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نتیجه پیگیری های دو ساله آوا از وضع فضای سبز:

سرمقاله

غمبارتر از حادثه
*هرم پور

بود  تنهایی  و  رنج  و  درد  اش،  کلمه  به  کلمه   
بر  بود  ش  خامو  نفرین  هزاران  ش  خود  و 
فراری  مدیراِن  مسؤولیت،  بی  مسؤولیِن  پیکر 
خواب!  همیشه  اندرکاران  دست  و  پاسخ  از 
که  گویم  می  را  بیرجندی  جوان  آن  ی  نامه 
شما  برای  جا  همین  امروز  بودم  گذاشته  قرار 
جوانی  که  جوانی  همان  کنم؛  اش  بازخوانی 
از  و  بلعید  ناجوانمردانه  مرگ  جاده  را  اش 
برایش  ای  خاطره  تنها  نازش  دختر  و  همسر 
تنها یک خاطره، همین و بس! باقی گذاشت،  

»...هر روز با طلوع خورشید،  بخشی از خاطره 
به  امیدم  ی  همه  غروبش،  با  و  آیند  می  هایم 
توانی  دیگر  دستهایم  شود،  می  سپرده  تاریکی 
از  سالهاست  پاهایم  و  ندارند  نوشتن  برای 
همبازی  روزگاری  که  قلبی  و  اند  افتاده  حس 
بود  مهربانم  همسر  و  عزیزم  خردسال  کودک 
و  تپد  می  دیدنشان  دوباره  عشق  به  اینک 
نیست،  راه  در  دیگر هرگز  دیداری  که  افسوس 
و  پریشانی  این  که  درد  و  افسوس  هزاران  و 
همراهم  سال  سالهای  تشویش،  و  اضطراب 
خواهد بود، همسری . . .  )ادامه سرمقاله  در صفحه 2 (

جاده ای مرگبارتر از زلزله
 پخت نان یارانه ای

 دیگر به صرفه نیست  
صفحه 7

نامه یک راه 
به معاون وزیر راه

       صفحه 4
بیرجند میزبان دیپلمات 

4 کشور خارجی
 

دادرس مقدم-استاندار خراسان جنوبی، با بیان اینکه روز دو شنبه 
چندین سرمایه گذار با پرواز صنعت وارد استان می شوند، افزود: 
در روزهای دوشنبه و سه شنبه این هفته همایشی با نام سرمایه 
در صفحه 7( خبر  ادامه   (  .... برگزار می شود.  اشتغال  و  تولید  گذاری، 

ارتش موظف به کاشت
دو برابر درخت شد 

      / مشروح در صفحه 3                       صفحه 7

راه بیرجند قاین در آمار کشته و مصدوم روی زلزله، سقوط هواپیما و سرطان را سفید کرد

آقای معاون مراقب جاده باشید

خرازی: گشایش های برجام محقق نشد/واکنش ظریف به خبر دروغ بی بی سی/آیت ا... جنتی: شورای نگهبان کارنامه خوبی دارد/دبیرکل موتلفه: گزارش ۱۰۰ روزه روحانی اصالح طلبان را هم راضی نکرد/کواکبیان: فضای بگیر و ببند در دانشگاه ها نتیجه عکس می دهد/ رفیق دوست: اصولگراهای تندرو را تایید می کنیم /صفحه 8

حسن روحانی:
پای همه وعده هایم ایستاده ام

عقب نشینی نکرده و نخواهم کرد

الریجانی: 
دشمنان به فکر برهم

 زدن برجام هستند

مصباحی مقدم: 
از روحانی به طورنسبی 

راضی تر شده ایم

شریعتمداری:
 اصالح طلبان انگشت کوچک

 احمدی نژاد هم نمی شدند

آیت ا... آملی الریجانی:
آقایی در طول چند دقیقه صحبت کردن

 شاید پنجاه حرف خالف واقع  زد
 صفحه 8 صفحه 8 صفحه 8 صفحه 8 صفحه 8

قابل توجه همشهریان گرامی
بیمارستان حضرت ابوالفضل العباس )ع( )میالد 3 بیرجند( متعلق 
به سازمان تامین اجتماعی، مفتخر است کلیه خدمات سرپایی و 
بستری برای بیمه شدگان تامین اجتماعی را به صورت رایگان 

ارائه نماید.
ضمنا این بیمارستان با سایر بیمه ها نیز قرارداد همکاری دارد

روابط عمومی بیمارستان 
حضرت ابوالفضل العباس )ع( )میالد 3 بیرجند(

مراتب تقدیر و تشکر خود را از 

جناب آقای مهندس مهدی جعفری 
مدیرکل محترم راه و شهرسازی خراسان جنوبی

 و جناب آقای مهندس مودی 
به جهت آسفالت جاده کندر، قطار گز اعالم می نماییم

سالمتی و موفقیت روز افزون شما عزیزان را از خداوند منان آرزومندیم.

از طرف شورای اسالمی و دهیاری کندر

به یک نفر کارشناس شیمی )گرایش صنایع غذایی( 
به عنوان مسئول فنی و کنترل کیفیت جهت کار در واحد صنایع غذایی نیازمندیم.

09151614830 -05632255410 

آقایان صادق و محسن
 قلـی زاده

درگذشت عموی بزرگوارتان مرحوم 

مهندس مهدی قلی زاده 
 را خدمت شما بزرگواران و خانواده محترم تان
 تسلیت عرض نموده، برای آن مرحوم 
علو درجات و برای شما صبری جزیل 

 از درگاه ایزد منان خواستاریم.

آرمیـن اکبرپـور
 مهدخـت امامی

به مناسبت هفتمیـن روز 
درگذشت پدر عزیزمان 

شادروان حسین شکری 
جلسه ترحیمی امروز دوشنبه 96/9/۱3
 از ساعت 2/3۰ الی 3/3۰ بعدازظهر 

در محل مسجد امام جعفر صادق )ع( 
)فلکه اول سجادشهر( برگزار می گردد 

تشریف فرمایی سروران ارجمند 
موجب امتنان می باشد. 

خانواده های شکری و فامیل وابسته

به مناسبت سومین روز درگذشت 

شادروان محمد بهترین 
)بازنشسته بانک تجارت(

 جلسه ترحیمی امروز دوشنبه 96/9/۱3 از ساعت 2 الی 3 بعدازظهر 
در محل سالن هیئت محترم ابوالفضلی برگزار می گردد، تشریف فرمایی 
سروران عزیز موجب شادی روح آن مرحوم و امتنان بازماندگان می باشد.

خانواده های: بهترین ، بهدانی  و سایر بستگان

هوالباقی

به مناسبت چهلمین روز درگذشت مادری دلسوز ، همسری وفادار و خواهری مهربان و باصفا 

مرحومه بی بی زهره بلبلی »همسر آقای محمد مهدی قوامی فر« 
جلسه یادبودی امروز دوشنبه 96/9/۱3 از ساعت 2 الی 3 بعدازظهر در محل هیئت محترم حسینی )واقع در خیابان انقالب( 

برگزار می گردد، حضور دوستان و آشنایان باعث شادی روح پاک آن مرحومه و تسلی خاطر بازماندگان خواهد بود. 
خانواده های: قوامی فر، بلبلی، زاهدی نیا ، نمکین، خبیری، عرب زاده، نورس، اسالمی و سایر بستگان

برادر ارجمند جناب آقای مهندس آینه دار
مدیرکل محترم صدا و سیمای مرکز خراسان جنوبی

انتصاب شایسته جناب عالی را که حاصل سال ها تجربه ارزشمند و توانمندی اجرایی 
شما می باشد، صمیمانه تبریک عرض نموده

 سربلندی و توفیق روز افزون تان را از درگاه قادر سبحان آرزو دارم.
سید محمد حسین زینلی

مدیرعامل شرکت کویر تایر

جناب آقای مهندس آینه دار
مدیرکل محترم صدا و سیما استان خراسان جنوبی

با کمال مسرت انتصاب شایسته جناب عالی را که مبین شایستگی 
آن برادر عزیز می باشد، تبریک عرض می نمایم
 همچنین از مدیریت ارزشمند برادر ارجمند 

جناب آقای مهندس ثقفی نهایت قدردانی را دارم.
فوداجی - مدیرعامل شرکت تعاونی فرش دستباف روستایی بیرجند

رونق عهد شباب است دگر، بستان را     می رسد مژده گل، بلبل خوش الحان را

جناب آقای مهندس صفوی نژاد مدیرعامل محترم شرکت آب و فاضالب روستایی خراسان جنوبی 
انتصاب شایسته و ارزشمند شما را در این جایگاه، حضور جناب عالی و همکاران عزیزتان تبریک گفته و برایتان از خداوند منان 

توفیق خدمت را مسئلت داریم.

مدیرعامل و کارکنان شرکت حدید سازه شرق
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ثبت نام بیش از ۲۳۰ هزار داوطلب در آزمون دکتری
مشاور عالی سازمان سنجش از ثبت نام بیش از ۲۳۰ هزار داوطلب برای شرکت در آزمون دکتری )Ph.D( نیمه متمرکز سال ۹۷ خبر داد و 
گفت: این آزمون روز جمعه چهارم اسفند ماه برگزار می شود.مهلت ثبت نام برای شرکت در آزمون ورودی دوره دکتری )Ph.D( نیمه متمرکز 

سال ۹۷ دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی دولتی و غیر دولتی ساعت ۲۴ روز شنبه ۱۱ آذرماه پایان پذیرفت.

سرمقاله

غمبارتر از حادثه
*هرم پور

عاشقانه  که  همسری   )۱ صفحه  از  سرمقاله  )ادامه 

دوستش می داشتم و کودکی مهربان که هر روز 
لبخندهای کودکانه اش خواب را از چشمهایم می 
رباید، این روزها میهمان خدا هستند و من مردی 
کارهایم  ترین  انجام شخصی  برای  که  معلولم 
محتاج کمک دیگرانم. تا پایان عمر، همیشه و 
همه جا! در همه ی این سالها،  نه جاده را لعنت 
راننده ای که خودش هم در آن  از  نه  و  کردم 
تصادف دردناک فوت کرد کینه ای به دل گرفتم. 
اما هر بار که اشکهایم به یاد همسر  و کودک 
مظلومم سرازیر شده و هر بار که عاشقانه هایشان 
را از البالی عکس ها و فیلم ها و نقاشی ها و 
نوشته ها و بوی لباسشان جستجو کرده ام، و هر 
بار که دردی بر وجودم آمد و نرفت، با فریادی 
بلند بر مسؤولین بی خیال و بر غفلت عامالن 
و مسببان این اتفاق، هزاران بار نفرین فرستادم. 
من این بی مسؤولیتی ها و نامدیریتی ها، سکوت 
های معنادار و عدم تقال و تالش و کوشش برای 
از بین بردن زمین های مرگ در این جاده ی 
مخوف را جنایتی تاریخی می دانم و عامالن و 
مسبانش را جنایتکاران در حق تاریخ و بشریت 
باید در پیشگاه وجدان  می خوانم که روزگاری 
بیدار مردم این شهر بیایند و با سری افکنده و 
چشمانی به زمین دوخته، پاسخگو باشند. همسر 
من، به کدامین گناه کشته شد؟ کودک نازنینم به 
کدام تقصیر از میان آهن پاره ها جسم بی جانش 
را بیرون آوردند؟ و من به کدامین گناه تا انتهای 
عمر می باید خانه نشین باشم. هزاران زن و مرد، 
در این جاده  که رهگذران بی تقصیرند  هزاران 
کودک پاک و معصوم و مظلوم به کدامین گناه 
باید کشته شوند؟ کجاست وجدان نابیدار مدیراِن 
به خواب رفته و مسؤولین بی درد؟ مگر هزینه 
های دوبانده کردن چنین جاده ای، بیش از هزینه 
های یک کنفرانس بین المللی بدون دستاوردهای 
خاص است؟ یا بیشتر از مطالبات مالی تیم های 
می  مسؤولین   دست  بر  خرج  فوتبال  رنگین 
گذارد؟ کجایند مدعیان انسانیت؟ کجایند کسانی 
کجایند  کنند؟  می  فریاد  مردم  حق  برای  که 
آنانیکه در روز و شب های رأی، سر از پا نمی 
شناسند؟ کجایند آنانیکه مدعی خدمتند؟ دسته 
گلهایتان را به طوفان بی مروت جاده ی مرگ 
نسپارید و زندگی هایتان را میان آتش وعده ی 
سیاه  ای  پارچه  نسوزانید،  مسؤولین   عمل  بی 
به وسعت شهر بیرجند دور تا دورش بکشید تا 
مقابل( ستون  در  سرمقاله  )ادامه   .  .  . این  بدانند  همه 

)ادامه سرمقاله( شهر تا ابد در سوگ عزیزان از دست 

ماند...«  خواهد  مخوف  ی  جاده  این  در  اش  داده 
خواندن  جوانمرد،  و  عیار  و  بودم  مسؤول  اگر  من 
این نامه دیگر هیچ برایم نمی گذاشت و تکلیف را 
روشن می کرد،  و حال که نه مسؤولم و نه مدیر، 
قطره ای اشک و افسوس همیشگی به همراه سایر 
همشهریانم خواهم ریخت و دردی نهفته در سینه 
که شاید روزهایی نه چندان دور چون آتشفشانی 
کند. فریاد  مدعیان،   سکوت  بر  وجودمان  از 

 حراج جواب نداد؛
سکه باز هم ۱.۴میلیون شد 

سیر  گذشته  هفته های  از  که  سکه  قیمت 
سکه  حراج  وجود  با   می کند  طی  را   صعودی 
رکورد  و  نشد  مهار  هم  مرکزی  بانک  سوی   از 
شکست. مجدداً  را  تومان  و ۴۰۰هزار  یک میلیون 

این درحالیست که طی چهار مرحله حراج سکه، بیش 
از ۱۰ هزار قطعه سکه به مردم فروخته شده است.

در  را  سکه  که  کسانی  می گویند  بازار  فعاالن 
باال  قیمت  با  اخیر  حراج  البته  و  اتی  خریدهای 
بازار  در  سکه  قیمت  نمی دهند  اجازه  خریده اند 
سکه  قطعه  هر  آزاد  بازار  در  و  امروز  شود.  ارزان 
نسبت  افزایش  تومان  هزار  با ۱5  آزادی  تمام بهار 
به روز گذشته یک میلیون و ۴۰۳هزار تومان معامله 
تمام بهار  قطعه سکه  هر  آمار،  اساس  بر  می شد. 
افزایش  تومان  هزار   ۷ با  نیز  قدیم  طرح  آزادی 
شد. ستد  و  داد  تومان  ۳۴8هزار  و  یک میلیون 

افشاگری »سیف« از پرداخت سود 89 
درصدی در یک موسسه اعتباری

شبکه  یک  نگاه  زنده  برنامه  در  سیف  ا...  ولی 
یک سیما به فعالیت غیرمجاز برخی از مؤسسات 
مالی اعتباری غیرمجاز اشاره کرد و افزود: در دوره 
از فعالیت  ای کاشف به عمل آمد که ۲5 درصد 
بانکی در مؤسسات غیرمجاز انجام شده است، در 
حال حاضر خوشبختانه بعد از گذشت چهار سال 
از آن آمار، در کشور دیگر مؤسسه غیرمجازی وجود 
ندارد و همه چیز زیر چتر نظارت بانک مرکزی است. 
ایم  داشته  مورد  گفت:  مرکزی  بانک  کل  رئیس 
شخصی مبلغ ۲۳ میلیارد تومان از سال ۹۲ تا ۹۴ 
نزد مؤسسه ثامن الحجج )ع( سپرده داشته و ماهانه 
8۹ درصد سود دریافت می کرده، شخص دیگری 
است. کرده  دریافت  سود  تومان  میلیارد   ۱۱ هم 

توضیح وزیر درباره زمان برگزاری آزمون 
استخدامی آموزش و پرورش

سید محمد بطحایی در پاسخ به پرسشی درباره زمان برگزاری آزمون 
این  در  کار  کندی  یک  کرد:  اظهار  پرورش  و  آموزش  استخدامی 
خصوص پیش آمده است.وی افزود: امید است جزئیات آزمون اوایل 
نیست  اعالم شود. هنوز زمان آن مشخص  آینده مشخص و  هفته 
و یک بخشی از اشکال ناشی از این است که برخی ظرفیت ها به 
دلیل حدنصاب نداشتن نمره خالی مانده است.وزیر آموزش و پرورش 
درباره ماندگاری قهرمانان ملی در کتب درسی گفت: ریزعلی خواجوی، 
دهقان فداکار حذف نشده و در کتاب فارسی هست و در درس سیمای 
ایثارگران و فداکاران اشاره ای هم  فداکاران به همراه برخی دیگر از 

به وی شده است.

حذف یارانه بگیران پردرآمد
 منتظر پیشنهاد دولت

موسوی الرگانی نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: دولت 
هنوز برنامه ای برای حذف دهک های پردرآمد از لیست دریافت یارانه ندارد، 
و مجلس نیز در انتظار پیشنهاد دولت در بودجه سال آینده است.وی در 
ادامه افزود: در گذشته دولت به موضوع حذف یارانه دهک های پردرآمد 
ورود کرد و قرار بود تا سرپرستان خانوار دارای درآمد بیش از ۳ میلیون و 
5۰۰ هزار تومان در ماه از دریافت یارانه حذف شوند که متاسفانه دولت 
این امر را اجرایی نکرد.نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح 
کرد: در سال اخیر افرادی از لیست دریافت یارانه حذف شدند که علی 
رغم بررسی ها جز دهک های کم درآمد جامعه بوده اند و تا به امروز نیز 

مجددا به لیست دریافت یارانه بازنگشته اند.

هیئت ایرانی برای مذاکرات 
حج آینده به عربستان می رود 

نشست شوراي برنامه ریزي وهماهنگي بعثه مقام معظم رهبري و 
سازمان حج و زیارت برگزار و اعالم شد که مذاکرات رئیس سازمان 
آینده دی  توافقنامه حج سال  درباره  با طرف سعودی  زیارت  و  حج 
االسالم  حجت  جلسه  شد.دراین  خواهد  انجام  درعربستان  ماه 
از مسئوالن  زیارت  امور حج و  فقیه در  نماینده ولی  قاضی عسکر 
کارگروههای کمیته های آسیب شناسی خواست تا هرچه زودتر نتایج 
کارشناسی های صورت گرفته را ارائه دهند تا در برنامه ریزی های 
حج آینده مورد استفاده قرار گیرد.در این جلسه رئیس و معاون مرکز 
پزشکی حج و زیارت در خصوص نحوه فعالیت این مرکز و مشکالت 

و برنامه ریزی های صورت گرفته برای حج آینده گزارش دادند.

سهم »اینترنت خالص« یک دوم سقف مصرف منصفانه غیرحجمی است 

آغاز طرح زمستانه پلیس راهور از ۲۰ آذر

 مدل جدید تعرفه های اینترنت غیرحجمی که اخیرا توسط 
تا  رسید  تصویب  به  ارتباطات  مقررات  تنظیم  کمیسیون 
محدودیت حجم از سرویسهای ثابت مشترکان حذف شود، 
قرار بود از دهم ماه جاری توسط شرکتهای اینترنتی اجرایی 
شود اما به دلیل ابهاماتی که جداول تعرفه ای این شرکتها 
ارتباطات و  با تأخیر مواجه شد.وزیر  ایجاد کرد، اجرای کار 
فناوری اطالعات به تعبیر دیگری تأخیر حادث شده را ناشی از 
احقاق حقوق مصرف کنندگان عنوان کرد.یکی از مشکالتی 
که در جداول تعرفه ای شرکتهای اینترنتی به چشم می خورد، 
به  است  اعمالی  نرخهای  ارائه  در  رویه  وحدت  وجود  عدم 

گونه ای که برخی شرکتها به تفکیک سقف مصرف منصفانه 
را برای استفاده حجم در شبکه های داخلی و بین المللی لحاظ 
به عنوان  را  برخی دیگر فقط حجم مشخصی  کرده اند و 
نظر گرفته اند.عبارت »مصرف  در  سقف مصرف منصفانه 
منصفانه« در واقع حجم معینی در سرویسهای با سرعتهای 
مختلف است که اگر مشترک تا آن میزان را استفاده کند 
بیش  نیازش  اگر  اما  نمی شود  ایجاد  در سرعتش  تغییری 
کمیسیون  مصوبه  براساس  سرعتش  باشد،  حجم  این  از 
تنظیم مقررات ارتباطات به 128K کاهش می یابد.در واقع 
اینترنت غیرحجمی، نامحدود نیست بلکه حجم مشخصی 

به عنوان مصرف منصفانه قرار داده شده که بنا بر اظهارات 
بین المللی  مدلهای  از  برگرفته  کشور  ارتباطی  مسئوالن 
اینکه در مصوبه کمیسیون  برای مصارف خانگی است.با 
تنظیم مقررات ارتباطات گفته شده بود که اپراتورهای ارائه 
دهنده خدمات اینترنت ثابت باید نسبت یک به دو را برای 
استفاده از ترافیک داخلی و خارجی رعایت کنند تا شاید به 
این طریق حمایت از محتوای داخلی صورت گیرد و ترافیک 
داخل شبکه ای ایران رشد یابد اما برخی اپراتورها اقدام به 
تفکیک سقف مصرف منصفانه داخلی از خارجی کردند و 
برخی دیگر نیز تنها یک سقف مصرف منصفانه را ارائه دادند.

سردار تقی مهری  رئیس پلیس راهنمایی 
کمیته  جلسه  جلسه  در  ناجا  رانندگی  و 
با  ترافیکی  ویژه  های  طرح  هماهنگی 
اشاره به کاهش ۷ درصدی جان باختگان 
حوادث ترافیکی در زمستان سال گذشته، 
زمستان  شرایط  به  توجه  با  اظهارداشت: 
امسال، امیدواریم به گونه ای برنامه ریزی 
شود که این روند کاهشی ادامه پیدا کند.

آذر   ۲۰ از  زمستانی  طرح  اجرای  از  وی، 
الی ۲۰ اسفند خبرداد و گفت: در صورت 
تمدید  تاریخ  تداوم وضعیت زمستانی،این 
توجه  ناجا،  راهور  پلیس  شود.رئیس  می 
جدی  را  هواشناسی  های  بینی  پیش  به 
دانست و گفت: این پیش بینی ها آمادگی 
احتمالی  حوادث  با  مقابله  برای  را  ما 
انتظامی  ارشد  مقام  افزایش می دهد.این 

ها  دستگاه  کلیه  هماهنگی  ضرورت  بر 
استان  غیرمترقبه  حوادث  ستادهای  با 
امر،  این  کنار  در  گفت:  و  کرد  تاکید  ها 
نیز ضروری  نقاط حادثه خیز  آشکارسازی 
هم  از  اجرایی  های  دستگاه  باید  و  است 
کنند.رئیس  اقدام  زمینه  این  در  اکنون 
پلیس راهور ناجا با اشاره به طرح اربعین 
خوب  های  هماهنگی  با  گفت:  امسال، 

صورت گرفته، تصادفات در اربعین امسال 
خوشبختانه  که  یافت  کاهش  درصد   5۰
انضباط  و  نداشتیم  ترافیکی  خاص  گره 
خوبی برقرار بود.در ادامه این جلسه، سردار 
ناجا  راهور  راه  پلیس  رئیس  »حمیدی« 
آمار حوادث جاده ای ۷ ماهه  به  اشاره  با 
امسال، گفت: در این مدت ۴۰ نفر کاهش 
ایم. داشته  ای  جاده  تصادفات  کشته 

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

آگهی نوبت سوم  ثبت نام انتخابات اتحادیه صنف
تزئینات داخلی ساختمان، فروشنده فرش  و موکت شهرستان بیرجند

با عنایت به آیین نامه اجرایی انتخابات اتحادیه های صنفی )ماده 22 قانون نظام صنفی( از داوطلبان عضویت 
در هیئت مدیره و بازرس اتحادیه صنف فوق الذکر که دارای شرایط ذیل می باشند دعوت می شود ظرف مدت 
10  روز از تاریخ 96/9/18 جهت ثبت نام به دبیرخانه هیئت اجرایی نظارت بر انتخابات واقع در خیابان شهید 

مطهری - سازمان صنعت، معدن و تجارت )اداره امور اصناف و تشکل ها(  تحویل نمایند.
شرایط داوطلبان:

تابعیت جمهوری اسالمی ایران - اعتقاد و الزام عملی به نظام جمهوری اسالمی ایران- نداشتن سوءپیشینه 
کیفری موثر- عدم ممنوعیت تصرف در اموال مانند حجر، ورشکستگی و افالس - عدم اشتغال در ارگان ها و 
دستگاه های اجرایی )موضوع ماده 5 قانون خدمات کشوری( و همچنین کارکنان اتحادیه ها و اتاق اصناف-
عدم اعتیاد به مواد مخدر- عدم اشتهار به فساد - داشتن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم برای افراد فاقد سابقه 
عضویت در هیئت مدیره اتحادیه - حداکثر سن در زمان ثبت نام هفتاد و پنج سال- داشتن پروانه کسب معتبر 

دائم- وثاقت و امانت
مدارک مورد نیاز:

 فتوکپی پروانه کسب معتبر )2 برگ(- فتوکپی از تمام صفحات شناسنامه )2 سری(- عکس 4×3 رنگی
 )6 قطعه( - فتوکپی کارت ملی )2 برگ( - فتوکپی آخرین مدرک تحصیلی-گواهی عدم سوء پیشینه کیفری-

گواهی عدم اعتیاد به مواد مخدر- داشتن اصل مدارک فوق زمان ثبت نام الزامی است. 
آریانفر - رئیس هیئت اجرایی برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی بیرجند

آگهی تحدید حدود ثبت امالک یک قسمت از بخش2 سربیشه 
 پیرو آگهی شماره 301/95/2957-95/03/4 و 2159-95/3/6 مندرج در روزنامه خراسان جنوبی به موجب ماده 14 
قانون ثبت امالک تحدید حدود شماره های زیر: حوزه ثبتی شهرستان سربیشه: بخش 2 سربیشه - مزرعه دهن آب مود 
ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک 1228 فرعی از 1159 اصلی بخش 2 سربیشه مزرعه دهن آب مورد تقاضای 

موقوفه کربالئیه شهربانو و مالء زینب به تولیت آقای سید مهدی علوی به تصدی اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان سربیشه در روز  
1396/10/4 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:1۳96/۰9/1۳              محمد حسین مصلحی - رئیس ثبت اسناد و امالک سربیشه 

مغازه میوه فروشی با 1۰ سال سابقه در بهترین منطقه تردد خیابان 
پاسداران ، روبروی تامین اجتماعی با کلیه امکانات ، مکان مناسب 

و آینده بسیار خوب قیمت: ۳5 میلیون
09158652260 - مـــوســـوی

مدیریت شعب بانک 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 بانک 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 ) انتشاردر روزنامه هاي خراسانـ  آوای خراسان جنوبي( تاریخ انتشار آگهي نوبت دوم:96/09/13 ) انتشاردر روزنامه هاي خراسانـ  آوای خراسان جنوبي( 
2- کلیه هزینه های درج آگهي مزایده در روزنامه ها و هزینه کارشناسی هر ملک بر مبنای دستمزد کارشناسی رسمی دادگستری به عهده  برنده مزایده مي باشد .  3-  بانک در رد یک یا کلیه پیشنهادات مختار است .  
4- اوراق شرکت در مزایده  به آدرس فوق الذکر موجود و پیشنهاد دهندگان می بایست یک 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 ملک نزد بانک کشاورزي )کلیه شعب حکم واحد دارد(  به حساب دایره مالي مدیریت استان خراسان جنوبي با کد ) 4962( یا ارائه ضمانتنامه بانکی  به میزان5درصد قیمت پایه کارشناسی به عنوان سپرده 
شرکت در مزایده ، در پاکت الک و مهر شده ) با قید مربوط به ملک 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 مالک قبلی ملک 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 ملک 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 در فهرست امالک و الباقی ثمن در قالب عقد اجاره به شرط تملیک 
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 بانک کشاورزي استان خراسان جنوبي به نشاني میدان شهدا، ساختمان مدیریت بانک کشاورزي استان خراسان جنوبي ، طبقه سوم سالن ویدئو کنفرانس باز  گشایي 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 . 

آگهي مزایده عمومي امالک مازاد بانک کشاورزی شماره  ع/96/1  )نوبت دوم(
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 15 کیلومتر   - بیرجند 
جاده )بیرجند -خوسف( 

حاشیه جاده  
 مقابل کارخانه کویر تایر 

ششدانگ پالک ثبتي شماره  5 فرعي 
از 159۲  اصلي بخش ۲ ثبتی بیرجند ، 

دهستان شهاباد  
11618۰81۳,۲6۰,۰۰۰ششدانگ عرصه*  *مزروعی

1 - اولویت به صورت 
 نقدی۲- نقد و اقساط
 ) ۳۰ درصد نقد، 7۰ 

درصد اقساطی 6۰ ماهه ( 

۲
 طبس گلشن - شهرک 
صنعتی - شرکت تعاونی 

تولیدی مژان طبس 

5۰۰۰ سهم از 8۰۰۰ سهم مشاع عرصه 
و 616/11 سهم از 985/4۰ سهم مشاع 

اعیان از کل ششدانگ پالک ثبتي 
شماره۲ فرعی از 1 فرعی از ۳87 اصلی 
واقع در فیروزآباد بخش ۲ طبس گلشن

صنعتی 
)کارخانه 
تولیدی 
ترشی و 

مربا(

 ** 

5۰۰۰سهم مشاع  از 
8۰۰۰سهم ششدانگ 
عرصه و 616/11 سهم 

مشاع از 985/4۰ سهم 
ششدانگ  اعیان

8۰۰۰985/4۰4,556,۰۰۰,۰۰۰

1 - اولویت به صورت 
 نقدی ۲- نقد و اقساط

 ) ۳۰ درصد نقد
 7۰ درصد اقساطی

 6۰ ماهه ( 

فهرست امالک مازاد بانک کشاورزی جهت مزایده شماره )) ع/96/1((



پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424 3
دوشنبه  *13 آذر   1396 * شماره 3946

افزایش سطح زیر کشت چغندرقند درمیان با تسطیح لیزری
حسینی- مدیر جهاد کشاورزی درمیان از افزایش سطح زیر کشت چغندرقند با انجام تسطیح اراضی زراعی خبر داد و افزود:  4 هکتار از اراضی کشت بهاره محصول چغندرقند شهرستان 
در اراضی قنات علی آباد طبس مسینا تسطیح لیزری شد که در سال زراعی 95-94 در همین قطعه با تسطیح معمولی 27 تن عملکرد داشته است و پس از تسطیح  درسال زراعی جاری 

پیش بینی می شود که 60 تن برداشت داشته باشد. ضیاییان احمدی ادامه داد: امکان معرفی کشاورزان متقاضی برای خرید این دستگاه ها از محل خط اعتباری مکانیزاسیون فراهم است.
واقعاحیف از تالش پیشینیان که با چه زحمت و 
مشقتی بدون هیچ امکاناتی که امروزه به راحتی 
میلیون ها درخت کاج  باشد  ما می  در دسترس 
را برای ما کاشته اند و عده ای مسؤل بی توجه 
های  میکنند.عکس  خشک  را  آنها  راحتی  به 
گورستان کاج ها تاسف بار بود.اینگونه میخواهیم 
بیرجند را به عنوان شهر کاج ایران معرفی کنیم؟
915...254

محترم  مسولین  خدمت  نباشید  وخسته  سالم 
رضای  برای  نیست  حاضر  نهادی  هیچ  .چرا 
خیابان  ساکنین  مشکالت  شده  که  هم  خداوند 
فهمیده 15را حل نماید تا کی باید ما مشکالت 
را تحمل نماییم و هیچ مسولی جوابگو نباشد  ؟ 
915...233

درختان  عزیز  ناجی  مرادی  جناب  از  سالم 
پادگان کمال تشکر داریم انشاا..شاهد مجازات 

باشیم. عامالن سودجو وقاتالن محافظه کار 
915...955

سالم و عرض خدا قوت و تشکر از سازمان پارکها 
و فضای سبز و شورای شهر بیرجند و روزنامه آوا برا 
پیگیری درختان کاج درحال خشک شدن بیرجند، 
خواهشا فکری هم به حال درختان حاشیه خیابان 
ارتش هم داشته باشید آبیاری درختان و محل جمع 

شدن آب پای درخت برای ابیاری کافی نیست
936...884

واحدهای مسکن مهر بیرجند تا چه اندازه در برابر 
زلزله و اتش سوزی ایمنی دارند؟ بنده از ساکنان 
واحدهای مهر 11 بیرجند هستم با گذشت سه سال 
فاقد سیستم  ها  وام، ساختمان  اقساط  پرداخت  از 
اتشنشانی و اطفاحریق بوده و پایانکار گرفته نشده، اگر 
در اثر آتشسوزی چند نفر کشته شوند و خسارتی وارد 
شود فکر کنم بهتر است مسئولین پیگیری نمایند.
915...494

سپه  بانک  به  زیاد  سالیان  بعداز  یکشنبه  امروز 
رجوع  و  ارباب  تکریم  از   . رفتم  سجادشهر 
خانوم  باالخص  شعبه  این  کارمندان  توسط 

تحویلدار این شعبه سپاس و قدردانی دارم.
915...583

گوش  به  رو  من  صدای  خدا  رو  تو  آوا  سالم 
از  بعد   ... بیمه  کنید  وچاپ  برسانید  مسئوالن 
پرسنل  فاکتورهای  های  هزینه  هنوز  ماه   5
شهرداری  چرا  کند  نمی  واریز  را  شهرداری 

باتشکر کنید،  رسیدگی  لطفا  کند  نمی  پیگری 
915...047

در  پاسخی  لطفا  بیرجند،  شهر  محترم  شورای 
تعدیل  جهت  گرفته  انجام  اقدامات  خصوص 

بدهید. پروانه  هزینه های 
910...917

 ، دارم  سوال  یک  فقط  وادب  سالم  باعرض 
ارگان  کدام  برعهده   8 فاطمیه  خیابان  آسفالت 
اسفالت  منطقه  این  های  کوچه  تمام  ؟  است 

داره بجز همین کوچه
915...035

دارای  وموبایل(  تلفن  )برق.آب.گاز.  قبوض 
)نرخ مصرف.مالیات بر ارزش افزوده. عوارض.
قبوض  از  اخذشده  مالیات  فقط  است  آبونمان( 
از صد میلیون  که به حساب خزانه در هردوره 
ازای  به   ) .تجاری.صنعتی  خانگی   ( مشترک 
هرمشترک ده هزارتومان واریز میشود . دولت 
درکجا خرج میکنند بقیه سرفصل های فبوض 

بگیریم کشوررانادیده  ودرآمد 
915...801

باسالم واقعأ من نمیدانم. چرامسولین بیرجند ما 
باید  بودجه  میگفتند  زیرنظرمشهدبودیم  تاوقتی 
مستقیم دست خودمان باشد حاال که چندین سال 
مکان  تا  چند  بگو  شما  شده  بیرجنداستان  شده 
تفریحی برای خانواده ها مهیا شده برای بند دره 
چه کار کردند شوکت اباد چی؟ بند امیرشاه بودجه 
رو عودت میدهند ادارات و ارگان ها وسازمان ها 
تعامل ندارند جای چهارشنبه بازار جای مشخص 
پارک وجود ندارد و نظارتی ندارد اگر استان نمی 

شد ابرومندتر بودیم.
935...167

ایستگاهای  نصب  برای  بیرجند  جدید  شهردار 
و  ساماندهی  و  مختلف  مسیرهای  در  مکانیزه 
زیباسازی ایستگاه اتوبوس ابوذر چه برنامه ای 

دارند؟
ارسالی به تلگرام آوا
بررسی  بیرجند،   شهرستان  محترم  مسولین 
اجارات  و  اسناد  انتقال  هزینه  چرا   فرمایید 

!!!!! ابلوله چندین برابر شده است  بنگاه 
910...917

چنانچه  شد  خواهیم  خوشحال  علیکم،  سالم 
الهیه،  خیابان  حال  به  فکری  امر  متولیان 
ولگرد  بکنند، یک   .  .  . و  بلوار جوادیه  امیدیه، 
زیاد، زیبایی خفته شهری و . . . کمی زیاد به 

نظر می رسد
915...540

شرکت مخابرات خراسان جنوبی

عطف به مطلب مندرج در روزنامه آوای خراسان 
 96/09/01 مورخ   3937 شماره  به  جنوبی 
عملیات  از  پس  کارتخوان  قطع  درخصوص 
تنظیمات مربوط  اطالع می رساند؛  به  برگردان 
برگردان  هنگام  در  خوان  کارت  دستگاه  به 
وجود  خاصی  مشکل  چنانچه  است  شده  انجام 
تلفن  شماره  با  تماس  طی  است  مقتضی  دارد 
اعالم  دقیق  طور  به  را  مراتب   ،  32437117

نموده تا بررسی و اقدام الزم صورت پذیرد.

جاده »هراس« باالتر از زلزله ،حادثه و سرطان
هرسال 7 هواپیما در جاده های استان سقوط می کند! 

راه  قاین _ بیرجند به جای همه جان می گیرد؛

محور  احداث  از  دهه  چهار  حدود  خبر-   گروه 
است  سال  های  سال  و  است  گذشته  بیرجند-قاین 
را  مسافرانی  هفته  هر  و  روز  هر  ظرفیت  کم  راه  ،این 
به کام مرگ  می کشاند. حاال دیگر این جاده به جاده 
مرگ شهرت یافته است، جاده  باریک   که دو طرف 

آن را کوه های  بلند  محصور کرده است .
خراسان  به  دولت  هیت  استانی  سفر  در   1386 سال   
جنوبی ،  یکی از مصوبات  تعریض و ایمن سازی این 

جاده بود ، که از دویا سه ماه بعد شروع شد. 
 ولی با گذشت حدودا ده سال، به گفته جانشین پلیس 
راهور خراسان جنوبی هنوز مقدار زیادی از این مسیر در 
حسرت دوبانده شدن مانده است.   سال 1389 با توجه 
به درصد باالی تصادفات، این محور لقب جاده مرگ  
را جزم  استان وکشور عزم خود  ،که مسئوالن  گرفت 
از   شتاب و سرعت تصادفات در این  تا کمی  کردند 
از  بیش  گذشت  ،امابا  بکاهند  کیلومتری   100 مسیر 
شده  بانده  دو  محور  این  از  بخشی،   فقط  سال   6
اعتبارات الزم  نبود  را  تنها  مشکل  و مسئوالن  است 
استان  وترابری  راه  کل  مدیر  درجایی   و  دانند  می 
 1396 سال  اواخر  تا  است:امیدواریم  کرده  می  اعالم 

برسد. اتمام  به  مسیر  این  طرفه شدن  یک  عملیات 
حاال کمتر از چهار ماه دیگر تا پایان سال 1396 مانده 
است و  هنوز 50کیلومتر دیگر از راه ایمن سازی و دو 
طرفه نشده است.  چندی پیش  جعفری مدیر کل راه 
وترابری گفته بود، از سال 1393 سه گروه اجرایی جدید 
در این محور شروع به کار کرده اند که تا کنون بیشتر 
این  از  های  قسمت  روی  برداری  خاک  عملیات  روی 

محور تمرکز کرده اند.

خوش خبری استاندار 
دلخوش کنک هم نبود!

استاندار خراسان جنوبی به تازگی در گفتگویی عنوان کرد: 
در نامه اي پیشنهادي به وزارت کشور درخواست استفاده از 
تسهیالت با یارانه وبااختیار استاندار منابع تسهیالتي بانکي 
در قالب تفاهم نامه مشارکتي دراختیار پیمانکاران مشغول 
در  الشریعه  گرفت.مروج  قرار خواهد  مسیر  کار همین  به 
این مسیرراداده  آزادراه شدن  اینکه پیشنهاد  بیان  با  ادامه 
به  ریال  مجددا50میلیارد  استاني  منابع  افزود:»از   ، ایم 
است  درحالی  شد.«این  تزریق  بیرجند-قاین  مسیر  پروژه 
که به گفته مسئوالن اداره کل راه استان، مطالبات معوقه 
پیمانکاران این پروژه بالغ بر 300 میلیارد ریال است و این 

مقدار بودجه حتی کفاف مطالبات معوقه را هم نمی دهد!

زلزله خاموش 
در جاده های استان

در  پیش  چندی  استان  راه  پلیس  که   آماری  بر  بنا 

 نشست خبری به خبرنگاران داد که در 6 ماه اول سال ،
جان  تصادف  اثر  در  قاین  بیرجند  محور  در  129نفر   
که  بگیریم  این  بر  را  فرض  ایم،اگر  داشته  اند.  باخته 

در  تصادف  آمار  روند  همین  به  هم  سال  دوم  ماه   6
زلزله  آمار  با  کمی  فقط  کند،  پیدا  افزایش  محور  این 
دید  باید  اما  داشت.  خواهیم  تفاوت  کرمانشاه  زدگان 
که به کدامیک توجه بیش تری شده است ؟ در زلزله 
کرمانشاه از تمام نقاط ایران به همیاری و کمک برای 
تمام  از  آمدند،  هایشان  مغازه  و  ها  خانه  به  بازسازی 
تیم  احمر،  هالل  ارتش،  بسیج،  سپاه،  مثل  ها  ارگان 
منطقه  این  برای  خیرین  های  کمک  حتی  و  پزشکی 
 1 از  کمتر  که  اکنون  و  آمدند  رسانی  خدمت  برای 
چیز   همه  تقریبا  گذرد،  می  زلزله  این  از  که  است  ماه 

روبراه شده است.
سالی حدود  جنوبی  خراسان  استان  های  جاده  در  اما   
زلزله  یک  سال  هر  یعنی  این  دهیم.و  می  کشته   250
وحشتناک؛زلزله ایی که به جای سقف خانه ها ،سقف 
هنوز  آورد.  فرودمی  مردم  سر  بر  را  ها  ماشین  آهنی 
کودکی  جای  را  خودشان  مسئوالن  این  از  کدام  هیچ 
اند که تا نیمه های شب منتظر دیدار پدرش  نگذاشته 
این  و  دهند  می  او  به  را  مرگش  خبر  ولی  ماند  می 
را  پدرانه  های  بوسه  شیرین  عمر، طعم  اخر  تا  کودک 
دامادی  آرزوی  که  مادری  یا  برد،  می  گور  به  خود  با 
این  از  تنها  رانندگی  ای  حادثه  ولی  دارد  را  فرزندش 

آرزو، پسری در اغما را جا است.

ماهی یک حادثه پالسکو در استان!

دارد  تأمل  این که بگذریم حادثه پالسکو هم جای  از 

 17 ساختمان  ساعت   1 از  کمتر  عرض  در  که  وقتی 
مگر  ها  خراب شد.راستی  نشان  آتش  روی سر  طبقه 
از  بیشتر  ارزشش  پالسکو،  ساختمان  مالی  خسارت 
یتیم شدن کودک یا عزادار شدن مادر و یا بیوه شدن 
به  باید  بچه  دو  با  فوت شوهرش  از  بعد  که  زنی ست 
فکر هر راهی برای برای رشد کردن فرزندانش باشد، 
اند،  این جاده کشته شده  در  آدم هایی که  یعنی جان 

ارزشی ندارد.

هرسال 7 هواپیمادر جاده های
 استان سقوط می کند!

در حادثه ی سقوط هواپیما در 19 مرداد 1393 حدودا 
حادثه،  این  از  پس  و  سوختند  هموطنان  از  نفر   39
ایمن سازی و مدرن کردن  جلسه های بسیاری درباره 
هواپیماها  کر،  شیطان  گوش  که  شد  برگزار  هواپیماها 
هایی  کشته  به  توجه  با  شدند،حال  تعمیر  یا  و  تعویض 
این است  مانند  این جاده رخ می دهد  در  که هر سال 
که  هر سال 7 هواپیما در جاده های ما سقوط می کند.

ها  کشته  این  به  ما   مسئوالن  نگاه   چقدر  راستی   
دلسوزانه بوده است ،چیزی است که هنوز مجهول باقی 

مانده است.

کشنده تر از سرطان!

، چندین  قاین  بیرجند  جاده ی  تصادفات  آمارفوتی های 

برابر تعداد فوتی های استان بر اثر بیماری سرطان است.
برای درمان بیماران سرطانی و به طور کلی بیماری های 
خاص،در استان مراکزی دایر شده اند که نقش مثبتی در 
متاسفانه  اند.اما  داشته  ها  بیماری  نوع  این  درمان  زمینه 
وقتی به جان انسان ها در جاده می رسیم،حرکت خاصی 

انجام نمی شود.

حاال یک سوال . . .

سه  این  امروز  به  تا  داریم  قرار   1396 سال  اواخر  در 
پیمانکار چه کار مثبتی را انجام داده اند؟

دالیلی که هر سه، چهار ماه عملیات دوبانده شدن مسیر 
به یک گروه جدید واگذار می شود چیست؟

چرا با گذشت بیش ازچند سال قسمت های پرخطر این 
مسیر در بال تکلیفی صددرصد به سر می برد؟

وعده های سرخرمن مسئوالن تاکی ادامه خواهد داشت؟
باخودرو  مسیر  این  در  بار  یک  فقط  حاضرند،  آنها  آیا 
مدل  و  دولتی  باماشین  نه  پراید،  هم  آن  شخصی 
می  اجازه  هواپیما  نرم  های  صندلی  آیا  و  باالعبورکنند 
دهد تا خودشان را به جای تمام کسانی که روزانه از این 
جاده عبور می کند و به دیدن تمام مشکالت جاده، دندان 
مسوالن  روزی  شاید  تا  گذارند،  می  شان  جگر  سر  بر 
قسم  این  از  هایی  جاده  حال  به  فکری  و  شوند  فرشته 

کنند،بردارند.
 این ها همه سواالتی هست که این روزها ذهن مردم 
بیرجند وعلی الخصوص مسافران این مسیر را به خودش 

جلب کرده است .
طور  این  استان  ترابری  راه  مدیرکل  بیش  چندی  البته 
اجرای  روندی  به  باتوجه  اشاره می کرد  این موضوع  به 
ابن روژه که در این چند سال انجام شده با یک حساب 
سرانگشتی می توان به این نتیجه رسید که تا 25 سال 

آینده این مسیر به اتمام نخواهد رسید.

مسئوالن راضی به زحمت نیستیم

در کوچه و خیابان با مردم حرف می زنیم، اینطور بیان 
شما  اذیت  به  راضی  ما  عزیز  مسوالن  که  کنند  می 
فقط کمی شیشه  بیاورید  تشریف  نیستیم، که حضوری 
های دودی ماشین را بکشید پایین و فقط ببینید روزانه 
چه تعداد از عزیزان خواهران وبرادران ما در این مسیر 
قربانی کم کاری های شما می شوند مگر شما خود را 

خادم مردم نمی دانید.
تر  ودردناک  تر  فجیع  آمار  این  از  خواهید  می  آمار  اگر 
در تاریخ منطقه نخواهید دید، در حوادث جاده ای سال 
1390 بیست وهشت فقره تصادف که 42نفر فوتی داشت 

و این موضوع سال به سال افزایش داشته است.
در  هم  کشور  اورژانس  رییس  1394صدای  سال  در   
تصادف  96فقره  راه  کیلومتر  صد   94 سال  در  که  آمد 
از  بیش  شدن  وکشته  237نفر  شدن  مصدوم  به  منجر 

70نفر،شده است!!!

چرانمی خواهید از خواب غفلت بیدار شوید؟
مدیریت  موضوع  اینجا  نیست،  نفتی  دکل  بحث  اینجا 
عمرانی وراه سازی است که اکُثرا دوستان صاحب نظرند 
وبه نوعی کارشناس این کار هستند.فقط یک کلمه........

به داد مردم برسید!

مسئوالن پاسخ ندادند!

گفتنی است با توجه به پیگیری های زیاد خبرنگاران ما 
برای گرفتن اطالعات تازه تر از مسئوالن ، از استانداری 
گرفته تا پلیس راه و پزشکی قانونی، حتی آمار معمولی 

هم نتوانسیتم بگیریم.
از  سوالی  یکبار  که  است  مانده  باقی  آروز  یک  حاال 
داده شود!تنها  به موققع  پاسخ  مسئولی پرسیده شود و 
و  راه  اداره  داد،  زمینه  این  در  پاسخگو  سازمانی 

بود. شهرسازی 

با گذشت بیش از 6 سال هنوز تنها بخشی 
و  رفته   ترافیک  بار  زیر  محور  این  از 
مسئوالن  دلیل این مشکل را نبود اعتبارات 

الزم در این مدت اعالم کردند

در جاده های استان خراسان جنوبی 
سالی به اندازه یک زلزله

 وحشتناک کشته می دهیم 

با یک حساب سرانگشتی  می توان به این 
نتیجه رسید که تا 25 سال آینده این مسیر 

به اتمام نخواهد رسید؟!

عملیات  ماه  چهار  یا  سه  هر  که  دالیلی 
گروه  یک  به  مسیر  این  شدن  دوبانده 

جدید واگذار می شود چیست؟

نیست؛موضوع  نفتی  دکل  موضوع  اینجا 
مدیریت عمرانی و راه سازی است

پاسخ مسئوالن به پیام شما

عکس: اینترنت

آگهی فقدان سند مالکیت
نظر به اینکه خانم ایراندخت لطفی به استناد 
درخواست  شده  گواهی  استشهادیه  برگ  دو 
صدور سند مالکیت المثنی نوبت اول را از این 

اداره نموده و مدعی است که سند مالکیت ششدانگ یک باب 
محوطه باقیمانده پالک 1740 فرعی از شماره 1427- اصلی 
واقع در بخش 2 شهرستان بیرجند که متعلق به وی می باشد 
به علت نامعلومی مفقود شده است با بررسی دفتر امالک معلوم 
شد سند مالکیت اولیه ذیل ثبت 30776 صفحه 5 دفتر امالک 
جلد 199 به نام خانم ایراندخت لطفی ثبت و سند مالکیت 
صادر و تسلیم گردیده و دفتر امالک بیش از این حکایتی ندارد، 
علیهذا مراتب اعالم تا چنانچه کسی مدعی سند مالکیت نزد 
خود یا معامله ای نسبت به آن انجام داده مراتب به این اداره 
اعالم فرماید واال بعد از مدت 10 روز بعد از آگهی مذکور سند 

مالکیت المثنی به نام متقاضی برابر مقررات صادر خواهد شد.

علی فضلی -  رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان بیرجند

آگهی مزایده اموال غیر منقول - نوبت  اول
نظر به اینکه در پرونده اجرایی شماره 960574 محکوم علیه آقای میثم شکری نیا محکوم است به پرداخت مبلغ 
509/546/450 ریال بابت باقیمانده محکوم به در حق محکوم له سید حسن جعفری و پرداخت مبلغ 37/500/000 ریال 

بابت حق االجرا در حق صندوق و با توجه به تعرفه اموال از ناحیه محکوم علیه شامل 1- اراضی تعرفه شده دیمه زار مشاعی و فاقد سابقه 
ثبتی می باشد که در دامنه کوه شکراب واقع شده است که حدود اربعه آن از شمال به زمین دیمه زار خانم فاطمه صابر تنها و از جنوب 
به تپه های ماهوره های جعفرآباد و از غرب به تپه های جعفرآباد و از شرق به بند دهلکویی که مساحت تقریبی 15025/85 مترمربع که 
در شمال اراضی دیمه زار آثار چند حلقه چاه مخروبه و یک استخر مشاهده گردید که بر اثر خشکسالی و کمبود نزوالت آسمانی قنات 
مشهور به اسماعیل گربه خشک گردیده است که قیمت هر متر مربع 20/000 ریال  و قیمت کل 15025/85 متر 300/517/000 ریال 
کارشناسی شده است 2- یک قطعه زمین دیمه زار واقع در محدوده روستای شکراب به مساحت 7732/65 مترمربع که از سمت شمال 
به تپه ها و از سمت شرق به زمین صحراگرد و از جنوب به زمین خوانده و از غرب به زمین ورثه مرحوم زارع تعرف و محدود می گردد و با 
سوابق موجود در هیئت قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی فاقد سند رسمی تحت کالسه 13911114408001000707 پرونده به 
نام محکوم علیه تشکیل و تاکنون منجر به صدور رای هیئت نگردیده است از مجموع اراضی ادعایی به مساحت 2865/71 متر مربع جزو 
مستثنیات دین و مابقی به مساحت 4866/94 متر مربع جزو اراضی ملی لذا پس از بررسی با عنایت به میزان مستثنیات اراضی و موقعیت 
زمین قیمت عرف منطقه کال به مبلغ 200/000/000 ریال کارشناسی شده است که از طریق مزایده در روز شنبه تاریخ 1396/09/25 از 
ساعت 9 الی 10 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 یک 
ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید در غیر این صورت 10 درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد 
متقاضیان در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا مراجعه تا ترتیب بازدید آنان داده شود. هزینه نقل و انتقال 

به عهده خریدار خواهد بود. 
 رجبی -  مدیر دفتر اجرای احکام حقوقی دادگستری بیرجند

جشن میالد حضرت رسول اکرم )ص( 
و  حضرت امام جعفرصادق)ع(

زمان: سه شنبه 96/9/14   بعد از نماز مغرب و عشا 
مکان:مسجد حضرت محمد امین) ص( خیابان نواب صفوی  )بیست متری دوم مدرس(
واحدعمران واحیاء مساجدبیرجند-مسجدحضرت محمد امین)  ص(
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موقع چالندن ُمرد

پسر  دید  می گذشت.  راهی  سر  بر  حكیمی 
بچه ای گربه خود را در جوی آب می شوید. 
گفت: گربه را نشور، می میرد! بعد از ساعتی 
بعله...!  كه  دید  می گشت  بر  راه  همان  از  كه 
نشسته.  او  عزای  به  هم  پسرك  و  مرده  گربه 
می میرد؟  نشور،  را  گربه  نگفتم  تو  به  گفت: 
نمرد،  كه  شستن  از  بابا،  برو  گفت:  پسرك 

موقع چالندن مرد!

راه قبرستان از آن طرف است

 مال خود را از دست طلبكاران به مردن می زند،
 او را شستشو داده كفن می كنند و در تابوت 
نهاده به طرف گورستان می برند تا دفن كنند اما 
تشییع كنندگان راه قبرستان را گم می كنند و هر 
چه می گردند موفق نمی شوند به یافتن راه، مال 
كه طاقت خنگی آن ها را نداشت از میان تابوت 
بلند شد و گفت راه قبرستان از آن طرف است!

همان 9 دینار قبول است

 9 كسی  كه  دید  خواب  مالنصرالدین  شبی 
كند  می  اصرار  او  اما  دهد،  می  او  به  دینار 
باشد. تمام  عدد  كه  بدهد  دینار   1۰  كه 

بیدار شد و چیزی  از خواب  این وقت،   در 
در دستش ندید. پشیمان شد و چشم هایش 
را  دینار   9 همان  »باشد،  گفت:  و  بست  را 

بده، قبول دارم.«

 َهمگی شما از َسرو تَه یه َکرباِسی : همگی مثل هم هستید

یَه گوشی َدره و گوش ِدَگری َدر وازه:حرف گوش کن نیست

طنز نگاشت

دنیا را نارنجی کن

تندرو - یک چیزهایی آدم می بیند كه 
اگر شاخ درنیاورد، قطع به یقین گوش 
هایش  و روده  دراز خواهد شد  هایش 
كه  حالی  در  قبل  روزهای  در  خشک. 
یكی  سر  پیِچ  كردِن  سفت  حاِل  در 
من  به  بودم،  مغزم  شل  نثاراِن  جان  از 
خودتی  هوی  گفتم:  هووووی.  گفت: 
و  گیر  این  در  خواهی  می  چه  یابو. 
چندش  و  كریه  لبخندی  با  كه  دار؟ 
كن.  آچاركشی  تر  یواش  گفت  آور 
مگر نمی دانی این چند روزه همه دنیا 
خشونت  منع  مفهوم  به  شده  نارنجی 
از ریزِش مقادیری  بعد  علیه ضعیفه ها. 
اشک از چشم و دماغ، آچار و پیچ را 
به حال خود رها كرده و سر در سینک 
نادان  این  شِر  از  بردم  پناه  و  فرو كردم 
با  را  خودم  پنهان  چه  شما  خناس.از 
اقناع نمودم.  نعناع  لیمو و  یک دمنوش 
نیست  مرد  علیه  خشونت  این  اگر 
وسط  است؟  كوفت  است؟  چه  پس 
به  احتیاج  كه  حالی  در  و  آچاركشی 
تمركز و آرامش اعصاب است، این چه 
اراجیفی است كه می گویی؟شما ببینید 
این ها فقط مانده، ما مردها را به مریخ 
دیپورت كنند، بعد هر روز ناله می كنند 
و هر شب روضه می خوانند كه ما اسیر 
خشونت هستیم. چهارتا مشت و لگد و 
این چیزها كه خشونت  و  پراندن  تیكه 
محسوب نمی شود. خشونت یعنی زنده 
متاسفانه  كه  دختران  كردن  گور  به 
هم  خبیثه  ی  این شجره  و  شده  ممنوع 
و  نمانده  برایش  حیاتی  ادامه  دیگر  كه 
به درك واصل شده تا این راه را ادامه 
شكر  رو  خدا  باید  زنان  واقع  دهد.در 
كنند كه در ایران هستند، اگر در خارج 
بودند دیگر نمی توانستند آرایش كنند 
شد. می  تمام  تان  زندگی  یعنی  این   و 

كه  باشید  خوشحال  باید  همچنین   
بودید  اگر سوئدی  ایرانید و گرنه  تبعه 
بهتان حمله  استكهلم  در  بار  روزی 1۰ 
باید  بودید  ژاپنی  اگر  و  كردند  می 
سابیدید  می  را  یتان  خانه  كف  همیشه 
یک  شوهرتان  بودید  امریكایی  اگر  و 
دائم الخمر چاق بود. بعدشم بنده یک 
كردم  مساله  این  ی  درباره  تحقیقی 
به  روز  این  نامگذاری  علت  دیدم  و 
مبارزه  در  كه  است  خواهر  سه  افتخار 
رسیدند.  قتل  به  دومینیكن  دیكتاتور  با 
بنده  كشور؟  شد  هم  دومینیكن  آخه 
طِی یک تماس تلفنی با استاد بالمنازِع 
زیباكالم  آقای  سیاسی،  جغرافیای  علم 
اطالعات در خوِر توجهی از این كشور 
است:  زیر  شرح  به  كه  آوردم  بدست 
در  كوچولو  ایست  جزیره  دومینیكن 
قلِب صحراِی آفریقا. شمال این كشور 
آسمانیست،  بالیاِی  و  سیل  دستخوِش 
در غرب جنگ داخلی دمار از روزگار 
ملت كشیده، در جنوب هم زلزله همه 
اصال  كشور  این  و  كرده  نابود  را  چیز 
شرق ندارد. خب حاال اصال زن را چه 
به مبارزه سیاسی؟ به جان شما اگر زناِن 
و  بچه  تربیت  به  و  خانه  در  بنشینند  ما 
شوهرداری بپردازند اصال اسیر خشونت 
خوِد  از  كرم  نتیجه  در  پس  شوند  نمی 
از  كه  هم  رویانی  مه  هست.  درخت 
براِی  نیامد  خوششان  مطلب  این  لحن 

رفع كدورت پیامک دهند.
 اگر هم خوشتان آمده كه بساط پاچه 
انشاا... صد در  تا  پهن كنید  را  خواری 

دنیا و هزار در آخرت نصیبتان شود.

محمدامین فرشادمهر- از قدیم می گفتند سیرت آدم ها 
مهم تر از ظاهرشان است؛ مثال شیخ اجل گفته: صورت 
اما  بیار.  زیبا  سیرت  برادر  ای  نیست/  هیچ  ظاهر  زیبای 
بزرگوار  سعدی  زمان  شده.  عوض  خیلی  زمانه  دوره 
به  زندگی  هزینه های  دیگر  و  سیب زمینی  گوجه،  نه 
قدر  این  رقابت ها  و  توقعات  سطح  نه  بوده،  گرانی  این 
نفسگیر! مثال جمعیت آن قدر كم بوده است كه طرف 
ظاهرش هرچه كه بود، باز تا شعاع چند فرسنگی بهترین 
چند  جز  به  كه  چرا  می شد؛  محسوب  ازدواجی  كیس 
نداشت. ِكیس دیگری وجود  و شتر،  َگَون  و  عدد خار 

وضع مالی هم تفاوت چندانی نمی كرد. چون از نظر شغل 

و مایملک و وسیله رفت و آمد، به هم نزدیک بودند. مثال 
درباره زمین، هركسی یک تكه زمین را آجرچینی می كرد و 
صاحبش می شد. شغل و پیشه شان هم كه همه یا شاعر بودند 
یا رعیت. یعنی به جای این كه در قسمت بیوی اینستاگرام 
شان بنویسند فتوگرافر و نویسنده، می نوشتند شاعر و رعیت. 
البته یک سری ریچ كیدز و بچه پولدار هم داشتند كه در 
بیو می نوشتند شاعر و كدخدازاده. وسیله نقلیه شان هم یا 
خر و شتر بود، یا اسب و توسن. اگر می پرسید مگر اسب 
و توسن با هم فرق دارند؟ باید بگویم بله به دلیل این كه بغل 
گلگیر توسن یک نوار شبرنگ تعبیه می كردند و در سمت 
كارخانه ای  قیمت  می گذاشتند،  لیوانی  جا  یک  شاگرد 

بود. اسب  از  تر  گران  درهمی  میلیون  چهار  سه،  توسن 
عالوه بر ظاهر، بحث ظاهربینی و قضاوت بر مبنای ظاهر هم 
مبحث عجیبی است. مثال اگر یک زمانی شلوار یكی پاره 
بود می گفتند »الهی بمیرم« ولی االن به او می گویند »الهی 
نمیری«! حتی اگر در اثر زمین افتادن پاره شده باشد. یا دوره ای 
بود كه كوتاه بودن مو ننگ و عار بود. یعنی وقتی خدمت 
فردی تمام می شد، برای در امان ماندن از پچ پچ های افراد 
و جلوگیری از شائبه زندانی بودن، چند روز پشت پنجره 
زیر آفتاب می ماند تا موهایش زودتر رشد كند. به هرحال 
بحث ظاهر مسئله ای است كه متاسفانه نسبت به قدیم بیشتر به 
بخواهیم بازنویسی كنیم به چنین چیزی می رسیم: صورت آن توجه می شود. یعنی اگر همان بیت شیخ اجل را اكنون 

زیبای ظاهر، اون كه هیچ/ جیبت اَر خالیست اسمم را نیار!

سیرت زیبای ظاهر!

شی  می  تاكسی  سوار  روزها  این  مرعشی-  مسعود 
آرایشگاه  ری  می  داره،  عمران  لیسانس  راننده اش 
داره  سیاسی  علوم  دكترای  یه  رو  سرت  بینی  می 
رو  ماشینت  كارواش  ری  می  كنه،  می  اصالح 
نكنه  داره  می  برت  وهم  بعد  شوره  می  وكیل  یه 
یه  نداری،  خبر  خودت  و  شدی  جمهور  رئیس 

 MBA لیسانس  فوق  با  بینی  می  میای  خودت  به  دفعه 
گردی. می  زیرشاخه  دنبال  داری  بیكاری  سر  از 

یازده  تو ژاپن گفت  همین چند روز پیش وزیر علوم 
میلیون نفر تو ایران مدرك دانشگاهی دارند اما تا ژاپنی 
ها گفتن اینا رو بدین ما ازشون برق تولید كنیم وزیر 
سریع حرف رو عوض كرد. حاال اینكه ما این همه آدم 

دانشگاه دیده تو جامعه داریم خیلی خوبه اما نكته اش 
اینجاست كه وقتی از طرف می پرسی خوب برادر من 
تو كه دیدی با لیسانس تاریخ كاری برات پیدا نمیشه 
گه  می  خوندی  جغرافی  لیسانس  فوق  رفتی  شد  چی 
برام اس ام اس اومد، تا اومدم پاكش كنم اشتباهی یک 
رو فرستادم مجبورم كردن ثبت نام كنم. بعد وقتی ازش 

می پرسی حاال بعدش می خوای چی كار كنی می گه 
اگه قسمت بشه می خوام برای دكترای اجتماعی اقدام 
كنم تا كتاب تاریخ مدنی رو تموم كنم و برم برای هیات 
اصال  ره  می  پیش  داره  كه  وضعی  این  با  واال  علمی. 
بعید نیست تا چند سال دیگه به ازاء هر دانشجو سه تا 
هیات علمی با چهار تا استاد مدعو ذخیره داشته باشیم.

شهر در دست دکترها

راه  شركت  توسط  پیش  سال   4۰ سالم.من  جم-  امین 
سازی ایتالیایی به نام ایتال استراده!؟ در مسیر بین بیرجند 
و قاین احداث شدم.یادم می آید آن روزها خیلی ها از 
كیفیت ساخت من تعریف می كردند.تا سال ها كسی به 
من كاری نداشت و همه چیز برایم گل و بلبل بود.بعد 
از حدود سی سال با دستگاه هایشان گاه به گاه شروع 
روز  بود.یک  ای  دوره  ها  كردند!قلقلک  قلقلكم  به 
بود،یک هفته نبود!اما االن كمی بیشتر شده.شنیدم معاون 
 وزیر راه می خواهد بیاید.گفتم شاید او به حرف هایم
هركسی  ها  نویسم.تازگی  می  درد  سر  دهد.از  گوش   
به من خرده بگیرد و توهین  به خودش اجازه می دهد 
كند.برخی هم كه چند سالی است نامم را جاده مرگ! 
گذاشته اند.یادشان رفته چه خدماتی به آنها كرده ام. من 
این قدرت را دارم كه هر فردی را به سرعت برق از زمین 

بخورند.  بازماندگان  را  حلوایش  برسانم...و  آسمان  به 
 چندتا از بیمارانی كه به مراكز درمانی در شهرهای دیگر 

كردم. راحت  دوا  و  دكتر  شر  از  زودتر  رفتند  می 
رفتند،  می  مشهد  به   زیارت  شوق  به  كه  كسانی 

هم  وقتی  چند  رساندم!  خدا  به  زیارت  جای  به 
همه  تصادف،  بازماندگان  آالم  كاهش  برای  هست 

مرگ  كام  به  هایم   خم  و  پیچ  در  را  خانواده   اعضای 
 می كشانم. افسوس كه خدمات بنده به دلیل ماشین های

از  استفاده  یا  اختیار مسئوالن است  باالیی كه در   مدل 
پرواز ها كمتر شامل حال آنان شده است.به هر حال اگر 
كسی از مسئوالن میِل عالم باال داشت همین حاال!البته با 
پراید و پژو به جاده بزند.كیلومتر . . . ، پیچ فالن بساط سفر 
آسمانی برای آنها مهیاست.لطفا تعارف نكنید! البته انتظار 
ندارم به خاطر این كار از من تشكر كنید اما انتظارم این 
است كه دیده شوم. كمی توجه هم بد نیست!راستش از 
وقتی شنیدم به زلزله كرمانشاه آنقدر بها دادید و من بیچاره 
 كه بیشتر از زلزله جان گرفته ام را تحویل هم نمی گیرید،
 دلخور شده ام.لطفا فكری كنید.این قلقلک ها فایده ای
  ندارد برای من.من كارم را خوب بلدم!دوران چل چلی ام

اینگونه  اگر   كه  خورم  می  قسم  دیگر!اما  است 
بیاید  ای  زلزله  كنم  یابد،آرزو  ادامه  بازهم  ها  رفتار 
داشت! تاثیری  آنوقت  كند.شاید  خراب  هم  مرا  و 

نامه یک راه به معاون وزیر راه

شعر طنز

حکایت طنز

در احواِل گران شدن نان

* مصطفی مشایخی

تا كم آوردیم، ماهی تیز رفت
مرغ قدقد كرد و قهرآمیز رفت

نان مردد بود تا یک روز كه
مثل دیگر چیزها، آن نیز رفت

خاله با من دم بگیر
سفره را محكم بگیر

روزگاری سفره حتی وقت چاشت
كامال پر بود اصال جا نداشت

كی كسی با قیمه سلفی می گرفت
در نمایشگاه پیجش می گذاشت

خاله این ور هم بگیر
سفره را محكم بگیر

آن چلو ماهیچه ها یادش بخیر
عطر دیزی های ما یادش بخیر

نان سنگک با كبابی داشتیم
خاله جان! كال غذا یادش بخیر

هی نرو شلغم بگیر
سفره را محكم بگیر

سفره را محكم نگیری می پرد
ناِن خشكی سفره خالی می خرد
نه نبر بفروش، نومیدی بد است

روزِی ما را خدا می آورد
خاله كم ماتم بگیر

سفره را محكم بگیر
فوِق فوقش شكلی از آن می كشیم
بعد از این در سفره ها نان می كشیم

ساده، خشخاشی، تنوری، صنعتی
هرچه می خواهیم، ارزان می كشیم

خاله دل از غم بگیر
سفره را محكم بگیر

فاطمه سادات رضوی علوی-زن با زندگی آغاز می شود 
باز هم خدمت خانم  با مرگ!  و مردهای جزجیگرزده 
دكتر خشم فزون هستیم با موضوع خشونت علیه زنان. 
بحث رو با چند تماس تلفنی آغاز می كنیم: سالم بر زن 
بودنت! زن: سالم علیک رو بیخیال! جون مادرت به دادم 
برس! دكتر: عزیزم شما االن مورد خشونت بودی استرس 
داری، یه لیوان آب بخور و از اون بی وجدانی كه این 

بال رو سرت درآورده بگو! زن: قلپ ، قلپ،  وای ممنون 
آروم شدم، خدافظ. دكتر: چی شد؟ داره تهدیدت می 
كنه؟ از هیچی نترس و حرف بزن ما پشتتیم. زن: نه واال! 
تهدیِد چی؟! یكم ترسیده بودم. آخه می دونید این شوهر 
بی چشم و روی من موقع نهار نمكدون آورد جلوووو 
چشم من، باورتون میشه خانم دكتر!؟ جلو چشم من تو 
غذاش نمک ریخت! مجری: وای چقد دردناك! بمیرم 
این  برات. خانم دكتر: شما چیكار كردی؟ من همیشه 
سوال رو از اون دوستانی كه مورد خشونت عاطفی قرار 
می گیرن می پرسم. زن: هیچی همون نمكدون رو جوری 
از پهنا كردم تو حلقش كه قوه ی چشایی اش ساقط شه. 
اون موقع كه یكم خون باال آورد ترسیده بودم تا شما 
گفتی یه لیوان آب خوردم، بند اومد. واااای...هنوزم تنم 
مور مور میشه!  دكتر: خب چیزی نگفت؟ این یک نوع 
خشونت عاطفی بوده و شكی نیست اما باید بررسی شه 
آیا خشونت كالمی هم صورت گرفته تا جامعه زنان رو 
از فقر اطالعات نجات بدیم. مثال نگفت این غذا چقد 
این هم مصداق خشونته!  میدونید كه  نمكه؟! چون  بی 
زن: نههههه قدرت تكلم نداره كه! دفعه پیش خودتون 

گفتید با زبون حلش كنم، منم زبونشو... البته بعدش دلم 
بزنه  نتونست حرف  ولی  بردمش  دكتر  چندبار  سوختا. 
دیگه. فقط خانم دكتر جان، من مطمئن باشم كه علیه من 
دیگه خشونتی صورت نمی گیره؟؟ من استرس هنوز تو 
تنمه! دكتر: نه عزیزم. تو كار درستی كردی! خدانگهدار.
زن۲: الو، الووو، خانم دكتر! دكتر: چی شده جانم؟ زن۲: 
راستش من یه لباسی از بهترین مزون تهران خریدم. چشم 
تون روز بد نبینه!دكتر: شوهرت كتكت زد؟ گفت حق 
نداری اینو بپوشی؟زن۲: نه ولی وقتی پوشیدم برگشته میگه 
خوب شدی! همین! یعنی نه یه جمله چقد خوشگل شدی! 
نه هیچی! “خوب شدی” رو كه خونه بابام هم میتونستم 
بشنوم! دكتر شما كه دكتری نمیدونی بیرون زدن حدقه 
چشم قابل درمانه یا نه؟ دكتر: شما بعد برنامه زنگ بزن. 
تلفن بعدی.زن3: الو خانم خشم فزون راستش چطوری 
آبجیم  میگه  هی  شوهرم  این  ام...  قربانی  یه  منم  بگم. 
خانمه. بابا خانمش منم! نمیفهمه كه! اَه! حتی زورش میاد 
بهم بگه دوستم داره؛ مثال اون سری كه منو پاریس برده 
بود. كنار برج ایفل سلفی میگرفتم گفتم بگه دوستم داره، 
بذارم اینستا نگفت كه! منم همونجا بلیط گرفتم برگشتم 

زهرمارش شه!دكتر: بله. خشونت علیه زنان داره تبدیل 
به یک معضل میشه.زن3: اینو كه صدبار گفتید. پزشكی 
بده؟؟؟!  دیه  رفتارها  این  بابت  نمیشناسید  ای  قانونی 
دكتر: نه متاسفانه این موارد پیگرد قانونی نداره.زن3: آخه 
تا كی نقض حقوق زنان!؟ دكتر: میفهمم خیلی سخته. 
ولی امیدوارم یه قانون اعدامی، چیزی بذارن بلكه مشكل 
همه زنان عزیز حل شه.مجری: درود بر زن بودنت خانم 
دكتر! بعدی لطفا.مرد: سالم خانم دكتر. من خیلی زنم 
رو دوست دارم واسه همین نمیذارم این برنامه شما رو 
ببینه. آخه فكر نمی كنید با اضافه كردن چیزای روتین 
زندگی و ساده به دسته بندی خشونت ها علیه زنان، دارید 
بیشتری درحقشون  ظلم  این  كنید؟  زن رو ضعیف می 
نیست؟دكتر: چی؟؟ تو به زن ها گفتی ضعیفه؟؟؟ چنان 
بیارم. زن تو هم زنگ میزنه واسه مشاوره  بالیی سرت 
بر  عزیز سرزمینم عالوه  زنان  دكتر: خب  وایسا!  دیگه. 
مصادیقی كه گفته شد مثل انتقاد از دستپخت، تعریف 
از مادرشوهر و خواهرشوهر، نگفتن جمالت عاطفی و ... 
اگر همسرتون نذاشت برنامه ای رو ببینید مطلع باشید این 
هم یک نوع خشونت عاطفیه و فورا با ما تماس بگیرید.

به من گفت ضعیفه!

31104

با رعایت اصول مهندسی میزبان شهروندان دارای معلولیت باشیم.
روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان جنوبی
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چگونه مخارج سازمان را کم کنیم؟

سریع ترین راه برای افزایش درآمد، کاهش هزینه هایی 
است که به چشم نمی آیند و هزینه باالیی را به شرکت 

تحمیل می کنند:
 ۱.هزینه تبلیغات خود را با صاحبان دیگر کسب وکارها 
قسمت کنید: شما می توانید تبلیغات خود را با کسی که 
کسب وکاری مکمل کسب وکار شما دارد، شریک شده و 
هزینه تبلیغات خود را به نصف برسانید. روش دیگر این 
است که از دیگر صاحبان کسب وکارها بپرسید آیا تمایل 
تبلیغ  شما  اجتماعی  یا شبکه های  در وب سایت  دارند 
کنند؟ با اینکار می توانید درآمد زیادی را نصیب خود کنید.
۲. لوازم و مبلمان دست دوم بخرید: شما با خرید مبلمان 
و لوازم دست دوم می توانید بخش بزرگی از هزینه های 

خود را کم کنید.
۳. نیروی پاره وقت بگیرید: اگر کار زیادی ندارید، به جای 
پاره وقت  نیروی  از  می توانید  تمام وقت  نیروی  گرفتن 
استفاده کنید و ساعتی به او پول بدهید. با اینکار بخش 

بزرگی از درآمد شما ذخیره خواهد شد.
۴. لیست ایمیل خود را آپدیت کنید: اگر حراج بزرگی 
داشته باشید و با ارسال انبوه ایمیل به بازار هدف اشتباه، 
بخواهید مردم را به سمت خود بکشانید، فقط پولتان را 
دور می ریزید. پس لیست ایمیل خود را آپدیت کنید و 
ایمیل هایتان را برای کسانی بفرستید که به کسب وکار 

شما عالقمند هستند.
۵. تهاتر کنید: شما می توانید به جای خرید کاال از شرکت، 
با آن ها تهاتر کنید، و کاال و یا خدمات خود را با چیزی که 

می خواهید مبادله کنید.
از شرکت ها  بسیاری  کنید:  قسمت  را  خود  فضای   .۶
ساالنه با اجاره دادن سالن کنفرانس خود، درآمد زیادی 

را نصیب خود می کنند.

احساس شکست!

او  داد.  انجام  جالبى  آزمايش  دانشمندى  روزي 
ديوار  دادن يک  قرار  با  و  يک صندوقچه ساخت 
شيشه اى در وسط صندوقچه آن  را به دو بخش 
تقسيم  کرد.در يک بخش، ماهى بزرگى قرار داد 
و در بخش ديگر ماهى کوچکى که غذاى مورد 
عالقه ماهى بزرگتر بود. ماهى کوچک، تنها غذاى 
ديگرى  غذاى  او  به  دانشمند  و  بود  بزرگ  ماهى 
کوچک،  ماهى  شکار  براى  بزرگ  ماهى  نمى داد. 
با  بار  برد ولى هر  به سويش حمله  بارها  و  بارها 
ديوار شيشۀ که وجود داشت برخورد مى کرد، همان 
از غذاى مورد عالقه اش  را  او  ديوار شيشه اى که 
ازحمله  بزرگ  از مدتى، ماهى  جدا مى کرد. پس 
به ماهى کوچک دست برداشت. او باور کرده بود 
که رفتن به آن سوى صندوقچه غير ممکن است! 
در پايان، دانشمند شيشه ي وسط صندوقچه را 
برداشت و راه ماهي بزرگ را باز گذاشت. ولى ديگر 
هيچگاه ماهى بزرگ به ماهى کوچک حمله نکرد 
و به آن سوى صندوقچه نيز نرفت! مى دانيد چـرا ؟ 
ديوار شيشه اى ديگر وجود نداشت، اما ماهى بزرگ 
در ذهنش ديوارى ساخته بود که از ديوار واقعى 
باوري   ! باور خودش بود  بلند  سخت تر، آن ديوار 
 از جنس محدوديت ! باوري به وجود ديواري بلند

و غير قابل عبور ! باوري از ناتوانى خويش

مى توانى بخاطر رقابت نگران شوى،
 يا اينکه بر روى چيزى که در مقابلت قرار 
دارد تمرکز کنى و به سرعت حرکت کنى.

خوشبختى مثل آن قصرهايى در داستان هاى
 پريان است که توسط اژدها محافظت مى شود:

 بايد مبارزه کنيم تا بتوانيم آن را فتح کنيم.

آنان که ز دام نفس خود وارستند
در ديده ما جمال جانان هستند
ما عاشق جلوه تو چون گرديديم

حاشا که در اين زمانه خوبان هستند )ناقوس(

براى شناخت قلب و ذهن هر شخص، نگاه نکن
 که چه چيزى بدست آورده، بلکه اشتياق

 بدست آوردن چه چيزى را دارد.

از کسانى که تصور مى کنند پر حرفى نشانه
 دانش، سکوت نشانه نادانى، و دلبستگى

 نشانه هنر است دورى  کنيد.

یا تا به حال با خود گفته اید »اگه فقط شهامتشو داشتم«؟  
آیا تا به حال گذشته نگاه کرده اید و آرزو کردید که کاشکی 
شجاع تر بودید؟ به احتمال زیاد این اتفاق بارها برایتان افتاده 
است. همه ما نیاز داریم که در شرایطی شجاع باشیم. ولی 
باید این موضوع را قبول کرد که حرف زدن از شجاع بودن 
آسان تر است تا عمل کردن به آن.  نکته اینجاست که 
 هیچ کس با مصونیت در مقابل ترس متولد نشده، و همه ما 
می توانید یاد بگیریم که بر آن غلبه کنیم. بنابراین شجاعت 
خصلتی نیست که فقط آدم های خوش شانس از آن بهره 
مند شوند، بلکه یک مهارت است، رفتاری که می توان 
آن را یاد گرفت. و مثل تمام مهارت ها، می توان آن را با 
تمرین تقویت کرد و در آن ماهر شد. درست همانطور که 
عضالت خود را در باشگاه ورزشی می سازید، می توانید 
شجاعت خود در زندگی را با داشتن برنامه ای روزانه برای 
»تمرین شجاعت« بسازید.مطمئن باشید که اگر در طول 
10 روز آینده حداقل یک کار شجاعانه را روزانه انجام دهید، 
احساس شجاع بودن بیشتری پیدا خواهید کرد و آینده شما 

نیز روشن تر خواهد شد.
1. هدفی جسورانه تعیین کنید

ما بیشتر از اینکه به خاطر شجاعت خیلی زیاد با ناکامی 
بزدلی خود شکست می خوریم.  مواجه شویم، به خاطر 
و  )کسب  دارد  وجود  شما  زندگی  از  قسمتی  اگر  پس 
راضی  آن  از  که  دیگران(  با  روابطتان  بدنتان،  کارتان، 

نیستید، هدفی جسورانه برای خود تعیین کنید که واقعًا 
به شما انگیزه دهد. اهدافی شبیه به این که درآمد خود 
را در دو سال آینده دو برابر کنید، یا در یک مسابقه دوی 
ماراتن شرکت کنید. بیشتر آدم ها خودشان را دست کم 
می گیرند و هرگز متوجه نمی شوند که چه قابلیت هایی 
دارند. شما یکی از این آدم ها نباشید. پیش از اینکه بزرگتر 

عمل کنید، الزم است که بزرگتر فکر کنید.
 2. به فرصت های خوب جواب منفی دهید

های  مشغله  با  را  خود  روز  تمام  که  است  آسان  خیلی 
مشغله  جور  چه  که،  اینجاست  سؤال  کنید.  پر  مختلف 
هایی؟ اگر به خیلی از پیشنهادات، دعوتنامه ها و فرصت 
های »خوبی« که سر راهتان قرار می گیرد جواب مثبت 
دهید، ممکن است تمام ظرفیت خود برای انجام کارهای 
واقعاً فوق العاده ای که منتظرتان هستند را استفاده کنید.  
است  ممکن  است  معنی  این  به  دادن  منفی  جواب  آیا 
گهگاهی دیگران را دلسرد کنید؟ مطمئناً همینطور است. 
خودتان دلسرد شوید.  بعداً  اینکه  تا  بهتر است  این  ولی 
بعضی وقت ها باید به فرصت های خوب جواب منفی 

دهید تا برای فرصت های فوق العاده فضا ایجاد کنید.
3. چیزی که می خواهید را درخواست کنید

که  چیزی  که  کنید  می  پیدا  دلسردی  احساس   اگر 
می خواهید یا نیاز دارید را به دست نمی آورید، به این فکر 
کنید که شاید اصاًل آن را درخواست نکرده باشید. دیگران 

نمی توانند ذهن شما را بخوانند، و اینکه انتظار داشته باشید 
این کار را انجام دهند اغلب منجر به دلسردی و خشم می 
شود. اگر چیزی وجود دارد که آن را می خواهید، باید حاضر 
باشید که آن را درخواست کنید. به راستی، چه چیزی را 
ممکن است از دست دهید؟ حتی اگر به شما جواب منفی 

دهند، حداقل می دانید که در چه شرایطی قرار دارید.
4. معذرت خواهی کنید

بعضی  شوید.  می  اشتباه  دچار  و  نیستید،  کامل   شما 
حسادت  حتی  یا  نفس  به  اعتماد  عدم  غرور،  ها   وقت 
می تواند بر شما غلبه کند. درست همانطور که برای هر 
کس دیگری نیز این اتفاق می افتد. در چنین شرایطی، 
به اندازه کافی مسئوالنه رفتار کنید که آن را بپذیرید و 
اگر  کنید، حتی  دادید عذرخواهی  انجام  که  کاری  برای 
هر آسیبی که وارد شده غیر عمدی بوده، و سعی کنید آن 

را جبران کنید.. روابط شما این گونه قوی تر خواهد شد.
 5. برای حق خود ایستادگی کنید

این قانونی کلی در زندگی است که هر چیزی که تحمل 
کنید به سرتان می آید. اگر تحمل کنید که کسی به حد و 
حدود شما تجاوز کند، کنایه های نیشدار به شما بزند یا 
اینکه در هنگام فرصت ها شما را نادیده بگیرد، به طور 
کلی می توانید انتظار داشته باشید که اتفاقات مشابه باز هم 
برایتان رخ دهد. با ایستادگی نکردن برای چیزی که تحمل 
می کنید یا نمی کنید، شما در حس حقارت خود شریک 

خواهید شد. پس برای حق خود ایستادگی کنید، به مردم 
بفهمانید که انتظار دارید چگونه با شما رفتار شود و جلوی 

کسانی که می خواهند شما را بترسانند خم نشوید.
6. خود را به رخ بکشید

خیلی ها به اشتباه ترویج شخصی را با خودبینی یکسان می 
دانند. در دنیای کسب و کار امروز، ترویج شخصی موضوعی 
بسیار مهم است. پس فروتنی غلط را کنار بگذارید. حمایت از 
خودتان به معنی نشان دادن برتری یا خودبینی نیست، بلکه 
باعث می شود افراد کمک کنند که استعدادهایتان را مطرح 
کنید. بهرحال، هر چه افراد بیشتری بدانند که چه چیزی می 

دانید، افراد بیشتری می توانند کمک کنند که به آن برسید.
7. کارهای خالف قاعده  انجام دهید

یا آزرده کردن  از توهین کردن  خیلی وقت ها، ترس ما 
دیگران جلوی ما را از گفتن چیزی که الزم است گفته شود، 
می گیرد. حرفه شما هر چه که باشد، باید تمایل به انجام 
ریسک داشته باشید، حرف های خود را به گوش دیگران 
برسانید و وقتی که با تفکر دیگران موافق نیستید، مخالفت 
کنید. پس اجازه ندهید که تمایل درونی شما برای اینکه 
دیگران دوستتان داشته باشند جلوی شما را بگیرد که با 
احترام نظرات خود را بیان کنید. وقتی تمام تالش شما این 
باشد که بتوانید با دیگران وفق پیدا کنید و آرامش را حفظ 
کنید، تفاوتی که می توانید ایجاد کنید را نادیده می گیرید. 

بعضی قاعده ها را باید زیر پا گذاشت.
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حرف های ابریشمی موفقیت

شعر روز 

پیامک

عارفانه روز 

یک لحظه مکث کن

نگرش

آیه روز  

و اگر تو را تکذیب کنند قطعا پیش از تو ]هم[ فرستادگانی تکذیب شدند و ]همه[ کارها به 
سوی خدا بازگردانیده می  شود. سوره فاطر/ آیه ۴ 

حدیث روز  

محبوب ترین اعمال نزد خدا شادمانی ای که به مومنی برسانی گرسنگی اورا برطرف کنی گرفتاری او را برطرف سازی .
 پیامبر اکرم )ص(

سبک زندگی

تمرین شجاعت؛ از همین لحظه شروع کنید

جدول کلمات                        

شیر  علی  امیر  از  اثری  افقی: 
نویسندگان   و  در حال شعرا  نوایی 
مهمانی  و  جشن   -2 یادداشت   -
برده شده  بین  از  فایده -  - جمع 
3- مطلبی را به یاد و ذهن کسی 
افکندن - جمع جسم - زمخت  و 
ناهموار 4- خویشاوند - برهنه - دنیا 
و گیتی 5- رودی در اروپا - مهربان  
و بخشاینده - از سبزیجات پیچ دار- 
شهر و بندری در امارات متحده  6- 
رهبر و پیشوا - آماسیده - مساوی 
ای  چشمه   - زندگی  وسایل   -7
در بهشت - پاینده و نابود نشدنی 
8- از پیامبران الهی - خزنده گزنده 
-  ضرر و زیان 9- الزم  و ضروری 
تیره  ساز  متحیر-  و  سرگشته    -
10- از حروف ندا - نوعی از طبل 
که باد و چوب باریک نواخته می 
از  شود - ستاره صبح 11- جای 
اغیار - از کتب مقدس هندوان - 
از بزرگان شعر و دب در قرن هفتم 
 - گلستان  و  بوستان  آثار  صاحب 
تلخ 12- سخن و خبر -  اواره - به 
پایان رسیده 13- صید- دور و فراق 
- پاکی 14- دسیسه - خانه نشین 
از   - رطوبت  حلقوم 15-  کردن- 

هنرمندان زن سینما و تلوزیون ایران

شهر  به  شهری  از  عمودی: 1- 
 -2 ورزیدن  امتناع  رفتن-  دیگر 
تاخت و تاز در میدان - نام قدیم 
بخشش  و  عطا   - تیسفون  شهر 
کشنده  سمی  با  مار  بدترین   -3
- خواننده کتاب یا قرآن - پیکار 
کردن 4- اثری از اریستوفان شاعر 
توقف  و  تاخیر   - یونانی  نامدار 
5- شکوفه خرما - گل ته نشین 
ورزشی  عدد   - نیرومند   - جوی 
و  تیزی   - بانگ  و  صوت   -6
برندگی - اتفاق و ماجرا 7- ناگزیر 
و ناچار - زن گندمگون - همسایه 

8- وجود ندارد- گلدسته - مقیاس 
سربها   -9 کیلومتر  شش  قریب 
مورد  درختی  است  صمغی   -
استفاده در صنایع نساجی و کاغذ 
سازی- از ادبای قرن 6 و 7 مولف 
مفتاح العلوم 10- دانسته و دریافت 
آتش   - بساط  و  فرش   - شده 
 - فرمان  و  دستور   - دریا   -11
ابوالبشر - رمق 12- کفش چوبی 
- شهری در هلند 13- همیشه و 
جاوید - بسیار درخشنده - مکر و 
حیله 14- شهد و انگبین - آگاه و 
هوشیار - رود عمده استرالیا 15- 
باستانی و دیدنی کرمانشاه  اثار  از 

- سخن شخص بزرگ.
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123456789101112131415
1
2
3
4
5
6
7
8
9
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11
12
13
14
15

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

حمل  اثاثیه منزل با خاور 

مسقف و کارگر ماهر

)ضمنا کارگر تنها نیز داریم(

09159639065 
 علـی آبادی 

به یک آقا آشنا به امور نمایشگاه 
اتومبیل و مکانیک خودرو ترجیحا ساکن 

بیرجند نیازمندیم.09156032407

به دو نفر نیروی خانم و آقا
 )نوجوان( با سابقه کار جهت کار 

در غذای آماده نیازمندیم.
09155624508

32442981
یک شرکت پخش

 به چند نفر ویزیتور جهت همکاری 
با حقوق ثابت و پورسانت و بیمه 

نیازمند است. 
32322408-09153620824

مغازه لوازم یدکی خودرو با موقعیت 
عالی و سابقه دیرینه به فروش 

می رسد. 09158254172

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

  09157916870- علی آبادی

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

ساعت تماس: 20الی 22    09017866642  

نقاشی ساختمان
  اجرای رنگ های روغنی، پالستیک، اکرولیک،

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

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

را تجربه کنید.   09158668002

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

ی
ین

ضم
د ت

رص
د د

ص

سمساری و لوازم خانگی
خرید و فروش با ما 

به نفع شماست
  09155614521 - زارع

نصب داربست فلــــزی
 با قیمت مناسب در اسرع وقت  

09153637507 - حسینی 

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

قیمت در سطح استان نقدا خریدار است. 
بین رجایی 21 و 23   

09036240644  

نقاشـی ساختمـان
رنگ روغن - آکرولیک 

 پالستیک - کناف 
و نظافت پایان کار

 09152641848- جعفری

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

32435686-09365237014 09157063220 - خسروی

100 درصد 

تضمینی

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

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

فروشگـاه پـارس پـرداز
مشاوره رایگان ، خرید لپ تاپ ) ارسال رایگان (

بیرجند- بیست متری اول شرقی مدرس - پالک 16
09357787955
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بدمینتون باز بیرجندی تنها نماینده ایران
 در مسابقات پاراآسیایی امارات

بانوی ملی پوش خراسان جنوبی به عنوان تنها نماینده ایران در سومین 
دوره بازی های پاراآسیایی جوانان 2017 امارات به مصاف حریفان خود 
خواهد رفت.رضوان ناصری گل تمرینات خود را تا 17 آذر در تهران 
زیر نظر نگین امیری پور بدمینتون باز بیرجندی تنها نماینده ایران در 
مسابقات پاراآسیایی اماراتمربی تیم ملی، انجام می دهد و پس از آن 
همراه با کاروان خلیج فارس عازم امارات می شود.رقابتهای پاراآسیایی 
جوانان با شرکت 600 ورزشکار در 10 رشته ورزشی از 19 تا 24 آذر به 

میزبانی دبی برگزار می شود. 

نتایج بازی رایانه ای خلیج عدن مشخص شد

برای دومین بار مسابقات رایانه ای خلیج عدن و بازی های موبایلی در 
استان برگزار شد.این مسابقات که در روزهای نهم و دهم آبان ماه در 
نمایشگاه الکامپ به صورت آزاد و تک به تک برگزار و به نفرات برتر 
جوایزی اهدا شد. این مسابقات درراستای ترویج بازیهای رایانه ای ایرانی 
باهمت سازمان سراج وبا همکاری ورزش های الکترونیک استان یک 

دوره مسابقات دررشته خلیج عدن برگزارشد.
 

پیگیر برگزاری دیدار دوستانه هستیم

بازیهای  تکلیف  اینکه  بیان  با  ایران  فوتبال  فدراسیون  رئیس   - ایرنا 
تدارکاتی تیم ملی در جلسه روز دوشنبه مشخص خواهد شد، گفت: 
پیگیر انجام بازی دوستانه با تیم های قدرتمندی مانند لهستان، مکزیک 
و هلند هستم. وی ادامه داد: به طور قطع بازی دوستانه با تیم های هم 
گروه ایران عملیاتی نیست. اما قول می دهیم انجام دیدارهای تدارکاتی 
در تاریخ سوم و هفتم فروردین ماه 97 که روزهای فیفا می باشد با دو 

تیم صاحب نام و قدرتمند فوتبال انجام شود.

محرومیت مربی پرسپولیس و جریمه علی دایی

ایرنا -طبق آراء کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال در هفته سیزدهم 
رقابت های لیگ برتر باشگاه های کشورسرپرست تیم پدیده، سرمربی، 
مربی و بازیکن تیم سایپا، باشگاه سیاه جامگان و بازیکن این تیم، باشگاه 
و مربی پرسپولیس و بازیکن تیم پارس جنوبی جم با محرومیت، جریمه 

و تذکر کتبی مواجه شدند.

بازی با ایران کلید موفقیت ما در جام جهانی است

تیم   ملی فوتبال مراکش باید در اولین دیدار خود در جام جهانی 201۸ 
روسیه به مصاف تیم   ملی فوتبال ایران برود. سرمربی تیم   ملی فوتبال 
مراکش گفت : بازی اول ما در جام جهانی روسیه  اهیمت بسیار زیادی 
برای ما دارد. در واقع این بازی کلید موفقیت ما در جام جهانی 201۸ روسیه 

است. ما حتما باید در این گروه تیم   ملی فوتبال ایران را شکست دهیم.

میوه های خشک برای 
کاهش وزن مؤثرند! 

تغذیه  متخصصان  از  بسیاری  سالمانه- 
تا  شده،  خشک  میوه های  که  باورند  این  بر 
استفاده  مورد  متعادل  صورت  به  که  زمانی 
به  مناسب  و  مغذی  انتخابی  بگیرند   قرار 
حساب می آیند. تحقیقات جدید نشان داده اند 

سالم  با  رژیمی  خشک  میوه های  خوردن 
 : : پسته  است1 .  ارتباط  در  چاقی  کاهش  و 
.هر 100 گرم از آن 562  کیلوکالری به بدن 
می رساند.- 2.آلوی خشک: هر 100 گرم از 
 .3   . دارد-  کالری  کیلو   240 محصول  این 
زردآلوی خشک  گرم  زردآلوی خشک: 100 
تنها 200 کیلوکالری دارد و یکی از  بهترین 

میوه های خشک برای کاهش وزن است. 

سالمت نیوز- کدو تنبل یکی از آن غذاهای فصلی است که االن 
دقیقا در فصلش قرار داریم. اگر به دنبال خوردن غذایی سالم هستید، 
کدو تنبلی یکی از بهترین های این فصل است.- احساس سیری 
کنید.هر 2۸ گرم تخم کدو تنبل، حاوی 1.7 فیبر است و هر فنجان 
تقویت  است.2-  فیبر  گرم   3 و  کالری   50 حاوی  تنبل  کدو  پوره 
 A بینایی:تنها مقداری کدو تنبل، دو برابر نیاز روزانه تان ویتامین

دارد که بینایی را بهبود می بخشد. همچنین این ویتامین، اختالل در 
عملکرد شبکیه را در افراد مبتال به رتینیت پیگمانتوزا کند می کند، 
این بیماری چشمی می تواند حتی باعث کوری شود.3- کاهش فشار 
خون:روغن تخم کدو تنبل سرشار از فیتواستروژن ها است که طبق 
تحقیقات، برای پیشگیری از فشار خون مناسب است.4- خواب راحت 
تر:تخم کدو تنبل سرشار است از تریپتوفان، آمینو اسیدی که می تواند 

باعث احساس خواب آلودگی شود. تریپتوفان همچنین به بدن کمک 
می کند سروتونین تولید کند. انتقال دهنده عصبی که باعث می شود 
احساس آرامش و راحتی کنید. 5- از پکیجتان محافظت می کند:کدو 
تنبل  مخصوصا تخم کدو تنبل  حاوی مقدار زیادی بتا کاروتن و دیگر 
آنتی اکسیدان ها است که خواص ضد سرطانی دارند. تخم کدو تنبل 

می تواند مخصوصا برای آقایان مفید باشد.

خوردن کدو حلوایی چه مزایایی برای بدن دارد؟

شایع ترین دالیل خشکی چشم
 را بشناسید 

سالمت نیوز-اگر خشکی چشم، قرمزی و دیگر 
آزارتان می دهد، و  اتفاق،  این  از  عوارض ناشی 
خسته  قبل  از  زودتر  روزها  این  چشم های تان 
می شوند، این مطلب را بخوانید. 1.آلرژی، یکی 
چشم  خشکی  به  دچار شدن  شایع  دالیل  از 

است. - 2. مصرف برخی داروهای خاص، مانند 
آنتی بیوتیک ها، احتمال خشک شدن چشم را بیشتر 
می کند- 3.  دود، گردوغبار، سرما یا گرمای شدید، 
می توانند زمینه را برای خشکی و سوزش چشم 
فراهم کنند- 3. عرق کردن، آب بدن را کم می کند 
و چشم ها را خشک می کند-4. کسانی که میانه ای 
با عینک آفتابی ندارند یا از عینک هایی که فریم 

می کنند استفاده  دارند  باریکی 

گیاهانی سرشار از پروتئین 
که برای بدن الزم اند

باورند  این  بر  تغذیه  متخصصان  تبیان-  
گیاهان خطر  پایه  بر  غذایی  رژیم های  که 
چاقی  دیابت،  قلبی،  های  بیماری  به  ابتال 
گیاهان  دهند.  می  کاهش  را  سرطان  و 
های  چربی  و  فیبر  پروتئین،  از  غنی  منابع 

مواد  ها،  ویتامین  میزبانان  و  هستند  سالم 
شیمیایی  مواد  و  ها  اکسیدان  آنتی  معدنی، 
گیاهی نیز محسوب می شوند تنها کافیست 
را  هستند  پروتئین  از  سرشار  که  گیاهانی 
برای چند روز در هفته به رژیم غذایی تان 
سویا-  لوبیا-  عدس-   مانند:   کنید  اضافه 
دانه های کنف- :دانه های چیا-  دانه های 

آفتابگردان- کلم بروکلی است .

خواص جوانه گندم 
برای سالمتی چیست؟

از  عالی  منبعی  گندم  جوانه  نیوز-  سالمت 
های  چربی  و  فیبر  کنار  در  گیاهی  پروتئین 
سالم، منیزیم، زینک، تیامین، فوالت، پتاسیم 
که  باورند  این  بر  است.متخصصان  فسفر  و 
آزاد  های  رادیکال  مقدار  ها،  اکسیدان  آنتی 

تحقیقات  و  دهند  می  کاهش  را  بدن  در 
نشان داده منابع طبیعی آنتی اکسیدان برای 
یک  هست  بهتر  ها  بیماری  از  پیشگیری 
گرم   60 حدود  حاوی  گندم  جوانه  فنجان 
کربوهیدرات است. برخی متخصصان بر این 
عقیده اند که جوانه گندم، به تقویت سیستم 
ماندن  سالم  باعث  و  کند  می  کمک  ایمنی 

قلب و سیستم قلبی عروقی می شود.

درمان مشکالت پوستی با وانیل

ایسنا- پزشکان در بررسی های خود به ترکیبی 
دست پیدا کردند که می تواند گزینه مناسبی برای 
درمان و پیشگیری از ابتال به پسوریازیس باشد.

پزشکان در این بررسی دریافتند شکل ترکیبی و 
ساختگی از عصاره وانیل به نام وانیلین می تواند 
وضعیت  باشداین  موثر  پسوریازیس  درمان  در 

بخصوص  پوست  خارش  و  قرمزی  موجب 
می شود  پاها  و  دست ها  زانو،  آرنج،  ناحیه  در 
درمان های موضعی می تواند به کاهش التهاب در 
مبتالیان به پسوریازیس خفیف و متوسط کمک 
به کاهش عالئم  تنها  نه  وانیلین  کند.ترکیب 
پسوریازیس کمک می کند بلکه در پیشگیری از 
آن هم موثر است زیرا پروتئین های التهابی عامل 

بروز این بیماری را مورد هدف قرار می دهد.

جوابیه مدیریت آموزش و پرورش به حادثه هنرستان ابوذر

در پی درج خبری مبنی بر مصدوم شدن انباردار هنرستان ابوذر بیرجند بر اثر ریزش سقف مدرسه در ستون حوادث  پس از اخذ استعالمات الزم از مدیریت آموزش و پرورش شهرستان بیرجند، مدیر 
محترم هنرستان و بیمارستان ولی عصر)عج(اعالم می دارد، جناب آقای وزیری مهر، انباردار محترم هنرستان ابوذر بیرجند به خاطر سردرد و بی حالی با تماس همکاران شاغل در آموزشگاه با اورژانس 
115 توسط اکیپ امدادی به اورژانس بیمارستان ولی عصر)عج( منتقل می شود. به استناد صورت جلسه همکاران هنرستان، در معاینه اولیه اکیپ، فشار خون باال)13( و مشکل روحی علت اصلی 
 بی حالی و ضعف، اعالم   می شود و در ادامه به بیمارستان منتقل می گردد. در بیمارستان و به استناد نامه مدیر محترم هنرستان در معاینه پزشک عمومی اورژانس مشکوک به اعتیاد می شوند

 که شاید بر اثر استفاده بیش از حد از داروها توسط ایشان بوده باشد. که این معاینه و  اعالم نظر پزشک معالج،  باعث واکنش شدید آقای وزیری می شود. در ادامه با استعالم اداره 
اطالع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش خراسان جنوبی از بیمارستان ولی عصر)عج( شهرستان بیرجند و پاسخ مکتوب بیمارستان مشخص می شود آقای وزیری در ساعت 
11:15دقیقه صبح چهارم آذر ماه 96 با عالیم سردرد و بی حالی توسط اورژانس 115 اعزام گردیده و توسط پزشک عمومی ویزیت شده و تحت درمان سرپایی قرا گرفته است. لذا 
ادعای ایشان مبنی بر بستری شدن سه ساعته دربخش مراقبت های ویژه بیمارستان کذب محض و شانتاژ رسانه ای از سوی ایشان بوده و حقیقت ندارد در ضمن در استعالم گرفته 
شده از آموزشگاه، گچ سقف انبار بر اثر بارندگی سال های قبل باد کرده بوده اما ریزش نداشته است که با میل گرد موجود در انبار توسط خود آقای وزیری ریزش می کند.البته علت 

و انگیزه اقدام نام برده در دست بررسی است.

۵ نفر مصدوم در حادثه برخورد دودستگاه پژو ۴۰۵ 

بر اثر برخورد دو دستگاه 405 در کیلومتر 7 محور بیرجند زاهدان، 5 نفر مصدوم 
شدند. امداد رسانی و رها سازی 3 نفر از مصدومین توسط تیم امدادی ایستگاه شماره 

یک به فرماندهیسر آتش نشان مجید عربی انجام شد.

ایزوگـام  شفیعـی
آسفالت )محوطه و پشت بام( و  قیرگونی

   09151630283 - 32225494 
صیادشیرازی، مجتمع میرداماد، واحد 98

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

میدان آزادی – ابتدای خیابان شهید برگی

با 10 سال بیمه

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 

تزئینات ساختمان رحیمی
کناف، دیوار پوش، کاغذ دیواری رنگ آمیزی، بازسازی منازل مشاوره و 
طراحی در محل -بیست متری سوم شرقی -  پالک 29     09155610111

 پیتــزا چانـو
پیتزا ، ساندویچ ، اسنک

ذرت  مکزیکی ،فالفل، سمبوسه
پیتـزا از ۳۵۰۰ تا ۲۰ هزار تومـان
انتهای غفاری ، خیابان نجات،بین نجات 1و  3
32345550-0915۸619030
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7
نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی:

حوزه های علمیه بزرگترین ایثار و جهاد را 
در تعلیم و تربیت نسل آینده انجام می دهند

این زحماتی که  فقیه گفت:  تسنیم-نماینده ولی 
شما بانوان حوزه علمیه در جهت تعلیم و تربیت 
صحیح برای نسل آینده می کشید و از عمر خود 
جهاد  و  ایثار  بزرگترین  می کنید  سرمایه گذاری 

دیدار  در  عبادی  آیت ا...  است.  بزرگی  هدیه ای  و 
کرد:  اظهار  خواهران  علمیه  حوزه های  بانوان  با 
کشورهایی که دیروز مسلک انحرافی کمونیستی 
در آن حاکم بود چقدر علیه دین تبلیغات کردند اما 
امروز همان کشور کمونیستی تبدیل به کشوری 
جهت  در  ما  دروازه های  می گوید  که  است  شده 
باز است.  از نوع اسالم اهل بیت  ترویج اسالمی 
مدیر حوزه  های علمیه  استان نیز در این دیدار با 
و  ایمان  تقویت  در  علمیه  حوزه های  اینکه  بیان 
اعتقاد مردم نقش مهمی دارد، گفت: ۸ حوزه علمیه 
خواهران در خراسان جنوبی وجود دارد و ۷۰۰ طلبه 

خواهر در این حوزه ها مشغول تحصیل هستند.

پاسخ نماینده ولی فقیه درباره 
بکار بردن لفظ »آیت ا...« برای ایشان

 نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بیرجند 
در پاسخ به سوالی درباره به کار بردن لفظ »آیت 
سید  نام  کمترین؛  این  گفت:...  ایشان  برای  ا...« 
علیرضا ، لقب: عبادی با پیشوند یک حاجی یک 
بار  چندمین  شناسند.اینک  می  تقریبا همه   = آقا 
کرده  ابالغ  منطوق  هم  و  مکتوب  هم  که  است 
و می کنیم بلکه تقاضا دارم؛ اسماء و القاب طبقه 
بندی بزرگان را به نام این حقیر پیوند نزنند.دوستان 
هم بدانند که اینگونه تعبیرات از قبیل این، بنده 
را بزرگ نمی کند، اّما بزرگان را کوچک می نماید 
و این شایسته نیست. آنهایی هم که تصور دارند 
از آن نوع تعبیرات خوش خواهد  این کمترین را 
آمد اصال چنین نیست.... به این وسیله از خود رفع 

مسئولیت دارم.12 آذر 96 سید علی رضا عبادی

هشدار مدیر کل هواشناسی استان
به کشاورزان و باغداران 

بیان  با  جنوبی  خراسان  هواشناسی  ایرنا-مدیرکل 
اینکه برای امشب وقوع یخبندان پیش بینی می شود 
گفت: کشاورزان و باغداران استان خراسان جنوبی 
برای جلوگیری از خسارت سرما به مزارع و باغ ها 
تمهیدات الزم را لحاظ کنند.علیرضا خندان رو اظهار 
سربیشه  شهرستان  گذشته  ساعت   24 در  کرد: 
در  شهر  سردترین  سانتیگراد  درجه   1۰ منفی  با 
در  امشب  اینکه  بیان  با  وی  است.  بوده  استانی 
خراسان جنوبی وقوع یخبندان پیش بینی می شود 
افزود: در 24 ساعت آینده وقوع یخبندان را داریم 
به  نسبت  بیرجند  هوای  دمای  حاضر  درحال  و 
است.  داشته  دما  کاهش  درجه   5 مشابه  مدت 

تعداد پروازهای فرودگاه
طبس افزایش یابد

تسنیم-معاون استاندار و فرماندار ویژه طبس در دیدار  با 
مدیرکل دفتر نظارت فرودگاه ها و مؤسسات هوانوردی 
ایران خواستار افزایش تعداد پروازها به فرودگاه طبس 
شد.طالیی مقدم با مدیرکل دفتر نظارت شرکت ها، 
سازمان  در  هوانوردی  مؤسسات  و  فرودگاه  ها 
هواپیمایی ایران دیدار و گفتگو کرد.وی در سفر دیروز 
خود به تهران از معاون درمان وزیر بهداشت، درمان 
و آموزش پزشکی نیز برای سفر به طبس دعوت 
کرد.وی که در پایتخت، پیگیر رفع مشکالت پرواز، 
درمان، معادن و صنعت طبس است گفت: جان بابایی، 
آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزیر  درمان  معاون 
پزشکی سه شنبه 14 آذر 96 به طبس سفر می کند.
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»مهاجرت روستاییان« دلیل افزایش حاشیه نشینی؛ استان مهاجرفرست است

ممنوعیت تردد خودروهای سنگین در محور بیرجند - قاین
 ایرنا - تردد خودروهای سنگین در محور بیرجند - قاین و بالعکس با توجه به تعطیالت پایان هفته در روزهای 14 و 1۷ آذر ممنوع است. رئیس پلیس راه استان اظهار کرد: با توجه 
به افزایش تردد و بازگشت مسافران، تردد تمامی خودروهای سنگین غیر از خودروهای حامل مواد سوختی و فاسد شدنی 14 و 1۷ آذر از ساعت 14 تا 23 در این محور ممنوع است. 

به گزارش پایگاه خبری پلیس سرهنگ حسین رضایی به رانندگان توصیه کرد با احتیاط بیشتری رانندگی و از سرعت و سبقت غیرمجاز خودداری و فاصله طولی را رعایت کنند.
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رئیس مجمع نمایندگان استان در
 دیدار با سفیر ایران در هلند:

محصوالت راهبردی 
خراسان جنوبی در کشور 
هلند معرفی می شود
خراسان  نمایندگان  مجمع  مقدم-رئیس  دادرس 
محصوالت  معرفی  برای  اینکه  اشاره  با  جنوبی 
راهبردی استان و زمینه صادرات آنها با سفیر ایران 
در هلند سخنانی مطرح شد گفت: مقرر شد در زمینه 
ایجاد نمایشگاه برای عرضه و معرفی محصوالت 
استان در هلند اقداماتی انجام شود.حجت االسالم 
عبادی اظهار کرد: در سفر اخیر به کشور هلند با 
مردم  کردیم.نماینده  دیدار  هلند  در  ایران  سفیر 
این  گفت:  مجلس  در  خوسف  و  درمیان  بیرجند، 
دیدار در رابطه با محصوالت استراتژیک خراسان 
که  بود  زعفران  و  عناب  زرشک،  ویژه  به  جنوبی 
زمینه صادرات آن به کشورهای اروپایی نظیر هلند 
و لهستان مورد بررسی قرار گرفت.عبادی افزود: در 
گام بعدی ما ترتیب برگزاری نمایشگاهی را در هلند 
ایجاد خواهیم کرد که فعاالن کشاورزی خراسان 
جنوبی بیایند و محصوالت خود را ارائه دهند که 
این  با  هلند  مردم  آشنایی  امر می تواند سبب  این 

محصوالت استان شود. 

 پخت نان یارانه ای دیگر به صرفه نیست

می  بیرجند  نانوایان  اتحادیه  سیما-رئیس  و  صدا 
جانبی،  های  هزینه  افزایش  به  توجه  با  گوید: 
پخت نان در نانوایی های یارانه ای دیگر به صرفه 
نیست. اکبر مردای گفت: 159 نانوایی یارانه ای در 
شهر بیرجند فعالیت می کنند. که دخل و خرجشان 
با هم جور در نمی آید.اکبر مرادی از افزایش نیافتن 
قیمت نان از سال 93 انتقاد کرد و افزود: در واقع 
قیمت نان همان نرخ نامه سال 91 است و تنها در 
سال93 ، 46 درصد قیمت آرد افزایش یافت و به 
تبع آن فقط 3۰ درصد قیمت نان گران شد.وی 
اولیه،  مواد  قیمت  این چند سال،  گفت: در طول 
حامل های انرژی، بیمه کارگر و اجاره بها افزایش 
پیدا کرده اما همچنان قیمت نان ثابت باقی مانده 
است. رئیس اتحادیه نانوایان بیرجند با بیان اینکه 
فعالیت نانوایی های یارانه ای در این شرایط بسیار 
در  ها  نانوایی  این  صاحبان  گفت:  است  سخت 
باید حق  نانوایی خود  صورت تصمیم به تعطیلی 
و حقوق کارگران بیمه شده خود که معموال 3 تا 
4 نفر هستند را بپردازند که توان پرداخت آن را 
ندارند. وی با اشاره به فعالیت 1۰ نانوایی غیر مجاز 
در  مجوز  بدون  ها  نانوایی  این  گفت:  بیرجند  در 
اداره  با همکاری  باید  منازل فعایت می کنند که 

بهداشت و اماکن جلوی فعالیت آنان را گرفت.

مرکز نگهداری کودکان بی سرپرست
و بدسرپرست خوسف ساخته می شود

ایسنا-فرماندار شهرستان خوسف از کلنگ زنی مرکز 
در  بدسرپرست  و  بی سرپرست  کودکان  نگهداری 
شهرستان خوسف خبر داد و اظهار کرد: این مرکز 
با همکاری خیرین در زمینی به مساحت پنج هزار 
متر مربع ساخته خواهد شد.شفیعی گفت: برگزاری 
کاربردی  همایش های  و  آموزشی  کارگاه های 
کمک  اجتماعی  آسیب های  کاهش  در  می تواند 
شایانی کند.وی افزود: از دستگاه های متولی انتظار 
است در هر ماه حداقل یک کارگاه آموزشی برای 

جامعه هدف در شهرستان برگزار کنند. 

تعلیق دو راننده خاطی در بیرجند

گروه خبر-دو راننده اتوبوس شرکت واحد که دیروز 
در تقاطع خیابان غفاری و محالتی شهر بیرجند با 
یکدیگر درگیر شده بودند تا مشخص شدن موضوع، 
از کار تعلیق شدند.رئیس سازمان مدیریت حمل و 
نقل بار و مسافر شهرداری بیرجند گفت: دو راننده 
اتوبوس شرکت واحد در مسیر آزادی- سجاد شهر 
راننده  کردن  حرکت  کند  دلیل  به  که  محالتی   -
جلویی بر سر سوار کردن مسافر با یکدیگر درگیر 
شده بودند با تصمیم کمیته انضباطی رسیدگی به 
تخلفات رانندگی بخش خصوصی، به حالت تعلیق 
درآمدند.یداله غالمپور با بیان اینکه براثر این درگیری 
یکی از رانندگان مصدوم و به بیمارستان امام رضا)ع( 
بیرجند منتقل شد گفت: حال عمومی وی رضایت 
انضباطی  کمیته  در  موضوع  این  و  است  بخش 
خصوص  بخش  رانندگان  تخلفات  به  رسیدگی 
مطرح و با مقصر این درگیری برخورد خواهد شد.

اولین جشنواره شعر دانشجویی خاوران 
با معرفی نفرات برتر پایان یافت

دانشجویی خاوران  غالمی-اختتامه جشنواره شعر 
برگزار شد.این جشنواره که به همت حوزه هنری 
استان و با مشارکت دانشگاه بیرجند برگزار شد از 
شاعران منتخب در بخش های مختلف تقدیر به 
عمل آمد.مجید کریمان رئیس حوزه هنری با بیان 
اینکه 2۰5 اثر برای دبیرخانه ارسال و داوری شده 
است، ادامه داد: از مجموع اثرهای ارسال شده 93 اثر 
در حوزه شعر سپید، ۷۸ اثر در حوزه کالسیک و 36 اثر 
ویژه پیامبر رحمت )ص( بوده است.مجید سعدآبادی 
فراهانی داور در این مراسم گفت :اثرات این جشنواره 
 ها می تواند بعد از 4 یا 5 سال خود را نشان دهد

اخبار کوتاه
*  پلیس راهور خراسان جنوبی اعالم کرد: مهلت طرح 
بخشودگی دیرکرد جرایم رانندگی معوق تا پایان سال 

۹۵، پایان آذر به اتمام می رسد.
بهزیستی  پوشش  زیر  مددجویان  از  نفر   3۵  *
نهبندان با دریافت تسهیالت اشتغالزایی ، صاحب 

شغل شدند.
هزار  گفت:  بیرجند  دامپزشکی  رئیس شبکه   *
گاه  قلوه  و  گوشت  پاچه،  کله  کیلوگرم   ۵00 و 
گوسفندی توسط کارشناسان شبکه دامپزشکی در 
 یکی از سردخانه های بیرجند کشف و معدوم شد.
* تیم اداره بهداشت، امداد و درمان قرارگاه پدافند 
هوایی خاتم االنبیاء ، برای عرضه خدمات بهداشتی 
پزشکی در روستای سلم آباد شهرستان سربیشه 

مستقر شدند.
*  دو دستگاه ERCP و پالسما فرز برای اولین بار 
در خراسان جنوبی در بیمارستانهای رازی و ولی عصر 

بیرجند نصب و راه اندازی شد.
*   نشست علمی زمینه های رشد و شکوفایی فرهنگ 
شیعی در ایران پیش از عصر صفوی در دانشگاه بیرجند 

برگزار می شود
*  1۹۵ دانش آموز دختر بسیجی مدارس شهرستان 
طبس به مناطق عملیاتی جنوب کشور اعزام شدند.
اهمیت  به  اشاره  با  استان  گاز  مدیر عامل شرکت 
بازرسی مستمر از خطوط و تاسیسات گاز ، از نشت 
یابی23۵2 کیلومتر شبکه گازرسانی این استان از 

ابتدای امسال تاکنون خبر داد.

ارتش موظف به کاشت دو برابر درخت شد

بیرجند میزبان دیپلمات های 4 کشور خارجی
دادرس مقدم-استاندار خراسان جنوبی، با بیان 
اینکه روز دو شنبه چندین سرمایه گذار با پرواز 
صنعت وارد استان می شوند، افزود: در روزهای 
دوشنبه و سه شنبه این هفته همایشی با نام 
 سرمایه گذاری، تولید و اشتغال برگزار می شود.

اصلی  اهداف  از  یکی  الشریعه  مروج  دکتر 
که  است  گردشگری  زمینه  در  همایش  این 
و  اقتصادی  رونق  باعث  بخش  این  رونق 
ایجاد اشتغال خواهد شد.مقام عالی دولت در 
ما  های  اولویت  از  یکی  کرد:  اظهار  استان 
های  دیپلمات  حضور  گردشگری  زمینه  در 
خارجی است که تاکنون سرکنسول قزاقستان، 
تاجیکستان  سفیر  و  پاکستان  و  تاجیکستان 
برای حضور در همایش اعالم آمادگی کرده 
اند.مروج الشریعه با بیان اینکه باید برای جذب 
گردشگران زیرساخت های مورد نیاز آن هم 
آماده شود، ادامه داد: یکی از این زیرساخت ها 

شامل ایجاد ساختمانی برای ارائه محصوالت 
و  بیاض  دشت  ورودی  در  دستی  صنایع 
میلیون   4۰۰ بر  بالغ  اعتباری  با  خضری 

تومان می باشد تا از این ظرفیت 6 میلیونی 
زائرانی که به طبس یا مشهد می روند بتوان 
 استفاده کرد.به گفته وی همچنین گروه های 
بافت  دست  فرش  شناخت  برای  ای  ویژه 

آمد  خواهند  استان  به  کویر  های  ظرفیت  و 
که باید از این ظرفیت ها به درستی استفاده 
احیا گردد. نیز  بوم گردی  شود و خانه های 

 ۵ میلیارد برای رفع مشکالت 
محور بیرجند به قائن تزریق شد 

استاندار به محورهای خطرناک جاده ای اشاره 
 کرد و افزود: تسهیالت بانکی که برای آزادراه ها

 ارائه می شود اگر برای احداث بزرگ راه ها 
هم داده شود خیلی از مشکالت رفع می شود 
و ما این طرح رابه وزارت خانه داده ایم و نیاز 
الشریعه  به تصویب مجلس دارد.دکتر مروج 
داده  بانکی  تسهیالت  این  اگر  کرد:  اضافه 
شود مشکالت 1۷۰۰ پروژه نیمه تمام جاده 
تومان  میلیارد  و 5۰۰  هزار  به2  نیاز  که  ای 
بودجه دارد، برطرف می شود.وی همچنین از 
پرداخت 5 میلیارد تومان اعتبار از طرف منابع 
از مشکالت محور  اندکی  رفع  برای  استانی 

بیرجند به قائن خبر داد.

امکان اجرایی شدن انتقال آب از
خلیج فارس با کمک سرمایه گذاران

مقام عالی دولت در استان همچنین با اشاره به 
اینکه استان خراسان جنوبی دو دهه است که 
گرفتارخشکسالی می باشد، خاطر نشان کرد: 

برای رفع مشکل کمبود آب، طرح انتقال آب 
از سه بخش دریای خزر، تاجیکستان و خلیج 
الشریعه  مروج  است.دکتر  شده  ارائه  فارس 
اضافه کرد: از آنجا که انتقال آب از دریای خزر 
و تاجیکستان مشکالت زیادی برای استان به 
همراه خواهد داشت بهترین گزینه انتقال آب 
از خلیج فارس می باشد که مبدا ورودی آن 
بلوچستان، خراسان جنوبی و بعد  سیستان و 
خراسان رضوی است. وی بیان کرد که از هر 
خط این انتقال آب 3۰۰ میلیون مترمکعب آب 
خواهیم داشت که در شرب و صنعت به کار 
گرفته می شود و روزانه 1۰ هزار تومان برای 
آن باید هزینه کنیم که حدود 3 میلیارد دالر 
هزینه دربردارد و به همین دلیل نیاز به سرمایه 
گذار داخلی و یا خارجی و یا فاینانس داریم.

وی افزود: امیدواریم که در سال 9۷ این کار با 
اولویت خراسان جنوبی اجرایی شود

عکس: اکبری

فقط7 خانه تملک نشده در مسیر بازگشایی سه راه اسدی به خیابان موسی بن جعفر)ع( وجود دارد

هفت خوان» فرزان«
کاوش- سال ۸4 بود که طرح بافت فرزان با 
هدف بازآفرینی بافت ناکارآمد شهری مطرح 
شد، در دنباله این طرح قرار شد تا مسیر سه 
راه اسدی تا موسی بن جعفر بازگشایی شود و با 
افتتاح پل موسی بن جعفر، این دو خیابان برای 
کاهش ترافیک به یکدیگر متصل شود. اما پس 
از گذشت 12 سال از این طرح ، نه تنها منطقه 
ارتقا پیدا نکرد بلکه موجی از اعتراضات مردم 
مشکالت  داشت.  دنبال  به  را  خیرآباد  محله 
شدن  تخریب  منازل  دلیل  به  که  بهداشتی 
منطقه ایجاد شده است، مشکالت امنیتی را 
نشست  در  دیروز  داشت. صبح  دنبال  به  نیز 
بررسی مشکالت طرح فرزان،  معاون عمرانی 
فرماندار بیرجند عنوان کرد: هم اکنون ۷ واحد 
مسکونی در مسیر سه راه اسدی به موسی بن 
جعفر بیرجند قرار دارد که هنوز تملک نشده 
است و تالش می شود با کمک شهرداری و 
این  ایران  بهسازی شهری  و  شرکت عمران 
واحدها تملک شود.عدل معاون عمرانی شهردار 
بیرجند هم با اشاره به پیشرفت 95 درصدی 
اجرای طرح پل موسی جعفر اضافه کرد: در 

صورت تملک ۷ واحدی که مانع اجرای طرح 
است، این پل در اسرع وقت افتتاح خواهد شد. 

عدل تاکید کرد: یکی از دغدغه های شهرداری  
بیرجند، بحث بافت فرزان است چون این طرح 

سبب شده که مردم به بازآفرینی اعتماد نداشته 
باشند.کمیلی دوست، مدیرعامل شرکت عمران 

و مسکن سازان خراسان جنوبی نیز درخواست 
ها و مشکالت ساکنان و کسبه محله را بیان 

تجاری،  واحدهای  برخی  به  گاز رسانی  کرد: 
آسفالت معابر، ساماندهی فضاهای خالی، جمع 

مسائل  بهبود  ساختمانی،  های  نخاله  آوری 
از  گرد  ول  سگهای  آوری  جمع  و  بهداشتی 

جمله این درخواست ها بود.

آمادگی پیگیری این طرح 
در وزارت راه و شهرسازی

با اشاره به پایان قرارداد  فرماندار بیرجند هم 
با  ایران  شهری  بهسازی  و  عمران  شرکت 
اعالم  فرزان  طرح  اجرای  برای  شهرداری 
کرد: تمدید این قرارداد بزودی در نشستی با 
حضور شهردار، اعضای شورای شهر، مسئوالن 
و  ایران  شهری  بهسازی  و  عمران  شرکت 
اجرای  روند  تا  بررسی خواهد شد  فرمانداری 
طرح فرزان سرعت گیرد. ناصری با درخواست 
از شهرداری برای ورود جدی تر به طرح فرزان 
و کمک به شرکت عمران و بهسازی شهری 
ایران افزود: در صورت نیاز، این آمادگی وجود 
دارد که موضوع در کارگروه های مختلف و 
حتی وزارت راه و شهرسازی هم پیگیری شود 
تا مردم از بالتکلیفی در بیایند.گفتنی است مقرر 
شد واحد های تجاری خارج از محدوده اجرای 
طرح فرزان، پس از لوله کشی و تأیید نظام 

مهندسی، گاز رسانی شود.

بررسی  موضوع  با  آوا  روزنامه  نشست  دنباله  در  حسینی- 
حفظ  جدی  پیگیری  و  شهر،  درختان  شدن  خشک  علل 
که  دادگاهی  در  دیروز  سابق، صبح  پادگان  اراضی  درختان 
بود،  شده  برپا  شهروند  یک  شکایت  با  و  منظور  همین  با 
مرکز آموزشی 04 موظف شد دو برابر درختانی که تاکنون 
خشک شده است تا پایان سال 96 بکارد. شنیده ها حاکی 
از این است که این کار با نظارت شهرداری انجام می شود. 
را  اراضی  این  از  میدانی  بازدید  تقاضای  دادستان  همچنین 

داشته که در آینده نزدیک انجام خواهد شد.

بیرجند”   سبز  فضای  به  خالص  “تیر   
گزارشی بود که به تاریخ 95/3/22 به قلم 
محمدرضا قاسمی در روزنامه آوای خراسان 
تیتر یک روزنامه شد. آن  جنوبی منتشر و 
زیادی  بازخوردهای  گزارش  این  زمان 
از آن روزنامه آوای خراسان  داشت و پس 
جنوبی بنابر رسالت مطبوعاتی خود همواره 
بیرجند  با وضع فضای سبز  مطالب مرتبط 
در  یعنی  بعد  ماه   2 حدود  کرد...  رصد  را 
95/5/1۰ ، برای اولین بار با موضوع وضع 
اسف بار باغ تاریخی شوکت آباد با مقایسه 
2 عکس هوایی مربوط به سال های 2۰۰3 
و 2۰13 در روزنامه آوابا تیتر “فاجعه شوکت 
توانست  که  شد  درج  برزجی  قلم  به  آباد” 
نظر مردم و مسئوالن را به خود جلب کند. 
 ،“ آباد  شوکت  باغ  بر  تدبیری  بی  “سایه 
حسینی  قلم  به  بیرجند”  سبز  قلب  “مرگ 
به تاریخ 96/۸/21 و “فضای زرد بیرجند” 
به قلم جواد رضایی 3 روز پس از آن ادامه 
سال  یک  از  آوا  توسط  که  بود  ای  پرونده 
نهایت  در  است.  شده  گشوده  قبل  ونیم 
در   96/9/9 پنجشنبه  تاریخ  به  ای  جلسه 
با حضور  آوای خراسان جنوبی  دفتر  محل 
نماینده مرکز آموزش ۰4 ، راه و شهرسازی 

، شهرداری، شورای شهر، فعاالن اجتماعی 
مدت  به  بیرجندی  عکاس  مرادی  و  شهر 
بیش از 3 ساعت برگزار که ضمن مذاکرات 
مرکز  نماینده  راد  امیری  کتبی  دستور 
به  ورود  بودن  آزاد  بر  مبنی   ،  ۰4 آموزش 
بخش در اختیار راه و شهرسازی اخذ و در 
همان جلسه مقرر شد روز شنبه 96/9/12 
بازدیدی توسط حضار از فضای سبز پادگان 

انجام شود...
یک  های  پیگیری  فوق،  موارد  استناد  به 
سال و نیمه ی اخیر آوای خراسان جنوبی 
از  بازدید  خوشبختانه  و  بود  بخش  نتیجه 
ریزی  برنامه  با  شنبه  روز  آموزشی  پادگان 
ها   رسانه  از  بازدید  این  در  شد.  انجام  آوا 
دبیر  روزنامه،  عکاس  و  خبرنگار  فقط 
شده  دعوت  مهمانان  و  روزنامه  تحریریه 

آوای خراسان جنوبی  حضور داشتند.
همراهی  از  جنوبی  خراسان  آوای  روزنامه 
های چند روز اخیر سایر رسانه ها که منجر 
گردید  عمومی  مطالبه  فرهنگ  تقویت  به 
گیری   نتیجه  و  کند  می  استقبال  و  تشکر 
این رسانه هااز صحت و سقم انتساب نتایج 
با موضوع فضای سبز  فعالیت های مرتبط 
)Ava.news13@gmail.com(بیرجند را به خوانندگان فهیم واگذار می کند!

پیگیری های دو ساله آوا از وضع فضای سبز بیرجند نتیجه داد:

عکس:کمالی
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آیت ا... جنتی:
 شورای نگهبان کارنامه خوبی دارد

رئیس مجلس خبرگان رهبری و دبیر شورای نگهبان 
در خصوص وظایف و فعالیت های شورای نگهبان 
اساسی  قانون  حفظ  برای  نگهبان  شورای  گفت: 
تشکیل شده و مراقب این است قوانینی که در مجلس 
وضع می شود موجب شکستن قانون اساسی نشود. 
ا... جنتی با بیان اینکه یکی از کارهای مهم  آیت 
شورای نگهبان نظارت بر انتخابات است، بیان کرد: 
حفاظت از آرای مردم و تعیین صالحیت کاندیداها از 
جمله وظایف شورای نگهبان است. وی عنوان کرد: 
شورای نگهبان به واسطه بی طرفی و عدم وابستگی به 
دولت ها تا کنون توانسته کارنامه خوبی را به جا بگذارد.

دبیرکل موتلفه: گزارش ۱۰۰ روزه 
روحانی اصالح طلبان را هم راضی نکرد

حبیبی با اشاره به گزارش 100 روزه رئیس جمهور گفت: 
رئیس جمهور باید یک کارنامه موفق با تکیه بر آمار و 
ارقام دقیق ارائه می داد. دبیرکل حزب موتلفه اسالمی 
اظهار کرد: گزارش 100 روزه حتی نتوانست قاطبه 
اصالح طلبان را راضی کند و آنها نقدهای جدی به آن 
وارد کردند. برخی از آنها به دالیلی بر طبل جدایی از 
دولت می کوبند به طوری که پیشنهاد استعفای آقای 
مطرح  خود  روزنامه های  در  پرده  بی  را  جهانگیری 
می کنند. عده ای از اصالح طلبان می خواهند مزایای با 
دولت بودن و بر دولت بودن را به طور همزمان استفاده 

کنند؛ این خالف انصاف سیاسی است.

کواکبیان: فضای بگیر و ببند 
در دانشگاه ها نتیجه عکس می دهد

کواکبیان با بیان اینکه فضای دانشگاه ها باید به لحاظ 
سیاسی فضای بازی باشد تا دانشجویان بتوانند به 
راحتی به بیان نظرات و دیدگاه های خود بپردازند، 
گفت: فضای باز منجر به ایجاد شور و هیجان سیاسی 
کشور  سیاسی  رخدادهای  در  مشارکت  افزایش  و 
خواهد شد. وی ادامه داد: هرچه فضای دانشگاه ها به 
لحاظ سیاسی تنگ تر و بسته تر باشد، نتیجه عکس 
خواهد داد و فیلترینگ و بگیر و بنند، موجب مشارکت 

پایین در رخدادهای سیاسی کشور خواهد شد.

شریعتمداری: اصالح طلبان انگشت 
کوچک احمدی نژاد هم نمی شدند

احمدی نژاد  مگر  نوشت:  شریعتمداری  حسین 
و  عمران  در  شما  که  دیروز  نه  و   - امروزه 
او  کوچک  انگشت  مردم  به  خدمت  و  آبادانی 
شما  که  دارد  مواضعی  چه  نمی شدید-  هم 
میان  در  آیا  و  ندارید؟!  اصالحات  مدعیان 
اشاره  موضعی  به  می توانید  او  امروز  مواضع 
اختالف  و  تفاوت  شما  مواضع  با  که  کنید 
اساسی داشته باشد؟! آیا نباید به خاطر مواضع 
اعتراض  برای  و  بکشید  خجالت  دیروزتان 
و  حق جویان-  و  انقالب  اردوگاه  به  امروزتان 

باشید؟! شرمنده  قبیله گرایان-  نه 

خرازی: گشایش های برجام محقق نشد

خارجی   روابط  راهبردی  شورای  رئیس  خرازی 
ایجاد  ایران  برای  هایی  گشایش  برجام  گفت: 
کرده که قابل انکار نیست. اما آنچه پیش بینی 
های  گشایش  برجام  اینکه  بر  مبنی  بود  شده 
گذاری  سرمایه  باشد،  داشته  دنبال  به  زیادی 
های خارجی را در کشور ایجاد کند و همچنین 
باعث ایجاد روابط عادی اقتصادی با کشورهای 
های  کارشکنی  دلیل  به  کند،  فراهم  را  جهان 
های  بانک  و  شرکت  بر  که  فشاری  و  آمریکا 

اروپایی اعمال شد، محقق نشد.

واکنش ظریف به خبر دروغ بی بی سی

درباره  کشورمان  وزیرخارجه  ظریف  محمدجواد 
خبر منتشر شده در بی بی سی مبنی بر دعوای 
ظریف و الجبیر گفت: در اجالس ایتالیا ما اصال 

یکدیگر را ندیدیم.

رفیق دوست: اصولگراهای تندرو را تایید نمی کنیم

اصولگرایان  برخی  تالش  درباره  دوست   رفیق 
این  با  بیان کرد:  بر اصالح طلب هراسی،  مبنی 
کارهای  از  یکی  البته  کرد.  مخالفت  باید  رفتار 
است. بوده  رفتارها  این  با  مخالفت  همیشه   ما 

برای اصالح طلبان والیتی همان قدر جایگاه  ما 
در حکومت قائلیم که برای اصولگرایان میانه رو قائل هستیم و همچنین 

تندروهای اصولگرا را تایید نمی کنیم.

مصباحی مقدم: از روحانی راضی تر شده ایم

حجت االسالم مصباحی مقدم گفت: آقای روحانی 
انتخابات ریاست جمهوری خودش  برای دوره دوم 
نیازمند آرای بیشتر کسانی بود که آنها بیشتر سبد رأی را 
شکل می دادند و جهت گیری اش به سمت خواسته ها و 
آرمان های آنها قوی تر هم شد، اما بعد از این که موفقیت 
الزم را به دست آورد احتمال می دهیم می خواهد به گونه ای رفتار کند که بیشتر 
طیف معتدل جامعه را راضی کند. ما از روحانی به طورنسبی راضی تر شده ایم.

الریجانی: دشمنان به فکر برهم زدن برجام هستند

الریجانی درباره برجام گفت: ایران در برجام با دقت عمل 
کرد و راهی را انتخاب کرد که آن شرایطی را که در 
گذشته ایجاد شده بود که ایران با تمدن و تاریخ و ظرفیت 
هایش در تنگنای اقتصادی قرار گرفته بود، تصمیم 
درستی گرفت. الریجانی افزود: آمریکا و اسرائیل که 
دشمنان ما هستند درصدد بودند برجام را به هم بزنند. آنچه مهم است این است که 
بدانیم این راه درست انتخاب شده و برای شرایط امروز اقتصاد ایران الزم بوداست. 

رئیس  جمهور در جمع دانشجویان 
به  پایبندی  بلوچستان  و  سیستان 
تأکید  مورد  را  مردم  با  خود  عهد 
قرار داد و گفت: باید به هر آنچه 

کنیم.  عمل  داده ایم،  وعده  که 
روحانی  می شود،  گفته  اینکه 
دیروز به رأی مردم احتیاج داشت 
حتمًا  ندارد،  احتیاج  دیگر  امروز  و 

هر  روحانی  است.  ناروایی  سخن 
ایران  مردم  فرد  فرد  رأی  به  روز 
دولت  با  مردم  اگر  و  دارد  احتیاج 
مردم  با  همصدا  دولت  و  نباشند 

نباشد و گوش شنوا در برابر مردم 
نداشته باشد، در چنین صورتی نه 
شاهد جمهوریت خواهیم بود و نه 
اسالم  که  چرا  نظام،  اسالمیت 

وعده  به  می کند  توصیه  ما  به 
جمهوریت  و  باشیم  وفادار  خود 
حکومت  حق  که  می گوید  هم 
که  زمانی  تا  ما  و  است  مردم  با 
مشروعیت  هستیم،  مردم  با 
داریم. را  دولت  در  حکومت 
پای  کرد:  تصریح  روحانی  دکتر 
و  ایستاده ام  خود  وعده های 
نخواهم  و  نکرده  عقب نشینی 
کس  هیچ  از  راه  این  در  و  کرد 
را  ایران  راه ملت  و  ندارم  هراسی 
است  اسالمی  جمهوری  راه  که 
رئیس  داد.  خواهم  ادامه  قوت  با 
البته  کرد:  نشان  خاطر  جمهور 
است  این  شما  و  ما  وعده های 
که با متانت، انسجام و وحدت در 
کمترین  و  دقت  با  بتوانیم  جامعه 
برسیم. اهداف مان  به  هزینه، 

درون  در  گفت:  قضائیه  قوه  رئیس 
به  آب  کسانی  متاسفانه  کشور 
دروغ  و  ریزند  می  دشمن  آسیاب 
های عجیب و غریب می گویند که 
انسان متاسف می شود. یک آقایی در 
طول چند دقیقه صحبت کردن، شاید 
قوه  علیه  واقع  حرف خالف  پنجاه 
 قضائیه و مسئوالن دستگاه زد. چرا؟ 
متاسفانه توجه هم نمی کنند که این 
خیانت به جمهوری اسالمی و آرمان 
های شهدا و مردم است. انسان ادعای 
مردمی بودن بکند و این طور از پشت 
به نظام جمهوری اسالمی خنجر بزند.
آیت ا... آملی الریجانی افزود: مسئوالن 
قوه قضائیه همه زحمت می کشند اما 
گویند.  نمی  که  هایی  دروغ   چه 
عده ای بال بال می زنند برای دفاع 
از همراهان شان و نظام را زیر سوال 

می برند. یک بنده خدایی گفته بود 
قضائیه  قوه  در  پرونده  میلیون   17
وجود دارد و سریع ضرب در دو کرده 
 و گفته بود 34 میلیون گرفتار داریم 

و قوه قضائیه توی سر آنها می زند. 
این چه ادبیاتی است؟ مگر دستگاه 
زند؟  می  مردم  سر  تو  قضایی 
گرفتن  امکان  بنده  ورود  بدو  در 

سیستم  و  نداشت  وجود  آمار 
بود. نشده  تکمیل   cms

می  مراجعه  قضایی  دستگاه  به 
حکم  نیز  قضا  دستگاه  و  کنند 

علیه  ها  نمایی  سیاه  این  کند.  می 
نمی  ما  است.  غلط  قضائیه  قوه 
برای  قطعاً  و  نداریم  اشکال  گوییم 
برطرف کردن آن تالش می کنیم.

الریجانی:آقایی در طول چند دقیقه صحبت کردن
پای همه وعده هایم ایستاده ام شاید پنجاه حرف خالف واقع علیه قوه قضائیه زد

رئیس جمهور در جمع دانشجویان سیستان و بلوچستان :

آگهـی تجدیـد مزایـده عمومـی
اداره کل ورزش و جوانان استان خراسان جنوبی در نظر دارد: از طریق مزایده تعدادی از خودروهای 
کارکرده مازاد بر نیاز خود با شماره فراخوان 100960165000002 مندرج در سامانه ستاد را برابر  
مجوز رسمی اداره کل امور اقتصادی و دارایی به فروش برساند. لذا از کلیه افراد حقیقی و حقوقی دعوت 
به عمل می آید جهت بازدید خودروها و اخذ اسناد مزایده از تاریخ  96/09/13 لغایت 96/09/16 
 به مدت 3 روز کاری از ساعت 9 الی 13 با مراجعه به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس
WWW.SETADIRAN.IR مراجعه و یا با شماره 09155620800 )امور نقلیه( تماس حاصل 
   http://iets.mporg.ir فرمایند. متن آگهی مزایده در پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات به آدرس
جهت مراجعین و متقاضیان قابل رویت و بهره برداری می باشد. ضمنا تاریخ آخرین مهلت ارائه پیشنهاد 
قیمت روز یکشنبه مورخ 96/09/26 بوده و تاریخ بازگشایی پاکت ها و اعالم برنده ساعت 10 صبح مورخ 

96/09/27 خواهد بود.
خودروهای قابل واگذاری بدین شرح می باشد:

پژو 405 جی ال مدل 84 - رنگ خاکستری متالیک - نوع سوخت : بنزین
وانت پیکان تیپ i 1600 – رنگ سفید روغنی - نوع سوخت : بنزین 

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت پدری مهربان و برادری دلسوز مرحوم مغفور 

شـادروان غالمرضا صفری گیو
)بازنشسته آموزش و پرورش(

را به اطالع می رساند: مراسم خاکسپاری آن مرحوم امروز دوشنبه 
96/9/13 ساعت 14 الی 15 از محل سالن اجتماعات  بهشت متقین 

)غسالخانه( برگزار می شود، تشریف فرمایی شما سروران ارجمند 
موجب آرامش روح آن مرحوم  و تسلی خاطر بازماندگان خواهد بود

خانواده های: صفری گیو، سلیمانی فر، عظیمی مقدم و  سایر بستگان

بازی های محلی در روستای کوشه سفلی بازدید فرماندار خوسف به همراه جمعی از مهمانان خارجی از کارگاه صنایع دستی روستای کوشه سفلی و مکان های قدیمی بازسازی شده 


