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آهسته ؛ متولیان استان خوابند !
هشداری برای نصب در جاده های خراسان جنوبی

مسئوالن بیشتر سخنران /  گل به خودی نمایندگان با نطق های آتشین

جناب آقای مهندس مهدی صفوی نژاد
انتصاب بجا و ارزشمند جناب عالی را به سمت 

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب روستایی خراسان جنوبی 
صمیمانه تبریک عرض نموده، از درگاه خداوند متعال توفیق روز افزون 

برای شما آرزومندیم.
شورای اسالمی و دهیاری روستای بزقنج 

برگزاری انتخابات چهارمین دوره هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی معدن 
استان خراسان جنوبی                             شرح در صفحه آخر

به 300 میلیون تومان سند وثیقه برای 
 مرخصی استعالجی زندانی مالی نیازمندیم.

تلفن: 09159388495

شرکت آریوپل سپید برای تکمیل کادر 
خود یک کارگر ساده استخدام می نماید.  

09159659001

همکار گرامی جناب آقای

 دکتر فرید مرادی نژاد
ارتقای مرتبه علمی شما را از

 استادیـاری بـه دانشیـاری
 که حاصل زحمات و تالش های جناب عالی است ، تبریک و 
تهنیت عرض نموده و از درگاه ایزد منان پیشرفت روزافزون 
شما را در کسب درجات علمی و معنوی باالتر خواستاریم.

هیئت رئیسه موسسه آموزش عالی هرمزان بیرجند

جناب آقای
 مهندس
مهدی

 صفوی نژاد
انتصاب بجا و شایسته جناب عالی را به سمت

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب
 روستایی خراسان جنوبی

تبریک و تهنیت عرض نموده، موفقیت روز افزون تان 
را از خداوند متعال خواستاریم.

شورای اسالمی و دهیاری روستای مافریز

قابل توجه اعضای محترم اتحادیه 
صنف خواربار فروشان شهرستان بیرجند 

در اجرای ماده 23 ق ن ص بدینوسیله از کلیه اعضای دارای پروانه کسب معتبر
دعوت می گردد با در دست داشتن پروانه کسب در روز یکشنبه 96/9/۱2 ساعت 
۱2 الی ۱3/3۰ جهت شرکت در انتخابات شخصا به نشانی مصلی )هیئت ابوالفضلی( 

واقع در خیابان جمهوری اسالمی 3۱ مراجعه و نمایندگان مورد نظر خود را
انتخاب نمایند.

هیئت مدیره اتحادیه صنف خوار بارفروشان

آگهــی انتخــابات اداره کل زندان های خراسان جنوبی در نظر دارد:  فراخوان ارزیابی 
کیفی پروژه های ساختمانی خود در سطح استان را از محل اعتبارات عمرانی )اسناد 
 خزانه اسالمی( از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. لذا متقاضیان 
می توانند جهت دریافت اسناد ارزیابی به سایت اینترنتی سامانه تدارکات الکترونیکی  
دولت به آدرسwww.setadiran.ir ، سایت اینترنتی اداره کل زندان های خراسان 
به  مناقصات  ملی  سایت  و   www.khorasangprisons.irآدرس به  جنوبی 

آدرس  http://iets.mporg.ir  مراجعه نمایند. 
کلیه مراحل برگزاری فراخوان ارزیابی کیفی از دریافت و تحویل اسناد استعالم ارزیابی 
کیفی تا تهیه لیست پیشنهاددهندگان دارای صالحیت، از طریق درگاه سامانه تدارکات 
انجام خواهد شد. الزم است   www.setadiran.ir الکترونیکی دولت به آدرس
پیشنهاد دهندگان در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و 

دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در فراخوان محقق سازند. 
تاریخ انتشار فراخوان در سامانه ۱396/۰9/۰9 می باشد

مهلت دریافت اسناد استعالم ارزیابی کیفی : 7 روز پنجشنبه تاریخ 1396/09/16 
مهلت ارسال پاسخ استعالم ارزیابی کیفی: 14 روز پنجشنبه تاریخ 1396/9/30

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گذار: بیرجند - خیابان معلم - معلم 7 - اداره کل 
زندان های خراسان جنوبی می باشد. متقاضیان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر 

با اداره فنی و عمرانی از طریق شماره 32231989-0561 تماس حاصل نمایند.
سایر توضیحات: دستگاه مناقصه گذار با توجه به معیارهای مذکور در استعالم نسبت 
به ارزیابی کیفی مناقصه گران و متعاقبا طی دعوتنامه کتبی نسبت به فروش اسناد 
مناقصه به پیمانکاران واجد شرایط اقدام خواهد نمود. بدیهی است ارائه مدارک هیچگونه 

حقی را جهت متقاضیان برای شرکت در مناقصه ایجاد نخواهد کرد.

فراخوان ارزیابی کیفی پیمانکاران
شماره شناسه : ۱۱286۰

برادر عزیزم 

جنـاب آقـای آینـه دار
انتصاب بجا و شایسته شما برادر ارزشی را به سمت 

مدیر کل صدا و سیما مرکز خراسان جنوبی 
که بیانگر کارآمدی، لیاقت، اندوخته علمی و تجربه می باشد 

صمیمانه تبریک عرض نموده، توفیق روز افزون تان را از ایزد منان خواستارم.
احمد محبی

     مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان جنوبی

جاده... خیابان... مرگ؟
)قسمت دوم(

*هرم پور

در  که  توجهی  قابل  مسائل  مؤثرترین  و  ترین  مهم  از  یکی   
بازخوردهای  رسد،  می  ما  دست  به  روزنامه  مطالب  خصوص 
گفتگو  گزارش،  خبر،  قالب  در  چه  ما،  های  نوشته  از  حاصل 
یادداشت  و  سرمقاله  قالب  در  چه  و  تلفنی  های  تماس  و 
چهارشنبه  ی  سرمقاله  چاپ  از  پس  و  گذشته  هفته  هاست. 
)  2 صفحه  در  سرمقاله   )ادامه   .  .  . مرگ  ی  جاده  خصوص  در 
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ممنوعیت افتتاح حساب بانکی در روستاها لغو شد
فارس- از اواخر سال 95 با ابالغ پست بانک، افتتاح حساب، احراز هویت، تایید اصالت حساب، دریافت دسته چک و کارت بانکی 
توسط باجه های روستائی این بانک ممنوع شده بود که این ممنوعیت لغو شد.طبق اعالم مدیریت فناوری اطالعات پست بانک ایران، 
افتتاح حساب های قرض الحسنه جاری، پس انداز و کوتاه مدت توسط باجه های روستائی فعال این بانک بار دیگر فعال شده است. 

سرمقاله

جاده... خیابان... مرگ
)قسمت دوم(

*هرم پور

)ادامه سرمقاله( جاده ی مرگ و تلفات جاده ای، دوست بزرگواری 

از طریق شبکه های اجتماعی نامه ای برایم نوشته و ارسال 
کرده بود که تکان دهنده و تأثر برانگیز بود. دوست بزرگوار 
بیرجندی من در سال 1393 در همین جاده، همسر و فرزند 
دختر سه ساله اش را از دست داده و اکنون 3 سال است که 
روی صندلی چرخدار زندگی اش را به تنهایی در مشهد می 
گذارند. من در این شماره به بحث بررسی  جاده ها و ترافیک 
شهر پایان می دهم و در شماره بعد این نامه را از آنجا که 
می دانم درج آن و تأمل در آن بیشتر از هزاران گفته و نوشته 
ی من و امثال من  مفید است، بنا به قولی که داده ام،  در 
همین ستون تقدیم خوانندگان عزیز و مسؤولین غفلت زده 
خواهم کرد. یکی از نکات جالب و قابل توجه در خصوص 
تصادفات جاده ای اینکه در کشور ما 73/8 درصد از تصادفات 
منجر به فوت به دلیل عدم تعریض جاده ها رخ می دهد. بر 
اساس مطالعات انجام شده جهانی، کمبود عرض جاده ها در 
کل دنیا هم حدود 30 درصد از تصادفات و تلفات را به خود 
اختصاص داده است. نکته جالب تر اینکه در کشور انگلستان 
در سالهای اخیر با افزایش عرض جاده ها از 3 متر به 3/4 متر 
یعنی تنها با افزایش 40 سانتی متری عرض آنها، 23 درصد از 
تلفات جاده ای کم شده است. حال سؤال این است در کشور 
ما  حتی در آن 20 درصدی از جاده ها که در شماره قبل 
گفتیم 80 درصد تصادفات ما در آنها اتفاق می افتد توانایی 
و عزم چنین اقدامی وجود ندارد؟ بر اساس همین تحقیقات، 
دست اندازها و موانع جاده ای 3/5 درصد و نامناسب بودن 
عالیم عمودی 23 درصد و عدم وجود عالیم مناسب افقی 
28 درصد و نبود روشنایی مناسب، نبود توقفگاههای مطلوب 
و پارکینگ، 60 درصد از تلفات را تشکیل می دهند، در همین 
حال انجام عملیات بهسازی، مرمت، تغییرهای ناگهانی در طرح 
های هندسی مثل یک قوس تند پس از مسیر طوالنی هم از 
دالیل مهم تصادفات و تلفات جاده ای برشمرده می شوند. 
اما بر گردیم به شهر. متأسفانه شهر بیرجند و استان خراسان 
جنوبی در چند ساله ی اخیر یکی از پرتلفات ترین سالهای خود 
در بحث تصادفات داخل شهری را نیز پشت سر می گذارد. 
در بررسی عوامل مؤثر  بر وقوع تصادفات مثل عامل انسانی، 
عامل جاده، عامل وسیله نقلیه و نقص فنی، ایراد فنی یا کمبود 
ایمنی آن، عوامل محیطی و شرایط جوی، نهایتاً به یک عامل 
مهم دیگر به نام مدیریت ایمنی و مدیریت غلط و نامناسب 
مسؤولین در امر ترافیک می رسیم؛ غفلتی که متأسفانه در کشور 
ما علیرغم وجود و تصویب آیین نامه های مختلف و مقررات 
فراوان، پیمانکاران را به ویژه در بحث جاده ها و خیابانها، به 
یک فراموشی مهم و مطلق از تعهداتشان نسبت به جان  مال 
مردم سوق داده است. در استان خراسان جنوبی و به ویژه مرکز 
استان، نمونه های فراوان و بی شماری از این سوء مدیریت 
ها را می توان در برهه های مختلف مشاهده کرد. به عنوان 
مثال شاید شما هم شنیده اید که چند سال قبل طرحی به 
شهرداری پیشنهاد شده بود که... )ادامه سرمقاله در ستون مقابل(

)ادامه سرمقاله( بر اساس آن قرار بود با میلیاردها تومان اعتبار و 

صرف هزینه، چهارراه صیاد شیرازی یک روگذر از خیابان ارتش 
به سمت میدان ابوذر داشته باشد تا به زعم دوستان، بار ترافیکی 
این نقطه کاهش یابد و چه خوب که برخی از مهئدسین خوش 
ذوق در جلسات مختلف، دوستان را مجاب کردند که در صورت 
انجام این اقدام، تنها بار ترافیکی این نقطه آنهم در یک بازه زمانی 
کوتاه مدت تسهیل ولی در همان زمان تمام این بار ترافیکی به 
چندصد متر آنطرف تر یعنی میدان ابوذر و خیابان طالقانی منتقل 
خواهد شد. یا به عنوان مثال در سالهای اخیر با تبلیغات فراوان، 
کمربندی اطراف بیرجند به عنوان حلقه اتصالی مهم احداث و 
بهره برداری شد و متأسفانه در سالهای بعد، مجوزهای متعدد 
برای ساخت و ساز در اطراف بزرگراه، منجر به این شد که 
ترافیک آن روز به روز افزایش، بیش از 70 درصد تصادفات 
آن منجر به جرح و فوت، و نهایتاً کارکرد آن از آنچه برایش 
پیش بینی می شد در سالهای آینده به یک خیابان شلوغ دیگر 
مثل طالقانی یا مدرس تبدیل شود، و باز شورای شهر مجبور به 
بازگشایی حلقه ای دیگر در اطراف شهر شود.یا به عنوان مثالی 
دیگر مجوزهای بی حد و حصر ایجاد فروشگاههای زنجیره ای 
در میادین شهر، فاصله های اندک از چهارراهها و سه راهها 
و عدم اخذ تعهد از متصدیان آنها برای پیش بینی پارکینگ 
را مورد توجه قرار دهید. در همه این سالها، تعریض شمالی و 
جنوبی خیابانهای بیرجند و عدم مصوبه شورا برای ایجاد یک 
خیابان شرقی – غربی دیگر به جز خیابان طالقانی  در سطح 
شهر بیرجند را برای کاهش بار ترافیکی آن  و یا تصادف های 
مکرر در برخی از نقاط حادثه خیز شهر و بیخیالی مسؤولین 
محترم در خصوص رفع نقص این مناطق را هم به یاد داشته 
باشید و اینکه برخی از این رفع نقص نقاط حادثه خیز، خودش 
منجر به تبدیل به یک نقطه حادثه زای دیگر شده است! وقتی 
گذاشتن یا برداشتن یک سرعت گیر یا سرعت کاه، سرپوشیده 
کردن جوی های کنار خیابان، نصب یک عالمت یا یک چراغ 
راهنمایی، و یا هر اقدام روانی یا فیزیکی دیگر می تواند چند 
درصد از تصادفات و تلفات شهروندان را کاهش دهد، چرا به 
این مسائل با نگاه ویژه و خاص توجه نمی شود؟ من، همکاران 
رسانه ای و شهروندان تقریباً به این نتیجه رسیده ایم که برای 
چنین اقدامی، عزم و جزمی وجود ندارد، همه ی عزم و جزم 
مدیران، همان قیافه های اتوکشیده و کت و شلوارهای روبراه 
و کفش و کالههای براق و صداهای مخملی آنها و فریادهای 
جعل شده از مردم و مشت های بی حاِل گره کرده ایست که از 
پشت تریبون ها یا صفحه ی رسانه ها و صفحات روزنامه ها و 
سایت ها، به نیابت از مردم و به اسم مردم ولی  کام به خودشان 
گفته می شود یا نمایشش می دهند. اگر در همه این سالها، به 
جای شعار و نمایش، مدیران و مسؤولین ما با حمایت نمایندگان 
محترم مجلس، حق مردم را فریاد می کردند، کار ما و مشکل 
تلفات جاده ای به اینجا کشیده نمی شد؛ جایی که لبه ی تیغ 
زندگی خیلی هاست، زندگی هایی که می توانستند شیرین تر 
از این باشند. مردم استان به ویژه شهر بیرجند این مسؤولین 
را در تلخی زندگی هایشان، در از دست دادن عزیزانشان، و 
در خانه نشینشدن خودشان یا بسیاری از آشنایانشان، قطعاً و 
حتماً و حکماً دخیل و مؤثر می دانند و حداقل من فکر نمی 
کنم آنها را به عنوان بخشی از مسببین این ماجرا، عفو کنند. 
   )لطفا نظر و پیشنهاد خود در رابطه با یادداشت های
 روزنامه را به شماره 09304943831 ارسال فرمایید(    

نوبخت: اعتبار طرح تحول سالمت 
در بودجه ٩٧ گنجانده می شود

از  را  سالمت  به  توجه  دولت،  سخنگوی  نوبخت  محمدباقر  فارس- 
تأکیدات رئیس جمهوری دانست و اظهار داشت: اعتبار موردنیاز طرح 
تحول سالمت برای پایان دادن به حاشیه ها در بودجه 97 گنجانده می 
شود. وی افزود: در بودجه سال 97 با همه مضیقه ها دو کار برجسته ای 
انجام شد که یکی اشتغال بزرگ برای جوانان و دیگری سالمت جامعه 
در کنار کاهش فقر مطلق است. سخنگوی دولت همچنین عنوان کرد: 
آخرین سفارش آقای روحانی این بود هر آنچه برای اجرای طرح تحول 
سالمت نیاز است با توجه به حاشیه هایی که برای دانشگاه ها، داروخانه 
ها و شرکت های دارویی پیش آمد در بودجه سال 97 بحث سالمت 

مردم بطور ویژه در الیحه بودجه گنجانده شود.

پایان آذر آخرین مهلت بخشودگی
 2 برابری جرایم معوق 

در  شده  مقرر   96 بودجه  قانون  اساس  بر  گفت:  جهانی  سرهنگ 
صورتی که مالکان وسایل نقلیه نسبت به پرداخت اصل جرایم معوق 
آن ها  دیرکرد  برابری   2 کنند،  اقدام  سال 95  پایان  تا  خود  رانندگی 
بخشوده شود.وی افزود: بر این اساس و با تمهیدات اندیشیده شده، 
مالکان وسایل نقلیه تا پایان آذرماه اگر جرایم معوق رانندگی تا پایان 
سال 95 را پرداخت کنند می توانند از این تسهیالت برخوردار شده و به 
جای پرداخت جریمه 2 برابری، اصل مبلغ را بپردازند.معاون اجتماعی 
پلیس راهور ناجا تصریح کرد: در صورتی که مالکان وسایل نقلیه در 
مهلت مقرر نسبت به پرداخت جرایم معوق خود اقدام نکنند، به طور 

سیستمی جریمه 2 برابری آن ها مجددا اعمال می شود.

صدور فیش حقوقی جدید برای بازنشستگان

مدیرکل امور مالی صندوق بازنشستگی کشوری، با تاکید بر اجرایی شدن 
این طرح، گفت: با طرحی که ماه گذشته به صورت آزمایشی در سه دستگاه 
انجام شد، بازنشستگان می توانند ریز همه کسورات خود را در یک فیش 
حقوقی مشاهده کنند و ببینند چه مقدار از اقساط آنها کسر شده و چه مقدار 
باقی مانده است. وی با تاکید بر اینکه این کسورات به ریز است و جمع 
کل اقساط نیست، افزود: پیش از این یک مبلغ کلی را برای همه اقساط 
بازنشسته اعم از بیمه، تعاونی، وام و ... در فیش حقوقی صادر می کردند اما 
در فیش هایی که از ماه آذر برای بازنشستگان صادر خواهد شد، اقساط به 
صورت ریز و دقیق در فیش ها آمده است و بازنشستگان می توانند مشاهده 
کنند که چه مقدار کسورات دارند و چه مقدار باقی مانده است. بازنشستگان 
می توانند از طریق سایت www.cspf.ir این فیش ها را دریافت کنند.

ابالغ دستورالعمل پرداخت وام اشتغال درهفته آینده/۳شرط دریافت وام

 امکان خرید موبایل بدون محدودیت های رجیستری تا ۱۴ آذر 

رئیس  محروم  مناطق  و  روستایی  توسعه  معاون  مهر- 
تسهیالت  تکلیف  تعیین  نشست  برگزاری  از  جمهور 

گفت:  و  خبرداد  آینده  هفته  طی  روستایی  اشتغال  وام 
ابالغ  آینده  هفته  قطعا  تسهیالت  پرداخت  دستورالعمل 
می شود.سیدابوالفضل رضوی درباره زمان ابالغ شیوه نامه 
اجرایی پرداخت تسهیالت اشتغال روستایی از محل منابع 
1.5 میلیارد دالری صندوق توسعه ملی که قرار بود تا 10 
آذر به بانک ها ابالغ شود، گفت: طبق برنامه ریزی های 
انجام شده قرار بود سه شنبه هفته گذشته جلسه نهایی 
برای ابالغ دستورالعمل پرداخت تسهیالت وام روستایی 
برگزار و در نهایت روز چهارشنبه به بانک ها ابالغ شود 
اما به دلیل اینکه بررسی الیحه بودجه 97 در دستور کار 
دولت قرار گرفت تا در موعد مقرر تقدیم مجلس شود، 
جلسه نهایی تعیین تکلیف تسهیالت وام روستایی به 

هفته آتی موکول شد. معاون توسعه روستایی و مناطق 
محروم رئیس جمهور درخصوص محور نشست نهایی 
است  قرار  آنچه  داد:  ادامه  روستایی  وام  تکلیف  تعیین 
طی هفته آینده در جلسه پایانی در خصوص آن جمع 
بندی شود، روش اجرای طرح، نحوه پرداخت تسهیالت 
نحوه  دریافتی،  تضامین  و  وثایق  شرایط  متقاضیان،  به 
اقتصادی و در نهایت تهیه شیوه  طرح های توجیهی و 
نامه و دستورالعمل مربوطه برای آغاز پرداخت تسهیالت 
است.وی توجیه اقتصادی طرح و اشتغالزایی برای حداقل 
3 نفر، درآمد کافی طرح برای پرداخت دستمزد شاغالن 
و توانایی وام گیرنده برای بازپرداخت اقساط را سه شرط 
درآمد  و گفت: همچنین  کرد  اعالم  تسهیالت  پرداخت 

استان  روستانشینان  جمعیت  روستایی،  خانوار  معکوس 
و جمعیت روستایی بیکار سه فاکتور اصلی و اولویت دار 
تخصیص منابع اشتغالزایی به استان ها است به همین 
بودن هر سه  دارا  دلیل  به  بلوچستان  و  دلیل سیستان 
فاکتور بیشترین سهم را از تسهیالت اشتغال سیستان 
و بلوچستان به دلیل دارا بودن هر سه شرایط، بیشترین 
سهم را از تسهیالت اشتغال روستایی به خود اختصاص 
است.رضوی  داده  اختصاص  به خود  دادروستایی  خواهد 
مشمول  مناطق  عشایر  و  روستاها  اینکه  بر  تاکید  با 
به شهرهای  دریافت تسهیالت روستایی هستند گفت: 
زیر 10 هزار نفر نیز تسهیالت صرفا برای تامین سرمایه 

درگردش پرداخت می شود.

وزیر ارتباطات با تاکید بر اینکه تا 14 آذر مردم هر گوشی که 
می خرند حتی اپل هیچ جای نگرانی وجود ندارد، گفت: مردم 
تا 14 آذر هر مدلی از هر گوشی گرفته باشند مجاز است. از 
14 آذر یعنی از ساعت 23:59:59 روز 13 آذر ماه آن گوشی 
هایی که وارد شبکه می شوند باید شناسه آنها در گمرک ثبت 
شده باشد. در واقع زمانی که گوشی فعال و سیمکارت در آن 
گذاشته شود، اگر گوشی در شبکه شناسایی نشده باشد و از 

مجاری رسمی وارد نشده باشد پیامکی برای فرد می رود و 
اطالع به وی داده می شود که گوشی در شبکه ثبت نشده و 
30 روز مهلت دارید برای ثبت آن که برای کسانیکه مسافرند 
و گوشی را همراه خودشان دارند و در خارج کشور اقامت دارند 
و یا توریستند چنین زمانی در نظر گرفته شده است. ضمن 
اینکه گوشی های عادی هم تا 30 روز می توانند فعال باشند. 
یا این که گوشی همراه مسافر است طبیعتا 30 روز برای 

پردازش انجام شود و اگر مجاز بودند زمینه فعالیت بالمانع 
است و اگر بعد از 30 روز فعالیت از دسترسی خارج می شوند و 
در شبکه ما کار نخواهند کرد. آذری جهرمی با بیان اینکه نظر 
گمرک بر این است که گوشی که از مبادی رسمی نیامده، 
نمی توانیم ثبت کنیم، اظهار کرد: بنابراین در نقطه خرید کد 
فعال سازی به همه گوشی ها الصاق شده که آن کد فعال 

سازی همان لحظه استعالم می کنند.

مغازه فروشی با 10 سال سابقه در بهترین منطقه تردد خیابان 
پاسداران ، روبروی تامین اجتماعی با کلیه امکانات و مکان مناسب 

آینده بسیار خوب قیمت: 35 میلیون

آگهی دعوت سهامداران )هیئت امنا( موسسه خیریه توانبخشی 
حضرت علی اکبر )ع( ثبت شده به شماره 153 و شناسه ملی 10360048731  

برای تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه
بدینوسیله از کلیه سهامداران )هیئت امنا( موسسه دعوت می شود در جلسه مجمع عمومی )عادی 
سالیانه( که ساعت 14 مورخ 1396/10/2 به آدرس موسسه خیریه توانبخشی حضرت علی اکبر 
)ع( واقع در شهرک شهید مفتح- خیابان شهید شهاب- مرکز توانبخشی حضرت علی اکبر )ع( 

کدپستی9719813311 تشکیل می گردد حضور بهم رسانند.تلفن: 32252050 
دستور جلسه: 1- گزارش رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل 2- گزارش بازرسان 3- انتخاب اعضای 

هیئت مدیره و بازرسان 
هیئت مدیره موسسه خیریه توانبخشی حضرت علی اکبر )ع(

www. iranwash. ir قالیشویي و مبل شویي ایـران

صاف صاف ، لول لول ، تخت تخت   2- 20 43 42 32  / 66 66 44 32     

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

مدیریت شعب بانك کشاورزي استان خراسان جنوبي در نظر دارد: امالک مازاد مشروحه ذیل را از طریق برگزاري مزایده عمومي به شرح مندرج در جدول ذیل به فروش برساند. متقاضیان مي 
توانند از تاریخ اولین انتشار آگهي ، همه روزه به استثناي روزهاي تعطیل از ساعت 7/30 صبح لغایت 13/30 جهت کسب اطالعات بیشتر و اخذ اوراق شرکت در مزایده به نشاني بیرجند ،میدان 
شهدا ، ساختمان مدیریت بانك کشاورزي استان خراسان جنوبي ، طبقه سوم ، واحد حقوقی مراجعه نمایند. حداکثر مهلت شرکت در مزایده 10 روز از تاریخ انتشار آخرین آگهي تا پایان وقت اداری 

1396/09/25 مي باشد. تلفن جهت پاسخگویی :  32213000 - 32213312 داخلی 408
توضیحات و شرایط : 

 1- این آگهي در دو نوبت به فاصله 2 روز چاپ مي شود.  تاریخ انتشار آگهي نوبت اول 96/09/11 ) انتشار در روزنامه هاي خراسانـ  آوای خراسان جنوبي( تاریخ انتشار آگهي نوبت دوم96/09/13 ) انتشار در روزنامه هاي خراسانـ  
آوای خراسان جنوبي( 2- کلیه هزینه های درج آگهي مزایده در روزنامه ها و هزینه کارشناسی هر ملك بر مبنای دستمزد کارشناسی رسمی دادگستری به عهده  برنده مزایده مي باشد .  3-  بانك در رد یك یا کلیه پیشنهادات 
مختار است . 4- اوراق شرکت در مزایده  به آدرس فوق الذکر موجود و پیشنهاد دهندگان می بایست یك نسخه از آن را دریافت و با قید قبولي امضا کرده و به پیشنهاد خود ضمیمه و نسبت به واریز فیش نقدی به میزان 5 درصد 
قیمت پایه کارشناسی هر ملك نزد بانك کشاورزي )کلیه شعب حکم واحد دارد (  به حساب دایره مالي مدیریت استان خراسان جنوبي با کد ) 4962( یا ارائه ضمانت نامه بانکی  به میزان 5 درصد قیمت پایه کارشناسی به عنوان 
سپرده شرکت در مزایده ، در پاکت الک و مهر شده ) با قید مربوط به ملك ردیف ))       ((  آگهي شماره ع/96/1( به مسئولین مزایده تسلیم و رسید دریافت نمایند.  5- به پیشنهادهاي مبهم ، مشروط و بدون سپرده شرکت در 
مزایده و پیشنهاداتي که بعد از انقضاي مدت مقرر در آگهي واصل گردد ترتیب اثر داده نمي شود .  6- در شرایط مساوي اولویت با مالك قبلی ملك خواهد بود و وجوه واریزي نفر دوم تا تعیین تکلیف نهایي برنده مزایده مسترد 
نخواهد شد . 7- در خصوص امالک با کاربری صنعتی که دارای ماشین آالت منصوبه می باشند تحویل ملك به برنده مزایده بر اساس گزارش کارشناس رسمی دادگستری خواهد بود . 8- بازدید از امالک از تاریخ اولین آگهی برای 
کلیه شرکت کنندگان در مزایده الزامی است. 9- در پیشنهادات نقد و اقساط حداقل مبلغ پیش پرداخت نقدی بر اساس میزان مندرج درفهرست امالک و الباقی ثمن در قالب عقد اجاره به شرط تملیك با سود بخش مربوطه ) 
مطابق نرخ مصوب شورای پول و اعتبار( و به مدت حداکثر 60 ماهه خواهد بود که متقاضی باید در برگه پیشنهادات به صورت صریح و شفاف اعالم نماید. 10- کلیه امالک با  وضعیت  موجود و طبق  مفاد اسناد مالکیت و اسناد  
انتقال اجرایي صادر  شده  واگذار  مي گردد و در صورت وجود متصرف ، تخلیه بر عهده خریدار مي باشد . 11- کلیه هزینه های ثبت قرارداد در دفترخانه اسناد رسمي و مالیات نقل و انتقال مالکیت ، بر عهده برنده مزایده خواهد 
بود. 12- هر گاه نفرات اول ، دوم از عقد قرارداد امتناع نمایند، سپرده شرکت در مزایده آنها ضبط خواهد شد. 13- پاکت هاي دریافتي از شرکت کنندگان در مزایده رأس ساعت 10صبح مورخ 1396/09/26 در محل مدیریت 
بانك کشاورزي استان خراسان جنوبي به نشاني میدان شهدا، ساختمان مدیریت بانك کشاورزي استان خراسان جنوبي ، طبقه سوم سالن ویدئو کنفرانس بازگشایي خواهد شد.  14- شرکت کنندگان در مزایده مي توانند در موعد 
یاد شده ، با ارائه کارت شناسایي معتبر و ارائه رسید تحویل پاکت مزایده در جلسه شرکت نمایند.تبصره : بدیهي است عدم حضور شرکت کنندگان در جلسه مزایده ، تحت هر شرایط و به هر دلیل اعم از موجه و غیر موجه مانع 

از انجام جلسه مزایده و بازگشایي پاکت ها نخواهد بود. 

ف
کاربریمشخصات ثبتي ملكآدرس ملكردی
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نوع 
مالکیت

میزان مالکیت بانك 

متراژ کل ششدانگ 
قیمت پایه به عرصه و اعیانی ملك
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بیرجند - کیلومتر 15 
جاده )بیرجند -خوسف( 

حاشیه جاده  
 مقابل کارخانه کویر تایر 

ششدانگ پالك ثبتي شماره  5 فرعي 
از 1592  اصلي بخش 2 ثبتی بیرجند ، 

دهستان شهاباد  
116180813,260,000ششدانگ عرصه*  *مزروعی

1 - اولویت به صورت 
 نقدی2-نقد و اقساط

 ) 30درصدنقد 70 درصد 
اقساطی 60 ماهه ( 

2
 طبس گلشن - شهرك 
صنعتی - شرکت تعاونی 

تولیدی مژان طبس 

5000 سهم از 8000 سهم مشاع عرصه 
و 616/11 سهم از 985/40 سهم مشاع 

اعیان از کل ششدانگ پالك ثبتي 
شماره2 فرعی از 1 فرعی از 387 اصلی 
واقع در فیروزآباد بخش 2 طبس گلشن

صنعتی 
)کارخانه 
تولیدی 
ترشی و 

مربا(

 ** 

5000سهم مشاع  از 
8000سهم ششدانگ 
عرصه و 616/11 سهم 

مشاع از 985/40 سهم 
ششدانگ  اعیان

8000985/404,556,000,000

1 - اولویت به صورت 
 نقدی 2- نقد و اقساط

 ) 30درصدنقد 70 درصد 
اقساطی 60 ماهه ( 

فهرست امالك مازاد بانك کشاورزی جهت مزایده شماره )) ع/٩6/1((

 آگهي مزایده عمومي امالك مازاد بانك کشاورزی شماره  ع/٩6/1   )نوبت اول(

مدیریت شعب بانك در استان خراسان جنوبي  

آگهی مزایده اموال غیر منقول - نوبت دوم
نظر به اینکه در پرونده اجرایی شماره  960167 محکوم علیه محمودرضا کنعانی محکوم است به پرداخت مبلغ 460/612/728 ریال در حق 

محکوم له حسین خزیمه نژاد و پرداخت مبلغ 20/500/000 ریال بابت حق االجرا در حق دولت و با توجه به توقیف ششدانگ پالک ثبتی به شماره 10438 
فرعی از 1554 اصلی بخش 2 بیرجند که حسب نظریه کارشناسی ملك واقع در خیابان نرجس - نرجس 6- فرعی 4- پالک 16 که به صورت یك واحد 
آپارتمان در طبقه اول به مساحت اعیانی 99/64 مترمربع و اسکلت ساختمان از نوع فلزی و نما سنگ و کاربری مسکونی و متعلقات آب و برق و گاز که ارزش 
ششدانگ از پالک مذکور به مبلغ 996/400/000 ریال کارشناسی شده است که از طریق مزایده در روز شنبه تاریخ 1396/09/25 از ساعت 10 الی 11 در 
دفتر اجرای احکام حقوقی به فروش برسد که قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به کسانی که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند فروخته خواهد شد. 10 
درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس  از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا یك ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید در 
غیر این صورت 10 درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. متقاضیان در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا 

رجبی - مدیر دفتر اجرای احکام حقوقی دادگستری بیرجندمراجعه  تا ترتیب بازدید آنان داده شود. هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود. 

درب اتوماتیك سید:مجری انواع: )درب های اتوماتیک، جک  پارکینگی  
کرکره ، سکوریت اتومات(  09303107002- 09155614880

 باغچه ای به مساحت 160 متر )60 متر ساختمان- 100 متر حیاط و باغچه
کاشته شده( با انشعاب )آب- برق و گاز(

لوازم منزل از قبیل یخچال- فریزر- تلویزیون- سینمای خانگی - 
کابینت - بخاری - آبگرمکن دیواری - فرش مرغوب- پرده - با نمای 

بسیار شیك و ضد زلزله- مشرف به باغات سورگ- سند مجزا 
قیمت 105 یا معاوضه با خودرو    
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شمـاره تمـاس: 09031614320

09158652260 - مـــوســـوی
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بشرویه نیازمند احداث پایگاه ثابت اهدا خون است

مهر- رئیس جمعیت هالل احمر شهرستان بشرویه بیان کرد: باتوجه به آمار باالی تعداد متقاضیان اهدا خون در این شهرستان نیاز است یک پایگاه ثابت اهدا 
خون در این شهرستان راه اندازی شود.علی رمضانیان مقدم بیان کرد: در شهرستان بشرویه اهدا خون توسط سازمان انتقال خون استان در هر سه یا چهارماه 

صورت می گیرد. وی ادامه داد: روز گذشته تعداد ۱۳۸ نفر مراجعه کردند که تا پایان وقت، خون گیری از ۱۲۶ نفر انجام شد.
مسئولین پاسخ دهند چرا مدیران مدارس هر سال 
به یک گوشه تبعید می شون دولی بعضی از مدیران 
مدرسه.... روستای چهکند سالهاست باخیال راحت 
درهمان روستا خدمت میکنند آیا عدالت وانصاف 

است تبعیض و پارتی بازی تاکی؟؟!!
9۳7...7۲0
اداره اوقاف استان )بیرجند( مقبره سید غالمرضا 
آنطورکه شایسته  بیرجندی )سیدانی(  و سید علی 
آن بزرگواران است توجه نمکنند چون منفعت مالی 
)پول( به جیب آنان ندارد . این دو بزرگوار بدست 
بابی ها )که جامعه را به اصطالح میخواستند اصالح 

کنند( مسوم و شهید شدند. 
9۱5...۸0۱
پالستیکی  گیرهای  سرعت  بیرجند:  شهرداری 
سطح شهر شکسته اند.و میخ های آنها برجسته باقی 
مانده اند و به الستیک خودروها آسیب وارد می شود. 

نسبت به امحای این سرعت گیرها اقدام نمایید.
9۱0...۱70
بیرجند شهربی نظم شده است . نه تنها سگهای 
ولگرد در خیابانها  بلکه شغال هم در سجاد شهر 
تا ۱5  از ساعت ۱۱ظهر  گاز   و  . فشار آب  است 
موقع  به  واحد  اتوبوسهای  یابد.  می  کاهش  ظهر 
درایستگاهها نمیرسند.وگران فروشی ارزاق عمومی 

وپوشاک و خیلی مسائل دیگر.
9۱5...۸0۱
سالم شما که در سرمقاله برسد به دست شهردار 
مدیران  سوی  از  کنید  می  فکر  اید.اگر  نوشته 
شهرداری دراین سنوات گذشته قصوری ایجاد شده 
خوب است بدانید. قداست شهرداری کم شد فقط 
بخاطر البی ها و تلفنهای یواشکی.نگذاشتند بچه 
های شهرداری کار قانونمند انجام دهند. امیدواریم 
قرارگیرد.  بیشتری  تعامل  شهرداری  و  مردم  بین 

شهرمتعلق به همه ماست
9۱5...۱۸0
چندروز پیش در مجلس چهلم یکی از جانباختگان  
دیدن  بودم.واقعا  قاین   - بیرجند  جاده  تصادفات 
خانواده داغدار آنان و اینکه هیچ کاری هم انجام 
نمی شود ناراحت کتتده است.سخنران جلسه هم 
اتفاقا به همین موضوع و اینکه هیچ کس اقدامی 

نمی کند اعتراض داشت.واقعا کی کاری می شود؟
09۳۳...۳5۱
سالم و خسته نباشید تشکر میکنم از روزنامه آوا 
در خصوص پارک سجادشهر منتظران مهدی از آوا 
خواهشمندم پیگیر باشن هیچ اقدامی در خصوص 
گودالی که کندن نمیکنن زمانی که تخلف شناخته 
شده چرا پر نمیشه هم منظره زشتی درست کرده 

هم خطرناکه خواهشا پیگیری  کنین
990...۶07
باسالم. شمارو به امام حسین پیام من را به گوش 
مسوالن برسانید من کارگر ساختمانی هستم باتمام 
بیمه مناسب   مدارک مربوطه چرا وام وامکانات و 
وغیره ... برای کارمندان و فرهنگیان و نظامیان در 
نظرگرفته میشود ولی برای ما هیچ چیز در قانون در 
نظر نگرفته اند با اینکه ما یک روزکار داریم چند 

روزبیکاریم.
9۱5...۱5۲
مدیر کل محترم اوقاف و امور خیریه، با سالم، 
لطفا دستور فرمایید از بنگاه ابلوله بررسی به عمل 
آید،مردم برای انتقال اسناد و اجاره نامه چندین روز 
از  سند  انتقال  های  هزینه  باشند،ثانیا  معطل  باید 
پارسال افزایشی حدود سه چهار برابر داشته است،و 
ثالثا بروکراسی اداری پیچیده شده است،لطفا دستور 
صادر  را  خیریه  مبحث  نمودن  محقق  و  پیگیری 

کنید،با تشکر
9۳۳...۱۸۸
سالم خدمت شهردار محترم اگر فکری به حال 
ممنون می  کنید  پرسنل هم  ماه  کاری 7  اضافه 

شویم
9۱5...۳99
معلوالن  اشتغال  درباره  که  گزارشی  سالم،  با 
نوشتید بسیار عالی بود، من خودم معلول هستم و 
این واقعا بی انصافی است که توانایی های ما را 
دست کم می گیرند در حالی که در بین ما هنرمندان 
امیدوارم  کرد.  پیدا  توان  می  را  زیادی  ماهران  و 
سخنان استانداران فقط وعده و وعید نباشد، فکر 
معلوالن  از  زیادی  تعداد  اخراج شدن  نکنم کسی 
که در پارکینگ های شهرداری کار می کردند را 

فراموش کرده باشد!
9۲۱...5۲۶
تعداد زیاد بانک های شهر واقعا خسته مان کرده 
است! کاش الاقل مفید می بودند که دقیقا بر عکس 

آن است، تنها کاری که 
می کنند دادن وام های رنگین به مردم است و از 

آن طرف وام را با بهره های باال از مردم 
می گیرند، اسم خودشان را هم بانکداری اسالمی 

گذاشته اند!
9۱5...905
متاسفانه برخی نمایندگی های خودرو در شهر ما 
به غیر از گرفتن پول و فکر کردن به منافع خودشان 
کاری نمی کنند، برخی هم که اصال پاسخ آدم را 
نمی دهند، آنوقت می گویند ما در حال خدمت به 

مردم هستیم، کدام خدمت واقعا؟
9۱5...۸75

آهسته  ؛ متولیان استان در خوابند !
هشداری برای نصب در جاده های خراسان جنوبی

مسئوالن بیشتر سخنران / گل به خودی نمایندگان با نطق های آتشین

قاين  بيرجند-  محور  مقدم-  دادرس 
جاده مرگ نام گرفت؛ “تراژدی مرگ در 
؛ “برخورد  جاده های خراسان جنوبی” 
بيرجند-قاين  محور  در  تريلی  و  پرايد 
معروف به جاده مرگ، ۳ کشته برجای 
حادثه  هم  باز  مرگ  “جاده  ؛  گذاشت” 
محور  در  خونين  “تصادف  ؛  آفريد” 
به  جنوبی  “خراسان  ؛  بيرجند-قاين” 
از  نيافتگی  توسعه  محروميت،  دليل 
جاده های خوب برخوردار نبوده و شاهد 
به فوت در محورهای  تصادفات منجر 
استان هستيم” ؛ “برخورد يک دستگاه 
پرايد با يک اتوبوس در محور بيرجند- 
قاين ۵ کشته برجای گذاشت که گفته 
ميشود اين کشتهشدگان زائران حرم 
“تصادفات  ؛  بودند”  رضوی  مطهر 
جنوبی  خراسان  های  درجاده  مرگبار 
هر چند روز يکبار جان انسان ها را می 
گيرد و از بين عوامل حادثه زا همه نگاه 
ها به راه های اين استان دوخته شده 
است” ؛ “محور بيرجند- قاين پرحادثه 
سه  در  جنوبي  خراسان  محور  ترين 

ماهه نخست سال بوده است”.
صفحات  در  تورقی  اگر  که  است  این  واقعیت 
روزنامه های استان واخیرا رسانه های کشوری 
و فضای مجازی داشته باشیم کمتر روزی را می 
توان پیدا کرد که محور بیرجند - قاین ، بخشی 
از ستون حوادث یا متاسفانه قسمتی از گزارشات 
پر  را  ها  مسوولیت  رفع  برای  برخی  خالی  تو 
نکرده باشد . در این گزارش قصد داریم همراه 
افکار عممومی  نماینده  به عنوان  شهروندان و 
ضمن پرداختن به واقعیت های موجود و عینی ؛ 
نگاهی موشکافانه به دالیل پنهان این موضوع 

نیز داشته باشیم.

 دیگر کشته های این
 جاده به چشم نمی آیند

 حسین، ۱۶ ساله که بارها پیامک هایش درباره 
جاده مرگ ستون های روزنامه را پر کرده است، 
 : گوید  می  اینگونه  که  ماست  مخاطب  اولین 
یک   . دادم  دست  از  محور  همین  در  را  پدرم 
روز در طلوع آفتاب، غم انگیزترین خبر عمرم 
را شنیدم.گویا راننده ماشین مقابل در این محور 
کم عرض به دلیل خواب آلودگی خودروی پدرم 
را نشانه گرفته بود و ... . نوجوان بیرجندی ادامه 
می دهد : عالقه زیادی به رشته عمران دارم و 
دلم می خواهد روشی را پیدا کنم که با کمترین 
هزینه بتوان سریعترین مسیر را برای دو بانده 
شدن این راه پیدا کنم اما امروز فهمیده ام در 
در  ها  خیلی  همدردی  به  تظاهر  دیوار  پشت 
سوانح این جاده ، بذر بی مسوولیتی ، پاس دادن 
انتقام های سیاسی رشد کرده  وظایف و حتی 
است و این مساله ای نیست که در چهار چوب 
برای  علمی  روش  با  بشود  و  منطق حل شود 
آن کمکی کرد . حسین با بغض ادامه می دهد 
این جاده  : روزانه پدرها و مادرهای زیادی در 
قربانی می شوند اما بازی های مسووالن آنقدر 
دل ها را سنگ کرده که این مسائل دیگر به 
چشم نمی آید و به همین دلیل نیت کرده ام 
بلکه کسی  تا  پیام دهم  روزنامه شما  به  آنقدر 

بیاید و به درد ما رسیدگی کند . 

راه حل در خارج از استان است
نمایندگان و استاندار تالش کنند 

غالمرضا ، 5۴ ساله کارگر ساده شرکت راهسازی 
را  موضوع  و  دارد  جالبی  نیز حرف های  او  که 
اینگونه باز می کند : من خود خاک خورده این 
کارم.می دانم و می بینم که روزانه چه اتفاقی می 

افتد . واقعیت این است که مسیر بیرجند - قاین 
با مسائلی پیوند خورده که نه به من کارگر راه ساز 
ربطی دارد و نه شرکت راه سازی می تواند آن 
را حل کند ، نه اداره راه و ترابری می تواند گره 
اش را باز کند و نه مهندسان راه سازی . این گره 
سردرگم سری در منازعات سیاسی و جسارتا آرای 

انتخاباتی مردم استان دارد . 

گویا دولت دل خوشی 
از خراسان جنوبی ندارد 

نماینده  روز  یک   : گوید  می  غالمرضا 
صحن  در  مردم  از  حمایت  ژست  با 
داد  جمهور  رئیس  و  وزیر  سر   مجلس 
می کشد و روز دیگر به صورت چراغ خاموش 
خراسان  اش  انتخاباتی  رای  سبد  در  که  دولت 
جنوبی نقشی نداشته و گویا دل خوشی هم از 
استان ندارد به مدد نطق نماینده پایش را روی 
هم  بین  این  در  و  فشارد  می  ها  بودجه  گلوی 
نماینده فکر می کند که خدمت کرده است و هم 
امثال من کارگر به دلیل مشکالت مالی پروژه ها 
بیکار می شوم و هم همچنان مردم زیر بار حوادث 

این جاده کشته می دهند . 

حل مساله در توان 
اداره راه استان نیست 

از  کار  اینکه  بیان  با  سازی  راه  کارگر  این 

یا  پیمانکار  سطح  در  اجرایی  مسوالن  دست 
فقط  گره  این  و  است  گذشته  راه  کل  مدیر 
شود  می  باز  استاندار  و  نمایندگان  دست  به 
ادامه داد : بدنه اجرایی کار هیچ وقت را لنگ 
نگذاشته اند و من کارگر راه سازی که حداقل 
۶ ماه معوقه حقوق دارم همچنان در جاده در 

بزنید  مسیر  این  به  سری  اگر  و  میکنم  کار 
خواهید دید در تمامی قسمت ها ، پیمانکاران 
در حال تالشند و اداره راه نیز هر از گاهی با 
در  سعی  اعتبار  چکانی  قطره  های  پرداخت 
انجام کار دارد اما سوال من از مدیر کل راه 
این است که این وضع تا کجا می تواند ادامه 
یابد و اگر قرار باشد پولی را دولت و مجلس 
اختصاص ندهد مطالبات معوق ما را چه کسی 

پرداخت و تضمین ادامه کار را خواهد داد ؟ 

در استان ما
هیچ چیز سرجای خودش نیست 

تاکید  علیرغم  موضوع  بیشتر  شدن  باز  برای 
مدیران  پاسخ  گرفتن  بر  روزنامه  مسووالن 
را  مردم  های  حرف  که  دهم  می  ترجیح 
با  منظور  همین  به  و  کنم  منعکس  بیشتر 
گردد  بازمی  مشهد  از  که  جوانی  روحانی 
می  گفتگو  )س(  زهرا  فاطمه  مسجد  در 
خصوص  در  هشداری  با  مهدی  سید  کنم. 
حرف  اگر  و  بزنم  حرف  رک  “من  اینکه 
دهم  می  ترجیح  کنید  سانسور  را  هایم 

: گوید  می  نکنید”  چاپ  را  مطلبی   هیچ 
و  نیست  سرجایش  چیز  هیچ  ما  استان  در 
انجام  متظاهرانه  فقط  امور  همه   متاسفانه 
استان  اجرایی  عالی  مسئوالن   . شود  می 
گرفتن  برای  پایتخت  در  تالش  بجای 
خصوص  در  مردم  برای  مساجد  در  بودجه 

سخنرانی  دیگر  مسائل  و  کودکان   تربیت 
جذب  برای  باید  که  نمایندگانی   ، کنند  می 
اعتبار البی کنند و حداقل برای رای آوردن 
رفیق  چند  استان  با  مرتبط  های  طرح 
نماینده دیگر را با خود همراه کنند حال ساز 
در  را  مسووالن کشوری  و  زنند  می  مخالف 
بیشتر  ای  بودجه  فقر  در  استان  داشتن  نگه 
تقویت می کنند و ما مردم نیز در بی تفاوتی 
این  سوانح  اخبار  شنیدن  به  روز  هر  کامل 

جاده بیشتر عادت می کنیم .

  همه انتقاد می کنند
پس چه کسی پاسخگوست ؟ 

سید مهدی ادامه می دهد : برای من جای 
انتقاد  راه  وضع  به  نماینده  که  است  سوال 
من  کند  می  انتقاد  هم  استاندار   ، کند  می 
است  قرار  پس  کنم  می  انتقاد  هم  شهروند 
و  دهد  پاسخ  انتقادات  این  به  کسی  چه 
مدیران  حقیقت  در  ؟  کند  حل  را  موضوع 
نمایندگان ما در یک دور باطل در داخل  و 
آلود ماهی  از آب گل   استان برای خودشان 

مردم  درد  این  دانند  می  چون  و  گیرند  می 
و  آتشین  های  نطق  با  است  فراگیر  بسیار 
انتقاد تند خود سعی در القای حس همراهی 
باید  که  اینکه کسانی  و حال  دارند  مردم  با 
باشند  پاسخگو  وضع  این  خصوص  در 
 . دیگر  ای  مجموعه  نه  هستند  خودشان 

در  اینکه  بیان  با  الهجه  روحانی صریح  این 
فرزند  به  شیر  ندهد  »مادر  که  است  درست 
باید  نمایندگان  و  استاندار  اما  خموش« 
بدانند که روش فعلی جذب اعتبارات توسط 
ای  نتیجه  اگر  و  است  خورده  شکست  آنها 
چه   . داد  می  نشان  را  خود  باید  داشت  می 
های  نطق  بجای  استان  نمایندگان  اگر  بسا 
کمی   ، فایده  بی  اتفاق  به  قریب  و  آتشین 
جلب  و  نمایندگان  سایر  همکاری  جلب  در 
شد  می  که  کردند  می  تالش  آنها  نظر 
به  تهدید  را  راه  وزیر  پر  دست  با  حداقل 
به  حواسش  نیز  وزیر  آنوقت  کنیم  استیضاح 
بین  این  در  که  شد  می  جمع  بیشتر  استان 
منطقه  منافع  بر  سیاسی  مواضع  متاسفانه 
گوید  می  وی   . شود  می  داده  ترجیح  ای 
بتوانند  اگر  نیز  ایشان  معاونان  و  استاندار   :
اثربخشی  شاید  که  هایی  نامه  ارسال  بجای 
بهتری  و  موثر  های  کانال  نداشته  را  الزم 
جایگزین  و  کنند  پیدا  اعتبارات  جذب  برای 
استانی  فرمایشی  جلسات  در  وقت  گذران 
شاید  باشند  بودجه  دنبال  به  پایتخت  در 

بشود.  فرجی 

دیدگاه های نمایندگان مردم با 
مسئوالن ملی در تقابل است

گیرم  می  فاصله  که  منتقد  روحانی  این  از   
مردی با موهای بلند و قیافه ای درویشانه به 
فرود  و  فراز  در  گویا  و  شود  می  نزدیک  من 
موضوع  مهدی  سید  آتشین  های  صحبت 
می  داریوش   . است  فهمیده  را  گفتگویمان 
بخواهم  روزی  اگر  و  خطاطم  من  گوید 
بنویسم  جاده  این  برای  هشداری  تابلوی 
: “ آهسته و بدون سر و صدا  خواهم نوشت 
برانید ! کارگران و بدنه اجرایی در حال کارند 
در  نمایندگان  و  استان  عالی  مسووالن   !
طبع  که  استانی  هم  هنرمند  این   “  ! خوابند 
استان  های  جاده   : گوید  می  دارد  هم  طنز 
ما دو طرفه است از هر نظر و یکی از همین 
متاسفانه  که  است  سیاسی  مباحث  منظرها 
مردم قربانی آن می شوند او می گوید تقابل 
مدیریتی  و  گذاری  قانون  بدنه  در  ها  دیدگاه 
استان کامل مشهود است و همه می دانند در 
این جاده ها بارها دیدگاه نمایندگان استان و 
مسووالن ملی با هم در تقابل بوده وتصادف 
ما  سیاسی  سوانح  این  قربانیان  و  است  کرده 
جالب  حرف  البته  داریوش   . ایم  بوده  مردم 
 . است  تامل  قابل  که  گوید  می  هم  دیگری 
محرمانه  بولتنی  در  را  گزارشم  خواهد  می  او 
اگر  که  چرا  بفرستیم  ملی  مسولین  برای 
بخوانند  جهان  و  ایران  مردم  و  شود  عمومی 
که جاده های استان ما بسترمرگ است شاید 
دیگر نه سرمایه گذاری و نه گردشگری پا به 

استان بگذارد . 

شاید اعتصاب راه حل باشد!

نامش خودداری  از ذکر  شهروند دیگری که 
شنیدم  پیش  گوید:مدتی  می  کند  می 
نماز  بیرجند  مساجد  اکثر  در  گفته  استاندار 
از  شهروند  از  یک  عنوان  به  ام.من  خوانده 
دل  به  پراید  ماشین  با  خواهم  می  ایشان 
بین  مساجد  در  و  بزنند  قاین  بیرجند  جاده 
بهتری  درک  بخوانند.شاید  نمازی  هم  راهی 
از وضع جاده ها حاصل و اقدامات مثبتی در 

انجام شود. این زمینه 
وی در ادامه می گوید:در زلزله کرمانشاه بیش 
از ۳00 یا ۴00 نفر از هم وطنانمان جان خود 
را از دست دادند.اما عزم ملی شکل گرفت و 
دولت و سپاه و ارتش و مردم دست به دست 
جاده ی  کنند.در  را حل  مشکل  تا  دادند  هم 
بیرجند قاین ما هم در سال ها بیش از اینها 
ابرو  به  خم  کس  هیچ  شوند.چرا  می  کشته 
نمی اورد؟از مقام معظم رهبری استدعا داریم 
ایشان  بیایند.شاید حصور  ما  استان  به  دوباره 
در استان و پیگیری این مشکل سبب اتفاقات 
پایان  در  شود.وی  جاده  این  برای  خوبی 
گوید:برخی  می  شوخی  به  هایش  صحبت 
اعتصاب  یک  را  ما  استاندار  گویند  می  مردم 
اعتصابی  مرگ  جاده  برای  کرد.چرا  عوض 

نمی شود؟شاید راه حل همین باشد.

تلنگری برای به خواب زدگانی که 
چشم هایشان هنوز برای کشته های 

این جاده گریان نشده است 

گفتگوهایم را با یک پی نوشت در زیر گزارشم 
این  برای سردبیر می فرستم و آن پی نوشت 
کردن  اضافه  زدند.از  حرف  مردم   “  : است 
کردم  اجتناب  گزارش  این  به  نظرات شخصی 
تا فقط حرف و درد و دل مردم باشد. لطفا بدون 
توجیهات مسووالن چاپ شود چرا که مردم از 
پاسخهای تکراری خسته اند “ و امیدوارم این 
مطلب تلنگری باشد برای به خواب زدگانی که 
چشم هایشان هنوز برای کشته های این جاده 

گریان نشده است.

* مسئوالن عالی اجرایی استان بجای تالش در پایتخت برای گرفتن بودجه در مساجد برای مردم در خصوص تربیت کودکان و مسائل دیگر سخنرانی می کنند
* نمایندگانی که باید برای جذب بودجه البی کنند و حداقل برای رای آوردن طرح های مرتبت با استان چند رفیق  نماینده دیگر را با خود همراه کنند 

کال ساز مخالف می زنند
* بارها دیدگاه نمایندگان استان و مسوولین ملی با هم شاخ به شاخ تصادف کرده است و قربانیان این سوانح سیاسی ما مردم بوده ایم

* اگر عمومی شود و مردم ایران و جهان بخوانند که جاده های استان ما بسترمرگ است شاید دیگر نه سرمایه گذاری و نه گردشگری پا به استان بگذارد
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ربات قاتل سلول های سرطانی ساخته شد

باشگاه خبرنگاران-کارشناسان به تازگی موفق به ساخت ربات هایی به اندازه گلبول قرمز خون شده اند که می تواند دارو ها را به قسمت های مختلف بدن انتقال دهد.این ربات ها دارای 
پوشش مخصوصی هستند.ربات های موسوم به بیو هایبرید می توانند درون مایعات بیولوژیکی بدن انسان از جمله جریان خون یا حتی ادرار شنا کنند و دارو را به منطقه های مورد نظر 

برسانند. شیوه نابود کردن تومور های سرطانی به این شکل است که ربات ها به سلول های سرطانی حمله می کنند و بدون آسیب رساندن به سلول های سالم تومور ها را از بین می برند.
شنبه  *11 آذر   1396 * شماره 3944

یادداشت

یادداشت 

بیرجندی  احمدی  احمد  استاد  شادروان   - ور  پیشه 
بود که در  نویسنده ای فاضل و متعهد  معلم، مؤلف و 
محافل و مجامع ادبی و دانشگاهی طرفداران بسیاری 
بیرجند  در  1301 هجری شمسی  در سال  داشت. وی 
مالمحمد  حاج  مرحوم  پدرش  گشود.  جهان  به  چشم 
و  خویش  عصر  نامی  روحانیون  از  بیرجندی  دهگی 
شاگردان  از  و  بیرجند  معصومیه  علمیه  مدرسه  مدرس 
در  سالها  و  بود  گازاری  باقر  محمد  شیخ  حاج  مرحوم 
درس خارج ایشان شرکت کرده بود.  استاد احمدی در 
6 سالگی در دبستان تدین که از مدارس تازه تأسیس در 
شد،  تحصیل  مشغول  بود  بیرجند  قدیمی  بسیار  مکانی 
ولی  نداشت  اعتقادی  مدارس جدید  به  استاد  پدر  البته 
مرحوم احمدی با انگیزه درونی در کسب علم و دانش 
همه  در  که  طوری  به  کرد؛  می  بسیار  تالش  و  سعی 
سال های تحصیل شاگرد اول کالس بود. احمد پس از 
اتمام مکتب خانه های سنتی قدیم در 8-7 سالگی به 

را  ابتدایی  ساله  تحصیالت شش   ، رفته  تدین  دبستان 
در این مدرسه و دبستان حکیم نزاری به پایان رساند. 
در این دوران از طریق تعلیمات پدر و مادر در خانه با 
کتاب های مذهبی و معارف اسالمی آشنا شد وی می 
گوید :»دوستی اهل بیت را از مادرم آموختم که همیشه 
مظلومیت  بر  و  کرد  می  مطالعه  را  البکاء  طریق  کتاب 
حضرت سیدالشهدا و سایر ائمه گریه می کرد به حدی 
افراط در گریه منع  می کرد ، شیوه  از  او را  که پدرم 
او در من بسیار اثر کرد، به همین دلیل به سوی مدایح 
بیت کشیده شدم و مجذوب محبت آن  اهل  مناقب  و 
بزرگوار گردیدم. استاد احمدی پس از پایان تحصیالت 
متوسطه و دانشسرای مقدماتی درسال 1324 به کسوت 
به  فرانسه  ادبیات  و  زبان  رشته  در  و   ، آمد  در  معلمی 
دانشگاه  در  بعد  دو سال  ولی    ، پرداخت  دانش اندوزی 
تهران پذیرفته می شود و در رشته زبان های خارجی 
ادامه تحصیل می دهد. و در سال  انگلیسی(  ) فرانسه 

فرانسه شد. در  لیسانس  دانشنامه  اخذ  به  1328 موفق 
همین سال ها بود که او عالوه بر دروس اصلی رشته 
فرانسه، توانست در درسهای فرعی از محضر استادانی 
ادیب و دانشمند چون دکتر محمد معین، دکتر خانلری، 
نیز  قمشه ای  الهی  ربانی  عالم  و  مهدوی  یحیی  دکتر 
استفاده کند. در نتیجه عالقه به ادبیات فارسی در دل 
پر  محضر  از  این،  بر  عالوه  یافت.  پرورش  جانش  و 
فیض دانشمند گرانمایه فرزان نیز بهره ها برد. وی پس 
از اخذ لیسانس در سال 1328 به عنوان دبیر به زادگاه 
شهر  این  دبیرستانهای  در  و  گردد  می  بر  بیرجند  خود 
زبان  تدریس  به  و  احمدی  ورزید.  اشتغال  تدریس  به 
پرداخت،  بیرجند  ودانشسرای  دبیرستانها  در  فرانسه 
زمان  آن  ادبی  مجله  مهمترین   - یغما  مجله  با  ضمنا 
فرانسه  نشریات  از  مفید  مقاالتی  و  داشت  - همکاری 

برای آن مجله ترجمه می کرد.

دلبستگى به زبان و ادبیات فارسى ، 
درونمایه اى از فرهنگ اسالمى

ریاست   1340 سال  تا   1334 سال  از  احمدی  استاد 
بود  دار  عهده  را  بیرجند  پسران  مقدماتی  دانشسرای 
 1340 سال  در  وی   کرد  تربیت  را  زیادی  معلمان  و 
ادبیات  و  زبان  به  دلبستگی  اما   ، شد  منتقل  مشهد  به 
داشت  اسالمی  فرهنگ  از  درونمایه ای  که   - فارسی 
مقرر شد  و  آمد،  غالب  فرانسه  زبان  در  بر تخصص   -
فیوضات   دبیرستان  در  فارسی  ادبیات  دبیر  عنوان  به 
دانشسرای  در   1342 سال  در   . گردد  خدمت  مشغول 
راهنمایی  دانشسرای  و  معلم  تربیت  مرکز  مقدماتی، 
تربیت معلم تدریس زبان و ادبیات فارسی را به عهده 
می گیرد ، سپس به دانشگاه منتقل شد  و در دانشکده 
ادبیات مشهد  نیز دانشکده  الهیات و معارف اسالمی و 
به تدریس دروس زبان فرانسه و ادبیات فارسی مشغول 
تحریر  رشته  به  متعددی  مقاالت  احمدی  گردید.استاد 
شده  چاپ  رسمی  مجالت  و  کتب  در  که  آورده  در 
»سخن«  مجله  کتاب«  »راهنمای  آنها  جمله  از  است 
پرورش  و  آموزش  نشریات  و  »هیرمند«  »یغما«،   ،
علوم  و  ادبیات  دانشکده  مجالت  با  همچنین  است. 
انسانی و نشریه دانشکده الهیات مشهد همکاری داشته 
دانشسرای  در  تدریس  اول  سالهای  در  استاد  است. 
به  نفیس  کتاب  جلد  دو  معلم  تربیت  مرکز  و  مشهد 
رزمجو  حسین  دکتر  همکاری  با  را  »سیرسخن«  نام 

حتی  و  جنبی  کتاب  صورت  به  سالها  که  کرد.  تألیف 
است  عبارت  استاد  دیگر  کتابهای  بود.  آمده  در  درسی 
دستور  ـ  نویسندگی  و  انشا  ـ  ولتر  افکار  و  از:زندگی 
الهوری  اقبال  حال  شرح  ـ  راز  دانای  ـ  فارسی  زبان 
ـ  دلهاست  روشنگر  که  فروغی  ـ  بشناسیم  را  خدا  ـ 
زمینه  در  بسیاری  کتابهای  و  ـ  رهبری  و  امامت 
نوجوانان  و  جوانان  دینی  آموزش  برای  که  مذهبی 
آنها  رژیم سابق که جای  در  ویژه  به  بوده  مفید  بسیار 
اسالمی  انقالب  دوران  در  احمدی  استاد  بود.  خالی 
چشمگیری  همکاری  دبیرستانی  کتابهای  تألیف  در 
کتب  بخش  زینت  مؤلف  عنوان  به  وی  نام  و  داشته 
دبیرستانهاست. کار تألیف استاد بعد از انقالب نیز ادامه 
توان  می  وی  انقالب  از  بعد  کتابهای  جمله  از  داشته 
مدایح  ـ  فاطمی  مناقب  ـ  علوی  مناقب  کتابهای  به 
همچنین  کرد  اشاره  تابناک  اختر  چهارده  ـ  رضوی 
عبدالعلی  موالنا  معروف  ریاضیدان  و  دانشمند  درباره 
رساند  چاپ  به  حال  شرح  حاوی  ای  جزوه  بیرجندی 
محمد  دیوان  قهستان،  بزرگان  معرفی  انگیزه  با  نیز  و 
سالک  تقی  محمد  همکاری  با  را  خوسفی  حسام  بن 
چاپ کرده که مورد توجه پژوهشگران و محققان قرار 
ریاست  زیادی  مدت  احمدی  احمد  استاد  است.  گرفته 
فرهنگی  مسئولیت  و  مشهد  گوهرشاد  کتابخانه مسجد 
 مرکز پژوهش آستان قدس رضوی را به عهده داشت .

موسسه  نام  تحت  فرهنگی  مجموعه   1376 سال  در 
احمدآباد  بولوار  در  بیرجندی  احمدی  دکتر  فرهنگی 
ا...  حبیب  آقای  جناب  مدیریت  به   )  23 رضا   ( مشهد 
صحرانورد با حضور ایشان  افتتاح  شد که با تالش در 
بیرجندی  استاد  راه  دهنده  تداوم  فرهنگی  های  زمینه 
تعدادی  با حضور  متعدد  برگزاری جلسات  با  و  گردیده 
ساکن  جنوبی  خراسان  عالم  و  قلم  صاحب  افراد  از 
مشهد تالش وافری برای انجام فعالیت های گوناگون 
می  جمله  آن  از  که  است  نموده  اجتماعی  و  فرهنگی 
صندوق  نام  با  ای  خیریه  صندوق  تأسیس  به  توان 
خیریه بیرجندیهای مقیم مشهد اشاره کرد که اکنون در 
بلوار پیورزی مشهد خیابان خاقانی به مدیریت تعدادی 
از دلسوزان همشهری مانند آقایان صحرانورد ، بقایی ، 
خواجوی ، گونیایی مشغول به فعالیت می باشد. استاد 
احمدی بیرجندی پس از عمری تالش مفید در زمینه 
های گوناگون فرهنگی و علمی در24 آذر سال 1377 

برابر با 25 شعبان 1419 دار فانی را وداع گفت.

استاد احمد احمدی بیرجندی، مرد اخالق و علم 

»مردم« رکن اصلی 
نظام اقتصاد اسالمی

*شیخیانی
 
»ارزش اقتصادی« از نیازهای مادی ناشی می شود و 
»ارزش های علمی« نتیجه نیاز انسان به دانستن است 
و »ارزش های هنری« ناشی از نیاز به تقارن است 
و »ارزش های اجتماعی« از نیاز انسان ها به ارتباط 
و تأیید سرچشمه می گیرد. »ارزش های سیاسی« از 
نیاز به قدرت ناشی می شود و »ارزش های مذهبی« 
هم ریشه در نیاز به پرستش دارد و اقوام و گروه های 
مختلف بر اساس نیاز، به پرستش معبودهای مختلف 

در طول تاریخ پرداخته اند.
شناخت خألهای جامعه و تالش برای پر کردن 
این کمبودها امری مهم در میزان استقبال و به ثمر 
رسیدن یک فکر تازه است. سهم مردم در اقتصاد 
از صرف مزدبگیری و استخدام  بیشتر  ملی بسیار 
شدن برای سرمایه داران است و اگر اقتصاد کشور 
تمایالت و  و  ها  پاشنه خواسته  بر  اینکه  به جای 
فعالیت  بر  بگردد،  دار  معدودی سرمایه  تصمیمات 
های اقتصادی توده های مردم متکی باشد، نه تنها 
میزان آسیب پذیری آن در برابر تکانه های داخلی و 
خارجی به شدت کاهش می یابد، بلکه با به فعلیت 
آحاد  استعدادهای گسترده  و  ها  توانمندی  رسیدن 
مردم، هم تولید ثروت بسیار بیشتر رخ خواهد داد و 
هم توزیع آن در بدنه گسترده تری از مردم اتفاق 
خواهد افتاد. در نتیجه، از طریق سازوکاری درون زا، 
عدالت اقتصادی و رفع فقر در جامعه محقق خواهد 
شد. در نتیجه، از طریق سازوکاری درون زا، عدالت 
اقتصادی و رفع فقر در جامعه محقق خواهد شد.بخش 
عمومی در حوزه نظام اقتصادی که بازیگر آن دولت 
است، وظیفه تنظیم و تخصیص منابع را به عهده دارد 
و این کار را از طریق جمع آوری مالیات ها، تخصیص 
و  محدودیت ها  و  مقررات  و  قوانین  وضع  یارانه ها، 
همچنین نظارت های مختلف انجام می دهد.مشارکت 
آحاد مردم در اقتصاد ملی، هم در سیاست های اصل 
44 قانون اساسی وجود دارد و هم در سیاست های 
اقتصاد مقاومتی مورد توجه و تاکید قرار دارد. این بستر 
به لحاظ قانونی فراهم شده، اما جدای از تلقی های 
نادرستی که بعضی از مسئوالن کشور دارند و »مردمی 
سازی اسالمی« را با »خصوصی سازی لیبرال« خلط 
می کنند.از این رو بیشتر مردم و به خصوص جوانان 
جویای شغل، به جای اینکه کسب و کار مخصوص 
خود را راه اندازی کنند، عمدتاً به دنبال استخدام در یک 
شرکت و نهاد دولتی و یا خصوصی هستند. لذا مردم ما 
باید باور کنند که می شود مزدبگیری نکرد و می توان 
با اندکی نوآوری و خالقیت و کنار گذاشتن تنبلی و 
سستی، کارهای بزرگی انجام داد و نقش بسیار مؤثری 
در تولید ثروت و توزیع عادالنه آن در جامعه ایفا کرد. 

کافی است بیشتر از اینها خود را باور کنیم.

معرفی و وظایف گمرک

سازمان تجارت جهانی 

*محمد رضا عظیمی
کارشناس امور گمرکی  

سازمان تجارت جهانى:
یک سازمان بین المللی است که قوانین جهانی 
تجارت را تنظیم و اختالفات بین اعضا را حل و فصل 
می کند. اعضا سازمان تجارت جهانی کشورهایی 
هستند که موافقت نامه های)حدود 30موافقت نامه( 
این سازمان را امضا کرده اند. مقر سازمان تجارت 
جهانی در ژنو سوئیس قرار دارد.تا سال 2016 تعداد 
164 کشور عضو این سازمان شده اند.افغانستان در 
حال حاضر جدیدترین عضو این سازمان محسوب می 
شود. اولین درخواست ایران برای پیوستن به سازمان 
تجارت جهانی در 19 ژوییه 1996 به سازمان ارسال 
شده است. ایران در 26 مه 2005 بعنوان عضو ناظر 

سازمان تجارت جهانی پذیرفته شد.
سازمان جهانى گمرک :

     یک سازمان بین دولتی است که مقر اصلی 
آن در بروکسل بلژیک است. سازمان جهانی گمرک 
سامانه هماهنگ شده شماره گذاری کاال)HS(  را 
پشتیبانی می کند و مدیریت فنی سازمان تجارت 
و  ارزشگذاری  توافقنامه  یعنی   )  WTO( جهانی 
قواعد مبدا را برعهده دارد. الزم به ذکر است که دفتر 
اطالعات منطقه ای سازمان جهانی گمرک جدید 
ترین رتبه بندی گمرکات جهان را در موارد مختلف 
رتبه  ایران  اساس گمرک  این  بر  که  نموده  اعالم 
نخست جهان را در مبارزه با مواد مخدر و رتبه دوم را 

در مبارزه با قاچاق کاال را کسب کرده است.
گمرک ایران :

طبق ماده 2 قانون امور گمرکی، گمرک جمهوری 
امور  وزارت  تابع  و  دولتی  سازمانی  ایران  اسالمی 
اقتصادی و دارایی است که بعنوان مرزبان اقتصادی 
کشور نقش محوری و هماهنگ کننده را در مبادی 
ورودی و خروجی کشور دارد و مسئول اعمال حاکمیت 
دولت در اجرای قانون امور گمرکی و سایر قوانین و 
مقررات مربوط به صادرات و واردات و عبور )ترانزیت( 
کاال و وصول حقوق ورودی و عوارض گمرکی و مالیات 

های مربوطه و الزامات فنی و تسهیل تجارت است.

آگهی تحدید حدود ثبت امالک یک قسمت از بخش 2 شهرستان بیرجند
به موجب ماده 14 قانون ثبت امالک تحدید حدود شماره های زیر:

1- ششدانگ دو باب منزل پالک 23 و 35 فرعی و دو قطعه زمین پالک 166 و 447 فرعی از 1336- اصلی بخش 
2 بیرجند واقع در اراضی دستگرد مورد تقاضای فاطمه نساء دستی گردی به وکالت از طرف وراث عباس و بانو غالمی

2- ششدانگ دو اتاق پالک 78 فرعی از 1337- اصلی بخش 2 بیرجند واقع در اراضی کالته بجدی مورد تقاضای فاطمه 
نساء دستی گردی به وکالت از طرف وراث عباس و بانو غالمی در روز شنبه مورخ 1396/10/2 ساعت 10 صبح در محل شروع و به 

عمل خواهد آمد.
لذا به موجب ماده 14 قانون ثبت امالک به صاحبان امالک و حقوق ارتفاقی و مجاورین شماره های فوق الذکر بوسیله این آگهی اخطار 
می گردد که در روز و ساعت مقرر باال در محل حضور به هم رسانند. چنانچه هر یک از صاحبان امالک یا نماینده قانونی آنها در موقع 
مقرر حاضر نباشند مطابق ماده 15 قانون مزبور ملک مورد آگهی با حدود اظهار شده از طرف مجاورین تحدید خواهد شد و اعتراضات 
مجاورین نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی و نیز صاحبان امالک و حقوق ارتفاقی که در موقع مقرر حاضر نبوده اند مطابق ماده 20 قانون 
ثبت فقط تا سی روز از تاریخ تحدید حدود پذیرفته خواهد شد و از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف یک ماه دادخواست اعتراض 

خود را به مرجع ذیصالح قضایی تقدیم و گواهی الزم از مرجع مذکور اخذ و به این اداره تسلیم نمایند.

تاریخ انتشار: 96/9/11            علی فضلی - رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان بیرجند

 آگهی مزایده اموال غیرمنقول )رهنی(
به استناد مواد 121و 122- آئین نامه اجرا ششدانگ یک دستگاه آپارتمان قطعه سوم تفکیکی واقع در همکف به انضمام انباری قطعه 3 به مساحت 22.64 مترمربع واقع در همکف به انضمام پارکینگ اختصاصی قطعه 3 به مساحت 15.26 مترمربع واقع 
در همکف با قدر السهم از عرصه و سایر مشاعات و مشترکات طبق قانون تملک آپارتمانها و آئین نامه اجرایی آن دارای پالک ثبتی باقیمانده 677 فرعی از272- اصلی واقع در بخش دو بیرجند به نشانی بیرجند،نیلوفر 12 پالک 31 ملکی خانم صدیقه 
مقری فریز فرزند محمد علی با کد ملی 0652021867 صادره بیرجند محدود به حدود اربعه ذیل: شماال به طول 10.20 متر درب و دیوار به حیاط خلوت شرقا به طول 9.50 متر دیوار به دیوار به ملک مجاور شماره 678 فرعی جنوبا در 5 قسمت که 

قسمت سوم آن غربی است به طول های 2.74 متر و 91 سانتی متر و 1.45 و 1.45 و5.10 متر که اول تا سوم دیواریست چهار درب و دیوار است پنجم دیواریست بدین صورت اول به پارکینگ اختصاصی قطعه یک، دوم تا چهارم به پارکینگ اختصاصی قطعه 2، پنجم به 
راه پله غربا به طول 8.05 متر دیوار به دیوار ملک مجاور پالک 676 فرعی سقف با کف طبقه یک اشتراکی است کف روی عرصه مشاعی است و سند مالکیت آن ذیل ثبت 60812 در دفتر 41 صفحه 265 امالک بیرجند به نام خانم صدیقه مقری فریز با مشخصات فوق ثبت 
و سند مالکیت صادر و تسلیم شده است و بر طبق سند رهنی شماره 33063-89/12/18 نزد دفترخانه اسناد رسمی شماره 8 بیرجند در قبال مبلغ 693.672.000 ریال به انضمام سود و خسارت تاخیر بدهی شرکت آزاد بنای خراسان)سهامی خاص( ثبت شده به شماره 
3444 ثبت شرکت های بیرجند با مدیریت و امضای آقای یاسر مصطفائی برای مدت پنج سال در رهن بانک تجارت خراسان جنوبی قرار گرفته است و مرتهن به دلیل عدم ایفای تعهدات از سوی بدهکار و راهن ظرف مدت مذکور مستند به ماده 34 اصالحی قانون ثبت از 
دفترخانه تنظیم کننده سند راجع به وصول مبلغ 1.571.485.577 ریال بدین شرح : )مبلغ 693.672.000 ریال اصل طلب و مبلغ 694.000.000 ریال سود متعلقه و مبلغ 183.813.577 ریال خسارت تاخیر تا تاریخ 1395/5/14 به انضمام جریمه دیرکرد( تقاضای صدور 
اجرائیه علیه نامبرده را نموده که پرونده ای تحت کالسه 9500274 در این خصوص نزد اداره اجرای اسناد رسمی بیرجند تشکیل شده است. پس از ابالغ اجرائیه و انقضای 10 روز مهلت مقرر قانونی چون متعهد بدیهی خود را پرداخت و یا نزد صندوق ثبت تودیع ننموده بنا 
به درخواست بستانکار و پس از طی تشریفات قانونی برطبق گزارش مامور اجرا و نظریه کارشناس رسمی دادگستری وارده به شماره 96001913-1396/4/27 مورد رهن به صورت آپارتمان مسکونی با قدرالسهم از عرصه مشاع به مساحت برابر سند 255 مترمربع و مساحت 
اعیان برابر سند 87.20 مترمربع و دارای انباری به مساحت 22.64 مترمربع واقع در طبقه همکف ، دو خوابه ، کف سرامیک،کابینت فلزی،نمای داخلی دیوارها گچ و سقف دارای قاب و دارای سیستم سرمایشی و گرمایشی پکیج و شامل امتیازات منصوبه به جز اشتراک آب 
که مشترک می باشد به مبلغ یک میلیارد و چهارصد و بیست و هفت میلیون و نهصد و بیست هزار ریال )1.427.920.000 ریال( ارزیابی و پس از رسیدگی به اعتراض واصله قطعیت یافته و حسب تقاضای مرتهن ششدانگ ملک فوق در روز یکشنبه مورخ 1396/10/03 از 
ساعت 9 صبح الی 12 ظهر در محل اداره اجرای اسناد رسمی بیرجند واقع در میدان شهدا از طریق مزایده به فروش خواهد رسید. مزایده حضوری و نقدی و از مبلغ ارزیابی شده مذکور شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی واگذار خواهد شد.بستانکار طی نامه وارده به شماره 
79/979111/515-96/7/20 ضمن گواهی اینکه مورد رهن فاقد بیمه نامه می باشد، باقی مانده طلب خویش را مبلغ 1.271.485.577 ریال اعالم نموده است، هزینه های دولتی به شرح ماده 40- آئین نامه اجرا وصول و سایر هزینه های مربوط به آب،برق، گاز اعم از حق 
انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف درصورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد بر عهده برنده مزایده است و در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختی راجع 
به هزینه های مذکور به برنده مزایده مسترد خواهد شد. هرگاه متعهد قبل از روز مزایده اقدام به پرداخت و یا تعیین تکلیف بدهی خویش نماید از تشکیل جلسه مزایده خودداری و چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی گردد، مزایده روز اداری بعد از تعطیل در همان ساعت و 

مکان مقرر برگزار خواهد شد.                            تاریخ انتشار: 96/09/11                     غالمرضا دادی - رئیس اداره اجرای اسناد رسمی بیرجند 

گچ کاری و گچ بری پذیرفته می شود. در اسرع وقت 
)شهر و روستا(  09904712042



شنبه  * 11 آذر  1396 * شماره 3944 

بی دردسر به مباحثه ها پایان دهیم!

 وقتی بعضی از اعمالی را که در نهایت منجر به 
طالق شده است بررسی می کنیم ، می بینیم که 
زوج ها چه کارهایی می توانند انجام دهند تا از عشق 
دارند  دیگری  به  نسبت  کدام  هر  که  عواطفی  و 
را  ازدواج  حفاظت کنند و خالصه چه چیزهایی 
حفظ می کند ؟ مردها و زن ها عموما نیاز به میزان 

شدن های دقیق، احساسی متفاوت دارند . 
است  این  دارد  وجود  اقایان  برای  که  ای  توصیه 
با  و  نکشند  کنار  مناقشه  و  نظر  اختالف  از  که 
همسران خود قهر کنند. بلکه تشخیص دهند که 
وقتی همسرشان مسئله یا سوء تفاهمی  را پیش 
باشد  از روی عشق  می کشد ممکن است کارش 
و می کوشد سالمت و روال درست رابطه خود را 
می کنند  سعی  خانم ها  معموال  چون  کند  حفظ 
رابطه خانوادگی آنها از بین نرود یا گو اینکه ممکن 
است برای ابراز خصومت خانم انگیزه های دیگری 
هم وجود داشته باشد، وقتی به آنها مجال داده شده 
و روی مسائل کار شود و درباره آنها صحبت شود از 

فشارشان کاسته می شود .
اما شوهران بهتر است تشخیص دهند که عصبانیت 
جرو  و  شخصی  باحمله  مترادف  رضایت  عدم  یا 
بحث های شدید نیست . توصیه ای که برای خانم ها 
وجود دارد نیز دز همین راستاست، از انجا که اصلی 
ترین مشکل مردان این است که زنانشان در بیان 
و  می دهند  نشان  زیادی  عمل  شکایتشان شدت 
گاهی دیگر غیر قابل تحمل می شود و باعث کناره 
گیری مرد می شود . مواظب باشید به شخصیت 
شوهرانتان هیچ وقت و در هیچ شرایط و نزاعی 

حمله و توهین نکنید . 

کوزه ترک خورده

از کوزه ها کهنه تر بود و ترک های کوچکی داشت.
هربار که مردمسیر خانه اش را می پیمود نصف آب 
را   کوزه می ریخت.مرد دو سال تمام همین کار 
می کرد.کوزه سالم و نو مغرور بود که وظیفه ای را 
که به خاطر انجام آن خلق شده به طورکامل انجام 
می دهد.اما کوزه کهنه و ترک خورده شرمنده بود 
که فقط می تواندنصف وظیفه اش را انجام دهد.
هر چند می دانست آن ترک ها حاصل سال ها 
کار است. کوزه پیر آنقدر شرمنده بود که یک روز 
وقتی مرد آماده می شد تا از چاه آب بکشد تصمیم 
گرفت با او حرف بزند : ” از تو معذرت می خواهم.
تمام مدتی که از من استفاده کرده ای فقط از نصف 
حجم من سود برده ای فقط نصف تشنگی کسانی 

را که در خانه ات منتظرند فرو نشانده ای.”
مرد خندید و گفت: ” وقتی برمی گردیم با دقت به 
مسیر نگاه کن.” موقع برگشت کوزه متوجه شد که 
در یک سمت جاده سمت خودش گل ها و گیاهان 
زیبایی روییده اند.مرد گفت: ” می بینی که طبیعت 
در سمت تو چقدر زیباتر است؟ من همیشه می 
دانستم که تو ترک داری و تصمیم گرفتم از این 

موضوع استفاده کنم.

مردم اشتباهات زندگي خود را روي هم 
مي ریزند و از آنها غولي بوجود مي آورند 
که نامش تقدیر است . جان اولیور هاینز

 تنها ابزار موفقیت که به یقین به آن نیاز دارید، صرف 
نظر از این که کارتان این است که بیشتر و بهتر از 

آنچه از شما انتظار می رود کارآیی داشته باشید.

چشمم ز غمت، به هر عقیقی که بسفت
بر چهره هزار گل ز رازم بشکفت

رازی، که دلم ز جان همی داشت نهفت
اشکم به زبان حال با خلق بگفت

مردمی که ، نام نامداران و اساطیر خویش را پاک 
می کنند ، فرزندانشان را بی پناه ساخته اند ، فرزندان 

آنان به نامداران کشورهای دیگر دل خواهند بست.

زندگي رنج و درد نیست، هدیه ایي است
 براي شاد بودن . مادر گیتي 

مي پروراند براي بهروزي و خوشبختي.

شاید متوجه نباشیم، اما اعمال ما حرف بیشتری نسبت به 
را براساس  گفتار ما برای زدن دارند. ما معموال یکدیگر 
اعمال و رفتار قضاوت می کنیم نه براساس حرف هایی که 
میزنیم. در ادامه ما چند راهکار به شما می گوییم که چطور 
بدون زدن کوچک ترین حرفی می توانید در چشم دیگران 

تاثیرگذار بنظر برسید. 
 ۱. وقت شناسی 

اگر دیرکنید یعنی بی احترامی کرده اید. اصال دالیلتان مهم 
نیست مگر اینکه طرف مقابلتان هم متوجه دلیلتان باشد، 
مثال هر دو در ترافیک سنگینی گیر افتاده باشید. اما در 
هر حال همیشه بهتر این است که اگر جایی قرار دارید سر 

وقت حاضر شوید.
۲. پوشش مناسب 

بعضی افراد بر این باورند که همیشه باید خیلی شیک و 
رسمی لباس پوشید. این درست نیست، چرا که گاهی اوقات 
باعث می شود زیادی و بی خودی معذب شوید. اندکی زمان 
بگذارید و برحسب جایی که می خواهید بروید و انتظاراتی 

که از شما دارند لباس مناسب به تن کنید. 
۳. چیزهای کوچک را به خاطر داشته باشید 

ویلیام موریس: راز واقعی خوشبختی این است که عالقه ی 
خاصی به تمام جزئیات زندگی روزمره داشته باشید. اگر شما 
بتوانید جزئیات کوچک را به خاطر داشته باشید مردم همواره 
با عالقه ی خاصی به شما می نگرند. چیزی »مثل برات 

قهوه ی تلخ گرفتم، یادمه گفتی با شیر دوست نداری.”باعث 
می شود که گاهی وقت ها شما به بهترین دوست یک نفر 
تبدیل شوید، و تمام این ها به این دلیل است که شما نشان 

داده اید که به دیگران اهمیت می دهید.
۴. باز نگه داشتن در 

چنین رفتارهای ساده ای نسبت به هر انسانی، نشان می دهد 
که شما تمایل دارید دیگران را پیش از خودتان قرار داده و 

بدین ترتیب آن ها را محترم بشمارید.
۵. هنر و سلیقه ی طراحی و دکوراسیون 

تا بحال وارد دفتر یا خانه ی کسی شده اید و با خودتان فکر 
کنید که »وای، این باید آدم فوق العاده و جذابی باشه” ؟طرز 
دیگران  به  را  شما  روحیه  فضای شخصیتان،  نگه داشتن 
نشان می دهد، اینکه چه چیزی به شما انگیزه می دهد، به 
چه چیزی عالقه دارید و چه چیزهایی ارزش دارند که هر 
روز به آن ها نگاه کنید. چیزهایی را برای طراحی محیط 

انتخاب کنید که به شخصیت شما عمق می بخشند.
۶. کفش هایتان 

قضیه این نیست که کفش  های خیلی گران و روی مد 
بخرید، بلکه سبک کفش پوشیدن شماست که می تواند 
خیلی چیزها را در نگاه اول برای دیگران روشن کند. 
هستند  پوشیدنی ای  چیزهای  اندک  از  یکی  کفش ها 
شاید  باشند.  نفر  یک  شخصیت  نشانگر  می توانند  که 
یک نفر شلوار لی و تی شرت نه چندان نویی به همراه 

کفش زیبایی به تن داشته باشد و باید گفت که همین 
نظر  به  کفش هایتان  زیبایی  به  هم  شما  اینکه  برای 

بیایید کافی است.
۷. وقتی یادداشت برداری می کنید 

یک  باشد.  رستوران  گارسون  می تواند  واضح  مثال  یک 
گارسون غیرهوشمند سعی می کند با در نیاوردن دفتر ثبت 
سفارش یا تبلتش، شما را با حافظه اش تحت تأثیر قرار 
دهد. اما یک گارسون هوشمند می داند که این نمایش ها 
فقط حرفه اش را به خطر می اندازند و هر موقع که الزم 
باشد یادداشت برداری می کند. این مسئله درباره ی بقیه ی 
چیزهای زندگی هم صدق می کند. چرا  باید چیزهایی که 
دیگران از شما می خواهند دوست، رئیس، همکاران- را به 
خاطر یادداشت نکردن به خطر بیندازید؟ یادداشت برداری 
نشان می دهد که نه تنها شما کار را انجام می دهید، بلکه 

درست هم انجام می دهید.
۸. وضع میز کارتان 

در نشان دادن میز کارتان به دیگران چقدر احساس آسیب 
پذیری می کنید؟ اگر کاغذها و پرونده ها همه جا ریخته اند 
پس نشانه ی این است که شما خیلی فرد بی نظم و نامرتبی 
با  مرتب  کار  میز  به  دیگران  که  کنید  تصور  اما  هستید. 
نگاه  خورده اند  برچسب  درست  کدام  هر  که  پرونده هایی 
می کنند، فکر می کنید در این حالت به چه نتیجه ای راجع به 

شخصیت شما می رسند؟

۹. پول خرج کردن عاقالنه 
دهنده ی  نشان  نوعی  به  شما  کردن  خرج  پول  نحوه ی 
ارزش های شماست. چه زمانی پول خرج می کنید؟ برای 
چه کسی خرج می کنید؟   بخواهید، چه نخواهید، جواب این 

سوال ها خیلی چیزها را در مورد شما فاش می کنند.
۱۰. روی چه چیزهایی وقت می گذارید 

مخصوصا  می کنید،  چیزی  هر  صرف  که  وقت هایی 
نحوه ی گذراندن وقتتان در اوقات فراغت، نشان دهنده ی 
اولویت های زندگی شما هستند. آیا شما وقتتان را صرف کار 
کردن روی خودتان می کنید؟ یا آیا همش روی چیزهای 
الکی وقت صرف کرده و نمی رسید برای چیزهای مهم وقت 
بگذارید؟ همه ی ما انعکاسی از اینکه زمانمان را صرف چه 

چیزهایی می کنیم هستیم.
۱۱. غذاهایی که می خورید 

خیلی  خودتان  از  مراقب تان  نحوه ی  و  می خورید  آن چه 
چیزها راجع به شما می گوید. این موضوع نشان می دهد 
که چه چیزی برای شما اهمیت دارد، این موضوع همچنین 

نشان دهنده ی نوع رابطه ای که باخودتان دارید می باشد.
۱۲. دایره ی دوستانتان 

شما انعکاسی از 5 نفری که بیشتر وقتتان را با آن ها می گذرانید 
هستید. کسانی که با آن ها وقت می گذرانیم بر چشم اندازهای 
ما در زندگی، باورهایمان، اهدافمان و مهم ترین چیزهایی که 

در زندگی برایمان اهمیت دارند تاثیرگذار هستند. ا
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الستیـک پیشــرو
عرضه انواع الستیک با نازل ترین قیمت 

خیابان مدرس - جنب استانداری 
 32438137

 09151635860
 کرباسچی 

ساخت استخر 
ژئو ممبران

09153637917

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

را تجربه کنید.   09158668002

نیسان دوگانه سوز طرح لیزینگی
 با کار دائم واگذار می شود. 

  09157916870- علی آبادی
مغازه لوازم یدکی خودرو با موقعیت 

عالی و سابقه دیرینه به فروش 
می رسد. 09158254172

سالن زیبایی زنانه با کلیه امکانات
 و قرارداد مکان واگذار می شود. 

ساعت تماس: 20الی 22    09017866642  

باغ ویال فروشی واقع در 15 
کیلومتری بیرجند، 1600 متر 

زمین با 8 ساعت آب قنات، استخر 
آبیاری قطره ای، 100 متر بنا 

شیک، با سند ششدانگ و مجوز 
 ساخت و حدود 120درخت 8 ساله

 مثمر  فی: 170میلیون 
09910278391

به بازاریاب آشنا به امور بیمه و یک نفر 
خانم جهت کار در دفتر بیمه نیازمندیم.  

32457383

به نیرو مسلط به چاپ سیلک و یک نیرو 
مسلط به آفیس دوشیفت نیازمندیم. 

32457011 -09397403828

ثبت نـام راننـده
یک سامانه حمل و نقل هوشمند در بیرجند راننده  ثبت نام می کند.

در هر نقطه ای از شهر و در هر ساعت از شبانه روز مسافر جا به جا کنید 
و درآمد باالی 3 میلیون تومان را تجربه کنید.

تلفن: 09307795459
آدرس: بیرجند- بلوار توحید- بین توحید 9 و 11- مجتمع تجاری افرا

 طبقه دوم واحد چهار

ایزوگـام  شفیعـی
آسفالت )محوطه و پشت بام( و  قیرگونی

 32225494 - 09151630283   صیادشیرازی، مجتمع میرداماد، واحد 98

بازیابی اطالعات فوق تخصصی و تعمیر هارد  سورن

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

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

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

PC3000 با جدیدترین دستگاه روز دنیا

دعوت به همـکاری
مجموعه فرهنگی پذیرایی ایرانیان 
به منظور تکمیل کادر خدمات رسانی 
خود نیاز به مهماندار )خانم( به طور

 پاره وقت برای شیفت عصر می باشد.
ساعت  مراجعه:

 10الی 12/30و 17الی 20
آدرس: نبش توحید 33 

اخالق، انصاف، کارخوب
سرلوحه خدمات ماست

مرکز تخصصی حمل و نقل اثاثیه منزل
 و لوازم اداری با سابقه درخشان 

خاور مسقف پتودار، نیسان ، وانت 
 با کادری مجرب، متخصص و متعهد

عضو یت رسمی اتحادیه با مجوز رسمی 
حمل بار و اثاثیه منزل 

اتوبــار آریــا  ترابــر

آدرس دفتر: 
بیرجند- سجادشهر- نبش غدیر 4 
با مدیریت: جلیل رحیم آبادی
09155642959

 09159634038
32414702

نی
می

تض
صد 

 در
صد

نصب داربست فلــــزی
 با قیمت مناسب در اسرع وقت  

09153637507 - حسینی 

نقاشی ساختمان
  اجرای رنگ های روغنی، پالستیک، اکرولیک،

  کناف ، مولتی کالر، پلی استر و...
09157411071 - 09384928910- باقری

ایزوگام و قیرگونی کاظم سالخورده 
از ما خرید نکنید ، اما قیمت را از ما بپرسید
       09155612949 - 32331050 

میدان آزادی – ابتدای خیابان شهید برگی

فروشگـاه پـارس پـردازبا 10 سال بیمه
فروش لپ تاپ به قیمت معتبرترین سایت های اینترنتی )ارسال رایگان(
بیرجند- بیست متری اول شرقی مدرس - پالک 16

09357787955 - سلطانی

پیتزا ساندویچ اسماعیل زاده
کافیست یک بار امتحان کنید

پیتزا بزرگ همراه با سس و نوشابه رایگان
فقط 6000 تومان

شعبه یک: بلوار صیاد شیرازی واحد 90
32236351

شعبه دو: معلم ، خیابان 15خرداد
 میدان 7 تیر، ضلع جنوبی

آماده عقد قرارداد با ارگان های دولتی  
شرکت ها و بوفه های مدارس

 با نازل ترین قیمت

پیک رایگان

شماره مدیریت: 09157014292
32436935 -09159634292 

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

تلفن: 32222380-056   همراه : 09151414431- 09151607721
کارخانه: شهرک صنعتی مود- جنب پمپ بنزین 

صنـایع فلـزی پـارس فــوالد
طراحی و ساخت: 

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

ساخت سیلوی سیمان در ظرفیت های مختلف
ساخت اسکلت های فلزی جوشی،انواع تیر ورق،گونیا، بلت و صفحه ستون
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دلجویی بیرانوند از هواداران پرسپولیس با پرتاب 
دسته گل به سمت سکوها

فارس- بیرانوند با توجه به حواشی های پیش آمده بین او و هواداران 
پرسپولیس در بدو ورود به زمین با پرتاب دسته گل به سمت سکوها 
از هواداران عذرخواهی کرد.علیرضا بیرانوند دروازه بان پرسپولیس با 
و  او  بین  ناراحتی هایی که  و  روز گذشته  به حواشی های چند  توجه 
با  بازی  در  به زمین  آمد هنگام ورود  به وجود  پرسپولیس  هواداران 
ذوب آهن اصفهان با دسته گل به سمت سکوهای تماشاگران رفت و 
با پرتاب دسته گل به سمت هواداران پرسپولیس از تماشاگران بابت 

اتفاقات پیش آمده عذرخواهی کرد.

تکرار فاجعه در استقالل؛ شفر هم نتوانست!

در  تهران  ماند.استقالل  ناکام  زدن  گل  در  بازهم  استقالل  ایلنا- 
در   ۰-۰ نتیجه  با  برتر  لیگ  های  رقابت  چهاردهم  هفته  چارچوب 
برابر میزبان خود پیکان متوقف شد.آبی پوشان تهرانی در حالی به 
این نتیجه قناعت کردند که بازهم در گلزنی برای دو بازی پیاپی با 
آلمانی  با هدایت سرمربی  آنها در ۶ بازی  ناکام ماندند.  حضور شفر 
خود تنها ۴ گل زده اند و فقط در دو مسابقه لیگ با او به گل رسیده 
اند.باید دید چه زمانی این مشکل بزرگ برای تیم پرمهره استقالل 
رفع و رجوع خواهد شد. فعال شفر هم نتوانسته این مشکل بزرگ را 
حل کند. استقالل هم اکنون با ۸ گل زده در ۱۴ مسابقه، بدترین تیم 

لیگ برتر با آماری نزدیک به نیم گل در هر مسابقه است.

تیمی که باعث تعجب کی روش شد!

خبرآنالین-سرمربی ایران درباره پرو حرف هایی زده است.پرو یکی از 
آن تیم هایی است که ایرانی ها دوست دارند در گروه ایران قرار بگیرد 
چون نسبت به تیم های دیگر، حریف آسان تری به نظر می رسد. کی 
روش اما چنین نظری را ندارد. او از آمادگی این تیم ابراز تعجب می 
کند. کی روش در این باره می گوید: »پرو در جام جهانی هست ولی 
شیلی نیست. این معنایش چیست؟ نشان می دهد پرو چقدر قدرتمند 

است. از دینامیک و کیفیت بازیکنان این متعجب شده ام.«

پدیده ایرانی مورد توجه رسانه ترکیه ای

گفته  که  ایران  فوتبال  جدید  پدیده  صیادمنش،  الهیار   -3 ورزش 
های  رسانه  رادار  گرفته،در  قرار  گاالتاسرای  توجه  مورد  می شود 
طی  که  ایران  فوتبال  پدیده  و  جوان  مهاجم   . گرفت  قرار  ترک 
از  و  یافته  شدت  ترکیه  فوتبال  در  حضورش  شایعه  اخیر  روزهای 
گاالتاسرای به عنوان مقصد او نام برده شده، مورد توجه رسانه های 

این کشور قرار گرفته و گزارشی از وضعیت او منتشر شده است.

مکمل های ویتامینی را از چه سنی
 به کودکان بدهیم؟

مکمل  اندازه  به  خبرنگاران-مصرف  باشگاه 
افزایش  سبب  می تواند  سنی  هر  در  ویتامینی 
تقویت سیستم  و  افراد  ذهنی  و  توان جسمی 
ایمنی بدن آنها شود. کودکان از ۶ ماهگی تا 
پنج سالگی می توانند تحت نظارت پزشک از 

ویتامین های A، C و D استفاده کنند. در کنار 
مصرف مکمل، مصرف مواد غذایی تازه شامل 
میوه و سبزی، مواد لبنی، امگا سه و روغن ماهی، 
دانه های آجیل، پروتئین گیاهی و حیوانی کم 
چرب، غالت و حبوبات سبوس دار و اجازه دادن 
به کودک برای بازی در فضای باز و در مجاورت 
نور خورشید می تواند سبب رشد کودک و تقویت 

قوای ذهنی او شود.

بهداشت نیوز-ویتامین سی برای رشد و ترمیم بافت های سراسر بدن مورد 
نیاز است. این ویتامین به تولید کالژن برای بازسازی سلول های پوست، 
بهبود زخم، جذب آهن و حفظ سالمت استخوان ها کمک می کند. ویتامین 
سی یک آنتی اکسیدان قوی است که در کاهش آسیب های ناشی از 
رادیکال های آزاد موثر بوده و به پیشگیری از پیشرفت بیماری های قلبی 
و سرطان ها می انجامد.کمبود ویتامین سی یک بیماری جدی است و می 

تواند گاهی مرگبار باشد. در اینجا نشانه های عجیب کمبود این ویتامین در 
بدن را دنبال کنید.۱-  خونریزی لثه ها: ثه های شما تا حدودی از کالژن 
تشکیل شده اند و در هنگام فقر ویتامین سی، حساسیت بیشتری دارند و 
دچار خونریزی می شوند.2- خونریزی بینی: از آنجا که رگ های خونی با 
کالژن تقویت می شوندف کمبود ویتامین سی می تواند منجر به پارگی آنها 
و بروز خونریزی بینی شود.3- خشکی مو: دخشکی مو در مقابل از کمبود 

ویتامین سی خبر می دهد.۴-خشکی پوست: ویتامین سی یکی از مواد 
ضروری در ساخت پروتئین  های پوست است و کمبود این ویتامین در بدن 
باعث از هم گسیختگی سلول  های پوست شده و مشکالتی از قبیل ترک، 
زخم، شل شدن و چین و چروک پوست را ایجاد می  کند.5-کمبود آهن: 
مصرف ویتامین سی باعث جذب موثرتر آهن غیر هم در بدن می شود و 
نشان داده شده که یک شاخص برای فقر آهن، کمبود ویتامین سی است.

C نشانه های عجیب کمبود ویتامین

3خاصیت آنتی اکسیدانی آلوئه ورا 
را  بشناسید

جام نیوز- آلوئه ورا یک گیاه محبوب دارویی 
درمان  برای  سال  هزاران  برای  که  است 
جراحات پوست، مانند سوختگی ها و زخم ها 
از آن استفاده شده است. ۱-ژل آلوئه ورا حاوی 
باکتری  رشد  مهار  کهبه  است  اکسیدان  آنتی 

های خاصی که منجر به عفونت در انسان می 
شوند، کمک      می کند. 2-صمغ گیاه آلوئه  
ورا )صمغ زرد رنگ روی سطح خارجی برگ  ها( 
حاوی مولکول  هایی به نام آنترانوئید است که 
خواص مسهلی دارد و با یبوست مقابله می  کند. 
3-کاهش قند خون دردیابتی ها: مصرف آن 
منجر به افزایش حساسیت به انسولین و کمک 

به مدیریت قند خون می شود.

رگ های قلب خود را با این
 خوراکی ها باز کنید

آفتاب نیوز- اولین گام در این راه مشورت 
از مشورت  با پزشک متخصص است. پس 
بدنی  شرایط  داشتن  نظر  در  و  پزشک  با 
توانید  می  احتمالی،  خاص  بیماریهای  و 
برنامه  در  را  زیر  خوراکیهای  فهرست 

غذایی خود قرار دهید. این غذاهامی توانند 
زیرا سرشار  باز شدن رگها کمک کنند،  به 
مغذی  مواد  سایر  و  فیبر  اکسیدان،  آنتی  از 
الزم برای سالمت قلب ستند.۱.اسفناج-2.
سبز-  نارگیل-۴.چای  ماهی-3.روغن 
۶.دارچین-7.مارچوبه-۸. بروکلی  5.کلم 
 .۱۱ ۱۰.بادام-  قهوه-  زردچوبه-9. 

هندوانه است .

لرزش دست را با این دمنوش ها 
درمان کنید 

در  طبیعی  طور  به  ما  دست های  مشرق- 
اوقات بیداری، دچار یک لرزش بسیار خفیف و 
نامحسوس هستند که انقباض و استراحت علت 
این لرزِش بسیار خفیف است. این لرزش تنها 
زمانی به مشکل تبدیل می شود که نوشتن، به 

دست گرفتن استکان چای یا استفاده از قاشق 
و چنگال برایتان سخت می شود. در این مطلب 
کمک  که  می کنیم  معرفی  را  دمنوش هایی 
شایانی به رفع لرزش دست می کنند.۱.  چای 
بابونه : این گیاه سیستم عصبی را آرام می سازد 
 .2 می برد.-  بین  از  را  اضطراب  و  استرس  و 
چای اسطوخودوس: اسطوخودوس یک درمان 

طبیعی موثر برای لرزش دست ها است.

برای داشتن مغزی فعال 
این آجیل را بخورید

سالمت نیوز - نتایج نشان داد پسته موجب 
تولید بیشترین واکنش موج گاما می شود که 
در پردازش شناختی، حفظ اطالعات، یادگیری، 
ادراک و حرکت سریع چشم در طول خواب 
نقش اساسی دارد.از سوی دیگر، بادام زمینی 

که جزء حبوبات رده بندی می شود، موجب 
با  که  شود  می  دلتا  واکنش  باالترین  تولید 
سیستم ایمنی سالم، التیام طبیعی زخم های 
بدن و خواب عمیق مرتبط است در این مطالعه 
دارای  آجیلی  مغزیجات  تمامی  مشخص شد 
میزان باال آنتی اکسیدان های سودمند هستند 
و گردو حاوی باالترین میزان آنتی اکسیدان در 

بین تمامی مغزیجات است.

اعتراف متهم سایبری به هک 200 حساب کاربری ایمیل

متهم سایبری که با پهن کردن طعمه به نام بازی »کلش آف کلنز« اقدام به 2۰۰مورد هک حساب کاربری ایمیل کرده بود توسط 
پلیس فتای خراسان جنوبی شناسایی و در محل سکونت خود دستگیر شد. رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطالعات فرماندهی 
انتظامی استان گفت: فردی به پلیس فتا مراجعه و عنوان کرد پسورد و رمز ایمیل او هک شده و بعد از مدتی متوجه شده بود که ورود 
به ایمیل برای او مقدور نیست تا این که معلوم شد فرد دیگری با دسترسی به ایمیل وی و برداشتن رمز کاربری، »بازی کلش آف 
کلنز« مالباخته را در اختیار گرفته است. سرهنگ حسینی افزود: این مالباخته در یکی از شبکه های اجتماعی موبایل متوجه می شود 
که برای بازی موبایلی »کلش آف کلنز« هزار جان رایگان از طریق سایتی گذاشته شده که فرد شاکی به سایت مربوطه مراجعه و در 
یک چشم برهم زدن حساب کاربری ایمیل وی هک شده بود و فرد هکر نیز با به دست آوردن پسورد و رمز ایمیل شاکی محتوای 
ایمیل را بررسی می کند، تا این که به حساب کاربری بازی کلش که متعلق به شاکی بود دست یافته است. وی ادامه داد: پلیس فتا 
صاحب سایت را شناسایی کردند و معلوم شد که این فرد در یکی از استان های همجوار سکونت دارد که متهم شناسایی و دستگیر 

شد و به 2۰۰مورد هک اطالعات حساب کاربری که با بازی »کلش آف کلنز« مرتبط بودند اعتراف کرد.

زمین لرزه 6.۱ ریشتری هجدِک-کرمان

وقوع  جزئیات  آخرین  به  اشاره  با  کشور  اورژانس  سرپرست 
زمین لرزه در کرمان گفت: از مجموع 5۱ مصدوم این حادثه، 
۱۰ نفر در بیمارستان بستری هستند. پیرحسین کولیوند افزود: از 
مجموع 5۱ مصدوم این حادثه ۴۱ نفر به صورت سرپایی درمان 
و ترخیص شده اند.وی با اشاره به وقوع ۶۸ پس لرزه در منطقه 
هجدک کرمان، اظهار کرد: تیم های واکنش سریع بهداشت و 
درمان لحظاتی پس از وقوع زمین لرزه به محل حادثه اعزام 
شده و اقدامات الزم را جهت کمک به حادثه دیدگان انجام 
دادند.وی خاطر نشان کرد: روستای کوهک بیشترین خسارت 

را داشته است  و ۱22خانه تخریب شده است.

سانحه برای اتوبوس راهیان نور دانش آموزان

ایسنا-رئیس مرکز حوادث وفوریتهای پزشکی استان کهگیلویه بویراحمد 
از مصدومیت هشت نفر دانش آموز بر اثر انحراف اتوبوس کاروان راهیان 
نور در گچساران خبرداد.جالل پورانفرد افزود: اتوبوس اردوی راهیان نور در 
هنگام برگشت از شلمچه به سمت کرمان در کمربندی پازنان گچساران 
دچار سانحه شد. این حادثه ساعت ۱۸:5۸دقیقه روز چهارشنبه، هشتم 
آذر ماه به وقوع پیوست.رئیس اورژانس۱۱5 استان کهگیلویه و بویراحمد 
خاطرنشان کرد: در پی اعالم این خبر فوری آمبوالنس۱۱5گچساران 
به محل اعزام شد. پنج مصدوم توسط آمبوالنس های اورژانس و سه 
نفر توسط ماشین شخصی به بیمارستان شهید رجایی گچساران انتقال 

شدند. وضعیت مصدومان خوب گزارش شده است.

۱5% تخفیف ویژه فروش مبلمان و سرویس خواب

فروشگـاه هـای مجـاز ایـن طـرح:
1 - مبل پاسارگاد، معلم 2 -  مبل نارمنجی ، بهشتی 3 - مبل ترنج ، معلم 4 - مبل قیمت شکن ، 
غفاری 5 - مبل ایران ، صیادشیرازی 6 - مبل کیان ، محالتی 7 - سرویس خواب  سریر، محالتی 
8 - مبل سریر، توحید 9 - مبل قائم ، توحید 10- مبل تهران مد ، توحید  11- مبل ماهان ، توحید 
12-  مبل یافت آباد ،  توحید  13- مبل جاوید ، انقالب 14- مبل آذین ، بیست متری  سوم شرقی  
 15- مبل سوفا ، منتظری 16- مبل جهان نما ، معصومیه روبروی آتش نشانی 17- مبل خراشادی ،
مطهری 18- مبل دیزاین ، توحید 19- مبل آرنیکا ، توحید 20 - مبل تیامات ، توحید  21 - مبل 
کالسیک تهران ، توحید 22 - مبل شیخ زاده، معلم 23 - مبل تولیکا ، غفاری 24 - مبل افرا، 

منتظری 25 - مبل آبنوس ، منتظری 26 - مبل هامون، صیادشیرازی

اولین جشنواره 
فروش ویژه مبلمان

 در استان خراسان جنوبی

امداد باطری سپهر
تحویل و تعویض باطری 

در منزل و محل کار )بدون 
هزینه( قبول حواله از 

فروشگاه شهرداری برای 
همکاران محترم 

شهرداری ، آتش نشانی و 
سازمان های وابسته

تست دینام و باطری و 
استارت  رایگان 

 32220423
09361779359

 نقـد و قسـط

حقیقی پور

فروش خرما سایر صادراتی
 2850 تومان 

و خرمای زاهدی صادراتی 
3900 تومان 
09388780373

کلبـه زیـبانا با نازل ترین قیمت
ارائه دهنده به روز ترین شال و روسري ، عطر ، ادکلن  

بورس مدرن ترین بدلیجات و ... 
آدرس : خیابان کارگران ، بین کارگر 5 و 7 کلبــــه زیــــبانا 
09158674566         COLbezibana@ : جهت ارتباط

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

32435686-09365237014 09157063220 - خسروی

۱00 درصد 

تضمینی

صنایع ریخته گری بیرجند ذوب کلیه ضایعات 
آهن و چدن شما را با باالترین قیمت در سطح 

استان نقدا خریدار است. 
بین رجایی 21 و 23     09036240644

سمساری و لوازم خانگی
خرید و فروش با ما به نفع شماست
  09155614521 - زارع
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نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی:

قدرت »وحدت و انسجام« است
که می تواند دشمن را از پای درآورد

انقالب  دشمنان  گفت:  فقیه  ولی  تسنیم-نماینده 
اسالم  دین  برابر  در  انسجام  و  وحدت  با  اسالمی 
ایستاده اند و انواع جنایات را انجام می دهند. آیت ا...

عبادی شامگاه پنجشنبه در جشن آغاز هفته وحدت 

که در محل مسجد النبی)ص( برگزار شد با بیان 
اینکه جامعه اسالمی از ناحیه کفار، منافقان وجاهالن 
با  اسالمی  انقالب  دشمنان  می بیند،افزود:  آسیب 
وحدت و انسجام در برابر دین اسالم ایستادند و انواع 
جنایات را انجام می دهند. عبادی با بیان اینکه در 
برابر دشمن نیاز به بصیرت است افزود: امروز در یک 
جنگ تمام عیار اقتصاد، اجتماعی، سیاسی و نظامی 
قرار داریم. امام جمعه اهل سنت بیرجند نیز گفت: 
باید برای برخی تاسف خورد که غالم حلقه به گوش 
استعمارگران شده اند. مولوی فاروقی گفت: یکی از 
راه های وحدت بین مسلمانان از بین بردن اختالف، 
تفرقه، سوءظن  است زیرا مسلمانان باید با یکدیگر 

محبت داشته باشند چرا که اسالم دین کینه نیست.

شهید مدرس اسوه مبارزه با استعمار است

ایرنا - نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی گفت: 
که  است  استعمار  با  مبارزه  اسوه  مدرس  شهید 
امروز جزء سرمایه های ملی، انسانی و اسالمی به 
 شمار می رود. حجت االسالم  عبادی در همایش
‘در خط انقالب’ گرامیداشت آیت ا... شهید مدرس 
و بزرگداشت روز مجلس در دانشگاه آزاد اسالمی 
قاین افزود: شهید مدرس بزرگمرد تاریخ و این انسان 
شناس و اسالم شناس که در زمان خود به مبارزه با 
ظلم و استکبار و استعمار دشمنان پرداخت و تکلیف 

خود را نسبت به دین اسالم و مردم کشور ادا نمود.

آسفالت معابر خیابان 9 دی مهرشهر و خیابان 
ضلع جنوبی بلوار غدیر انجام می شود

آسفالت  و  زیرسازی  دادرس مقدم-جدول گذاری، 
خیابان  و  مهرشهر  دی   9 خیابان  خاکی  معابر 
 ضلع جنوبی بلوار غدیر سجادشهر به زودی انجام 

می شود.شهردار بیرجند با بیان این مطلب گفت: 
آسفالت معابر خاکی مهرشهر با مساحت 10 هزار 
متر مربع و با برآورد هزینه ای معادل 250 میلیون 
تومان انجام می شود.جاوید زمان شروع این پروژه را 
یازدهم آذر  اعالم   و اظهار کرد: پیش بینی می شود 
آسفالت این معابر تا بیستم ماه جاری پایان یابد.وی 
هدف از انجام این پروژه را تسهیل در رفت و آمد 
شهروندان و ارائه ی خدمات بهتر اتوبوسرانی عنوان 
پروژه  کار  شروع  به  اشاره  با  بیرجند  کرد.شهردار 
آسفالت خیابان ضلع جنوبی بلوار غدیر سجادشهر در 
تاریخ 12 آذر گفت: 700 متر طول جدول گذاری و 
سطح آسفالت 2600 متر مربع در این خیابان انجام 
می شود. جاوید هزینه ی اجرای این طرح را 80 
میلیون تومان عنوان کرد و در خصوص زمان پایان 

کار تا 18 آذر  سال جاری ابراز امیدواری کرد.

طرح جواداالئمه با هدف ایجاد محله پاک 
در خراسان جنوبی اجرا می شود

ایرنا- سردار علی قاسمی در نخستین همایش استانی 
محله پاک در بیرجند افزود: اولویت طرح کرامت در 
محله هایی است که با معضل اعتیاد مواجه بوده و 
اکنون رو به پاکی و بهبودی است.وی با اعالم اینکه 
این طرح نخستین بار در کشور اجرا شده و آزمایشی 
است گفت: نباید زود دلسرد شد و همه دستگاه های 
مربوط کمک کنند که این طرح با کیفیت مطلوب اجرا 
شود.وی یادآور شد: با تشکیل قرارگاه جواداالئمه )ع( 
امکاناتی را که دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی 
درمانی بیرجند و نیروی انتظامی دارد، ساماندهی کرده 
ایم .دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر  نیز 
گفت: از ابتدای سال 33 تن و 525 کیلوگرم انواع 
مواد مخدر در استان کشف و ضبط شد که نسبت 
دارد. افزایش  به مدت مشابه سال قبل 43 درصد 
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»مهاجرت روستاییان« دلیل افزایش حاشیه نشینی؛ استان مهاجرفرست است

آماده باش کامل تیم های امدادی و عملیاتی خراسان جنوبی برای کمک به زلزله زدگان استان کرمان
دادرس مقدم - مدیرعامل جمعیت هالل احمر خراسان جنوبی از آماده باش کامل تیم های عملیاتی و امدادی این استان برای کمک به زلزله زدگان هجدک استان کرمان خبر 
داد.جواد خامسان اظهار کرد: تیم آنست ) سگ های زنده یاب( و دو دستگاه تریلی حامل پتو و چادر صبح دیروز بارگیری و به استان کرمان ارسال شد. وی با بیان اینکه تیم های 
عملیاتی جمعیت هالل احمر خراسان جنوبی در مرزهای استان در آماده باش هستند، گفت: به محض دستور از مرکز کنترل عملیات جمعیت هالل احمر این گروه ها اعزام می شوند.
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افزایش پرواز بین استانی 
هما در شرق کشور
غالمی-هواپیمایی هما پروازهای خود را در شرق 
کشور توسعه می دهد.افزایش پرواز در مسیر بیرجند 
مشهد و بالعکس و برقراری پرواز از زاهدان به مقصد 
فرودگاه بیرجند از برنامه های توسعه پرواز هما در 
راستای خدمت رسانی به هموطنان منطقه شرق 
کشور می باشد.این پرواز ها از نیمه دوم آذر سال 
پروازهای  تعداد  افزایش  شد.  خواهد  برقرار  جاری 
فرودگاه بیرجند در راستای افزایش خدمات پروازی 
هما در خراسان جنوبی انجام می شود. هم اکنون 
هواپیمایی هما از فرودگاه بیرجند در هفته 7 پرواز به 
مقصد تهران و 3 پرواز به مقصد مشهد انجام میدهد.

طبق برنامه ریزی انجام شده از سیزدهم آذر پرواز 
مشهد- بیرجند و بیرجند- مشهد در روزهای دوشنبه 
هر هفته در ساعت 17:55 فرودگاه شهید هاشمی 
شود. می  انجام  بیرجند  فرودگاه  مقصد  به  و   نژاد 

برگشت این پرواز ها در همان روز در ساعت 19:40 
 در فرودگاه مشهد مقدس به زمین خواهد نشست ،
 همچنین پاسخگویی تقاضای هم وطنان استان های

برای  جنوبی  خراسان  و  بلوچستان  و  سیستان 
برقراری پرواز به فرودگاه های این دو استان اولین 
پرواز زاهدان بیرجند و بالعکس در روز شانزدهم آذر 
ساعت  در  پرواز  .این  شود  می  انجام  جاری  سال 
11:15 از فرودگاه زاهدان انجام و در ساعت 12:15 

در فرودگاه بیرجند به زمین خواهد نشست.

بازدید معاون استاندار از نمایشگاه الکامپ

پیشه ور- سرفرازی معاون هماهنگی امور اقتصادی 
و توسعه منابع استانداری خراسان جنوبی به همراه 
تنی چند از مدیران ستادي و استانی از نمایشگاه 
الکامپ و همچنین غرفه مخابرات منطقه در این 

نمایشگاه بازدید به عمل آورد.

لغو همایش بزرگ پیاده روی خانوادگی 
بیرجند در قالب برنامه صبح و نشاط 

بزرگ  برگزاری همایش  گروه خبر-پیرو درج خبر 
پیاده روی خانوادگی بیرجند در قالب برنامه صبح 
و نشاط و پخش سراسری از شبکه سه سیما که 
از رییس هیات ورزش همگانی استان در  به نقل 
روزنامه آوای خراسان جنوبی چهارشنبه 8 آذر   به 
چاپ رسیده است؛ به اطالع عموم شهروندان می 
رساند که مطابق هماهنگی های به عمل آمده با 
و  همگانی  ورزش  فدراسیون  و  استانی  مسووالن 
تصمیمات اتخاذ شده و تغییرات ایجاد شده در این 
برنامه، برگزاری همایش پیاده روی جمعه 17 آذر در 
بیرجند به صورت پخش زنده از شبکه سه سیما،به 
همراه اهدا جوایزی چون خودروی پراید، به زمان 
پیاده  بزرگ  همایش  البته  و  موکول شده  دیگری 
روی خانوادگی در همان روز )17 آذر جاری( و در 
مسیر همیشگی از انتهای خیابان پاسدارن بیرجند  
به سمت بند دره طبق روال همیشه برگزار خواهد 
شد و به شرکت کنندگان جوایز ارزنده ای همچون 
کمک هزینه خرید موتورسیکلت، کمک هزینه سفر 
به عتبات عالیات، دوچرخه و ... اهدا خواهد شد. با 
توجه به ایام هفته وحدت و والدت با سعادت حضرت 
رسول اکرم )ص(  نیز برنامه های متنوع ورزشی 
تدارک دیده شده و از همه شهروندان بیرجندی برای 
شرکت گسترده در این مراسم دعوت بعمل می آید.

خراسان جنوبی باالترین
 سرانه نخبگی را دارد

و  رضوی  خراسان  نخبگان  بنیاد  مهر-رئیس 
سرپرست بنیاد نخبگان خراسان جنوبی در اختتامیه 
اولین رویداد ایده پردازی در حوزه امنیت سایبری 
را  تمام تالش خود  بنیاد  کرد:این  عنوان  استان  
برای ارائه آموزش و نیز همراهی به ایجاد شغل در 
زمینه it , ict  با داشگاه بیرجند خواهد داشت. 
احمدی زاده با بیان به اینکه هر شرکتی که برای 
ادامه کار از نخبگان استان استفاده کرده و آنها را 
به  نخبه  آن  تا 3 سال حقوق  کار گیری کند  به 
عهده این بنیاد خواهد بود، افزود:  خراسان جنوبی 

باالترین سرانه نخبگی در کشور را دارد.

همایش هزاره سفر ناصرخسرو 
در فردوس برگزار می شود

سربازی-فرماندار فردوس از برگزاری همایش هزاره 
سفر ناصر خسرو به فردوس، اسفند  سالجاری در 
ابراهیمی شامگاه  داد. حسین  خبر  این شهرستان 
پنج شنبه در جشن بزرگ روز فردوس این روز را 
فرصتی مغتنم دانست تا همه فردوسی ها با هر تفکر 
و گرایشی برای پیشرفت فردوس تالش کنند تا به 

شهری که در آن رشد کرده ایم افتخار کنیم.

افزایش ذخیره زغال سنگ
 در خراسان جنوبی

صدا و سیما-معاون امور معادن سازمان صنعت، معدن 
 و تجارت استان گفت:ذخایر زغال سنگ دراین استان ،

 قطب تولید این ماده معدنی کشور، به 800میلیون تن 
رسیده است. ساالری افزود : با اجرای عملیات اکتشاف 
توسط شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران، بیش از 
56 میلیون و 500 هزار تن زغال سنگ حرارتی از 
معادن منطقه کوچک علی شمالی طبس کشف شد.

اخبار کوتاه

*همایش »جهان بدون ترور« در خراسان جنوبی 
برگزار شد.

* مراسمی سنتی کاشت گندم به همراه اجرای 
مراسم خاص در روستای آرک شهرستان خوسف 

خراسان جنوبی برگزار شد.
*۵۶ میلیون تن زغال سنگ حرارتی در طبس 

گلشن اکتشاف شد.
*مردم روستای سلم آباد توسط پزشکان  قرارگاه 

پدافند خاتم االنبیاء  رایگان ویزیت شدند.
*در ۸ ماهه نخست امسال ۴۰ هزار قطعه مرغ از 

خراسان جنوبی به افغانستان صادر شد.
امداد  کمیته  توسط  اشتغالزایی  طرح   ۱۱۶۴*

خراسان جنوبی اجرا شد.
* مدیرکل اوقاف استان با اشاره به برخی ابهامات 
در خصوص اراضی وقفی آیسک گفت: کمیته ای 
۵ نفره متشکل از کارشناسان و خبرگان محلی به 
بررسی دقیق اراضی و تحدید آن خواهند پرداخت.
*ماموران انتظامی تونل حفر شده سارقان را برای 

سرقت از شهر باستانی قاین کشف کردند.

در کارگاه آموزشی اجتماعی شدن مبارزه با مواد مخدر مطرح شد: 

کاوش- صبح پنجشنبه کارگاه آموزشی رسانه 
دائمی  نمایشگاه  در  مخدر  مواد  با  مبارزه  و 
برگزار  آباد  باغ رحیم  اعتیاد در  از  پیشگیری 
با  مبارزه  هماهنگی  دبیر شورای  زندی  شد. 
خبرنگاران  که  این  بر  اعتقاد  با  موادمخدر 
به عنوان سفیران وظیفه خود را در راستای 
اجتماعی شدن مبارزه با موادمخدر به خوبی 
در  که  هایی  قلم  داد:  ادامه  کنند،  می  ایفا 
نگاشته می شود  با مواد مخدر  مبارزه  حوزه 
مقدس است. وی با اشاره به این که مبارزه 

با عرضه  مقابله  پنج حوزه  در  مواد مخدر  با 
مواد مخدر، روان گردان ها و امور بین الملل، 
انجام امور فرهنگی و پیشگیری از اعتیاد به 
مواد مخدر و روان گردان، درمان و کاهش 
آسیب های اعتیاد، صیانت اجتماعی و توسعه 
 مشارکتهای مردمی در مبارزه با مواد مخدر و 
 فعالیت های ستادی و فرابخشی انجام می شود، 
اضافه کرد: در حوزه اطالع رسانی و آگاهی 
دهی به جامعه؛ باید خبرنگاران همراهی کنند 
اما انعکاس یک خبر هم باید با مدیریت باشد 

وی  گفته  به  است.  تاثیرگذار  بسیار  که  چرا 
با مواد مخدر و  تواند  نمی  تنهایی  به  دولت 

 آسیب های آ ن مبارزه کند. 
  علیرضا ملک آبادی کارشناس پیشگیری از 
اعتیاد هم به وجود مخدرهای سنتی و صنعتی 
تمام تالش  باید  افزود:  و  اشاره کرد  دنیا  در 
که سن  چرا  بشود  متمرکز  پیشگیری  بر  ما 
این  یافته است و  اعتیاد، کاهش  به  گرایش 

یک خطر جدی است.
)Ava.news13@gmail.com(

وزیر  اینستاگرام   پست  براساس   - کاری 
ارتباطات و فناوری ارتباطات ،خراسان جنوبی 

دارای رتبه 25 در کسب و کار اینترنتی شد.
وزیر ارتباطات و فناوری ارتباطات،  در حساب 
ماندگی  عقب  رفع  نوشت:  خود  اینستاگرام 
دوازده ساله کشور در عرصه ارتباطات و فن 
چهارسال  فشرده  مدت  در  اطالعات  آوری 
مواجه  اعتراضاتی  با  همواره  چه  اگر  اخیر 
و  اشتغال  توسعه  دیدگاه  از  اما  است؛  بوده 
رفع بیکاری که مادر اکثر مشکالت فرهنگی، 
اقتصادی کشور است، نقش بی  اجتماعی و 
بدیلی داشته است. محمدجواد آذری جهرمی  

افزود: شور جوانان تحصیل کرده این مرز و 
بوم البته با موانع بسیاری مواجه است که اگر 
این موانع رفع شوند، جمهوری اسالمی ایران 
منطقه  در  چهارم  صنعتی  انقالب  دار  پرچم 
با  منطقه  رویایی که کشورهای  بود؛  خواهد 
استکبار  سران  حمایت  و  جادوئی  گویهای 
جهانی به دنبال تحقق آن برای خود هستند.

توسعه  همایش  که  بود   93 سال  زمستان 
استان  در  اینترنتی  خرید  و  کار  و  کسب 
آشنایی  زمینه  تا  شد  برگزار  جنوبی  خراسان 

جوانان عالقه مند به این حرفه فراهم شود. 
الکترونیک  تجارت  توسعه  مرکز  رئیس 

بود 90 درصد  گفته  این همایش،  در  کشور 
سایت های اینترنتی کشور دارای نماد اعتماد 
این  از  اطمینان  با  می توانند  مردم  و  هستند 

مراکز خرید اینترنتی داشته باشند.
اعتماد  نماد  هرچند  بود  گفته  البته  گرگانی 
سایت های  بودن  شناسنامه دار  معنای  به 
خرید اینترنتی است، اما اگر مردم از قیمت 
ناراضی  شده  خریداری  کاالی  کیفیت  یا 
توسعه  مرکز  طریق  از  می توانند  بودند 
خود  حق  پیگیر  کشور  الکترونیک  تجارت 
هزار   51 گذشته  سال  وی،  گفته  به  باشند. 
سایت های  از  اینترنتی  خرید  تومان  میلیارد 

که  است  گرفته  صورت  اعتماد  نماد  دارای 
و  خرده فروشی  صورت  به  هم  خریدها  این 

هم کلی فروشی بوده است.
رتبه 25 در بین استانهای کشور نشانگر این 
است که که مردم همچنان ترجیح می دهند 
 خرج واقعی داشته باشند و اعتماد به سایت های

در  جنوبی  خراسان  در  مخصوصا  اینترنتی 
درجه پایین قرار دارد.  مصطفی ملکانه یکی 
از طراحان وب سایت ها در مرکز استان معتقد 
است: با توجه به نبود برخی از زیرساخت های 
زمان دار  و  بیرجند  و  استان  در  رشدیافتگی 
فعالیت   برای  زیرساخت ها  این  ایجاد  بودن 

اینترنتی  کارهای  و  کسب  راه اندازی  اکنون 
هستند،  فعالیت  زمینه های  بهترین  از  یکی 
زیرا هم اینترنت در استان از وضعیت نسبتا 
داشتن  با  هم  و  است  برخوردار  قبولی  قابل 
حداقل امکانات مثل یک سیستم و یک خط 
در سراسر کشور می توانند خدمات ارائه کنند 
به  آورند.  دست  به  راه  این  از  را  درآمدی  و 
عقیده من آینده این کسب  وکارها در استان 
ما روشن است و اگر افراد با عالقه و ایده های 
جدید وارد این عرصه شوند به راحتی  می توانند 

در این زمینه موفق و در کشور مطرح شوند.
)Ava.news12@gmail.com(

دولت به تنهایی نمی تواند با مواد مخدر مبارزه کند

خراسان جنوبی رتبه ۲۵ کسب و کار اینترنتی در کشور

انتقاد معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان جنوبی از

کاری- معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار 
خراسان جنوبی  بیان کرد: هیچ نهادی به تنهایی 
تاثیرگذار نیست و الزم است که در موضوعات  
فرهنگی دستگاه ها و متولیان امور فرهنگی هر 
برنامه ای که دارند پیوستگی داشته باشد،شامگاه 
اجتماعی  و  فرهنگی  گروه  کار  چهارشنبه 
مدیران و مسئوالن استانی در اداره فرهنگ و 
ارشاد برگزار شد. مدیرکل دفتر امور اجتماعی و 
فرهنگی استاندار خراسان جنوبی در این جلسه  
ضمن گالیه از حضور نداشتن مسئوالن مربوطه 
افزود: مدیران باید توجه ویژه ای  نسبت به این 
جلسات داشته باشند و از موازی کاری درحوزه 
فرهنگ خودداری کنند.عصمت محمودی اظهار 
کرد: محور اصلی کارگروه در نیمه دوم سال 
تفاهم  قالب  در  که  متمرکز  برنامه های  طبق 
می شود،  ابالغ  کشور  وزارت  سوی  از  نامه ها 

مشخص است.

فرد گرایی و موازی کاری
در کارهای فرهنگی وجود دارد

سال  دو  از  اینکه  از  تاسف  ابراز  ضمن  وی 
موازی  و  گرایی  فرد  موضوع  تاکنون  قبل 
یادآور  کاری در کارهای فرهنگی وجود دارد، 
شد:  این کارگروه محل حضور محوری ترین 
دستگاههای فعال در حوزه فرهنگ است، اما 
در دو سال گذشته دستگاههایی که فقط کار 
بار  دو  حتی  است  اجتماعی  و  فرهنگی  آنها 
هم در جلسات ما حضور پیدا نکردند.مدیرکل 
دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استاندار خراسان 
جنوبی تصریح کرد: باید هماهنگی  برای انجام 
کارهای فرهنگی در این کارگروه انجام شود اما 
مدیران فرهنگی نمی آیند و لذا موازی کاری و 
فردگرایی وجود دارد. محمودی با اشاره به اینکه 
اعضای کارگروه باید با هم متحد باشند ادامه داد: 
خوشبختانه اعتبار برای پیشگیری از آسیب های 
اجتماعی وجود دارد اما نیازمند همگرایی هستیم.

وی ضمن تاکید به اینکه در زمینه آموزش های 
میدانی در موضوع آسیب های میدانی ضعیف 
عمل کردیم خاطر نشان کرد: بنا داریم تابلوهای 
آموزشی در شهر بیرجند در فضا و مکان هایی 
با همکاری شهرداری  دارند،  مناسب  دید  که 
نصب کنیم و هر دو ماه یکبار، جمالت اجتماعی 

و آموزشی مثبت روی آنها بنویسیم.

هر کجا امنیت فرهنگی باشد
یعنی موفق عمل کرده ایم

خراسان  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  مدیرکل 
امنیت  کرد:  تاکید  جلسه  این  در  نیز  جنوبی 
فرهنگی نماد موفقیت فرهنگی است، هر کجا 
امنیت فرهنگی باشد یعنی موفق عمل کرده ایم. 
احمد محبی در کارگروه فرهنگی و اجتماعی 
شاخص های  از  فرهنگ  کرد:  عنوان  استان  
از  غفلت  وهرگونه  است  منطقه  یک  توسعه 

فرهنگ، مسائل اقتصادی و اجتماعی دیگر را 
تحت  تاثیر قرار خواهد داد. وی با بیان اینکه 
در سال 92 کتابهای منتشر شده 36 کتاب بود 
که در سال 95 به 10 5 کتاب رسید افزود: تعداد 
ناشران از 10 ناشر در سال 92 به 18 ناشر رسیده 
است و  تعداد چاپخانه های استان هم از 39 به 
50 رسیده و تعداد کتاب های خریداری شده از 
2020 جلد به 6600 جلد رسیده است. محبی با 

اشاره به برگزاری جشنواره شعر و طنز استان در 
سال گذشته، یادآور شد: امسال جشنواره شعر و 
طنز را پایان آذرماه خواهیم داشت.محبی ادامه 
نکوداشتی  مراسم  سال 95  در  همچنین  داد: 
برای پروفسور معتمدنژاد گرفته شد و در کنار 
آن جشنواره مطبوعات را برگزار کردیم و قرار 
داریم  جشنواره سال پروفسور معتمدنژاد را رقم 
بزنیم. وی با اشاره به اینکه جشنواره موسیقی 
محلی، تجلیل از استاد ناقوس با همکاری کانون 
مجتمع  نامگذاری  آوا،  روزنامه  و   هنرمندان 
تکریم  و  این شاعر، سرکشی  نام  به  خوسف 
پیشکسوتان هنرمند از دیگر برنامه هایی بوده 
که انجام داده ایم، خاطرنشان کرد: نکوداشت 
پرفسور محمد جعفر یاحقی را تا پایان امسال 
با حضور وزیر ارشاد اسالمی در استان برگزار 
خواهیم کرد. مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
خراسان جنوبی با اشاره به برگزاری جشنواره 
تاالب کجی در نهبندان در سال قبل، گفت: 
امسال هم این جشنواره به صورت ملی برگزار 
خواهد شد.  وی با بیان اینکه باید از سیاسی 
شدن فرهنگ پرهیز کنیم و نگاه اعتدالی به همه 
بخش های فرهنگ داشته باشیم، گفت: امنیت 
فرهنگی نماد موفقیت فرهنگی است، هر کجا 
 امنیت فرهنگی باشد یعنی موفق عمل کرده ایم.

خراسان  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  کل  مدیر 

جنوبی با بیان اینکه در خصوص فضای مجازی 
اکنون  افزود:  بپردازیم،  محتوا  تولید  به  باید 

کارهای ما سلبی است و تولید محتوا نداریم.

جشنواره تئاتر معلوالن شرق کشور 
در بیرجند برگزار می شود

این  در  جنوبی  خراسان  بهزیستی  مدیرکل 
تئاتر  جشنواره  سومین  برگزاری  از  نشست 

معلوالن با حضور 6 استان شرق کشور و حضور 
250 مهمان در بیرجند  خبر داد.علی عرب نژاد  
اعالم کرد :  بهزیستی در موضوع آسیب های 
اجتماعی و پیشگیری از آن طی سالیان گذشته 
حضور پررنگی داشته است. مدیرکل بهزیستی 
خراسان جنوبی با اشاره به اینکه از 13 تا 17 
آذر جشنواره تئاتر معلوالن با حضور شش استان 
بیرجند  در  نمایشی  گروه  با 17  کشور  شرق 
برگزار خواهد شد، افزود: هدف از برگزاری این 
معلوالن  خودباوری  و  توانمندسازی  جشنواره 
و پذیرش معلوالن از سوی جامعه و مناسب 
نشان  خاطر  نژاد  است.عرب  جامعه  سازی 
کرد:  در این جشنواره 250 مهمان را خواهیم 
داشت که و قصد داریم از این طریق استان را 
هم معرفی  کنیم و گروه های نمایش در شش 
حوزه تئاتر خیابانی، نمایش صحنه ای و خیابانی 
و عروسک گردانی را در این جشنواره خواهیم 
داشت.وی افزود: در این جشنواره خانم ها مهتاب 
کرامتی و افسانه بایگان دو تن از بازیگران سینما 
و تلوزیون کشور را به عنوان داور خواهیم داشت.  

شاخص های تدین در
خراسان جنوبی باال است

مدیرکل اوقاف و امور خیریه خراسان جنوبی 
هم  تاکید کرد: حضور جمعیت  چشمگیر در 

بقاع متبرکه و کمک  اربعین حسینی در  روز 
هایی که به بقاع متبرکه صورت گرفته است 
نشان می دهد شاخص تدین در خراسان جنوبی 
بسیار باال است. حجت االسالم منصور هاشمی  
در  قبل  سال  به  نسبت  استان   شد:  یادآور 
حوزه کمک مردم به بقاع متبرکه 56 درصد 
رشد درآمد داشته است،  و  همچنین در زمینه 
موقوفات نسبت به سال قبل 52 درصد رشد 

میلیارد   2 حدود  افزود:  وی   شود.  می  دیده 
تومان در موقوفات اجرای نیات کردیم و از نظر 

رشد رتبه اول را کسب کردیم.

19 آذر  نمایشگاه سراسری 
صنایع دستی  در استان برپا می شود

و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  مدیرکل 
گردشگری خراسان جنوبی هم در این کارگروه 
خاطر نشان کرد:  سال قبل این ادراه کل میزبان 
نمایشگاه صنایع دستی منطقه ای شرق کشور 
نمایشگاه 700  اول  روز  شد  موفق  و    ، بود 
با بیان  ایم. وی  میلیون تومان فروش داشته 
نمایشگاه  افتتاح  آذرماه   19 همچنین  اینکه 
داشت،  خواهیم  را  دستی  صنایع  سراسری 
افزود: تاکنون 20 استان، هنرمندان خود را برای 
شرکت در نمایشگاه معرفی کردند و پیش بینی 
می شود که بیشتر استان ها حضور پیدا کنند.

رمضانی اظهار کرد: ظرفیت های صنایع دستی 
استان باال است و برای برنامه نیازمند کمک 
دستگاههای اجرایی هستیم تا بتوانیم درآذرماه 
هر سال این نمایشگاه را در استان برگزار کنیم.

۴۵۰ نفر زندانی خراسان جنوبی
 حافظ قرآن شدند

هم  جنوبی  خراسان  های  زندان  مدیرکل 

در این نشست عنوان کرد: اکنون  450 نفر 
حافظ قرآن در زندان ها داریم،  که  بیش از 
95 درصد این افراد در داخل زندان حافظ قرآن 
شدند. علیرضا هاشمی  خاطر نشان کرد:  دولت 
سال قبل 150 میلیون تومان برای پیشگیری از 
آسیب های اجتماعی اختصاص داد، که : از این 
مبلغ 112 میلیون و 500 هزار تومان محقق 
با  اینکه  بیان  با  شد و مابقی مانده است.وی 
بررسی هایی که از سوی مسئوالن انجام شد 
امسال 200 میلیون تومان برای پیشگیری از 
آسیب های اجتماعی استان اختصاص پیدا کرد،  
خاطرنشان کرد: در شش ماهه اول امسال 51 
دوره آموزشی در زندان های استان برگزار شد 
و 868 نفر با همکاری فنی و حرفه ای آموزش 
دیدند و این آموزش ها موجب اشتغال 1460 
همچنین  است.هاشمی  شده  زندانیان  از  نفر 
و  زندان  در  عمومی  کتابخانه  اندازی  راه  از 
برگزاری تعزیه خوانی خبر داد و افزود: برگزاری 
مراسم تعزیه خوانی در زندان جزو برنامه هایی 

بود که بسیار موثر واقع شده است.

همراهی  در برنامه های فرهنگی 
 بین دستگاههای اجرایی وجود ندارد

استاندار  اجتماعی  و  امنیتی  سیاسی  معاون 
خراسان جنوبی هم عنوان کرد: احساس می 
کارهای   در  و همبستگی  پیوستگی  که  شود 
حسینی  ندارد.محمد  وجود  استان  فرهنگی  
آسیب  از  پیشگیری  متولیان  همه  داد:  ادامه 
های اجتماعی باید در این حوزه همت بیشتری 
داشته باشند، اگر به آن توجه نشود در آینده با 
مشکالتی مواجه خواهیم شد.وی خاطر نشان 
کرد: مشکل اساسی در این حوزه  نبود  وجود 
پیوستگی در کارها و موازی کاری است به این 
دلیل است که نمی توانیم از سرمایه و داشته 
های خود خوب استفاده کنیم .حسینی با اشاره 
 به اینکه  در حوزه پیشگیری از آسیب های

نامه  تفاهم  ورز  اندیشه  هیئت  با  اجتماعی 
امضا شده است،  یادآور شد: در این هیئت ها 
جمعی از اساتید دانشگاه، روانشناسان و جامعه 
شناسان حضور دارند.حسینی با بیان اینکه در 
چالش های چون طالق و اعتیاد خوشبختانه 
خراسان جنوبی کمترین آسیب ها را دارد افزود: 
با این وجود  این روند در داخل خود استان رشد 
داشته ایم و قابل پذیرش نیست و باید کار شود.

وی با بیان اینکه با این همه دستگاه حمایتی 
فرهنگی کار  که  گوناگون  های  بخش   و 

می کنند چرا باید مشکالت و ناهنجاری های 
اجتماعی مشهود شود؟ تاکید کرد:  هیچ نهادی 
به تنهایی تاثیرگذار نیست و الزم است که در 
موضوعات  فرهنگی دستگاهها و متولیان امور 
فرهنگی هر برنامه ای که دارند برنامه های 

باید پیوستگی داشته باشد.
)Ava.news12@gmail.com(

موازی کاری و نبود  پیوستگی بین سازمان های استان

عکس:کاری
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 امام علی علیه  السالم فرمودند :

قَلیٌل تَدومُ َعلَیهِ، أرجی مِن َکثیرٍ َمملوٍل مِنُه

عمل اندك که بر آن مداومت ورزی، از عمل بسیار که از آن خسته شوی

 امیدوار کننده تر است.      )نهج البالغه : حکمت 278(

آیت ا... موحدی کرمانی: 
آیا تصویب حقوق ۱۷ میلیونی
 برای مدیران عدالت است؟

آیت ا... موحدی کرمانی با تأکید بر رعایت عدالت 
در تدوین بودجه سال 97 گفت: اگر برای مدیران 
حقوق 17 میلیون تومانی تصویب می شود باید به 
زحمت کش  کارگر  آن  باشند  هم  بیچارگان  یاد 
حقوق  کمتر  یا  و  میلیون   2 می ریزد  عرق  که 
می گیرد اما یک مدیر 17 میلیون تومان دریافت 
کند؛ کجای این عدالت است؟ وی مسئولیت ها را 
امانت های الهی خواند و اظهار کرد: مبادا مسئولین 
مقام والیت را نشناسند و ارزش آن را نبینند و فقط 

آن را در شعار مطرح کنند و به آن عمل نکنند.

آیت ا... مصباح یزدی: یک حالت 
انحرافی در احمدی نژاد می بینم

تا  را،  کسی  هر  ما  گفت:  مصباح یزدی  آیت ا... 
حمایت  می کند،  کار  اسالم  مسیر  در  که  مادامی 
می کنیم، طرفداری اش می کنیم، هر وقت منحرف 
شد، ما هم از او جدا می شویم. وی افزود: اعمال 
و رفتار امروز احمدی نژاد را تأیید نمی کنم، چون 

اکنون یک حالت انحرافی در او می بینم.

 باید مشخص شود که هشت سال 
چه کسی از ایشان حمایت می  کرد

حجت االسالم محسن رهامی عضو شورای مرکزی 
انجمن اسالمی مدرسین دانشگاه ها به اظهارات اخیر 
معاون قوه قضائیه درباره رئیس دولت نهم و دهم 
اشاره و عنوان کرد: نمی خواهم از این تعابیر استفاده 
کنم، اما باید مشخص شود که هشت سال چه کسی 
پاسخگوی  کسی  چه  می  کرد.  حمایت  ایشان  از 
تحریم ها و مشکالتی است که در آن هشت سال به 
کشور تحمیل شد. آنها که ایشان را به عرش بردند 

چرا در آن زمان چیزی نمی گفتند.

عضو جبهه پایداری: مشایی توانست 
احمدی نژاد را زمین بزند

قاسم روانبخش از معدود اعضای جبهه پایداری 
درباره  را  نظرش  مشخص  طور  به  که  است 
نظر  به  گفت:  وی  کند.  می  بیان  نژاد  احمدی 
توانست  مشایی  آقای  انحرافی  فرقه  رئیس  من 
از  نژاد  احمدی  بزند،  زمین  به  را  نژاد  احمدی 
زمان خانه نشینی 11روزه از مدار والیت خارج 
انتخابات اخیر با شکستن عهد والیی  شد و در 
وی  اخیر  های  حرکت  رسید.  خود  اوج  به  اش 
کند.  می  روشن  را  حقایق  گذشته  از  بیش  نیز 
نژاد، دوباره بحث  واکنش این روزهای احمدی 

جریان انحرافی را زنده کرده است. 

ظریف: موگرینی مواضع خوب
 و محکمی درباره برجام گرفت

آیا  اینکه  بر  مبنی  سوالی  به  پاسخ  در  ظریف 
خصوص  در  موگرینی  با  خود  گفتگوی  در 
به  صحبتی  اروپا  اتحادیه  عملیاتی  های  گام 
که  طور  همان  کرد:  اظهار  خیر،  یا  آمد  میان 
بارها تاکید کردم، اروپایی ها و خانم موگرینی 
و  خوب  مواضع  برجام  خصوص  در  کنون  تا 
خارجه  امور  اند.وزیر  کرده  اتخاذ  را  محکمی 
شاهد  ما  هم  گذشته  های  ماه  در  گفت: 
بودیم،  ها  اروپایی  گسترده  عملیاتی  اقدامات 
از  هیئتی  حضور  شاهد  گذشته  هفته  همچنین 
اتحادیه اروپا در ایران به منظور همکاری های 

هسته ای و کشاورزی بودیم.

موگرینی: محدود کردن مذاکرات
 به مساله هسته ای اشتباه بود

فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه 
بین المللی  کنفرانس  در  خود  سخنرانی  در  اروپا 
گفت:  ایتالیا  رم  در  مدیترانه ای  گفت وگوهای 
 محدود کردن مذاکرات با ایران، به مساله هسته ای

درست بود یا اشتباه اکنون باید آن را به طور کامل 
که  هستند  دیگری  مسائل  افزود:  وی  کرد.  اجرا 
درباره  و می توان  نیستند  توافق  این  در چارچوب 
آنها رایزنی کرد. این توافق به نحوی طراحی شد 
که تنها مسائل هسته ای را شامل شود. اینکه این 
تصمیم اشتباه بود یا صحیح، اکنون بحثی است که 
به تاریخ پیوسته است، زیرا تصمیم برای محدود 
به  هسته ای  موضوع  به  صرفاً  مذاکرات  کردن 
14 سال پیش برمی گردد. شاید من شخصاً فکر 
می کردم خوب بود که مسائل منطقه ای را هم وارد 
می کردیم، چون در نهایت الزم است که منطقه 

معماری امنیتی خودش را شکل بدهد.

ادعای رسانه آمریکایی:
 جنگ با ایران محتمل است

سوزان  با  گفتگو  ضمن  وکس  آمریکایی  وبگاه 
اندیشکده  در  ایران  مسائل  کارشناس  مالونی، 
سال   2۵ مانند  اکنون  که  شد  مدعی  بروکینگز 
وجود  آمریکا  و  ایران  بین  جنگ  احتمال  پیش، 
نظام  از  شدت  به  گذشته  اکتبر  در  ترامپ  دارد. 
است  معتقد  مالونی  کرد.  انتقاد  برجام  و  ایران 
بسیار  سیاست  یک  اوباما  به  نسبت  ترامپ  که 

ستیزه جویانه در قبال ایران اتخاذ کرده است.

سکوت  اصولگرایان عالمت رضایت نیست

محمدنبی حبیبی دبیرکل حزب موتلفه اسالمی، در 
واکنش به اینکه چرا اصولگرایان با توجه به گفتار 
کرده اند،  اختیار  سکوت  احمدی نژاد،  اخیر  رفتار  و 
به  معتقد  بلکه  نیستم  سکوت  به  معتقد  گفت: 
بی اعتنایی اصولگرایان نسبت به احمدی نژاد هستم. 
بنابراین سکوت اصولگرایان مطلقا نباید عالمت رضایت از موضع گیری های 

احمدی نژاد تلقی شود.

حمایت از روحانی وظیفه شرعی ماست

حجت االسالم ابراهیمی با بیان این که برنامه های 
های  برنامه  روزه،  صد  گزارش  در  جمهور  رئیس 
البته اهرم های فشاری از  ارزشمندی است، گفت: 
بیرون داریم، نمی توان گفت که این ها در روند کاری 
 ما اثرگذار نیستند و قطعا اثرگذارند و مشکل ایجاد 
می کنند. اگرچه به روحانی رای ندادم، اما حمایت از او جزو وظایف شرعی و 

قانونی ما بوده و حمایت از دولت، حمایت از نظام است.

الریجانی به احتمال زیاد در انتخابات  نامزد می شود

محمدعلی پورمختار گفت: تحلیل شخصی من بر این 
است که آقای الریجانی به احتمال زیاد در انتخابات 
ریاست جمهوری سال 1400 نامزد می شود البته عالم 
سیاست عالم ممکنات است و امکان دارد چنین اتفاقی 
هم رخ دهد. البته من برای انتخابات سال 96 نیز 
به آقای الریجانی پیشنهاد کردم که به عرصه انتخابات وارد شود اما آقای 

الریجانی نپذیرفت و گفت دیگران هستند.

مصلحت  تشخیص  مجمع  عضو 
نظام  خطاب به حامیان برجام های 
هم  خودتان  کرد:  اظهار   3 و   2
دست  به  چیزی  برجام  از  می دانید 

برای  چیزی  چه  برای  است،  نیامده 
می زنید؟ حرص  بعدی  مراحل 

به  خطاب  ادامه  در  صفارهرندی 
صورت  این  در  گفت:  حامیان  این 

را  خود  داشته های  از  خیلی  باید 
در  چراکه  بدهیم  برجام ها  آن  برای 
را  خود  قدرت  تمام  باید  بعد  مرحله 
خرج مذاکره کنیم و اگر قدرت خود 

مذاکره  بار  این  دهیم  دست  از  را 
نمی کنند بلکه روی سرمان می زنند.
روزنامه های  برخی  کرد:  بیان  وی 
مزدور می گویند برای امنیت باید به 

سراغ برجام های دیگر رفت و رسمًا 
دعوت می کنند دارایی های خود را در 
مذاکره به حراج بگذاریم، این به آن 
معناست که همان بالی عراق سر ما 
بیاید، آنها برای این هدف خود زندگی 
و معیشت مردم را به آن گره می زنند.
وی تاکید کرد: در جواب باید گفت 
شما همان کسانی هستید که گفتید 
خوب  چیز  همه  برجام  امضای  با 
خواهد شد و رونق در کسب و کار 
می آید و ...؛ در حالی که اتفاقی نیفتاد.
آزمونی  را  برجام  صفارهرندی 
طرح  با  و  دانست  شکست خورده 
دوباره  چرا  االن  که  سئوال  این 
با  گفت:  می زنند،  مذاکره  از  دم 
فقط  دیگر  بعدی  مذاکره های 
مشکل معیشت نداریم بلکه مشکل 
داشت. خواهیم  استقالل  و  امنیت 

در  جهان آبادی  رحیمی  جلیل 
روزه   100 عملکرد  خصوص 
دولت  کرد:  اظهار  دوازدهم،  دولت 
ظرف  سیاسی  بُعد  در  روحانی 
را  خود  عمر  از  که  روزی   100
مسیر  همان  امتداد  در  گذرانده 
در  زدایی  تنش  یعنی   ، ساله   4
فراجناحی  نگاه  و  خارجی  سیاست 
و متعادل به فضای سیاسی کشور، 
است. کرده  حرکت  خوبی  به 
عضو فراکسیون امید مجلس شورای 
اسالمی با بیان اینکه اگر قضاوتی 
انجام  دوازدهم  دولت  خصوص  در 
و  شرایط  با  متناسب  باید  می شود 
کرد:  بیان  باشد،  کشور  امکانات 
خاورمیانه  منطقه  سیاسی  محیط 
داخل  سیاسی  خاص  شرایط  و 
اگر  که  بود  شرایطی  در  کشور 

دولت  گفتار  و  رفتار  در  تعادل  این 
از  عمده ای  بخش  نبود،  دوازدهم 
می شد. تشدید  ایران  مشکالت 
وی با اشاره به اینکه هر چند اکنون 

سیاسی،  لحاظ  به  ایده آلی  شرایط 
بر  اما  نداریم  فرهنگی  و  اقتصادی 
اساس شرایط موجود در خاورمیانه 
حداکثر  روحانی  دولت  من  نظر  به 

استفاده را از شرایط موجود برده است. 
خوبی  به  روحانی  افزود:  وی 
نفوذ  و  قدرت  بین  توانست 
قدرت  و  منطقه  در  ایران  نظامی 

دیپلماسی خود تلفیق ایجاد کند و
از  نیز  داعش  سرکوب  بحث  در 
سیاسی  نقش  تا  کرد  استفاده  آن 
کند، ایفا  سوریه  قبال  در  را  خوبی 

عضو فراکسیون امید: دولت روحانی 
۱۰۰ روز موفق را پشت سر گذاشته است االن چرا برخی دوباره دم از مذاکره می زنند؟

محمدحسین صفارهرندی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام:

دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی 
فوق العاده )نوبت دوم( شرکت تعاونی 
اعتبار فرهنگیان خراسان جنوبی  

تاریخ انتشار: 96/9/۱۱

جلسه مجمع عمومی فوق العاده )نوبت دوم( 
خراسان  فرهنگیان  اعتبار  تعاونی  شرکت 
جنوبی ساعت 9 صبح روز پنجشنبه تاریخ 
96/09/23 در محل هیئت محترم حسینی 
واقع در خیابان انقالب برگزار می شود. از کلیه 
تصمیم  اتخاذ  می شود جهت  دعوت  اعضا 
نسبت به موضوعات ذیل در این مجمع حضور 
بهم رسانند. ضمنا چنانچه عضوی بنا به دالیلی 
نتواند شخصا حضور یابد، می تواند همزمان با 
نماینده تام االختیار خویش با هم به دفتر 
شرکت واقع در خیابان طالقانی داخل کلینیک 
فرهنگیان مراجعه و برگ وکالتنامه را تنظیم و 
 برگه ورود به جلسه مجمع را دریافت نمایند. 

دستور جلسه:
1- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس 2- 
طرح و تصویب صورت های مالی سال 94 و 95 
3- طرح و تصویب بودجه پیشنهادی سال 96 
4- انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیئت 
مدیره برای مدت 3 سال 5- انتخاب بازرسان 
اصلی و علی البدل برای مدت یک سال مالی 
6- تصمیم گیری در مورد تغییرات اعضا و 
سرمایه 7- تعیین خط مشی آتی تعاونی اعتبار

برگزاری هشتاد و یکمین مزایده کتبی سراسری امالک و مستغالت سازمان اموال و امالک ستاد با شرایط و تسهیالت مناسب به شرح جداول ذیل اعالم می گردد
 لذا متقاضیان خرید امالک می توانند از روز شنبه مورخ 96/9/11 تا پایان روز سه شنبه مورخ 96/9/21 همه روزه به جز ایام تعطیل از ساعت 8 الی 17 و روز چهارشنبه مورخ 
 96/9/22 از ساعت 8 الی 10/45 صبح )صرفا در محل بازگشایی پاکت ها به شرح توضیحات ذیل( جهت اطالع از شرایط و دریافت اوراق شرکت در مزایده به محل های

ذیل مراجعه نمایند. همچنین به آگاهی می رساند اطالعات مربوط به مزایده در وب سایت به نشانی www.ssa-s.ir قابل رویت می باشد.

شماره تلفندورنویسآدرس نمایندگینام نمایندگیردیف

1-3243528032435280 کد 7بیرجند- خیابان پاسداران 46- پالک 16خراسان جنوبی1

مالحظات: 1- اخذ درخواست های پیشنهادی به همراه فرم شرکت در مزایده و اصل یک فقره چک تضمینی در وجه متقاضی به میزان 5 درصد قیمت پایه ملک 
در روزهای شنبه الی سه شنبه 96/09/11 تا 96/09/21 و در ساعات تعیین شده صورت می پذیرد؛ شایان ذکر است اخذ درخواست های پیشنهادی در روز چهارشنبه 

96/09/22 از ساعت 8 الی 11 صرفا در محل بازگشای پاکت ها صورت می پذیرد.

2- نحوه دریافت ثمن معامله و شرایط اقساط )بدون کارمزد( جهت تنظیم مبایعه نامه به شرح جدول ذیل می باشد:

حصه غیر نقدیزمان تحویل ملک حصه نقدی )پیش پرداخت(شرایط پرداخت )گروه(
 )باقیمانده در اقساط ...(

تخفیف 
پرداخت نقدی

16 درصد60 درصد در اقساط 27 ماهه10 درصد30 درصدج

17 درصد70 درصد در اقساط 30 ماهه10 درصد20 درصدد
تبصره 1: درخصوص امالک و اراضی که در زمان تنظیم مبایعه نامه آماده تحویل می باشند هنگام تنظیم مبایعه نامه مبلغ 10 درصد زمان تحویل ملک به حصه نقدی 
)پیش پرداخت( اضافه خواهد شد. تبصره 2: پرداخت تتمه ثمن معامله )حصه غیر نقدی( به صورت نقد از تاریخ تنظیم مبایعه نامه حداکثر به مدت سه ماه )سررسید 
اولین قسط(  موجب برخورداری از  تخفیف پرداخت نقدی به شرح جدول فوق می گردد. 3- رعایت مفاد فرم شرکت در مزایده الزامی می باشد. 4- پیشنهادات فاقد 
سپرده ،مخدوش، مبهم  و مشروط از درجه اعتبار ساقط می باشد. 5- شایان ذکر است کلیه امالک عرضه شده به استثنای مواردی که سهم عرضه شده در ستون 
مالحظات قید گردیده ششدانگ می باشد )متراژ مندرج در ستون عرصه و اعیان، مساحت کل ششدانگ است.( 6- بازگشایی پاکت های ارائه شده در روز چهارشنبه 
مورخ 96/9/22 راس ساعت 11 در دفاتر فروش و به طور همزمان در سراسر کشور انجام خواهد شد. 7- کلیه امالک عرضه شده با وضعیت موجود به فروش می رسد 
و بازدید از ملک مورد درخواست الزامی است. 8- شایان ذکر است مهلت تهیه اوراق شرکت در مزایده صرفا تا ساعت 10/45 صبح روز چهارشنبه مورخ 96/09/22 در 
محل های تعیین شده می باشد. 9- ودیعه شرکت در مزایده نفرات چهارم و بعد از آن در اولین روز اداری پس از اعالم نتایج )پنجشنبه مورخ 96/09/23( در محل های 

تعیین شده با در دست داشتن اصل رسید و به شخص متقاضی مسترد خواهد شد.
سازمان اموال و امالک ستاد

مهلت شرکت در مزایده  از روز شنبه مورخ 96/09/11 تا ساعت 11 روز چهارشنبه مورخ 96/09/22 می باشد.
لیست امالک به شرح ذیل

ردیف 
روزنامه

پرونده آدرس ملک
فروش 

نوع 
ملک

کاربری 
ملک

شرایط مبلغ پایه مزایدهعرصه
واگذاری

توضیحات

بیرجند-  دشت بجد- کنار 1
جاده خاکی قلعه شهاباد

د507985/100/000/000کشاورزیزمین84

بیرجند- انقالب 14- 2
جنب پالک 1480

ضمنا طبق نظریه د242/651/030/000/000مسکونیزمین82
شهرداری ملک موصوف 

از سمت شمال  شرق 
به صورت مثلثی به 

مساحت 32/47 متر 
مربع در مسیر طرح 
می باشد و اعمال ید 

مالکانه و هرگونه توافق 
با شهرداری به عهده 

خریدار است

بیرجند- خیابان نارنج 3
جنب خوابگاه

جهانگردی زمین83
و پذیرایی 

ج308900/000/000

آگهی فروش امالک به صورت مزایده/ سازمان اموال و امالک ستاد

 به اطالع عموم اعضای سازمان نظام مهندسی معدن استان خراسان جنوبی می رساند: 
انتخابات اعضای ششمین دوره هیئت مدیره از ساعت 9 الی 16 روز پنجشنبه 96/12/10 
در محل سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خراسان جنوبی - خیابان شهید مطهری  

برگزار می گردد.
اعضای سازمان می توانند برای اطالع از جزئیات بیشتر با سازمان نظام مهندسی معدن 
استان تماس گرفته و داوطلبان عضویت در هیئت مدیره می توانند برای تکمیل فرم 
 داوطلبی حداکثر تا تاریخ 2 /96/10 به سازمان نظام مهندسی معدن استان مراجعه کنند.

سازمان نظام مهندسی معدن استان خراسان جنوبی 

برگزاری انتخابات چهارمین دوره هیئت مدیره 
سازمان نظام مهندسی معدن استان خراسان جنوبی

شرکت ایران ارقام ارائه دهنده خدمات تراکنش پولی با 60 سال سابقه فعالیت در صنعت بانکی کشور، 
از فارغ التحصیالن دانشگاه های معتبر در رشته های مورد نیاز از طریق آزمون و مصاحبه به شرح جدول 

ذیل دعوت به همکاری می نماید.

عنوان ردیف
حداکثر مهارت های مورد نیازتحصیالتشغلی

محل جنسیتسن
خدمت

1
مهندس 
تعمیرات 

)فیلد(

لیسانس 
مهندسی برق

مهندسی 
کامپیوتر
 )کلیه

 گرایش ها(

تسلط به سخت افزار و نرم 
افزار- آشنایی با

 شبکه های کامپیوتری
بردهای الکترونیکی

انواع چاپگر وکامپیوتر و 
تجهیزات جانبی

آشنایی به زبان انگلیسی

 30
بیرجند آقاسال

واجدین شرایط می توانند رزومه خود را حداکثر 10 روز پس از انتشار آگهی به نشانی پست الکترونیک 
hr@iranargham.com  ارسال فرمایند. افراد مقیم و ترجیحاً بومی در اولویت می باشند.

دعـوت بـه همکـاری

ثبت نام کربال به صورت محدود
 با حضور مداحان برجسته شهرستان 
اعزام هوایی مورخ ۱396/9/25
شرکت خدمات زیارتی بیرجند تنعیم

 آدرس: خیابان جمهوری اسالمی 21 
جنب بانک رسالت

تلفن: 32222265 - 32226749
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