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آذر 97 پایان تراژدی جاده هراسبرنامه های شهردار تشریح شد
برگزاری جشنواره تئاتر در 

راستای بهبود وضعیت معلوالن  
صفحه 7

24 آذرطنین مهرورزان
در »عالمه فرزان «

       صفحه 4
برپایی دومین نمایشگاه سراسری 

صنایع دستی باحضور 25 استان
 

ایرانمهر- مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان 
جنوبی  گفت دومین نمایشگاه سراسری صنایع دستی در استان  با 
حضور 25 استان برگزار می شود. حسن رمضانی روز گذشته در نشست 
بین هنرمندان و  تبادل تجربه  نمایشگاه محل  خبری عنوان کرد: 
صنعتگران است.وی تاکید کرد: برگزاری نمایشگاه نمایشگاه فرصتی 
برای تبادل تجربه هنرمندان استان با هنرمندان   .... ) ادامه خبر در صفحه 7(

بزرگترین پارک بیرجند 
احداث می شود 

                       صفحه 7

     8 صفحه   / کرد  پیش بینی  را  روزها  این  ا...هاشمی  آیت  کرد/  ما  سر  بر  احمدی نژاد  که  بود  خاکی  یارانه ها   / می کند  صددرصد  را  ما  بر  دشمن  اطالعاتی  اشراف   FATF جاللی:  سردار  یابد/  حضور  آتی  انتخابات  در  بتواند  احمدی نژاد  جریان  می دانم  /بعید  سنگین   آب  فروش  برای  کشور  چند  با  رایزنی 

آیت ا... جنتی:
هنوز عده ای، 

درصدد ادامه فتنه 88 هستند

دبیرکل حزب مردمی اصالحات :
گزارش ۱۰۰ روزه روحانی

 تبلیغاتی بود

خرازی: 
مذاکره با آمریکای ترامپ

 منطقی نیست  

ظریف: 
 هیچ نیروی نظامی خارجی 

در دریای خزر مستقر نخواهد شد

کوثری:
برگشت نامه سیا نشان داد

 نباید با شیطان صحبت کرد
 صفحه 8 صفحه 8 صفحه 8 صفحه 8 صفحه 8

سرمقاله

دانشجویان خط مقدم 
جنگ نرم
*امین جم

دانشجو  روز  عنوان  به  کشور  تقویم  در  آذر   16
بدون شک  دانشجویان  شود.  می  داشته  گرامی 
موتور توسعه کشور و محل رشد و بالندگی هستند. 
هر کشوری که بخواهد در مدار توسعه پای گذارد 
های  دانشگاه  از  را  کار  این  باید  شک   بدون 
و  انتقادات  و  نظرات  به  نیز  و  کند  آغاز  خود 
پیشنهادات دانشجویان خود گوش جان فرا دهد 
روز  عنوان  به  روز  گیرد.این  کار  به  را  ها  آن  و 
سرزمین  این  دانشجویان  ایستادگی  و  مقاومت 
خودکامگی  و  استبداد  و  غرب  استعمار  برابر  در 
یادگار ثبت شده  به  این سرزمین  تاریخ  در دفتر 
مختلف  مقاطع  در  ایران  در  است.دانشجویان 
دارند.از  و  داشته  حیاتی  و  اساسی  نقش  تاریخ 
آن  با  که  نرمی  جنگ  تا  گرفته  مشروطه  زمان 
دست و پنجه نرم می کنیم.اگر بخواهیم به نقش 
دانشگاه و دانشجویان در پیروزی انقالب اسالمی 
زمان  از  تاریخی  نگاهی  با  بایست  می  بپردازیم 
پیوستن  تحلیل  به  ایران  در  نهاد  این  تأسیس 
انقالب اسالمی  به مبارزات مردمی  دانشگاهیان 
در صفحه 2 ( )ادامه سرمقاله     .  .  . کنیم    تحلیل  را 

جناب آقای صفوی نژاد
انتصاب بجا و شایسته جناب عالی را به سمت 

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب روستایی خراسان جنوبی 
تبریک و تهنیت عرض نموده، موفقیت روز افزون تان را از خداوند متعال خواستاریم.

شورای اسالمی و دهیاری چهکند

سرکـار خانـم حمیـدی
رئیس محترم دبیرستان شبانه روزی نمونه کاشی نیلوفر

کسب رتبه ممتاز کشوری 
مدل تعالی مدیریت مدرسه در کلیه فعالیت های آموزشی، پرورشی، بهداشتی، ایمنی، عمرانی، خوابگاهی 

و... را برای دومین سال متوالی حضور شما تبریک عرض می نماییم، همواره پیروز و سربلند باشید.

انجمن اولیا و مربیان دبیرستان شبانه روزی نمونه کاشی نیلوفر

به مناسبت سومین روز درگذشت شادروان 

مهندس علی اصغر )مهدی( قلی زاده 
)مدیرعامل پنبه نسوز نهبندان( 

جلسه ترحیمی امروز سه شنبه 96/9/۱4 از ساعت ۱4 الی ۱5 
در محل هیئت ابوالفضلی )مصلی( منعقد می گردد، تشریف فرمایی 

یکایک شما عزیزان موجب تسلی خاطر بازماندگان خواهد بود.

خانواده های: قلی زاده ، میری و سایر بستگان

سرکار خانم زمانی 
کارشناس محترم آموزش مرکز علمی - کاربردی جهاد دانشگاهی بیرجند

انتصاب و به کارگیری شما را در 

مدیریت امور کالسی و برنامه ریزی درسی 
مرکز علمی - کاربردی جهاد دانشگاهی )خیابان غفاری(  بیرجند 

به عنوان خادمی صدیق و امانت دار تبریک گفته و از آقای صادقی رئیس محترم جهاد دانشگاهی 
خراسان جنوبی و همچنین آقای معصومی رئیس محترم علمی - کاربردی جهاد دانشگاهی بیرجند

 به خاطر این به کارگیری تقدیر و تشکر به عمل می آید.

از طرف تعدادی از دانشجویان و اساتید مرکز علمی - کاربردی جهاد دانشگاهی

خانواده محترم بهترین
از درگاه خداوند سبحان برای آن مرحوم مغفرت  و برای شما عزیزان صبر و شکیبایی خواستارم.

مشهد- صادق شرفی

در اولین سالگرد درگذشت 

شادروان احمد نارمنجی 
پنجشنبه 96/9/۱6 ساعت ۱4/3۰ بر سر آرامگاه ابدی

 آن عزیز از دست رفته گرد هم می آییم و خاطرات خوش با او بودن را 
مرور می کنیم، حضور شما سروران معزز موجب شادی روح آن مرحوم 

و تسلی خاطر بازماندگان خواهد بود.
خانواده های نارمنجی و سایر بستگان

بعد از تو فقط بغض و خدا را داریم      
پاییز غریب و بی رحم این همه برگ مگر کم بود؟ گل ما را چیدی، گل ما، دنیای ما بود

در اولین سالگرد درگذشت مادرعزیزمان مرحومه مغفوره فاطمه بگم رضائی 

همسر مرحوم محمدرضا هریوندی )بازنشسته بانک ملی(
 جلسه یادبودی روز چهارشنبه 96/9/۱5 از ساعت ۱4/3۰ الی ۱5/3۰ 

در محل مسجد رضوی )خیابان ۱7 شهریور( برگزار می گردد.
خانواده های: هریوندی، رضائی و سایر بستگان

سومین سالگرد درگذشت شادروان 

حاج سید ابوالفضل اسالمی 
)بازنشسته هالل احمر( 

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

 از طرف همسر و فرزندان

جناب آقای مهندس
 مهـدی صفـوی نژاد

انتصاب بجا و شایسته جناب عالی را به سمت 

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب
 روستایی خراسان جنوبی

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

مدیرعامل و پرسنل 
شرکت پنگان پژوهان پارس

مزایده شماره 96/2 

فروش ملک واقع در استان خراسان جنوبی 
شرح در صفحه 2

جناب آقای دکتر محمد علی جاوید
انتصاب شایسته جناب عالی را به سمت 

شهردار بیرجند 
تبریک عرض نموده ، آرزومندیم در سایه مدیریت و تجارب ارزنده تان شاهد پیشرفت و توسعه 

روزافزون این شهرستان شهیدپرور باشیم.
مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان خراسان جنوبی
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معاونوزیرکار:ثروتمندان۳برابرفقراواممیگیرند
فارس- معاون امور رفاهی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با انتقاد از سیستم بانکی و اینکه چرا باید 
تنها ۱۲ درصد از خانواده های ایرانی از تسهیالت نظام بانکی بهره مند شوند، گفت: دسترسی دهک های 
ثروتمند جامعه به تسهیالت سه برابر دهک های فقیر در کشور است.

سرمقاله

دانشجویان خط 
مقدم جنگ نرم

*امین جم 

)ادامه سرمقاله از صفحه ۱( این روند همزمان با اوج گیری 

انقالب اسالمی مردم ایران و آشکار شدن رهبری 
پرفروغ حضرت امام خمینی)ره( و روحانیت پیرو 
و  مذهبی  نیروهای  تمام  بر  )ره(  امام  حضرت 
و  سرکردگی  دانشجویی  جنبش  تمامیت  نیز 
هژمونی)سیطره یک اندیشه بر جامعه دانشگاهی(  
تام و تمام پیدا کرد. دانشگاه در مسیر پیروزی 
تأثیرگذار  و  مهم  نقشی  ایران  اسالمی  انقالب 
نمود  ایفا  ایران  جامعه  اقشار  دیگر  کنار  در  را 
عظیم  خیل  به   57 آبان  در  تعطیلی  از  پس  و 
انقالب اسالمی ایران پیوست تا اینکه در بهمن 
سال 57 دانشجویان به عنوان جریان پیشرو در 
مبارزه، شاهد پیروزی انقالب اسالمی ایران بودند.
شهدای دانشگاه و دانشجو رفتند، اما دغدغه  اصلی 
و مهم آنان چگونگی تداوم راه انقالب اسالمی 
و بالندگی حرکتی بود که با محوریت و زحمات 
حضرت امام شکل گرفت. هر یک از ما که با 
عزیز شهیدی بخصوص از طبقه دانشگاه برخورد 
داشته باشیم، همواره جمالتی از آنان را در حافظه 
از  خود داریم که رسالت خطیر حفظ و صیانت 
سنگرهای علمی و فکری جامعه چگونه توسط 
نسل انقالب تداوم یافته و به تحقق خواهد رسید.
رهبر معظم انقالب، در دیداری که با دانشجویان 
مبارزه  جبهة  جوان  »افسران  را  آنان  داشتند، 
وظیفة  کردن  پیدا  اما  خواندند؛  نرم«  جنگ  با 
این افسران را به خود آنها واگذار کردند. ایشان 
 مفهومی به نام جنگ نرم را مورد توجه قرار دادند
و از ضرورت نقش آفرینی دانشجویان، به عنوان 
افسران و استادان به عنوان فرماندهان مقابله با 
دیداری  در  همچنین  گفتند.  سخن  نرم،  جنگ 
را  آن ها  داشتند،  دانشجویان  با  رمضان  ماه  که 
دادن  غلبه  برای  همه جانبه  و  جدی  تالش  به 
گفتمان انقالب در دانشگاه توصیه نمودند. ایشان 
همه ی  به  »من  فرمودند:  بحث  این  ضمن  در 
آن هسته های فکری و عملِی جهادی، فکری، 
گویم: می  مرتّباً  کشور  سرتاسر  در   فرهنگی 
میدان  به قول  و  مستقل  کنید؛  کار  هرکدام 
چند  گذشت  از  پس  آتش به اختیار.«  جنگ، 
جان  خاطره  ما  ملت  مقدس  دفاع  از  سال 
شهدای  و  رزمندگان  ایثارگری های  و  فشانی ها 
دیگر  بار  واقعیت  این  می دارد،  گرامی  را  خود 
مقابل ستون  در  سرمقاله  می دهد....ادامه  نشان  را  خود 

همان  به  امروز  مبارزه  عرصه  که  سرمقاله(  )ادامه 

و  دانشجو  عزیزان  که  است  میدانی کشیده شده 
.امروز  داشتند  را  آن  دغدغه  ما  شهید  دانشگاهی 
رسانه ای  و  دانشگاهی  و  علمی  فرهنگی،  نبرد 
سازمان یافته از طرف دشمنان علیه انقالب اسالمی 
طراحی و سازماندهی می شود که محیط های علمی 
خود  توان  و  اندیشه  کارگیری  به  با  پژوهشی  و 
باید برای مقابله شایسته علمی با آن آماده شوند.

دریافت آبونمان ثابت 
از مشترکان گاز لغو شد 

مهر- بعد از کش و قوس های فراوان در خصوص 
مشترکان  برای  ماهانه  ثابت  آبونمان  دریافت 
یارانه ها،  هدفمندی  ستاد  سوی  از  طبیعی  گاز 
بخشنامه ای،  در  اداری  عدالت  دیوان  باالخره 
است.  کرده  اعالم  غیرقانونی  را  آبونمان  دریافت 
بنا به اعالم دیوان عدالت  این در حالی است که 
صراحت  بدون  یارانه ها  هدفمندی  سازمان  اداری، 
گاز  ادارات  به  ابالغیه ای  صدور  به  اقدام  قانونی 
به  ستونی  آن،  اساس  بر  که  است  کرده  استانی 
نام آبونمان ثابت، از مشترکان گاز طبیعی دریافت 
می شود. بر اساس اعالم دیوان عدالت اداری، بنا بر 
اصول ۲۲، ۴٠، 5۲ و 5٣ قانون اساسی، هر گونه 
کسورات از اشخاص باید با صراحت قانونی باشد.

گم کردن سوئیچ چقدر هزینه دارد؟

بر  خودرو  یک  برای  جدید  سوئیچ  ساخت 
خودرو،  نوع  مانند  فاکتورها  برخی  اساس 
بر  بالغ  تا  تومان  هزار   ۱٠٠ حدود  از  هزینه ای 
داشت. خواهد  همراه  به  تومان  میلیون  دو 
به گزارش ایسنا، گاه برای برخی افراد رخ می دهد 
شرایط  یک  در  یا  کرده  گم  را  خود  سوئیچ  که 
چنین  در  ندارند.  سوئیچ  به  دسترسی  خاص 
در  جدید  سوئیچ  یک  ساخت  برای  وضعیتی 
از  متعددی  هزینه های  مختلف  صنفی  واحدهای 
فرد دریافت شده و در موارد متعدد اعالم می شود 
که تعیین این قیمت به صورت توافقی خواهد بود.
رئیس اتحادیه تعمیرکاران قفل کلید در گفت وگو با 
ایسنا به ارائه توضیحاتی در این خصوص پرداخته و 
اظهار کرد: اگر خودرو در محدوده ای تا حدود یک 
کیلومتری واحد صنفی باشد و از خودروهای خارجی 
باز کردن در  برای  و ضد سرقت محسوب نشود، 
آن هزینه ای معادل ۴٠ هزار تومان دریافت می شود.

چگونگی پرداخت وام های معدنی اعالم شد 

ایسنا-/   مدیرعامل صندوق بیمه سرمایه گذاری  فعالیت های معدنی   
و  معدن  صنعت،  وزیر  کرد:  اظهار  معادن  به  تسهیالت دهی  درباره 
تجارت معتقد است که باید با توجه به شرایط پیش آمده برای زغال 
نظر  البته  که  دهیم  قرار  تسهیالت دهی  اولویت  در  را  آنها  سنگ 
که  شرایطی  به  توجه  با  تا  کرد  خواهیم  سعی  ما  و  است  درستی 
داشته  خود  منطقه  در  می توانند  که  اشتغالزایی  و  دارند  معادن  این 
باشند، نهایت همکاری خود را داشته باشیم ولی عمال بخشی از این 
همکاری باید از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت باشد. وی با بیان 
اینکه ضمانت تسهیالتی که صندوق صادر می کند از منابع وزارت 
صنعت، معدن و تجارت است، گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت 
است که افراد را برای دریافت تسهیالت به صندوق معرفی می کند. 

آخرین وضعیت طرح فروش لوازم خانگی 
با کارت اعتباری  

 رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی با بیان اینکه خبری از اجرای 
طرح فروش لوازم خانگی با کارت اعتباری نیست، گفت: مشخص نیست 
که بانک مرکزی یا وزارت صنعت کدامیک موافق این طرح نیستند.

محمد طحان پور افزود: کاالهایی ایرانی که می خواهند در این طرح 
اقساط در حال عرضه شدن است. بازار به صورت  بیاورند همه در 

کسانی  باید  باشد  موفق  طرح  این  است  قرار  اگر  گفت:  وی 
بر  در  را  ندارند  هم  ضمانت  یا  حقوق  از  کسر  فیش  که 
مشغول  ادارات  در  که  افرادی  صورت  این  غیر  در  بگیرد 
های  فروشگاه  توسط  هم  و  بازار  در  هم  هستند  کار  به 
هستند. کاالها  تهیه  حال  در  اقساط  صورت  به  خود  ادارات 

معرفی 4 چهره ماندگار در کتب درسی؛
 تعیین تکلیف درس »دهقان فداکار«

رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی  درباره ماندگاری قهرمانان 
ملی در کتب درسی اظهار کرد: درباره حذف درس دهقان فداکار از کتب 
درسی مطالبی بیان شده بود در حالی که دهقان فداکار در کتب درسی 
وجود دارد و در درس »سیمای فداکاران« کالس سوم ابتدایی به آن اشاره 
شده است.وی افزود: در درس سیمای فداکاران به شهید فهیمده، ریزعلی 
خواجوی،  سهام خیام  و مرحوم امیدعلی معلم فداکار که خودش را به 
آتش انداخت و دانش آموزانش را نجات داد پرداخته شده است. وی با بیان 
اینکه هیچ گاه نام دهقان فداکار از کتب درسی حذف نشده است ، درباره 
پرداختن به قهرمانان ملی در محتوای آموزشی اظهار کرد: ما قهرمانان در 

کشور داریم که می توانند برای دانش آموزان ما الگو باشند.

  رقمهای مهم پیشنهادی بودجه ۹۷  

بانک سال ایران در سال ۲۰۱۷ توسط بنکر بانک آینده اعالم شد

منابع  دولت،  هزینه های  کنترل  عدم  صورت  در  مهر/ 
قیمت  افزایش  مالیاتها،  افزایش  طریق  از  باید  نیاز  مورد 
بدهی های  افزایش  یا  و  ارز  نرخ  افزایش  انرژی،  حاملهای 
تورمی آثار  مانند  آن  تبعی  آثار  که  شود  تأمین  دولت 
بودجه ساالنه مهمترین سند سیاستگذاری دولتها است و لذا 
تصمیم گیری درباره آن، از اهمیت بسزایی برخوردار است. بر 
این اساس، با توجه به اینکه در حال حاضر، الیحه بودجه سال 
۱٣۹7 در دست تهیه است، مرکز پژوهش های مجلس شورای 
الزامات  اسالمی در گزارشی، به طرح برخی نکات مهم و 
می پردازد.  ۱٣۹7 سال  بودجه  الیحه  درباره  تصمیم گیری 

در این گزارش آمده است: توجه به حجم منابع عمومی قابل 
تصمیم گیری و لزوم کنترل هزینه های دولت و استفاده صحیح 
از مفهوم بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد، توجه به وضعیت 
بدهی های دولت و بازار بدهی، وضعیت اعتبارات عمرانی و 
الزامات برنامه ششم برای بودجه ریزی در سال ۱٣۹7، از جمله 
محورهایی است که در این گزارش به آنها پرداخته شده است.

رشد  سال ۱٣۹۶  در  پژوهشها،  مرکز  پیش بینی  اساس  بر 
درصد   ۱۱.۲ حدود  تورم  نرخ  و  درصد   ٣.7 حدود  اقتصادی 
خواهد بود که مبنای محاسبات درآمدهای مالیاتی و سایر 
می دهد  نشان  مرکز  برآوردهای  است.  گرفته  قرار  درآمدها 

که حداکثر منابع عمومی در دسترس در سال ۱٣۹7، حدود 
٣۲5 هزار میلیارد تومان است. از دیگر سو اعتبارات هزینه ای 
اجتناب ناپذیر سال ۱٣۹۶ حدود ۲۸٠ هزار میلیارد تومان است.

این ارقام حکایت از آن دارد که حداکثر منابع موجود برای 
، حدود  بودجه سال ۱٣۹7  در  بودجه ای  تصمیم گیری های 
۴5 هزار میلیارد تومان خواهد بود. به عبارت دیگر، حداکثر 
تصمیم هایی  مالی  بار  تأمین  صرف  میتوان  که  منابعی 
بازنشستگان،  و  دولت  کارکنان  حقوق  افزایش  قبیل  از 
عمرانی  طرحهای  اجرای  و  دولت  بدهی های  بازپرداخت 
بود. خواهد  تومان  میلیارد  هزار   ۴5 این  محل  از  کرد، 

خود  ارزیابی  آخرین  در  بنکر،  بین المللی  نشریه    
سال  بانک  به عنوان  را  آینده  بانک  جاری،  سال  در 
 Bank of The( ایران  اسالمی  جمهوری 
میالدی   ۲٠۱7 سال  در   )Year in I.Iran

آینده  بانک  به  را  مربوط  گواهی  و  تندیس  و  معرفی 
اعطا کرد. به گزارش روابط عمومی بانک آینده، نشریه 
سال   ۹٠ از  بیش  با   ،)The Banker( بنکر 
هرسال  جهانی،  سطح  در  بانکداری  درزمینه  سابقه 

مربوط  شده  حسابرسی  مالی  صورت های  به  توجه  با 
نظر  در  با  و  بانکی  و  مالی  مؤسسات  قبل  سال  به 
گرفتن برخی شاخص ها از جمله: سود خالص، سرمایه 
سهام،  صاحبان  حقوق  بازده  نرخ  دارایی ها،  بازده  پایه، 
غیرجاری،  تسهیالت  نسبت  و  درآمد  به  هزینه  نسبت 
بازار،  نیازهای  به  پاسخ گویی  استراتژیک،  مزیت های 
قدرت رویارویی با تغییرات اقتصادی در دوره مالی مورد 
نظر و مقایسه آن با دو دوره مالی متوالی قبلی، اقدام 

تحلیل  و  رویکرد  این  می نماید.با  بانک ها  ارزیابی  به 
دقیق شاخص های مالی و استراتژیک، نشریه بنکر در 
سال جاری، در قالب ارزیابی و انتخاب بانک های سال 
کشورهای مختلف جهان، بانک آینده را به عنوان بانک 
سال جمهوری اسالمی ایران برای سال ۲٠۱7 میالدی، 

انتخاب و معرفی نموده است.
طی  نیز  موفقیت  این  به  مربوط  گواهی  و  تندیس 
مدیران  از  نفر   ٣5٠ از  بیش  حضور  با  که  مراسمی 

چهارشنبه  روز  در  جهان  ۱۴٠ کشور  از  بانک ها،  ارشد 
به  شد؛  برگزار  لندن  شهر  در   ،۱٣۹۶/٠۹/٠۸ مورخ 
و  منطقه ای  کشوری،  برتر  بانک های  سایر  همراه 

شد. دریافت  جهانی 
کسب این عنوان، پس از انتخاب بانک آینده، به عنوان 
مؤسسه  توسط  خاورمیانه«،  تحول ساز  بانک  »برترین 
معتبر یورومانی، دومین افتخار جهانی و متوالی بانک 

آینده، در سال جاری به شمار می رود.

فروش فوق العاده امالک و مستغالت )مزایده شماره 96/2 امداد(

))لیست قطعات((

شمارهپالکثبتیآدرسردیف
بلوک

شماره
قطعه

مساحت
عرصه

)مترمربع(

مساحت
اعیان

)مترمربع(
وضعیتکاربری

نوعملکسند
نحوه
انتقال
سند

زمانتحویلشرایطپرداخت
مبلغسپردهقیمتپایه)ریال(ملک

توضیحات)ریال(

خراسان1
جنوبی

بیرجند
خیابانمطهری

12
کانونفرهنگی

قطعیزمینششدانگمسکونی_2048--2667اصلی
۳0درصدنقد
الباقیدر

اقساط24ماهه

پسازوصول
50درصد
ثمنمعامله

8,200,000,000410,000,000

مساحتتعیینشدهباکسرتعریضازکوچه
مطهری1۳میباشدودارایپروانهساخت
دردوطبقهزیرزمینوهمکفبازیربنای
کل1۳52مترمربعقسمتیازپروژهشامل
فنداسیوناسکلتفلزیدوطبقهوسقف
طبقههمکفاجراگردیدهاستضمناملک
درحریمدرجهدومیراثفرهنگیقراردارد

خراسان2
جنوبی

طبس،خیابانامام
رضا)ع(،روبروی
سالنورزشیعفاف

قطعیزمینششدانگمسکونی-۳64/6--1992/44
۳0درصدنقد
الباقیدر

اقساط24ماهه

پسازوصول
40درصد
ثمنمعامله

474,000,0002۳,700,000

خراسان۳
جنوبی

طبس،خیابانامام
رضا)ع(،روبروی
سالنورزشیعفاف

قطعیزمینششدانگمسکونی-۳75/8--1992/۳4
۳0درصدنقد
الباقیدر

اقساط24ماهه

پسازوصول
40درصد
ثمنمعامله

1,060,000,0005۳,000,000

خراسان4
جنوبی

طبس،چهارراه
بسیج،جنب
خواجهخضر

قطعیمغازهششدانگتجاری75/۳86/06--۳19۳
۳0درصدنقد
الباقیدر

اقساط24ماهه

پسازوصول
40درصد
ثمنمعامله

ملکدارایسنداوقافیمیباشد640,000,000۳2,000,000

خراسان5
جنوبی

طبس،خیابانامام
رضا)ع(،روبروی
سالنورزشیعفاف

قطعیزمینششدانگمسکونی-۳78/2--1992/4۳
۳0درصدنقد
الباقیدراقساط

24ماهه

پسازوصول
40درصد
ثمنمعامله

511,000,00025,550,000

خراسان6
جنوبی

طبس،خیابانامام
رضا)ع(،روبروی
سالنورزشیعفاف

قطعیزمینششدانگمسکونی-۳62/1--1992/42
۳0درصدنقد
الباقیدر

اقساط24ماهه

پسازوصول
40درصد
ثمنمعامله

507,000,00025,۳50,000

خراسان7
جنوبی

قاین،میدان
مبارزان،ساختمان
قبلیمدیریت
شهرستان

تجاری-1000450--266/74/1977/199
ساختمانششدانگمسکونی

قطعیقدیمی
۳0درصدنقد
الباقیدر

اقساط24ماهه

پسازوصول
50درصد
ثمنمعامله

18,565,000,000928,250,000

کمیته امداد امام خمینی )ره( استان خراسان جنوبی در نظر دارد نسبت به فروش تعدادی از امالک با کاربری های 
 تجاری ومسکونی از طریق برگزاری مزایده با شماره فراخوان 200965261000001 با شرایط نقد و اقساط ،
بدون دریافت کارمزد اقدام نماید. متقاضیان خرید می توانند برای بازدید از ملک مورد نظر و کسب اطالعات 
بیشتر از نحوه برگزاری مزایده و اخذ برگ شرایط شرکت در مزایده و اسناد مزایده از تاریخ 1396/09/14  لغایت 
1396/09/30 همه روزه حتی ایام تعطیل از ساعت 8 الی 15به دفتر فروش امالک به آدرس ذیل مراجعه نمایند و یا 
 مدارک و فرم های مربوطه را از سایت تدارکات الکترونیکی دولت به آدرسwww.setadiran.ir  اخذ نمایند .

مالحظات:
1- متقاضیان برای شرکت در مزایده می بایست سپرده ای به میزان 5% قیمت پایه مزایده ملک مورد 
نظر خود را طی چک بانکی در وجه کمیته امداد امام خمینی )ره( تهیه و تحویل اداره پشتبانی اداره کل 
کمیته امداد امام خمینی )ره( خراسان جنوبی نموده و رسید دریافت نمایند. 2- متقاضیان می بایست 
رسید سپرده ماخوذه )قرمز رنگ( را داخل پاکت مخصوص پیشنهادات گذاشته و پس از درج فقط نام 

و نام خانوادگی متقاضی بر روی آن پاکت داخل صندوق پیشنهادات انداخته شود. 3- فروشنده در رد یا 
 قبول یک یا کلیه پیشنهادات واصله و همچنین تمدید مهلت مزایده به هر شکل مجاز و مختار است .
4- پیشنهادات فاقد سپرده ، مخدوش ، مشروط و مبهم از درجه اعتبار ساقط و رعایت مفاد فرم های شرکت در مزایده 
 که از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرسwww.setadiran.ir  ارائه می گردد الزامی است .

5- متقاضیان دارای شخصیت حقوقی می بایست ذیل فرم شرایط شرکت در مزایده را به مهر و امضای 
مسئولین ذیربط برسانند. 6- حضور کلیه شرکت کنندگان یا نماینده آنان در جلسه مزایده آزاد است و عدم 
حضور هر یک یا کلیه شرکت کنندگان موجب هیچ ادعایی از طرف آنان نخواهد بود. 7- مذکوراً توصیه می 
شود متقاضیان محترم به اطالعات مندرج در ستون هر ملک توجه و ضمن رعایت مفاد مندرج در برگ شرایط 
شرکت در مزایده از ملک مورد نظر حتما بازدید به عمل آورند. 8- دریافت اقساط طی چک های صادره از 
سوی بانک ها )به جز صندوق قرض الحسنه( قابل دریافت بوده و از دریافت چک های مربوط به حساب های 
قدیمی و سفته معذور می باشیم . 9- در صورت پرداخت نقدی الباقی ثمن معامله مشمول 12% تخفیف 

به ماخذ سال خواهد بود . 10- در صورت برنده نشدن در مزایده سپرده متقاضی 
حداکثر ظرف مدت پنج روز کاری عودت داده خواهد شد .

دفترفروشامالکامداد:استان خراسان جنوبی، بیرجند، خیابان شهید 
بهشتی ، بهشتی 7 ، اداره کل کمیته امداد امام خمینی)ره(  تلفن : 05632224401-5  

www. setadiran.ir : آدرس اینترنتی جهت دریافت اسناد وارائه پیشنهادات •
مهم:

مزایده  برگزاری  محل  و  صبح  1396/10/02ساعت10  یکشنبه  روز  ها  پاکت  بازگشایی  زمان   *
بوده  تدارکات  سامانه  طریق  از  فقط  مزایده  اسناد  تکمیل  و  دریافت  باشد.  می  الذکر  فوق  آدرس 
دفتر  تلفن  و  آدرس  شد.  نخواهد  داده  اثر  ترتیب  گردد  ارائه  سامانه  از  خارج  که  اسنادی  به  و 
: مزایده  برگزاری  امور  انجام  و  نام  ثبت  خصوص  در  محترم  گران  مزایده  راهنمایی  جهت   خدمات 

بیرجند - خیابان شهید مطهری - سازمان صنعت، معدن وتجارت   تلفن: 056-32221220



پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424 3
سه شنبه  *14 آذر   1396 * شماره 3947

افزایش 46 درصدی صادرات خوراک طیور از خراسان جنوبی
صدا و سیما- سرپرست  دامپزشکی استان عنوان کرد: از آغاز امسال 24 هزار و 427 هزار تن خوراک طیور از خراسان جنوبی به افغانستان 
صادر شد که این رقم در مدت مشابه سال گذشته 16 هزار و 625 تن بود. محمد اصغرزاده ارزش این مقدار صادرات  را 12 میلیون و 214 

هزار دالر اعالم کرد. وی همچنین از صادرات 4۰ هزار قطعه مرغ زنده به ارزش 99 هزار دالر در این مدت از خراسان جنوبی خبر داد.
سالم. آب رفته به جوی بر نمی گرده. محل های 
مناسبی برای احداث پارک و کاشتن درخت های 
کاج وجود دارد که زیاد به آبیاری هم  نیاز ندارد. 

حاشیه خیابان پیروزی، بهمن، لطفا جبران کنید.
915...491
که  حادثه”  از  تر  “غمبار  مقاله  سر  از  تشکر   با 
از  خود  چون  ساخت  جاری  را  من  های  اشک 
از هرکاری  اگر مسئوالن قبل  قربانیانش هستم 
اولویت  در  را  قاین  بیرجند  جاده  شدن  بانده  دو 

قرار دهند بهترین عملکرد برایشان خواهد بود.
915...436
با تشکر از مطلب “جاده هراس باالتر از زلزله و 
سرطان” امیدوارم مسئوالن کشوری اعتبار الزم 
و کافی را بزودی به این پروژه تزریق نمایند تا 

عمری دعاگویشان شویم.
915...6۰9
سالم بر آوا امیدوارم همه شماموفق و مؤید باشید 
محیط  حفظ  و  قاین  جاده  از  خوب  گزارشات  از 

زیست درختان پادگان ممنون.
915...896
در  سالم،  با  نانوایان،  اتحادیه  محترم  ریاست 
های  نانوایی  که  فرمودید  گذشته  روز  خبرهای 
آیا  نیست.  صرفه  به  مقرون   ... دلیل  به  دولتی 
می دانید در همین نانوائی ها که تحت نظارت 
جنابعالی اداره می شود 1/25۰ گرم نان سنگگ 
به مبلغ 2۰ هزار ریال و 85۰ گرم نان به قیمت 
آیا  شود.  می  داده  مشتری  به  ریال  هزار   15
اجحاف  مردم  در حق  قدر  روزانه چه  دانید  می 
از حقوق های نجومی هم  می شود که در ماه 
شما  که  هائی  نانوائی  همین  کند.  می  تجاوز 
امتیازش  نیست  صرف  به  مقرون  فرمائید  می 
به مبلغ 3۰ الی 4۰ میلیون خرید و فروش می 
کمی  است؟  صرفه  بی  فرمائید  می  هنوز  شود. 
باشید و به فکر مردم بیچاره ای  انصاف داشته 
که صورت خود را با سیلی سرخ نگه می دارند 
ضمنا  باشید.  ندارند  را  آزاد  نان  خرید  قدرت  و 

نانوایی مذکور، نان سنگگ .... می باشم.
ارسالی به تلگرام آوا
کپی  تایید کردن  برای  واقعا  آیا  سالم. شهردار.  
باید  هزارتومن  بیست  معماری  نقشه  اصل  برابر 
قرار  واریز کرد؟؟چرا؟؟ مگر  به حساب شهرداری 
یک  زدن  جز  شود   انجام  خاصی  کار  چه  است 
مهر! همین تایید کردن کپی برابر اصل نقشه سازه 
موقع  همان  رایگان  من  برای  مهندسی  نظام  را 
مهر کردند. خواهشا مردم را با این قبیل کارها به 

عملکرد شهرداری بیرجند بدبین نکنید.
915...7۰4
بیمارستان  ریاست محترم  از  باسالم.می خواستم 
امام رضا)ع(و برخورد پرسنل اورژانس بیمارستان 
تقدیر وتشکری داشته باشم به ویژه اینترن بخش 
خانم ....، برای مادرم اتفاقی افتاده بود که به اینجا 
چشم  سؤالی  یا  هرخواسته  درجواب  شد   اعزام 
می گفت و طوری برخورد میکرد که واقعأ انسان 
ادارات  بقیه  در  کاش  شد  می  اخالقش  شرمنده 
هم ازاینگونه افراد وجود داشته باشد. آقای رئیس 
بیمارستان قدر این افراد روبدونید. نیاز امروزجامعه 

ما وجود اینگونه افراد میباشد.
915...812

لطفا مسوالن بخوانند بانک مرکزی پول مردم را به 
راحتی میخورند، جالب تر که می گویند قانونی است!
915...462
ساکنان معصومیه باال تا کی باید بوی گند پخت 
کنند؟ طبق مصوبه هیئت  رو تحمل  خمیر مرغ 
باید  ضایعات،  تبدیل  دارای  کشتارگاه  وزیران، 
حداقل 2هزار متر تا آخرین محدوده مرکز استان 
دامپزشکی،  مسئوالن  گویا  باشه،  داشته  فاصله 
همه   ... و  فرمانداری  بهداشت،  زیست،  محیط 
چون  زدن  خواب  به  رو  خودشون  یا  خوابن 

کشتارگاه متعلق به شهرداری هست!
91۰...۰۰5
و جوی  خیابان،  نظافت  برای  خواهشا  سالم   با 
اقدامی  نیز  مهرشهر  کاظمی  شهید  های  کوچه 

انجام دهید اینجا محله مستضعفان واقعی است!
915..736

از  جزئی  اداری  سایت  دانم   نمی  من  آوا،  سالم 
شهر نیست که هیچ فکری برای ایجاد فضای سبز 

و ورزشی ساکنینش نمی کنند؟!
915...۰34

آوا  روزنامه  از  نباشید  خسته  و  سالم   با 
مهدی  منتظران  پارک  درباره  خواستم  می 
مسئوالن  و  قضایی  دستگاه  که  شهر  سجاد 
دونستند  تخلف  را  پارک  درون  مسجد  ساخت 
اقدامی  کردنش  پر  برای  چرا  کنید،  پیگیری 
نکرده بچه ای داخل گودال  نمی کنند خدایی 

بیفتد چه کسی جواب می دهد؟
915...72۰

بس  شدیم  خسته  نیست  انتظاری  البته  سالم. 
که از خیابان الهیه 4 به باال گزارش و اعالمیه 
بقیه  با  ما  خانوادهای  و  فرزندان  ارزش  دادیم، 
شهر در تضاد است کاش شهردار یک سری به 
این قسمت از ) مثال(شهر می زدند . شاید از سر 

دلسوزی کاری کنند. باتشکراهالی محل.
915...8۰5
سالم آوا.توجیه شهرداری بابت حذف تامین یک 
پارکینگ از حیاط منزل چیست.آیا یک حیاط صد 
متری برای یک خودرو هم مناسب نمی باشد.با 
به  را  ما  دربیرجند  قوانین خاص  مدل  این  ابداع 
این فکر وادار نکنید که شهرداری و شورای شهر 
بودجه  میلیاردی  کسری  تامین  دنبال  به  صرفا 

خود از جیب مردم می باشد.
915...9۰6

کشاورزانیکهبرایفروشدربالتکلیفیبهسرمیبرند

حال و روز طالی سفید در خراسان جنوبی؛

خراسان جنوبی در زمینه کشت پنبه رتبه چهارم کشور را 
دارد و پنبه تولیدی در استان جزو با کیفیت ترین پنبه های 
تولیدی کشور است. به گزارش ایسنا، پنبه به دلیل مبادالت 
اهمیت  از  و  گرفته  نام  سفید”  “طالی  تجاری  وسیع 
اقتصادی فراوانی برخوردار است. این گیاه در تولید نخ و 
پارچه کاربرد زیادی دارد. پنبه امروزه پرکاربردترین الیاف 
به کار رفته در صنعت پوشاک است که خراسان جنوبی با 
توجه به اینکه در زمینه کشت پنبه رتبه چهارم کشور را 
دارد، پنبه تولیدی در استان جزو با کیفیت ترین پنبه های 
تولید  برای  افراد زیادی در استان  تولیدی کشور است و 
این محصول با کیفیت تالش می کنند، افرادی که با وجود 
مشکالت فراوان اما همچنان سعی و تالش خود را برای 
این  در  کار می گیرند  به  استان  در  پنبه  تولید  روند  ادامه 
راستا صحبت هایی با پنبه کاران و مسئوالن جهادکشاورزی 

داشته ایم که در ادامه ارائه می شود. 

یکونیمماهازبرداشتپنبهمیگذرد
اماهنوزبالتکلیففروشهستیم

خبرنگار  با  گفت وگو  در  استان  پنبه کار  تورانی،  محمد 
گذشته  در سال های  خراسان جنوبی، گفت:  منطقه  ایسنا 
15 تا 21 هکتار پنبه زیرکشت داشتم که امسال با توجه 
به کمبود آب و تغییرات آب و هوایی6 تا 8 هکتار پنبه  
زیرکشت دارم.  وی ادامه داد: امسال با توجه کمبود آب 
کرده ام  کشت  که  اراضی  سطح  از  پنبه  برداشت  میزان 
تن   25 گذشته  سال  که  حالی  در  است  تن   2۰ حدود 
برداشت کرده ام. این پنبه کار استان افزود: میزان برداشت 
پنبه امسال با سال گذشته تفاوت فاحشی داشته و اگر این 
روند ادامه داشته باشد سال بعد میزان برداشت پنبه بسیار 
کاهش می یابد. تورانی با اشاره به مشکالت پنبه کاران در 
برای خرید هر کیلو  استان تصریح کرد: جهادکشاورزی 
شرکت های  که  کرده  قیمت گذاری  تومان   32۰۰ پنبه 
مسئول خرید پنبه، هنوز وارد خرید نشده اند و تعدادی که 
ورود پیدا کرده اند نیز به درستی کار خرید پنبه را انجام 
نمی دهند. وی ادامه داد: یک و نیم ماه از برداشت پنبه 
می گذرد اما هنوز بالتکلیف فروش هستیم و تا زمانی که 
در زمینه فروش پنبه با مشکل مواجه باشیم به تبع آن 
استان  پنبه کار  این  به وجود می آید.  نیز  دیگر  مشکالت 
را  جامعه  درصد   3۰ حداقل  کشاورزی  بخش  اظهارکرد: 
این زمینه فعالیت می کنند  افرادی که در  درگیر کرده و 
شغل دیگری ندارند و اگر بخش کشاورزی دچار آسیب 

شود جامعه نیز دچار مشکل می شود. 
تورانی گفت: در حال حاضر با توجه به وضعیت موجود 
بخش کشاورزی، آینده خوبی را نمی توان برای این بخش 
متصور شد به طوری که نسل جوان جامعه عالقه ای برای 

ورود به این کار ندارند. 

جهادکشاورزیتسهیالتیباسودپایین
بهکشاورزانپرداختکند

ایسنا  به  استان  پنبه کار  دیگر  دباغ زاده،  حسین 
تولید  گفت: در حال حاضر4۰ سال است که در زمینه 

پنبه  هکتار   4۰ اکنون  و  هستم  فعالیت  مشغول  پنبه 
حدود  می شود  پیش بینی  امسال  که  دارم  زیرکشت 
15۰ تن پنبه برداشت شود. وی در خصوص مشکالت 
پنبه کاران استان گفت: تامین نهاده ها از قبیل کودهای 
هستیم  مشکل  دچار  ماشین آالت  و  خالص  بذر  مفید، 
منفی  تاثیر  نیز  تولیدی  پنبه  کیفیت  در  نهایت  در  که 
جهادکشاورزی  افزود:  استان  پنبه کار  این  می گذارد.  
تاکنون آنچه که در توان داشته برای پنبه کاران استان 
پرداخت  کشاورزان  به  که  تسهیالتی  اما  داده  انجام 
کشاورزان  توان  حد  در  که  است  باال  سود  با  می شود 
تسهیالت  از  بتوانند  کشاورزان  اینکه  برای  و  نیست 
نهایت  در  و  کنند  استفاده  جهادکشاورزی  پرداختی 
محصولی با کیفیت باال تولید کنند باید جهادکشاورزی 
گفت:  دباغ زاده  کند.  پرداخت  پایین  سود  با  تسهیالتی 
محصولی  پنبه  استان  زمین  هوا،  وضعیت  به  توجه  با 
مناسب برای اقلیم استان است اما آنطور که باید مورد 
محصولی  پنبه  داد:  ادامه  وی  است.  نشده  واقع  توجه 
افزایش  برای  بیشتری  هزینه  باید  و  است  استراتژیک 

انجام شود.  این محصول  کیفیت 

بشرویهرتبهاولاستانیرا
درزمینهتولیدپنبهدارد

به  نیز  بشرویه  حسین سرچاهی، مدیرجهادکشاورزی 

 3۰۰۰ بشرویه  در  پنبه  زیرکشت  سطح  گفت:  ایسنا 
زمینه  در  را  استانی  اول  رتبه  که  است  پنبه  هکتار 
تولید پنبه دارد و میانگین تولید پنبه در بشرویه 2۰۰۰ 
سال  در  وش  تن   6۰۰۰ میزان  و  هکتار  در  کیلوگرم 
در  پنبه  تولید  سهم  اینکه  بیان  با  وی  می شود.  تولید 
پنبه  افزود:  بشرویه در کشور حدود چهار درصد است، 
از لحاظ کیفیت دارای برتری منحصر  تولیدی بشرویه 
و  الیاف  استحکام  نظر  از  که  طوری  به  است  فرد  به 

طول آن جزو پنبه های با کیفیت کشور است. 
میزان  گفت:  بشرویه  مدیرجهادکشاورزی 
پنبه در هر هکتار فقط در مراحل کاشت،  اشتغال زایی 
مجموع  در  که  است  روز  نفر   95 برداشت  و  داشت 
اشتغال زایی  روز  نفر  285هزار  شهرستان  پنبه  کل  در 
ایجاد می کند. سرچاهی اظهارکرد: کشت مستقیم پنبه 
کشور  سطح  در  که  شده  اجرا  هکتار   12۰۰ سطح  در 
پیشرو است. وی افزود: میزان تولید سالیانه بذر گواهی 
بر  عالوه  که  است  تن   7۰۰ تا   5۰۰ حدود  پنبه  شده 
نیز  دیگر  استان های  به  استان  نیاز  مورد  بذر  تامین 
صادر می شود. مدیرجهادکشاورزی بشرویه  با اشاره به 
مشغول  بشرویه  در  کار  پنبه  کشاورز  نفر   143۰ اینکه 
از  پنبه  برداشت  فعالیت هستند، خاطرنشان کرد: زمان 
نیمه مهر ماه آغاز و تا پایان دی ادامه دارد که بخشی 
و  پنبه  برداشت  کمباین  دستگاه  چهار  وسیله  به  آن  از 

بخش دیگر ان توسط کارگر برداشت می شود. 

پیشبینیبرداشتبالغبر16هزارتنپنبه
ازمزارعخراسانجنوبی

جهادکشاورزی  سازمان  رئیس  ولی پورمطلق،  هاشم 
امسال  حاضر  حال  در  گفت:  ایسنا  به  خراسان جنوبی 

پنبه 77۰۰ هکتار است.  سطح زیرکشت محصول 
به  گذشته  سال  در  پنبه  برداشت  اینکه  بیان  با  وی 
 33.5 بالغ بر  با ارزش ریالی  میزان 15هزارو 23۰ تن 
می شود  پیش بینی  امسال  افزود:  بوده،  تومان  میلیارد 

بالغ بر16هزارتن پنبه از مزارع استان برداشت شود. 
از  خراسان جنوبی،  جهادکشاورزی  سازمان  رئیس 
خبر  استان  در  پنبه  زمینه کشت  در  نفر   2978 فعالیت 
داد و گفت: با توجه به اینکه شهرستان بشرویه دارای 
این  در  برداشت  میزان  است  کاشت  سطح  بیشترین 

است.  بیشتر  شهرستان 

خراسانجنوبیدرزمینهکشتپنبه
رتبهچهارمکشوررادارد

در  پنبه کاران  مشکالت  خصوص  در  ولی پورمطلق 
سطح استان نیز تصریح کرد: اختصاص اراضی نامناسب 
با حاصلخیزی پایین به کشت این محصول، باال بودن 
نیروی  کمبود  به  مربوط  مشکالت  و  تولید  هزینه 
کارخانه  وجود  عدم  برداشت،  فصل  در  به ویژه  کارگری 

دلینته بذر در استان و موانع و مشکالت مربوط به انتقال 
بذور به خراسان رضوی و افزایش هزینه های مربوطه از 
ادامه  وی  است.  استان  در  پنبه  کشت  مشکالت  جمله 
داد: کاهش قیمت پنبه با توجه به حجم باالی واردات 
در زمان برداشت پنبه و کاهش تعرفه واردات، استمرار 
چاه های  شدن  حجمی  آن  متعاقب  و  خشکسالی  پدیده 
نرخ  بودن  باال  کشت،  سطح  کاهش  و  کشاورزی 
تسهیالت بانکی، موانع مربوط به اجرای آبیاری میکرو 
به دلیل مشکالت مربوط به کیفیت آب و خاک و باال 
نبودن دستگاه های  دلیل  به  نشایی  بودن هزینه کاشت 
کاشت نشایی از دیگر مشکالت کشت پنبه است. رئیس 
تولید  اظهارکرد:  خراسان جنوبی  جهادکشاورزی  سازمان 
بذور  به  بذر  یارانه  پرداخت  زودرس،  شده  اصالح  بذور 
کشت  توسعه  و  ترویج  استان،  در  توزیعی  و  تولیدی 
نشایی و اجرای طرح های نوین آبیاری از جمله اقدامات 
سازمان جهاد کشاورزی با مشارکت بخش خصوصی در 

راستای حمایت از پنبه کاران است. 
عدم  درصورت  اینکه  بیان  با  ولی پورمطلق 
به  نسبت  روستایی  تعاون  سازمان  توافقی،  خرید 
خراسان جنوبی  افزود:  می کند،  اقدام  خریدتضمینی 
وی  دارد.  را  کشور  چهارم  رتبه  پنبه  کشت  زمینه  در 
2هزارو612  مقدار  حاضر  حال  در  کرد:  خاطرنشان 
هکتار به صورت مکانیزه کشت و حدود 5۰۰ هکتار به 

برداشت می شود.  صورت مکانیزه 

عکس: اینترنت 

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت اول
نظر به اینکه در پرونده کالسه 955206 اجرایی آقای محمد کارجو محکوم به پرداخت مبلغ 135/000/000 ریال در حق 

آقای حبیب ا... بخشی بیرجندی به مبلغ 7/500/000 ریال حق االجرا در حق دولت گردیده است و در قبال بدهی محکوم علیه 1- تراکتور 
رومانی بیل لودری عقب فاقد شماره سریال و شماره موتور می باشد و بلوک سیلندر خودرو از ناحیه سمت راست زیر چدنی اگزوز شکسته 
و قلبیرک فرمان از داخل گیربکس فرمان آزاد بوده که قابل بیرون آوردن از محل گلویه فرمان می باشد و فاقد اتاق راننده و وضعیت صندلی 
و آمپرجات ضعیف می باشد و روغن زیری از جک های بیل و فرمان بیل فاقد ناخن می باشد. الستیک های جلو سایز 16-700 دو حلقه 
ضعیف 10 درصد سالم و الستیک های عقب سایز 38×14 دو حلقه ضعیف 10 درصد سالم و رینگ های چرخ عقب از دور رینگ قسمت 
های باالیی آسیب دیده است  و شاسی بیل لودری سمت راست آهن کشی شده و با توجه به وضعیت ظاهری تراکتور مذکور و ترکیدگی 
سیلندر قیمت کارشناسی مبلغ هشتاد میلیون ریال معادل هشت میلیون تومان می باشد 2- دستگاه میکسر ثابت دیگ میکسر آهن کشی 
و جوشکاری شده دارای یک دستگاه الکتروموتور سه فاز به قدرت 11 کیلووات و 15 اچ پی تیپ ای بی ای که با توجه به وضعیت ظاهری 
داستگاه قیمت کارشناسی آن به مبلغ  30 میلیون ریال معادل سه میلیون تومان می باشد. 3- سیلوی ثابت سیمان که قیمت کارشناسی 
مبلغ 25 میلیون ریال معادل دو میلیون و پانصد هزار تومان می باشد توقیف و جمعا به مبلغ 135/000/000 ریال کارشناسی گردیده و 
قرار است از طریق مزایده روز سه شنبه تاریخ 1396/9/28 از ساعت 8 الی 9 صبح در دفتر اجرای احکام مجتمع شوراهای حل اختالف 
بیرجند به فروش برسد که قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به شخصی که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد.  
10 درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت ثمن معامله 
اقدام نماید در غیر این صورت 10 درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. لذا متقاضیان در صورت تمایل می توانند 
5 روز قبل از موعد مزایده به این اجرا واقع در خیابان طالقانی - بین طالقانی 16 و 14 مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند مراجعه و از 
 مورد مزایده بازدید به عمل آورند. هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود. ضمن آگهی مزایده از وب سایت دادگستری به آدرس

منفرد- مدیر اجرای احکام مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند www.dadkj.ir قابل مشاهده می باشد. 

آگهی مزایده اموال غیر منقول - نوبت دوم
نظر به اینکه در پرونده اجرایی به شماره 960891 دعوی خانم سیده ریحانه حسین پور فرزند سید عبداله به طرفیت حسین  و محمدرضا و سمانه و سمیه و فاطمه صغری و خدیجه و سعیده 

شهرت همگی کشتگر مبنی بر دستور فروش پالک ثبتی به شماره 3689 فرعی از 249 اصلی بخش 2 بیرجند واقع در خیابان حافظ- کوچه حافظ 11- پالک 5 که حسب نظریه کارشناسی مساحت عرصه 300 
مترمربع و زیربنای اعیان احداثی در طبقه همکف 124 مترمربع  و امتیازات منصوبه آب و برق و گاز شهری، کاربری ملک مسکونی، وضعیت ملک شمالی که به مبلغ 5/600/000/000 ریال کارشناسی شده است 
از طریق مزایده در روز سه شنبه تاریخ 1396/9/28 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

ابالغ رای ماده 169 آیین نامه اجرا
بدین وسیله به شرکت باراد تجارت ایرانیان ثبت شده به شماره 3906 ثبت شرکتهای بیرجند با امضای آقای محسن پور زمانی نجات کرمانی به نشانی مشهد، بلوار امامت 34، پالک 20،طبقه سوم، 
واحد 5 به عنوان وام گیرنده ابالغ می شود: بانک آینده شعبه بیرجند وکالتا از طرف تعاونی اعتبار منحله صالحین به شناسه ملی 10380278542 مستند به قرارداد رهنی شماره 23771 مورخ 
91/8/24 دفترخانه اسناد رسمی 7 بیرجند تقاضای صدور اجرائیه علیه آن شرکت و آقای محسن پور زمانی نجات کرمانی فرزند محمد جواد دارنده شماره ملی 2991638922 به عنوان وام گیرنده و 

راهن را نموده که اجرائیه راجع به اسناد فوق از دفترخانه مربوطه صادر و به این اداره واصل گردیده است. نظر به اینکه به موجب اسناد مذکور ششدانگ محل اجرای طرح شرکت باراد تجارت ایرانیان ملکی شرکت 
شهرک های صنعتی خراسان جنوبی تحت قسمتی از پالک ثبتی 58 و59 فرعی از 1584 اصلی بخش دو بیرجند اعم از عرصه و مستحدثات و ملحقات شامل اعیان و امتیازات منصوبه به انضمام اموال منقول شامل 
ماشین آالت و تجهیزات مربوطه در قبال مبلغ 3/300/000/000 ریال به انضمام خسارت تاخیر تا روز وصول در رهن تعاونی مذکور قرار گرفته و به دلیل عدم ایفای تعهدات، قائم مقام قانونی مرتهن به استناد ماده 
34- اصالحی قانون ثبت از دفترخانه مربوطه تقاضای صدور اجرائیه علیه وام گیرنده و راهن را نموده است، از طرفی مستند به تبصره 2 ماده 6 قانون اعطای تسهیالت بانکی شرکت شهرک های صنعتی موظف 
است در صورت عدم ایفای تعهدات از سوی شرکت مجری طرح و انتقال گیرنده، بانک را جانشین شرکت بدهکار در قرار واگذاری زمین نماید و کلیه حقوق ناشی از واگذاری را به بانک انتقال دهد لذا موضوع در 
اجرای ماده 169 آئین نامه اجرا رسیدگی و نظریه رئیس اداره اجرا بدین شرح - در خصوص گزارش مشروحه فوق الذکر نظر به اینکه اوال مستند صدور اجرائیه سند رسمی و نزد دفترخانه اسناد رسمی تنظیم 
گردیده و عنوان معامالت با حق استرداد موضوع ماده 33ق. ث را دارا می باشد ثانیا به دلیل اینکه تاریخ تصویب قانون ثبت مقدم بر قانون اعطای تسهیالت بانکی بوده لذا به نظر اینجانب مرتهن می تواند نسبت به 
عرصه مورد رهن ملکی شرکت شهرک های صنعتی خراسان جنوبی به استناد تبصره 2 ماده 6 قانون اعطای تسهیالت بانکی جانشین بدهکار شود و اعمال مقررات ماده 34- ق.ث و آئین نامه اجرا نسبت به اعیان 
احداثی و ماشین آالت و تجهیزات کارخانه بالمانع است.- لذا مراتب در اجرای ماده 170- آئین نامه اجرا به طرفین ابالغ می گردد تا چنانچه به رأی صادره معترض می باشند اعتراض کتبی خویش را ظرف 10 
روز از تاریخ انتشار این آگهی که روز ابالغ محسوب است به اداره اجرای اسناد رسمی بیرجند تسلیم تا موضوع جهت رسیدگی و طرح در هیئت محترم نظارت ارسال گردد، در غیر این صورت نظریه صادره قطعی 
و عملیات اجرایی ادامه خواهد یافت. نظر به اینکه طی نامه شماره 139605808026000306-1396/08/09 رأی مذکور جهت ابالغ به شعبه سوم اداره اجرای مشهد ارسال و بر طبق گزارش واصله ابالغ مفاد 
رای صادره در آدرس مشهد، بلوار امامت 34، پالک 20 میسر نگردیده و بانک بستانکار نیز قادر به معرفی آدرس دیگری نبوده است، لذا بنا به تقاضای بانک آینده شعبه بیرجند و به موجب این آگهی مفاد رای به 

تاریخ انتشار: 1396/09/14           غالمرضا دادی - رئیس اداره اجرای اسناد رسمی بیرجندمدیران و دارندگان حق امضای شرکت ابالغ تا در صورت اعتراض به شرح فوق اقدام نمایند.

درباتوماتیکسید
مجری انواع: )درب های 

اتوماتیک ، جک پارکینگی ، 
کرکره ، سکوریت اتومات(   

  09303107002
09155614880

آگهی مزایده اموال غیر منقول - نوبت اول
نظر به اینکه در پرونده کالسه 951353 اجرایی آقای رضا چاحوضی محکوم به پرداخت مبلغ323/840/100 ریال در 

حق آقای سید مجید علمدار و مبلغ 650/000 ریال حق االجرا در حق دولت گردیده است و در قبال بدهی محکوم علیه یک طاقه آب 
از مدار 12 از قنات کم سبز محدوده روستای چاحوض بیرجند توقیف و به مبلغ 300/000/000 ریال کارشناسی گردیده و قرار است 
از طریق مزایده روز شنبه تاریخ 1396/09/25 از ساعت 8 الی 9 صبح در دفتر اجرای احکام مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند به 
فروش برسد که قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به شخصی که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید 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. لذا متقاضیان در صورت تمایل می توانند 
5 روز قبل از موعد مزایده به این اجرا واقع در خیابان طالقانی- بین طالقانی 16و14 مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند مراجعه 
 و از مورد مزایده بازدید به عمل آورند. هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود. ضمنا آگهی مزایده از وب سایت دادگستری 

به آدرس www.dadkj.ir قابل مشاهده می باشد.         منفرد- مدیر اجرای احکام مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند

لولـهبازکنـی
تشخیص و رفع بو و نم به روش ایزونانو / شبانه روزی

32435686-09365237014 09157063220 - خسروی

رصد
100د

مینی
تض

گچ کاری و گچ بری پذیرفته می شود. در اسرع وقت )شهر و روستا(
09159658659 

سمسـاریصـادق
لوازم منزل و اداری شما را منصفانه خریداریم.

 09380160779 - 09151641464  علی آبادی

نقاشی ساختمان
  اجرای  رنگ های روغنی، پالستیک، اکرولیک،

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



4
هدفون ارزان با قابلیت حذف صدای محیط از راه رسید
 USB-C فارس- شرکت شیوامی هدفون جدیدی را عرضه کرده که کمتر از 50 دالر قیمت دارد و با استفاده از آن صدای مزاحم محیطی شنیده نمی شود.هدفون یادشده به پرت
وصل می شود و به خصوص برای تمرکز در زمان گوش کردن به موسیقی در زمان حضور در محیط های شلوغ و پرترافیک مناسب است. برای این هدفون ها سه دکمه کنترل 
نیز طراحی شده که برای پخش و قطع موسیقی، کم و زیاد کردن آن و همین طور پاسخ فوری به تماس ها قابل استفاده هستند.همچنین کاربر از طریق دکمه خاصی می تواند 

میزان شنیده شدن صدای مزاحم محیطی را کنترل کند و این صدا را به طور کامل حذف یا قابل شنیدن کند. کابل این هدفون نیز از جنس فیبر کلوار بوده و بسیار مقاوم است. سه شنبه *14 آذر   1396 * شماره 3947

یادداشت

خواندنی 

نی نوازی از خاک بیرجند
“کیانی نژاد”

ماه  آبان  اول  کیانی نژاد  برزجی- محمدعلی 
1331 در بیرجند متولد شد او از بنیان گذاران 
وی،  پدر   . است  نی  نوازنده  و  دستان  گروه 
داشت  خوشی  صدای  کیانی نژاد،  غالم حسین 
و همین باعث شد که  فرزندش را به خواندن 
با  نیز  کیانی نژاد،  محمدعلی  کند.   تشویق 
خوانندگی  سالگی   ۸ از  پدر  تشویق  همین 

سال  در  او  نمود.  آغاز  را  فلوت  نواختن  و 
و  شد  زیبا  هنرهای  دانشکده  وارد   1351
داریوش  برومند،  نورعلی  چون  اساتیدی  نزد 
فرهت  هرمز  و  مسعودیه  محمدتقی  صفوت، 
در  که  آنطور  پرداخت.  موسیقی  آموختن  به 
ویکی پدیا آمده است:  او از سال 1353 وارد 
همچنین  و  شد  موسیقی  اشاعه  و  حفظ  مرکز 
رشته  در  باربد،  آزمون  اولین  در  توانست 
کند.  پیدا  دست  نخست  عنوان  به  نی نوازی 
با هنرمندان سرشناسی همچون  ادامه  در  وی 
عطا  علیزاده،  حسین  شجریان،  محمدرضا 
بسطامی  ایرج  و  مشکاتیان  پرویز  جنگوک، 
سال  در  کیانی نژاد  نمود.محمدعلی  همکاری 
13۶۷ کتاب آموزشی برای نی به عنوان شیوه 
نی نوازی و شناخت سازهای بادی ایران و در 
برای  ایران  ردیف موسیقی  کتاب   13۷۹ سال 
نشان   13۸۷ سال  در  کرد.  منتشر  را  نی  ساز 

اعطا شد. به وی  درجهیک هنری 
پیر   ، نی  و  دف  مهرورزان،  سیمین،  سرو 
از  گلمی  و  مندیر  انتظار،  فریاد عشق،   ، مغان 
کیانی  علی  محمد  که  است  هایی  آلبوم  جلمه 
آلبوم  این  خوانندگی  و  بوده   آهنگساز  نژاد 
و  رضا  محمد   ، افتخاری  رضا  علی   ، را  ها 
بیژن کامکار و محمد ملک  سیامک شجریان، 

اند. داشته  عهده  به  مسعودی 

عکاسخونه 

عصمت برزجی - می گوید از سال ۷4 بادنیای موسیقی آشنا 
شده است. ساز تخصصی خودش هم گیتار است . عادل قاسمی 
جوان 3۹ ساله بیرجندی دانشجوی کارشناسی ارشد پژوهش 
هنر  است که از دو سال پیش سکاندار انجمن موسیقی استان 
شده است. تالش 20 ساله او در عرصه موسیقی موجب شده 
که نگاه جوانگرایانه با چاشنی تجربه را در مدیریت خود بر 
این انجمن حاکم کند. از زمانی که درخواست مصاحبه با او 
کردیم تا زمانی که فرصت دیدنش فراهم شد شاید نزدیک 
به دو هفته زمان را سپری کردیم . آنطور که عادل قاسمی 
می گوید: همزمان با استان شدن خراسان جنوبی استاد فریبرز 
مالکی نیز دفتر انجمن موسیقی را در بیرجند تاسیس می کند. 
یعنی عمر این انجمن اکنون بیش از 10 سال است . هدفمان 
از این گفتگو نیز شناخت بیشتر همین انجمن10 ساله ای  ست 
که در خیابان مدرس بیرجند واقع  شده و شاید برای برخی از 

شهروندان این انجمن هنوز ناشناخته باشد. . آنچه در ادامه می 
خوانید ماحصل یک ساعت گپ و گفتی است که با این فعال 

عرصه موسیقی استان داشتیم. 
عرصه  وارد  چطور  پرسم  می  سوال  اولین  عنوان  به 
موسیقی شدید که عادل قاسمی پاسخ می دهد: سال ۷4 
از طریق استاد فریبرز  مالکی  وارد دنیای موسیقی شدم 
، و تئوری موسیقی را نزد ایشان فراگرفتم از همانجا  با 
ساز  گیتار اشناشدم  اما چون در بیرجند مدرس تخصصی 
نداشتیم سالهای ۷۶ به صورت هفتگی برای گذراندن دوره 
های تخصصی موسیقی  به مشهد می رفتم آن سالها اواخر 

دوران دبیرستان و اوایل دانشگاه بودم. 
روزبه  و  رسا  منصور  استادان  محضر  در  را  گیتار  او 
و  فراگرفت  حقگو  استاد  نزد  را  سازی  آهنگ  و  آذر 
تاکنون سرپرستی و نوازندگی در چندین گروه موسیقی 
“ارکستر   در  قاسمی که   است. عادل  داشته  برعهده  را 
از  بوده  نوازده  نیز  گو”  حق  استاد  سرپرستی  به  نیما 
می  و  گوید  می  سخن  داشته  مشهد  در  که  تمریناتی 
در  که  بود  نفره   ۶0 گروه  یک  نیما”  “ارکستر  افزاید: 

بیرجند اجرای موسیقی موفقی داشت. 
وی با بیان اینکه کارکرد اصلی انجمن موسیقی کمک های 

کارشناسی و تخصصی به فعاالن این هنر است عنوان می 
کند: همچنین برگزاری دوره های تخصصی برای افزایش 
سطح علمی و آموزش موسیقی در رده های مختلف از دیگر 

کارکردهای انجمن موسیقی استان می باشد. 
رئیس انجمن موسیقی استان در عین حال برگزاری کنسرت 
را از اقداماتی می داند که به بخش خصوصی واگذار شده و 
تصریح می کند: هم اکنون مشکالت مالی از چالش های 
مهم انجمن موسیقی است که از گذشته تاکنون با آن دست و 
پنجه نرم کرده ایم. قاسمی آموزش  موسیقی را منبع درآمدی 
برای انجمن می داند و می افزاید: البته چندی سالی است که 
این کارکرد هم به بخش خصوصی واگذار شده و هم اکنون 

آموزشگاه های آزاد هنری در سطح استان فعال هستند. 
وی یکی دیگر از مشکالت انجمن را استیجاری بودن 
محل عنوان می کند و می گوید: البته کمک هایی از اداره کل 

فرهنگ و ارشاد  استان  نیز می شود که امسال نیز مبلغی از 
همین محل جذب خواهد شد. 

استقبال بی نظیر از کنسرت استاد کلهر

برگزاری”  موسیقی،  عرصه  در  مسئول  مقام  این 
کنسرت استاد کیهان کلهر” را یکی از اقدامات شاخص 
انجمن موسیقی در سالهای اخیر می داند و می افزاید: 
علی رغم همه محدودیت ها توانستیم این کنسرت را با 
همکاری موسسه فرهنگی و هنری رباب با استقبال بی 

نظیر مردم در بیرجند برگزار کنیم. 
قاسمی از وجود 30 گروه موسیقی در استان خبر می دهد 
و می گوید: این گروه ها مهمترین مشکالتشان فضا برای 
تمرین است که انجمن تالش نموده در حد توان این مشکل 

را برای گروه های مستقر در بیرجند رفع کند. 
وی همچنین از ایجاد سه نمایندگی انجمن موسیقی 
این  ایجاد  افزاید:  می  و  کند  یاد می  در سه شهرستان 
نمایندگی ها از برنامه های انجمن و  خواست و تالش 
ظرفیت  اکنون  هم  که  است  بوده  ها  شهرستان  خود 

خوبی در ارتباط با شهرستان ها ایجاد شده است. 

جشنواره موسیقی جوان تا پایان سال 
برگزار می شود

قاسمی یکی از اهداف و برنامه های مهم انجمن را پیگیری 
برای برگزاری “هفته موسیقی استان” عنوان می کند و می 
گوید: این طرح در سال ۹4 قرار بود اجرا شود که به دالیلی 
به تعویق افتاد و امید است در قالب این طرح  یک یا دو گروه 
موسیقی برتر شهرستانها  )قاین ، فردوس ، سرایان و بیرجند  (

در مرکز استان  اجرا داشته باشند.   
وی به برگزاری جشنواره موسیقی در قاین اشاره می 
کند و می افزاید: این جشنواره با عنوان “موسیقی جوان 
استان” تا پایان سال به میزبانی شهرستان قاین برگزار 
خواهد شد. وی از توجه انجمن به موسیقی اصیل ایرانی 
نیز یاد می کند و می گوید: تاکنون دوره های آموزشی و 

چندین کارگاه تخصصی ساز ایرانی نیز برگزار شده است. 
از اساتیدی چون استاد مکانیکی و  و در این کارگاه ها 

استاد حقگو نیز دعوت به عمل آمد. 
با همکاری  اشاره می کند که  به کنسرت دیگری  وی 
موسسه ماهور برگزار خواهد شد و می افزاید: این یک کنسرت 

تجربی ویژه  هنرجویان است که یکم برگزار می شود. 

همیشه کفه موسیقی جهانی 
سنگین تر نیست!

رئیس انجمن موسیقی استان همچنین از اجرای گروه” 
مهرورزان” به سرپرستی استاد محمود  اسکندری خبر می 
با همکاری  این کنسرت  آذرماه   24: افزاید  و می  دهد  
در   مردم  عموم  عرفان  حضور  هنری  فرهنگی  موسسه 

سالن عالمه فرزان اجرا خواهد شد. 
قاسمی در خصوص ورود انجمن به موسیقی پاپ نیز 
می گوید: البته گروه های موسیقی که اکنون در سطح 
فعالیت  ها  جشن  موسیقی  های  گروه  عنوان  به  شهر 

دارند از انجمن مجوزی دریافت نمی کنند . 
وی در پاسخ به این سوال که استقبال بیشتر از چه نوعی 

موسیقی وجود دارد ایرانی یا پاپ؟ می گوید: به طور شاخص 
از موسیقی جهانی همیشه  استقبال  توان گفت کفه  نمی 
سنگین تر است  استقبال هم به شرایط بستگی دارد گاهی 
بیشتر تمایل به موسیقی جهانی است و گاهی هم رغبت 
هنرمندان به سمت موسیقی ایرانی است اما به طور کلی 
که طیف  می شود  باعث  ایرانی  های  کنسرت  برگزاری 

هنرجویان در بازه ای مشخص باال برود. 
ساختار  اینکه  بیان  با  استان   موسیقی  انجمن  رئیس 
سازهای جهانی و ایرانی برای انجمن تفاوتی ندارد خاطر 
نشان می کند: به طور کلی هدف ترویج موسیقی فاخر و 
علمی است . قاسمی  از پیگیری انجمن موسیقی برای راه 
اندازی مکتب خانه موسیقی مقامی استان یاد می می کند 
و می افزاید: قرار است با ایجاد این مکتب خانه” ساز”، 
تا  داده شود  آموزش  مندان  به عالقه  “دهل”  و  “سرنا” 

ماندگاری بیشتری از این موسیقی داشته باشیم. 
وی یاد آور می شود: هم اکنون گروه های محدودی 
اگر  که  کنند  می  کار  استان  مقامی  موسیقی  حوزه  در 
زمانی این گروه ها به تحلیل رفتند به سختی می توان 

برایشان جایگزینی انتخاب کرد. 
رئیس انجمن موسیقی استان  درعین حال ایجاد چنین 
مکتب خانه ای را نیازمند همکاری شهرداری و میراث 
فرهنگی می داند و می گوید: باید برای حفظ این هنر 

بومی استان تالش بیشتری انجام گیرد. 
وی از به کارگیری هنرجویان موسیقی در گروههای 
فعال یاد می کند و می افزاید: این افراد بعد از آموزش 
ها  گروه  همین  قالب  در  انجمن  با  را  ارتباطشان  کامل 

حفظ می کنند. 
اعالم حضور ارکستر ملی ایران در بیرجند به 

دلیل نبود زیرساخت ها بی پاسخ ماند
نخبگان  مهاجرت  خصوص  در  مسئول  مقام  این  از 
پاسخ  که  پرسم  می  دیگر  به شهرهای  استان  موسیقی 
فراهم  استان  در  ها  زیرساخت  که  آنجایی  از  دهد:  می 
نیست قطعا این افراد پس از مدتی مجبور به مهاجرت 
می شود چون تمام امکانات هنری کشور در شهرهایی 
مثل تهران و مشهد متمرکز شده و طبیعی است که افراد 

به دنبال این جذبه ها باشند. 
اندازی رشته موسیقی  نظر وی را در خصوص راه 
دهد   می  پاسخ  که  شود  می  جویا  ها  دانشگاه  در 
مستلزم  استان  در  زیرساختی  چنین  ایجاد  گوید:  می 
تواند  می  که  است  زیادی  های  هزینه  و  امکانات 
یک آرمان دور برای عالقه مندان این عرصه باشد. 
استاندارد  سالن  یک  حتی  ما  دهد:  می  ادامه  وی 
که  چرا  نداریم  کنسرت  برگزاری  برای  بزرگ 
اما  کرده   استان  در  حضور  اعالم  ملی  ارکستر 
از  نتوانستیم  است  کوچک  موجود  فضاهای  چون 
موسیقی  از  پایان  در  وی  کنیم.  دعوت  گروه  این 
قطعا  گوید:  می  و  کند  می  یاد  عشق  یک  عنوان  به 
به  تواند  نمی  کند  فعالیت  عرصه  این  در  که  کسی 
مطئن  و  بردارد  قدم  راه  این  در  درآمد  منبع  عنوان 

است.  رفته  خطا  به  را  راه  باشد 
فرهنگ  مدیرکل  های  تالش  از  پایان  در  قاسمی 
ها  حمایت  سایر  و  اعتبارات  جذب  برای  ارشاد  و 
مالکی  فریبرز  استاد  زحمات  افزود:  و   کرد  قدردانی 
چندین  تربیت  و  انجمن  تجهیز  و  اندازی  راه  در  نیز 

است.   ستایش  قابل  موسیقی  هنرمندان  از  نسل 

رئیس انجمن موسیقی استان  درگفتگوی تفصیلی با آوا:

  مغز باهوش ها متصل تر است

.سرابندی *غ 
 
مغزهای  باهوش ها  می گفتند  مردم  زمانی 
به  به تازگی  محققان  اما  دارند  بزرگ تری 
مغزی  سیم کشی  که  رسیده اند  نتیجه  این 

است. بیشتر  باهوش ها 
نقل  به  آنا  فناوری  و  علم  گروه  گزارش  به 
از ScienceDaily، تفاوت هایی در مغز افراد 
دارد  وجود  مختلف  هوشی  بهره  با  مختلف 
این  که  بودند  دریافته  دانشمندان  تاکنون  و 
برمی گردد.  آنها  نقاط مختلف مغز  به  تفاوت ها 
کشف  به تازگی  دانشمندان  حال،  این  با 
سیم کشی شده تری  مغز  باهوش ها  که  کرده اند 
به  دارند.دانشمندان  مختلف  بخش های  در 
باهوش،  افراد  در  که  رسیده اند  نتیجه  این 
اطالعات  جریان  مغز  از  خاصی  بخش های 
و  می رسانند  دیگر  بخش های  به  قوی تر  را 
دیگر  افراد  به  نسبت  بیشتری  بخش های  با 
اطالعات  نتیجه  می کنند.در  برقرار  ارتباط 
بیشتری  بخش های  در  و  قوی تر  آنها  مغز  در 
مبانی  درک  کلی  طور  می کند.به  پیدا  جریان 
دانشمندان  برای  تنها  نه  انسان  تفکر  نحوه 
نیز بسیار جذاب است.  افراد عادی  بلکه برای 
تفاوت های  و  شناختی  توانایی های  معموال 
و  تحصیلی  موفقیت های  در  آن  از  ناشی 
حرفه ای نمود پیدا می کند و این امر به میزان 
آنها  به هوش  فردی  تفاوت های  توجهی  قابل 

می شود. داده  نسبت 
دانشمندان  جدید  مطالعه  حال،  این  با 
در  تفاوت  با  تفاوت ها  این  که  می دهد  نشان 
عملکردی  ماژول های  یکپارچگی  الگوهای 
قسمت های  چقدر  هر  یعنی  است  همراه  مغز 
با  ارتباط باشند و  مختلف مغز بیشتر با هم در 

است. باهوش تر  فرد  کنند،  کار  هم 
خود  مطالعات  انجام  برای  دانشمندان  این 
با  و  گرفتند   MRI مغز  اسکن  نفر   300 از 
بررسی  به  شبکه ای،  آنالیز  سیستم  کمک 
بهره  به  توجه  با  افراد  عصبی  سیستم 
سال  در  که  است  پرداختند.جالب  آنها  هوشی 
و  آزمایش ها  تحقیقاتی  گروه  همین   ،2015
مناطق  شناسایی  زمینه  در  را  بررسی هایی 
دادکه  انجام  پیشانی  قشر  جمله  از  مغزی- 
افراد  هوش  به  مغزی  فعالیتی  تغییرات  آن  در 

داده شد. ربط  مختلف 
نداشت  وجود  امکان سنجشی  این حال،  با   
مغز  هوشمند«  »مناطق  چگونه  دریابند  که 
مختلف  بخش های  به  عملی  طور  به  انسان 
با  دانشمندان  هم اکنون  می شوند.اما  متصل 
می دانند  کامال  داده اند  انجام  که  تحلیل هایی 
افرادی که از خالقیت و بهره هوشی باالتری 
بخش های  بین  بهتری  ارتباط  برخوردارند، 
در  که  حالی  در  دارد.  وجود  آنها  مغز  مختلف 
با قشر  ارتباط بین الیه های مغزی  افراد  سایر 
و  پردازش  مرکز  که  مغز  جلوی  خاکستری 
با سایر بخش ها کمتر مشاهده  یادگیری است 
انجام  دارند  اعتقاد  محققان  این  می شود.اما 
سن  هر  در  می تواند  ذهنی  تمرین های  برخی 
و سالی به افزایش سطح هوش افراد کمک و 
ساختارمغز  آنها،  گفته  به  کند.  باهوش  را  آنها 
اجازه می دهد به سرعت  آنها  به  باهوش  افراد 
نیاز خود را به دست آوردند و  اطالعات مورد 
کنند.محققان  را حذف  غیر ضروری  اطالعات 
ذهنی،  بازی های  انجام  که  باروند  این  بر 
مثبت اندیشی،  مختلف،  وظایف  و  کار ها  انجام 
حل پازل، یادگیری زبان خارجی، حل و انجام 
ورزش  و  سالم  تغذیه  ریاضی،  محاسبه های 
بهتر  برقراری  و  افزایش هوش  می تواند سبب 

افراد شود. در  نورون های مغزی  بین  ارتباط 

24 آذرماه طنین مهرورزان در )عالمه فرزان (
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17 ربیع االول، والدت امام جعفر صادق)ع(

امام جعفر صادق)ع(، امام ششم شیعیان، در هفدهم ربیع 
االول سال 83 هجری قمری در مدینه متولد گردید. 
کنیه ایشان ابو عبدا... و لقبشان صادق می باشد. پدر 
نام آن  ام فروه است.  باقر و مادرش  امام  ارجمندشان 
حضرت جعفر و لقب شاخص ایشان حضرت »صادق« 
است، اگر چه القاب دیگری همانند فاضل و صابر، و 
رسول  حضرت  را  صادق  لقب  اند،  داشته  هم  طاهر 
مرحوم  فرمودند،  انتخاب  آن حضرت  برای  اکرم)ص( 
مجلسی در جلد 47 بحار االنوار صفحه 8 روایتی بدین 
مضمون نقل کرده است: امام جعفر صادق)ع( در سن 3۱ 
سالگی پس از مرگ پدرش به امامت رسید. امامت او 
همزمان با سال های پایانی حکومت بنی امیه و سال های 
آغازین حکومت بنی عباس بود. عصر امام صادق)ع( 
همچنین عصر جنبش فرهنگی و فکری و برخورد فرق 
و مذاهب گوناگون بود. پس از زمان رسول خدا دیگر 
چنین فرصتی پیش نیامده بود تا معارف اصیل اسالمی 
ترویج گردد، بخصوص که قانون منع حدیث و فشار 
ُحّکام اموی باعث تشدید این وضع شده بود. لذا خأل 
بزرگی در جامعه آنروز که تشنة هرگونه علم و دانش و 

معرفت بود، به چشم می خورد.
امام صادق)ع( با توجه به فرصت مناسب سیاسی و نیاز 
شدید جامعه، دنباله نهضت علمی و فرهنگی پدرش را 
گرفت و حوزه وسیع علمی و دانشگاه بزرگی به وجود 
آورد و در رشته های مختلف علمی و نقلی شاگردان 
حکم،  بن  هشام  چون:  شاگردانی  کرد.  تربیت  بزرگی 
مفضل بن عمر کوفی جعفی، محمد بن مسلم ثقفی، 
ابان بن تغلب، هشام بن سالم، مؤمن طاق، جابر بن حیان 

و ... تعداد شاگردان امام را تا چهار هزار نفر نوشته اند.

تو کیستی

فرشته بوسه زده بارگاه ایزدی ات را
بهشت خیمه زده ، پرنیان سرمدی ات را

چقدر هودج سیمین،گسیل گشته به پایت
که سر به سجده گذارند،ملک امجدی ات را

تو کیستی که قلم با هزار جلوه نوشته
بر آیه های مقدس ،حروف ابجدی ات را

تو کیستی که زبان باز کرده ماهی دریا
به حسن مرتبت و خلق خوش ، زبان زدی ات را

تو کیستی که قسم یاد کرده ریگ بیابان
که انعکاس دهد ساحت زبر جدی ات را

نشسته ماه شب چارده که سیر ببیند
حلول احمدی ات، حله ی محمدی ات را

خدا تمامیت قدر را فقط به تو بخشید
که آشکار کند خلقت مجردی ات را

*****
ز یک مشرق نمایان شد دو خورشید جهان آرا

که رخت نور پوشاندند بر تن آسمان ها را
دو مرآت جمال حق دو دریای کمال حق
دو نور الیزال حق دو شمع جمع محفل ها

اراده برای پیروز شدن، تمایل برای موفق شدن، 
اشتیاق برای رسیدن به ظرفیت کامل تان این ها 

کلیدهایی هستند که در را باز می کنند.

بخشی از راز موفقیت در زندگی اینست 
که چیزی که دوست داری را بخوری

 و بگذاری غذا خودش در درونت مبارزه کند.

بانام نبی بکن مزین سخنت 
تا خالق تو بیمه کند جان و تنت
ای آنکه زعاشقان قرآن هستی 

خوشبوی کن از نام محمد)ص(دهنت

در خلوت شب آمنه زیبا پسری زاد، تنها نه پسر 
بر بشریت پدری زاد، میالد حضرت رسول اکرم 

)ص( و امام جعفرصادق )ع( مبارک

ابتدا اندیشه می آید؛ بعد سازماندهی آن اندیشه
 به ایده ها و طرح ها؛ بعد تبدیل آن طرح ها

 به واقعیت. آغاز، همانطور که مشاهده 
خواهید کرد، در تخیل شماست.

17 ربیع االول سالروز والدت خاتم االنبیا حضرت محمد 
مصطفی )ص( است. بیش از هزار و چهار صد سال پیش 
کودکی در شهر مکه چشم به جهان گشود. پدرش عبد ا... 
در بازگشت از شام در شهر يثرب چشم از جهان فروبست و 

به ديدار کودکش نايل نشد. 
نوجوانی و جواني

زمان  از  )ص(   محمد  متفکر  سیمای  و  وقار  و  آرامش 
نوجوانی در بین همسن و سالهايش کامال مشخص بود. به 
قدری ابوطالب او را دوست داشت که همیشه مي خواست 
با او باشد و دست نوازش بر سر و رويش کشد و نگذارد درد 
يتیمی  او را آزار دهد. در سن 12سالگی بود که عمويش 
ابوطالب او را همراهش به سفر تجارتی - که آن زمان در 
حجاز معمول بود - به شام برد. درهمین سفر در محلی 
به نام بصری که از نواحی شام  بود، ابوطالب به راهبی 
مسیحی که نام وی   بحیرا  بود برخورد کرد. بحیرا هنگام 
 مالقات محمد )ص( - کودک ده يا دوازده ساله - از روی 
نشانه هايی که در کتابهای مقدس خوانده بود، با اطمینان 

دريافت که اين کودک همان پیغمبر آخر الزمان است. 
ازدواج محمد ) ص (

وقتی امانت و درستی محمد )ص( زبانزد همگان شد، زنی 
از مردم مکه بنام خديجه دختر خويلد  خواست که محمد 
)ص( را برای تجارت به شام بفرستد و محمد )ص( اين 
پیشنهاد را پذيرفت. خديجه میسره  غالم خود را همراه 

محمد )ص( فرستاد. وقتی میسره و  محمد )ص(  از سفر 
پر سود شام برگشتند، میسره گزارش سفر را جزء به جزء 
به خديجه داد و از امانت و درستی محمد )ص( حکايتها 
گفت، از جمله برای خديجه تعريف کرد: وقتی به  بصری 
رسیديم، امین برای استراحت زير سايه درختی نشست. در 
اين موقع، چشم راهبی که در عبادتگاه خود بود به  امین  
افتاد. پیش من آمد و نام او را از من پرسید و سپس چنین 
گفت:  اين مرد که زير درخت نشسته، همان پیامبری است 
که در )تورات( و )انجیل( درباره او مژده داده اند و من آنها را 
خوانده ام. خديجه شیفته امانت و صداقت محمد )ص( شد. 
چندی بعد خواستار ازدواج با پیامبر گرديد. محمد )ص( نیز 

اين پیشنهاد را قبول کرد. 
آغاز بعثت

به  از شب 27 رجب در غار حرا  امین )ص( قبل  محمد 
عبادت خدا و راز و نیاز با آفريننده جهان مي پرداخت و در 
عالم خواب رؤياهايی مي ديد راستین و برابر با عالم واقع  
آماده مي  برای پذيرش وحی - کم کم -  روح بزرگش 
شد. درآن شب بزرگ جبرئیل فرشته وحی مأمور شد آياتی 
از قرآن را بر محمد )ص( بخواند و او را به مقام پیامبری 
مفتخر سازد. سن محمد )ص( در اين هنگام چهل سال بود. 
در سکوت و تنهايی و توجه خاص به خالق يگانه جهان 
جبرئیل از محمد )ص( خواست اين آيات را بخواند: بخوان 
به نام پروردگارت که آفريد محمد )ص( گفت : من توانايی  

خواندن ندارم . فرشته او را سخت فشرد و از او خواست 
که  لوح  را بخواند . اما همان جواب را شنید - در دفعه 
سوم - محمد )ص( احساس کرد مي تواند » لوحی » را که 
در دست جبرئیل است بخواند . اين آيات سرآغاز مأموريت 

بسیار توانفرسا و مشکلش بود 
استقامت پيامبر ) ص (

با اين همه آزاری که پیامبر )ص ( از مردم مي ديد مانند 
کوه در برابر آنها ايستاده بود و همه جا و همه وقت و در هر 
مکانی که چند تن را دور يکديگر نشسته مي ديد، درباره خدا 
و احکام اسالم و قرآن سخن مي گفت و با آيات الهی دلها را 

نرم و به سوی اسالم متمايل مي ساخت 
عترت يا اهل بيت

امام علی )ع( و فرزندان پاک گوهرش و نیز فاطمه زهرا 
)س( دختر بسیار عزيز و فداکار پیامبر اکرم )ص( است که 
از طرف پدر بزرگوار خود به )ام ابیها( يعنی  مادر پدرش 
ملقب گرديد. علی )ع ( وصی و جانشین و امامی است که 
بارها پیامبر )ص ( او را جانشین خود و در حکم هارون 
نسبت به موسی )ع ( معرفی  مي فرمود و فرزندانی که از 
صلب علی )ع ( و بطن پاک فاطمه زهرا )س ( به وجود 
آمدند و آخر آنها به حضرت مهدی موعود )عج ( ختم مي 
شود همه معصوم و از رجس و گناه بدورند. اوالد ديگر از 
اين شجره طیبه نیز بسیارند و در همه جا و همه وقت 

منشا خیر و برکت و فضل و فضیلت بوده و هستند.

نخستين مسلمانان
 . کرد  آغاز  اش  خانه  از  را  اسالم  به  پیامبر )ص( دعوت 
ابتدا همسرش خديجه و پسر عمويش علی به او ايمان 
آوردند. سپس کسان ديگر نیز به محمد )ص( و دين اسالم 
گرويدند. دعوتهای نخست بسیار مخفیانه بود. محمد )ص( 
و چند نفر از ياران خود ، دور از چشم مردم  در گوشه و کنار 
نماز مي خواندند . روزی سعد بن ابی وقاص با تنی چند از 
مسلمانان در دره ای خارج از مکه نماز مي خواند . عده ای از 
بت پرستان آنها را ديدند که در برابر خالق بزرگ خود خضوع 
مي کنند . آنان را مسخره کردند و قصد آزار آنها را داشتند . 

اما مسلمانان در صدد دفاع بر آمدند .
معراج

پیش از هجرت به مدينه که در ماه ربیع االول سال سیزدهم 
بعثت اتفاق افتاد، در سال دهم بعثت معراج  پیغمبر اکرم )ص( 
اتفاق افتاد و آن سفری بود که به امر خداوند متعال و بهمراه 
امین وحی )جبرئیل ( و بر مرکب فضا پیمايی به نام براق  
انجام شد. پیامبر )ص ( اين سفر با شکوه را از خانه ام هانی 
خواهر امیر المومنین علی )ع ( آغاز کرد و با همان مرکب به 
سوی بیت المقدس يا مسجد اقصی روانه شد، و از بیت اللحم 
که زادگاه حضرت مسیح است و منازل انبیا )ع ( ديدن فرمود. 
سپس سفر آسمانی خود را آغاز نمود و از مخلوقات آسمانی و 
بهشت و دوزخ بازديد به عمل آورد، و در نتیجه از رموز و اسرار 

هستی و وسعت عالم خلقت و آثار قدرت  آگاه شد.

5

حرف های ابریشمی موفقیت

شعر روز 

پیامک

عارفانه روز 

یک لحظه مکث کن

شعر

آیه روز  

و آنچه را در آسمانها و آنچه را در زمین است به سود شما رام کرد همه از اوست قطعا 
در این ]امر[ برای مردمی که می  اندیشند نشانه  هایی است. سوره الجاثیه، آیه 13

حدیث روز  

پیامبر خدا فرمود : هر که گناهي را براي خدا و ترس از او ترك کند خدا او را در روز قیامت خشنود گرداند .
امام جعفر صادق )ع(

سبک زندگی

میالد پیامبر مهربانی؛ از کودکی تا معراج و دعوت به اسالم 

جدول کلمات                        

وسیله   - خانه   - نام ها   -1 افقی: 
و غالت 2-  و جو  گندم  کردن  آرد 
همدم - بندری در فرانسه - خوشی 
زياد3- پدر آذری - خدای باستان - 
زهرآلود - نیکوکاران4- رود اروپايی 
- مادر - عامه مردم تحت سرپرستی 
سلطان5- از بازيکنان اسبق مطرح در 
تیم ملی فوتبال - بدسلیقه - پیشوند 
روز و سال6- کامل - پول کاغذی 
 - پايه   - مساوی  کردن7-  نهی   -
درياچه ترکیه - بادبان کشتی8- از 
خیمه9-   - گناه   - مردانه  نام های 
خاندان - درخت چهار مغز - لحظه 
کوتاه - از ضماير فرنگی10- انجیر 
- مقام و حالت شهر يا کشوری نسبت 
به شهرها يا کشورهای تابع آن - ورم 
عضوی11- رود اروپايی - گاليه - 
گزارش12- بصیر - دلجويی - تکیه 
 - آفتاب  شعاع  روشنی  دادن13- 
چرک - ضمیر مخاطب - دارو14- 
اختالفات  دارای   - کشو   - فرار  راه 
روحی15- جانوری از رده عنکبوتیان 
- کشوری که پرچم خود را تغییر داد 

- اولین شهیده اسالم
عمودی:1 - رتبه هفتم جهان به لحاظ 
رشد اقتصادی، نرخ رشد اقتصادی اين 

کشور 8/6درصد است - اقتصاددانی 
قیمت ها  اصالح  است  معتقد  که 
نهايت توسعه نیست؛ ولی قیمت های 
ماندن  بی فرجام  به  غالبا  نادرست 
توسعه منجر می شود2- نوعی پارچه 
براق - سرور - پول سامورايی ها - 
در  انرژی  تجاری  ابزار  نقدينه ترين 
مکه  در  کوهی  جهانی3-  بازارهای 
- قافله - نامی زنانه4- ضمیر غايب 
- آماس - پهلوان - روشنی بخش5- 
خانه بزرگ - طمع - شبیه - تصديق 
روسی6- از عمده کاالهای صادراتی 
کشورهای آفريقايی - آنچه به ذهن 

غذا  ظرف   - شرنگ  کند7-  خطور 
مردم8-  سرپرست   - مستمری   -
نان  محل   - اندک  روشنی   - پیاله 
پختن9- لطیف - جايگاه درندگان - 
واحد شمارش غذا - عالمت مفعول 
بی واسطه10- از توابع استان کرمان 
- راهنمايی11- حرف ندا - از حبوب 
کار  ده هزار12-   - سوزن  سوراخ   -
کلنگ - پاره کردن - هنر انگلیسی 
- همان بس است13- چراگاه ايالت 
- لطافت14- از مواد ساختمان سازی 
نام مردانه  - لحظه کوتاه - دارو - 
فرنگی15- از آفت های مهم سیستم 

جدول 3947

123456789101112131415
تنسیافنلاسلاجم1
خوسنمدیاوفروس2
تشردماسجااقلا3
شملاعترلیماف4
یبدملکمحارنر5
ریمروتمدیاقت6
یدبامینستنام7
نارسخرامسیردا8
راتناریحایاب9
فقراطهراقنیا10
رمدیعسادوجند11
موتخمکفثیدحا12
اربتنارجهراکش13
یانناکسادنفرت14
شیدناریخرهوگمن15

به تعدادی راننده تریلی با تجربه 
جهت شرکت حمل و نقل نیازمندیم.

09155658406

به یک آقا آشنا به امور نمایشگاه 
اتومبیل و مکانیک خودرو ترجیحا ساکن 
بیرجند نیازمندیم. 09156032407

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

نیازمند است. 
32322408-09153620824

یک شرکت بازرگانی
نیروی خدماتی و آبدارچی خانم 

 با حقوق مکفی و بیمه 
استخدام می کند.

تلفن: 05632214302
آدرس:بلوار معلم/بین 8 و 10/پالک 91

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

می رسد. 09158254172

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

ساعت تماس: 20الی 22    09017866642  

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

را تجربه کنید.   09158668002

کلیه لوازم سوپر مارکت
 به فروش می رسد.
09157201755

 به یک نفر خانم چرخکار ماهر جهت کار 
در خیاطی زنانه نیازمندیم.

09151637794 - 32423365

الستیـک پیشــرو
عرضه انواع الستیک با نازل ترین قیمت 

خیابان مدرس - جنب استانداری 
 32438137

 09151635860
 کرباسچی 

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

 پاره وقت برای شیفت عصر می باشد.
ساعت  مراجعه:

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

به تعدادی بازاریاب آقا و خانم جهت کار 
در شرکت پخش مواد غذایی معتبر با حقوق

و پورسانت باال نیازمندیم.
05632358334 -09155611219

نصب داربست فلــــزی
 با قیمت مناسب در اسرع وقت  

09153637507 - حسینی 

اخالق، انصاف، کارخوب
سرلوحه خدمات ماست

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

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

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

اتوبــار آریــا  ترابــر

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

 09159634038
32414702

نی
می

تض
د 

رص
د د

ص



6
سه شنبه   *14 آذر   1396 * شماره 3947

قرعهتیمملیفوتبالایرانبدترازایننمیشد!

مهر- پیشکسوت فوتبال ایران گفت: اسپانیا و پرتغال دو تیم صاحب نام 
هستند و اعتقاد دارم تیم ملی ایران در جام جهانی در گروه مرگ قرار 
گرفته است.بیانی در پایان و درخصوص دیدار روز چهارشنبه استقالل 
این  و  اول رسیدیم  نیم فصل  پایان  به  اصفهان گفت:  برابر سپاهان 
آزادی و مقابل  باید در ورزشگاه  آنها  آبی پوشان است،  آخرین دیدار 
هوادارنشان عملکرد قابل قبولی از خود ارائه داده و پیروز شوند اما با 
شرایط بد و ضعیفی که مهاجمان استقالل این روزها دارند باید چشم 
و امیدمان به مدافعان و هافبک ها باشد که برای استقالل گلزنی کنند

اشتباهکمیتهملیپارالمپیکایرانراازطالی
مسابقاتجهانیوزنهبرداریمحرومکرد

فارس-  اشتباه مسئوالن کمیته ملی پارالمپیک تیم ملی ایران را از طالی 
مسابقات جهانی پاراوزنه برداری محروم کرد تا کاروان ایران در عین 
ناباوری مدال طال را از دست بدهد.اما موضوع عجیب و البته جالب توجه 
این است که چطور مسئوالن این کمیته با این همه قدمت و تجربه در 
موضوع ساده و اولیه ای مانند ثبت نام یک ورزشکار اینقدر ضعیف عمل 
می کنند تا نه تنها زحمات چند ماهه یک ورزشکار بر باد برود بلکه تیم 
کشورمان هم از یک مدال طالی مسلم محروم شود.وزنه بردار لیتوانیایی 
که موفق به کسب مدال طالی این دسته شد با رکورد 112 کیلوگرم بر 
سکوی قهرمانی ایستاد در حالی که بنابر گفته مربیان تیم ملی محسن 

بختیار وزنه 170 کیلوگرمی را در تمرینات به ثبت رسانده بود.
 

بازهمفغانیوبازهماستقالل

آخرین خبر- علیرضا فغانی برای قضاوت حساس ترین دیدار هفته پانزدهم 
لیگ برتر میان استقالل و سپاهان انتخاب شده است.استقالل و سپاهان 
در شرایطی برابر هم قرار می گیرند که قضاوت این دیدار حساس برعهده 
علیرضا فغانی داور باتجربه قرار دارد. معموال دیدار دو تیم استقالل و 
سپاهان یکی از دیدارهای جذاب و تماشایی لیگ بوده و حضور فغانی 
می تواند به زیباتر شدن این مسابقه کمک کند.البته بازیکنان استقالل باید 
حواسشان به کارت دادن های این داور باشد چراکه شاید از بازی بعدی که 

در نیم فصل دوم برگزار می شود، محروم شوند.

عجیبتریناحتمالبرایشاگردانکیروش
درجامجهانی

ورزش- از قدیم گفته اند فرض محال، محال نیست و ما هم بعد از 
قرعه کشی جام جهانی می توانیم همه احتماالت را بررسی کنیم. در آن 
صورت ایران در دور بعد باید با تیمی که از گروه اول باال می آید بازی 
کند. در آن گروه روسیه، عربستان، مصر و اروگوئه قرار دارند. حاال 
تصور کنید آنجا هم عربستان باال بیاید و به ما بخورد. واقعا که چه 
کیفی دارد. خوبی اش این است که مسابقات در روسیه برگزار می شود 

زنانشاغلاینمدلکفش
رافراموشکنند!

که  می دهند  نشان  تحقیقات  نیوز-  سالمت 
اتفاق  موجب  می  تواند  بلند  پاشنه  کفش  های 
دردناک انحراف شست، میخچه، میخک و تعداد 
قابل توجهی آسیب  های دیگری شود که مفاصل 
را هدف قرار می  دهنددرست است که کفش  های 

پاشنه بلند زیبایی خاصی به پا و اندام می  بخشند؛ 
ولی در عین حال می  توانند به قسمت  های مهم 
پا مانند قوزک و مچ آسیب  های همیشگی وارد 
کنند.بنابراین، اگر مجبور هستید روزانه ساعت 
ورزش  جدی  عالقه مند  یا  بروید  راه  زیادی 
کفش  های  پوشیدن  از  جدی  طور  به  هستید 
کفش  های  این  کنید؛  خودداری  بلند  پاشنه 
می  توانند پای شما را از حالت عادی خارج کنند 

بهداشت نیوز-  یکی از حقایق اولیه ای که هر کسی درباره سالم غذا 
خوردن می آموزد این است که میوه برای سالمت مفید استباالخره 
با اینکه موز حاوی قند است این قند طبیعی است بنابراین نمی توان 
آن را مانند قند اضافه شده دانست، همچنین این میوه را باید منبعی 
غنی از پتاسیم و حاوی فیبر، ویتامین C، و B6 و آنتی اکسیدان های 
ضد التهاب دانستفیبر موجود در موز در واقع می تواند به کاهش وزن 

کمک کند. بر اساس تحقیقات افزایش فیبر دریافتی به 30 گرم در 
روز کمک می کند بتوانید کاهش وزن مناسبی داشته باشید. یک 
موز متوسط حاوی 3.1 گرم فیبر است این یعنی قند خونتان مانند 
دیگر غذاهای حاوی قند باال به صورت ناگهانی باال نخواهد رفت. 
به همین خاطر بعد از خوردن یک موز احساس سنگینی نمی کنید 
با پروتئین و  را  از 30 دقیقه دوباره گرسنه نیستید.موز خود  بعد  و 

مقداری چربی از کره بادام زمینی یا بادام دریافت کنید با این کار 
انرِژ میوه ای که خوردید را بیشتر هم کرده اید.  قدرت ماندگاری 
سعی کنید موز را قبل یا بعد از ورزش بخورید تا به شما انرژی دهند 
و در ریکاوری کمکتان کنند.اگر می خواهید وزن کم کنید به جای 
چنین  کنید.  تمرکز  ورزشتان  و  غذایی  برنامه  روی کل  میوه  یک 

نگرشی شما را خیلی جلوتر خواهد برد.

اگر بخواهیم وزن کم کنیم نباید موز بخوریم؟

چگونهبادیابتبهترزندگیکنیم؟

است  کنترلی  قابل  بیماری  دیابت    - ایسنا 
که بین چهار تا پنج میلیون نفر در ایران به 
آن مبتال هستند. این بیماری با افزایش قند 
خون ایجاد می شود. علت این بیماری معموال 
کننده  تنظیم  هورمون  ترشح  میزان  کاهش 
عملکرد  در  اختالل  یا  )انسولین(  خون  قند 

چربی  بدون  گوشت های  از  است.  انسولین 
استفاده کنید.- مصرف  بدون پوست  و مرغ 
از  می شود.-  توصیه  هفته  در  بار  دو  ماهی 
روش های پخت آب پز، بخارپز، تنوری کردن 
و کباب کردن به جای سرخ کردن استفاده 
کنید.- از شیر و فراورده های لبنی کم چرب 
استفاده کنید.- هرگز با شکم خالی و گرسنه، 

ورزش یا پیاده روی نکنید.

گریهبیعلتازعالئم
اینبیماریاست

به  می توان  آلزایمر  به  ابتال  از عالئم  شفاف- 
تغییرات در حاالت و رفتار فرد اشاره کرد. هر چند 
که همه افراد می توانند غمگین یا بدخلق باشند 
اما حاالت روحی فرد مبتال به آلزایمر می تواند 
سریعا تغییر کند و بی هیچ دلیل آرامش را به 

اشک و خشم تبدیل کند.کم رنگ شدن انگیزه 
به طوی که فرد نسبت به وقایع و رویدادهای 
تفاوت  بی  کامال  خانواده اش  و  زندگی  محیط 
بنماید می تواند از ابتالی فرد به آلزایمر خبر دهد.
مشکل در تفکرات ذهنی، اختالل در حافظه ، 
کردن  گم  عادی،  کارهای  انجام  در  مشکل 
زمان و مکان ، ضغعف یا کاهش قضاوت از دیگر 

عالئم بیماری آلزایمر به شمار می رود.

7غذاییکهتصورمیکنیم
سالمهستند،امانیستند!

ودرباورعموم  صورمرسوم  به  غذاها  دکتر-  الو 
می شوند  شناخته  سالم  کامال  ازتغذیه های 
ممکن است درواقعیت چنین نباشد. بامادرادامه 
باورتان  کمی  تا  باشید  همراه  مطلب 
مرسوم  صور  به  غذاها  از  راتغییردهیم!رخی 

سالم  کامال  تغذیه های  از  عموم  باور  در  و 
در  است  ممکن  اما  می شوند  شناخته 
مانند :1-نوشیدنی های  نباشد  واقعیت چنین 
 -2 خاص،  آب های  و  ورزشی)انرژی زا( 
خشک(،  )میوه  گیاهی  ،3-چیپس  میکس 
5-محصوالت  دار،  مغز  شکالت های   -4
و  چرب  کم  محصوالت   -6  ، گلوتن  بدون 

پر چرب، 7- اسموتی ها است .

بارداریموفقپساز40سالگی

باشگاه خبرنگاران- متخصص زنان با اشاره به 
نکاتی که در بارداری های پس از سن 40 سالگی 
باید مورد توجه قرار گیرد گفت: بهترین سن برای 
بارداری بین 20 الی 25 سالگی است و در صورتی 
که بارداری بنا به دالیلی به تأخیر بیفتند و پس از 
سن 40 سالگی اقدام به بارداری نمایند باید برخی 

نکات را مورد توجه قرار دهند. این افراد در تغذیه 
خود نیز توجه بسیار داشته و از مصرف کنسرو، 
سوسیس و کالباس و مواد افزودنی خودداری نمایند 
و در صورت پیش زمینه ژنتیکی بیماری دیابت از 
مصرف قند خالص خودداری نمایند و بیشتر از قند 
خرما و کشمش و... و در مقدار کم استفاده نمایند. 
باید 2 الی 3 ماه قبل از بارداری روزانه یک قرص 

5 میلی گرم اسیدفولیک مصرف شود.

تعلیقدورانندهخاطیدربیرجند

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خراسان جنوبی، رئیس سازمان مدیریت 
حمل و نقل بار و مسافر شهرداری بیرجند گفت: دو راننده اتوبوس شرکت واحد 
راننده  کردن  حرکت  کند  دلیل  به  که  محالتی  شهر   -سجاد  آزادی  مسیر  در 
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.
به  و  رانندگان مصدوم  از  یکی  درگیری  این  براثر  اینکه  بیان  با  یداله غالمپور 
بیمارستان امام رضا)ع( بیرجند منتقل شد گفت: حال عمومی وی رضایتبخش 
بخش  رانندگان  تخلفات  به  رسیدگی  انضباطی  کمیته  در  موضوع  این  و  است 
خصوص مطرح و با مقصر این درگیری برخورد خواهد شد.در شهرستان بیرجند 

100 نفر از رانندگان در بخش خصوصی اتوبوسرانی فعالیت می کنند.

مرگهولناکعروسجوان
دربرابرچشمانخانوادهاش

از  رنگ  سفید  پراید  سواری  رکنا-خودروی   
مشهد به مقصد بوشهر در حرکت بود. راننده و 
پنج سرنشین خودرو که از اعضای یک خانواده 
بودند پس از این سفر زیارتی به شهر خودشان 
درحال  آذرماه  دوازدهم  خورشید  گشتند.  برمی 
غروب بود که پراید سفید از شهربجستان عبور 
اما دقایقی بعد، خودروی سواری در جاده  کرد. 
بجستان به فردوس ومقابل روستای رضاییه از 

مسیر حرکت خود منحرف و واژگون شد.

مردشیشهایکههمسرشراکشتجنوندارد

دو  این که  بود. ضمن  کرده  خفه  را  جنون آمیز همسرش  توهمی  در  امسال  اردیبهشت  مرد  این   - آنالین  ایران 
50 ساله که همسر  ندارند.مرد معتاد  او  از  نیز اعالم کرده بودند به خاطربیماری پدرشان شکایتی  دختر خانواده 
مدیرروستا  محسن  بازپرس  به  بازجویی  مرحله  درنخستین  بود  کرده  خفه  حمام  در  پارچه ای  با  را  میانسالش 
همسرصیغه ای ام  او  البته  کردم  ازدواج  همسرم  با  قبل  سال   24« گفت:  تهران  جنایی  دادسرای  ششم  ازشعبه 
همسرم  با  که  زمانی  از  بودند.می دانم  رفته  مدرسه  به  قتل  زمان  که  است  دختر  دو  ازدواج  این  حاصل  و  بود 
مرا می زد. سر  رد  و هر جا می رفتم  بود  کار گذاشته  پی اس-  ردیاب -جی  داخل شکمم  او  بودم  ازدواج کرده  
این موضوع بشدت ناراحت بودم و به همین دلیل باهم درگیر شدیم.دعوای ما ازاتاق پذیرایی شروع و به حمام 
کشیده شد، تا این که برای پایان دادن به تمامی افکارمنفی ام او را خفه کردم.« در ادامه تحقیقات، کارآگاهان 
متوجه شدند متهم مدت  زیادی است که اعتیاد شدید به ماده مخدر »شیشه« دارد.سرانجام پزشکی قانونی پس 
روانی شد. بیمارستان  راهی  به همین خاطراو  و  دارد  این جنایتکارجنون  اعالم کرد که  بررسی  ازچندین مرحله 

ایزوگـامشفیعـی
آسفالت )محوطه و پشت بام( و  قیرگونی

   09151630283 - 32225494 
صیادشیرازی، مجتمع میرداماد، واحد 98

15%تخفیفویژهفروشمبلمانوسرویسخواب

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

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

اولینجشنواره
فروشویژهمبلمان

دراستانخراسانجنوبی

بلوار شعبانیه- بین چهار راه ایزوگام فنودی 
بقیه ا... )عج( و خیابان نرجس
32371262-09151639659

پخـش و نصـب 

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

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

09353694511 - 09353315656 طبخ با روغن کنجد

ساعت کار: 17:30 تا 12 شب

 پیتــزا چانـو
پیتزا ، ساندویچ ، اسنک

ذرت  مکزیکی ،فالفل، سمبوسه
پیتـزااز۳500تا۲0هزارتومـان
آماده عقد قرارداد با ارگان های 

دولتی و خصوصی
بانازلترینقیمت

انتهای غفاری ، خیابان نجات،بین نجات 1و  3
32345550-09158619030

حمــل
اثاثیـه

با  کارگر ماهر و ماشین اتاق بزرگ
 مسیر مشهد و  زاهدان 

 حمل یخچال ساید در اسرع وقت
حمل بار برای خارج شهر 

 20 میلیون بیمه

بار
مل
ح

100درصدتضمینی

 09159618581  
فاروقی

نقاشی  ساختمان
انواع رنگ های روغنی ، پالستیک

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

  09156633230- برگی
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نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی:

برای آب بیرجند فکر اساسی شود

امام  و  جنوبی  خراسان  در  فقیه  ولی  ایرنا-نماینده 
جمعه بیرجند گفت: در زمینه آب شرب بیرجند باید 
فکر اساسی شود چرا که همه توان خرید دستگاه 
حجت  ایرنا  گزارش  ندارند.به  را  کن  شیرین  آب 
االسالم سید علیرضا عبادی روز دوشنبه در دیدار 

شهردار جدید و اعضای شورای اسالمی شهر بیرجند، 
سختی آب شرب این شهر را یکی از مشکالت مردم 
عنوان کرد و افزود: در حال حاضر تصفیه خانه شهر 
به 2 علت هدررفت آب و نبود هزینه خریداری یک 
قطعه فیلتر، تعطیل است.وی بیان کرد: همه شهروند 
یک شهر هستیم که پول آب و فاضالب می دهند 
و سالمت مردم با این همه بیماری هایی که بر خرج 
های زندگی مردم می افزاید، در خطر است. نماینده 
ولی فقیه در استان گفت: مردم گالیه مند هستند 
که بوستان های شهر بیرجند انبوه درخت دارند اما 
شب ها تاریک و از روشنایی حداقلی برخوردار است 
که در این زمینه باید فکر اساسی شود.وی افزود: به 
گفته شهروندان، بوستان های شهر به مرکزی برای 
سوداگری مواد مخدر، قمار بازی و اعمال منکر دیگر 
تبدیل شده است امام جمعه بیرجند با بیان اینکه 
مسئولیت ها بر اساس قانون تعیین می شود یادآور 
شد: فرصت های زیادی دست افرادی بوده که با 
هوا و هوس و خارج از مسئولیتشان به فنا رفته است، 
پس باید همه تالش مسئوالن حمایت از قانون باشد.
نماینده ولی فقیه در خصوص مشکل خشک شدن 
روز  نیز عنوان کرد:  بیرجند  پادگان سابق  درختان 
گذشته جلسه ای با حضور رئیس دادگستری استان 
برگزار و ایشان برای جلوگیری از روند خشک شدن 
درختان کاج اعالم آمادگی کردند. وی افزود: خوش 
بین هستیم اعتباراتی که از دست مردم گرفته می 
شود به نفع خودشان باشد و در راه منافع شخصی و 
سوء استفاده هزینه نشود. رئیس شورای اسالمی شهر 
بیرجند در این دیدار گفت: شهردار جدید با توجه به 
اولویتی که شورای شهر برای انتخاب شهردار داشت، 
همچنین رزومه کاری، تجربیات و ارایه برنامه هایی 
که وی داشت مورد تایید اعضای شورا قرار گرفت.
ابراهیم تقی زاده با بیان اینکه حکم شهردار جدید 
گفت:  شد  صادر  کشور  وزیر  توسط  گذشته  هفته 
شواری پنجم شهر بیرجند با توجه به رویکرد تعاملی، 
اقدامات  پشتیبان  دارد،  که  انسجامی  و  هماهنگی 

شهرداری خواهد بود.

 عقد بیمه باید به کارگزار تفهیم شود

ایرنا- معاون دادستان عمومی و انقالب بیرجند گفت: 
براساس کار میدانی که صورت گرفت، مشخص شد 
عقد بیمه به کارگزار تفهیم نمی شود و این سبب 
می شود پرونده های متعدد در دستگاه قضا شکل 
بگیرد در صورتی که باید مراجعه مستقیم به شرکت 
بیمه داشته باشند. شیبانی گفت: براساس کار میدانی 
که صورت گرفت، مشخص شد عقد بیمه به کارگزار 
تفهیم نمی شود و این سبب می شود پرونده های 
متعدد در دستگاه قضا شکل بگیرد در صورتی که باید 
مراجعه مستقیم به شرکت بیمه داشته باشند. شیبانی 
نیز با گالیه از اینکه نماینده شرکت های بیمه در 
جلسات دادرسی حضور پیدا نمی کنند افزود: فقط 
نماینده شرکت بیمه ایران در این جلسات شرکت می 
کند و سایر شرکت ها فعالیت آنچنانی ندارند که شاید 

بخاطر صلح و سازشی که صورت می گیرد باشد.

 اخذ عوارض از انتقال میوه و تره بار
به خارج از استان ممنوع شد

عرضه  از  میوه  قیمت  افزایش  خبر-بهانه  گروه 
عدالت  دیوان  عمومی  هیأت  رأی  با  آن  کنندگان 
اداری مبنی بر ابطال اخذ عوارض از انتقال میوه و 

تره بار به خارج از استان گرفته شد.

شهردار:

رئیس اتاق اصناف:برگزاری نمایشگاه ها 
با لحاظ شرایط کسبه بومی باشد

وعده معاون وزیردر بازدید از پروژه راه سازی بیرجند- قاین:

دستگاه ها عوارض شهرداری و حق مردم را پرداخت کنند
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»مهاجرت روستاییان« دلیل افزایش حاشیه نشینی؛ استان مهاجرفرست است

2 ایستگاه سنجش کیفی هوا در بیرجند و نهبندان راه اندازی شد
 ایرنا - مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی گفت: 2 ایستگاه سنجش کیفی هوا در شهرستان های بیرجند و نهبندان برای توسعه و ارتقای پایش آالینده های هوا راه اندازی شد. آرامنش گفت: 
این سامانه برای توسعه و ارتقای پایش آالینده های هوا، شفاف سازی اطالعات و قرار دادن آن در اختیار مردم راه اندازی شده است. وی با اشاره به راه اندازی اپلیکیشن سامانه یکپارچه ایستگاه های 
پایش کیفی هوای کشور در آینده نزدیک گفت: این اپلیکیشن به زودی در اختیار مردم قرار می گیرد و آنان می توانند از طریق گوشی های همراه خود اطالعات مربوط به شاخص کیفیت هوا را کسب کنند.
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تورم خراسان جنوبی در آبان
5 دهم درصد بیشتر از کشور

صدا و سیما-نرخ تورم خراسان جنوبی، آبان امسال 
و  مدیریت  اعالم شد. سازمان  و 9 دهم درصد   8
برنامه ریزی استان اعالم کرد: براساس آمار منتشر 
شده مرکز آمار ایران، نرخ تورم کشور در آبان 8 و 
4 دهم درصد که این نرخ در خراسان جنوبی 5 دهم 
درصد بیشتر بود.نرخ تورم استان در آبان نسبت به مهر 
نیز 7 دهم درصد افزایش داشت. بر اساس این آمار، 
نرخ تورم شهری خراسان جنوبی در آبان 7 و 6 دهم 
درصد و نرخ تورم روستایی  11 و 3 دهم درصد اعالم 
شد. نرخ تورم به عنوان معیار سنجش تغییرات قیمت 
کاالها و خدماتی است که به مصرف خانوارها میرسد.

برگزاری جشنواره تئاتر در 
راستای بهبود وضعیت معلوالن

اسدزاده-چهارمین جشنواره تئاتر منطقه ای معلولین 
کویر بیرجند با حضور هنرمندان معلول تئاتر استان 
و  کرمان  و  یزد  رضوی،  جنوبی،  خراسان  های 

مسئولین در محل سالن آمفی تئاتر عالمه فرزان 
بیرجند افتتاح شد که از تاریخ 13 آذر تا 17 آذر به 
مناسبت هفته وحدت برگزار می گردد.در افتتاح این 
در  استان  بهزیستی  کل  مدیر  نژاد  عرب  مراسم  
مورد مناسب سازی سالن ها و مبلمان شهری برای 
معلولین عنوان کرد :جامعه فرهنگی استان با توجه به 
برگزاری جشنواره تئاتر معلولین به تکاپو افتاد و جای 
بسی خوشحالی است که با برگزاری این جشنواره 
بسیاری از کاستی هایی که برای این عزیزان به وجود 
امده است مناسب سازی شده است که بسیاری از این 
مناسب سازی ها  و امکانات در نظر گرفته شده در 

راستای برگزاری این جشنواره بوده است 

تحصیل ۱۳7۰ دانش آموز 
استثنایی در مدارس استان

ایرانمهر- رئیس آموزش و پرورش استثنایی خراسان 
جنوبی بیان کرد:  در حدود یک هزار و 37۰ دانش 
آموز در مدارس مستقل و کالس های خاص استان 
روز  محمدی  اکبر  هستند.علی  تحصیل  مشغول 
در  معلوالن  روز  گرامیداشت  همایش  در  گذشته 

بیرجند با بیان اینکه تفاوت جز الینفک نظام آفرینش 
است، افزود:  باید وضع را به گونه ای فراهم کنیم که 
همه افراد جامعه  از خدمات  برابر بهره مند شوند.وی 
یادآور شد: بیش از  13 میلیون دانش آموز  در کشور 
در حال تحصیل هستند که بدون شک در بین آن ها 
افرادی متفاوت وجود دارد.رئیس آموزش و پرورش 
استثنایی خراسان جنوبی اظهار کرد: خوشبختانه در 
سال های اخیر توجه خوبی به این قشر از دانش 

آموزان شده است. 

برگزاری سمینارفنون و رویه های 
صادرات و واردات- مناطق آزاد
 تجاری و مناطق ویژه اقتصادی

و  فنون  سمینار  گذشته  روز  امیرآبادیزاده-صبح 
رویه های صادرات و واردات و مبادالت مرزی- 
در  اقتصادی  ویژه  مناطق  و  تجاری  آزاد  مناطق 
این  شد.در  برگزار  استان  بازرگانی  اتاق  محل 
سمینار که بازرگانان استان و سایر عالقه مندان 
به حوزه صادرات و واردات در آن حضور داشتند 
ویژه  مناطق  های  مزیت  قبیل  از  مباحثی  به 
ابزار  و  تولید  خط  آالت  ماشین  ورود  اقتصادی، 
از  تبعیت  بدون عوارض گمرکی،  اداری  اثاثیه  و 
قانون کار مناطق آزاد تجاری و صنعتی در مناطق 
و  افزوده  ارزش  سقف  تا  گمرکی  معافیت  ویژه، 
افزوده  ارزش  بر  مازاد  عوارض گمرکی  پرداخت 
قطعات خارجی در تولیدات با تدریس دکتر مظفر 
ناصری برای شرکت کنندگان این دوره انجام شد.

پرداخت تسهیالت ارزان قیمت به تعاونی 
های استان از سیزدهم آذر آغاز می شود

رفاه  و  کار  تعاون،  کل  اداره  تعاون  معاون   - ایرنا 
قرارداد  انعقاد  با  گفت:  جنوبی  خراسان  اجتماعی 
بانک توسعه تعاون با صندوق توسعه ملی، اعطای 
تسهیالت سرمایه در گردش و ایجادی صنایع تبدیلی 
و تکمیلی در بخش صنعت، معدن و کشاورزی برای 
تعاونی های استان با نرخ قطعی 12 درصد از امروز در 
استان آغاز می شود. سروری افزود: سقف تسهیالت 
صورت  به  تومان  میلیارد   1۰ گردش  در  سرمایه 
یکسال  مجموع  در  و  ماه  سه  اقساط  بازپرداخت 
خواهد بود. وی گفت: برای طرح های ایجادی دوران 
بازپرداخت تسهیالت هشت سال با احتساب سه سال 

دوران مشارکت در نظر گرفته شده است.

جنوبی  خراسان  پرورش  و  آموزش  مدیرکل   *
دوره های  تمامی  در  جماعت  نماز  اینکه  بیان  با 
سال  در  گفت:  می شود،  اقامه  استان  تحصیلی 
تحصیلی جاری در بیش از 2 هزار و ۵۰۰ مدرسه 

خراسان جنوبی نماز جماعت اقامه می شود.
*  صادرات خوراک طیور 46 درصد از خراسان 

جنوبی امسال 46 درصد افزایش یافت
* سفیران سالمت ارتش جمهوری اسالمی ایران 
با حضور در روستای سلم آباد از توابع شهرستان 

سربیشه به یاری محرومان شتافتند.
* معاون دادگستری خراسان جنوبی از رقابت 2۱6 
نفر در مسابقات منطقه ای قرآن کریم قوه قضئایه 

در طبس خبر داد.
* رئیس اداره تشخیص و درمان دامپزشکی استان 
برای  ظرفیتی  خراسان جنوبی؛  کرد:معادن  اعالم 

تولید افزودنی های خوراک دام، طیور و آبزیان
ویژه  های  مراقبت  بخش  برای  طبسی  خیران   *
نوزادان بیمارستان شهید سید مصطفی خمینی 
این شهر، دو دستگاه فتو تراپ intensive تهیه 

و اهدا کردند.
استان  ای  و حرفه  فنی  آموزش های  * مدیرکل 
نفر  ماه گذشته ۵۵4 هزارو۱82  گفت: در هشت 
ساعت آموزش فنی و حرفه ای در مناطق روستایی 

استان برگزار شد.
* ۱7 تن و 77۰ کیلوگرم بذر کشت منداب برای 

تغذیه اراضی در خراسان جنوبی توزیع شد.

آذر 97 پایان تراژدی جاده مرگ 

بزرگترین پارک بیرجند احداث می شود

های  پیگری  از  بعد  مدتی  کاربر،رضایی- 
مشکالت  از  جنوبی  خراسان  آوای  روزنامه 
محور  کردن  دوبانده  زمان  شدن  طوالنی 
قاین -بیرجند ،معاون برنامه ریزي ومدیریت 
منابع وزیرراه وشهرسازي به بیرجند آمد، تا 
از مسیر ونحوه پیشرفت فیزیکی کار در این  
مدت حضوری بازدیدی کند.امینی در گفتگو 
اینکه   به  کرد:باتوجه  بیان  ما  نگار  خبر  با 
این مسیر جزو مسیر های پر تردد خراسان 
ترافیک  حجم  روزانه  و  باشد  می  جنوبی 
سنگینی دارد،تصمیم بر این شد تا امکانات 
پیشرفت  روند  در  تا  شود  فراهم  وشرایطی 
این مسیر سرعت بیشتری بگیرد.وی افزود: 
این مسیر خیلی وقت است که شروع شده 
است و در این مدت مشکالت زیادی  بر سر 

راه پیمانکاران ومدیران  قرار داشته است.

اختصاص بودجه مجدد
 با قول رییس جمهور

با  تهران  در  جلساتی  طی  افزود:  وی 
این  اصلی  مشکالت  استان  نمایندگان 
که  ای  جلسه  در  و  شد   بررسی  را  مسیر 
با رییس جمهور،این قول تخصیص بودجه 

جدید داده شد. 

استانداری،مبلغ  میلیارد  بر 50  عالوه 
چشمگیری در نظر گرفته شده است

 امینی افزود:با توجه به جلسه ی استانداری ،
از بودجه   مقرر شد حدودا 5۰ میلیارد ریال 

استانداری هم اختصاص داده شود و از محل  
بودجه های  خود وزارتخانه هم مبلغ چشم 
گیری در نظر گرفته شده است که کارها و 
دستورات نهایی آن  در حال انجام است و 65 
کیلومتر تا پایان امسال زیر بار ترافیک می 
رود.وی افزود در 2 قطعه  محور،پیمانکاران 
کیلومترازاین   35 در  فقط  و  هستند  فعال 
دارد  مالي  مشکالت  پیمانکار  که  محور 
رود،که  مي  پیش  کندتر  اجرایي  عملیات 

هستیم.  مشکل  ورفع  تجدیدنظر  درحال 
تامین  با  افزود:  پروژه  اتمام  وي درخصوص 
از1۰۰  کیلومتر   65 تومان  میلیارد   5۰ مبلغ 
 کیلومتر محور تاپایان سال مالي 96 )تیر 97(

باقي  کیلومتر   35 و  شود  مي  بازگشایي 
مانده تا آبان وآذر 97  بهره برداري خواهد 
  97 آذر   تا  مانده  باقی  کیلومتر   35 و   شد 
فردوس  .جاده  رفت  خواهد  ترافیک  بار  زیر 
گفته  شود.به  می  دهی  سامان  هم  بشرویه 
به معابر و محورهای پر  امینی:سامان دهی 
تردد استان که جاده ی فردوس-بشرویه را 
هم شامل می شود  بعد از اتمام دوبانده شدن 

محور قاین -بیرجند  عملیاتی خواهد شد.

تامین15 درصد  بودجه راه آهن
از صندوق توسعه ملی

که  این  آهن  راه  موضوع  کرد:در  بیان  وی 
کنسرسیومی تشکیل شده است و  با استفاده از 
منابع توسعه ملی و و با توجه به مذاکراتی که با 
 بانک های  سرمایه و ملی ،به عنوان بانک های 
 15 نهایت  در  که  گردید  ،مقرر  شده  عامل 
درصد از صندوق توسعه ملی و مابقی از سرمایه 
گذاری های خارجی و البته با صحبت هایی 
شود.امیني  ،تامین  شده  قدس  آستان  با  که 
راه  بزرگ  احداث  جهت  براین  افزود:عالوه 
میلیاردتومان  بعداز گذشت حدود 6 سال 1۰ 
اعتبار تخصیص یافت .همچنین دوبانده سازي 
محور خوسف به سه راهي راهداران، بیرجند 
به  یزد وطبس  به  به سمت سربیشه، طبس 
 اصفهان،فردوس به بجستان،طبس به بشرویه ، 
راه  اولویت  داراي  هاي  پروژه  ازمهمترین 

وشهرسازي است.

راه آهن استان
در گرو سرعت سیستان

بندر  شرق  محور  توسعه  گفت:  امینی  امیر 
چابهار و دروازه ملل در اولویت های اداره راه 
وشهرسازی قرار دارد و پروژه راه آهن خراسان 

جنوبی هم در همین قالب دنبال می شود .وی 
ادامه داد:پی گیر هستیم تا روند کار در پروژه راه 
آهن سیستان و بلوچستان سرعت بیش تری 
بگیرد تا درآینده نزدیک شاهد آغاز عملیات راه 
آهن در این استان هم باشیم.امینی در مورد را 
آهن فردوس نیز بیان کرد:اگر بخش خصوصی 
هم  مشار کت کند ،راه آهن فردوس هم در 

خط اصلی راه آهن قرار خواهد گرفت.

خوب  کار  اجرایی  روند  مجموع  در 
است.وی گفت:درحال مذاکره باسرمایه گذار 
جهت ارتقاء محور ازبزرگراه به آزاد راه هستیم 
تا شاخص هاي برخورداري استان هم افزایش 
جزو  محوربیرجند-قاین  وی  گفته  یابد.به 
داراي  که  است  درکشور  محورهایي  معدود 
سطح سرویس 5 و 6  و  باید 4 خطه شود 
که دراینصورت شاهد ترافیک روان وکاهش 
تصادفات خواهیم بود. درمجموع روند اجرایي 
نیز  راهداري  و  راه  پلیس  و  است  خوب  کار 
باید در بازگشایي محور همکاري بیشتري با 
اداره کل راه وشهرسازي داشته باشند .چراکه 
شده  بازگشایي  که  محور  ازاین  هرقسمت 

حوادث نیز کاهش داشته  است.
)Ava.news28@gmail.com(

برپایی دومین نمایشگاه سراسری 
صنایع دستی باحضور 2۵ استان

و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  مدیرکل  ایرانمهر- 
نمایشگاه  دومین  گفت  جنوبی   خراسان  گردشگری 
سراسری صنایع دستی در استان  با حضور 25 استان برگزار 
می شود. حسن رمضانی روز گذشته در نشست خبری 
عنوان کرد: نمایشگاه محل تبادل تجربه بین هنرمندان 
نمایشگاه   برگزاری  کرد:  تاکید  است.وی  صنعتگران  و 
فرصتی برای تبادل تجربه هنرمندان استان با هنرمندان و 
صنعتگران صنایع دستی سایر استانها خواهد بود.وی با اشاره 
به اینکه استقبال خوب مردم  از نمایشگاه در سال گذشته 
موجب شد تا میزبانی دومین نمایشگاه سراسری صنایع 
ادامه داد: دومین نمایشگاه  دستی به استان واگذار شود 

سراسری صنایع دستی در استان  با حضور 25 استان برگزار 
می شود.وی تاکید کرد: استقبال خوب هنرمندان استان ها  
از نمایشگاهها  نشان دهنده توجه  هنرمندان سایر استانها 
به صنایع دستی استان استان است.معاون میراث فرهنگی 
خراسان جنوبی  هم در این نشست عنوان کرد: 11۰ غرفه 
برای عرضه تولیدات صنایع دستی استانها  در  دومین 
نمایشگاه سراسری صنایع دستی برپا می شود. حسین 
عباس زاده در نشست خبری اظهارکرد:  هدف از برپایی این 
نمایشگاه تحقق اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید داخلی و 
گسترش استعداد صنعتگران استان است. وی با بیان اینکه 
این نمایشگاه می تواند یک کارگاه آموزشی برای صنعتگران 
باشد افزود: همچنین زمینه ای خواهد بود که صنعتگران 
صنایع دستی سراسر کشور با محصوالت یکدیگر آشنا 
شوند.عباس زاده خاطرنشان کرد: رضایت شرکت کنندگان، 
کیفیت محصوالت و میزان فروش از مهمترین دالیل 
اقتصادی در برگزاری این رویداد بزرگ است. وی یادآور 
شد: این نمایشگاه 19تا 24 آذرماه سال جاری از ساعت 
17 تا 22 در محل نمایشگاه بین المللی دایر خواهد بود 

گفت:  جنوبی  خراسان  اصناف  اتاق  رئیس   - ایرنا 
در  با  باید  استان  در  اصناف  های  نمایشگاه  برگزاری 

نظر گرفتن شرایط کسبه بومی باشد.

کسب و کار در استان کم رونق است
رونق  اینکه  به  توجه  با  افزود:  یزدان شناس  مرتضی 
برگزاری  است  کمرنگ  استان  در  کار  و  کسب 
بازار  بیشتر  رکود  موجب  است  ممکن  مبل  نمایشگاه 
کسبه  از  تعدادی  کرد:  بیان  وی  شود.  محصول  این 
بومی مبل بیرجند صبح دیروز در اعتراض به برگزاری 

مراجعه  جنوبی  خراسان  استانداری  به  مبل  نمایشگاه 
کردند و سپس به دفتر اصناف استان آمدند.

نمایشگاه یکبار در استان برگزار شود
تا تولیدکنندگان داخلی آسیب نبینند

وی گفت: این کسبه اعالم داشتند هر سال 2 نمایشگاه 
در استان برگزار می شود که توجیه اقتصادی ندارد و 
به لحاظ اقتصادی بهتر است نمایشگاه یکبار در استان 

برگزار شود تا تولیدکنندگان داخلی آسیب نبینند.
رئیس اتاق اصناف خراسان جنوبی تصریح کرد: قرار 
هفته  و  مطرح  استان  مسئوالن  با  موضوع  این  است 
و  معدن  صنعت،  سازمان  در  ای  ویژه  جلسه  آینده 
تجارت استان برگزار شود که امیدواریم دغدغه اصناف 
در این خصوص رفع شود.  شماری از فعاالن صنف 
استانداری  به  مراجعه  با  )دوشنبه(  دیروز  بیرجند  مبل 
خراسان جنوبی خواستار رسیدگی به مشکالت صنفی 
خصوص  در  نیز  استان  مسئوالن  که  شدند  خود 

پیگیری درخواست آنان قول همکاری دادند.

حسینی- شهردار بیرجند از احداث بزرگترین 
پارک شهری با عنوان “پارک سالمت” خبر 
داد و اعالم کرد: جزئیات طرح پس از تصویب 
و تخصیص اعتبار اطالع رسانی خواهد شد. 
صبح دیروز مراسم تکریم و معارفه شهردار 
بیرجند با حضور مسئوالن استانی برگزار شد. 
رئیس شورای شهر بیرجند در این مراسم با  
ابراز امیدواری از این که شورای پنجم بتواند 
با هماهنگی، انسجام و تعامل انتظارات مردم 
را محقق کند، ادامه داد:  به طور قطع شورا 
استقالل الزم و اختیارات کافی را به شهردار 
برای انجام امور شهری خواهد داد. به گفته 
تقی زاده انتظارات شورا از شهردار تدوین سند 
بلند مدت، میان مدت  برنامه های  چشم انداز 
و کوتاه مدت مبتنی بر مطالعات کارشناسی، 
حذف بروکراسی، ارائه خدمات بهتر و تسهیل 
به  اشاره  با  است. وی  به شهرداری  خدمات 
این که احیای بافت فرسوده و بافت تاریخی 
شهر با ارائه بسته های تشویقی از دیگر موارد 
مورد انتظار است، اضافه کرد: اصالح هندسی 
ناوگان  توسعه  ترافیک،  بهبود  برای  معابر 
حمل و نقل عمومی،  توزیع عادالنه امکانات 
و  خدمات زیربنایی، تالش برای ایجاد درآمد 
پایدار و جذب سرمایه گذارهای خصوصی نیز 
از مواردی است که شهردار برای تحقق آن 

باید تالش کند.

ایجاد نظام مالی شفاف
و متمرکز در شهرداری

رئیس شورای شهر بیرجند انجام طرح تفکیک 
زباله از مبدأ را در برنامه های شهری دانست 
و افزود: پیگیری برای انتقال صنوف مزاحم و 

آرامستان به خارج شهر، توجه به موضوعات 
حاشیه نشینی، ایجاد مبلمان شهری در خور 
این  در  فرهنگی  امور  به  توجه  و  مردم  شان 
دستور  در  که  است  کارهایی  سایر  موضوع، 

کار قرار دارد. تقی زاده با تاکید بر این که در 
راس انتظارات ما داشتن نظام مالی شفاف و 
متمرکز برای هزینه های  شهرداری  است، 
ابراز امیدواری کرد: با استفاده از اتاق فکرها و 
ظرفیت نخبگان برای داشتن شهری با نشاط و 

فرهنگی تالش کنیم.

طرح انتخاب شهردار
 با رای مستقیم مردم

استاندار نیز در این مراسم با بیان این که در 
فرهنگ مدیریت شهری از زمان های دور تا 
شهر،  کلید طالیی  را صاحب  شهردار  کنون 
بوده است، یادآور شد: البته این تعارفی کالمی 
است، ولی در سطوح مدیریت شهری ، کلید 
الشریعه  باشد. مروج  توسعه شهری می  واژه 
از طرح الیحه جامع خدمات مدیریت شهری 

در دولت، خبر داد و عنوان کرد: بر اساس این 
الیحه انتخاب شهردار به صورت مستقیم از 
سوی مردم پیش بینی شده است. وی با اشاره 
به این که بسیاری از وظایف دولت هنوز در 

در  گفت:  است،  مرکزی  گری  تصدی  قالب 
این الیحه تمامی اختیارات شهری در اختیار 
پارلمان های انتخابی مردم قرار می گیرد. به 
گفته وی در این طرح 1۰۰ شهر کشور دیده 

شده که بیرجند رتبه 66 را دارد. 

شهر بیرجند استعداد 
باالیی برای توسعه یافتگی دارد

استاندار شفافیت در اطالع رسانی را از مولفه 
بیان  و  دانست  شهری  مدیریت  مهم  های 
و  اول  استان حرف  جانبه  توسعه همه  کرد: 
آخر را در توسعه شهری است. مروج الشریعه 
نهاد های  در  اگر کسی  این که  بر  تاکید  با 
باید  گرفت  عهده  بر  مسئولیتی  حکومتی 
خارج از تفکرات جناحی و سیاسی برای مردم 
شهر  که  این  بر  اعتقاد  با  وی  کند.  خدمت 

یافتگی  توسعه  برای  باالیی  استعداد  بیرجند 
دارد و استفاده از ظرفیت های It و Ict در 
توسعه شهری بسیار تاثیرگذار است. به گفته 
وی امروز 98 سرمایه گذار از خراسان رضوی، 
14 سرمایه گذار از تهران و 1۰ سرمایه گذار 
از زاهدان وارد استان شده و طرح های بسیار 
به منظور  اشتغال و  ایجاد  خوبی در راستای 

آشنایی با ظرفیت اقتصادی استان دارند.

بستن تفاهم در راستای 
هوشمندسازی بیرجند

مروج الشریعه به حضور معاون وزیر ارتباطات 
و فناوری اطالعات اشاره کرد و ابراز امیدواری 
در  هایی  نامه  تفاهم  همایش  این  در  کرد 
راستای هوشمند سازی شهر بسته شود. وی 
در ادامه با تاکید بر این که برخی مسائل مهم 
مانده  فرعی  و  جزئی  مسائلی  برای  استان 
نیز  فکری  و  انگیزه  کرد:  خاطرنشان  است، 
مردم  افزود:  ندارد. وی  وجود  آنان  برای حل 
متدینی هستند  مردم  جنوبی  خراسان  استان 
و هنجار شکنی را نمی پذیرند لذا امیدواریم 
شاهد شکوفایی هرچه بیشتر مواضع توسعه ای 

شهری در استان باشیم.

سیاست کاری بر مبنای خدمت صادقانه 
و تمام وقت به شهروندان است

که  این  بیان  با  هم،  بیرجند  شهردار  جاوید 
و  شهرداری  مجموعه  در  کاری  سیاست 
سازمان های وابسته به آن بر مبنای خدمت 
صادقانه و تمام وقت به شهروندان خواهد بود، 
خاطرنشان کرد: رعایت امانت داری ، استفاده 
جهادی  کار  انجام   ، موجود  ظرفیت های  از 

از راهبردهای کاری ما در شهرداری بیرجند 
رعایت  و  خدمات  عادالنه  توزیع  است.وی 
عدالت اجتماعی در خدمات شهری را از دیگر 
اولویت های کاری شهرداری بیرجند اعالم و 
موجود،  اساس ظرفیت های  بر  کرد:  تصریح 
نقاط قوت، ضعف و فرصت ها باید برنامه های 
بلندمدت، میان مدت و کوتاه مدت تدوین و 
به مرحله اجرا در آید. جاوید با اعتقاد بر این 
که توسعه فضای سبز در بیرجند بسیار حائز 
اجرای یک  اضافه کرد: الزمه  اهمیت است 
فضای سبز خوب تامین آب است که با تغییر 
تغییر شیوه های  از  اعم  کاری  سیاست های 
آبیاری می توان در این زمینه موفق عمل کرد.

استفاده از پساب فاضالب شهر 
یک ظرفیت تمام نشدنی

بیرجند  از پساب فاضالب شهر  وی استفاده 
مهم  است  نشدنی  تمام  ظرفیت  یک  که  را 
را  جدی  عزمی  کار  این  افزود:  و  دانست 
پایلوت  عنوان  به  باید  شهر  این  و  می طلبد 
از  بیرجند  کند. شهردار  کار  پروژه  این  روی 
عنوان  با  شهری  پارک  بزرگترین  احداث 
کرد:  اعالم  و  داد  خبر  سالمت”  “پارک 
تخصیص  و  تصویب  از  پس  طرح  جزئیات 
اعتبار اطالع رسانی خواهد شد.به گفته جاوید 
انتقال صنوف آالینده به خارج شهر ، بهسازی 
معابر شهری و هوشمندسازی شهر در دستور 
کار است ، ولی شهرداری نهادی عمومی غیر 
های  دستگاه  کرد:  تاکید  وی  است.  دولتی 
دولتی برای پرداخت عوارض خود که حق و 

حقوق مردم است اقدام کنند.
)Ava.news13@gmail.com(

اخبار کوتاه

عکس:کاربر

عکس:امیری
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رایزنی با چند کشور
 برای فروش آب سنگین  

  رئیس کمیته هسته ای مجلس شورای اسالمی از 
رایزنی ایران با چند کشور برای فروش آب سنگین 
خبر داد. ذوالنور با بیان اینکه در متن برجام الزامی 
برای خرید آب سنگین ایران از سوی آمریکایی ها 
گنجانده نشده است، ادامه داد: علی القاعده جمهوری 
باید  برای فروش آب سنگین خود  ایران  اسالمی 
به دنبال بازاریابی باشد که در همین راستا مذاکراتی با 

چند کشور انجام شده است.

کوثری: برگشت نامه سیا نشان داد
 نباید با شیطان صحبت کرد

نامه  نپذیرفتن  گفت:  ثارا...)ع(  قرارگاه  جانشین   
اقتدار  سازمان سیا از سوی سردار سلیمانی نشانه 
است. آن  نظامی  فرماندهان  و  اسالمی  جمهوری 

سردار اسماعیل کوثری با اشاره به نپذیرفتن نامه 
سازمان جاسوسی آمریکا از سوی سردار سلیمانی و 
برگرداندن این نامه گفت: کسی که ایمان به خدا و 
توسل به ائمه داشته باشد، نامه آمریکا برای او فرقی 

با شیاطین کوچک و ضعیف ندارد.

بعید می دانم جریان احمدی نژاد
بتواند در انتخابات آتی حضور یابد

سلحشوری، نماینده مردم تهران در پاسخ به این 
سوال که ممکن است رفتارهای جریان  احمدی 
مگر  گفت:  شود،  مربوط  آتی  انتخابات  به  نژاد 
احمدی نژاد و دوستانش تایید صالحیت می شوند؟ 
حتی معلوم نیست تا انتخابات ۱۴۰۰ دوام بیاورد 
که بخواهد شرکت کند. بعید می دانم این جریان 

بتواند در انتخابات آتی حضور یابد. 

سردار جاللی: FATF اشراف اطالعاتی 
دشمن بر ما را صددرصد می کند 

 رئیس پدافند غیرعامل گفت: دولت باید بداند با 
امضای قرارداد FATF، اشراف اطالعاتی دشمن 

بر ما صددرصد می شود.

سفیر انگلیس در کویت: 
ایران همچنان منبع تهدید است 

حمایت  اعالم  ضمن  کویت  در  انگلیس  سفیر   
از توافق هسته ای ایران، گفت : ایران همچنان 
منبع تهدید نه تنها برای منطقه بلکه فراتر از آن 
است.مایکل داون پورت سفیر انگلیس در کویت 
می گوید که نگرانی های قدیمی کشورش درباره 
مداخله های ایران در منطقه همچنان پابرجاست 
برای  تنها  نه  تهدید  منبع  همچنان  ایران  و 

کشورهای منطقه بلکه فراتر از آن است.

هشدار شمخانی درباره
 زمزمه انحالل حشدالشعبی 

 شمخانی نماینده مقام معظم رهبری در شورای 
یک  رئیس جمهور  هم صدایی  ملی  امنیت  عالی 
کشور غربی با رژیم صهیونیستی و تاکید بر انحالل 
حشد الشعبی را نشان دهنده تدارک توطئه ای جدید 
برای بازگشت ناامنی و تروریسم به منطقه دانست. 

ظریف: هیچ نیروی نظامی خارجی 
در دریای خزر مستقر نخواهد شد

در  گرفته  انجام  مذاکرات  به  اشاره  با  ظریف 
ارتباط با کنوانسیون دریای خزر بین پنج کشور 
توافق هیچ  اعالم کرد: طبق  دریای خزر  حوزه 
دریا  این  در  نمی تواند  خارجی  نظامی  نیروی 
مستقر شود. رئیس دستگاه دیپلماسی کشورمان 
خوبی  پیشرفت های  کنون  تا  این که  بیان  با 
خزر  دریای  حقوقی  رژیم  کنوانسیون  بحث  در 
حاصل شده است، افزود: در کنار این کنوانسیون 

۱۲ سند نیز مورد توافق قرار گرفته است.

یارانه ها خاکی بود که احمدی نژاد بر سر ما کرد

  قاسم میرزایی نکو عضو فراکسیون امید با بیان اینکه 
اصالحات یک پروژه بلند مدت است و از ۲۰۰ سال 
پیش تا کنون ادامه دارد، اظهار کرد: کشور با مشکالت 
عدیده ای چون فساد مواجه است. فساد تمام کشور را 
آلوده کرده و این امر چپ، راست، اصالح طلب و اصولگرا 
ندارد، ولی متاسفانه برخورد با آن دغدغه همه نیست. شما نگاه کنید در کل کشور 

۴۵ هزار میلیارد یارانه می دهند این خاکی است احمدی نژاد بر سر ما کرد.

مذاکره با آمریکای ترامپ منطقی نیست  

ایرانیان  ندای  حزب  مرکزی  شورای  رئیس   
هیچ  بر  که  ترامپ  آمریکای  با  مذاکره  گفت: 
است.  غیرعقالنی  نیست،  وفادار  منطقی  قاعده 
نه  و  داریم  دائمی  دشمن  نه  خارجی  سیاست  در 
اهمیت  خارجی  سیاست  در  آنچه  دائمی؛  دوست 
روز  یک  کرد:  خاطرنشان  خرازی  است.  کشور  دائمی  منافع  تنها  دارد 
شرایط حکم می کرد که با آمریکا مذاکره کنیم، اما امروز حکم نمی کند. 

آیت ا...هاشمی این روزها را پیش بینی کرد 

    آیت ا... هاشم زاده هریسی عضو مجلس خبرگان 
گفت : مرحوم آیت ا... هاشمی همه اتفاقات امروز حول 
احمدی نژاد را پیش بینی کرده بود و دیگر نمی توان از 
ایشان که رفته، حاللیت طلبید. وی ادامه داد: در رابطه با 
آن آقا، خیلی ها امروز یک نوع و آن روز به نوعی دیگر 
اعالم موضع می کردند. اگر آن روز اعتدال را رعایت می کردند، امروز این مسائل 

پیش نمی آمد. گفته اند، تا اسب فربه شود، سرکش شود.

رهبری  رئیس مجلس خبرگان     
با بیان اینکه فتنه در ایران خاموش 
نشده  خشک  آن  ریشه  ولی  شده 
»منافق  عده ای  هنوز  گفت:  است، 

حرکت  ادامه  درصدد  جدید«  و  نو 
اسالمی هستند. ایران  در  فتنه ۸۸ 

اینکه  بیان  با  جنتی  احمد  آیت ا... 
فتنه ۸۸ را برخی ساده می پندارند، 

طراحی  با   ۸۸ فتنه  کرد:  تصریح 
آمریکایی ها و نیروهای داخلی اجرا 
می کردند  خیال  فتنه گران  و  شد 
مخملی،  انقالب  با  می توانند 

کنند  نابود  را  ایران  اسالمی  نظام 
رژیم صهیونیستی  که  گونه  همان 
انقالب  دالر  میلیون   ۱۰ با 
داد. انجام  گرجستان  در  مخملی 

دبیر شورای نگهبان با بیان اینکه 
فتنه گران با اسالم سرجنگ دارند، 
فرهنگ  و  اسالم  کجا  هر  گفت: 
آن  در  باشد  داشته  اسالمی وجود 
فتنه گران طراحی می کنند  منطقه 
برای  عرصه  این  در  علما  که 
نقش آفرینی  باید  مردم  بصیرت 
کنند. جنتی با بیان اینکه در جریان 
فتنه ۸۸ آمریکا سیلی محکمی از 
تصریح  خورد،  اسالمی  ایران 
و  اسالم  دشمنان  با طراحی  کرد: 
در  فریب خورده  داخلی  نیروهای 
فتنه سال ۸۸ خط قرمزها شکسته 
و کشور 9 ماه به آشوب کشید شد.

باید  تاکید کرد: مردم  آیت ا... جنتی 
دشمن شناس شوند که شناساندن 
از  یکی  اسالمی  جامعه  به  دشمن 
رسالت های علما و روحانیون است.

 دبیرکل حزب مردمی اصالحات گفت: 
اصالح طلبان توقع دارند رئیس جمهور 
به وعده ها عمل کند چراکه مردم در 
هستند. معیشتی  وضعیت  بدترین 
فومنی  زارع  محمد  حجت االسالم 
به  اشاره  با  تسنیم،  با  گفت وگو  در 
رئیس جمهور،  روزه   ۱۰۰ گزارش 
وعده های  روحانی  کرد:   اظهار 
زیادی داد که بیش از 3۰ وعده آن 
اشتغال  اقتصادی،  رشد  به  مربوط 
بود. جوانان و ریشه کن کردن فقر 
گزارش  این  اینکه  بیان  با  وی 
را  اصالح طلبان  ما  رئیس جمهور 
قانع نکرد و بسیاری از اقتصاددانان و 
کارشناسان مختلف را هم قانع نکرد، 
ما  به  مطالبه گری  حس  داد:  ادامه 
می گوید وقتی شعاری داده می شود باید 
آن شعار را پیگیری کرد. وی گفت: باید 

سریعاً شفاف سازی کرد و رئیس جمهور 
با واقعیت گزارش دهد. اکثر گزارش ها 
غیر واقعی و تبلیغاتی است و این برای 
آینده کشور نگران کننده است. ما از 

رئیس جمهور این سوال را داریم که 
به نظر وی مشکالت کشور حل شده 
یا خیر؟ با یک نگاه کلی در می یابیم 
فضای اجرایی کشور با وعده ها فاصله 

است. نشده  انجام  هیچ کدام  و  دارد 
اصالح طلبان  اینکه  بیان  با  فومنی 
توقع دارند رئیس جمهور به وعده ها 
بها  جوانان  و  زنان  به  و  کند  عمل 

بدهد، گفت: مردم در بدترین وضعیت 
معیشتی هستند و مسکن و اقتصاد در 
رکود به سر می برد. رئیس جمهور باید 
به همه  وعده های خود عمل کند.

گزارش ۱۰۰ روزه روحانی تبلیغاتی بود هنوز عده ای درصدد ادامه فتنه ۸۸ هستند
دبیرکل حزب مردمی اصالحات :آیت ا... جنتی:

اصالحیه  دعوت نامه مجمع عمومی 
عادی به طور فوق العاده 

مورخ  96/9/۱۱  شرکت تعاونی 

اعتبار  فرهنگیان خراسان جنوبی
شماره روزنامه 3944

 دعوت نامه  تشکیل  مجمع عمومی 
عادی به طور فوق العاده

)نوبت دوم( شرکت  تعاونی  اعتبار 

فرهنگیان  خراسان جنوبی

تاریخ  انتشار:  96/9/۱4

جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق 
العاده )نوبت دوم( شرکت تعاونی اعتبار 
فرهنگیان خراسان جنوبی ساعت 9 صبح 
روز پنجشنبه 96/9/30 در محل هیئت 
محترم حسینی )واقع در خیابان انقالب( 
دعوت  اعضا  کلیه  از  شود.  می  برگزار 
می شود جهت اتخاذ تصمیم نسبت به 
موضوعات ذیل در این مجمع حضور بهم 
رسانند. ضمنا چنانچه عضوی بنا به دالیلی 
نتواند شخصا حضور یابد، می تواند همزمان 
با نماینده تام االختیار خویش با هم به دفتر 
داخل  طالقانی  خیابان  در  واقع  شرکت 
کلینیک فرهنگیان مراجعه و برگ وکالت 
نامه را تنظیم و برگه ورود به جلسه مجمع را 
دریافت نمایند. دستور جلسه:  1- استماع 
گزارش هیئت مدیره و بازرس 2- طرح و 
تصویب صورت های مالی سال 94 و 95  
3- طرح و تصویب بودجه پیشنهادی سال 
96 4- انتخاب اعضای اصلی و علی البدل 
هیئت مدیره برای مدت 3 سال 5- انتخاب 
البدل برای مدت  بازرسان اصلی و علی 
یک سال مالی 6- تصمیم گیری در مورد 
تغییرات اعضا و سرمایه 7- تعیین خط 
مشی آتی تعاونی اعتبار.        هیئت مدیره

فروش نمایندگی آبمیوه و بستنی شانار )شاه انار( 
بین مدرس 11 و 13 با کلیه لوازم و آموزش های مربوطه     09151615361

جشن باشکوهی در مسجد محمد رسول ا... )ص( برگزار می گردد.
زمان: سه شنبه 96/9/۱4 بعد از نماز مغرب و عشا 

سخنران: حجت االسالم و المسلمین مختاری امام جمعه موقت بیرجند

 به مناسبت میالد  پر خیر و برکت
 رسول مهربانی حضرت محمد )ص( و امام جعفر صادق )ع( 

مکان: خیابان غفاری ، بیست متری جرجانی مسجد محمدرسول ا...)ص(
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