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سرمقاله

آمدیم حاال نوبت شماست؛
اعتماد و اتحاد مردم را 
قدر بدانیم

* سید علیامیرآبادیزاده

جمهوری  ریاست  انتخابات  دوره  دوازدهمین 
وپنجمین دوره انتخابات شوراهای اسالمی شهر 
باشکوه هرچه  اردیبهشت  روز جمعه ۲۹  وروستا 
تمام تر وحضور حداکثری مردم برگزار شد و برگ 
زرین دیگری از حماسه ایرانیان در تاریخ ثبت و 
و  ملت  برگزیده  جمهور  رئیس  به  گردید.  ضبط 
 منتخبان شوراهای شهر  و روستا تبریک می گوییم 
از  پیش  از  بیش  خدمت  توفیق  ایشان  برای  و 

درگاه خداوند خواستاریم .  
در خراسان جنوبی ۸۵.۲۲ درصد واجدان شرایط 
رأی دادن پای صندوق ها آمدند که در این زمینه 
استان ما جزء پنج استان برترکشور قرار گرفت. 
همراهی  و  وفاداری  نشانه  درخشان  رآی  این 
همیشگی مردم  شریف این استان است . و هم 
وظیفه  به  مردم خوب  مثل همیشه  اینکه  شاهد 
به  که  است  منتخبان  نوبت  وحال  کردند  عمل 

وعده های خود عمل نمایند.
و تمام تالش خود را برای تحقق خواسته های 
مردم به کار گیرند این مسئولیت امانتی بزرگ در 
های  فرصت  این  قدر  باید  و  است  آنان  دستان 

ارزشمند خدمتگزاری را بدانند.
زیبایی  به  رهبری  معظم  مقام  باره  همین  در 
فرمودند: پیروز انتخابات شمامردم ایرانید و نظام 
جمهوری اسالمی. جایی دیگری نیز بیان کردند: 
شنبه پس از انتخابات باید روز مهربانی و بردباری 
باشد. حاال یادمان باشد نامزد  ریاست جمهوری 

که رآی آورده   ) ادامه سرمقاله در صفحه ۲ (

 رهبر معظم انقالب : 

پیروز انتخابات، مردم ایران 
و نظام جمهوری اسالمی هستند

استاندار: مشارکت 85 درصدی مردم 
خراسان جنوبی در انتخابات 96

صفحه 7

اول تخفیف؛
بعد التماس برای عمل به تعهد!

صفحه 7

اصل و سود سپرده گذاران 
کاسپین آب رفت

صفحه 7

فهرست نهایی نتایج انتخابات 
شورای اسالمی شهر بیرجند ؛ دوره پنجم

صفحه 7

پیام تشکر استاندار خراسان جنوبی
 از حضور پرشور مردم در انتخابات

صفحه 7

در پی حضور پر شکوه و حماسی مردم در دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسالمی شهر و 
روستا، حضرت آیت ا... خامنه ای رهبر معظم انقالب اسالمی پیام تشکر و قدردانی صادر و بر نکات مهمی تأکید کردند.متن پیام رهبر انقالب 

اسالمی به این شرح است:
جشن حماسی انتخابات روزجمعه،  بار دیگر گوهر درخشاِن عزم و اراده ی ملی را در برابر چشم جهانیان به جلوه آورد. مشارکت گسترده و پرشور 
شما، و هجوم مشتاقانه به مراکز رأی گیری، و تشکیل صفهای طوالنی برای رسیدن به صندوق های رأی در همه جای کشور، و از همه ی 
قشرهای اجتماعی، نشانه ئی آشکار از استحکام پایه های مردم ساالری اسالمی و دلبستگی همگانی به این موهبت بزرگ پروردگار بود و ایران 
و ایرانی را در آزموِن میدان عمل، سرافراز و روسفید کرد. دیروز با این حضور متراکم و افکندن بیش از چهل میلیون برگه ی رأی در صندوقها، 
نصاب تازه ئی در انتخابات ریاست جمهوری پدید آمد و پیشرفت روزافزون ملت ایران را در عرصه ی حضور و بروز قدرتمندانه نشان داد. ایران 
اسالمی بار دیگر بدخواهان و کین ورزان و حسودان را عقب نشانید و دل دوستان و تحسین کنندگان خود را لبریز از شادی و افتخار کرد. پیروز 
انتخابات دیروز، شما مردم ایرانید و نظام جمهوری اسالمی است که به رغم توطئه و تالش دشمنان، توانسته است اعتماد این ملت بزرگ را به 
طور فزاینده جلب کند و در هر دوره درخشش تازه ئی نشان دهد. آزمون برجسته ی دیروز تنها مشارکت گسترده نبود، ... ) ادامه خبر در صفحه ۲ (  هر
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س 

عک

حسن روحانی :  
رای شما کشور را 

از توقف و تردید به در آورد

مصطفی هاشمی طبا:
روحانی تالش هرچه بیشترش  را 

به کار خواهد بست

محمدرضا عارف:
 رآی باالی مردم پشتوانه عظیمی

 برای ادامه خدمت

سیدمصطفی میرسلیم :
مراتب تبریک خود را 

به رئیس جمهوری تقدیم میکنم

چامسکی: غرب در برابر آیت ا...خامنه ای تحقیر شد / موگرینی با تبریک به روحانی: آماده ادامه همکاری ها هستیم/ جهانگیری: ملت شریف، زنان، مردان و جوانان عزیز گل کاشتید/ اولویت های جدید حج 96 اعالم شد / نصب 6۰۰ دوربین جدید در جاده ها برای برخورد با رانندگان متخلف / آغاز رتبه بندی تعاونی ها از خرداد / صفحه2
 صفحه 2 صفحه 2 صفحه 2 صفحه 2

روحانی رئیس جمهور دوازدهم
علی برکت ا...

جناب آقای مهندس میری 
انتخاب بجا و شایسته جناب عالی را به عنوان 

نماینده مردم در شورای اسالمی شهر بیرجند 
تبریک عرض نموده، بی تردید خدمتگزاری به مردم، فرصت 
مغتنمی است که امیدواریم با نگاه مدبرانه شما  هم مشمول 

لطف حق تعالی قرار گیرد و هم اسباب رضایت خاطر آحاد مردم عزیز را فراهم آورد 
که آنچه باعث سرافرازی و سربلندی است خرسندی مخلوق و خشنودی خالق است.

مصطفی بیابانی  

مردم شریف و همیشه در صحنه بیرجند
اصناف و بازاریان گرامی

با عرض تبریک حضور حماسی شما در انتخابات ریاست جمهوری و شورای 
اسالمی شهر و روستا و عرض تبریک به منتخبین شما، اینک که با اعتماد شما 
به حقیر بار دیگر توفیق خدمتگزاری در سنگر شورای اسالمی شهر بیرجند 
نصیبم شده، ضمن شکرگزاری به درگاه پروردگار امیدوارم بتوانم به پاس این 
همت و حضور شما پای صندوق های رای خدمات شایسته ای به مردم شهرم  

ارائه نمایم. ان شاء ا...

مرتضی یزدان شناس- منتخب دوره پنجم شورای اسالمی شهر بیرجند

اکنون مشیت الهی بر این تعلق گرفت که روح بلند  
پدری مهربان مرحوم 

 حاج اکبر  پورخبـاز 
نبودنش  چه  اگر  گرفت.  آرام  اش  ابدی  جایگاه  در 
به  اما  شکست،  را  ما  تحمل  و  صبر  شاخه های 
عبارات  ترین  شایسته  با  قدرشناسی  و  ادب   رسم 
می ستاییم همت عالی بزرگوارانی را که به هر طریقی 

گرد و غبار غم از قلب های شکسته ما زدودند.
همدردی  ابراز  و  دریغ  بی  لطف  از  وسیله  بدین   

صمیمانه همه عزیزانی که به انحای مختلف تسلی بخش دل غمدیده ما بودند، سپاسگزاریم.

خانواده پورخباز
جناب آقای محمد رضا تاجدینی
جناب آقای حسن رضا تاجدینی
جناب آقای روح ا... بهارشاهی

انتخاب شایسته شما بزرگواران را به عنوان نمایندگان شورای اسالمی روستای تجگ 
تبریک عرض نموده، ازخداوند منان موفقیت روزافزون شما عزیزان را مسئلت دارم.

محمدآدینانی

بدین وسیله از کلیه سروران ارجمند، اقوام، دوستان و ارگان ها
 که در مراسم تشییع و تدفین و مجالس ترحیم 

شادروان حاجیه فاطمه صادقی 
)همسر حاج حسن رضا مردانی( 

شرکت نموده و یا با ارسال اطالعیه ، پالکارد و ... ما را مورد لطف خود قرار داده و ابراز همدردی نمودند 
صمیمانه تقدیر و تشکر می نماییم.

خانواده مردانی

در بهاری دیگر دومین سالگرد درگذشت
 پدر عزیزمان بزرگ خاندان 

شادروان محمد محمدی شادان
 )بازنشسته نیروی انتظامی(

را با ذکر فاتحه و صلواتی گرامی می داریم. روحش شاد

خانواده محمدی شادان

یادبود 

اعطای نمایندگی بیمه های عمر و تامین آتیه
شرکت بیمه پاسارگاد )سهامی  عام( براساس آیین نامه شماره 54 بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران درنظر دارد از میان افراد واجد شرایط تعداد 
محدودی نماینده بیمه عمر در بیرجند و سایر شهرستان های استان پذیرش نماید.

مزایای ویژه اخذ نمایندگی :
برگزاری دوره آموزشی رایگان

عقد قرارداد نمایندگی با شرکت بیمه پاسارگاد
پرداخت کارمزد تا پایان مدت بیمه نامه های 

صادره

درج سابقه فروش به نام نماینده
دریافت وام و بیمه تکمیل درمان

عدم نیاز به دفترکار و سرمایه
فعالیت نیمه وقت و تمام وقت )دانشجویان، 

کارمندان و...(

شرایط اخذ نمایندگی :
حداقل سن 22 سال

مدرک تحصیلی دیپلم و باالتر
عدم سوء پیشینه کیفری و اعتیاد

کلیه متقاضیان می توانند با دردست داشت مدارک شناسایی از تاریخ درج آگهی به مدت یک هفته به آدرس: 
بیرجند- خیابان معلم- خیابان فردوسی- بیمه پاسارگاد مراجعه نمایند.  ۰9156666۰۰7/ 6 - 32422885

بار دیگر ملت سرافراز و والیتمدار ایران 
در لبیک به پیام مقام معظم رهبری 

با شرکت پرشور و انقالبی خود در انتخابات، حماسه سیاسی را  با پیروزی 
و افتخار تحقق بخشیدند.

  ضمن تشکر و قدردانی، موفقیت و سربلندی هر چه بیشتر همشهریان 
عزیز را از درگاه ایزد متعال مسئلت داریم.

شورای اسالمی شهر بیرجند

شرح در صفحه آخر

مداح اهل بیت، برادر بزرگوار جناب آقاي محمد رضا خوشحال

مدیر دفتر زیارتي مشكوه خوسف وکاروان هاي زیارتي
انتخاب شایسته و مجدد جناب عالی را در 

دوره پنجم  انتخابات شوراهاي شهر با باالترین راي 
از سوي مردم قدرشناس شهرخوسف

که بیانگر تعهد ،کارآمدی،لیاقت و شایستگی  های برجسته آن برادر گرامی   
در صحنه های خدمت صادقانه به نظام و میهن اسالمی و مردم است، تبریک 
عرض نموده ، امیدواریم همچون گذشته در راستای تحقق اهداف ارزشمند 
نظام مقدس جمهوری اسالمی و خدمت به شهروندان  والیت مدار خوسف همواره موفق و موید باشید.   

جمعي  ازکارگزاران زیارتي
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بازگشایی سامانه کارورزی ویژه ثبت نام فارغ التحصیالن بیکار

مهر - پس از گذشت یک هفته از فعالیت سامانه کارورزی وزارت کار ویژه ثبت نام فارغ التحصیالن جویای کار، این 
سایت از دسترس خارج شد و عمال امکان ثبت نام برای متقاضیان وجود نداشت.اما وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در 

اطالعیه ای اعالم کرد که این سامانه  از سوی مرجع قضایی از دسترس خارج شده است که بازگشایی شد.

آغاز رتبه بندی تعاونی ها از خرداد

مهر - مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه گذاری 
با اشاره به برنامه های صندوق ضمانت  تعاون 
از  حمایت  جهت  در  تعاون  گذاری  سرمایه 
طرح های اشتغال زا در سال »اقتصاد مقاومتی؛ 
تولید - اشتغال« گفت: برنامه نخست صندوق 
در این زمینه حمایت از طرح های دانش بنیان 
است بدین ترتیب که در سال جاری ۱۰۰ درصد 
تسهیالت پرداختی بابت طرح های دانش بنیان 
تضمین می شوند. مهدی حسین نژاد همچنین 
و  داد  خبر  تعاونی  شرکت های  بندی  رتبه  از 
گفت: این طرح از اواخر خردادماه آغاز می شود و 
در ۳ فاز به تمام شرکت های تعاونی و غرتعاونی 

تعمیم داده می شود.

نصب ۶۰۰ دوربین جدید در جاده ها 
برای برخورد با رانندگان متخلف

مهر- به نقل از سازمان راهداری و حمل ونقل 
جاده ای، داود کشاورزیان گفت: در سال گذشته 
اقدامات مربوط به ایمن سازی و ارتقای سطح 
سفرهای  ایمنی  راستای  در  ها  راه  سرویس 
جاده ای انجام شد.وی در زمینه هوشمندسازی 
اظهار  اطالعات  به  آزاد  دسترسی  و  جاده ها 
ثبت  سامانه  دستگاه   ۶۰۰ تاکنون  داشت: 
تخلفات سرعت در محورهای شریانی نصب و 
امسال هم جهت  پایان  تا  و  اندازی شده  راه 
نصب ۶۰۰ سامانه دیگر برنامه ریزی شده است.

اولویت های جدید حج 9۶ اعالم شد

ایرنا- سازمان حج و زیارت با اعالم اولویت های 
جدید حج تمتع 9۶ مرحله دوم ثبت نام در 
کاروان های حج را برای ودیعه گذاران از دیروز 
)شنبه( آغاز کرد. مرحله اول ثبت نام کاروان های 
حج 9۶، از 24 اردیبهشت ماه تا روز پنج شنبه 
گذشته ادامه داشت و مرحله دوم ثبت نام از 
دیروز )شنبه ۳۰ اردیبهشت( برای کسانی که 
آغاز  نکرده اند،  ثبت نام  تاکنون  دلیلی  هر  به 
چنانچه  افزاید:  می  حج  سازمان  است.  شده 
روز  این چند  دلیلی در  به هر  ودیعه گذاری 
قادر به ثبت نام نباشد، می تواند با مراجعه به 
سامانه haj.ir.haj96 و یا مراجعه به دفاتر 
به  نسبت  کاروان ها،  ثبت نام  محل  زیارتی 

ثبت نام در کاروان های حج اقدام کند.

سرمقاله

آمدیم حاال نوبت شماست؛
اعتماد و اتحاد مردم را 
قدر بدانیم

* سید علیامیرآبادیزاده

) ادامه سرمقاله از صفحه اول ( رئیس جمهور قانونی 
ونظر  رای  به  وباید  است  ملت  ومنتخب  کشور 
که  باشیم   ومتوجه  بگذاریم  احترام  اکثریت 
دشمنان مترصد فرصت اند تا روزنه های فاصله 

را به شکاف های عمیق بدل کنند. 
شهر  اسالمی   شوراهای  منتخبان  همچنین 
وروستا نیزممکن است الزاما کاندیدای مورد نظر 
ما نباشند ولی برگزیده مردم هستند وازاین پس 
توان  تمام  با  بود.وجادارد  خواهند  نیز  ما  نماینده 

انهارادر مسیر خدمت حمایت وهمراهی کنیم.
کشور   هر  در  واجتماعی  سیاسی  سالیق  وجود 
از  پس  باشد  حواسمان  باید  ولی  است  طبیعی 
ماند  خواهد  باقی  ها  ودوستی  اتحاد  انتخابات 
در  زنگی  است    همین  نیز  پیشرفت  والزمه 
فضای دوستی واتفاق . ماند والزمه پیشرفت نیز 
همین است   زنگی در فضای دوستی واتفاق . 

مراتب تبریک خود را به رئیس جمهوری تقدیم میکنم

سیدمصطفی میرسلیم در پیامی نوشت:ضمن تشکر 
صمیمانه از حضور افتخار آفرین هموطنان ارجمندم 
در انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری، به 
ویژه کسانی که بر مبنای شناختی بی شائبه، با رأی 
ابراز محبت فرمودند،  این جانب  به  خالصانهشان 
مراتب تبریک خود را به رئیس جمهوری منتخب مردم که توانست اعتماد 

اکثریت را به خود جلب کند، تقدیم میکنم.

) ادامه از صفحه اول ( آزمون برجسته ی دیروز تنها مشارکت 
گسترده نبود، آرامش و متانت و نجابت شرکت کنندگان 
که امنیت انتخابات را تضمین کرد، نیز بخش مهمی از 
این آزمون خیره کننده بود. همه ی قشرها، همه ی سلیقه ها، 
همه صی گرایشهای سیاسی در کنار هم به صحنه آمدند و 
دوشادوش یکدیگر به نظام جمهوری اسالمی رأی دادند.

اینجانب با خشوع در برابر خدای بزرگ، جبهه ی سپاس 
بر خاک میسایم، و لطف و رحمت و پاداش شایسته برای 
ملت ایران مسئلت می نمایم و به پیشگاه حضرت بقیة اهلل 
االعظم ارواحنا فداه عرض سالم و اخالص میکنم و نکاتی 

چند را متذکر می شوم:
۱ـ به مردم عزیز، عرض میکنم خدای را بر موفقیت در 
روزها  التهاِب  از  پس  و  گزارید  شکر  انتخابات  برگزاری 
اتفاق  و  اتحاد  به  اکنون  انتخابات،  از  پیش  هفته های  و 
عمومی بیاندیشید که بی شک یک عامل مهم استحکام 

نظام جمهوری  سایه ی  زیر  در  است. همه  ملی  اقتدار  و 
اسالمی و فرزندان این میهِن سرافرازید، بکوشید تا سهم 
خود از وظیفه ی پیشبرد کشور به سمت هدفهای بزرگ را 
بشناسید و دنبال کنید. برآمدن همه ی آرزوهای ملی در 

گرو چنین اندیشیدن و چنین عمل کردن است.
۲ـ به رئیس جمهور محترم و همه ی کسانی که در دولت 
میکنم  تأکید  و  سفارش  داشت  خواهند  شرکت  آینده 
که کار و تالش پرانگیزه و اندیشیده و جوانانه را برای 
برطرف کردن مشکالت کشور در پیش گیرند و لحظه ئی 
قشرهای  رعایت  نکنند.  غفلت  مستقیم  خط  این  از 
ضعیف، توجه به روستاها و مناطق فقیر، در نظر گرفتن 
اولویتها، برخورد با فساد و با آسیبهای اجتماعی ، باید در 

صدر برنامه ها قرار گیرد.
جهانی  ارتباطات  در  حکمت  رعایت  و  ملّی  عزت  ۳ـ 
اولویتهای  جمله ی  از  نیز  بین المللی  اقتدار  به  اهتمام  و 

مدیریت انقالبی و اسالمی است.
۴ـ الزم میدانم از یکایک آحاد شرکت کننده در انتخابات 
نقش  وظیفه  این  به  آنان  ترغیب  در  که  کسانی  نیز  و 
آفریدند تشکر کنم، بویژه مراجع معظم و علماء اعالم و 

نخبگان دانشگاهی و سیاسی و فرهنگی و هنری.
۵ ـ الزم میدانم از حضرات نامزدهای ریاست جمهوری 
انتخابات  برای  شورآفرینی  و  روشنگری  این  در  که  نیز 

تأثیر جّدی بر جای نهادند تشکر کنم.
و  اجراء  اندرکاران  دست  همه ی  از  میدانم  الزم  ۶ـ 
انتخابات  نیز  و  جمهوری  ریاست  انتخابات  نظارت 
طاقت  زحمات  متحمل  که  روستا  و  شهر  شوراهای 

فرسا شدند تشکر کنم.
از  نیز  و  انتخابات  امنیت  حافظان  از  میدانم  الزم  ۷ـ 
تالش  مرهون  پرشور،  انتخابات  که  ملّی  رسانه ی 

شبانه روزی و هنرمندانه ی آنان است سپاسگزاری کنم.

۸ ـ در پایان، خود و همگان را به تقوا و تالش در راه 
وظیفه ی الهی و اجتماعی و پایبندی به مسیر انقالب که 
گرانمایه  شهدای  و  بزرگ  خمینی  امام  ارزشمند  میراث 
است دعوت میکنم و شادی روح و علو درجات آنان را از 

خداوند متعال مسالت می نمایم.

 رهبر انقالب : پیروز انتخابات، مردم ایران و نظام جمهوری اسالمی هستند

روحانی تالش هرچه بیشتر ش  را به کار خواهد بست

بار  یک  گفت:  پیامی  در  هاشمی طبا  مصطفی 
آقای  جناب  انتخاب  با  ایران  رشید  ملت  دیگر 
دکتر حسن روحانی به ریاست جمهوری بلوغ و 
تشخیص مصالح خویش را نشان دادند. همچنین 
الزم می داند از آن دسته از هموطنان گرامی که 
علی رغم تاکیدم در اختصاص رای به جناب آقای دکتر روحانی، آرایی 

را به نام اینجانب به صندوق های رأی ریختند نیز سپاس گزاری کنم.

رای باالی مردم پشتوانه عظیمی برای ادامه خدمت

را  روحانی  پیروزی  پیامی،  در  عارف  محمدرضا 
به وی تبریک گفت و تاکید کرد: بی شک رأی 
سرمایه  جنابعالی  به  ایران  بزرگوار  ملت  باالی 
عظیمی است که می تواند پشتوانه محکمی برای 
ادامه خدمت در مقام ریاست جمهوری باشد. این 
موفقیت چشم گیر نشان از پیروزی گفتمان اصالح طلبی است که در 

دل خود اعتدال و میانه روی را به همراه دارد.

رئیس جمهور کشورمان تاکید کرد که در انتخابات روز گذشته 
مردم به همه آنها که ما را به بازگشت به گذشته یا توقف در 
شرایط فعلی می خواندند، نه گفتند. .وی ادامه داد: بیش از ۴۱ 

میلیون رای شما تاریخ کشور را از توقف و تردید به در آورد 
و ایران را در تداوم راه توسعه و ترقی خویش قرار داد. شما 
دیروز به همه آنها که ما را به بازگشت به گذشته یا توقف در 

شرایط فعلی می خواندند، نه گفتید و زمانه را به جلو بردید.
روحانی خاطرنشان کرد: مشارکت تاریخی شما پای صندوق 
رای فارغ از اینکه در این رقابتی ترین انتخابات تاریخ ایران به 
چه کسی رای دادید شگفتی ساز شد و اعتماد دوباره شما به 
اینجانب سبب شد تا بار سنگینی را بر دوش خویش احساس 
بزرگ  ملت  گفت:  ادامه  در  کشورمان  رئیس جمهور  کنم. 
انتخابات شما ملت بزرگ هستید.  این  ایران پیروز اصلی 

پیروز انتخابات جمهوریت و اسالمیت است.
 پیروز انتخابات آزادی و استقالل است. پیروز انتخابات 

حاکمیت ملی است، این پیروزی، پیروزی صلح و آشتی 
وحدت  پیروزی  پیروزی،  این  بود.  خشونت  و  تنش  بر 
روحانی  بود.  چنددستگی  و  انشقاق  بر  ملی  انسجام  و 
شما  برگزیده  رئیس جمهور  که  اینک  کرد:  خاطرنشان 
چشم اندازی  با  و  یازدهم  دولت  تجربه  از  کوله باری  با 
روشن و امیدبخش و با روحیه ای تازه و شاداب و لبریز 
ماموریت  شما  از  ایرانیان  تمامی  به  محبت  و  از عشق 
شتابی  با  و  گذشته  تجربه  از  درس آموزی  با  تا  یافته 
افسون تر و یارانی پرتالش تر کار خود را آغاز کند بیش 
از گذشته دست نیاز به سوی شما دراز می کند در این 
یک  تا  می خواهم  خداوند  از  پرافتخار  اما  پرمشقت  راه 
دل و یکپارچه و با عزمی راسخ و استوار دست به دست 

هم داده و برای ساختن ایران عزیز با اراده مستحکم و 
امیدی پرنشاط به پیش برویم.

رئیس جمهور کشورمان همچنین گفت: خود را متعهد به 
کردم  مطرح  شما  با  آنچه  همه  و  شده ام  اعالم  برنامه 
می دانم و با عزمی راسخ و با اطمینان به حمایت مستمر 
شما مردم عزیز در این مسیر گام برخواهم داشت و بر 
این  برگزاری  از همه دست اندرکاران  خود الزم می دانم 
وزارت  نگهبان،  شورای  ویژه  به  شکوهمند  انتخابات 
کشور، استانداران، فرمانداران، بخشداران و همه نیروهای 
اجرایی و نظارتی، نیروهای نظامی و امنیتی، رسانه های 
جمعی تشکر ویژه نمایم و همت و مجاهدت آنها را در 

محافظت از آرای مردم به بزرگی و سپاس یاد کنم.

حسن روحانی :  رای شما کشور را از توقف و تردید به در آورد
چامسکی: غرب در برابر

 آیت ا...خامنه ای تحقیر شد

نوام چامسکی تحلیلگر و تئوریسین آمریکایی 
آیت  ایران  در  انتخابات  واقعی  پیروز  گفت: 
ا... آیت  کرد:  تصریح  است.وی   ا...خامنه ای 

فرد  سیاستمدارترین  و  زیرک ترین  خامنه ای 
دشمنان  حتی  که  کرده  کاری  است،  جهان 
بزرگ ملتش هم برای حضور مردمش در صحنه  

انتخابات تبلیغ می کنند.

موگرینی با تبریک به روحانی: 
آماده ادامه همکاری ها هستیم

خارجی  سیاست  مسئول  موگرینی،  فدریکا 
اتحادیه اروپا با انتشار پیامی در صفحه توییتر 
خود نوشت:من به رییس جمهور روحانی برای 
آماده  می گویم  تبریک  قدرتمند  تفویض  این 
تعامل  و  برجام  اجرای  برای  همکاری  ادامه 
هستیم. منطقه ای  صلح  برقراری  و  دوجانبه 

جهانگیری: ملت شریف، زنان، مردان 
و جوانان عزیز گل کاشتید

رئیس جمهور  اول  معاون  جهانگیری  اسحاق 
ملت  نوشت:  خود  شخصی  صفحه  در 
شریف، زنان مردان جوانان عزیز گل کاشتید؛ 
می داریم. پاس  را  میلیونی تان   24 اعتماد 

به اطالع هم استانی های گرامی می رساند: 
انجمن ام اس استان در نظر دارد  به همت 
خیرین عزیز با تامین سبد غذایی برای 
خانواده نیازمندان ام اس شادی را به آنها 
هدیه نماید. منتظر یاری سبزتان هستیم

شماره کارت بانک کشاورزی: 
6037707000024111

شماره کارت بانک ملی: 
6037991899881936

الحسنه  قرض  بانک  کارت  شماره 
مهر ایران:  6063737000007540

هیئت مدیره انجمن بیماران ام اس 
خراسان جنوبی  

لولـه بازکنـی  
تشخیص ترکیدگی لوله های فاضالب و آب، رفع بوی نامطبوع

ترمیم کف سرویس ها با روش نانو ، 100%   تضمینی

روزی
شبانه 

09158626228- 09158346779 اسحاقی

گچ کاری و گچ بری پذیرفته می شود 
در اسرع وقت )شهر و روستا(

09904712042

درب اتوماتیک سید
مجری انواع: )درب های اتوماتیک ، جک  

 پارکینگی ، کرکره ، سکوریت اتومات(

09303107002
09155614880 

حمل  اثاثیه منزل با خاور 
مسقف و کارگر ماهر

)ضمنا کارگر تنها نیز داریم(
 09159639065

علـی آبادی 
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برای اولین بار فرش های خود را اتو کشیده تحویل بگیرید
دفتر : توحید21 - نبش نبوت 21 - پالک 105
عضو معتبر اتحادیه   مسئول: دستگردی

آگهی تغییرات شرکت تعاونی مسکن انصار بیرجند به شماره ثبت 1109 و شناسه ملی 10360028450

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی  فوق العاده مورخ ۱۳95/۱۱/7 و نامه شماره ۳۳9۶ - ۱۳9۶/۱/2۶ اداره تعاون، کار و رفاه  
اجتماعی شهرستان بیرجند تصمیمات ذیل اتخاذ شد:  اساسنامه جدید شرکت مشتمل بر 78 ماده و ۶۶ تبصره به تصویب 

رسید. با ثبت این مستند تصمیمات تصویب اساسنامه جدید انتخاب شده توسط متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم 
ثبت و در پایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد. 

اداره کل ثبت اسناد و امالک خراسان جنوبی
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات  غیر تجاری بیرجند

مسکن  تعاونی  شرکت  تغییرات  آگهی 
انصار بیرجند به شماره ثبت 1109 

و شناسه ملی 10360028450

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳95/۱۰/2۶ و نامه 
اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  اداره  شماره ۱۳9۶/2/2-5۳29 
شهرستان بیرجند تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱- با استعفای 
آقای احمد رمضانی به شماره ملی ۰۶5۳2۳8۰9۶ از سمت 
رئیس هیئت مدیره موافقت گردید و آقای مصطفی طالبی 
)عضو علی البدل هیئت مدیره( به شماره ملی ۰۶5۳۱9۳5۳۱ 
به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره برای مدت باقیمانده تصدی 
هیئت مدیره انتخاب گردید. 2- آقای علی اکبر هادیانی به 
شماره ملی ۰۶5۳۱84۱۶۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و 
آقای میثم محمدی به شماره ملی 52۳995۰۶44 به سمت 
نایب رئیس هیئت مدیره و آقای ابراهیم جانی به شماره ملی 
برای مابقی  ۶52997۱8۳۱ به سمت منشی هیئت مدیره 
تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. ۳- کلیه قراردادها و 
اسناد تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، برات و اوراق بهادار 
با امضای آقای علی اکبر هادیانی )رئیس هیئت مدیره( و در 
غیاب آقای علی اکبر هادیانی با امضای آقای میثم محمدی 
)نایب رئیس هیئت مدیره( به اتفاق امضای آقای محمد بینا 
)مدیرعامل( و مهرشرکت معتبر است و اوراق عادی و نامه ها با 
امضای آقای محمد بینا )مدیرعامل( و مهر شرکت معتبر خواهد 
بود. با ثبت این مستند تصمیمات تعیین سمت مدیران، تعیین 
دارندگان حق امضا انتخاب شده توسط متقاضی در سوابق 
الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های 

سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.

اداره کل اسناد  و امالک خراسان جنوبی
 مرجع ثبت شرکت ها و موسسات  غیر تجاری بیرجند

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور   اداره کل ثبت اسناد و امالک خراسان جنوبی   
اداره ثبت اسناد و امالک نهبندان 

آگهی نوبتی سه ماهه چهارم سال 1395 حوزه ثبتی نهبندان 

به دستور ماده ۱2 قانون ثبت و ماده 59 آیین نامه قانون مذکور اشخاصی که نسبت به امالک مجهول المالک در بخش 5 حوزه 
ثبتی نهبندان در سه ماهه )دی - بهمن- اسفند( سال یکهزار و سیصد و نود و پنج هجری شمسی تقاضای ثبت نموده اند با نوع 

ملک مورد تقاضا برای اطالع عموم به شرح ذیل آگهی می گردد:  
قطعات مفروزه مزرعه سوقات پالک 4 - اصلی بخش 5 نهبندان

۱۰8۰ فرعی آقای محمد حسین تقوی ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 9۰۱ مترمربع - ۱۰8۳ فرعی از 72 فرعی خانم 
عصمت اکبری ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 5۱5 مترمربع  مستثنیات مرتع شوسف پالک 21 فرعی از 738-

اصلی پالک یک فرعی از ۱۰۶۱ - اصلی آقای محمد محمدی ششدانگ یک قطعه زمین دیمه زار به مساحت 27۱77 مترمربع 
مستثنیات مرتع اسماعیل آباد پالک 778- اصلی  ۱۱8۱- اصلی آقای محمد محمدی ششدانگ یک قطعه زمین دیمه زار به 
مساحت 25۳59 مترمربع - ۱۱85 - اصلی آقای محمد محمدی ششدانگ یک قطعه زمین دیمه زار به مساحت 2285۳ مترمربع 
لذا به موجب ماده ۱۶ و ۱7 قانون ثبت هرکس نسبت به امالک آگهی شده در باال معترض می باشد و یا اینکه بین متقاضیان ثبت 
و دیگری اقامه دعوی شده و در جریان است می بایست اعتراض و یا گواهی مشعر بر جریان دعوی خود را از تاریخ انتشار نوبت اول 
این آگهی ظرف مدت نود روز و مستند به تبصره یک ماده 25 اصالحی قانون ثبت در مورد آگهی اصالحی ظرف مدت ۳۰ روز به 
اداره ثبت اسناد و امالک نهبندان تسلیم و رسید دریافت نموده و در اجرای تبصره دو ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های 
معترض ثبتی و ماده 8۶ قانون ثبت معترض می بایست از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف یک ماه دادخواست اعتراض 
خود را به مراجع ذیصالح قضایی تقدیم و گواهی الزم از مراجع مذکور اخذ و به این اداره تسلیم نمایند در غیر این صورت پس از 
تشریفات قانونی اسناد مالکیت به نام متقاضیان صادر خواهد شد. ضمناً حقوق ارتفاقی در موقع تحدید حدود و در صورت مجلس 

تحدیدی منظور می گردد و از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا سی روز قابل اعتراض خواهد بود.

تاریخ انتشار نوبت اول: 1396/02/02    تاریخ انتشار نوبت دوم: 1396/02/31           
حسین براتی- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نهبندان

*  افزودنی های بتن، ضد یخ و زودگیر کننده بتن و مالت در هوای سرد، 
اسپیسر های پالستیکی ، چسب بتن، ترمیم کننده بتن و ... 

 *  گروت،چسب کاشی، سرامیک و سنگ،  نوارهای واتر استاپ ، ورق های ژئو ممبران، روغن قالب  و ...
  * مشاوره جهت بازسازی و آب بندی مخازن آب، کانال های انتقال آب و استخرهای ذخیره آب ، 
 آب بند کننده های بتن، بتن های الیافی و پر مقاومت، ژل میکرو سیلیس، هواسازهای بتن و ...

* گل میخ گام جهت سقف عرشه فوالد ی )با کیفیت ترین گل میخ در ایران(
* انواع قالب های فلزی و متعلقات ، پله های 
ایمنی کارگاهی جهت جلوگیری از حوادث و 

مصالح نوین در صنعت ساختمان

 کلینیک تخصصـی ساختمـانی نصـر 

بیرجند، صیاد شیرازی، واحد 89، طبقه همکف 09151613670- 09034090411

نقد  - اقساط 
مشاور پروژه های بتنی و طرح اختالط و ...

کلیه محصوالت دارای نشان استاندارد بوده
 و در پروژه های عمرانی استان مورد آزمایش 

و تایید قرار گرفته است

خرید و  فروش
 انواع قالب بتن

آدرس: بلوار فرودگاه  
  سه راه صیاد شیرازی

    32313600
09151615069  جلیلی

بنگاه قالب بتن

 تـوکــل
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وحماسی  گسترده  باحضور  انتخابات   خوشبختانه 
مردم برگزار شد امیدوارم همه کسانی که تا جمعه 
وضمن  کنند  پیشه  را  رفاقت  کردند  می  رقابت 
برای  هم  دست  در  دست  مردم  رای  به  احترام 

سربلندی ایران عزیز بکوشند
ارسالی به تلگرام آوا

 ۸۵ مشارکت  با  جنوبی  خراسان  استان  بازهم 
همه  درخشیدبه  هم  انتخابات  این  در  درصدی 
 مردم ودست اندر کاران انتخابات تبریک میگم .

دست مریزاد
ارسالی به تلگرام آوا

خوشحالیم که دکتر حسن روحانی با رای مردم 
بار دیگر سکان هدایت کشور را به عهده گرفت 
خود  های  وبرنامه  اهداف  برطبق  شاا...  وان 
فرمودندمشکالت  که  همانطور  مردم  وپشتوانه 
اینکه  از  وخوشحالیم  کرد  خواهند  را حل  کشور 
استان  این  خبرگان  نماینده  رئیسی هم  ا...  آیت 
است ودر راه پیشرفت منطقه از هیچ کوششی فرو 
گذار ی نخواهند کرد.ما به آینده بسیار امیدواریم
ارسالی به تلگرام آوا

سالم خسته نباشید درود برشما خواهش می کنم 
این مملکت کسی نیست  بدهید در  را  ما  جواب 
که برنرخ اجاره خانه ها نظارت داشته باشد این 
درست است که صاحبخانه هرچه دلش خواست 
اجاره را تعیین بکند و هیچ کس هم حق اعتراض 

نداشته باشد آخر تا کی ؟
936...02۸

حاال که نتایج انتخابات معلوم شد وقت عمل فرا 
فراموش  داده شده  وعده های  امیدواریم  رسیده 
به دست/ نعمتت هست  که  کنون  دریاب  نشود 

زین دولت وملک می رود دست به دست
91۵...021

سالم و صبح به خیر به آوا و همشهریان عزیز. 
خواستم از پزشک خیر روشنفکر که جایزه برای 
کنکور گذاشتن تقدیر وتشکر کنم. وآرزوی توفیق 

روزافزون برای ایشون دارم.
91۵...379

پوشیدن زیرپوش رکابی و شلوارک برای تردد در 
اماکن عمومی توسط مردان بسیار زشت و دور از 
تعالیم اسالمیست. لطفا حضراتی که اینگونه اند 

مراعات بفرمایند
91۵...212

کالن  مسئوالن  سایر  و  جمهور  رئیس  از  سالم 
تا به مشکالت ما سهام  اجرایی درخواست دارم 
داران پدیده برسند و تنها با تبلیغات تلوزیونی پول 
ما مردم و سهام داران بر نمی گردد لطفا پیگیر 
های  استانی  هم  و  شهروندان  ما  حقوق  و  حق 

خودتان  باشید جناب استاندار
93۵...39۵

اندکی دستگاه های رای گیری دچار اختالل بود 
و مردم اذیت شدند بر سر صندوق ها لطفا برای 
موارد بعدی این مشکالت نباشد و مطلب بعدی 
اینکه آزمون خطا امتحان نکنیم تست شده باشند 

این جور دستگاه ها مرسی
910...277

پیش  از  بیش  تا  میخواهم  محترم  استاندار  از 
ضمن  و  باشند  استان  مشکالت  رفع  دنبال  به 
به  کنون  تا  شده  انجام  های  فعالیت  از  تشکر 
رهبری  فرمایشات  رویکرد  با  و  جهادی  صورت 
در دولت تدبیر و امیدبه مردم استان کمک کنید 
خودتان  و  اهن  راه  معادن  اشتغال  موضوعات  تا 
بهتر می دانید برسید و این استان را که مستعد 
شکوفا شدن است را هرچه بهتر در کشور مطرح 
و  صدا  البته  کنید  معرفی  مارا  های  قابلیت  و 
سیمای استان از این باب باید تالش بسیار کند تا 
در سطح ملی معرف ما باشد لطفا جلسات تعاملی 

در این خصوص برگزار نمایید.
ارسالی به تلگرام آوا

منتخب  نمایندگان  خدمت  دارم  تبریک  عرض 
مردم در شورای شهر و از روزنامه می خواهم به 
اهداف و برنامه های منتخبان را که در تبلیغات 
خودشان درج کرده بودند برای یاد آوری چاپ و 
در این 4 سال چند نوبت به نمایندگی از طرف 
افکار عمومی جامعه رصد کنند که هم  موکلین 
ما از یادشان نرود و هم یاد آوری برای انان باشد.
ارسالی به تلگرام آوا

از حالت قبل خارج  ترکیب جدید شورا  امیدوارم 
سر  اندیشی  هم  و  دلی  هم  و  وفاق  تعامل  و 
لوحه برنامه های آنان باشد باشد که شهری در 
جایگاه این مردم که اینقدر با درایت و با احساس 
را  خودشان  حداکثری  حضور  و  بودند  مسئولیت 

داشتند را  داشته باشیم
ارسالی به تلگرام آوا

به عنوان شهروند تشکر میکنم از همه کسانی که 
این مدت زحمت کشیدن در انتخابات شاید کم 
و کاستی های پیش آمده باشد ولی در جمع کل 
خوب بوده و امیدواریم شورای جدید به انتخاب 

شهردار بومی توجه ویژه ای داشته باشد
903...0۸۵

پاکسازی شهر بیرجند با 200 نیروی خدمات شهری

 صدا و سیما -معاون خدمات شهری شهرداری بیرجند گفت: از شب گذشته 1۵0 نفر از نیروهای خدماتی شهرداری،  خیابانهای اصلی و فرعی شهر را از 
عکسها و بروشورهای نامزدهای شورای اسالمی شهر پاکسازی می کنند.خانزاد افزود: این افراد در شیفت صبح تا پایان ساعت اداری پاکسازی و پس از آن ۵0 

نفر نیروی جدید، کار خود را تا شب آغاز می کنند. وی اولویت پاکسازی شهر را با عکسهای کاندیداهای شورای شهر و سپس ریاست جمهوری اعالم کرد.
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آزمون دوازدهم، سربلندی سی و پنجم

جمهوری  ریاست  انتخابات  در  مردم  گسترده  حضور   
در  حضور  این  پیشینه  درباره  کندوکاو  باردیگر  دوازدهم 
چهار دهه گذشته، دالیل و بسترهای مشارکت مردم در 

انتخابات وآثار و نتایج این حضور را ضروری می نماید.
آزمون دوازدهم، سربلندی سی و پنجم

 ، ایرنا  خبری  تحلیل  و  پژوهش  گروه  گزارش  به 
پنجمین  و  جمهوری  ریاست  انتخابات  دوره  دوازدهمین 
 29 جمعه  روز  روستا  و  شهر  شوراهای  انتخابات  دوره 
عنوان سی  به  که  انتخاباتی  شد.  برگزار  ماه  اردیبهشت 
فرایند، در عمر سی و هشت ساله  این  و پنجمین دوره 
نظام جمهوری اسالمی بار دیگر تاکیدی موکد بر درک 
نظام  در  مردم  سوی  از  »جمهوریت«  رکن  اهمیت 
جمهوری اسالمی ایران است. حضور مردم پای صندوق 
اما  های رای هرچند روز جمعه گسترده و پرشکوه بود، 
دهه  چهار  به  نزدیک  دینی  ساالری  مردم  تمرین  این 
است که در ایران انجام می شود. جامعه ایران در مقام 
پیروزی  از  پس  های  سال  طول  در  سیاسی  کنشگران 
پیشرفت  معیارهای  از  درک صحیح  با  اسالمی،  انقالب 
گذشته  صدسال  یک  تاریخ  از  اندوزی  تجربه  و  پایدار 
دیکتاتوری  از  گذار  صحیح  راه  تنها  را  انتخابات  ایران، 
مشارکت  میزان  یافتند.  ساالری  مردم  بر  پیشین  های 
نشان  جمهوری  ریاست  انتخابات  ویژه  به  انتخابات،  در 
تنها در  را که  این گزاره  ایران  می دهد که عامه مردم 
سایه صندوق های رای می توان به اصالح امور همت 
چهار  های  تجربه  اند.  کرده  درک  خوبی  به  گماشت، 
می  نشان  انتخابات  دوره  پنج  و  سی  برگزاری  و  دهه 
نظام  و  کشور  اصلی  صاحبان  مقام  در  مردم  که  دهد 
سرافرازی،  و  عزت  مسیرتثبیت  تنها  اسالمی  جمهوری 
اصالح و بهبود اوضاع و حفظ جایگاه فراسرزمینی ایران 

را از گذرگاه صندوق های رای یافته اند. 

تاریخچه ای از حضور پرشکوه مردم

مردم  ایران،  اسالمی  جمهوری  اساسی  قانون  برپایه 
شهر،  شورای  اعضای  ساله  چهار  زمانی  های  بازه  در 
رییس  و  خبرگان  مجلس  اعضای  مجلس،  نمایندگان 

نخستین  کنند.  می  تعیین  و  انتخاب  را  کشور  جمهوری 
پیروزی  از  تاریخ نظام جمهوری اسالمی، پس  انتخابات 
میزان  بود.   13۵۸ فروردین   12 پرسی  همه  انقالب، 
این همه پرسی 9۸ درصد بود. 20 میلیون  مشارکت در 
واجد شرایط رای دادن، به تداوم مسیر جمهوری اسالمی 
منتهی  در طول سال های  مردم  گفتند. هرچند  »آری« 
به پیروزی انقالب با حضور گسترده خود در میدان عمل، 
همه  این  اما  دادند،  نشان  انقالب  از  را  خود  پشتیبانی 
پرسی به عنوان نخستین تمرین دموکراسی در ایران پس 
از انقالب، تاثیرمهمی در آینده معادالت داخلی وخارجی 
انقالب  مسووالن  و  مردم  برای  را  مسیر  ادامه  و  داشت 
و  اهمیت  ایران  در  انتخاباتی  هر  هرچند  ساخت.  روشن 
برای  گیری  رای  فرآیند  اما  دارد  را  خود  خاص  جایگاه 
و  کشور  اجرایی  نخست  نفر  و  جمهوری  رییس  انتخاب 
از  بیش  را  آن  اهمیت  جایگاه،  این  تاثیرگذاری  میزان 
انتخابات  دوره  نخستین  دهد.  می  نشان  دیگر  انتخابات 
ریاست جمهوری در ۵ بهمن 13۵۸ و به فاصله یک سال 
از پیروزی انقالب برگزار شد. از 21 میلیون ایرانی واجد 
میزان  و  کردند  شرکت  انتخابات  در  14میلیون  شرایط 
دوره  این  هرچند  شد.  اعالم  درصد   67 مردم  مشارکت 
ریاست جمهوری در ایران پس از انقالب کمتر از دو سال 
انتخابات  دوره  دومین  در  مشارکت  آمار  اما  داشت  دوام 
از حضور پررنگ  ریاست جمهوری در 2 مرداد سال 60 
انتخابات  کرد.  رای حکایت  پای صندوق های  در  مردم 
از  ماه  چند  فاصله  به  تنها  که  سوم  جمهوری  ریاست 
انتخابات دوم برگزار شد، مشارکت 74 درصدی مردم را 
در پی داشت. و پس از این دوره بود که این جایگاه رییس 
و  تر  پررنگ  اساسی  قانون  در  تغییر  سبب  به  جمهوری 
انتخابات  یافت.  بیشتری  اهمیت  شده  برگزار  انتخابات 

ریاست جمهوری هفتم در دوم خرداد سال 76 و انتخابات 
دوره دهم ریاست جمهوری در 22 خرداد، به ترتیب ۸0 
و ۸4 درصد واجدین شرایط رای را، پای صندوق ها آورد 

ریاست  انتخابات  تاریخ  در  مشارکت  میزان  بیشترین  و 
انتخابات  در  مردم  مشارکت  میزان  زد.  رقم  جمهوری 

برگزار  انتخابات  به طور خاص و همه  ریاست جمهوری 
شده به طور عام مشارکت باالی ۵0 درصد را در آمار ارائه 

میزان مشارکت  تنها دوره ای که  و  اند  ثبت کرده  شده 
برگزار شد،  دوره  دو  در  انتخابات  و  کاسته  درصد   ۵0 از 

نهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری بود. 

مردم  مشارکت  میزان  از  شده  منتشر  آمارهای  مجموع 
در عمر 3۸ ساله مردم ساالری دینی در ایران نشان می 

ساز  سرنوشت  فرآیند  در  مردم  مدنی  مشارکت  که  دهد 
انتخابات، ثبات قابل تاملی داشته است. ثباتی که نشانگر 
پشتیبانی مردم از انقالبی است که برای به ثمر نشستن 
آن تکاپوهای فراوانی در تاریخ این سرزمین شاهد بودیم. 

بسترها و دالیل مشارکت مردم در انتخابات 
دوازدهم  جمهوری  ریاست  انتخابات  یافتن  پایان  با 
گزارش های وزارت کشور از میزان مشارکت 70 درصدی 
مردم در این انتخابات حکایت دارند. مشارکت باالیی که 
ضرورت پرداختن به دالیل آن می تواند جامعه شناسی 
دهد.»پایداری  نشان  بهتر  را  ایران  مردم  روانشناسی  و 
ایرانیان  اجتماعی  روانشناسی  های  مولفه  از  پیمان«  بر 
بر  پایداری  است.  بوده  گذشته  دهه  چهار  در  دستکم 
پیمانی سیاسی و مدنی در جامعه ای با پایه های لرزان 
مردم ساالری، در منطقه ای مانند خاورمیانه اهمیت دو 
چندان دارد. اهمیتی که هربار برگزاری انتخابات و اعالم 
درصد مشارکت کنندگان آن بیشتر مورد تاکید قرار می 
کرده  تالش  گذشته  های  دهه  طی  ایران  جامعه  گیرد. 
باقی   ۵7 انقالب  های  آرمان  و  ها  وعده  سر  بر  است 
اگرچه  نکند.  فروگذار  تالشی  از  آن  برای حفظ  و  مانده 
حافظه  ضعف  موضوع  ایرانیان  تاریخی  روانشناسی  در 
کوتاه مدت همواره مورد توجه قرار دارد اما روند حضور و 
پیام مشارکت در پای صندوق های رای دستکم در دهه 
های پس از پیروزی انقالب نشان داد که حافظه سیاسی 
اصالح  گزینه  تنها  عنوان  به  را  رای  صندوق  ایرانیان 
دیگر  سوی  از  کرد.  نخواهد  و  نکرده  فراموش  بهبود  و 

و  ورزی  سیاست  به  را  مردمانش  ایران؛  پیرامون  جهان 
های  دهه  طی  ویژگی  این  اند.  شناخته  بودن  سیاسی 
با نوعی آگاهی  گذشته و با گسترش آموزش در کشور، 

همراه گشت و در برهه های زمانی به یاری پیشرفت و 
توسعه سیاسی ایران آمد. می توان گفت شعور و بینش 

مردم  توده  گذشته  های  دهه  طی  ایران  مردم  سیاسی 
های  صندوق  که  است  رسانده  منطق  این  به  را  جامعه 
رای و انتخابات تنها وسیله و فرایندی است که می تواند 
بدون هزینه زایی فزاینده معضالت و ناراستی را رفع و 
اصالح کند. هرچند برای رسیدن به چنین درک سیاسی 
در  دموکراسی  درخت  از  ثمرچینی  اما  شد  هزینه  بسیار 
فرایندی چون انتخابات سختی های راه را تسهیل کرد. 

ایران و تاثیر مشارکت مردم بر آینده
فرآیند انتخابات و میزان مشارکت مردم در آن از مولفه 
های مهم پیشرفت در جوامع مختلف است. تاثیر میزان 
این مشارکت هم در عرصه داخلی و هم در عرصه های 
کنونی سرمایه  در جهان  ارزیابی می شود.  خارجی مهم 
هر سرزمین و حکومتی، مردمان آگاه و مشارکت آگاهانه 
این مردم در فرآیندهای مختلف سیاسی، اجتماعی و حتی 
اقتصادی است. اهمیت پشتیبانی مردم از حکومت مستقر 
تهاجمی  و  تدافعی  توان  از  کشورداری  های  نظریه  در 
سرزمینی مهم تر شمرده می شود. اگر مشارکت و حضور 
و  دولت  از  پشتیبانی  بر  ای  نشانه  را  انتخابات  در  مردم 
را  نشانه  این  ایران  جامعه  کنیم،  قلمداد  مستقر  حکومت 
طی سی و پنج انتخاب تکرار کرده است. از رهگذر این 
انتخاب دولتمردان برگزیده مردم با توان اجرایی بیشینه 
به رفع دغدغه های جامعه می پردازند و در تنش های 
سیاسی با تکیه بر اقبال عمومی مردم رقبای سیاسی را 
اقناع می کنند. در عرصه خارجی نیز به پشتوانه انتخاب 

مردم می توانند بر معادالت جهانی تاثیرگذارباشند. 

حضور گسترده مردم در انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم 

بار دیگر تاکیدی موکد بر درک اهمیت رکن »جمهوریت« از سوی مردم در نظام جمهوری اسالمی ایران

جوابیه دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

احتراما عطف به مطلب مندرج در ستون پیام شما 
مورخ 96/2/21 به اطالع می رساند:به دلیل انجام 
انبار گردانی ساالنه و لزوم بروزرسانی آمار اقالم 
دارویی وقفه کوتاه چند روزه در توزیع دارو رخ داد 
و این امر منجر به نبود فقط قطره آهن و تنها در 
یکی از واحدهای بهداشتی )پایگاه خوسف( شده 
کلیه  به  و  گردید  رفع  فرصت  اولین  در  که  بود 
واحدهای زیر مجموعه جهت اقدام الزم و به موقع 

از بروز مشابه تاکید گردیده است

عکس:توال
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 تولید خون از سلول های بنیادی

ایرنا - محققان به روشی دست یافتند که قادر به تولید خون از سلول های بنیادی است. این دستاورد عالوه بر اینکه 
می تواند پایانی برای نیاز به اهدای خون توسط اشخاص دیگر باشد، امکان توسعه روش های شخصی برای درمان انواع 

اختالالت خونی و آزمایش اثر  داروهای مختلف در افراد را امکان پذیر می کند. یکشنبه *31 اردیبهشت 1396 * شماره 3788

یادداشت

عاقبت گز نکرده بریدن!

*حکیمه سلحشوری بهزادی

برای  نادرست  مورد  )انتخاب  توهم  تب 
ناشی  اشتباه(  و  ذهنی  معیارهای  طبق  ازدواج 
مجازی  فضای  و  موسیقی  دانشگاه،  رسانه،  از 
که  بیماری  این  است،  شده  شایع  جوانان  بین 
و  فکری  فضای  در  است  مدیدی  زمان  مدت 
فرهنگی کشور آغاز شده، در مسیرش قربانیان 
توان گفت طالق روز  زیادی داشته است. می 
این  ایستگاه  آخرین  ازدواج،  کاهش  و  افزون 
اما  نباشد  پذیر  باور  است.شاید  نابخردانه  مسیر 
در  گرفتن  قرار  با  منطق  و  تشخیص  قوه  گاه 
و  می یابد  کاهش  محیطی  متغییرهای  معرض 
گیری  تصمیم  برای  که  است  صورتی  در  این 
درست در مورد هر کاری باید اطالعات درست 
هم  با  کارآمد  تحلیل  قوه  همراه  به  کافی  و 
تصمیم  آن  ماحاصل  به  بتوان  تا  شوند  تلفیق 
اعتماد کرد و آنگاه می توان توکل بر خدا را در 

انتهای معادله قرار داد.
و  است  اساسی  و  مهم  تصمیمی  ازدواج 
از  بزرگی  بخش  مهم  امر  این  در  شکست 
جریان  در  می دهد.  قرار  تأثیر  تحت  را  زندگی 
روابط امروزی، جوانان برای گرفتن این تصمیم 
مهم دچار یک آسیب جدی شده اند. دور شدن 
گرفتن  قرار  و  زندگی  واقعی  فضای  از  جوانان 
واقعیت  از  کمی  بسیار  بخش  که  فضاهایی  در 
بهره می برد آن ها را در در معرض آسیب قرار 
به  دانشگاه  عامل،  چندین  میان  است.از  داده 
برای  را  شرایطی  آموزشی  فضای  یک  عنوان 
تخصص  بتوانند  تا  می آورد  فراهم  دانشجویان 
و  شواهد  اما  بیاموزند،  را  خاص  رشته  یک  در 
تفاوت  فضا  این  که  می دهد  نشان  ها  خروجی 
دانشگاه  از  بیرون  واقعیت  با  فاحشی  بسیار 
از  پسران  و  دختران  دانشگاه  در  اینکه  دارد. 
و  می شوند  دور  بسیار  خود  واقعی  شخصیت 
آنچه که هستند را به نمایش نخواهند گذاشت 
دروس  محتوای  که  است  این  دیگر  مطلب  و 
بیشتر  را  جوانان  میان  این  در  نیز  دانشگاهی 
دور  حقیقی  دنیای  در  موجود  های  واقعیت  از 
استاد  میان  موجود  روابط  می کند.همچنین 
قرمز  خط  و  چارچوب  دارای  دانشجویان  و 
را  علمی  تنها  دانشگاه  در  دانشجویان  و  است 
دانشجویان  ندارد.  زندگی  روح  که  می آموزند 
عالوه بر اینکه در دانشگاه از خود واقعی اشان 
واقعی  فضای  در  زندگی  برای  شوند،  می  دور 
ازدواج  بحث  و  شوند  نمی  آماده  نیز  زندگی 
از بخش های مغفول در دانشگاه  درست یکی 
کشور،  در  موجود  فرهنگی  هاست.تولیدات 
فضای  از  جوانان  کننده  دور  عوامل  دیگر  از 
واقعی زندگی است، تولیدات رسانه های داخلی 
موسیقی همگی  تا  گرفته  فیلم ها  از  خارجی،  و 

این فاصله موثرند.  ایجاد  بر 
احساسات  تولیدات،  این  از  ناشی  توهم 
موجب  که  می کند  ایجاد  فرد  در  را  گذرایی 
است  جالب  شود،  می  فرد  در  جدی  رفتارهای 
اشتباه،  ازدواج  به  منجر  عالقه های  که  بدانیم 
گاهی از گوش دادن یک آهنگ یا دیدن یک 
چشم  با  که  تصمیمی  می گیرد!  نشات  فیلم 
گرفته  فردی  زندگی  حقایق  تمام  بر  بستن 
بر  اخیر  سالهای  در  که  دیگری  می شود!عامل 
رشد توهم در جوانان موثر بوده است، گسترش 
استفاده از فضای مجازی بوده است، چیزی که 
جایگزین آشنایی های رو در رو شده است، گاه 
مبنای  در فضای مجازی  رابطه ها  و  شناخت ها 
ماسک  انسانها  که  جایی  می شود،  ازدواج 
هایشان بر صورت است. این در حالی است که 
این  یافته در  حقیقت اطالعات علمی گسترش 
اطالعات  به  برسد  چه  است  سوال  زیر  فضاها 
می  اعتماد  اطالعات  این  به  افراد  و  شخصی 
می زنند. اقدام  به  دست  آن  اساس  بر  و  کنند 

آنانی هم که در  از آن است که  شواهد حاکی 
برای  اشاره،  مورد  نه فضاهای  واقعی تر  فضای 
فکری،  تفاوتهای  نیز  می کنند  اقدام  ازدواج 
حساب  به  را  موجود  فرهنگی  و  جغرافیایی 
این  نیز  عده ای  و  می گذاردند  ناچیز  تفاوتهای 
تفاوتها را به زمان واگذار می کنند که انسانها را 
واقع  و زحمت و سختی شناخت  تغییر می دهد 
دهند. نمی  خود  به  آشنایی  دوره  در  را  بینانه 
تب توهم این روزها از طریق رسانه، دانشگاه، 
شایع  جوانان  بین  مجازی  فضای  و  موسیقی 
شده است، این بیماری که مدت زمان مدیدی 
آغاز  کشور  فرهنگی  و  فکری  فضای  در  است 
شده است، در مسیرش قربانیان زیادی داشته، 
کاهش  و  افزون  روز  طالق  گفت  توان  می 
نابخردانه  مسیر  این  ایستگاه  آخرین  ازدواج، 
داروی  به  نیازی  فضا  این  در  واقع  در  است 
روانگردان نیست و این عوامل در حکم کاهش 
که  جدید،  نسل  تنها  نه  هشیاری  دهندگان 
ازدواج های  گفت  باید  هست.  هم  قدیم  نسل 
نکرده  گز  که  است  خیاطی  حکایت  ما  کنونی 
ببرد و کوتاهی قبا را به شومی بخت حواله کند 

نه کوتاهی عقل!
ابزارهای  این  قدرت  و  توان  متاسفانه 
فضای  و  موسیقی  دانشگاه،  رسانه،  قوی- 
مجازی- بسیار باالتر از توان ابزارهای قدیمی 
ارشادی مورد استفاده مسئوالن ذی ربط است 
رفتار  )ایجاد  کند  خنثی  را  آنها  اثر  بخواهد  که 
مسئوالن  این  پیشکش  جوانان  در  درست 
نه  اما  دراز؛  قصه  این  سر  دید  باید  و  باشد( 

بلکه واقعی به کجا ختم می شود. افسانه، 

در اینجا برای جذب توریست کباب 

عقرب می پزند

جهان  گردشگری  های  مکان  از  بسیاری  در 
کارهایی خاص برای جذب بیشتر توریست انجام 
سنتی  طب  براساس  که  عقرب  شکار  شود.  می 
چین خواص دارویی بسیاری دارند، از قرنها قبل در 
این کشور متداول بوده و از ماهها قبل در مناطق 
سنتی شهرهای پکن و شانگهای و همچنین مناطق 
دورافتاده رواج داشته است. عقرب به صورت کباب 
شده و یا بصورت خوراک با  استفاده از نمک، گیاهان 
طبی و برنج طبخ شده و در اختیار گردشگران چین 
قرار  هستند،  آمریکایی  و  اروپایی  آنها  بیشتر  که 
ماههای  در  شرایطی  در  عقرب  کباب  گیرد.  می 
اخیر گردشگران زیادی را جذب پکن، شانگهای و 
مناطق دورافتاده چین کرده که در سالهای  اخیر 
این کشور به یکی از مقاصد برتر گردشگری جهان 
تبدیل شده و تنها در سال 2013 نزدیک به 440 
درآمد  از محل  صنعت  گردشگری  میلیارد دالر 
داشت که بیشترین میزان رشد در کسب درآمد از 
محل صنعت گردشگری در بین کشورهای آسیایی 

میزبان  گردشگران محسوب می شود.

خواندنی ها

رویش شگفت انگیز گل های زیبا 

در خشک ترین بیابان جهان 

مناطق بیابانی و بد آب و هوای غرب آمریکا، 
این  دارد.  نشدنی  فراموش  و  سخت  شرایط 
و  تیز  و صخره های  ها  با سنگ  اغلب  مناطق 
اگر در زمان مناسب آن  تند دیده می شوند.اما 
را ببینید می توانید از انفجار رویش گلها در این 

منطقه حیرت زده شوید. 
بیابان یوتا یعنی  گلهای وحشی و خودرو در  
در خشک ترین منطقه دنیا می رویند و با آغاز 
بهار و مرطوب شدن هوا تصاویر جالبی را رقم 
اما  است،  کوتاه  بسیار  گلها  این  عمر  زنند.  می 
عکس هایی که از آنها به جا می ماند دیدنی و 

ماندگار می باشد.

دریاچه زریوار مریوان، خانه جزایر شناور

است  مناطقی  از  دسته  آن  جزو  ایران،  غرب 
نانشاخته تر مانده و  پتانسیل گردشگری آن  که 
تنها در چند سال اخیر، مردم آشنایی بیشتری با 
شهرهایش پیدا کرده اند. دریاچه زریوار کردستان 
و  کوچک  بهشتی  نقاط،  این  از  یکی  زریبار،  یا 
از سال،  فصلی  هر  در  که  است  داشتنی  دوست 

زریوار  دریاچه  اصلی  نام  دارد.  خاص  ای  جلوه 
کردستان، تاالب زیراوبار بوده که در زبان کردی 
به معنی آب کف کنار می باشد. عمق دریاچه به 
دلیل تغییرات فصلی تغییر می کند و در بیشترین 
تابستان،  و  بهار  در  رسد.  متر می   5.5 به  حالت 
درختان  انواع  با  سرسبز  ای  منطقه  توان  می 
و  بادام  زالزالک،  وحشی،  گالبی  ایرانی،  بلوط 
پوشش گیاهی نیلوفر آبی، نعناع، پیچک و.... را 
مشاهده نمود اما در زمستان، به علت سردی هوا 
و شیرینی آب، یک الیه یخ روی دریاچه را می 
پوشاند و منظره بسیار رویایی به دشت می بخشد 
اما نزدیک به 60 نقطه در دریاچه بدون یخ زدن 
در  که  است  این  هم  دلیلش  و  مانند  می  باقی 
دارد.  وجود  خودجوش  های  چشمه  مناطق،  آن 
شگفتی بزرگ دریاچه، وجود جزیره های شناور 
برروی آن است که گاهی مساحت ان ها به 20 
شدن  تنیده  هم  در  هم  دلیلش  و  رسد  می  متر 
ریشه گیاهان، به خصوص نی می باشد که همراه 
با باد به این سو و آن سو می روند. دریاچه زریوار 
میراث  فهرست  در   1389 بهمن   20 تاریخ  در 

طبیعی ایران جای داده شد.

» شــوالیــه«  خراســان جنوبــی

من در سال 1322 در خوسف، سی کیلومتری بیرجند 
متولد شده  ام. کودکی خود را در ده درخش در 60 
کیلومتری بیرجند سپری کردم .تحصیالت ابتدایی را 
در دبستان داریوش درخش و دبستان حکیم نزاري 
بیرجند به اتمام رساندم. سپس در دبیرستان های 
پرویز و شوکتی بیرجند به تحصیل پرداختم و وارد 
دانش سرای مقدماتی بیرجند شدم. سال دوم را در 
دانش سرای مشهد گذراندم. در 17 سالگی به عنوان 
و  شاهرود  بین  بکران  راه  آهن  ایستگاه  در  آموزگار 
به  آمدم.  در  پرورش  و  آموزش  خدمت  به  سبزوار 
علت کمبود سن، با خدمت 7 سال در شهرستان از 
خدمت سربازی، برخالف میل خودم، محروم شدم.

همه شاگردانم از من بزرگ تر بودند

از 18 سالگی در دبیرستان های شاهرود در سیکل 
دوم تدریس می کردم. همه شاگردانم از من بزرگ 
تر بودند. در کنار تدریس، نمایشنامه می نوشتم و 
برای دانش آموزان دبیرستان اجرا می کردم. برنامه 
های پیش آهنگی و کوه نوردی برای بچه ها ترتیب 

و در همان زمان به تحصیالتم ادامه می دادم. ظرف 
گرفتم.  ریاضی  و  طبیعی  دیپلم  دو  سال  دو  مدت 
شدم  مشهد  ادبیات  دانشگاه  وارد   1346 سال  در 
و این هم برخالف میل من بود چون می خواستم 
از دوران  اما چون  ریاضی دان و فیزیك دان بشوم 
تعزیه  و  و کارگردانی شبیه  بازی  به  کودکی در ده 
در  و  بودم  مند  عالقه  هم  تئاتر  به  پرداختم  می 
طرف  از  که  کالسی  در  دانشکده  کنار  در  مشهد 
وزارت فرهنگ و هنر تشکیل شده بود شرکت کردم.

اولين رساله ليسانس خود را
 روي تئاتر سارتر گذراندم

 در آن جا استادی داشتیم به نام آقای محمدعلی 
با بسیاري  لطفي که هنوز هم در مشهد هستند و 
در  و  شدم  آشنا  مشهد  در  دوره  آن  بازیگران  از 
دانشکده من روي تئاتر کار مي کردم و اولین رساله 
بعد در  تئاتر سارتر گذراندم.  را روي  لیسانس خود 
تهران  دانشگاه  فرانسه  ادبیات  لیسانس  فوق  رشتة 
نمایشنامه هاي  روي  هم  اینجا  در  و  شدم  پذیرفته 
سارتر و کامو و داستانهاي آنتوان دو سنت اگزوپري 
بر  را  نمایشنامة در جست وجوي دوست  کار کردم. 
براي  دانشگاه  دوم  سال  در  کوچولو  شازده  اساس 
پاریس  در  بعدها  که  کردم  ترجمه  و  تنظیم  اجرا 
در دانشگاه سوربون و در سالن شماره یك سازمان 
فرهنگي یونسکو روي صحنه آوردم.علت عالقه من 
نقاشي، جغرافیا  بود که من  این  اگزوپري  به سنت 
آرزو  سه  هر  این  و  مي داشتم.  دوست  را  خلباني  و 
از  نمایشگاه  دو  سالگي   18 در  کردیم.  برآورده  را 
نقاشیهایم ترتیب دادم و در 1348 موفق به گرفتن 
استاد  همچنین  و  شدم  گالیدر  خلباني  گواهینامه 
پیش آهنگها  براي  هواپیما .کالسهایي  مدل سازي 
و  مي ساختند  هواپیما  مدل  که  مي دادیم  تشکیل 

خلباني یاد مي گرفتند.خلباني را در ایران یاد گرفتم 
بودم. خراسان  استان  هوایي  پیش آهنگي  رئیس  و 

دو گواهينامه كوهنوردي دارم
 

از کودکي به راه پیمایي و کوهنوردي عالقه مند بودم و 
دو گواهینامه کوهنوردي گرفتم. قل ّه توچال را در آن 
زماني که این راهها به این صورت نبود فتح کردیم. 
یك بار هم از مشهد تا توچال پیاده رفتم در حالي که 
سرپرستي 25 نفر پیش آهنگ را داشتم و سرانجام 
در سال 1351 براي ادامه تحصیل به فرانسه عزیمت 
کردم.در سال اولي که در فرانسه بودم دو دیپلم گرفتم. 
ادبیات مدرن، عنوان  لیسانس دیگر در  و یك فوق 
نمایش  سه  در  سارتر  پرسوناژهاي  »تحول  رساله ام 
دستهاي آلوده، گوشه نشینان آلتونا و خدا و شیطان« 
بود .در این رساله، روشي جدید در تجزیه و تحلیل به 
کار بردم که مورد تحسین استادان فرانسوي و بعدها 
قرار گرفت.در  و محققان  دانشجویان  استفاده  مورد 
سالهاي تحصیل در دانشگاه مون پلیه با دپارتمانهاي 
زبان و ادبیات اسپانیایي و فرانسه همکاري مي کردم 
به صحنه  دانشگاه  در  اسپانیایي  نمایشنامة  چند  و 
بردم.بالفاصله بعد از اتمام رسالة فوق لیسانس براي 
دکترا ثبت  نام کردم و موضوع رساله ام هیچ ربطي به 
کارهاي قبلي من نداشت و این داستاني دارد که در 
کتابي که به زودي منتشر خواهد شد خواهم گفت. 
این رساله در مورد کرگدنهاي اوژن یونسکو بود که 
بیش از سه سال روي آن کار کردم. در سال 1356 
قبل از اینکه به ایران برگردم بالفاصله براي دکتراي 
است  جهان  دانشگاهي  مدرك  باالترین  که  دولتي 
نام نویسي کردم. و موضوع این رساله »مسئله انتظار 
و  یونسکو  نمایشنامه هاي  اجراي آن در  و چگونگي 
بکت در سراسر جهان و ارتباط فرهنگي بین شرق 
و غرب« بود. این رساله را متأسفانه دیرتر از موعد 

تعیین شده به دلیل گرفتاریهایي که براي من پیش 
مورد  که  است  رساله اي  ولي  رساندم.  اتمام  به  آمد 
بیشتر  و  حیاتشان  موقع  در  یونسکو  و  بکت  تأیید 
دانشگاهیان و منتقدین تئاتر در سراسر جهان قرار 
گرفت. در زماني که در دانشگاه مشهد بودم استادم 
دکتر علي شریعتي شعري از بودا براي ما خوانده بود 
که عنوان آن «کرگدن« بود. این شعر باعث شد که 
به طرف یونسکو رفتم. هدف من این بود که ثابت 
کنم یونسکو در انتخاب عنوان کرگدنها و کرگدن به 
عنوان نماد و سمبل نازیها اشتباه کرده است. او در 
مقدمه اي که بر رساله من نوشت و در دفتر رونوبارو 
من  کرد.  اعتراف  مسئله  این  به  درستي  کرد  چاپ 
به  یونسکو  نمایشنامه هاي  درك  و  فهمیدن  براي 
روماني  او  اولیة  وطن  جمله  از  مختلف  کشورهاي 
اوال ً  سفرکردم.  و  آمریکا  اروپایي  کشورهاي  همه  و 
در  یونسکو  که  جامعه اي  فرهنگ  مي خواستم  من 
و  بشناسم  بود  کرده  تحصیل  و  شده  تربیت  آنجا 
بعد ببینم در کشورهاي مختلف جهان با رژیمهاي 
مختلف سیاسي و فرهنگهاي مختلف چگونه از آثار 
یونسکو و به خصوص کرگدنها استقبال کرده اند. وقتي 
این رساله را به پایان رساندم به عنوان تشکر از تمام 
از  بودند یك نسخه  به من کمك کرده  کساني که 
دریافت  از  بعد  روز  یونسکو 10  فرستادم.  را  رساله 
رساله من طوالني ترین مقدمه اي که تا آخر عمرش 
ژان  و  فرستاد  براي من  و  نوشت  آن  بر  بود  نوشته 
لویي بارو کارگردان مشهور فرانسوي )قرن 20( بعد 
صحنه  روي  را  کرگدنها  دوباره  رساله،  دریافت  از 
کرده  نمایشنامه  این  از  من  که  برداشتي  با  آورد 
بودم و یك شماره از دفترش را به آن اختصاص داد. 
گالیمار  انتشارات  چاپ   ،97 شمارة  رونوبارو،  )دفتر 
که مشهورترین انتشارات جهان است. احمد کامیابی 
نشان  فرانسه  دولت  سوی  از   1102 سال  مسك 
کرد. دریافت  را  آکادمیك«  پالم های  عالی »شوالیه 
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داده نما، آوای خراسان جنوبی
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با خساست همسرمان چه کنیم؟

همسر  بیماری  که  بسپاریم  به خاطر  همه  از  اول 
خسیس ما هیچ گاه درمان نمی شود؛ بنابراین فقط باید 
تالش کنیم تا رفتار او را تعدیل و ترمیم کنیم. درمان 
این  با  فقط  ندارد؛  وجود  بیماری  این  برای  قطعی ای 

شیوه ها مي شود با او مدارا کنیم:
- طبیعت افراد خسیس را باور کنیم و بپذیریم که به 
بیماری خساست بیمارگونه دچار هستند. این باور باعث 

می شود تا رفتارهای او برایمان قابل تحمل باشد.
- مقابله به مثل نکنیم؛ این مقابله هیچ اثری جز تکرار 
رفتارهای نامطلوب و ندارد. حتی این رفتارها می تواند با 

شدت بیشتری تکرار شود.
- پیش از خرید هر وسیله ای برای منزل با همسرمان 
مشورت کنیم. با وجود اختالف نظر، مشورت کردن ضروری 
است تا پس از خرید با لجبازی او روبه رو نشویم. به این 

ترتیب، مانع از جنجال شده و زمینه سازی کرده ایم.
از  قبل  ولی  برویم  تنها  شخصی  خرید های  برای   -
بیرون رفتن از منزل، حتما به همسرمان اطالع بدهیم 
تا احساس کنارگذاشته  شدن به او دست ندهد. توافق 
کنیم که این تصمیم برای سالمت روحی- روانی هر 

دوی ما الزم است.
- بعضی افراد مبتال به خساست، تالش می کنند تا این 
صفت نامناسب را اصالح کنند. در این صورت با درك 
مشکلشان و تالشي که براي ترك این صفت مي کنند، 

به آنها کمک کنیم.
فراموش نکنیم نباید این افراد را مسخره کنیم یا دائم از 
آنها ایراد بگیریم. کنارشان باشیم تا با کمک هم به تدریج 

بر مشکل غلبه کنیم.

شهامت از آن آنان است که خودشان را یک روز صبح 
در آینه نگاه می کنند و روشن و صریح این عبارت را 
به خودشان می گویند، فقط به خودشان: »آیا من حق 
اشتباه کردن دارم؟« فقط همین چند واژه. شهامت نگاه 
کردن به زندگی خود از رو به رو و هیچ هماهنگی و 
سازگاری در آن ندیدن. شهامت همه چیز را شکستن، 

همه چیز را زیر و رو کردن .
به خاطر خودخواهی؟ خودخواهی محض؟ البته که نه، 
نه به خاطر خودخواهی . پس چه؟ غریزه بقا؟ میل به 

زنده ماندن؟ روشن بینی؟ ترس از مرگ؟
شهامت با خود رو به رو شدن. دست کم یک بار در 

زندگی. رو به رو با خود . تنها خود . همین . 
»حق اشتباه« ترکیب بسیار کوچکی از واژه ها ، بخش 
کوچکی از یک جمله ، اما چه کسی این حق را به تو 

خواهد داد؟ چه کسی جز خودت؟
 باید یک بار به خاطر همه چیز گریه کرد. آن قدر که 
اشک ها خشک شوند، باید این تن اندوهگین را چالند 
و بعد دفتر زندگی را ورق زد. به چیز دیگری فکر کرد. 

باید پاها را حرکت داد و همه چیز را از نو شروع کرد.
 چه قدر باید بگذرد تا آدمی بوی تن کسی را که دوست 
داشته از یاد ببرد؟ و چه قدر باید بگذرد تا بتوان دیگر 

او را دوست نداشت؟
 من او را دوست داشتم - آنا گاوالدا

من هیچ راه مطمئنی به سوی خوشبختی نمی شناسم. 
اما راهی را می شناسم که به ناکامی منجر 
می شود،گرایش به خشنود ساختن همگان

بچه  خرس قطبی نمی داند که برای شکار باید فقط 
یک ماهی را تعقیب کند. اگر هر روز یک هدف 

جدید داشته باشی، به هیچ کدوم نمی رسی

افسوس که صاحب نفسی پیدا نیست
فریاد که فریادرسی پیدا نیست

بس البه نمودیم و کس آواز نداد
پیداست که در خانه کسی پیدا نیست

خود فریبی به این صورت بیان شده است 
که انگار روی وزنه ای ایستاده اید تا خود را وزن 

کنید، در حالی که شکم تان را تو داده اید.

خداوند کرم ابریشم را به پروانه، دانه ی شن را به مروارید، 
تکه زغالی را به الماس تغییر می دهد. اگر زمان بسختی 
گذشت و تحت فشار بودی، او بر روی تو نیز کار می کند

مرگ بخشی غیر قابل گریز از زندگی است و کودکان باید 
آن را درک کنند و راههایی را آموزش ببینند تا بتوانند این 
پدیده کامال طبیعی را بپذیرند. مرگ از جمله موضوعاتی 
است که صحبت کردن در مورد آن به خصوص با کودکان 
پای وقتی  الخصوص  علی  است  دشوار  بسیار  سن   کم 
تکیه گاه خانه یعنی پدر در میان باشد. والدین باید بدانند 
با کودک درباره مرگ مثل هر موضوع دیگری  صحبت 
است که کودکان در مورد آن سوال دارند. والدین نباید از 
پاسخ دادن طفره بروند و متناسب سن شان به آنها پاسخ 
دهند. اگر کودکان پاسخ درست در این مورد دریافت نکنند 
نظر  از  تواند  می  که  کنند  می  استفاده  پردازی  خیال  از 
شخصیتی به کودک آسیب بزند.یکی از اتفاقاتی که ممکن 
است برای هر خانواده ای اتفاق بیفتد، از دست دادن پدر 
خانواده است. مرگ پدر، کودکان را بسته به سن و سالشان 
با مسائلی روبه رو می کند. مادر خانواده به عنوان تنها بزرگ 
تر و سرپرست باقیمانده و نزدیک ترین فرد به کودکان، باید 
مسئله مرگ و نبود پدر را به گونه ای برای کودکان توضیح 

دهد که کمترین آسیب را ببینند.
حقیقت را رویایی جلوه ندهید

یا  رفته«  مسافرت  به  »پدرت  نگویید؛  دروغ  کودک  به 
کنند،  می  کتمان  را  حقیقت  که  این دست  از  جمالتی 
باقی  انتظار  چشم  همیشه  کودک  که  شود  می  باعث 
همیشه  شوید  می  مجبور  شما  این  بر  عالوه  بماند. 

این  که  کنید  بازی  نقش  و  باشید  گفتن  دروغ  در حال 
فرزندتان را نسبت به شما بی اعتماد می کند.

بگذارید، کودک در مراسم باشد
نباید  اس  »بچه  نیست«،  خوب  براش  س  »بچه 
سبب  که  دست  این  از  جمالتی  و  باشه«  مراسم   توی 
دور  سوگواری  مراسم  از  کامال  شما  کودک  شود  می 
نگه داشته شود را جدی نگیرید. اگر کودک 6 سال به 
باال دارید، اجازه دهید که در مراسم سوگواری شرکت 
کرده و عزاداری کند. اینکه کودک را دور نگه دارید و 
ناگاه او را به خانه ای وارد کنید که پدرش قرار نیست 
هرگز بازگردد، او را دچار سردرگمی، افسردگی و چشم 

انتظاری و عدم پذیرش مسئله می کند.
در مورد بهشت اغراق نكنید

در مورد جای خوب پدر، اغراق نکنید. آنقدر زیاده روی 
نکنید که کودک گمان کند که در جهنم به سر می برد و 
برای درک خوبی ها باید به جایی برود که پدرش هم آنجا 
منتظر او است. »خدا همه آدم خوب ها را پیش خودش 
می برد« یا »بابا چون خیلی خوب بود، خدا بردش پیش 
پیدا  به خودکشی  خودش« سبب می شود کودک میل 
کند. عالوه بر این شما این باور را به کودک می دهید که 
همه  آدم های خوب رفته اند پیش خدا پس همه  آنهایی 
که زنده مانده اند آدم های بدی هستند. در اطالعاتی که 

به کودک می دهید دقیق و صادق باشید.

او را دچار سردرگمی نكنید
کودکی که پدرش را از دست می دهد، می شود مرکز 
توجه و دلسوزی تمام اطرافیان و نزدیکان و همه عالوه 
فعالیت  و  آینده  به  نسبت  افراطی،  گاه  های  محبت  بر 
های او نیز احساس تکلیف می کنند. بنابراین دستورات 
عمو،  پدربزرگ،  جانب  از  متفاوتی  های  نهی  و  امر  و 
دایی، شوهر خاله و...صادر می شود و هر کدام چیزی 
می گویند. در واقع شبه  پدرها، کارشان را از همان روز 
اول آغاز می کنند. این وظیفه شماست که اجازه ندهید 

تنوع آموزه ها، او را دچار سردرگمی کنند.
 ترحم نكنید

دلسوزی ها و محبت ها نسبت به کودک، همانطور که 
عنوان شد از همان روز اول آغاز می شود؛ از نوازش گرفته 
تا تن دادن به تمام خواسته های معقول و نامعقول کودک. 
کودک شما باید بداند که قوانین هیچ تغییری نکرده اند و 
همان قدر که به او نزدیک می شوید و محبت کرده و سعی 
می کنید در شرایط سختی که دارد کنارش باشید، به همان 

میزان هم بر سر اصول خود باقی مانده اید.
به کودک مسئولیت سنگین ندهید

کودک  به  زبانی  صورت  به  حتی  باشید،  مراقب 
مادران  گاهی  ندهید.  ظرفیتش  از  بیشتر  مسئولیتی 
می  خود  پسر  به  همسرشان،  جدایی  یا  مرگ  از  پس 
به دختر خود  پدران  یا   گویند: »تو مرد خانه هستی«. 

یک  مثل  باید  تو  نیست،  مامان  که  »حاال  گویند  می 
کودک  همان  کودک،  دهید  اجازه  کنی«.  رفتار  خانم 

باشد و رفتارهای کودکانه اش را ابراز کند.
نشانه ها و یادگاری ها را پنهان نكنید

گاهی اوقات افراد فکر می کنند اگر یادگاری های فرد از 
دست رفته را پنهان کنند کودک او را فراموش می کند؛ 
در حالی که کودکان با این روش نه تنها کسی را فراموش 
نمی کنند بلکه احساس می کنند دیگران در حق او بی 
مهری کرده اند. بهتر است یک آلبوم عکس از او تهیه 
کنید یا حتی از میان یادگاری هایش چیزی را به کودک 
این طریق، کسی را که دوست  از  تا نگه دارد و  بدهید 

داشته اما از او جدا شده است را به خاطر بیاورد.
مراقب کلمات خود باشید

به خاطر داشته باشید، زخم کلمات روی روان کودکان به 
این آسانی ها التیام نمی یابد. اگر مجبورید کودکتان را به 
نیست. پس  این شرایط  او مسئول  بزرگ کنید،  تنهایی 
می  یا شیطنت  می شود  مرتکب  اشتباهی  که  هنگامی 
کند، به او احساس گناه ندهید کودک به اقتضای سن خود 
رفتار می کند؛ پس هیچ گاه به او نگویید »به خاطر تو از 
 خودم گذشته ام ولی تو این طور مرا اذیت می کنی« یا 
»جوانی ام را به پای تو هدر دادم که خوب درست را نمی 
خوانی«. مراقب باشید هنگام عصبانیت، چیزی نگویید که 

او حس اضافی بودن پیدا کند.
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عارفانه روز
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برشی از کتاب

آیه روز  

این]ها همه[ دلیل آن است که خدا خود حق است و غیر از او هر چه را که می  خوانند 
باطل است و خدا همان بلندمرتبه بزرگ است. سوره لقمان، آیه 30

حدیث روز  

پنهان کننده کار نیک ]پاداشش[ برابر هفتاد حسنه است، و آشکارکننده کار بد سرافکنده است، و پنهان کننده کار بد آمرزیده است. 
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سبک زندگی

چطور با کودک درباره فقدان پدر حرف بزنیم؟

طراح: نسرین کاری                        

کامیاب-  و  مند  بهره   -1 افقی: 
آسوده و نجات یافته 2- غذا نخورده 
خیابان  روز-  از  پاسی  تا  بامداد  از 
وسیع و مشجر- گشوده 3- سدی 
جراحت-  و  زخم  خوزستان-  در 
درنگ-  بدون  و  هم  سر  پشت 
شادمانی 4- عضو عمده- درختی 
و  با چوب سخت  بیدمشک  شبیه 
محکم و شاخه های صاف و راست 
بیل و کلنگ می  از آن دسته  که 
سازند- از لبنیات 5- از آبزیان غول 
پیکر- ویتامین جدولی- فقیر و بینوا 
طاقچه  تندرستی-  و  سالمت   -6
بخشنده  و  سخی  سقف-  نزدیک 
7- تواضع برای خدا- آتش- گروه 
مایه  و  اصل  چادرنشین-  مردم 
8-  نهر بزرگ که به دریا منتهی 
شود- روشن کننده- عقده و کره 
9- دکامتر مربع- برادر مرگ- تبار 
و نژاد- بسنده 10- رشد و بالندگی- 
زمانی کوتاه- سنگ تراش معروف 
خسرو پرویز 11- کشوری در اروپا 
سخن  »لیسبون«-  مرکزیت  به 
ستم  و  ظلم   - صریح  و  راست 
و  صانع  بازدارنده-  و  مانع   -12
زر   -13 زلف  خم  و  پیچ  مبدع- 
بهره  بلدرچین-  عیار-  تمام  رایج 
خط   -14 فاصله  حرف  حرام- 
در  شهرستانی  مهندسی-  کش 

رصدخانه-  دارای  بیرجند  اطراف 
و  راست   -15 عکس  کتاب 

پابرجا- علم سیاست. 

پدر  دریا-  کنار  عمودی: 1- شهر 
علم پزشکی-  پهلوان شاهنامه 2- 
پایتخت  کریستی-  آگاتا  از  اثری 
روی  کوچک  شیار   -3 فرانسه 
رفته-  میان  از  و  نسیت  چیزی- 
طارمی 4- زرد پی- کویر خشک 
و سوزان ایران- بهره مند شدن- 
تابش  متداول-   -5 دهان  سقف 
تکان  محرمانه 6-  کاماًل  آفتاب- 
آرایش  شدید-  ضربه  و  سخت 
 -7 رستگاری  آئین  درخت- 
هیدروژن-  و  اکسیژن  از  ترکیبی 
آثار  دارای  اسپانیا  غنایی  شاعر 

نمایش و  سفرنامه   منظوم، 
 نامه ها- از توابع خرم آباد 8- خواب 
خوش- زاده- فراوان 9- کهنه و 
مستعمل- نوعی گل سرخ خودرو- 
توابع سرسبز  از  مرداب 10-  گیاه 
تهران- دانش و فرهنگ- مات و 
تیره 11- پدر بزرگ رستم- اشک 
ریختن- درختی که از آن تیر سازند 
12- مرطوب- نشان افتخار- گوی 
گریبان- درد و رنج 13- ضایع و 
حرف  هوشمند-  و  زرنگ  تباه- 
نقطه  ترین  مرتفع   -14 همراهی 
قسمتی  مرگ  هیمالیا-  در  زمین 
به  خون  جریان  که  بدن  نسج  از 
آن قطع شده باشد 15- آرامش و 
آسایش- بر مدت کاری افزودن- 

مشهور و معروف.
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لکیجرخومبانارپ1

ممااتمسیرلوا2

اندیمرتشینسر3

نادنزمامتابتک4

بوردپانرلیا5

رازبارادوادن6

ازفرککلراما7

دلسکیونالادن8

رتااخنیکساس9

زباتهیسوردلی10

دلخاجاشزایپ11

پلاهنومنندسمل12

راماتیاهانپو13

اوسردازوسواس14

گربنیاتشاریپبی15

کار خوب اتفاقی نیست

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

اولین ساندویچ نیم متری
 بیش از 20 نوع ساندویچ در خدمت مردم

آدرس: خیابان فردوسی، حد فاصل حافظ 
و پاسداران، جنب پالک 8  تلفن :  31052 - 056 

09353694511 - 09353315656

پیـک رایگـان
طبخ با روغن کنجد

ساعت کار: 18 تا 1 بامداد

 تحولی عظیم در صنعت قالیشویی ، حس لطافت و پاکیزگی
 را با ما تجربه کنید.     3237135۴ - 32371355

قالیشویــی ملکــه

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

را تجربه کنید.   09158668002

نصب داربست فلزی
 با قیمت مناسب در اسرع وقت

09153637507 - حسینی 

به دو نفرخانم با روابط عمومی باال 
جهت همکاری در پوشاک نیازمندیم.
09151630820-32220655

به یک نیروی فنی )جوشکار، آرماتوربند، 
بنا و...( برای کار در کارگاه ساختمانی به 
طور دائم نیازمندیم.0936512۴261

به سه نفر ویزیتور آقا و یک راننده 
همراه با ماشین یخچال دار جهت 
پخش مواد لبنی در شهرستان 

بیرجند  نیازمندیم.
32255738 -09151609089

شرکت طبیعت زنده )سینره( 
در نظر دارد: به منظور تکمیل 

کادر اداری خود یک نفر بازاریاب 
ترجیحا آشنا به محصوالت دارویی 
به صورت تمام وقت استخدام 
نماید. واجدین شرایط با شماره 

322551۴9 از ساعت 8 لغایت 
15 تماس حاصل نمایند.

آدرس: شهرک صنعتی، بلوار همت 
3، قطعه 5، جنب به چوب

به یک نفر نیروی آقا جهت    
کار در خشکشویی نیازمندیم.
دارا بودن گواهینامه خودرو

تعهد کاری یک ساله
 و ضامن معتبر

ساعت کاری 17الی 22
حقوق 350 هزار تومان

32۴23265

اخالق، انصاف، کارخوب
سرلوحه خدمات ماست

متخصص در حمل بار و اثاثیه
منزل با سابقه درخشان

خاور مسقف پتودار، نیسان، وانت 
کارگر و بارچین ماهر

اتوبــار آریــا  ترابــر

آدرس دفتر: بیرجند- سجادشهر- نبش غدیر ۴ 
با مدیریت: جلیل رحیم آبادی

 091556۴2959
0915963۴038
32۴1۴702
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سمسـاری صـادق
خرید لوازم منزل و اداری

 با باالترین قیمت
 09380160779 - علی آبادی

فروش باغ ویال واقع در دشت بجد همراه با یک 
ساعت آب ، سند ششدانگ ،  خانه ، آالچیق 
و انواع درختان میوه     0915361۴038

نقاشی  ساختمان
انواع رنگ های روغنی ، پالستیک 

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

09156633230- برگی

حمل بار و اثاثیه منزل 
داخل و خارج استان 
 همراه با کارگر ماهر 

  09105۴51077
 اقدامی

شرکت پخش لبنیات در استان 
خراسان جنوبی جهت تکمیل تیم 
فروش خود به تعدادی بازاریاب 

حضوری با سابقه با حقوق و مزایای 
بیمه و پورسانت با داشتن حداقل 

مدرک دیپلم اقدام به جذب می نماید.
تلفن تماس در ساعات اداری 
32237958 - 32237957



سالمتی- روزه گرفتن به معنی خودداری از خوردن و آشامیدن و دیگر 
کارهایی است که روزه را باطل می کند و همچنین تمرینی برای 
افزایش قدرت فیزیکی و روحی انسان است. اما چگونه می توانیم با 

توجه به شرایط خود روزه بگیریم؟ 
بدن خود را برای روزه گرفتن آماده کنید: بدن هر شخص 
عکس العمل متفاوتی نسبت به روزه نشان می دهد. بنابراین بهتر 

است از چند روز قبل از روزه گرفتن بدن خود را آماده کنید.

* اگر از نظر فیزیکی در شرایط خاصی به سر می برید، قبل از روزه 
گرفتن با پزشک خود مشورت کنید تا مبادا برای سالمتی شما مضر 
باشد.* برای این که بدن شما آماده روزه گرفتن باشد، از چند هفته 
یا چند روز قبل اقدام کنید. به عنوان مثال به تدریج غذاهای حاوی 
شکر را از رژیم غذایی خود حذف کنید. * قبل از روزه گرفتن، بدن 
خود را تقویت کنید. اگر بدن شما در شرایط خوبی این عمل را آغاز 
کند، بهتر دوام خواهد آورد. بنابراین قبل از روزه گرفتن مقدار زیادی 

آب بنوشید، غذاهای سالم و مغذی مصرف و از خوردن داروهای مضر 
خودداری کنید.

آشپزخانه خود را آماده کنید: اگر مواد غذایی مورد عالقه شما 
شد.  خواهد  تر  سخت  برایتان  گرفتن  روزه  باشد،  دید  معرض  در 
بنابراین:* نوشیدنی ها و غذاهای مورد عالقه تان را از جلوی چشم 
تان دور کنید. * یخچال خود را خلوت کنید، به خصوص از غذاهایی 
که به سادگی آماده و قابل خوردن هستند.* آشپزخانه خود را از مواد 

غذایی پاک سازی کنید تا دلیلی برای ورود به این مکان در طول 
روز وجود نداشته باشد. 

غذاهای سبک مصرف کنید: روزه خود را با غذاهای سنگین باز 
نکنید. با نخوردن غذا در طول روز، معده شما جمع می شود بنابراین 
آمادگی پذیرش غذاهای سنگین را ندارد. بهتر است با غذاهای سالمی 
مانند سبزیجات و پروتئین آغاز کنید. از مصرف غذاهایی که دیر هضم 

می شوند نیز، خودداری کنید.

چگونه راحت تر روزه بگیریم؟
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بیستمین طالی ایران در پینگ پنگ ضرب شد

 ایرنا - فینال برادرانه رقابت های تنیس روی میز بازی های همبستگی 
قهرمانی  و  پیروزی  با  عالیمان  نیما  و  نوشاد  بین  اسالمی  کشورهای 
همبستگی  های  بازی  دوره  چهارمین  ادامه  رسید.در  پایان  به  نوشاد 
کشورهای اسالمی در جمهوری آذربایجان، نوشاد عالمیان بیستمین 
مدال طالی ایران را ضرب کرد. وی برای رسیدن به قهرمانی در دیدار 

پایانی برادر خود نیما عالیمان را شکست داد.

خطر محرومیت در کمین فوتبال ایران؟

ایسنا- با نرفتن بازیکنان استقالل خوزستان به فرودگاه برای بازی با 
الهالل فوتبال باشگاهی ایران در خطر محرومیت قرار گرفت. کاروان 
تیم فوتبال استقالل خوزستان برای بازی با الهالل عربستان قرار بود 
ظهرروز گذشته به تهران آمده و سپس ایران را به مقصد عمان ترک کند، 
اما بازیکنان این تیم با تصمیم خود و پیش از این که موضوع تحریم را 
به باشگاه اعالم کنند، به فرودگاه نرفتند تا سفر تیم به عمان لغو شود.

این  در حالی است که مسئوالن و مربیان تیم فوتبال استقالل خوزستان از 
تصمیم بازیکنانشان اظهار  بی اطالعی کرده و معتقدند نرفتن به فرودگاه 
کار اشتباهی بوده است.استقالل خوزستان در مرحله یک هشتم نهایی 
لیگ قهرمانان آسیا ساعت ۲۰:۳۰ سه شنبه دوم خرداد باید رو در روی 
الهالل عربستان قرار گیرد و در صورت کناره گیری این بازی محرومیت 

کنفدراسیون فوتبال آسیا شامل حال فوتبال باشگاهی ایران خواهد شد.

شاگردان برانکو به دنبال هفتمین پیروزی

مهر- تیم فوتبال پرسپولیس در چهاردهمین دیدارش با یک تیم قطری 
این بار در مرحله یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان آسیا میزبان لخویا خواهد 
بود. دیداری که بدون تماشاگر برگزار می شود.تیم فوتبال پرسپولیس که 
بعد از صعود از گروه چهارم مقدماتی لیگ قهرمانان آسیا در سال ۲۰۱۷ به 
عنوان تیم دوم به مرحله یک هشتم رسید، باید در این مرحله طی دو دیدار 

رفت و برگشت با تیم پر مهره و ثروتمند لخویا دیدار کند. 

یک کاپیتان دیگر هم رفت!

مهر- استقالل با بی توجهی به تمدید قرارداد بازیکنان جوان که محصول 
آکادمی خودش هستند عمال درحال از دست دادن آینده و سرمایه بزرگی 
است.علی دایی تنها یک روز پس از اینکه نیمکت مربیگری سایپا را 
به دست آورد، اولین خریدش طاها شریعتی بود بازیکن جوان استقالل. 
شریعتی بارها اعالم آمادگی کرده بود که با استقالل قرارداد ببندد اما او 
هم مثل نورافکن قراردادش در نهایت تمام شد و به عنوان بازیکن آزاد به 
سایپا پیوست.این دومین بازیکنی بود که در عرض چند روز مشخص شد 
که قراردادش تمام شده بوده و در استقالل هیچکس دنبال تمدید قرارداد 
وی نبوده است. او که سبک بازی اش شبیه به پژمان منتظری است حتی 
در لیست بازیکنان بزرگسال هم دیده می شد. کاپیتان تیم نوجوانان ایران 

اما به سادگی از دست استقالل پرید و رفت.

فواید میوه و سبزی برای سالمت پاها

سبزی  و  میوه  زیادی  مقدار  مصرف  ایسنا- 
کمک می کند تا عروق پا دچار لختگی خون 
بیماری عروق محیطی  به  مبتال  نشوند.افراد 
دچار تنگی عروق پا هستند که جریان خون 
یا  رفتن  راه  و  را محدود کرده  ماهیچه ها  به 
ایستادن را برای آنان مشکل می سازد.افرادی 

یا چهار وعده میوه و سبزی در روز  که سه 
مصرف می کنند ۱۸ درصد کمتر در معرض 
هستند.  محیطی  عروق  بیماری  به  ابتال 
بنابراین افزودن مقدار بیشتری میوه و سبزی 
به رژیم غذایی می تواند تاثیر عمده ای در عدم 
شیوع این بیماری داشته باشد. مصرف مقدار 
کمتر میوه و سبزی با افزایش خطر بیماری 

قلبی و سکته مغزی نیزمرتبط است.

فواید خیار برای سالمت

در  که  است  تابستانی  گیاه  یک  خیار  مهر- 
از کدو محسوب می شود.  ای  گونه  حقیقت 
بسیاری  حاوی  کالری  کم  غذایی  ماده  این 
نظیر  ضروری  مغذی  مواد  و  ها  ویتامین  از 
ویتامین C، ویتامین B 6، ویتامین K، منگنز، 
فوالت، مس، فسفر و پتاسیم است. این گیاه 

هضم   اینرو  از  شده  تشکیل  آب  از  عمدتا 
فیبر  از  مملو  خوراکی  ماده  این  دارد.  آسانی 
حاوی اسیدهای چرب امگا۳، روی، نیاسین و 
پروتئین هم هست.برخی از مهمترین خواص 
آبرسانی  وزن،  کاهش  به  کمک  مانند  خیار 
به بدن و رفع تشنگی، ادرار آور بودن و دفع 
سموم بدن همگی ناشی از باال بودن میزان 

آب موجود در خیار هستند.

گیاهان آهنی!

عصر ایران- در شرایطی که گوشت در باالی 
فهرست منابع توصیه شده برای تامین آهن 
قرار دارد، گزینه های غیر گوشتی بسیاری نیز 
وجود دارند که می توانند نیاز انسان به آهن 
را پوشش داده و در برخی موارد حتی میزان 
آهن بیشتری نسبت به گوشت در اختیار بدن 

راحتی  به  که  گیاهی  منابع  دهند.برخی  قرار 
می توانند آهن دریافتی شما را افزایش دهند، 
عبارتنداز: اسفناج، بروکلی ،عدس،سیب زمینی 
پخته، دانه های کنجد،بادام هندی،سویا،نخود
قرمز  لوبیا  فنجان  قرمزهر  تلخ،لوبیا  شکالت 
دارای سه تا چهار میلی گرم آهن است. برای 
کسب بهترین عطر و طعم و بافت، لوبیا قرمز 

پخته را به رژیم غذایی خود اضافه کنید.

این قسمت از کله پاچه را حتما بخورید

جام جم-کله پاچه غذای سنگین و دیرهضمی 
فصل  در  غذا  این  مصرف  و  می آید  شمار  به 
زمستان سوخت وساز بدن را افزایش و مقاومت 
آن را در برابر سرما بیشتر می کند.بهترین نوع 
این غذا، کله پاچه گوسفند بوده و گوشت پاچه 
کیفیت بهتری در مقایسه با سایر قسمت های 

و  کلسترول  چربی  همچنین  دارد  کله پاچه 
بقیه  به  نسبت  گوسفند  پاچه  تری گلیسرید 
قسمت های کله پاچه کمتر است.کله پاچه گاو یا 
بز طبع خیلی سردی دارند و دیرهضم هستند، 
بنابراین افراد بهتر است از مصرف آن ها امتناع 
طبخ  مسی  دیگ  در  بهتراست  کنند.کله پاچه 
شود همچنین این غذا باید روی شعله مالیم 

به آرامی از شب تا صبح پخته شود. 

 پروانه قرمز روی پوست

مهر- لوپوس، بیماری است که معموال با عالیم 
تب،  ضعف عمومی، خستگی و  مجموعه ای 
از عالیم پوستی مثل قرمزی پروانه ای شکل، 
روی گونه شروع می شود.این ضایعه پوستی، 
روی بینی و دو طرف گونه را می پوشاند و شبیه 
پروانه می شود. از این رو، نام این بیماری را 

لوپوس یا بال پروانه ای گذاشتند.لوپوس اگر چه 
یک روماتیسم است، فقط به مفاصل و استخوان 
ها مربوط نمی شود.بیماری خود ایمنی است که 
کند. گرفتار  را  بدن  مفاصل  تمام  تواند  می 

تشخیص این بیماری نیاز به توجه خاص دارد.  
این بیماری باید سریع تشخیص داده شود.هر 
چه این بیماری سریع تر تشخیص داده شود، 

سریع تر درمان می شود. 

قتل پسر جوان به خاطر چند کیسه خیار

درگیری چند مرد جوان بر سر چند کیسه خیار به قتل پسری ۲۲ ساله منجر شد.وقوع نزاع دسته  جمعی با قمه و چاقو در 
میدان تره بار به پلیس اطالع داده شد. دایی و خواهرزاده ای با دوبرادر درگیر شده بودند که خواهرزاده با اصابت قمه از 
ناحیه سینه مجروح و به بیمارستان منتقل شده بود. او پس از چند ساعت به دلیل خونریزی شدید فوت کرد تا دستگیری 
قاتلش به جریان بیفتد.دایی مقتول به کارآگاهان گفت: »من در میدان تره بار غرفه دارم و همراه خواهرزاده ام کار می کنم. 
دو برادری که با آنها درگیر شده بودیم، فروشنده میوه هستند و کیسه های خیار را جلوی غرفه من گذاشته بودند، طوری 
که مانع کسب و کارم بود. سر همین موضوع با هم درگیر شدیم و یکی از آنها به نام رحیم، خواهرزاده ام را با قمه کشت.«

با ثبت این شکایت، هر دو برادر دستگیر شدند و رحیم در بازجویی ها به قتل اعتراف کرد و گفت: »من و برادرم همیشه 
کیسه های میوه را در میدان تره بار می گذاشتیم. روز حادثه من در خانه خواب بودم و برادرم به تنهایی به میدان تره بار رفت 
اما چند دقیقه که گذشت، چند نفر با گوشی ام تماس گرفتند و مدعی شدند برادرم در یک درگیری به شدت کتک خورده 
است. از عصبانیت، قمه ام را برداشتم و سراغشان رفتم. آنجا درگیر شدیم و من با قمه ضربه ای به مقتول زدم.با اعتراف 

متهم به قتل، کیفرخواست پرونده صادر شد و برای رسیدگی در اختیار شعبه دادگاه کیفری قرار گرفت. 

دستبرد به خانه تازه داماد، فردای عروسی

تازه عروس و داماد، شب بعد از عروسی وقتی به مهمانی رفتند تصور نمی کردند دزدان به خانه شان دستبرد بزنند. در حالی که زوج جوان در مراسم 
پاتختی بودند، دزدان پول و طالهایشان را سرقت کردند.ماموران پلیس هنگام گشتزنی به رفتار راننده و سرنشین خودروی پرایدی مشکوک شدند. 
آنها با اخطار به راننده خودرو از او خواستند توقف کند، اما راننده بدون توجه به اخطارهای پلیس بر سرعتش افزود و ادامه مسیر داد. ماموران سرانجام با 
استفاده از قانون به کارگیری سالح، به چرخ خودرو شلیک و آن را متوقف کردند. دزدها با رها کردن خودرو به فرارشان ادامه دادند که سرانجام بازداشت 
شدند.ماموران در بازرسی از صندوق عقب خودرو، اموال سرقتی از جمله طال، پول و چمدان و... که به نظر می رسید از خانه ای سرقت شده باشد، کشف 
کردند. آنها در بررسی سوابق کیفری دو متهم به نام های رضا و آرش متوجه شدند یکی از آنها دزد حرفه ای خانه و دیگری سارق خودرو و لوازم آن 
است. رضا متهم پرونده به افسر تحقیق گفت: چند روز قبل خودرویی را سرقت کردیم و با آن در شهر پرسه می زدیم تا این که متوجه خانه ای شدیم که 
چراغ هایش خاموش بود. وارد خانه شدیم و جواهرات، حلقه های ازدواج، چهار عدد ساعت مچی، سکه های بهار آزادی، سرویس طال،۷۲۰ هزار تومان 
پول نقد، مقداری دالر، بدلیجات، کاسه تزئینی، کارت های بانکی و دو چمدان وسایل را که به نظر می رسید متعلق به عروس و داماد باشد، دزدیدیم.
عروس جوان به افسر تحقیق گفت: شب قبل از سرقت عروسی مان بود. روزی که سرقت رخ داد، من و شوهرم به خانه پدری ام در محله دیگری رفته 
بودیم تا مراسم پاتختی برگزار شود. باورمان نمی شد با گذشت یک روز از زندگی مشترک مان دزد به خانه مان بزند و وسایل قیمتی و طال را سرقت کند.

مرکز نیکوکاری جواد االئمه )ع( بیرجند 
بهشتی ها چهار نشانه دارند: روی گشاده، زبان نرم، دل مهربان و دست دهنده 

امام صادق )علیه السالم(
بیایید شادی هایمان را با نیازمندان واقعی تقسیم کنیم  و دست های 
خالی آنان را با اهدای بارقه های محبت و شکوفه های مهربانی لبریز  
کنیم. مرکز نیکوکاری جواد االئمه )علیه السالم( بیرجند ضمن تشکر 
و سپاس از همکاری هموطنان نوعدوست همانند سال های گذشته 
 در انتظار کمک های نقدی و غیر نقدی شما خیرین ارجمند می باشد.
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شماره حساب مرکز نزد بانک ملی : 0109831823009
شماره کارت مجازی: 6037991899549160
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پیام تشکر استاندار خراسان جنوبی
 از حضور پرشور مردم در انتخابات

سید علی اکبر پرویزی استاندار خراسان جنوبی در 
پیامی از حضور پر شور مردم در انتخابات قدر دانی 
کرد در این پیام آمده است:اینک که به لطف پروردگار 
متعال و حضور آگاهانه شما مردم بصیر، وقت شناس 
دوره  دوازدهمین  انتخابات  در  درصحنه  همیشه  و 
ریاست جمهوري و پنجمین دوره شوراهاي اسالمي 
پیوست  وقوع  به  دیگر  ای  روستا، حماسه  و  شهر 
مقدس  نظام  افتخارات  بر  دیگري  زرین  برگ  و 
جمهوري اسالمي ایران افزوده شد، حضور یکایک 
شما را ارج نهاده، ضمن تشکر از همه احزاب سیاسی 
و همچنین کاندیداهای محترم شوراهای اسالمی 
شهر و روستا که برای مشارکت در سرنوشت کشور، 
به صحنه آمده و در کمال آرامش و متانت به ارائه 
برنامه های خود پرداختند و همچنین تبریک به رئیس 
جمهور منتخب و معزز و اعضاء منتخب شوراهاي 
اسالمي شهر و روستاها در سراسر استان، از تالش 
ها و زحمات همه عوامل و دست اندرکاران برگزاري 
انتخابات در استان و حضور شما مردم عزیز، متدین 
از درگاه  و همیشه درصحنه قدرداني مي نمایم و 
احدیت، عزت، سربلندی و سرافرازی نظام مقدس 
جمهوری اسالمی، مردم شریف ایران اسالمی، به 
جنوبی  خراسان  مدار  والیت  و  متدین  مردم  ویژه 
و همه خدمتگزاران به نظام را مسئلت می نمایم.
سیدعلی اکبر پرویزی

تأمین اقالم اساسی مردم در ماه رمضان

صدا و سیما- رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان 
گفت: برنج، شکر، گوشت قرمز و گوشت مرغ مورد 
نیاز مردم، این هفته در نمایشگاه ضیافت عرضه می 
شود. هاشم ولی پور مطلق افزود: این نمایشگاه به 
مدت پنج روز مواد غذایی و کاالهای مورد نیاز مردم 
بازار عرضه می کند.وی  از  پایین تر  با  قیمت  را 
قیمت هر کیلوگرم گوشت قرمز طرح تنظیم بازار 
برای مصرف کننده را ۲۳ هزار و ۵۰۰ تومان، شکر 
دو هزار و ۸۵۵ تومان، مرغ منجمد پنج هزار و ۷۰۰ 

تومان و برنج را دو هزار و ۴۰۰ تومان اعالم کرد.

اهدای 35 سری جهیزیه
 به نوعروسان سربیشه

صدا و سیما- ۳۵ سری جهیزیه با کمک خیران 
اهدا  سربیشه  شهرستان  نیازمند  نوعروسان  به 
و  میلیون   ۵۲ ارزش  به  جهیزیه  تعداد  این  شد. 
۵۰۰ هزار تومان با کمک خیران موسسه خیریه 
آبشار عاطفه ها به نوعروسان نیازمند در شهر و 

روستاهای شهرستان سربیشه اهدا شد

اسامی اعضای شورای
 شهر خوسف مشخص شد

مهر-رئیس ستاد انتخابات شهرستان خوسف نتایج 
رسمی پنجمین دوره انتخابات شورای شهر خوسف را 
اعالم کرد.محمد شفیعی در گفت و گو با خبرنگار مهر 
با اشاره به نتایج رسمی پنجمین دوره انتخابات شورای 
شهر خوسف اظهار داشت: با پایان شمارش آراء در 
شهر خوسف اعضا اصلی شورای این شهر مشخص 
شدند.وی با اشاره به اینکه در این دوره از انتخابات 
آقای خوشحال با یک هزار و ۷۲۴ رأی بیشترین آراء 
را کسب کرده است، بیان داشت: بعد از آن به ترتیب 
با یک هزار و ۳۴۹ رأی، مظلومی  آقایان صالحی 
با یک هزار و ۲۵۸ رأی و خدابخشی با ۹۵۲ رأی 
بیشترین رای مردمی را به خود اختصاص داده اند.
وی ادامه داد: همچنین رحیمی با  ۷۸۵ رأی، نخعی با 
۷۳۷ و کریمی با ۶۴۳ رأی نیز از دیگر منتخبان مردم 

هستند که به عنوان اعضا علی البدل خواهند بود..

اعالم منتخبان شوراهای اسالمی 
شهرهای تابعه شهرستان طبس

ایرنا - دبیر ستاد انتخابات شهرستان طبس نتایج 
نهایی شمارش آرای شوراهای اسالمی در سه شهر 
را  این شهرستان  آباد و دیهوک در  طبس، عشق 
شهرهای  اسالمی  شوراهای  کرد.منتخبان  اعالم 
خلیلی  شد.علیرضا  اعالم  طبس  شهرستان  تابعه 
روز شنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: محمود امینی 
با هفت هزار و ۶1۴ رای، سیدعلی هاشمی با پنج 
هزار و ۵۴۴ رای،غالمحسین طاهری با پنج هزار 
با چهار هزار و ۹۷۷  پور  رای، زهرا حسین  و ۵۰ 
رای، حسین باقری زاده با چهار هزار و ۹۵۷ رای به 
عنوان اعضای پنجمین دوره شورای اسالمی شهر 
طبس انتخاب شدند.وی اظهار کرد: در شهر عشق 
آباد از این شهرستان، طاهره ایلخانی یا یک هزار 
ابوطالب  و ۲۸۴ رای، مهدی مرادی با ۹۳۷ رای، 
برهانی با ۹۲۸ رای، ابراهیم علی پور با ۷۹۷ رأی، 
محمد حسن غالمی با ۷۳۵ رأی به عنوان اعضای 
انتخابات  ستاد  شدند.دبیر  انتخاب  شهر  شورای 
معصوم  محمدرضا  کرد:  بیان  طبس  شهرستان 
زاده با یک هزار و ۲۳۷ رای،محمد حسن حامدی 
با یک هزار و 1۵ رای، خدابخش اختیاری با یک 
هزار و هفت رای، حسین لطفی اول با ۸۹۰ رای، 
اعضای  عنوان  به  رای   ۸۶۶ با  نعمتیان  حسن 
شورای شهر دیهوک توسط مردم منتخب شدند.

تخصیص اعتبار برای بازسازی 
بیمارستان بوعلی بیرجند

ارتش  نیروی زمینی  اداره بهداشت  صدا و سیما- 
جمهوری اسالمی برای بازسازی بیمارستان بوعلی 
بیرجند، سه میلیارد و صد میلیون ریال اختصاص داد.
رئیس بیمارستان بوعلی بیرجند گفت:  این اعتبار 
برای بازسازی و تکمیل ساختمان اداری با مساحت 
۷۵۰ متر مربع و تجهیز آن هزینه می شود که  تا 

پایان شهریور به بهره برداری می رسد.

یک میلیارد تومان برای مطالعات پهنه بندی خراسان جنوبی اختصاص یافت
تسنیم-مدیرکل مدیریت بحران  استانداری گفت: مدیریت بحران کشور امسال یک میلیارد تومان برای انجام مطالعات پهنه بندی و زیر پهنه بندی 
در استان اختصاص داد.سید ابوالحسن میرجلیلی اظهار کرد: این اعتبار از  محل ماده 1۰ مدیریت بحران استان اختصاص می یابد.وی افزود: در سطح 

ملی نیز مطالعات و تحقیقات پهنه بندی و زیر پهنه بندی زلزله در حال انجام است که در مطالعه و تحقیق خراسان جنوبی هم گنجانده شده است

مشارکت 7۶درصدی مردم درمیان
 در انتخابات

آرای  نهایی شمارش  نتایج  مهر-فرماندار درمیان 
انتخابات  دوره  دوازدهمین  و  اسدیه  شورای شهر 
کرد. اعالم  را  شهرستان  در  جمهوری  ریاست 
محمد بشیری زاده با اشاره به حضور پرشور مردم 
شهرستان مرزی درمیان در انتخابات روز گذشته 
این شهرستان در  بیان کرد: ۷۵.۷۷ درصد مردم 
انتخابات شرکت کردند. وی به نتایج شورای شهر 
اسدیه نیز اشاره کرد و افزود: یاسین خسروی با یک 
هزار و ۶1۴ رأی منتخب اول مردم شهر اسدیه 
اسدیه  شهر  اسالمی  شورای  دوره   پنجمین  در 
شد.فرماندار درمیان بیان کرد: حمزه بی خویش با 
یک هزار و ۳۵۵ رأی، محمود مصطفایی با یک 
هزار و ۲۵۰ رأی، حسین خسروی با یک هزار و 
1۹۹ رأی و غالم سرور هرمزی با یک هزار و 1۹۶ 
به ترتیب از دیگر منتخبان مردم شهر اسدیه در 
پنجمین دوره  شورای اسالمی شهر اسدیه هستند.

تایج نهایی انتخابات شورای اسالمی 
شهر سرایان اعالم شد

انتخابات  نهایی  نتایج  سرایان  مهر-فرماندار 
پنجمین دوره شورای اسالمی در شهر سرایان را 
اعالم کرد.محمد کریمی اظهارکرد: شمارش ارا دو 
و  جمهوری  ریاست  دوره  دوازدهیمین  انتخابات 
پنجمین دوره شوراهای اسالمی شهر و روستا در 
سرایان به پایان رسیده است.وی بیان کرد: مجموع 
آرای ماخوذه در شهرستان سرایان ۲۰ هزار و ۹۷۷ 
رای بوده که 1۸۳ رای باطله بوده است. وی بیان 
انتخابات  از  آمده  دست  به  نتایج  اساس  بر  کرد: 
با سه هزار و ۲۸۸  الهی  شوراها حاج رضا سیف 
انتخابات شورای شهر سرایان شد.  اول  نفر  رای 
وی بیان کرد: مهدی عظیمی با سه هزار و 1۲۲ 
رای، محمد علی اصغری  با دو هزار و ۷۳۸ رای، 
جواد فنایی با دو هزار و ۲۶۴ رای و سید حسن 
آسال با دو هزار و ۲1۶ رای به شورای شهر سرایان 
در  مردم سرایان  میزان مشارکت  یافتند. وی  راه 
انتخابات روز گذشته را ۸۷.۷۰ درصد اعالم کرد 
و گفت: مردم این شهرستان روز گذشته با حضور 

پرشور خود حماسه را عینیت بخشیدند. 

مردم نهبندان اعضای شورای شهر
 خود را برگزیدند

مهر-فرماندار نهبندان نتایج قطعی پنجمین دوره 
انتخابات شورای شهر نهبندان را اعالم کرد.اصغر 
دوره  پنجمین  قطعی  نتایج  به  اشاره  با  نظافت 
انتخابات شورای شهر نهبندان، اظهار کرد: در این 
دوره از انتخابات غالرضا ساربان با سه هزار و ۴۶۴ 
رای بیشترین رأی را کسب کرده است.وی بیان 
و 1۹۴  هزار  سه  با  رشیدنژاد  فرشته  خانم   کرد: 
رأی، محمد  دو هزار و ۹۳۸  با  فرزان  رأی، رضا 
رضا هاشمی با دو هزار و ۵۴۲ رأی و زین العابدین 
اکبری با دو هزار و ۴۳۸ رأی به ترتیب بیشترین آرا 
را به خود اختصاص داده و به شورای شهر نهبندان 
راه یافتند.رئیس ستاد انتخابات شهرستان نهبندان 
اضافه کرد: همچنین آقایان محمد کوچکزایی با 
دو هزار و ۴1۸ رأی و مهدی جعفری با دو هزار و 
1۸۵ رأی به عنوان اعضا علی البدل این دوره از 

شورای شهر نهبندان انتخاب شدند.

فرماندار بشرویه نتایج انتخابات
 شورای شهر را اعالم کرد

انتخابات  دوره  پنجمین  آرای  مهر-نتایج شمارش 
شورای شهر در بشرویه اعالم شد. شمارش آرای 
پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسالمی شهر و 
روستا در شهرستان بشرویه پایان یافته است.فرماندار 
از  آمده  دست  به  نتایج  اساس  بر  گفت:  بشرویه 
شمارش آرا به ترتیب حسن سلیمی، علی قلیان اول، 
ادریس  زاده،  وکیل  محمدرضا  زاده،  سلطان  دکتر 
حسین زاده و محمدمقیمیان هوش به شورای شهر 
بشرویه راه یافته اند. زمان زاده افزود: مجموع آرای 
ماخوذه ۴۲ هزا رو ۷1۵ رای بوده است. وی بیان 
کرد: از مجموع ارا سلیمی چهار هزار و ۹۵۰ رای، 
قلیان چهار هزار و ۷1 رای، سلطان زاده سه هزار و 
۵۶۳ رای، وکیل زاده سه هزار و ۵۲۲ رای، حسین 
زاده دو هزار و ۳۹۳ رای و مقیمیان۲۳۹۳ حسین 

زاده و مقیمیان دو هزار و ۲۰1 رای کسب کردند.

اعالم نتایج رسمی
 انتخابات شورای شهر قاین

دوره  پنجمین  قطعی  نتایج  قاین  مهر-فرماندار 
کرد.بهمن  اعالم  را  قاین  شهر  شورای  انتخابات 
کهن ترابی با اشاره به نتایج پنجمین دوره انتخابات 
از  دوره  این  در  کرد:  اظهار  قاین  شهر  شورای 
انتخابات آقاین محمد قرائی، محسن فلکی، سعید 
به ترتیب  برنا  شهرستانی، محسن طالبی و علی 
بیشترین آمار رای این شهرستان را کسب کردند.
وی بیان کرد: همچنین آقاین ناصر زردی و سید 
محمد خداپرست به عنوان عضو علی البدل این 
دوره از انتخابات شورای شهر قاین انتخاب شدند.
فرماندار قاین با تشکر از مردم این شهرستان برای 
عنوان  گذشته،  روز  انتخابات  در  پرشکوه  حضور 
داشت: ۸۴.۵ درصد از مردم این شهرستان در این 

دوره از انتخابات مشارکت داشته اند.

 ایرنا- استاندار خراسان جنوبی، گفت: از ۵۵۲ 
هزار و ۳۸۸ نفر واجد شرایط رای گیری، ۴۷۰ 
هزار و ۷۵۹ نفر در دوازدهمین دوره انتخابات 
ریاست جمهوری و پنجمین دوره شورای شهر 
و روستا برابر ۸۵.۲۲ درصدی شرکت کردند.
سید علی اکبر پرویزی با تشکر از حضور پر 
شور مردم استان در این حماسه بزرگ ملی، 
هزار   ۳۰1 ماخوذه  آرای  مجموع  از  افزود: 
سید  االسالم  حجت  به  مربوط  رای   ۹۷۶ و 
رئیسی  به  معروف  الساداتی  رئیس  ابراهیم 
است.به گفته وی 1۵۹ هزار و ۴۳۳ رای نیز 
مربوط به حسن روحانی، ۲ هزار و ۹1۶ رای 
مربوط به سید مصطفی آقا میرسلیم و هزار و 
۵۸ رای نیز از آن سید مصطفی هاشمی طبا 
است.وی ادامه داد: همواره در روند انتخابات 
در  یکبار  سال  یک  هر  میانگین  طور  به  که 
ایران برگزار می شود مردم با حضور پر شور 
مقام  تاکید  طبق  و  آفرینند  می  حماسه  خود 
مردم  واقعی  پیروز  مسلما  رهبری  معظم 
والیتمدار جمهوری اسالمی ایران هستند. وی 
با اشاره به اینکه حضور پر شور مردم در ۲۹ 

اردیبهشت ماه مایه دلگرمی نظام بود، عنوان 
تالش  تمام  انتخابات  اندرکاران  دست  کرد: 
خود را در برگزاری آزمون سالم به کار بردند 
اما بعضا با توجه به نظام نوینی که بر انتخابات 
امسال حاکم بود با مشکالتی مواجه شدند که 
کنیم. از مردم عذر خواهی می  جا  از همین 
به گزارش ایرنا، پرویزی اظهار کرد: منتخبان 
مردم در شورای شهر و روستا باید نمایندگان 
کارآزموده ای برای مردمشان باشند و در راه 
پوشی  چشم  تالشی  هیچ  از  آنها  به  خدمت 
نکنند.وی ادامه داد: رئیس جمهوری منتخب 
ایران  ملت  همه  جمهوری  رئیس  قطعا  هم 
است که باید خدمت به تمام مردم را در برنامه 
کاری خود قرار دهد، طوری که جامعه تبدیل 

به گروه مخالف و موافق نشود.
 منتخبان مردم 

رقابت ها را به رفاقت تبدیل کنند.
کرد:  اظهار  ادامه  در  جنوبی  خراسان  استاندار 
رئیس جمهوری منتخب باید سعی کند فضای 
رقابتی را با دیگر نامزدها به رفاقت تبدیل کند و 
فقط در مسیر خدمت به نظام مقدس جمهوری 

کرد:  تصریح  کند.وی  حرکت  ایران  اسالمی 
مردم ایران هم باید فرد منتخب را به عنوان 
رئیس جمهوری رسمی کشور بشناسند و او را در 
راستای اهداف کالنش همراهی کنند تا اقتدار 
کرد:  اضافه  شود.پرویزی  حفظ  کلی  به  نظام 

تالش ۲۰ هزار نفری ناظران انتخاباتی در استان 
قابل قدردانی است و هیچگونه تخلفی که منجر 
به تاثیر گذاری در روند انتخابات داشته باشد در 
استان صورت نگرفته است.به گفته وی عمده 

تخلف هایی که قابل توجه بود در حوزه تبلیغات 
نقش نمایی کرده و اکثر نامزدها در نصب اقالم 
انتخاباتی در مکان های غیرمجاز تخلف کرده 
اند که با توجه به شور و نشاط انتخاباتی موجود 
در این زمینه سخت گیری نشده است.وی اظهار 

کرد: بعضا تخلف هایی هم در زمینه رای دو 
باره مشاهده شد که با توجه به اینکه رای دو 
باره در مناطقی که الکترونیکی صورت گرفته 
که  استان  از  مناطقی  در  نسیت،  پذیر  امکان 

این  بوده   off line رای اخذ  صندوق های 
مشکل به وجود آمده است که در صورت نیاز 
خواهند  معرفی  انتظامی  و  قضایی  مراکز  به 
شد.استاندار خراسان جنوبی، بیان کرد: اشکال 
های اساسی موجود در رای گیری الکترونیکی 
بیشتر مربوط به عدم آموزش و فرهنگ سازی 
استفاده از این صندوق ها بود و با توجه به اقدام 
هایی که ستاد انتخابات استان از طریق صدا و 
سیما و رسانه ها انجام داد اما هنوز هم نیاز به 
فرهنگ سازی دارد که امیدواریم در انتخابات 
های پیش رو دیگر با این مشکل ها روبه رو 
نباشیم.وی ادامه داد: دلیل دوم مشکل، هوشمند 
نبودن همه کارت های ملی مردم استان که 
اگر تمام آنها هوشمند بودند دستگاه های رای 
گیری با هیچگونه مشکل استعالم گیری مواجه 
نمی شدند.وی در ادامه ابراز امیدواری کرد که 
در  انتخابات  روند  کامل  شدن  الکترونیکی  با 
این  مردم،  به  الکترال  کارت  تحویل  و  کشور 
روند به طور کامال سالم و قانونمند در کشور 
صورت پذیرد که اگر شورای نگهبان بپذیرد می 
شود تا سه دوره بعد این امر را عملیاتی کرد.

استاندار: مشارکت 85 درصدی مردم خراسان جنوبی در انتخابات 9۶ 

فهرست نهایی نتایج انتخابات شورای اسالمی شهر بیرجند ؛ دوره پنجم 
 تعداد رای به عدد کد نامزد نام و نام خانوادگی ردیف
 11926 261 ابراهیم تقی زاده   (1
 26691 172 محمد علی طاهری بجد  (2
 22221 172 زهره موهبتی زهان  (3
 22116 191 فاطمه زهرا هالل بیرجندی  (4
 22121 176 مهدی عبدالرزاق نژاد  (5
 21171 272 رضا حسنی صفت  (6
 21126 171 مهدی میری   (7
 21261 121 علی رضا محمودی راد  (8
 22122 197 مرتضی یزدان شناس  (9

 22991 292 مجتبی زاکریان  (11
 22129 111 رضا زنگویی  (11
 22712 161 حسین صباغ   (12
 22291 191 محمد حسن فخار  (13
 22171 196 محمد علی قاسم زاده نداف  (14
 9172 191 مهدی فرجامی فرد  (15
 1921 126 احسان مداح  (16
 1122 116 محمد زمانی  (17
 1221 196 ناصر ولی پور مطلق  (18
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اول تخفیف؛بعد التماس برای عمل به تعهد!

اصل و سود سپرده گذاران کاسپین آب رفت

 عضو شورا از رودربایستی ها  انتقاد کرد:

شهر  شورای  جلسه  دیروز  صبح  :حسینی- 
بیرجند در حالی آغاز شد که نتایج اولیه آرای 
شورا مشخص شده بود. در بحبوحه تماس های 
مکرر برای عرض تبریک، رفت و آمدهای اعضا 
به خارج و داخل اتاق، بی قراری ها و بی تابی 
ها برای مشخص شدن ۹ نفر اصلی، اخم ها 
و لبخندها و حتی چرت های از سر خستگی 
عمران  کمیسیون  های  نامه  اعضا،  از  یکی 
قرائت شد.صباغ رییس این کمیسیون با بیان 
این که یکی از این نامه ها درخواست فردی 
است که نبش بلوار صیاد، کمی باالتر از پمپ 
بنزین، زمینی دارد عنوان کرد: کمیسیون ماده ۵ 
با تغییر کاربری این زمین از زراعی به تجاری 

موافقت کرده است و طبق روال باید سهم ۴۶ 
درصدی مابه التفاوت این تغییر کاربری از مالک 
گرفته شود. وی با اشاره به این که مبلغی که 
فرد باید پرداخت کند بیش از ۳ میلیارد تومان 
است اضافه کرد: مالک با این ادعا که قصد دارد 
این  بفروشد و در  را  هتلی که در مشهد دارد 
زمین سرمایه گذاری کند، درخواست تخفیف 
کرده است. صباغ با اشاره به این که شهرداری 
برای دادن پروانه باید تاییدیه پرداخت مبلغ تغییر 
کاربری را داشته باشد خاطر نشان کرد: می توان 
االن مبلغ را از فرد نگرفت و همزمان با پایان 
کار اخذ کرد یا االن کامل مبلغ گرفته شود و در 
پایان کار و اجرای درست به تعهدات مبلغی که 

تخفیف داده شده را به وی بازگرداند.
تنگ نظری، مانع حضور سرمایه گذار

طاهری یکی از اعضای شورا با بیان این که باید 
راه را برای سرمایه گذار باز کنیم اضافه کرد: یکی 
از موازین توسعه بیرجند حضور سرمایه گذار در 
چهارچوب قانون است و هر جا تخلف کرد می 
توان جلوی وی را گرفت. وی یکی از مشکالت 
شهر را ایجاد مانع در سرمایه گذاری دانست و 
افزود: این موضوع ریشه در فرهنگ کویر نشینی 
و تنگ نظری برای حضور سرمایه گذار دارد.
در پروژه مالداری و هالل چندین میلیارد 

ضرر کردیم، ولی دستمان بسته است
»بهترین« دیگر عضو شورا با تاکید بر این که 

مانند هتل  تا  دهد  تضمینی محکم  باید  فرد 
منافع  حفظ  برای  داد:  ادامه  نشود  مالداری 
کمک  گذشته  اتفاقات  نشدن  تکرار  و  مردم 
 ۵۰ از  بیش  فیزیکی  پیشرفت  از  بعد  شورا 
درصد باشد. وی با بیان این که االن بحث در 
کشور نبود شفافیت قانون و پیش بردن کارها 
با رودربایستی است عنوان کرد: می خواهید 
امتیازی به فرد دهیم که بعد دنبالش برویم و  
درخواست کنیم که بیا به تعهدات عمل کن! 
حسنی صفت دیگر عضو شورا نیز در پاسخ به 
این بیانات تصریح کرد: هتل مالداری پروانه 
ساخته  شاپ  کافی  حد  در  حاال  و  ندارد  هم 
است، در این طرح و پروژه هالل، شورا چندین 

میلیارد ضرر کرد و دستمان بسته است، چطور 
توانستید جلویشان را بگیرید؟

و  طرح  این  مزایای  به  جلسه  ادامه  در  صباغ 
ایجاد اشتغال و مرکزی برای جذب مجموعه 
ها به مرکز استان اشاره کرد و ادامه داد: االن 
شهرستان ها برای خرید به مشهد می روند در 
حالی که اگر این مکان تجاری در حد عالی راه 

بیفتد خرید خود را از همین جا خواهند داشت.
که ۵۰  شد  مصوب  آرا،  اکثریت  با  نهایت  در 
مشروط  کاربری  تغییر  های  هزینه  از  درصد 
به پیشرفت فیزیکی باالی ۵۰ درصد تا پایان 
مهلت پروانه و حدود ۳ سال، تخفیف داده شود.

)Ava.news13@gmail.com(

کدخدایی-دیروز صبح سپرده گذارانی که برای 
پیگیری وضع سرمایه های خود  به موسسه 
کاسپین بیرجند مراجعه نمودند بعد از آنکه که 
با پاسخگویی مسئوالن موسسه مواجه نشدند 
که  اعتراض خود را به گوش آوا رساندند و 
وارد  شدند.وقتی  روزنامه  پیگری  خواستار 
به  شروع  ما  دیدن  با  خانمی  شدیم  موسسه 
درد دل کرد و مدعی شد: این موسسه نزدیک 
۴۰۰ هزار میلیارد کسری دارد و می خواهند 
این کسری را از حساب مشتریان جبران کنند.
خواهش می کنم گزارش را کامل بنویسید تا 

فرماندار و استاندار مشکالت ما را بخوانند.
جای طلبکار و بدهکار عوض شده است 
یک مشتری آقا هم در ادامه وارد بحث شد و بیان 
کرد : آقایون  از ما پول به عنوان سپرده گرفته 
اند تا در عوض آن ماهیانه مبلغی به عنوان سود 
یرگردانند که از سال ۹۴ که اینجا موسسه کاسپین 
فعال شده بازهم قول سود به ما دادند تا مهر که 
دیگر سود پرداخت نمیکرند و حاال که چند ماه از 
مهر گذشته و قراره پول ما را بدهند اصل پول را 
که نمی دهند هیچ، از پول ما کسر هم می کنند. 

شهروند دیگریهم با تاکید بر اینکه حتما مشکل 
بازتاب داده شود،افزود: حتی برخورد آقایان هم 
مناسب نیست و چرا سود وام ها رو تا قران آخر 

میگیرند ولی از اصل سپرده ما کسر شده است؟
سپرده گذار دیگری هم اینگونه توضیح داد:آقایان 
۸ شعبه را یکی کرده اند و موسسه فرشتگان گفته 

ما 1۰۰ میلیون می دهیم اما بعد از ارزیابی شعبه 
ها گفته اند که این شعبه ها حتی یک میلیون هم 
ارزش ندارد.وی در ادامه با نشان دادن دفترچه 

یکی از سپرده گذاران گفت این فرد در تاریخ 
1۳۹۴/۰۶/1۵ مبلغ ۴۶/۳۰۸/۴۹۲ میلیون ریال 
را سپرده گذاری و االن یعنی در تاریخ ۹۶/۰۲/۳۰ 
به جای سودی که باید تحویل مشتری بدهند 
مبلغ ۳۷/۴۷۰/1۷۳ ریال را بابت تمام پول و سود 
به مشتری میدهند که حتی از اصل مبلغ سپرده 

کمتر است.در ادامه به پیرزن کشاورز روستایی 
از مشتریان این موسسه اعتباری با اعتراض به 
عملکرد آن عنوان کرد من یک فرد روستایی 

هستم وی در حالی که دست های پینه بسته 
خود را نشان داد  من با زحمت این پول ها را 
به دست آوردم تا ذخیره ای برای بعد باشد اما 
با مراجعه امروز به موسسه متوجه این شدم که 
به جای 1۸ میلیون سپرده ای که دارم 1۳فقط  
میلیون آن را به من می دهند که این انصاف 
نیست چرا من برای پولی که متعلق به خودم  
است باید هر روز این همه راه بیایم و کلی هزینه 
کنم که در آخر هم ۵ میلیون پولمان را به ما 
ندهندشهروند دیگری هم که به شکایت رئیس 
شعبه ،به نیروی انتظامی معترض بود بیان کرد 
این بی انصافی است که ادعا می کنند ما اینجا 
تجمع کردیم  ما فقط آمده ایم پولمان را بگیریم 
و خود این افراد ما را به بیرون هدایت کردند و ما 
قصد تجمع نداریم،خبرنگاران را هم که به اینجا 
دعوت کردیم حق عکس گرفتن از این موضوع 
را دارند اما  اظهارات رئیس موسسه جور دیگری 
است؟مگر می شود در بسته باشد و ما به زور وارد 
شویم ؟آیا چنین چیزی امکان پذیر است؟چرا در 
حضارت نوشته شده که درب بسته بوده؟مگر بر 
اساس اعالم بانک مرکزی و اطالعیه که پشت 

نشده که  ما دعوت  از  در موسسه نصب شده 
براساس حروف الفبا به اینجا بیاییم و به مطالبات 
اشتباه می  گزارش  رسیدگی شود؟پس چرا  ما 
دهند؟ چرا جای متهم و شاکی عوض شده است؟

خانمی هم با بیان اینکه یکصد میلیون سپرده در 
این موسسه دارم  برای ما توضیح داد : دفترچه 
دفترجه  اساس  بر  اما  نشده  بررسی  هنوز  من 
این موسسه  دوستم که 1۰ میلیون سپرده در 
داشته و ۶ میلیون دریافت کرده پس من هم باید 
۶۰ میلیون که گویا این موسسه ۲۵ درصد از سود 

و 1۵ درصد از اصل پول را برگشت نمی دهد 
شعبه  شدرییس  عوض  شاکی  و  متهم  جای 
ضمن  هم  کاسپین  موسسه  معلم  خیابان 
تندی  برخورد  با   ، ما  آوا  به خبرنگار  اعتراض 
عنوان کرد : به چه حقی وارد بانک شده اید و 
عکس می گیرید! که یکی از شاکیان در پاسخ 
به او گفت : ما از آنها خواستیم اینجا بیایند شاید 
اینجوری کسی صدایمان را بشنود.رییس این 
شعبه کاسپین با بیان اینکه در شعبه بسته بوده 
و مردم به زور وارد شده اند ادامه داد:من به هیچ 

عنوان پاسخگو نیستم و اجازه مصاحبه ندارم 

عکس:گرگی

عکس:امین جم
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امام رضا علیه السالم:
 تزاَوُروا تحـابـوا و تصـافُحـوا و ال تحـاشمـوا؛

به دیدن یکدیگر روید تا یکدیگر را دوست داشته باشید 
و دست یکدیگر را بفشارید و به هم خشم نگیرید.

)بحاراالنوار،ج78،ص 347(

سازمان  اموال و امالك بنياد مستضعفان انقالب اسالمی در نظر دارد:  تعدادي از امالك مشروحه ذيل را  از طريق مزايده عمومي با شرايط ويژه ) به صورت اقساط بلند مدت و بدون کارمزد ( واگذار نمايد . متقاضيان محترم مي توانند از تاريخ 96/02/27 
الي 96/03/10 همه روزه حتی ايام تعطيل از ساعت 8/30  صبح لغايت 19/00 جهت اخذ اطالعات و بازديد از محل و دريافت فرم شرکت در مزايده و ارائه پيشنهادات خود به دفتر مزايده واقع در:  بيرجند - خيابان مدرس ، چهار راه سيلو خيابان امام موسي 

صدر شرقي - اداره کل اموال و امالك خراسان جنوبي مراجعه فرمايند.   تلفن تماس بيرجند : 32437474 - 32441114 - 056      تهران :  86026751 - 021 
1. اخذ پاکت های پيشنهادی به همراه اصل چک بانکی به ميزان 5% قيمت پايه ملک مورد نظر طبق فرم شرايط شرکت در مزايده همه روزه  حتی ايام تعطيل در ساعات تعيين شده قابل انجام است .

2. بازگشايی پاکت های پيشنهادی در محل اداره کل اموال و امالك خراسان جنوبي روز چهارشنبه مورخ 96/03/10 ساعت 10/30 صبح طبق برنامه زمان بندی انجام خواهد شد. ضمناً آخرين مهلت تحويل پاکت های پيشنهادی چهارشنبه مورخ 
96/03/10 ساعت 9/30  صبح می باشد.

3. پيشنهادات فاقد سپرده و يا مخدوش و مبهم و مشروط از درجه اعتبار ساقط و رعايت مفاد فرم شرايط شرکت در مزايده که از طريق دفتر فروش ارائه  می گردد ، الزامی می باشد . امضاء پشت و روی فرم تقاضا ضروری است .
4. هزينه محضر ) حق الثبت و حق التحرير ( بالمناصفه به عهده طرفين می باشد.

 5. اخذ اطالعات از دفاتر مزايده و بازديد از امالك الزم و ضروری می باشد . بديهی است در صورت عدم بازديد و اخذ اطالعات الزم مسئوليتی متوجه اين اداره کل نخواهد بود .
6. يک درصد ) 1 % ( رقم پيشنهادی به عنوان هزينه مزايده ، از برندگان نقداً دريافت می گردد .

7 . شرايط فروش کليه امالك مندرج در ليست مزايده به صورت زير خواهد بود .

درصد تخفیف در صورت پرداخت نقدی نسبت به 60 % باقیماندهدوره اقساطدرصد پرداختی قسطی ) باقیمانده (درصد پرداختی زمان تحویل ملکدرصد پرداخت نقدی) قیمت پیشنهادی(قیمت پایه مزایدهردیف

15 %24 ماهه60 %10 %30 %تا سقف 100 میلیارد ریال1

قیمت پایه ) ریال(میزان مالکیت / توضیحاتنوع ملک / کاربریاعیان ) متر مربع(عرصه ) متر مربع(پالک ثبتی / آدرسردیف

 272/6/991 - اصلی1
بیرجند - بلوار مالصدرا ، خیابان امیرکبیر2

ششدانگ - هزینه آماده سازی و سایر هزینه های مورد مطالبه از سوی زمین - مسکونی***222/45
شهرداری به عهده خریدار می باشد .

3.727.000.000

 272/6/992 - اصلی2
بیرجند - بلوار مالصدرا ، خیابان امیرکبیر2

ششدانگ - هزینه آماده سازی و سایر هزینه های مورد مطالبه از سوی زمین - مسکونی***225
شهرداری  به عهده خریدار می باشد .

3.263.000.000

 272/6/993 - اصلی3
بیرجند - بلوار مالصدرا ، خیابان امیرکبیر  2

ششدانگ - هزینه آماده سازی و سایر هزینه های مورد مطالبه از سوی زمین - مسکونی***225
شهرداری  به عهده خریدار می باشد .

3.263.000.000

 272/6/994 - اصلی4
بیرجند - بلوار مالصدرا ، خیابان امیرکبیر2

ششدانگ - هزینه آماده سازی و سایر هزینه های مورد مطالبه از سوی زمین - مسکونی***225
شهرداری  به عهده خریدار می باشد .

3.263.000.000

 272/6/995 - اصلی5
بیرجند - بلوار مالصدرا ، خیابان امیرکبیر2

ششدانگ - هزینه آماده سازی و سایر هزینه های مورد مطالبه از سوی زمین - مسکونی***225
شهرداری  به عهده خریدار می باشد .

3.263.000.000

 272/6/996 - اصلی6
بیرجند - بلوار مالصدرا ، خیابان امیرکبیر2

ششدانگ - هزینه آماده سازی و سایر هزینه های مورد مطالبه از سوی زمین - مسکونی***225
شهرداری  به عهده خریدار می باشد .

3.263.000.000

 272/6/997 - اصلی7
بیرجند - بلوار مالصدرا ، خیابان امیرکبیر2

ششدانگ - هزینه آماده سازی و سایر هزینه های مورد مطالبه از سوی زمین - مسکونی***225
شهرداری  به عهده خریدار می باشد .

2.982.000.000

 272/6/998 - اصلی8
بیرجند - بلوار مالصدرا ، خیابان امیرکبیر2

ششدانگ - هزینه آماده سازی و سایر هزینه های مورد مطالبه از سوی زمین - مسکونی***225
شهرداری  به عهده خریدار می باشد .

2.982.000.000

 272/6/999 - اصلی9
 بیرجند - بلوار مالصدرا ، خیابان امیرکبیر2

ششدانگ - هزینه آماده سازی و سایر هزینه های مورد مطالبه از سوی زمین - مسکونی***223/79
شهرداری  به عهده خریدار می باشد .

3.357.000.000

 227/2/393 - اصلی10
بیرجند - خیابان سپیده ؛ انتهای خیابان 15 متری سپیده 7

ششدانگ - هزینه آماده سازی و سایر هزینه های مورد مطالبه از سوی زمین - مسکونی***259/25
شهرداری بعهده خریدار می باشد .

2.363.000.000

 227/2/394 - اصلی11
بیرجند - خیابان سپیده ؛ انتهای خیابان 15 متری سپیده 7

ششدانگ - هزینه آماده سازی و سایر هزینه های مورد مطالبه از سوی زمین - مسکونی***207/30
شهرداری  به عهده خریدار می باشد .

1.787.963.000

 227/2/395 - اصلی12
بیرجند - خیابان سپیده ؛ انتهای خیابان 15 متری سپیده 7

ششدانگ - هزینه آماده سازی و سایر هزینه های مورد مطالبه از سوی زمین - مسکونی***211/30
شهرداری  به عهده خریدار می باشد .

1.690.400.000

 227/2/396 - اصلی13
بیرجند - خیابان سپیده ؛ انتهای خیابان 15 متری سپیده 7

ششدانگ - هزینه آماده سازی و سایر هزینه های مورد مطالبه از سوی زمین - مسکونی***215
شهرداری  به عهده خریدار می باشد .

1.719.500.000

 227/2/397 - اصلی14
بیرجند - خیابان سپیده ؛ انتهای خیابان 15 متری سپیده 7

ششدانگ - هزینه آماده سازی و سایر هزینه های مورد مطالبه از سوی زمین - مسکونی***218/80
شهرداری  به عهده خریدار می باشد .

1.751.000.000

 227/2/398 - اصلی15
بیرجند - خیابان سپیده ؛ انتهای خیابان 15 متری سپیده 7

ششدانگ - هزینه آماده سازی و سایر هزینه های مورد مطالبه از سوی زمین - مسکونی***222/80
شهرداری  به عهده خریدار می باشد .

1.783.000.000

 227/2/399 - اصلی16
بیرجند - خیابان سپیده ؛ انتهای خیابان 15 متری سپیده 7

ششدانگ - هزینه آماده سازی و سایر هزینه های مورد مطالبه از سوی زمین - مسکونی***226/80
شهرداری  به عهده خریدار می باشد .

2.098.000.000

 227/2/400 - اصلی17
بیرجند - خیابان سپیده ؛ انتهای خیابان 15 متری سپیده 7

ششدانگ - هزینه آماده سازی و سایر هزینه های مورد مطالبه از سوی زمین - مسکونی***230/85
شهرداری  به عهده خریدار می باشد .

2.136.000.000

بیرجند - خیابان سپیده ؛ انتهای خیابان 15 متری سپیده 7 227/2/401 - اصلی18
ششدانگ - هزینه آماده سازی و سایر هزینه های مورد مطالبه از سوی زمین - مسکونی***234/85

شهرداری  به عهده خریدار می باشد .
2.173.000.000

 227/2/402 - اصلی19
بیرجند - خیابان سپیده ؛ انتهای خیابان 15 متری سپیده 7

ششدانگ - هزینه آماده سازی و سایر هزینه های مورد مطالبه از سوی زمین - مسکونی***238/85
شهرداری  به عهده خریدار می باشد .

2.209.500.000

 227/2/403 - اصلی20
بیرجند - خیابان سپیده ؛ انتهای خیابان 15 متری سپیده 7

ششدانگ - هزینه آماده سازی و سایر هزینه های مورد مطالبه از سوی زمین - مسکونی***242/90
شهرداری  به عهده خریدار می باشد .

2.369.000.000

 227/2/404 - اصلی21
بیرجند - خیابان سپیده ؛ انتهای خیابان 15 متری سپیده 7

ششدانگ - هزینه آماده سازی و سایر هزینه های مورد مطالبه از سوی زمین - مسکونی***242/25
شهرداری  به عهده خریدار می باشد .

2.544.000.000

 272/6/1117 - اصلی22
بیرجند - خیابان امیرکبیر ، امیرکبیر 6

ششدانگ - هزینه آماده سازی و سایر هزینه های مورد مطالبه از سوی زمین - مسکونی***225
شهرداری  به عهده خریدار می باشد .

2.950.000.000

 271/226/336 - اصلی23
بیرجند - انتهای غفاری 14 و 16  ) خیابان ظفر (

ششدانگ - هزینه آماده سازی و سایر هزینه های مورد مطالبه از سوی زمین - مسکونی***463/08
شهرداری  به عهده خریدار می باشد .

4.168.000.000

 271/226/337 - اصلی24
بیرجند - انتهای غفاری 14 و 16  ) خیابان ظفر (

ششدانگ - هزینه آماده سازی و سایر هزینه های مورد مطالبه از سوی زمین - مسکونی***490
شهرداری  به عهده خریدار می باشد .

3.920.000.000

 271/226/338 - اصلی25
بیرجند - انتهای غفاری 14 و 16 ) حاشیه خیابان ظفر(

ششدانگ - هزینه آماده سازی و سایر هزینه های مورد مطالبه از سوی زمین - مسکونی***482/40
شهرداری  به عهده خریدار می باشد .

4.583.000.000

 249/17/1518/8040 - اصلی26
  بیرجند - بلوار مدرس ؛ حدفاصل مدرس 33 و 35

ششدانگ - هزینه آماده سازی ، ارزش افزوده و همچنین تمدید پروانه  زمین - تجاری***64
به عهده خریدار می باشد .

4.608.000.000

 باقیمانده 249/17/1518 - اصلی27
  بیرجند - بلوار مدرس ؛ حدفاصل مدرس 33 و 35

ششدانگ - هزینه آماده سازی ، ارزش افزوده و همچنین تمدید پروانه  زمین - تجاری***64
به عهده خریدار می باشد .

4.608.000.0000

 249/17/1519/8041 - اصلی28
  بیرجند - بلوار مدرس ؛ حدفاصل مدرس 33 و 35

ششدانگ - هزینه آماده سازی ، ارزش افزوده و همچنین تمدید پروانه  زمین - تجاری***61/76
به عهده خریدار می باشد .

4.447.000.000

 باقیمانده 249/17/1519 - اصلی29
  بیرجند - بلوار مدرس ؛ حدفاصل مدرس 33 و 35

ششدانگ - هزینه آماده سازی ، ارزش افزوده و همچنین تمدید پروانه  زمین - تجاری***61/77
به عهده خریدار می باشد .

4.448.000.000

272/1138/2129 - اصلی 30
بیرجند - بلوار مالصدرا ؛ خیابان میرداماد، میرداماد 7   

ششدانگ - هزینه آماده سازی ، ارزش افزوده و  سایر هزینه های مورد زمین - تجاری***52/20
مطالبه از سوی شهرداری  به عهده خریدار می باشد .

600.300.000

 272/1138/2130 - اصلی31
   بیرجند - بلوار مالصدرا ؛ خیابان میرداماد، میرداماد 7

ششدانگ - هزینه آماده سازی ، ارزش افزوده و  سایر هزینه های مورد زمین - تجاری***52/20
مطالبه از سوی شهرداری  به عهده خریدار می باشد .

561.200.000

 272/1138/2131 - اصلی32
   بیرجند - بلوار مالصدرا ؛ خیابان میرداماد، میرداماد 7

ششدانگ - هزینه آماده سازی ، ارزش افزوده و سایر هزینه های مورد زمین - تجاری***52/20
مطالبه از سوی شهرداری  به عهده خریدار می باشد .

561.200.000

 272/1138/2132 - اصلی33
   بیرجند - بلوار مالصدرا ؛ خیابان میرداماد، میرداماد 7

ششدانگ - هزینه آماده سازی ، ارزش افزوده و سایر هزینه های مورد زمین - تجاری***52/20
مطالبه از سوی شهرداری  به عهده خریدار می باشد .

561.200.000

 272/1138/2133 - اصلی34
   بیرجند - بلوار مالصدرا ؛ خیابان میرداماد، میرداماد 7

ششدانگ - هزینه آماده سازی ، ارزش افزوده و سایر هزینه های مورد زمین - تجاری***52/20
مطالبه از سوی شهرداری  به عهده خریدار می باشد .

561.200.2000

 272/1138/2134 - اصلی35
بیرجند - بلوار مالصدرا ؛ خیابان میرداماد، میرداماد 7   

ششدانگ - هزینه آماده سازی ، ارزش افزوده و سایر هزینه های مورد زمین - تجاری***54
مطالبه از سوی شهرداری  به عهده خریدار می باشد .

635.000.000

 مزایده عمومی فروش امالک بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی


