضعف های موجود و این که 
حقایق صادقانه و به صورت شفاف به اطالع آنها نمی رسد، 
است. موضوع شکاف نسل ها مستقل از ناآرمی های اخیر باید بررسی شود و ریشه 
آن در تضعیف نهاد خانواده است و این اتفاقی است که آثار  اجتماعی و سیاسی دارد.

هرمصیبتیداریمازخواصوحلقهوسطاست

معظم  مقام  گفت:  ذوالنور  مجتبی  االسالم  حجت 
رهبری و مردم وظیفه خود را به خوبی انجام دادند و 
هر مصیبتی داریم از خواص و حلقه وسط است و این 
خواص هستند که توجهی به مشکالت کشور ندارند.
وی  تصریح کرد: اگر مردم متوجه شدند که مسئولین 
اقدامی برای رفع مشکالت جامعه انجام نمی دهند به خاطر اشتباه در رأی است، 

مسئولین اقدامی انجام نداده و خود مردم باید او را کنار بگذارند.

نسخهزیباکالمبرایگفتوگویملی

صادق زیباکالم با بیان اینکه »اگر گفتگوی ملی از 
جانب سپاه، شورای نگهبان و چهره های شاخص و 
تندروی اصولگرا مطرح شود باید آن را جدی گرفت« 
گفت: »اگر آقایان علم الهدی، جنتی، مصباح یزدی 
و جبهه پایداری از گفتگوی ملی صحبت کنند نشان 
می دهد که این مسئله برای اصولگرایان جدی است در غیراینصورت نباید 

آن را جدی گرفت و به آن امیدوار بود.«

حضورمردمبهمعنایرضایتازوضعیتکشورنیست

گفت:  نظام  مصلحت  تشخیص  مجمع  عضو 
حضور مردم در 22 بهمن به معنای رضایت کامل 
مسئوالن  و  نیست  مسئوالن  و  از وضعیت کشور 
خود  چشم های  و  شنواتر  را  خود  گوش های  باید 
را بیناتر کنند تا صدای مردم را بشنوند. محمدرضا 
باهنرافزود:حرف های بی اساس دشمن باعث می شود مردم تحریک شوند 

و پاسخ حرف های دروغ و بی اساس دشمنان جمهوری اسالمی را بدهند.

شرطا...کرمبرایگفتوگوبااصالحطلبان

یک فعال سیاسی اصولگرا گفت: اصالح طلبان تا از 
تئوری تقلب توبه نکنند نمی توانند وارد رقابت های سیاسی 
شوند.حسین ا... کرم با بیان اینکه نمی شود اصالح طلبان 
در جلسات داخلی خود از مواضع سال 88 توبه کنند اما 
در مألعام همان روش را دنبال کنند؛ وی افزود:گفت 
وگوی درون اردوگاهی ناشی از رقابت هاست که من آن را به رسمیت می شناسم 
اما معتقدم نزدیک انتخابات سالیق به هم گره می خورند و یک پارچه می شوند.

خبررئیساطالعاتسپاهازدستورکارجدیددشمن

کار  دستور  از  سپاه  اطالعات  سازمان  رئیس   
دشمنان انقالب اسالمی برای ایجاد گروهکهای 
حسین  حجت االسالم  داد.  خبر  جدید  ضدامنیتی 
طائب افزود: اشراف ما نشان می دهد در وقایع اخیر 
اصلی  دشمنان  هدایت  با  بدنام  گروهک های  نیز 
ملّت؛ از مطالبات اقتصادی به حق مردم سوءاستفاده و تالش کردند با 

تولید ناامنی خواسته های ملت را منحرف کنند.

دلسوزانواقعینظامنبایدبهحاشیهبروند

فاطمه هاشمی رفسنجانی گفت: انقالب اسالمی حاصل 
خون هزاران شهید در دوره های گوناگون جهاد و شهادت 
است و نباید اجازه داد با به حاشیه رفتن دلسوزان واقعی 
نظام؛ عده ای کشور را تضعیف کنند. هاشمی اظهار کرد: 
انقالب اسالمی آسان به دست نیامده که آسان از کف 
رود و با تمام جان از آن پاسداری خواهیم کرد. وی گفت: متاسفانه تامین رفاه،و 
امکانات گسترده همگانی هنوز فراگیر نشده و باید جلوگیری از نارضایتی تالش کرد.

واکنشعضومجلسخبرگانبهنامهیکیازسرانفتنه

 آیت ا... ابراهیم امینی در پاسخ به سؤالی درباره نامه منتسب 
به یکی از سران فتنه درباره مدیریت رهبری، گفت: مقام 
معظم رهبری به بهترین نحو ممکن و همانند حضرت امام 
کشور را به خوبی مدیریت کرده است. وی افزود: متأسفانه 
آن بخش از رهنمودهای رهبر معظم انقالب اسالمی 
که موردتوجه کامل مسئولین قرار نگرفته، از نقاط ضعف کشور بوده است؛ مثاًل 
در همین بحث اقتصادی متأسفانه به اقتصاد مقاومتی به خوبی عمل نشده است

آیت  اظهارات  باره  در  عباس عبدی 
ا... جنتی  در باره وضعیت معیشتی 
مردم بسیار بد است پاسخ داد کاری 
از دستم برنمی آید اما زمانی که غذا 

می خورم ناراحتم که چرا ما دست مان 
برخی  ولی  می رسد  دهان مان  به 
ندارند...  را  امکان  این  از مردم  دیگر 
مسووالن باید با وضع فقیرانه زندگی 
کنند تا فقرا از غصه دق نکنند؛ وقتی 
فقرا  باشد همین  بد  معیشتی  وضع 

در خیابان اعتراض می کنند چرا که 
نمی توانند زندگی را تحمل کنند... باید 
مردم را قانع کرد تا متوجه شوند که به 
فکرشان هستیم  اول از همه این اظهار 

ناتوانی یا ناموثر بودن شخص ایشان 
در حل مسائل کشور جای تعجب دارد، 
زیرا هنگامی که درباره جایگاه شورای 
نگهبان سخن گفته می شود ...آن را در 
حد بسیار باالیی ارتقا می دهند، ولی 
اکنون که زمان مسوولیت پذیری درباره 

مسائل است قدرت اعضای آن را در 
حد یک شهروند عادی و ناتوان معرفی 
می کنند. ولی واقعیت جز این است. 
اگرچه قصد نداریم که همه قصور و 
را متوجه شورای نگهبان  تقصیرات 
ناعادالنه  کاری  چنین  قطعا  کنیم، 
است. ولی در فضای کلی کشور باید 
میان قدرت و مسوولیت تناسب برقرار 
باشد. شورای نگهبان یکی از موثرترین 
نهادهای کشور در خوب و بد وضع آن 
است. شورای نگهبان از چند طریق 
تاثیر تعیین کننده دارد. اول از همه از 
تعریف  با  اثرگذار است.  نظارتی  بُعد 
و تفسیر جدیدی که از اختیارات خود 
کرده اند و نظارت بر انتخابات را هر طور 
که می خواهند و درست می دانند اجرا 
می کنند، لذا در نهایت ترکیب مجلس 
و حتی انتخابات ریاست جمهوری به 
نحوی و به طور مستقیم محصول این 
نوع از نظارت شورای نگهبان است

مصلحت  تشخیص  مجمع  عضو   
همه  با  واقعا  مردم  گفت:  نظام 
از  عمده ای  بخش  که  مشکالتی 
آن ناشی از ضعف ما مدیران است، 
بزرگواری می کنند و در صحنه حاضر 
می شوند.قالیباف در جمع خبرنگاران 
گفت:سعی کردم همپای مردم خوبی 
باشم که از پیروزی انقالب اسالمی 
تا به امروز و در تداوم انقالب همواره 
و  اسالم  بوده اند.مردم،  صحنه  در 
والیت فقیه سه رکن اصلی انقالب 
داد:  ادامه  هستند.قالیباف  اسالمی 
وحدت  بتوانیم  همواره  :ان شاءاهلل 
خود را حفظ کنیم و همه پا به پای 
مردم پیش بیاییم و مشکالت آنها 
بدست  را  رضایتشان  و  برطرف  را 
رضایت  شک  بدون  چراکه  آوریم؛ 
است. متعال  خدای  رضایت  مردم 

وی با تاکید بر اینکه حضور پرشور 
از  نشان  و  ما  افتخار  مایه  مردم 

اظهار  آنها است،  محبت و گذشت 
داشت: مردم واقعا با همه مشکالتی 
از  ناشی  آن  از  که بخش عمده ای 
بزرگواری  است،  مدیران  ما  ضعف 

می کنند و امروز که متعلق به کشور، 
انقالب، اسالم و خون شهدا و امام 
می  حاضر  صحنه  در  است  شهدا 
شوند و پیمان خود را با این ارزش ها 
کنند. می  گذشته  از  مستحکم تر 
قالیباف با تاکید بر لزوم مبارزه با فساد 

اظهار داشت: مبارزه با فساد اساس 
کار است و اگر با فساد برخورد نشود 
ناکارآمدی  ضعف،  موجبات  طبیعتا 
فراهم  بیشتری  مشکالت  ایجاد  و 

مسئولین  هم  شود.امیدواریم  می 
کنند  بیشتری  تالش  کار  این  در 
همانطور  قضائیه  قوه  ان شاءاهلل  و 
که هم اکنون به صحنه آمده واقعا 
بتواند با این موضوعات برخورد کند 
و نتیجه را به اطالع مردم برساند.

عباسعبدی:درفضایکلیکشوربایدمیانقدرت
ومسوولیتتناسببرقرارباشد

قالیباف:بخشعمدهایازمشکالت
ناشیازضعفمدیراناست

سعیدجلیلی:کولبرانباربیتدبیریوبیمسئولیتی
برخیمسئوالنرابهدوشمیکشند

جلیلی گفت: کولبران بار بی تدبیری و بی مسئولیتی برخی مسئوالن را به دوش می 
کشند. این جوانان می توانند به صادر کنندگان تولیدات اساسی به کشورهای همسایه 
تبدیل شوند. وی خاطر نشان کرد: منبع اصلی قدرت  ایران پیوند مردم با والیت و 
نظام است و تمام تالش دشمن است که این قدرت را تضعیف کنند.وی افزود: این 
تعبیر رهبر معظم انقالب است که ما نباید به وضع موجود رضایت دهیم و برای حل 
مشکالت نیز بن بست نداریم و چنین امری با »تفکر انقالبی« ممکن خواهد شد.

آگهیموضوعماده3قانونوماده13آییننامهقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیاراضی
وساختمانهایفاقدسندرسمی

برابر آرای صادره ذیل تصرفات مالکانه و بال معارض 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 مترمربع 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 مترمربع 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 مترمربع 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 مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.  
تاریخانتشارنوبتاول:1396/11/07تاریخانتشارنوبتدوم:1396/11/23
علیفضلی-رئیسثبتاسنادوامالکبیرجند

قابلتوجه
همشهریانگرامی

پوشاک استاپ با نام جدید 

بـارکـد 
در مکانی جدید با بهترین برندها 

در خدمت شماست.
تفاوت را با ما احساس کنید

خیابان - معلم بلوار : آدرس

فردوسینبشتقاطعسعدی 

مژده  مژده 

حملاثاثیهمنزل
باخاورمسقف
وکارگرماهر

)ضمنا کارگر تنها نیز داریم(

09159639065
علـیآبادی

لوله کشی،برق کشی،تعمیرآبگرمکن و بخاری، 
نورپردازی، لوله بازکنی با فنر،

نصب سایبان در اسرع وقت و تضمینی

خدماتفنیوتاسیسـاتیدهشیبی

 شماره تماس: 09151633903

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

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

   )
ان

رز
)ا درباتوماتیک

سیــد
 جک پارکینگی ، کرکره 

و سکوریت اتومات
آدرس: خیابان شهید رجایی  

نبش رجایی 15 
09155614880 

آگهيمناقصهعموميخریدیکمرحلهای
تاریخ:96/11/23شماره:11322

 شرکت آب و فاضالب خراسان جنوبی براساس مفاد قانون برگزاري مناقصات، مصوب 83/11/17 
در نظر دارد، اقالم مشروحه ذیل شامل:

1-الکتروپمپ شناور kw 45/5(293/12(                                                                 1 دستگاه
2-الکتروپمپ شناور kw 55(293/14(                                                                   1 دستگاه
3-الکتروپمپ شناور kw 11(193/10(                                                                1 دستگاه
4-الکتروپمپ شناور kw 15(293/4(                                                   1 دستگاه
5- الکتروپمپ شناور kw 45/5(345/6(                                               1 دستگاه
6-الکتروپمپ شناور kw 62/5(345/8(                                                                 1 دستگاه
7-الکتروپمپ شناورkw 37(345/5(                                                                  1 دستگاه

8-الکتروپمپ شناور kw 73/5(345/10(                                                              3 دستگاه 
9-الکتروپمپ شناور A 10 )kw 92(374/8                                                          2 دستگاه

را از طریق مناقصه عمومي خریداري نماید.تامین کنندگان و تولیدکنندگانی که مایلند در این 
مناقصه شرکت نمایند با عنایت به توضیحات و مشخصات ذیل الذکر مي توانند از تاریخ انتشار آگهي 
حداکثر تا تاریخ 96/11/27 جهت دریافت اسناد ارزیابی و دعوت نامه شرکت مناقصه به نشاني: 
www.setadiran.ir مراجعه نمایند. ضمناً برای کسب اطالعات بیشتر مي توانید در ایام هفته و 

ساعات اداري با شماره هاي 32236618-32234013-056 تماس حاصل نمایید.
توضیحاتضروري:1- مدت تحویل کاال: از زمان انعقاد و مبادله قـرارداد 20 روز تعیین مي گردد 
2- نحوه کنترل کیفی تحویل کاال: پس از تایید گروه کنترل کیفیت شرکت آب وفاضالب خراسان 
جنوبی   3- محل پرداخت: از محل اعتبـارات طرح هاي عمراني 1396)اسناد خزانه 1 ساله و اوراق 
مشارکت2 یا 3 ساله(   4- زمان و مکان بازگشـایي پـاکت ها: یکشنبه مورخ 96/12/13 در محل 
 اتاق جلسات شرکت آب و فـاضالب خراسـان جنوبي خواهد بود. 5- مهلت تحویل اسناد مناقصه:

تا روز شنبه مورخ 96/12/12 ساعت 15 در سامانه ستاد www.setadiran.ir بارگذاری نمایید.  
6-  هزینه درج آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد.  7- ضمناً اسناد مناقصه از طریق سامانه ستاد 
قابل دریافت می باشد. الزم به ذکر است اسناد مناقصه فقط از طریق سامانه ستاد به کمیسیون 
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پرداخت تسهیالت ۱۲۰ میلیون تومانی بدون سپرده گذاری در بانک مسکن
امیری -مدیرشعب بانک مسکن استان خراسان جنوبی از پرداخت تسهیالت ۱۲۰ میلیون تومانی بدون سپرده گذاری در شعب بانک مسکن این استان خبر داد. پورقرباني در خصوص چگونگی تسهیالت 
اعطایی از طریق اوراق تسهیالت مسکن بیان داشت: متقاضیان می توانند تسهیالت خرید مسکن را از محل خرید اوراق تسهیالت مسکن، بدون سپرده گذاری تا پایان سال جاری تا سقف ۱ میلیارد و 

سالم بر آوای مردم خراسان جنوبی ، راهپیمایی ۲۰۰ میلیون ریال دریافت کنند. وی بیان کرد: همچنین در بافت فرسوده شهری پرداخت تسهیالت از محل صندوق مسکن یکم با نرخ ۸ درصد بدون رعایت شرط خانه اولی بودن امکان پذیر است.
۲۲ بهمن مشت محکمی بود بر دهان بدخواهان 
به  محکمتری  تلنگر  البته  صد  و  اسالمی  ایران 
این  دارند.  بر دوش  را  بار مسوولیتها  آنهایی که 
حضور نشان شعور سیاسی باالی مردم بود که هر 
چند گله مندند در بحث فساد و تبعیض و اقتصاد 
اما باز هم آمدند تا بلکه برخی مسوولین به خود 
حفظ  برای  سیاسی  های  بازی  جای  به  بیایند 

صندلی هایشان مردم را در کنار خود نگاه دارند
9۱5 ... ۰۳9

سالم وعرض ادب بعد از خشک کردن چمن ها 
کندن  نوبت  اکنون  آزادی  پارک  سبز  فضای  و 
توحید  پارک  ساله  چندین  درختان  و  ها  چمن 
بیرجند شده. و دقیقًا اینکار هرسال هنگام عید و 
آمدن مسافران نوروزی می باشد آقای شهردار و 

دوستان شورای شهر لطفًا اقدام نمایید.
9۱5...۳۱4

آوای عزیز، سالم و خسته نباشید. خواستم خدمت 
همه  این  بجای  کنم  عرض  محترم  شهرداری 
 تبلیغات درسطح شهر و مخصوصأ روی اتوبوس های
 شرکت واحد، درمورد بحران بی آبی و خشکسالی های

اخیر کمی بیشتر تبلیغ کنند.اجرتون با خدا ...
9۱5...4۰۰

آوا سالم . به یقین دهه فجر تمام شد از نظر تقویم 
ولی قول افتتاح کک طبس و فوالد قاینات و چدن 
خوسف و تکلیف گندله مهدی آباد بیرجند و فاز 
اقتصادی  منطقه  کارگاه  چند  و   ... کاشی  آهک 
 معین نشد . مسیر انصاف و عقل و راه اشتغال را با
 دروغ وعلی برکت ا... نمی شود باز داشته باشیم خواهشا

انقالبی باشیم در جنگ نرم اقتصادی دشمنان .
9۱5...7۰۳

واستاندار  فقیه  ولی  نماینده  خدمت  سالم   با 
محترم لطفا شما پیگیری نماید که چرا دانشگاه 
علوم پزشکی اضافه کار وکارانه پارسال نیروهای 
بیمارستانها را پرداخت نمی کنند از امسال هم که 
سال تمام شد 4 ماه نصف نیمه پرداخت شد. مگر 
ما چقدر حقوق میگیرم بخدا تو رو زن وبچه هامان 
خجالت می گشیم شمارا بخدا قسم می دهیم که 

ما نیروها که شب تا صبح بیدارهستیم را دریابید
9۱5...995

مردم  نماینده  و  فرماندار  استاندار،  محترم  اقایان 
بیرجند این چه قانون بیخودی است که اجناس در 
مغازه کاسب باید فاکتور داشته و استاندارد باشد ولی 
همان جنس در کنار خیابان بصورت دستفروش یا 
در چهارشنبه بازار توسط اتباع خارجی و علنا بطور 
قاچاق هیچ موردی ندارد ما از وضع ناراضی هستیم.
9۱5...4۲۳
محترم. مسئوالن  نباشید  وخسته  سالم  باعرض 

در ۳5  اولیا  پشکوه  نام  به  روستا  یک  میدانید  ایا 
کیلومتری شهر بیرجند هست که از برق شبکه هم 
۲ کیلومتر بیشتر فاصله ندارد برق کشی نشده است.

چند دفعه آمدن میخ کوبی کردن اما خبری نشده 
 . مدام می گویند بودجه نیست این چه بودجه ای

مسئوالن  همه   . برند  می  دیگر  جای  که  هست 
قضاوت کنید خانه خود شما برق نداشت چه کار 

می کردین؟ تعداد خانوار ۱۰ تا لطفا رسیدگی کنید.
9۱5...7۲۳

شهرداری  از   ، آوا  روزنامه  اندرکاران  دست  سالم 
محترم “عاجزانه” خواهشمندیم “لطفا” جهت انتقال 
بازار سرپوش )جمهوری  ابتدای  دستفروشان میوه 
۱۲( اقدامی انجام بدهند. آیا باید ورودی بازار قدیمی 
و اصلی شهر بدین گونه  زشت و تأسفبار باشد؟ 
چرا ماموران شهرداری  برخوردی با این دستفروشان 
میوه ندارند ؟ ماموران فعلی بعلت نامعلومی از برخورد 
شده  شناخته  افراد  که  میوه)“  دستفروشان  این  با 
هستند “( خودداری می کنند. دستفروشان میوه در 
شرایط غیر بهداشتی )روی اسفالت و خاک باغچه( 
 به فروش میوه میپردازند . تا جایی که عبور از پیاده رو

و ورود به بازار سرپوش براحتی انجام نمی گیرد. 
اگر اعتراضی هم به ایشان )دستفروشان( نماییم با 
گستاخی و لحن بسیار بد جواب میدهند.  امیدواریم 
مامورین محترم شهرداری بوظیفه خود با جسارت و 
قاطعیت بیشتری عمل نمایند و فقط بصورت نمادین 
حضور پیدا نکنند ! ان شاء ا... یکبار هم شده به این 

خواسته  ما کسبه توجه نمایند.
9۱5...۳۲9

 لطفا هر چه سریعتر کنار گذر بلوار امام رضا )ع( به بلوار 
صیاد شیرازی را درست کنید، چراغ شبرنگ ندارد و 
بلوک های سیمانی که گذاشته اید حادثه می آفریند، 
هر هفته شاهد تصادف ماشین ها هستیم. این جا را 
هم مانند کنار گذر بلوار مدرس جنب پارک توحید با 

چراغ شبرنگ و عالئم هشدار دهنده درست کنید.
ارسالی به تلگرام آوا

سالم متاسفم برای بیمارستان ... بیرجند که یک 
دکتر مناسب ندارد. مریض باید ساعتی منتظر باشه 
اورژانس.  اونم توی  پیدا بشه  تا یکی باال سرش 
مسئوالن کاری بکنند لطفا ، با این همه تجهیزات 
پزشک مناسب نباشه واقعا جای تاسف دارد. بیمار 

شده موش آزمایشگاهی برای کارآموزها.
9۳9...۸۱۱

که  شما  جاوید.  دکتر  جناب  شهردار  آقای  سالم 
ترافیک  میدهید  سروسامان  را  شهر  جای  همه 
مورد  باره  اسف  واقعا  که  هم  خیابان۱7شهریور 
عنایت قرار بدین. چون هیچ یک ازمسئوالن آن 
جا زندگی نمی کنند که ببینند مردم آنجا چه رنجی 
برای مردم آن  انشاا... که شما کاری   . می کشند 

محل بکنید. خدانگهدارتان
9۰۳...۱۱۲

سالم به مسئوالن مخابرات، چرا دکل همراه اول 
بخش القورات نصب نمیشود تا گوشیها آنتن بدهند؟
9۱5...9۸6

نسرین کاری - با توسعه فضای مجازی در سراسر دنیا، 
بسیاری از خدمات نیز مجازی و آنالین شده اند تا زندگی 
انسان ها به آسانی و رفاه بیشتر نزدیک و نزدیک تر شود؛ 
تاکسی های  و  آنالین  فروشگاه های  مجازی،  رسانه های 
آنالین. در کشور ما تاکسی های مجازی با گسترده شدن 
فعالیتشان با استقبال گرم بسیاری از مردم و همزمان مخالفت 
و  تکنولوژی  پیشرفت  با  امروزه  شده اند.  روبه رو  آژانس ها 
سمت  به  مردم  زندگی  سبک  خدمات،  شدن  الکترونیکی 
استفاده از خدمات توسط فضای مجازی و الکترونیکی تغییر 
پیدا کرده و با توجه به تمایل مردم به دریافت خدمات راحت 
تر، مشاغل مختلف هم تالش کرده اند تا برای جلب رضایت 
مردم به سمت تمایالت آنها حرکت کرده و خود را به روز 
کنند یکی از مشاغلی که اخیرا تالش کرده تا برای ارائه 
خدمات آسان تر و کم هزینه تر فعالیت خود را در فضای 
مجازی و اینترنتی گسترش دهد، حمل و نقل مسافردر قالب 

اینترنتی است که  وارد بیرجند هم شده است.

آذر سال جاری تاکسی اینترنتی بیرجند
راه اندازی شد

۱4 آذرسال جاری بود که سامانه اینترنتی “تاچ سی” 
برای حمل و نقل مسافر با حضور معاون وزیر ارتباطات 
از  جنوبی  خراسان  استاندار  و  شد  اندازی  راه  بیرجند  در 
در  خود  فعالیت  گذشته  سال  از  که  سی”  “تاچ  شرکت 
بود  کرده  آغاز  مشهد   و  تهران  جمله  از  شهرها  کالن 
برای حضور و خدمات دهی در بیرجند هم دعوت کرد. 
یک  از  بیرجند،  در  سی  تاچ  اینترنتی  تاکسی  حضور  اما 
آژانس  نارضایتی  و  فعالیت  دادن  قرار  الشعاع  تحت  سو 
با  دیگر  سوی  از  و  داشته  دنبال  به  را  ها  تاکسی  و  ها 
توجه به قرارگرفتن شماره تلفن مسافر در اختیار راننده، 
ایجاد مزاحمت های  ایجاد نگرانی مسافران برای  سبب 
بعدی شده است که برخی از مردم از وجود مشکالت و 
مزاحمت هایی احتمالی از این طریق در سایر شهرهای 

فعالیت تاکسی اینترنتی سخن می گویند.
پس از حضور “تاچ سی” در بیرجند، به نظر می رسد 
رانندگان  و  تاچ سی  بین شرکت  باید  رقابتی که  فضای 
تاکسی زرد  و آژانس ها ایجاد شود و در این میان روند 

ایاب و ذهاب مسافر در شهر بیرجند  توسعه یابد. 

مشخصات راننده برایمان می آید
احساس امنیت می کنیم

یکی از این شهروندان می گوید: من و چند نفر از دوستانم 
که  زمانی  می کنیم.  استفاده  سی  تاچ  سیستم  از  اخیرا 
مشخصات کامل راننده برای ما می آید و بعد تماس می گیریم 
و راننده هم خیلی فوری می رسد و چون مشخصات راننده 
و مشخصات ماشین برایمان ارسال می شود احساس امنیت 
با  را  راننده  و مشخصات  توانم محل  می  کنم. چون  می 

خانواده و همسرم در میان بگذارم. 
زهرا صدیقی ادامه می دهد:  از نظر هزینه هم هزینه های 
تاکسی   آنالین در مقایسه با آژانس مناسبتر  است. ضمن 
اینکه راننده نمی تواند نرخی از پیش خود بگوید. چون پیامک 
قیمت سفر شما به گوشی همراهتان ارسال می شود.  شهروند 
دیگری هم مزیت دیگر  تاکسی های آنالین را در این می 
اکنون  را آنالین پرداخت کرد و   داند که می توان  پول 
آید  می  حساب  به  مزیت  یک  این  الکترونیک  دنیای  در 
چون همیشه پول همراهمان نیست.  در این میان  برخی 
شهروندان نیز مایل هستند اشتراک خود را در آژانس ها حفظ 
کنند، چون اعتقاد دارند که آژانس بیشتر قابل اعتماد است 
چون سالها خدمات رسانی داشته  و  مشتری خاص خودشان 

را دارند و اعتمادی بیشتر از این تاکسی اینترنتی دارند. 

دیگر کسی سراغ آژانس نمی رود

در همین باره با یکی از رانندگان وارد گفت وگو می شویم 
تا روند کاری را از او جویا شویم. وی می گوید: تاکسی های 
اینترنتی در مقیاس آژانس ها از درآمد بیشتری داشتند. االن 
خیلی از آژانس ها دارند تغییر کاربری می دهند، چون خیلی 
از مشتریان خود را از دست داده اند و دخل و خرجشان با 
هم نمی خواند. محمدرضا ترابی خاطر نشان می کند: یک 
راننده آژانس مجبور است که منتظر تماس مشتری بماند و 
گاه در مسیر برگشت خالی برگردد و اکنون با وجود آژانس 
های متعدد  و تاکسی ها و  تاکسی های اینترنتی دیگر 

رانندگی مقرون به صرفه نیست. 

پورسانت آژانس ها
به صرفه تر از تاچ سی است 

آژانس  ما در  اینکه  بیان  با  آنالین  تاکسی  راننده  یک 

درآمد بیشتری داشتیم و دوست داریم با آژانس ها همکاری 
افزود:  چون سیستم  این کار دیگر شدنی نیست  کنیم، 
تاکسی آنالین همه گیر شده االن خیلی از آژانس ها دخل 
و خرجشان با هم نمی خواند. وی با بیان اینکه راه اندازی 
تاکسی های آنالین در  بیرجند با استقبال چندانی مواجه 

نخواهد شد، افزود: بیرجند شهر کوچکی است و  قیمت 
اختالف  دلیل  به  و  نیست  گران  چندان  آن  در  کرایه ها 
خیلی  آنالین،  تاکسی های  و  آژانس   قیمت  میان  اندک 
از مردم استفاده از آژانس را ترجیح می دهند.وی با بیان 
اینکه پورسانتی که آژانس ها می گیرند با صرفه تر از تاچ 
سی است ادامه داد:  اکنون ما در آژانس ماهانه 6۰ هزار 
تومان پرداخت می کنیم ولی در سیستم تاچ سی باید ۱4 
نیست ضمن  به صرفه  مقرون  کنیم که  پرداخت  درصد 
اینکه استفاده از تاکسی اینترنتی بیشتر در قشر جوان و 
آشنا با اینترنت ممکن است و قشر میان سال و سالمندان 

کمتر می توانند از آن استفاده کنند. 

امنیت سفر با تاچ سی باال است

کرد:   بیان  بیرجند  در  سی  تاچ  شرکت  مدیراجرایی 
امنیت سفر با تاچ سی باال است و راننده از طریق نرم 
اشتراک  به  امکان  و  شود  می  معرفی  مسافر  به  افزار 
گذاری سفر با خانواده و دوستان هم فراهم است و این 

یک مزیت خوب مخصوصا برای خانم هاست. 
سفر  هر  پایان  در  اینکه  بیان  با  هاشمی”  “سیدمیثم 
و  بدهد  امتیاز  خود  سفر  و  راننده  به  تواند  می  مسافر 

سی  تاچ  سازمان  به  را  موضوع  نارضایتی  صورت  در 
مرحله   چند  طی  رانندگان  برای  افزود:  دهد  اطالع 
کالس آموزشی برگزار می شود و خودروی آنها از نظر 
همچنین  و  شود   می  بررسی  تمیزی  و  ظاهری  فنی، 
ناظر شرکت بصورت  و  مردمی  پیام های  از  استفاده  با 

نامحسوس بر روند کار رانندگان نظارت می شود. وی 
با بیان اینکه برای آژانس ها با تاچ سی هم جلسه ای 
معرفی  سی  تاچ  به  را  خود  رانندگان  تا  کردیم  برگزار 
کنند و از ۱4 درصد سهم تاچ سی، 7 درصد را دریافت 
کنند افزود: این موضوع با مخالفت و مقاومت برخی از 
البته برخی رانندگان ضمن  مدیران آژانس روبرو شد و 

کار در آژانس با تاچ سی هم همکاری دارند.

راننده در صورت مزاحمت برای مسافر
همان مرتبه اول اخراج می شود

رانندگان  برخی  است  ممکن  اینکه  پاسخ  در  هاشمی 
با داشتن شماره مسافر مزاحمتی ایجاد کند تاکید کرد: 
موردی  چنین  تاکنون  و  است  فرهنگی  شهری  بیرجند 
در  راننده  بیفتند،  اتفاقی  اگر  ولی  است  نشده  گزارش 
به  او  مدارک  و  شود  می  اخراج  دائم  اول  مرتبه  همان 

مراجع قضایی ارسال می شود.
تمام  در  اظهارکرد:  بیرجند  در  تاچ سی  اجرایی  مدیر 
کشورهای پیشرفته کسب و کارهای نو مجازی هستند 
و کسب و کارهای سنتی باید خودشان را به روز کنند 
شهر  بیرجند  داد:  ادامه  هاشمی   بپردازند.  رقابت  به  و 

مردم  دارای  شهر  این  و  است  نظامی  و  دانشجویی 
و  ظرفیت  دلیل   همین  است  فرهنگی  با  و  متمدن 
گنجایش کسب و کارهای نو از جمله تاکسی اینترنتی 
هم  دیگری  های  شرکت  حتی  که  بطوری  دارد،  را 
چرا  بیایند،  شهر  این  به  رقابت  ایجاد  برای  توانند  می 

و  مردم  معیشتی  وضع  شود  بیشتر  رقابت  چه  هر  که 
رانندگان  هم بهتر خواهد شد.

قیمت تاچ سی حدود 30 درصد
از آژانس ها کمتر است

مدیراجرایی شرکت تاچ سی  با اشاره به اینکه قیمت 
های تاچ سی ۳۰ درصد از نرخ آژانس ها و 5۰ درصد از 
قیمت تاکسی های زرد کمتر است تاکید کرد: در بازار 

رقابتی قیمت ها و هزینه های مردم کاهش می یابد 
وی با بیان اینکه سرمایه گذاری برای راه اندازی تاچ 
سی در بیرجند دو میلیارد تومان بوده عنوان کرد:  حدود 
های  تولیدی  و  بومی  بازار  از  آن  تومان   میلیون   ۳۰۰
باشگاه  اندازی  راه  هاشمی  است.  شده  تامین  بیرجند 
سفیران برای خدمات دهی به رانندگان از جمله تعویض 
برنامه  دیگر  از  را  ثالث  بیمه شخص  مکانیکی،  روغن، 
های این شرکت دانست و افزود: همچنین برای رونق 
ها،  رستوران  دفاتربیمه،  جمله  از  کارها  و  کسب  سایر 
مراکز تفریحی و زیارتی و کسب و کارهای سنتی هم 
به  این خصوص سفر مسافران  در  و  بندیم  قرارداد می 

این مراکز رایگان یا کم هزینه تر خواهد بود.

طبق ماده 9 قانون توسعه هر گونه حمل و نقل بار 
و مسافر باید تحت نظارت شهرداری باشد

شهرداری  مسافر  و  بار  نقل  و  حمل  سازمان  رئیس 
بیرجند، هم با بیان اینکه بر اساس ماده 9 قانون توسعه 
به  رسیدگی  قانون   ۳۲ ماده  همچنین  و  نقل  و  حمل 
مسافر  و  بار  نقل  و  حمل  مدیریت  رانندگی،  تخلفات 
قانون  طبق  افزود:  است   شهرداری  عهده  بر  شهر  در 
مدیریت  تحت  باید  مسافر  و  بار  نقل  و  حمل  گونه  هر 
اما  انجام شود. غالمپور اظهار کرد:  و نظارت شهرداری 
تاچ سی بدون مجوز شهرداری کار خود را شروع کرد و 
باعث نارضایتی های متعدد و مکاتبات رانندگان تاکسی و 

آژانس ها با شهرداری شد. 

تاچ سی اقدامی برای گرفتن مجوز
از شهرداری انجام نداده است

وی با اشاره به اینکه در این مورد مکاتباتی را با شرکت 
تاچ سی و استانداری انجام دادیم  افزود:  در جلسه ای  
شد  تشکیل  استانداری  عمرانی  امور  معاون  دفتر  در  که 
مقرر شد مهلت یک ماهه ای برای دریافت مجوز به این 
شرکت داده شود که متاسفانه هم اکنون که به روزهای 
اقدامی برای  این فرصت نزدیک می شویم هیچ  پایانی 
گرفتن مجوز توسط این شرکت از شهرداری انجام نشده 
است. وی تاکید کرد: هدف ما ارائه خدمات بهتر و ارزان 
و  اینترنتی  دسترسی  قطع  طور  به  و  است  مردم  به  تر 
بهتر  مردم  رفاه  برای  آنالین  صورت  به  کرایه  محاسبه 
است، اما بهتر است که رانندگان این شرکت هم از راننده 

های تاکسی در بیرجند بکارگیری شود.

بیرجند گنجایش دو هزار خودروی دیگر
برای حمل مسافر را ندارد

هزار  دو  گنجایش  بیرجند  اکنون  اینکه   بیان  با  وی  
داد: در  ادامه  ندارد  را  برای حمل مسافر  خودروی دیگر 
 7۰۰ و  آژانس  راننده   5۰۰ و  هزار  یک  از  بیش  بیرجند 
سازمان  رئیس  هستند.  فعالیت  حال  در  تاکسی  راننده 
حمل و نقل بار و مسافر شهرداری بیرجند بیان کرد: در 
این مورد الیحه ای را تنظیم و به شورای شهر فرستاده 
ایم که اگر قرار است اینگونه شرکت ها فعالیت کنند باید 
نیروهای خود را از رانندگان در حال فعالیت در شهر تامین 
کنند، چرا که واقعا شهر بیرجند ظرفیت و گنجایش این 
ندارد، همانطور که  نقل  و  در حوزه  حمل  تعداد خودرو 
هم اکنون هم آژانس ها و تاکسی داران از نبود مسافر و 

درآمد در شهر گالیه مند هستند.

بیرجند اولین شهری بود که اتوبوسرانی آن 
الکترونیک شد

شهرداری  مسافر  و  بار  نقل  و  حمل  سازمان  رئیس 
که  بود  شهری  اولین  بیرجند  کرد:  عنوان  نیز  بیرجند 
اتوبوسرانی آن الکترونیک شد در واقع راه اندازی سیستم 
اینترنتی حمل مسافر طرح پسندیده و خوبی است. وی 
ولی  ندارم  مخالفتی  قضیه  اصل  با  ما  کرد:  نشان  خاطر 
سازوکار  ها  شرکت  اینگونه  فعالیت  برای  باید  معتقدیم 
مشخصی تعریف شود تا فعالیت آژانس ها و تاکسی های 

دارای مجوز تحت الشعاع قرار نگیرد.
غالمپور تاکید کرد: اکنون باید تاچ سی هم از مجمع 
امور صنفی و هم از شهرداری مجوز  الزم را بگیرد و 

پس از آن به فعالیت خود ادامه دهد. 
شهرداری   مسافر  و  بار  نقل  و  حمل  سازمان  رئیس 
بیرجند با اشاره به اینکه به  شورای شهر پیشنهاد داده 
سقف  و  محدودیت  سی  تاچ  رانندگان  تعداد  برای  ایم، 
قائل شوند بگونه ای که اگر تعداد آنها کم باشد، در بازه 
یابد خاطر نشان کرد:  بطور مثال  افزایش  های زمانی 
اگر کم  و  کنند  فعالیت  راننده   ۳۰۰ فعالیت  اول  ماه  در 
باشد در ماه بعد، به تعداد آنها افزوده شود که درباره آن 

در شورای شهر تصمیم گیری خواهد شد.
وی با بیان اینکه رانندگان تاچ سی هم مثل رانندگان 
تایید  شهرداری  توسط  باید  ها  آژانس  و  زرد  تاکسی 
اعتماد  راننده  به  باید  مردم  داد:  ادامه  شوند  صالحیت 
و  تاکسی  رانندگان  داد:  ادامه  وی  باشند.  داشته  کامل 
کسب  پروانه  که  هستند  کشی  زحمت  قشر  ها  آژانس 
دارند ، چک و قسط دارند و الزم است که ساز و کاری 
اجرا شود که آنها را دچار زیان نکند. وی درباره اینکه 
کرد: چون  اظهار  تاکسی هاست  از  کمتر  تاچ سی  نرخ 
رانندگان تاچ سی در شهر در حال رفت و آمد هستند و 
خالی تردد نمی کنند برایشان با صرفه است که هزینه 
مسیر  چون  آژانس  یک  ولی  بگیرند  مسافر  از  کمتری 

یک طرفه می رود هزینه اش طبعا باالتر است.

تاکسی اینترنتی آری یا  نه؟!
طبق ماده 9 قانون توسعه هر گونه حمل و نقل بار و مسافر باید تحت نظارت شهرداری باشد

مدیر عامل تاچ سی:  تاکسی اینترنتی کیفیت، مقرون به صرفه بودن و در دسترس بودن

* یکی از مشاغلی که اخیرا تالش کرده تا برای ارائه خدمات آسان تر و کم هزینه تر فعالیت خود را در فضای مجازی و اینترنتی گسترش دهد، 
حمل و نقل مسافردر قالب اینترنتی است که  وارد بیرجند هم شده است. * پس از حضور »تاچ سی« در بیرجند، به نظر می رسد فضای رقابتی 
که باید بین شرکت تاچ سی و رانندگان تاکسی زرد  و آژانس ها ایجاد شود و در این میان روند ایاب و ذهاب مسافر در شهر بیرجند  توسعه یابد.
*  شهروند دیگری هم مزیت دیگر  تاکسی های آنالین را در این می داند که می توان  پول را آنالین پرداخت کرد و  اکنون در دنیای الکترونیک این 
یک مزیت به حساب می آید چون همیشه پول همراهمان نیست. * اکنون ما در آژانس ماهانه 60 هزار تومان پرداخت می کنیم ولی در سیستم تاچ 
سی باید 14 درصد پرداخت کنیم که مقرون به صرفه نیست ضمن اینکه استفاده از تاکسی اینترنتی بیشتر در قشر جوان و آشنا با اینترنت ممکن 
است و قشر میان سال و سالمندان کمتر می توانند از آن استفاده کنند. * برای آژانس ها با تاچ سی هم جلسه ای برگزار کردیم تا رانندگان خود 
را به تاچ سی معرفی کنند و از 14 درصد سهم تاچ سی، 7 درصد را دریافت کنند. * بیرجند شهر دانشجویی و نظامی است و این شهر دارای مردم 
متمدن و با فرهنگی است همین دلیل  ظرفیت و گنجایش کسب و کارهای نو از جمله تاکسی اینترنتی را دارد. * غالمپور اظهار کرد: اما تاچ سی 
بدون مجوز شهرداری کار خود را شروع کرد و باعث نارضایتی های متعدد و مکاتبات رانندگان تاکسی و آژانس ها با شهرداری شد. * هدف ما 
ارائه خدمات بهتر و ارزان تر به مردم است و به طور قطع دسترسی اینترنتی و محاسبه کرایه به صورت آنالین برای رفاه مردم بهتر است، اما بهتر 
است که رانندگان این شرکت هم از راننده های تاکسی در بیرجند بکارگیری شود. * رانندگان تاکسی و آژانس ها قشر زحمت کشی هستند که 

پروانه کسب دارند ، چک و قسط دارند و الزم است که ساز و کاری اجرا شود که آنها را دچار زیان نکند.

چکیده گزارش

عکس ها: توال
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جواد عزتی؛ حذف بزرگ جشنواره 

آخرین خبر - جواد عزتی بازیگر محبوب و مطرح این روزهای سینما و تلویزیون امسال با دو فیلم “التاری” و “تنگه ابوقریب” راهی 
جشنواره فیلم فجر شده است. . اما نکته ای که تعجب خیلی هارا برانگیخت ، این بود که جواد عزتی برای هیچکدام از فیلم هایش نامزد 

سیمرغ نشدو این در حالی است که بسیاری جایزه او در جشنواره امسال را قطعی می دانستند. دوشنبه *23 بهمن  1396 * شماره 4004

خبرآنالین- جشنواره فیلم فجر به دلیل اهمیت و جایگاهش 
همواره بسیار خبرساز و زیر ذره بین بوده است.درادامه نکات مهم 

این دوره از جشنواره فجر را مرور می کنیم.

یک جشنواره پر از فیلم هایی درباره غیرت

یکی از مضمون های تکرار شونده در این دوره از جشنواره فیلم 
فجر »غیرت« بود.»التاری« ساخته محمدحسین مهدویان از 
فیلم هایی بود که به این مضمون پرداخته بود و قاچاق دختران 
ایرانی را به کشورهای خلیج فارس بهانه ای برای نمایش غیرت 
زنده مرد ایرانی کرده بود.»مغزهای کوچک زنگ زده« ساخته 
هومن سیدی از غیرت و تعصب موجود در میان برخی اقوام و 
مناطق می گفت و »هایالیت« اصغر نعیمی و »عرق سرد« 
ساخته سهیل بیرقی تعصب همسران و نامزدها را به زنانشان 
نشان می داد.منیژه حکمت در »جاده قدیم« تصویری از غیرت 
مرد ایرانی را نسبت به همسرش در قابی از حمایت به نمایش 
گذاشت و »کامیون« کامبوزیا پرتوی نیز موضوع غیرت را مورد 
توجه قرار داده است، همان رگه هایی که به نوعی در »کافه 

ترانزیت« این کارگردان نیز قابل مشاهده بود.

خط پررنگ جبهه و جنگ
امسال  جشنواره  مهم  فیلم های  در  که  موضوعی  دیگر 
مورد توجه قرار گرفته بود، موضوع جنگ و دفاع مقدس و 
آدم های آن بود.»تنگه ابوقریب« به کارگردانی بهرام توکلی 
از جشنواره  دوره  این  در  نامزدی  رکوددار  دو  از  یکی  که 
است و »سرو زیر آب«  ساخته محمدعلی باشه آهنگر و 
»بمب، یک عاشقانه«  به کارگردانی پیمان معادی که این 
دو هم مورد توجه داوران بودند سه فیلم جشنواره امسال 
با موضوع دفاع مقدس بودند. »ماهورا«  نخستین ساخته 
بستر  در  واقعی  قصه ای  به  هم  زرگرنژاد  حمید  سینمایی 
دفاع مقدس پرداخته بود.»به وقت شام« ابراهیم حاتمی کیا 
موضوع شهدای مدافع حرم و جنگ با داعش را مورد توجه 
قرار داده بود. پرویز شیخ طادی نیز در »امپراطور جهنم« از 

مبارزه با تروریست و داعش گفته بود.

سرمایه گذاری شخصی یا سازمانی؟
سال هاست بحث بودن و نبودن سینمای مستقل در ایران 
مطرح می شود و هنوز هیچ حکمی کلی در این زمینه وجود 
ندارد. با این حال همچنان همین موضوع سینمای مستقل یا 

وابسته به پول سازمان ها و نهادها می تواند بحثی جدی میان 
سینماگران راه بیندازد. این موضوع در جشنواره سی و ششم 
زمانی آغاز شد که بهرام توکلی در دفاع از فیلم خود تاکید کرد 
فیلم مستقلی در سینمای ایران ساخته نمی شود.جواب او اما از 
سوی همکارانش آمد، از مصطفی کیایی که گفت »چهار راه 
استانبول« را با پول جیبش ساخته است تا علی قائم مقامی که 
گفت هیچ نهادی حاضر به سرمایه گذاری در فیلمش »جشن 

دلتنگی« نشده است.

جمع آوری پرحاشیه آرای مردمی
اینکه مقابل هر تحولی موضع گیری هایی صورت می گیرد 
امری بدیهی است، اما وقتی اشکاالتی هم به این تحول 
وارد باشد، حجم موضع گیری ها بیشتر می شود: مانند همین 
ماجرای جمع آوری آرای مردمی از طریق نصب اپلیکیشن 
بر گوشی های موبایل.مهران احمدی کارگردان »مصادره«  
که فیلمش یکی از آثار رکوددار جشنواره در زمینه سانس 
فوق العاده بود از اینکه فیلمش از ابتدا به ۱۰ فیلم منتخب 
ادامه در نشست  ابراز تعجب کرد و در  مردمی راه نیافت 
خبری فیلمش در پردیس سینمایی ملت در جمع خبرنگاران 

اعالم کرد شاهد بوده تهیه کننده ای مبلغ ۱۰ میلیون تومان 
کارت کشیده و بلیت فیلم خودش را خریده است.البته این 

اعتراض ها راه به جایی نبرد.

هفت و رشیدپور و التاری و مهدویان
خود برنامه »هفت« با اجرای رضا رشیدپور امسال به یکی از 
خبرسازترین بخش های جشنواره تبدیل شده بود. از ابتدا با 
انتخاب رشیدپور به عنوان مجری و در ادامه سبک متفاوت 
اجرای او در این برنامه که از حال و هوای تخصصی فاصله 
هر شب  تا  دادند  هم  دست  در  دست  همگی  بود  گرفته 
یک حاشیه جدید از »هفت« در فضای مجازی دست به 
دست شود. اوج این ماجراها اما زمانی بود که محمدحسین 
از  بعد  آمد.  برنامه  این  به  »التاری«  کارگردان  مهدویان 
پخش این برنامه از یک سو فاشیست نامیدن فردوسی از 
سوی مهدویان اعتراض های گسترده ای را برای او به همراه 
داشت و از سوی دیگر لو رفتن پایان فیلم از سوی رشیدپور 
موجب واکنش تند هادی حجازی فر بازیگر فیلم شد و در 
نهایت با جواب رشیدپور و عذرخواهی حجازی فر این بخش 

به سرانجام رسید.

غیرسینمایی هایی که به تماشای فیلم ها نشستند

فیلم »به وقت شام« ساخته ابراهیم حاتمی کیا و »عرق 
سرد« به کارگردانی سهیل بیرقی دو دلیل اصلی حضور 
دکتر  بودند.  سینما  سالن  در  غیرسینمایی  چهره های 
قاسم  سردار  و  خارجه  امور  وزیر  ظریف  محمدجواد 
فیلم  تماشای  به  که  بودند  سیاسی  چهره  دو  سلیمانی 

»به وقت شام« نشستند. چهره های ورزشی چون علی 
زهرا  فوتسال،  ملی  تیم   بازیکن  کریمی  فرشته  کریمی، 
طنین  پارالمپیک،  تیروکمان  مدال طالی  دارای  نعمتی 
نراقی و پریا نوروزی بازیکنان سابق فوتبال و فوتسال از 
ورزشکارانی بودند که در سالن سینمای جشنواره حاضر 
بازیکن پرسپولیس هم به تماشای  شدند. شایان مصلح 

»التاری« نشست.

چندنکتهدربارهسیوششمینجشنوارهفجرکهفراموشنمیشود

معرفی کتاب

»تنفسصبح«

نویسنده )شاعر(: قیصر امین پور
انتشارات: تهران؛ سروش

سال نشر: ۱387
صبح  تنفس  بخش  دو  در  که  مجموعه  این 
و   ۱363 تا   ۱357 سالهای  بین  اشعار  مجموعه 
رباعی و دوبیتی هایی  آفتاب مجموعه  در کوچه 
سروده   ۱362 تا   ۱357 سالهای  بین  که  است 
قیصر  مرحوم  شده  منتشر  کتاب  نخستین  شده، 

امین پور به شمار می رود که به اذعان بسیاری 
از اهل فرهنگ و ادب، حضور شاعری تازه نفس 
بود که غزل، دوبیتی و رباعی می گفت اما حرفش 
صبح«  »تنفس  بود.کتاب  زمان  حرف  جنس  از 
مشتمل بر 79 شعر برگزیده است که شاعر در این 
شعرها ریشه در سّنت، تنّفس در حال و نگاه به 
آینده دارد.رباعی های معروف قیصر برای نخستین 

بار در این دفتر منتشر شده است.

بیا ای دل از اینجا پر بگیریم /ره کاشانه دیگر بگیریم
  بیا گم کرده دیرین خود را/سراغ از الله پرپر بگیریم 
مبادا خویشتن را واگذاریم / امام خویش را تنها گذاریم
ز خون هر شهیدی الله روید/   مبادا روی الله پا گذاریم

اقتصاد،گمرک،تجارت

قاچاقکاالوارزومحاسبه
بهایمالکاالیقاچاق

* مهدی لگزی
 کارشناس امور گمرکی

هر فعل یا ترک فعلی که موجب نقض تشریفات 
)تشریفات  کاال  خروج  و  ورود  به  مربوط  قانونی 
گمرکی( و ارز گردد قاچاق محسوب میشود، خواه در 
مبادی ورودی یا هر نقطه از کشور حتی محل عرضه 

آن در بازار داخلی کشف گردد.

ارزش کاالی قاچاق ورودی:
 عبارت است از ارزش سیف کاال )مجموع قیمت خرید 
کاال در مبدا و هزینه بیمه و حمل و نقل( به اضافه 
حقوق ورودی زمان کشف و سایر هزینه هایی که 
به آن کاال تا محل کشف تعلق میگیرد که بر اساس 
نرخ ارز اعالمی توسط بانک مرکزی در زمان کشف 

محاسبه می شود.

ارزش کاالی قاچاق خروجی: 
عبارت است از قیمت آزاد کاال در نزدیکترین بازار داخلی 
عمده فروشی محل کشف به اضافه هزینه حمل و نقل 
و هزینه هایی مانند عوارض ویژه صادراتی و کلیه یارانه 

هایی که به آن کاال تعلق می گیرد.

نکته:
-۱ فهرست و ارزش کاالی قاچاق خروجی مربوط 
به فراورده های نفتی و محصوالت پتروشیمی حسب 
مورد متناسب با باالترین قیمت خرید کاال در بازار 
های هدف و یا بر اساس نرخ ارز رسمی کشور و سایر 
عوامل موثر توسط وزارت نفت و ستاد اعالم می شود.
-2 هر شخصی که مرتکب قاچاق کاال و ارز و حمل 
و یا نگهداری آن شود، عالوه بر ضبط کاال یا ارز، 
به جریمه نقدی متناسب با نوع کاال )مجاز و مجاز 
مشروط و ممنوع و یارانه ای و ارز( محکوم می شود.

-3 وسایل نقلیه مورد استفاده در حمل قاچاق کاال اعم 
از زمینی، دریایی و هوایی به شرح زیر ضبط می گردد:
الف: وسایل نقلیه سبک در صورتی که ارزش کاالی 

قاچاق مکشوفه یکصد میلون ریال یا بیشتر باشد.
ب: وسایل نقلیه نیمه سنگین زمینی در صورتی که 
ارزش کاالی قاچاق مکشوفه سیصد میلیون ریال یا 

بیشتر باشد.
پ: وسایل نقلیه سنگین زمینی در صورتی که ارزش 
کاالی قاچاق مکشوفه یک میلیارد ریال یا بیشتر باشد.
-4 در صورت ارتکاب جرم قاچاق با هر یک از انواع 
وسایل نقلیه مذکور حداقل سه بار تکرار شود و ارزش 
کاال در مجموع معادل یا بیشتر از مبالغ بند 3 باشد 

وسیله نقلیه ضبط می شود.
منبع مطالب فوق قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز

پیشنهاد:
-۱ قبل از خرید هر نوع کاالی خارجی در هر نقطه از 

کشور از نحوه ورود قانونی آن اطمینان حاصل کنید.
-2 در سفرهایی که به مناطق آزاد و بازار های عمده 
خارج از شهر و محل سکونت خود دارید خارج از 
عرف)حدی که کاال تجاری محسوب گردد( کاالي 

خارجي خرید نکنید.

دانستنی ها

کشوریکهنرختورم150
هزاردرصدشد!

رویترز گزارش داد،بر اساس برآوردهای مجمع ملی 
ونزوئال که اکثریت آن در اختیار مخالفان دولت این 
کشور است نشان می دهد نرخ تورم ونزوئال تنها 
در ماه ژانویه 84.2 درصد بوده است. این رقم تورم 
ماهیانه بدان معناست که نرخ تورم ساالنه ونزوئال 
بیش از ۱5۰ هزار درصد بوده و قیمت ها حداقل هر 

35 روز یکبار دو برابر می شود.

روستای  دهیار  بذری  مهدی  جم-  امین 
دهیاری  این  اقدامات  توضیح  در  چهکند 
و  هزار   17 اینکه  بیان  با  فجر،  دهه  در 
اعتبار 1میلیارد  با  آسفالت  مترمربع   800
و ۳۳۵میلیون ریال با کمک بنیاد مسکن 
شده  انجام  روستا  این  در  شهرستان  
است،عنوان کرد:همچنین 21 هزار مترمربع 
میلیون   ۴8۳ اعتبار  با  زیرسازی  عملیات 
بوده  دهیاری  این  اقدامات  دیگر  از  ریال 
است.وی با اشاره به روشنایی بلوار الهیه به 
طول 600 متر که با اعتبار 1میلیارد و 7۵0 

میلیون ریال توسط شرکت برق انجام شده 
است،اضافه کرد: 1۹۴6مترمربع کانیوو نیز 
با اعتبار 1میلیارد و 70میلیون ریال در این 

روستا اجرایی شده است.
دهیار روستای چهکند ادامه داد:  ۹۴۹متر 
و  میلیون   ۳۳2 اعتبار  با  جدول  تک 
اعتبار  با  جوی  ۴۹0متر  ریال،  هزار   1۵0
و همچنین  ریال  و ۵00هزار  ۳67میلیون 
درحال حاضرپروژه فیبر نوری جهت بهبود 
توسط  مخابراتی  دهی  سرویس  وضعیت 
شرکت مخابرات وهمکاری دهیاری دراین 

روستا انجام می شود. 
بذری با اشاره به وجود سد ژرف در روستای 
چهکند وپتانسیل موجود این منطقه ، از راه 
اندازی شرکت گردشکری خبر داد و احداث 
آن را گامی در جهت دریافت  حمایتهای 

دولت دراین خصوص عنوان کرد.
به  روستا  این  دهیاری  اینکه  بیان  با  وی 
مناسبت های مختلف برای جوانان مسابقات 
ورزشی برگزار می کند،پروژه احداث پارک  
با اعتباری حدود 800میلیون ریال و پروژه 
تعریض ورودی بافت قدیم روستا بااعتباری 

حدود ۵0میلیون ریال و نصب تابلو و عالئم 
دهیاری  این  اقدامات  دیگر  از  را  ایمنی 
برشمرد.دهیار روستای چهکند افزود: پروژه 
 160 هزینه  با  نیز  برق  تیرهای  جابجایی 
میلیون ریال در این روستا انجام شده است.

بیشاز1۷هزارمترمربعآسفالتدرروستایچهکند
مهدی بذری ، دهیار روستای چهکند عنوان می کند :

لی
کما

ها :
س 

عک

کارخوباتفاقینیست
ایزوگـامشفیعـی

آسفالت )محوطه و پشت بام( و  قیرگونی
   09151630283 - 32225494 
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جواب منفی به معنای غرور نیست

برخی از جوانان، جواب منفی فرد مقابلشان را به پای 
او را فرد مغرور و خودپسندی  غرور او می نویسند و 
می پندارند که از دماغ فیل افتاده است. اما براستی آیا 

واقعا فردی که جواب منفی می دهد، مغرور است؟
از  را  قضیه  است  بهتر  سوال  این  به  پاسخ  برای   
انتخاب  حق  شما  اگر  بنگریم،  آن  مخالف  جهت 
قبول  و  کردن  رد  حق  اگر  دارید،  شدن  عاشق  و 
نظرتان  مورد  فرد  به  را  حق  این  چرا  دارید،  کردن 
ندارد؟  انتخاب  حق  شما  چون  او  آیا  نمی دهید، 
نظر  به  بی تفاوت  ما  که  است  آن  غرور  نه  مگر 
خود  معیارهای  و  آرمان ها  دنبال  به  فقط  دیگران، 
یا  مغرورید  شما  کنید  قضاوت  خود  حال   باشیم؛ 
طرف تان؟! برای وصال به محبوبتان تالش کنید، اما 

هرگز نخواهید او را به زور عاشق خود نمایید. 
چون به زور عاشق کردن دیگران نه معقول است و 
نه ممکن اما به زور فراموش کردن عشق، هم معقول 
در  یک طرفه  عشق  ارزشمندی  ممکن!  هم  و  است 
قابلیت آن برای دوطرفه شدن است، اما اگر دوطرفه 
فراموشی عشق در چنین  فراموش شود؛  باید  نشود، 
در  سستی  یا  وفاداری  عدم  معنای  به  هرگز  حالتی 
که  بود  وفادار  باید  عشقی  به  چون  نیست،  عشق 
دوطرفه باشد. یادتان باشد معشوق اول هیچ برتری 
اولین عشق  نکنید  ندارد، هرگز تصور  به طرف دوم 
برایتان بهتر بوده است، چون عشقی عالی است که 

بتوانید با او مفهوم عشق متقابل را درک کنید.
اگر امروز با رجوع به عقل و منطق تان نتوانید واقعیت های 
زندگی را با اختیار بپذیرید، تردیدی نداشته باشید که فردا، 
واقعیت ها در حالی به شما تحمیل خواهد شد که شاید 

دیگر قدرت نپذیرفتنشان را نداشته باشید.

کسانی که در جنگ،برای جنگ نیامدند

جنگ جهانی اول بود، هفته منتهی به کریسمس، شماری 
از سربازان آلمانی و انگلیسی. با سالم و دست تکان دادن، 
به همدیگر نزدیک شدند و گویی با هم دشمنی ندارند، غذا 
و هدیه ّرد و بَدل کردند و عماًل یک آتش بس نانوشته را 
به اجرا گذاشتند.آنها با هم آواز خواندند، ورزش کردند و 
مسابقه فوتبال دادند و مثل کسانی که بعد از مدتها همدیگر 
را می بینند، آدرس و عکس به هم دادند و قرار گذاشتند 
بعد از اتمام جنگ همدیگر را مالقات کنند! دیداری که به 
دلیل قربانی های بیشمار جنگ اول، شاید هیچ وقت پیش 
نیامد.البته فرماندهان جنگ و به ویژه ژنرال سر هوراس 
اسمیت، فرمانده سپاه بریتانیا بر سربازان خشم گرفت و 
سالهای بعد که جنگ ادامه داشت جز نمودهای اندک، 
دیگر تکرار نشد.از این واقعه در چندین شعر و داستان یاد 
شده و سال ۲۰۰۵ هم »کریستین کاریون« با استناد به 
مدارک آن، فیلمی بنام »کریسمس مبارک« ساخته است.

نویسنده ای گفته است: در جنگ کسانی کشته می شوند که 
نه همدیگر را می شناسند و نه می دانند چرا، اما کسانی آن را 
راه می اندازند که هم همدیگر را می شناسند و هم می دانند 
چرا.آتش بس زیبا در کریسمس ۱۹۱۴ لحظه ای نمادین از 
صلح و انسانیت را در میان یکی از خشن ترین وقایع تاریخ 

مدرن به نمایش گذاشت.

بزرگترین موهبت توانایی فراموش 
کردن است. فراموش کردن چیزهای
 بد و تمرکز بر روی چیزهای خوب.

شکست خوردن در نقطه ای از زندگیت
 غیر قابل اجتناب است، ولی 

تسلیم شدن غیر قابل بخشش است

تو میگی زندگی ساده ست، ولی من گیج و حیرونم
تو میگی خوب می فهمی، ولی اصال نمی دونم
نمی دونم کجا میری، نمی دونم کجا هستم

من ازین حس تکراری، ازین بن بست می ترسم

کسی که در 50 سالگی دنیا را همانطور 
می بیند که در 20 سالگی می دید، 
30 سال از زندگیش را هدر داده است.

کسی که نتواند دلیل بیاورد نادان است. 
کسی که نخواهد دلیل بیاورد متعصب است. 

کسی که جرأت دلیل آوردن نداشته باشد، برده است.
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حرف های ابریشمی موفقیت

شعر روز 

پیامک

عارفانه روز 

یک لحظه مکث کن

نگرش

آیه روز  

کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته کرده  اند ]بدانند که[ ما پاداش کسی را که 
نیکوکاری کرده است تباه نمی  کنیم.سوره الکهف، آیه 30

حدیث روز  

روز قیامت چهار گروه را شفاعت می کنم: کسی که فرزندان مرا گرامی بدارد؛ کسی که نیازهای فرزندان مرا برآورد؛ کسی که وقتی فرزندانم 
به وی نیازمند شوند، برای رفع نیازشان بکوشد و کسی که دوستی فرزندانم بر قلب و زبانش آشکار باشد. امام علی علیه السالم

سبک زندگی

علل چشم و هم چشمی و راه های رهایی از آن
پدیده ناهنجار چشم و همچشمی پدیده ای است که در میان 
بیشتر مردم جامعه ـ چه مرد، چه زن ـ وجود دارد به طوری 
که آنها را وادار می کند پیوسته خود و زندگی شان را با دیگران 

بویژه همسایه های خود مقایسه کنند.
اثرات چشم و هم چشمی

اعتیاد، طالق، فقر و اختالفات خانوادگی از نتایج همین رفتار 
غلط است، گیر و دارهای ناشی از چشم و هم چشمی گاهی 
شکاف های بزرگی را در خانواده پدید می آورد؛ رقابت ناسالم 
مالی در بین افراد بدون در نظر گرفتن شرایط مالی خانواده 
انزوای فردی را به دنبال دارد و یکی از عوامل مهم در طالق 
زوج هاست که در گام اول با طالق عاطفی شکل می گیرد و 
این در حالی است که فرزندان و در واقع نسل آینده جامعه از 

این رفتار ناهنجار قربانیان اصلی این رفتار هستند.
ريشه يابي علل چشم و هم چشمي

چنان که گفته شد منشأ چشم و هم چشمي را مي بایست 
اگرچه  جست.  بشر  فطري  و  طبیعي  غرایز  از  برخي  در 
شخصي که گرفتار بیماري چشم و هم چشمي مي شود 
و این نابهنجاري را در خود رشد و تقویت مي کند به کژي 
و بیراهه مي رود. در انسان ها غریزه الگوپذیري وجود دارد. 
همین غریزه است که آدمي را براي رشد و تعالي و تکامل 
و جامعه پذیري آماده مي کند. کودکان با تقلید، واژگان را 
مي آموزند و با تقلید از رفتار بزرگ ترها خود را با محیط 
اجتماعي هماهنگ مي کنند و با بهره گیري از آن دانش 

هاي نظري و تجربي منتقل مي شود و تکامل و رشد فردي 
و اجتماعي در جوامع انساني روز به روز فزوني مي یابد.اما 
کساني که دچار نابهنجاري رفتاري چشم و هم چشمي مي 
شوند از این مسئله )الگوپذیري و تقلیدکردن فطري بشري( 
به درستي بهره نمي گیرند و آن را در جایي نادرست هزینه 
و خرج مي کنند. همانند این مسئله را قرآن درباره تقلید 
از باورهاي نادرست و آیین ها و اعمال و مناسک خرافي 
مطرح مي سازد و آن را به عنوان تقلید غیرمجاز و ناروا 
مورد سرزنش قرار مي دهد.بنابراین مي بایست به کساني 
که گرفتار چشم وهم چشمي هستند آموخت به جاي آن 
که در این حوزه ها از دیگري تقلید کنند، در اموري تقلید 

کنند که براي آنان مفید و سازنده است.
برمي  چشمي  هم  و  چشم  براي  قرآن  که  دیگري  عامل 
شمارد، تکبر است. تکبر خصوصیت ضداخالقي است که در 
همگان به گونه اي وجود دارد. این خصوصیت که از آن به 
رذیلت اخالقي یاد مي شود موجب مي شود تا شخص خود 
را برتر از دیگري بیابد. از این رو مي کوشد تا به هر شکلي 
شده برتري خویش را نشان دهد و خود را فراتر و بزرگ تر 
و برتر از دیگري بنمایاند. این گونه است که چیزهایي که در 
خود مي یابد به رخ دیگري مي کشد و در اموري که احساس 
مي کند که از برتري برخوردار نیست تظاهر به دارایي آن مي 
نماید. از این رو مسئله چشم و هم چشمي به عنوان تظاهر 
براي برتري جویي مطرح مي شود و شخص مي کوشد تا با 

تظاهر برتري خود را نشان دهد.
رهايی از چشم و هم چشمي

به عملکرد  باعث می شود  عواملی  کنید چه  بررسی  ـ   ۱
دیگران واکنش نشان دهید.

زندگی  مشکالت  بینی،  کم  خود  شغلی،  نارضایتی 
شخصی،کودکی سخت

۲ـ  بررسی کنید کدام جنبه از زندگی دیگران مورد توجه تان 
قرار گرفته است.

اگرچه بیشتر مواقع پول است، اما گاهی اوقات جنبه های 
دیگری نیز به میان می آید که می تواند برخی از افراد 
را حساس کند. مواردی چون ازدواج خوب، کودکان فوق 
العاده و شغل تاثیرگذار. گاهی، دیدن مواردی که فرد مایل 
به داشتن آنهاست چنان روی او اثر می گذارد که سعی 
می کند زندگی اش را بر مبنای استاندارد فردی که آن 
موارد را دارد، قرار دهد و به طور کلی بخواهد به جای او 
باشد. برای این که خود را از این احساس رها کنید این 
جنبه ها را به بخش های کوچک تر واقعی تبدیل کرده و 
بررسی کنید. مثال اگر فکر می کنید آن فرد خاص ازدواج 
بسیار موفقی دارد با خود بیندیشید که ممکن است آنها 
دید  جلوی  آنچه  اما  باشند،  داشته  وخوبی  عالی  زندگی 

شماست چیزی نیست که همیشگی باشد.
 میزان چشم و همچشمی تان را بسنجید

اندکی حسادت نسبت به دیگران می تواند انگیزه خوبی برای 

فرد باشد به طوری که همچون آتشی مسیر راهش را روشن 
می کند. مسیری که ممکن است حرفه ای راکد یا ارتباطی 
کسل کننده در زندگی فرد را به سوی رشد تغییر دهد، اما اگر 
مدام در فکر این باشید که دیگری چه کرده و چه می خواهد 
انجام دهد تا شما نیز به دنبال آن کار بروید، دچار وسواس 

فکری مخربی شده اید که باید به آن پایان دهید.
 روی اهداف و موفقیت های 

شخصی خودتان متمرکز شويد
به اهداف، امیدها و رویاهایتان بیندیشید. فرصت هایی که 

اصال نمی توانید با چشم و همچشمی به دست آورید.
 به بهترين حالت فکر کنید

با خود بیندیشید اگر مثال هرچیزی را که دیگری دارد شما هم 
داشتید چه می شد؟ مثال اگر مرسدس بنز یا یک خانه بزرگ 
داشتید چه اتفاقی می افتاد؟ یا اگر مدیرعامل شرکتی بزرگ 
با مسئولیت های سنگین بودید زندگی تان چگونه می شد؟ با 
طرح این سوال ها می توانید به پاسخ های مناسب و احساس 

بهتر نسبت به زندگی خود دست یابید.
 کارهايی انجام دهید که توجه 

بسیار زياد شما را می طلبد
این کارها می تواند کمک های داوطلبانه در اجتماع یا فقط 
نوشتن خاطرات، وقت گذراندن با کودکتان و... باشد. این 
روش می تواند خالقیت تان را باال برده و کاری کند که لذت 

واقعی در زندگی را درک کنید.

جدول کلمات                        

افقی: 1-  یک آبراه غیرطبیعی 
است که توسط انسان در آمریکای 
مرکزی به وجود آمده  -  ابزاری 
و  موقع  گیری  اندازه  برای  که 
ارتفاع ستارگان و دیگر امور فلکی 
2- نام سازی در موسیقی - روایح 
خورشید   - وزنی  ضمیر   -3
سوراخ های  با  الکی   - کافی   -
درشت تر 4- دوستان - کشوری 
است  »یورو«  پولش  واحد  که  
 - بی مشتری  بازار  - دوستی 5- 
کتاب روایت خاطرات سیده زهرا 
حسینی است که در مورد جنگ 
ایران و عراق است - مرجع - مگر 
حضرت  پسران  از  یکی  نام   -6
جسم   - مردم فریب   - )ع(  نوح 
و کالبد 7- زهر وشرنگ آرامش 
سوئدی  اقتصاددان   -8 آرام  و 
علوم  جایزه  1898که  متولد 
است  کرده  دریافت  را  اقتصادی 
9- کوتاه - عود 10- تکبر - از 
»بهرام  ادبی  آثار  پرفروش ترین 
مشهور  کارگردان  بیضایی« 
سینما - درخت اعدام 11- کتاب 
مقدس هندوان - ترس - عنصر 
نمکی - از کار افتاده 12- واحد 
پول آفریقای جنوبی - فرق سر 
- نام مردانه  13- میوه نامرغوب 

تهران  نزدیک  مذهبی  شهر   -
مرد  همسر   - تصدیق  حرف   -
بودن  آلوده   - اعتماد  مورد   -14
هفتمین   - خوب  کارنامه   -15

کشور بزرگ در آفریقا 

فیلم  کارگردان    -1 عمودی: 
غروب یک برکه 2- به مراد خود 
با طراوت، شاداب 3-  نرسیده - 
سرزمین   - انگلیسی  حروف  از 
امپراتوری قدیم - کچل - جای 
 - غمگین   -4 کاال  ذخیره 
بنیانگذار - نوعی لباس زنانه 5- 
محل بی خطر - غارت کننده - به 
رخ کشیدن 6- ترش و شیرین  - 

برادر سارا! - گوسفند جنگی - اثر 
رطوبت 7- ضمیر غایب - خزنده 
به  متظاهر   - خال  و  خوش خط 
چشم  کشور   - جدا   -8 تقوا 
بادامی ها 9- آرایشگاه - شیرینی 
نام   - دشنام  یازده 10-   - تولد 
و  ماورالنهر  فارس زبان  ایرانیان 
قفقاز - دیندار - باز، گشوده 11- 
نشان سر پرچم - سرد - پایتخت 
مقابل   - مسافر   -12 »چک«  
لیل - لباس کش باف 13- تو در 
تو - رها و آزاد - ظرف روغن - 
پهلوان 14- بندری در اوکراین - 
ناهماهنگ 15- مروارید با ارزش 

- صاحب قدرت و توانایی.

جدول 4004

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

123456789101112131415
ندرکزپباهرواشم1
اوهیبوگنکامیا2
زینکمسومتلالد3
کلمکاهوننسار4
نایهمادخدکتب5
یانوناقنردمو6
میالماشموبار7
الوتنریبالدید8
نارگریانتسلا9
تتلصولماوعنپ10
یسهراوفهنیگا11
بیشالالایلار12
ابیرفهدورهبنا13
هروابیهلملامل14
ییاوسرهوکنولیل15

فروشگاه پخش لوازم یدکی خودرو
 با موقعیت عالی و کلیه امکانات به 

صورت نقد و اقساط به  فروش می رسد.
09158254172

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

تجربه کنید.   09158668002

یک شرکت پخش مواد غذایی و سلولزی 
به تعدادی بازاریاب آقا با حقوق ثابت 
نیازمند است.     09105484039

به تعدادی نیروی خانم برای 
کار در رستوران نیازمندیم.
ساعت تماس: 11 ظهر تا 5 عصر 

32342233

فروشگاه کاظمی
پخش لوله و اتصاالت 

فروش ویژه شیرآالت اهرمی
فقط 220 هزار تومان

با 5 سال گارانتی تعویض 
آدرس: 

بین مدرس 35 و 37
09151638890
09123024066
)فقط تعداد محدود(

صاحب فرش 700 و 1200 شانه شوید
 تعویض فرش کهنه با نو

با خرید هر تخته 12 متری یک تخته 6 متری رایگان دریافت کنید
شعبه 1: خیابان مطهری، نبش مطهری 21/1

32228253 -09155620737

با اقساط 20 ماهه بدون سود و پیش قسط 

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

09011251205

مرکز فوق تخصصی بازیابی اطالعات  سورن

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

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

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

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

آژانس فعال با موقعیت عالی 
در معصومیه به فروش می رسد.

09159658860

صنایع مبل تهران مد
تعمیر، تولید، تعویض پارچه 

انواع مبل
جمهوری 8- داخل کوچه 
 روبروی آرایشگاه حمید

32233142
09151602018 - خسروی

 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

حمل بار

 100 درصد تضمینی

 09159618581  
فاروقی

نصب داربست فلــــزی
 با قیمت مناسب در اسرع وقت  

09153637507 - حسینی 

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

نقاشـی ساختمـان بـرج
  09150912340 - قربانی

09157714043 - فرخ

نقاشی  ساختمان
انواع رنگ های روغنی ، پالستیک، اکرولیک   

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

  09156633230- برگی

پروانه بهره برداری و 
پروانه بهداشتی پرورش 
مرغ گوشتی زرین کشت 
نصرالدین به شماره ثبت 

926مفقود شده است.

کارت دانشجویی اینجانب فاطمه احراری 
فرزند احمد از دانشگاه علمی کاربردی 

بیرجند 1 مفقود گردیده و از درجه اعتبار 
ساقط است.

فروش به دلیل کسالت یا معاوضه با خودرو
مغازه ساندویچی با کلیه لوازم و شریط 
عالی و مشتری زیاد به فروش می رسد

 ضمنا به خریدار واقعی
 تخفیف داده می شود.

خیابان قدس، بین قدس 7 و 9
09159640176 - 09389705237

لولـه بـازکنی
تشخیص و رفع بو و نم

 به روش ایزونانو - پیمانکاری
شبانه روزی  

 100 درصد تضمینی 
    09158610398- جمالی

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

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

09157213571 - صالحی منش
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برنافیت- حلقه زدن یک ورزش فوق العاده برای کل بدن محسوب می 
شود، چرا که عالوه بر کالری سوزی، موجب کاهش وزن و آب شدن 
چربی های شکمی می شود.برای آب کردن چربی های شکمی باید 
کالری سوزی بدن را افزایش دهید. هرگونه فعالیتی که ضربان قلب را 
افزایش دهد، موثر است. طبق یکی از مطالعات، استفاده از حلقه الغری 
۷ کالری در هر دقیقه و ۲۱۰ کالری در هر ۳۰ دقیقه می سوزاند. کالری 

سوزی نهایی به فاکتورهای زیادی چون سن، جنسیت، وزن، شدت 
حرکات و سطح تناسب اندام افراد بستگی دارد.از میان هشت ورزش 
مختلف، حلقه زدن، مقام سوم کالری سوزی را به خود اختصاص داد. 
کاردیو کیک بوکسینگ و بوت کمپ به ترتیب مقام اول و دوم کالری 
سوزی را از آن خود کردند. جالب اینجا بود که میزان تفاوت کالری 
سوزی آن دو تنها ۱ کالری در دقیقه و ۳۰ کالری در ساعت بود. عالوه 

بر کالری سوزی، به عضله سازی شکم، پهلو، باسن و ران ها نیاز دارید. 
چرخاندن حلقه به دور پهلو ماهیچه های هسته ی بدن را فعال می کند. 
اما این تنها چرخاندن حلقه نیست که به آب شدن چربی ها کمک می 
کند. بیشتر این حلقه ها دارای وزنی معادل نیم تا ۳ کیلوگرم هستند. 
استفاده از این حلقه های سنگین موجب فعال شدن ماهیچه در بخش 

های مختلف  هسته  ای بدن می شود 

معجزه حلقه الغری در آب کردن چربی های شکمی

استفاده هرروزه از این شکر 
هیچ ضرری ندارد

نت نوشت-  شکر نارگیل با رنگ کارارملی و رایحه 
خوش با ذائقه هر مشکل پسندی جور درمی آید. به 
دلیل آن که شکری که از نارگیل به دست می آید 
کمتر فرآوری می شود تقریبا تمام خواص نارگیل 
را در خود حفظ می کند. عالوه بر ویتامین ها و 

اسیدهای چرب مفیدنارگیل؛ مواد معدنی مثل آهن، 
کلسیم، پتاسیم و روی در شکر نارگیل به میزان 
کافی وجود دارد. به همین دلیل خیلی ها به احتمال 
زیاد ترجیح خواهند داد که به جای خوردن یکی دو 
قاشق چایخوری یا یک قاشق غذاخوری شکر در 
طی روز، از یک فنجان شکر نارگیل استفاده کنند 
تا تمام ویتامین ها و موادمعدنی مورد نیاز روزانه 

بدن تامین شود.

 آب بنوشید تا هوشیارتر شوید

سالمت نیوز-آب کمک می کند پوست مان شاداب 
به نظر برسد، سیستم ایمنی را تقویت می کند و 
سطح انرژی را باال می برد و البته یک نکته  مهم 
دیگر این که آب می تواند شما را هشیارتر کند. 
سلول های مغز برای این که عملکرد بهتری داشته 
باشند، باید بین آب و سایر ترکیبات شیمیایی 

تعادل برقرار باشد. وقتی آب کافی نمی نوشید، 
این تعادل به هم ریخته و عملکرد ادراکی شما 
افت می کند. عالوه بر این، دهیدراته شدن بدن 
باعث می شود کانال های عصبی غیر فعال شوند. 
در نتیجه، بخشی از مغز که مسئول برنامه ریزی و 
حل مسئله است دچار چالش خواهد شد. خشکی 
پوست، افزایش ضربان قلب تنها بعضی از عوارض 

متداول کم آب شدن بدن هستند.

دیابتی ها دور این میوه ها را خط بکشند

بودن در مورد  نگران  از  ناشی  روزیاتو-استرس 
خوراکی های دارای قندی که در طول روز مصرف 
می کند بسیار بیشتر از مصرف قند به بدن شما 
آسیب وارد خواهد کرد مگر این که هر روز مقدار 
معینی قند مصرف کنید.در این مطلب می خواهیم 
شما را با میوه هایی که نسبت به دیگر میوه ها 

مقادیر قند بیشتری دارند آشنا کنیم. ۱- انگور: یک 
خوشه انگور بسیار کوچک حدود ۱۵ گرم قند دارد 
مقایسه  در  ۲- گیالس: گیالس خشک شده 
با گیالس تازه مقادیر بسیار بیشتری قند دارد 
گیالس حاوی ترکیبات بسیار مفیدی مانند آنتی 
اکسیدان های قوی و ترکیبات ضد التهاب است. 
۳- انبه: اگر تمام یک انبه را بخورید باید بدانید 
که بیش از ۴۶ گرم قند وارد بدن خود کرده اید 

درمان سرفه های مزمن با ترب

بهداشت نیوز- بهترین نوع ترب، آن نوعی است 
که آبدار، نازک، تند،  طویل و کم ریشه باشد. این 
گیاه، لطیف کننده و تحلیل برنده ورم ها است و 
برای بواسیر، سل، سیاتیک، روماتیسم، سنگ مثانه 
مناسب محسوب می شود.بهترین نوع ترب، آن 
نوعی است که آبدار، نازک، تند،  طویل و کم ریشه 

باشد. این گیاه، لطیف کننده و تحلیل برنده ورم ها 
است و برای بواسیر، سل، سیاتیک، روماتیسم، 
سنگ مثانه و... مناسب محسوب می شود.البته 
ترب باعث ایجاد باد زیادی در بدن می شود و در 
کسانی که معده مرطوبی دارند، مانع از هضم غذا 
می گردد.آشامیدن آب ترب پخته برای رفع سرفه 
مزمن و طوالنی، و دفع اخالط غلیظ سینه و غرغره 
آب پخته آن با سکنجبین برای خناق مفید است. 

D راه هایی برای جبران ویتامین
 در ایرانی ها

الو دکتر- درصد زیادی از زنان و مردان جامعه با 
کمبود ویتامین D مواجه هستند که منجر به پوکی 
و نرمی استخوان شده و آسم، آلرژی و ام اس را 
در پی خواهد داشت. ویتامین D عالوه بر حفظ 
استخوان های شکننده، خطر ابتال به سرطان های 

خاص و التهاب را نیز کاهش می دهدایران نیز مانند 
سایر کشورها دوره گذار تغذیه ای را طی می کند.
منابع ویتامینD عبارتند از : ۱- قارچ: یک فنجان 
قارچ حاوی ۴۱ تا ۱۱۴ واحد ویتامین D است. در 
میان سبزیجات قارچ می تواند حدود ۱۹ درصد از 
نیاز روزانه بدن به ویتامین د را تامین کند.۲- تخم 
مرغ: ویتامین D زیادی دارد. هر عدد تخم مرغ 

شامل ۴۰ واحد ویتامین D است.

یادداشت

عکاس :محمود رفیعی   کاریکاتور احسان گنجی  داده نما، آوای خراسان جنوبی

حمایت از تولیدکننده خارجی 
در قانون مالیات بر ارزش افزوده
* مروی

به اذعان قریب به اتفاق کارشناسان اقتصادی نامساعد بودن محیط کسب وکار 
از دالیل اصلی عدم توفیق بنگاههای کشور در تولید و صادرات است. عملکرد 
نامناسب نظام مالیاتی کشور در کنار بیمه، نظام تامین مالی، قانون کار و 
فرایندهای بروکراتیک از علل اصلی این معضل است. در باب نحوه اثرگذاری 
منفی نظام مالیاتی کشور بر محیط کسب وکار مفصل می توان نوشت این نوع 
مالیات بر کاال یا خدمت وضع شده و در طول زنجیره تولید از تولیدکنندگان 
هر حلقه گرفته می شود. در اجرا معموال نظام های مالیاتی از شیوه تفریقی 
غیرمستقیم استفاده می کنند. به این صورت که در هر مرحله از فرایند تولید 
محصول که توسط یک تولیدکننده انجام می شود، تولیدکننده باید مالیات 
فروش محصول این مرحله را از خریدار )عمدتا در قالب قیمت(  گرفته و 
به سازمان امور مالیاتی )یا به اختصار، سازمان( تحویل دهد. از سوی دیگر 
این تولیدکننده هنگام خرید نهاده های تولید خود، مالیات مربوط به آنها را به 
فروشنده حلقه قبل پرداخته کرده است و سازمان باید این مالیات را به وی 
بازپس یا به تعبیر دیگر مسترد نماید. بازپس دادن مالیات نهاده ها در هر مرحله 
از تولید کاال به تولیدکننده آن مرحله، استرداد نامیده می شود.در مالیات بر 
ارزش افزوده اگر بنگاهی معاف شود، دیگر الزم نیست مالیات بر ارزش افزوده 
را از خریدار گرفته و به سازمان تحویل دهد. ضمن اینکه، سازمان نیز نباید 
مالیات مربوط به خرید نهاده ها را به وی مسترد نماید. بنابراین، این بنگاه نیاز 
به ارائه اسناد و دفاتر مربوط به مالیات بر ارزش افزوده خود به سازمان ندارد. 
به عبارت دیگر، اگر به دلیل کشش باالی تقاضای محصول، بنگاه نتواند تمام 
مالیات پرداختی برای نهاده ها را در قالب افزایش قیمت محصول خودش از 
خریدار بگیرد، معافیت به ضرر وی خواهد بود. برعکس آنچه در معافیت مالیات 
عملکرد رخ می دهد که معافیت به نفع بنگاه است.البته مفهوم دیگری به نام 
نرخ صفر در این نوع مالیات وجود دارد. اگر بنگاهی مشمول نرخ صفر شود، 
میزان مالیاتی که باید از خریدار محصول خود اخذ نموده و به سازمان تحویل 
دهد، برابر صفر است. ضمن اینکه، سازمان باید مالیات خرید نهاده ها را به وی 
مسترد نماید. بنابراین، بنگاه باید اسناد و دفاتر خود را به سازمان ارائه دهد. در 
اکثر قریب به اتفاق کشورهای دنیا برای تشویق صادرکنندگان، صادارت همه 
کاالها و خدمات مشمول نرخ صفر استطبق ماده ۱۲ این قانون هر نوع کاال 
یا خدمتی که معاف از مالیات است، واردات آن نیز معاف شده است. به عبارت 
دیگر، از آنجا که واردات آن کاال یا خدمت در کشور مبدا مشمول نرخ صفر 
است )چون صادرات آن کشور است(، تولیدکننده خارجی می تواند مالیات خرید 
نهاده ها را پس بگیرد اما تولیدکننده داخلی به دلیل اینکه کاال یا خدمت وی 
معاف است، امکان بازپس گیری مالیات خرید نهاده ها را ندارد. بر این اساس، 
تولیدکننده داخلی کاالها و خدمات معاف نسبت به تولیدکننده خارجی آنها به 
اندازه مالیات هایی که برای نهاده های خود در هنگام خرید آنها پرداخته  است، 

تنبیه می شود!

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

اجرای رنگ های جدید ساختمانی
روغنی، پالستیک، اکرولیک

 مولتی کالر و ...
رنگ کناف، رنگ های طرح دار 

جدید، کاغذ دیواری
0۹15۷۴110۷1 - باقری

نقاشـی ساختمان
رنگ روغن - آکرولیک - پالستیک  

کناف و نظافت پایان کار
 0۹1526۴18۴8- جعفری

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
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دانشگاه بیرجند در ردیف دانشگاه های برتر آسیا 

گروه خبر- رئیس دانشگاه بیرجند گفت: این دانشگاه براساس رتبه بندی موسسه تایمز در ردیف دانشگاه های برتر ایران و آسیا قرار گرفت. دکتر خلیل خلیلی افزود: مطابق رتبه بندی 
موسسه تایمز که روز چهارشنبه ١٨ بهمن 96 اعالم شد، دانشگاه بیرجند در میان دانشگاه های برتر آسیا قرار گرفت و در رتبه بندی ٢٠١٨ در مجموع ١٨ دانشگاه ایرانی بین دانشگاه های 
برتر آسیایی قرار گرفته اند. وی افزود: دومین سالی است که دانشگاه بیرحند میان دانشگاه های برتر قرار می گیرد و سال ٢٠١٧ نیز دانشگاه بیرجند در جمع دانشگاه های برتر قرار گرفت.

قدردانی نماینده ولی فقیه  در استان ،  
تبلیغات اسالمی و ستاد دهۀ فجر از حضور 

پرشور و حماسی مردم

سید  االسالم  حجت 
علیرضا عبادی نماینده 
شورای  و  فقیه   ولی 
تبلیغات  هماهنگی 
های  پیام  در  اسالمی 

جداگانه از مردم والیتمدار خراسان جنوبی برای حضور بی 
سابقه و تماشایی آنان در مراسم راهپیمایی ٢٢ بهمن قدر 
دانی کردند.در بخشی از پیام نماینده ولی فقیه آمده است: 
حضور پر شور و شعور مردم با بصیرت استان به خصوص 
جوانان و نوجوانان همگام با ملت بزرگ ایران اسالمي در 
راهپیمایی ٢٢ بهمن صحنه هایي تماشایی را خلق کرد. 
پیام دیگر این حضور مردم مومن و انقالبي به مسئوالن 
نظام این است که براي گره گشایي از مشكالت مردم؛ 
بایستي اعتقاد عملي به توانمندي هاي داخلي داشت و 
در راه تفكر »ما مي توانیم« و »اقتصاد مقاومتي« با 
تكیه به ظرفیت هاي موجود ایرانی گام هاي اساسي را 
برداشت. شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی و ستاد دهۀ 
فجر انقالب اسالمی نمایش دشمن شكنانه عزت و اقتدار 
مردم والیتمدار را به پیشگاه مقام معظم رهبری و هم 
استانی های عزیز تبریک گفته و از ایستادگی و مقاومت 
همۀ خالقان این حماسۀ شكوهمند قدردانی می نماید.

ارتقاءدرمانگاه تامین اجتماعی فردوس 
مصوبه ای که 9ماه است خاک می خورد

مقدم-عضو  دادرس 
فردوس  شهر  شورای 
خراسان  نماینده  و 
جنوبی در شورای عالی 
استان ها از اجرا نشدن 
مدیره  هیات  مصوبه 

سازمان تامین اجتماعی کشوربرای ارتقاء درمانگاه 
تامین اجتماعی فردوس انتقاد کرد .حسین اکبری 
در گفت گو با خبر نگار ما گفت : پس از پیگیری ها 
و مكاتبات متعدد نماینده مردم در مجلس  ،فرماندار 
و اعضای شورای شهر  در دوره قبلی وفعلی ، برای 
رسیدگی به وضع درمانگاه تامین اجتماعی فردوس 
و بیمه شدگان تا مین اجتماعی این شهرستان و 
مبرم  نیاز  به  توجه  با  موضوع  ،باالخره  آن  ارتقاء 
بیمه شدگان تامین اجتماعی در سطح منطقه ،مورد 
موافقت سازمان تامین اجتماعی کشور قرار گرفت و 
هئیت مدیره سازمان در مورخه 96/٠٢/١٢ موافقت 
خود را با ارتقاء درمانگاه تامین اجتماعی فردوس به 
درمانگاه تخصصی )سطح دو( اعالم کرد . نماینده 
افزود  ها  استان  عالی  شورای  در  جنوبی  خراسان 
:همچنین موضوع ارتقاء درمانگاه و چارت تشكیالت 
 96/٠٢/٢4 تاریخ  در  فردوس  تخصصی  درمانگاه 
توسط مدیر کل بودجه و تشكیالت سازمان  تامین 
اجتماعی کشور به مدیر کل امور اداری این سازمان 
درمان  مدیر  نیزبرای  آن  رونوشت  و  گردید  ابالغ 
تامین اجتماعی استان ارسال شد، اکبری با تأکید 
تامین  بیمه شدگان  انتظار   ، این مصوبه  براجرای 
اجتماعی از متولیان امردر استان رامتذکرشد وگفت: 
باید  اداری  روال  براساس  استان  اجتماعی  تأمین 
مصوبات سازمان تأمین اجتماعی مرکز را اجرا کند 
نه اینكه مصوبات هیأت مدیره را به بایگانی بسپارد 
وتا 9 ماه دربایگانی خاک بخورد. عضو شورای شهر 
فردوس افزود : بر اساس این مصوب تعداد کارکنان 
درمانگاه به 5١ نفر افزایش می یابد که با توجه به 
تعداد کارکنان فعلی درمانگاه ،حداقل 3٠ نفر جدید 
در این مجموعه جذب می شوند که در زمینه ایجاد 
عالی  . عضو شورای  بود  موثر خواهد  نیز  اشتغال 
بام ودو هوای  با اشاره به سیاست یک  استان ها 
سازمان تأمین اجتماعی درارائه خدمت به بیماران 
گفت :در حالیكه بیمه شدگان تامین اجتماعی در 
تهران و شهرهای بزرگ ازبهترین امكانات و خدمات 
پزشكی بیمارستان های تخصصی و فوق تخصصی 
تامین اجتماعی استفاده می کنند ،بیمه شدگان تامین 
یافته،از  توسعه  کمتر  و  نقاط محروم  در  اجتماعی 
کمترین امكانات و خدمات درمانی برخوردار هستند 
لذا می طلبد تأمین اجتماعی دربروز رسانی تجهیزات 
دردرمانگاه  مطلوب  خدمات  وارائه  بیمارستانی 
داشته  بیشتری  اهتمام  فردوس  اجتماعی  تأمین 
باشند چرا که درمانگاه تأمین اجتماعی شهرستان 
فردوس عالوه بربیمه شدگان فردوس ،به بیماران 
شهرستان های همجوارنیز خدمات ارائه می دهد .

روز تماشایی یوم ا... 22 بهمن
 در خراسان جنوبی

سربازی-مردم والیتمدار و همیشه در صحنه خراسان 
جنوبی بار دیگر همراه و همگان با ملت سرافراز ایران 
با حضور گسترده خود در راهپیمایی یوم ا... ٢٢ بهمن 
حماسه ای دیگر را در تاریخ این سرزمین رقم زدند.  
به گزارش خبرنگارما مردم در شروع چهلمین سالروز 
پیروزی انقالب اسالمی از پیر، جوان، زن، مرد و کودک 
همه و همه آمده بودند تا حمایت خود را از آرمانهای امام 
راحل، منویات رهبری و شهیدان به تمام جهانیان اعالم 
کنند. اینک که 39 زمستان طبیعت را به بهار پیروزی 
انقالب اسالمی پیوند می زنیم، باید به یاد داشته باشیم که 
قطعاً مسئولیت هرکدام ما برای دفاع و حمایت از نهالی 
که امام راحل در تاریخ این سرزمین کاشته اند و اکنون 
درختی تناور است، سنگین تر شده است. درختی که اگر 
چه »اصلها ثابت و فرعها فی السماء« است، اّما حفاظت و 
حراست از آن نیز نیاز به درایت مسئوالن در همه سطوح 
و حمایت مردم در همه اقشار دارد تا خدای نخواسته در 
مسیری نرویم که انحراف از آرمانهای امام و شهداست.

اینكه  بیان  با  رضوی  قدس  آستان  تولیت 
تالش ما در راستای گره گشایی در زندگی 
اشتغال  که  است  کارهایی  و  روستائیان 
قدس  آستان  گفت:  باشد  داشته  پی  در 
خراسان  پروژه هایی  در  اشتغالزایی  برای 
سیدابراهیم  اجرامی کند.حجت االسالم  را 
در  فقیه  ولی  نماینده  با  دیدار  در  رئیسی 

شهرهای  در  کرد:  اظهار  جنوبی  خراسان 
خراسان  استان  شامل  که  بزرگ  خراسان 
جنوبی هم می شود تالش شده در هر جایی 
یک یادگاری به عنوان آستان قدس احداث 
شود.وی افزود: در برخی شهرها این مراکز 
وجود دارد یا در حال اجرا ست مثاًل در قاین، 
گناباد و سبزوار مدرسه، خوابگاه و فرهنگ 

سرا دایر شده  و در این استان هم در برخی 
جاها مقدمه آن شروع شده مانند نهبندان که 
مجتمع فرهنگی خدماتی چند ماه پیش آغاز 
شده است.تولیت آستان قدس رضوی گفت: 
در فردوس هم کارهای مقدماتی انجام شده 
فرهنگ سرا،  کند یک  اقتضا  که  و هرجایی 
نیاز  مورد  که  چیزی  هر  و  بهداشتی  مرکز 

می شود. اقدام  احداث  برای  باشد  منطقه 
رئیسی افزود: در بنیاد نخبگان گفتیم بررسی 
نخواهد  زیاد  سرمایه  که  جاهایی  کنید 
آمادگی  شود  باز  گرهی  کم  سرمایه  با  و 
کرد:  بیان  کنیم.وی  اقدام  اجرا  برای  داریم 
کارخانه مانند نان رضوی زدن زمان بر است 
و باید پروژه ها زود بازده باشد، مانند صنایع 

روستایی و گیاهان دارویی منطقه از مواردی 
است که روی آن کار می شود.تولیت آستان 
صنایع  برخی  کرد:  اظهار  رضوی  قدس 
زرشک  عناب،  حوزه  در  اینجا  که  تبدیلی 
فروش  به  افزوده  ارزش  با  زعفران  و  است 
آن  روی  می شود  که  کارهایی  و  می رسد 

کارکرد مد نظر است.

تولیت آستان قدس رضوی با بیان اینكه ٢٢ 
بهمن نماد زنده نگه داشتن راه امام)ره( است 
گفت: ٢٢ بهمن بیان خاطرات نیست بلكه هر 
گشایش،  با  همراه  می کنیم  برگزار  که  سالی 
جبهه  که  است  فراملی  و  ملی  پیروزی های 
اسالمی نصیب آن شده است. به گزارش  تسنیم 
رئیسی  سید ابراهیم  حجت االسالم  بیرجند،  از 
دقایقی قبل در جمع مردم در مراسم راهپیمایی 
٢٢ بهمن در بیرجند اظهار کرد: دشمن فتنه 
جدیدی ایجاد کرده و آن هم ایجاد یاس و نا 
امیدی در بین مردم است.وی با بیان اینكه امروز 
حضور فرهیختگان و دلدادگان با هر سلیقه و 
گرایشی را شاهد هستیم که دلداده به انقالب 
اسالمی و پایبند به میثاق با والیت و رهبری 
هستند، افزود: مردم ایران پایبند میثاق با والیت 
و رهبری بوده و تایید کننده آنچه که در این 39 
سال از افتخارات و عزت ها که ملت ایران آفریده 
هستند.تولیت آستان قدس رضوی با بیان اینكه 
همه روزها روز خدا است اما ٢٢ بهمن یوم ا... 
است، بیان کرد: اینكه این روز را یوم ا... می گویند 
برای جلوه قدرت الیزال الهی است که در این 

روز به صورت یک معجزه بود.

نعمت والیت با هیچ چیزی
قابل مقایسه نیست

ساله   4٠ ایران  در  آنچه  امروز  افزود:  رئیسی 

نعمت عظیمی است  ایران شد   نصیب ملت 
که با هیچ نعمتی قابل مقایسه نیست زیرا نعمت 
والیت با هیچ چیزی قابل مقایسه نیست خدا ما 
را غرق نعمت های مادی معنوی قرارداده و تنها 

برای نعمت والیت منت گذاشت.
وی بیان کرد: عنصر امت عنصر امام و مقتدا در 

امت تعیین کننده است امام در این کشور کار 
بزرگی انجام داد که اولین گام احیای اسالم بود 
و در این سالها  دشمنان تالش کردند تا اسالم 
را منزوی کنند اما کار بزرگ امام خاتمه دادن به 
حكومت ستم شاهی بود که باعث ننگ برای 
ملت ایران بود زیرا  خیانت های رژیم شاهنشاهی 

همین بس که  حضور برای حضور خارجی ها  در 
کشور فراهم شده و  برای مردم ما یک سرباز 

آمریكایی حرف وتعیین تكلیف می کرد .

مشکالت جامعه به دلیل 
عدم اعتماد به جوانان است

در  مشكلی  اگر  گفت:  قدس  آستان  تولیت 
جامعه وجود دارد، از آن جایی است که برخی 
به توانمندی جوانان اعتماد نكرده و گره گشایی 
تاکید  رهبری  اما  می دانند  مرزها  خارج  در  را 
نگر  وبرون  زا  برون  مقاومتی  اقتصاد  دارنددر 
شود. استفاده  کشور  علمی  توانمندی  از  باید 

قالب بودن نگاه رهبری در همه شئون 
زمینه رفع مشکالت کشور است

می  خود  شعارهای  در  کرد:مردم  بیان  وی 
خواستند در جامعه عدالت اجرا شود و امام هم بر 
این امر هم تاکید داشت و همه  تالش ها برای 
تحقق جامعه اسالمی بود اما   برخی کاستی 

ها وجود دارد و سئوال این است چرانسبت به 
مسائلی مانند اقتصادی معیشتی مشكالتی داریم 
اگر بخواهیم یک جمله بگوییم این است که از 
اول پیروزی انقالب هر جا باروحیه انقالبی عمل 
شد  حوزه موفقیت ما بود اما آنجا که زاویه گرفتند 
برای دست اندرکاران، اما آنجا جای مشكل ما 

بود هر کدام از مشكالت از آن جایی است که 
نگاه کارشناس مسئول با نگاه مردم فاصله داشت 
قالب بودن نگاه رهبری در همه شئون زمینه رفع 

مشكالت کشور و پیشرفت جامعه است.

زمینه  مجازی  ملی  تاسیس شبکه  با 
شغلی زیادی فراهم می شود

رئیسی افزود: امروز دست یافته بشر به نام اینترنت 
بر تمام الیه های زندگی جا پیدا کرده و کسی 
منكر آن نیست اما رهبری به همه دولت مردان 
فرمودند شبكه ملی تاسیس شود زیرا راه اندازی 
شبكه ملی ما را از خطرها  مصون می سازد ، شبكه 
ملی امری روشن و برتر است  و این امرشدنی 
است. اقتصاد فضای مجازی امروز صد هزار نفر 
را مشغول کرده که اگر ملی باشد بیشتر فضای 
اشتغال فراهم می شود.وی با بیان اینكه هیچ جای 
خراسان جنوبی  قابل مقایسه با قبل نیست وکار 
زیاد شده ادامه داد:اما وضع موجود با وضع مطلوب 
فرق دارد،  وی افزود مردم ما  در پیروزی انقالب 
سربلند بوده  وتهدیدها را به فرصت تبدیل کردند،  
تولیت استان قدس عنوان کرد: مردم خراسان 
جنوبی پای کار هستند زیرا امروز  جمعیت بی 
نظیری و تماشایی در راهپیمایی شرکت کرده  
ومدیران ما برای این استان باید کار و تالش 
بیشتری کرده و  مشكالت معیشتی با حساسیت 
شود. برطرف  مدیران  همت  با  و  شود  دنبال 

تولیت آستان قدس رضوی گفت: با بهره گیری 
رفت  برون  امكان  کشور  نخبگان  ظرفیت  از 
ازوضعی که دشمن برای ما ایجاد کرده است، 
وجود دارد و رفع مشكالت کشور امكانپذیر می 
شود.حجت االسالم سید ابراهیم رئیسی   در 
دانشگاهیان  دانشجویان،  با  صمیمی  نشست 
افزود: دشمن به هیچ  و خادمیاران در بیرجند 
کشور  در  ایران  ملت  که  نیست  راضی  وجه 
خود دستاوردی داشته باشد.وی بیان کرد: علم 
و دانش اقتدار به همراه دارد و این دانش باید 
به بازار و تولید وصل شود و این یعنی ارتباط 
با دانشگاه و حوزه صنعت و تولید ایجاد شود.
وی با بیان اینكه مثلث علم، اقتصاد و سیاست 
یک کشور را توانمند می کند گفت: خراسان 
جنوبی با وجود اینكه در نقطه صفر مرزی قرار 
دارد اما کمترین آمار جرم و جنایت مربوط به 
این استان است.وی گفت: فرهنگ مردم استان، 
آنها را از ارتكاب به جرم و جنایت باز می دارد 

و این سرمایه بزرگ خراسان جنوبی است.وی 
گفت: کشورهای همجوار ما و کشور هند به 
میزانی که ما پول نفت داریم از فضای مجازی 
های  گروه  گفت:  دارند.وی  درآمد  دیجیتال  و 
جهادی را فعال و حمایت کردیم و سال گذشته 
صدها گروه دانشجویی در نقاط مختلف خدمت 
کردند و حمایت از گروه های جهادی در دستور 
کار قرار دارد.رئیسی گفت: مقام معظم رهبری 
در دوره ریاست جمهوری خود گفته بودند که 
اقتصاد  خراسان جنوبی، سنگ است و این نوع 
سنگ که در نهبندان و سربیشه  وجود دارد در 
بسیاری از کشورهای مدعی اقتصاد، وجود ندارد.
باید از ظرفیت سنگ های  وی تصریح کرد: 
تزئینی استان برای تولید و اشتغال به درستی 
استفاده شود.  نماینده مردم خراسان جنوبی در 
مجلس خبرگان رهبری افزود: کشوری که منابع 
غنی نداشته باشد باید به راه های تامین منابع 
فكر کند اما کشور ایران با عنایت خداوند متعال 

منابع خدادادی دارد و باید به دنبال افزایش بهره 
وری استفاده از منابع باشیم.

ارتقای  برای  رضوی  قدس  آستان 
سالمت خراسان جنوبی کمک کند

این  بیرجنددر  پزشكی  علوم  دانشگاه  رئیس 
ارتقای شاخص های  اینكه  بر  تاکید  با  دیدار 

مرزی  مناطق  در  جمعیت  حفظ  به  سالمت 
استان کمک می کند، درخواست کرد آستان 

قدس رضوی در این جهت با دانشگاه علوم 
اظهار  قائمی   پزشكی همكاری کند. کاظم 
چند  در  بیرجند  پزشكی  علوم  دانشگاه  کرد: 
سالمت  نظام  طرح  اجرای  با  اخیر  سال 

کارهای بزرگی را در منطقه محروم خراسان 
به  اشاره  با  وی  است.  داده  انجام  جنوبی 
ساله،   ١٨ های  خشكسالی  و  مشكالت  
گفت: یكی ازمشكالت مهم این استان مرزی 
مسئله حفظ جمعیت است و این وظیفه ما را 
سنگین می کند. رئیس دانشگاه علوم پزشكی 
بیرجند با تاکید بر اینكه ارتقای شاخص های 
می کند،  کمک  جمعیت  حفظ  به  سالمت 
ادامه داد: در این خصوص اگر چاره اندیشی 
نشود با خالی شدن روستاهای  مرزی استان 
به  کشور  شرق  برای   تهدید  این  سكنه  از 
دانشجویی  بسیج  مسئول  آمد.  خواهد  وجود 
تامین  اینكه  بر  تاکید  با  نیز  بیرجند  دانشگاه 
اما  است  استان  مردم  عمومی  مطالبه  آب 
هنوز در این زمینه کارخاصی  انجام  نگرفته 
باروری  موضوع  در  همچنین  افزود:  است، 
ابرها  مشكل وجود دارد و با وجود اینكه ماده 
نیست. پرواز  اما  است  دسترس  در  باروری 

قوسی - چهل و چهارمین جلسه شورای شهر 
اسالمی بیرجند با حضور ٨ نفر از اعضا و شهردار 
بیرجند برگزار شد. میری با بیان اینكه بعضی از 
امالک بافت فرزان که در مسیر تعریض و اجرای 
پروژه قرار دارند، باید تعیین تكلیف شوند، اظهار 
مسكن  و  عمران  قرارداد شرکت  مهلت  کرد: 
سازان در اجرای طرح فرزان پایان یافته و باید 
مشخص شود چه مقدار از تعهدات خود را انجام 
داده است. سپس ابراهیم تقی زاده یادآور شد: 
شرکت مذکور بیش از ١٠٠ ملک را به تملک 
خود در آورده که موقعیت ملک ها به صورت 
پراکنده است. ٧ ملک در مسیر تعریض قرار دارند 

که باید هر چه سریعتر تعیین تكلیف شوند. 
معاون  گفت:  باره  این  در  نیز  بیرجند  شهردار 

وزیر راه و شهرسازی در سفر خود به بیرجند 
قول  مسیر،  در  باقیمانده  امالک  تملک  برای 
و  مالكین  بین  مختلفی  جلسات  داد.  مساعد 
شهرداری برگزار شده و با تملک اراضی با قیمت 
کارشناسی موافقت شده است و 5 مالک اجازه 
دادند بر اساس قرارداد عمل شود. جاوید ادامه 
داد: شرکت عمران و مسكن سازان برای احداث 
پل موسی بن جعفر ٢ میلیارد تومان تعهد کرده 
که هم اکنون کمكی انجام نشده و قسمتی از 
امالک باقی مانده است. وی اضافه کرد: این 
شرکت در نظر دارد امالک تملک شده را به 
قیمت خریداری شده به شهرداری منتقل کند 
که با توجه به نرخ باالی خرید، این موضوع را 

نپذیرفته ایم.

تعیین تکلیف بخشی از 
اراضی تعاونی شاهد

تعاونی  اراضی  وضعیت  به  اشاره  با  طاهری 
چندمنظوره شاهد در معصومیه پایین، بیان کرد: 
که  است  شهدا  خانواده  به  مربوط  اراضی  این 
اعضای این تعاونی در ١٧ سال قبل زمینی را 
از شهرداری گرفته اند. وی ادامه داد: اعضا هنوز 
نتوانسته اند قطعات را تفكیک کنند و طی نامه 
رییس  بودند.  ای خواستار صدور سند جداگانه 
کمیسیون حقوقی اضافه کرد: یک قطعه زمین 
به مساحت 6١6٢٠ مترمربع تفكیک شده و برابر 
سند رسمی در سال ٧٧ به شهرداری بیرجند منتقل 
شده است. شهرداری نیز در سال ٨٠ از این میزان 
اراضی، 3345٨ سهم مشاع به تعاونی چند منظوره 

عام شاهد منتقل کرده است. طاهری خاطرنشان 
کرد: این تعاونی به خاطر تداخل و تعارضی که 
بین پالک ها وجود داشت در هیات نظارت ثبت 
استان این موضوع را رسیدگی و در نهایت رأی 
را صادر کرد. این رأی مورد اعتراض مالكین قرار 
گرفت و اخیرا شورای عالی ثبت کشور دستور 
بررسی و انجام اقدامات الزم را به اداره ثبت بیرجند 
داده است. وی بیان کرد: بنا به تصمیم و تدبیر 
کمیسیون حقوقی شورای شهر و کلیه اعضا و 
برای  شهرداری  که  است  شده  مقرر  مالكین، 
قسمتی از اراضی که اعتراضی صورت نگرفته 
است طرح تفكیكی را تنظیم کند. وی ادامه داد: 
برای آن قسمت از اراضی که مورد اختالف است، 

باید شهرداری با شرکت تعاونی مذاکره کند.

ساخت کلینیک در مهرشهر
رئیس شورا با بیان اینكه به منظور ارائه خدمات 
بهداشتی و درمانی، باید درمانگاه شبانه روزی در 
مهرشهر احداث شود، اظهار کرد: این موضوع در 
شورا مطرح و اراضی با کاربری درمانی مشخص 
شده است و نیاز به موافقت راه و شهرسازی برای 
واگذاری زمین دارد تا طرح را اجرا کنیم.در ادامه 
حسنی صفت با با بیان اینكه مردم این منطقه، 
روستایی  بیمه  دفترچه  از  اما  هستند  شهری 
استفاده می کنند، گفت: باید دفترچه روستایی 
همگانی  سالمت  دفترچه  به  شهروندان  این 
تغییر پیدا کند. وی عنوان کرد: مردم این منطقه 
برای درمان تنها باید در ساعات اداری به مرکز 

بهداشت مراجعه کنند.

حوادث استان

 اتصالی سیم های برق علت حادثه 
آتش سوزی سالن فرزان  

گروه خبر-مدیرعامل سازمان آتش نشانی بیرجند با 
تأکیر بر اینكه دستگاه ها توصیه های آتش نشانی را در 
زمینه رعایت نكات ایمنی جدی بگیرند گفت: اتصالی 
سیم های برق علت حادثه سالن عالمه فرزان است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان جنوبی 
نیز با بیان اینكه هر گونه نظارت غیر کارشناسانه در 
فضای مجازی در زمینه علت حادثه آتش سوزی رد 
می شود گفت: سالن عالمه فرزان در آینده نزدیک 
بازسازی می شود و در اختیار هنرمندان استان قرار 
این سالن  کرد:  اظهار  احمد محبی  گرفت.  خواهد 
یكی از سالن های مجهز در استان است و نگهبان 
به صورت ٢4 ساعته از سالن بازدید کرده و رصد 
می کند. محبی افزود: مهمترین دغدغه و تالش ما 
در راستای بازسازی سالن فرزان است که استاندار نیز 
تاکید کردند که این امر هر چه زودتر محقق شود. 

یکسال حبس جزای قاچاق
 دام زنده در نهبندان

فرد متخلفی که اقدام به حمل دام زنده بدون مجوز حمل 
از دامپزشكی در شهرستان نهبندان کرده به یک سال 
حبس محكوم شد محمد راه انجام از مردم خواست: 
در زمینه جابجایی و حمل ونقل دام زنده با شبكه های 
دامپزشكی هماهنگی کنند تا برابر مقررات و اصول 
انجام شود. اقدامات الزم  حمل بهداشتی دام زنده 

کاالیی که به نام
“رضوی” مزین است

 باید باکیفیت باشد
به  که  کاالیی  گفت:  رضوی  قدس  آستان  تولیت 
عنوان “رضوی” مزین است، باید از کیفیت بسیار 
خوبی برخوردار بوده و شاخص های کیفی فراتر از  

استانداردهای معمول داشته باشد. آیت ا... سید ابراهیم 
رئیسی شامگاه شنبه در بازدید از  کارخانه هبلكس 
رضوی بیرجند و در جمع کارگران این کارخانه اظهار 
کرد: با تبلیغات نمی توان کیفیت یک محصول را به 
مشتری القاء کرد، آن چیزی که کیفیت یک کاال را 
اثبات می کند، تجربه استفاده از آن است. آیت ا... سید 
ابراهیم رئیسی  با بیان اینكه زمینه برای توسعه کارخانه 
هبلكس رضوی وجود دارد و ما آماده سرمایه گذاری 
که  است  فراهم  امكان  این  اظهارکرد:  هستیم 
سود این مجموعه صرف توسعه یافتگی آن شود. 

تازه های ورزشی استان

 منابع مالی بنگاه های تولیدی برای 
بازسازی تأمین می شود 

دادرس مقدم-رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت 
و  شناسایی  العمل  دستور  ابالغ  از  جنوبی  خراسان 
تامین مالی بنگاه های صنفی تولیدی برای بازسازی 
و نوسازی از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت خبر 
داد. داوود شهرکی اظهار کرد: این دستور العمل با 
توجه به ضرورت انجام حمایت های الزم از بنگاه های 
خرد، کوچک و متوسط که بخش قابل توجهی از آنها 
در حوزه اصناف تولیدی فعالیت می کند و با توجه به 
لزوم ارتقای توان تولید ملی، برای بازسازی و نوسازی 
بنگاه های صنفی تولیدی ابالغ شده است. شهرکی 
ادامه داد: بنگاه های تولیدی مشمول این دستورالعمل 
از شرایط نداشتن بدهی غیرجاری، چک برگشتی، 
رعایت  نامه  “آیین  مفاد  و  مالكانه  نسبت  رعایت 
شاخص های مالی در اعطای تسهیالت به اشخاص 
حقیقی و حقوقی توسط بانک های دولتی” مستثنی 
است. وی  افزود: متقاضیان می بایست، در سامانه 
اصناف به نشانی www.iranianasnaf.ir در 

قسمت تأمین مالی بنگاه صنفی تولیدی اقدام کنند.

درمانگاه تامین اجتماعی در شمال شهر 
بیرجند احداث می شود

مدیر درمان تامین اجتماعی خراسان جنوبی گفت: به 
زودی مرکز درمانی تامین اجتماعی در شمال شهر 
بیرجند احداث می شود. فرزاد فیروزی اظهار کرد:  
مرکز درمانی تامین اجتماعی در شمال شهر بیرجند 
کلنگ زنی  از  همچنین  فیروزی  می شود.  احداث 
مجموعه همایش و آموزش مدیریت درمان تامین 
اجتماعی خبر داد و افزود: این مجموعه شامل یک 
سالن همایش اصلی با ظرفیت 6٠٠ نفر و سالنهای 
اجتماعات جانبی با ظرفیت های ١5٠ نفر، ١٠٠ نفر 
و غیره است. فیروزی اظهار کرد: بهره برداری از فاز 
دوم بیمارستان حضرت ابوالفضل العباس)ع( بیرجند 
) میالد 3( با ١٢ میلیارد تومان اعتبار آغاز شد. وی 
از کلنگ زنی مرکز مجهزی با عنوان پلی کلینیک 

تخصصی در قاین خبر داد.  

پوالدمرد خراسان جنوبی با گردن آویز 
نقره در سکوی نایب قهرمانی ایستاد

اندام  پرورش  و  بدنسازی  هیأت  غالمی-رئیس 
خراسان جنوبی گفت: در مسابقات قوی ترین مردان 
مدال  کسب  با  ظفره  سیدمصطفی  کشور  شرق 
زد.  تكیه  رقابت ها  نایب قهرمانی  جایگاه  بر  نقره 
محمدپرست اظهار کرد: پرونده مسابقات قهرمانی 
قوی ترین مردان شرق کشور گرامیداشت دهه فجر 

در خراسان شمالی بسته شد.
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آموزشكده فني و حرفه اي سما بيرجند در نظر دارد: قسمتي از اراضي تحت تملك خود را به شرح ذيل از طريق مزايده عمومي به فروش برساند.

توضيحاتقيمت پايه كل )ريال(قيمت پايه هرمتر مربع )ريال(متراژ)متر مربع(كاربريپالك ثبتينشاني ملكرديف

داراي پروانه ساخت به 3049/062/500/0007/622/650/000آموزشي45 فرعي از 246 اصليتقاطع بلوارپيامبر اعظم)ص( و بلوار شهداي عبادي، حاشيه كمربندي ، مقابل پارك جنگلي1
تاريخ صدور 92/06/05

-18002/500/0004/500/000/000آموزشي9 فرعي از 246 اصليتقاطع بلوارپيامبر اعظم)ص(  و بلوار شهداي عبادي، حاشيه كمربندي ، مقابل پارك جنگلي2

-2519/623/500/0008/818/670/000درماني46 فرعي از 246 اصليتقاطع بلوارپيامبر اعظم)ص(  و بلوار شهداي عبادي، حاشيه كمربندي ، مقابل پارك جنگلي3

متقاضيان مي توانند جهت بازديد و كسب اطالعات بيشتر 
و دريافت اسناد مزايده از تاريخ درج اين آگهي ظرف مدت 
10)ده( روزكاري به نشاني بيرجند، تقاطع خيابان شهيد 
محالتي و آيت ا... غفاري، جنب مهمانسراي دانشگاه آزاد 
اسالمي ، ساختمان آموزشكده فني و حرفه اي سما حوزه 

اداري و مالي مراجعه نمايند و يا با تلفن 32342562 تماس حاصل نمايند. 
“ساير شرايط مزايده در اسناد مزايده )فرم هاي مربوطه( درج شده است.”

 "آگهي مزايـده"

شركت توسعه بازاريابی و فروش ماد با وكالت از بانك ملت در نظر دارد: امالک مشروحه ذيل در استان خراسان جنوبی را از طريق مزايده عمومی شماره 96/170 به فروش برساند. متقاضيان می توانند جهت كسب اطالعات بيشتر  و همچنين دريافت اسناد مزايده از تاريخ 96/11/23  
لغايت 96/12/3 از ساعت 7/30 الی 14 به آدرس ذيل مراجعه فرمايند. آخرين مهلت تحويل اسناد مزايده تا پايان وقت اداری روز پنجشنبه مورخ 96/12/3 می باشد. ضمنا جلسه بازگشايی پاكت ها و اعالم برندگان مزايده ساعت 10 صبح روز چهارشنبه مورخ 96/12/9 در محل دفتر مركزی 

شركت برگزار می گردد. 
 شركت در قبول يا رد يک يا كليه پيشنهادات مختار خواهد بود. توضيحات: الف( در فروش های نقدی شرايط پرداخت به صورت 40 درصد پيش  پرداخت، 40 درصد حداكثر 2 ماه بعد )همزمان با تحويل ملک( و 20 درصد هنگام تنظيم سند در دفترخانه می باشد. ب( ساير شرايط مزايده فروش امالک در اسناد مزايده درج گرديده است.

 مبلغ با احتسابقيمت پايهمتراژ )متر مربع(كاربریكد شناسهرديف
تخفيف

 شرايط
فروش

توضيحاتآدرس

اعيانعرصه

با وضعيت موجود دارای متصرف )همكف مسكونی: 112/60 متر مربع - همكف تجاری 32/90 متر مربع - پاركينك بيرجند- خيابان شهيد محالتینقد***240336/49/300/000/000مسكونی/تجاری110924
همكف: 30/5 متر مربع - طبقه اول 160/4 متر مربع(

با وضعيت موجود دارای متصرف با بهره برداری تجاری با كاربری مسكونی به مساحت 36/71 متر مربعقائنات شهر اسفدن- بلوار امام خمينی- نبش امام خمينی 19نقد***225/17108/03351/817/500مسكونی29927

با وضعيت موجود دارای متصرفزيركوه روستای استند- مقابل حمام قديمنقد***221/75122/60452/610/000مسكونی39925

با وضعيت موجود دارای متصرفزيركوه روستای استند- حاشيه ميداننقد***228/0880/05173/669/600مسكونی49924

با وضعيت موجود دارای متصرفزيركوه روستای استند- كوچه مسجدنقد***163/57106/17236/239/800مسكونی59923

با وضعيت موجود دارای متصرفزيركوه روستای استندنقد***161/8268/48144/398/400مسكونی69922

با وضعيت موجود دارای متصرف كارخانه توليد كننده لوله و پالستيك  است متراژ عرصه  و اعيان تقريبی می باشدسرايان شهرك صنعتی كيلومتر 5 جاده سرايان آيسك قطعه 604نقد***2978345/51/876/810/000صنعتی77211

با وضعيت موجود دارای متصرفزيركوه روستای استند - كوچه نانوايینقد***188/5955/30134/930/800مسكونی89921

با وضعيت موجود دارای متصرفزيركوه روستای استند- باالی دهنقد***186/59122/5277/390/800مسكونی99920

با وضعيت موجود ملك مشاعی دارای متصرف)نهبندان، خيابان شهدا )شهيد آتشدست( نبش چهار راهنقد***3969/68244465/368/247مسكونی1011007

با وضعيت موجود دارای متصرف ملك دارای همكف  و طبقه اول است )اعيانی هركدام 118/5 متر مربع+ 15/5 خر پشته(بيرجند، خيابان نيايش، نبش نيايش 14، پالك 66نقد***180252/54/100/000/000مسكونی1110779

قاين، كيلومتر 5 جاده قاين زيركوه، شهرك صنعتی قايننقد***514520356/957/000/000صنعتی12305477
 حاشيه بلوار تالش غربی قطعات 240 و 241

با وضعيت موجود  متراژ عرصه و اعيان تقريبی می باشد

 با وضعيت موجودبيرجند، ميدان امام خمينی، حاشيه ميدان ضلع جنوبینقد***483/12132645/600/000/000تجاری/ اداری131189

با وضعيت موجود ملك مشاعی )2796 سهم مشاع از 6477 سهم( فاقد ماشين آالت متراژ عرصه و اعيان تقريبی می باشدشهرك صنعتی سرايان ملك شركت توليدی كشاورزی بهاراننقد64771584/51/449/898/8881/304/908/999صنعتی1410233

 بيرجند، خيابان مدرس، بيست متری سوم شرقی آيت ا... مدرسنقد***3/536/115/000قدرالسهممسكونی1510588
پالك 51، طبقه سوم

با وضعيت موجود دارای متصرف

آدرس و تلفن نمايندگی استان: بيرجند، خيابان شهيد محالتی، سرپرستی بانك ملت   تلفن: 32446616- 32445575    آدرس و تلفن دفتر مركزی: تهران، بزرگراه آفريقا، نرسيده به چهار راه جهان كودك، كوچه ژوبين، پالك 5   تلفن : 88781317 -88872200


