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حجت االسالم روحانی:
تمام وعده ها در بودجه

 97 لحاظ شده است

حجت االسالم رئیسی:
از کاندیداتوری در انتخابات

 پشیمان نیستم

 بهروز نعمتی:
یک کلمه از الریجانی

 درباره ١٤٠٠ نشنیده ایم

صادق خرازی:
ما اصالح طلبان باید بپذیریم

 تندروی هایی کردیم

عباسعلی بهاری:
مدیری که در لحظه پاسخ ندهد

 به کار خود مسلط نیست !
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سرمقاله

حاتم بخشی مسوولین
ازکیسه مردم استان

* هرم پور

روز شنبه خبر تصمیم شورای برنامه ریزی و توسعه 
استان و تصویب تخصیص 35 میلیارد تومان »اعتبار 
استانی« به» پروژه های ملی« راه آهن و جاده ی 
مرگ،  هرچه از ابهت و هیمنه ی جلسات و شوراها 
و مجامع و تصمیم ها و برنامه ریزی ها بود را یکجا 

بر سر استان، آوار کرد! ... ) ادامه سرمقاله در صفحه 2 (  

مدیریت هنرمندانه بانویی برای

ایجاد “بهشت” 
گیاهان دارویی 
در فضای سبز 
شهر فردوس
 صفحه ۳

جای خالی اعتبار 
اصالح خاک استان در 
برنامه ششم توسعه
 صفحه 7

نماینده مردم : وزیر نیرو 
باید به داد شرق کشور برسد
صفحه 7

* مسؤولین گرامی، احساس می کنند با چه کسی و با چه طیفی طرفند؟ *  اختصاص اعتبار از بودجه های »استانی« برای پروژه 
های »ملی« که دولت و ستاد مرکز موظف به دیدن آنها و مکلف به تخصیص اعتبار برای آنها هستند،  نشان از یک استیصال بزرگ و 
عقب نشینی راهبردی از آرمانهای بودجه ای و اعتباری خراسان جنوبی داشت * عقب نشینی راهبردی را نشان از تواضعشان بدانم 
یا ضعف و سستی در امر مدیریت بنامم یا آن را »باج دادنی شریف« به دولت محترم و مسؤولین رده باال بخوانم! * کنایه هنرمندانه 
استاندار محترم به نمایندگان عزیز استان در همین جلسه شورای برنامه ریزی برای هزارمین بار ذهنم را به این نکته معطوف کرد 
که می شود خیلی کارها کرد و اگر کاری برای استان انجام نمی شود،  مشکل از کجاست! * مرکز نشینان فراموشمان کرده اند، چرا 
خودمان به خود فراموشی هایمان اینچنین دامن می زنیم؟ * در جلسه ها نشستن و چون بلبالِن ریز نقش و پراحساس، برای درد 
مردم اشک ریختن و آه و وایال کردن،  نه برای این مردم،  »آب» می شود و نه »نان« و نه »جاده« و نه »ریل« راه آهن / مشروح در سرمقاله امروز

حاتم بخشی
 ازکیسه مردم استان  
و تحمیل یک خود فراموشی تاریخی 

پیکر شهید کاردیده
 در مزار شهدای بیرجند
 آرام گرفت
صفحه 7

فرصتی بی نظیر برای سرمایه گذاری مطمئن
یک موسسه فعال با درآمد باال،

 با کلیه تجهیزات و امکانات، سرقفلی و مجوزها 
به دلیل انتقال از بیرجند واگذار می شود.

قیمت کارشناسی: 230 میلیون     

    09155611344 

ششمیـن سالگـرد 
درگذشت شادروان 

حاج سید ابوالفضل امین حسینی 
را با ذکر فاتحه و صلواتی به روحش گرامی می داریم.

خانـواده مرحـوم

در زندگی آالمی هست که فقط همدلی می تواند از شدت آن بکاهد
با شایسته ترین و عالی ترین عبارات و با نهایت احترام می ستاییم 

محبت های شما بزرگواران را که در تمامی مراسم 

شادروان حاج علی خواجه 
با حضور، اهدای دسته گل ، بنر ، تلفن و پیامک با دل های داغدیده مان 
هم آوایی نمودید و از درگاه ذات کبریایی اش می خواهیم پاسخگوی این 

همه لطف از روی عنایت خویش باشد. بدینوسیله از 
آقای دکتر ایزدپناهی و کلیه همکاران شان، پرسنل برق منطقه خراسان بزرگ، بیرجند، 

طبس و نهبندان، دانشگاه صنعتی بیرجند و زاهدان، بهزیستی ، مهدهای کودک و...

 که با ابراز همدردی مرهمی بر قلب داغدیده مان بودند، صمیمانه تشکر و قدردانی می نماییم.
خانواده های: خواجه ، جعفری

با نهایت تاثر و تاسف درگذشت نابهنگام دوست عزیز و همدوره ای دبیرستان

فرهنگی فرهیخته مرحوم محمد حسین سفالگر 
را به خانواده محترمش تسلیت عرض می نماییم.

از طرف دوستان: اطلسی، معاشری، خطیب زاده، 
قهرمانی، ودادمفرد، جوانمرد و سایر دوستان

دوست عزیزی که نامش سفالگر است           برتارک عرش نشسته، چون ُدّر گوهر است
  بنهاده غم در دل پرالتهاب دوستان            در اندرون خلوت شب، ذکر او مکرر است
بی آالیش و باصفا و روحی چون حریر            هم کیش نیکان خفته در باغ اطهر است

 از بین دارندگان دیپلم ریاضی و تجربی دانشجوی خلبانی می پذیرد. 
برای کسب اطالعات بیشتر به نشانی اینترنتی
 www.nahaja.ir یا www.aja.ir 

مراجعه نمایند.

آگهـی مـزایـده امـوال غیـرمنقـول )نوبت دوم(
نظر به اینکه در پرونده شماره 9409985610600170 درخصوص دادخواست آقای مسعود یوسفی فرزند علی به وکالت از آقای براتی به طرفیت 210 نفر از طلبکاران مبتنی بر صدور حکم ورشکستگی 
که به موجب دادنامه شماره 95099756106002۳1 مورخ 95/4/15 صادره از شعبه پنجم حقوقی به موجب مواد 412 و 415 و 416 قانون تجارت حکم بر اعالن ورشکستگی خواهان صادر و در دادگاه 
تجدید نظر استان تایید شده است. بنابراین در راستای پرداخت دیون آقای محمد براتی وفق مفاد قانون تجارت به اطالع می رساند جلسات مزایده و فروش اموال مشروحه ذیل در محل اجرای احکام مدنی 
دادگستری شهرستان بیرجند در تاریخ های تعیین شده برگزار خواهد شد. قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به کسانی که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند فروخته خواهد شد. 10% مبلغ پیشنهادی 
فی المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقی مانده ثمن معامله اقدام نماید. در غیر این صورت 10%  پرداختی اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده 
تجدید خواهد شد. متقاضیان در صورت تمایل می توانند تا 48 ساعت قبل از موعد مزایده به مدیر یا ناظر مالی تصفیه مراجعه تا ترتیب بازدید آنان داده شود. هزینه نقل و انتقال بر عهده خریدار خواهد بود.

آدرس ملک تاریخ جلسه مزایدهردیف
مورد مزایده

عرصه  پالک ثبتی
)مترمربع(

اعیان  
)مترمربع(

بهای ارزیابی شده کاربری
)ریال(

توضیحات

1 1۳96/10/05
ساعت 9 الی 10 صبح 

خیابان توحید 
توحید ۳9- پالک 6

ساختمان دو طبقه )دو سقف( با اشتراکات آب، برق، 4/27۳/000/000مسکونی6544250166/4 فرعی از 249 اصلی
تلفن، گاز )ملک در رهن بانک ملت است(

2 1۳96/10/5
ساعت 9 الی 10 صبح 

روستای شمس آباد
 انقالب 5

قطعه 70 
از بلوک یک

ساختمان دو طبقه )دو سقف(، اسکلت فلزی1/9۳9/۳50/000مسکونی250268/42
 کف سرامیک و انشعابات آب، برق، تلفن، گاز

۳ 1۳96/10/5
ساعت 10 الی 11 صبح

خیابان غفاری
حاشیه بلوار غفاری 

نبش یاس

250 اصلی از
۳940/4959 فرعی 

اسکلت فلزی پیچ و مهره، سقف کامپوزیت دیوار برشی، 46/۳10/670/000تجاری288/901626/66
انباری تجاری، طبقات دفتر  )همکف مغازه، زیرزمین 

تجاری، دارای یک امتیاز آب و برق(

4 1۳96/10/05
ساعت 11 الی 12 ظهر

خیابان کاظمیه 
نبش کاظمیه 6

715 فرعی از 4۳24 اصلی
 بخش یک بیرجند

های ۳/081/000/000مسکونی۳52/41520 سقف  فلزی،  اسکلت  با  ساخت  حال  در  اعیان 
کرومیت کمپوزیت، سفت کاری شده

5 1۳96/10/05
ساعت 11 الی 12 ظهر

خیابان مدرس
 بین مدرس 21 و 2۳

سه دانگ از 78/۳2 مترمربع7/8۳2/000/000تجاری-8756۳9/16 فرعی از 249 اصلی

مدیر تصفیه- ناظر مالیآدرس : خیابان مطهری- مطهری 17- پالک 4 )انجمن حمایت از زندانیان بیرجند(  تلفن تماس: 32235705     

به اطالع مردم شریف و متدین استان خراسان جنوبی می رساند
 مراسم سومین روز شهادت شهید مدافع حریم وطن استوار یکم

 روز سه شنبه 96/9/21 از ساعت 9 الی 10/30 صبح در محل هیئت محترم 
ابوالفضلی )مصلی( بیرجند برگزار می شود.

از عموم مردم متدین استان خراسان جنوبی دعوت می شود جهت تجدید 
بیعت با آرمان های امام و شهدا در این مراسم شرکت فرمایند.

فرماندهی انتظامی استان خراسان جنوبی

نیرو هوایی ارتش جمهوری اسالمی ایران
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سربازانغایبسال۹۷هممعافمیشوند
تسنیم-به دنبال تقدیم بودجه سال 97 دولت به مجلس شورای اسالمی، در بند 11 این بودجه تاکید شده است کلیه مشموالن خدمت وظیفه عمومی که 
بیش از 8 سال غیبت دارند می توانند با پرداخت جریمه غیبت خود از خدمت سربازی معاف شوند.این در حالی است که پیش از این مراجع مسئول در 

موضوع خدمت وظیفه عمومی عنوان کرده بودند که معافیت به ازای پرداخت جریمه غیبت سربازی، در سال 97 اعمال نخواهد شد.

سرمقاله

حاتم بخشی مسوولین
ازکیسه مردم استان

* هرم پور

)ادامه سرمقاله از صفحه 1( اختصاص اعتبار از بودجه های 

»استانی« برای پروژه های »ملی« که دولت و ستاد 
مرکز موظف به دیدن آنها و مکلف به تخصیص 
استیصال  از یک  نشان  آنها هستند،   برای  اعتبار 
بزرگ و عقب نشینی راهبردی از آرمانهای بودجه 
ای و اعتباری خراسان جنوبی داشت. از شنبه، فتح 
با خداست.  بابی در استان رقم خورد که بستنش 
تاوان این تصمیم های غیر کارشناسی، عجوالنه، و   
شاید هم کمی احساسی را می باید مدیران استان 
و مردم بپردازند. به کدامین حق، نمی دانم! در تمام 
این سالها و در همه ی این ماهها به ویژه از ابتدای 
سال جدید و با افزایش تلفات جاده مرگ، بارها چه 
به تلویح و اشاره و چه به تصریح و ادلّه، به مسؤولین 
محترم استانی تأکید کردیم که  به هیچ عنوان از 
سر تقصیراتشان نخواهیم گذشت مگر آنکه امسال 
برای بعضی از پروژه های ملی استان، اعتبار بایسته و 
شایسته ی مردم را بگیرند و البته حاال نمی دانم این 
عقب نشینی راهبردی را نشان از تواضعشان بدانم یا 
ضعف و سستی در امر مدیریت بنامم یا آن را »باج 
دادنی شریف« به دولت محترم و مسؤولین رده باال 
بخوانم! واقعاً از خودم و از محضر مردم شریف استان 
می پرسم: بعضی از این مسؤولین گرامی، احساس 
می کنند با چه کسی و با چه طیفی طرفند؟ واقعًا 
اقدامات وتصمیم ها در خور و شایسته مردم  این 
استان هست؟ هنوز درد جانکاه از دست دادن فرصت 
»باروری ابرها« در سال جاری به دلیل عدم تالش 
جهت تخصیص اعتبارش را فراموش نکرده بودم که 
کنایه هنرمندانه استاندار محترم به نمایندگان عزیز 
استان در همین جلسه شورای برنامه ریزی برای 
هزارمین بار ذهنم را به این نکته معطوف کرد که می 
شود خیلی کارها کرد و اگر کاری برای استان انجام 
نمی شود،  مشکل از کجاست! در همه ی این سالها 
ما هیچ انتظار ویژه ای از نمایندگان محترم استان در 
مجلس و استاندار عزیز نداشته ایم، توقع شق القمر هم 
نداشتیم،  جز اینکه صریح و شفاف و خستگی ناپذیر، 
مشکالت مردم را به مسؤولین باالدستی منتقل کنند 
و مصوبات الزم را به همراه اعتباراتش اخذ نمایند. 
این روزها، ما چه در حوزه ی نمایندگی و چه در 
حوزی مدیریت اجرایی استان، نیاز به »حاتم بخشی« 
از کیسه مردم نداریم، ما نیاز به» رستم دستانهایی« 
داریم که با ابهت و فریادهایی بلند، گرز آتشین منطق 
و مطالبه گری را به دست بگیرند و از حق مداری 
مردم استان در بودجه های کشوری و سهمشان در 
البالی هزاران میلیارد ... )ادامه سرمقاله در ستون مقابل(

دفاع  و  بزنند  مختلف حرف  اعتبارات  سرمقاله(  )ادامه 

کنند. در جلسه ها نشستن و چون بلبالِن ریز نقش 
و پراحساس، برای درد مردم اشک ریختن و آه و وایال 
کردن،  نه برای این مردم،  »آب» می شود و نه »نان« 
و نه »جاده« و نه »ریل« راه آهن. نتیجه وقتی بدست 
می آید که پاشنه آهنین به پا شود و داد مردم از حلقوم 
اعتبارات و بودجه ها  بیرون کشیده شود. نمی دانم 
آیا این تصمیم و مصوبه محیرالعقولی که فقط خود 
حضرات می دانند چه گلی بر سر استان از محل آن 
کاشته اند،  قابل بازگشت و برگشت هست یانه؟ اما 
توصیه می کنم حداقل برای حفظ شرافت ها و حرمت 
ها، برای حفظ کرامت ها و دستاوردهای چندساله ی 
استان، برای اینکه بتوان حقی از مرکز برای استان 
گرفت، و برای اینکه بتوان سری میان سرهای مردم 
بلندکرد، مسؤولین محترم از چنین حاتم بخشی هایی 
جداً پرهیز کنند.  چنین تصمیم هایی را هر استاندار 
و نماینده و مدیرکلی در هر استانی برای مردم سایر 
استانها می تواند بگیرد و اجراییش کند و البته ُپزش را 
هم بدهد، اما انتظار از استاندار، نماینده و مدیرانی که 
اینجا، دور تا دور جلسه شورای برنامه ریزی، به عنوان 
نخبگان جامعه برنامه ریزی و بودجه ریزی استان 
نشسته اند و همه هم به حول و قوه الهی، منشأ اثر و 
خیر و برکات فراوانند - که خدایش کم نکند- دلسوزی 
بیشتر، توجه وتأمل و تعمق بیشتر، و پیش بینی و 
ریزبینی بیشتر است.  این چنین اقداماتی، خودفراموشی 
های اجباریست. در حالیکه کاماًل هویداست مرکز 
به  خودمان  چرا  اند،  کرده  فراموشمان  نشینان 
زنیم؟ می  دامن  اینچنین  هایمان  فراموشی  خود 

   )لطفا نظر و پیشنهاد خود در رابطه با یادداشت های 
روزنامه را به شماره 09304943831 ارسال فرمایید(    

پدر علم کویرشناسی ایران: احتمال 
خشک شدن دریای خزر وجود دارد 

پرویزکردوانی پدر علم کویرشناسی ایران نسبت به 
خشک شدن دریای خزر در آینده هشدار داد و تاکید 
کرد: قسمت عمیق دریای خزر به ما تعلق دارد که 
اکنون تبدیل به جلگه شده است و در آینده احتمال 
خشک شدن آن وجود دارد این در حالی است که 
از  استفاده  حال  در   197۵ سال  از  شوروی  کشور 
آب این دریاچه برای مصارف کشاورزی است. وی 
استفاده چندمنظوره از آب را ضروری دانست و گفت: 
اولویت اول ما باید جوانان باشند سپس باید از این 
آب برای پرورش ماهی  خاویار و کپور استفاده شود. 

برنامه دولت برای افزایش حقوق
 بازنشستگان  نیروهای مسلح

خبرآنالین- براساس الیحه بودجه سال آینده کل کشور، دولت مجاز شده 
تا نسبت به افزایش و متناسب سازی حقوق بازنشستگان تحت پوشش 
صندوق بازنشستگی کشوری و سـازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح 
با اولویت کسانی که دریافتی ماهانه آنها کمتر از بیست میلیون ریال )2 
میلیون تومان( است، براساس آیین نامه اجرایی که توسط سازمان برنامه و 
بودجه کشور با همکاری دستگاههای ذیربط تهیه می شود و به تصویب 
هیات وزیران می رسد، اختصاص دهد.همچنین مقرر شده تا صندوق 
بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح افزایش 
این  اجرای  از  ناشی  ذینفع  بازنشستگان   1397 سال  حقوقی  احکام 

حکم را از 1/1/1397 اعمال کنند.

ضرب االجل دیوان عدالت اداری به شرکت گاز

ستاد   91 سال  مصوبه  اداری،  عدالت  دیوان  گزارش  ایرنا-به 
ماه  مرداد  در  گاز  آبونمان  محاسبه  مورد  در  یارانه ها  هدفمندی 
در  آبونمان  اخذ  اما  شد  ابطال  دیوان  عمومی  هیات  رای  با   96
این  دارد.براساس  استمرار  گاز  ملی  شرکت  توسط  شهرها  برخی 
گزارش، دیوان عدالت اداری در نامه ای ضمن اخطار به شرکت ملی 
دیوان،  ابالغی  رأی  با  مطابق  تا  داد  فرصت  48 ساعت  ایران،  گاز 
و  انجام  گاز  مشترکین  از  آبونمان  حذف  برای  عملیاتی  اقدامات 
نتیجه به دیوان عدالت اداری اعالم شود.بر پایه این گزارش دیوان 
عدالت اداری در نامه ابالغی شرکت ملی گاز را مکلف به استرداد 
صدور  تاریخ  از  آبونمان  عنوان  تحت  مشترکین  از  دریافتی  مبالغ 

رأی کرده است.

ایجاد ۸۴۰ هزار شغل در سال ۹۷

حسن روحانی، رئیس جمهور کشورمان در ارائه الیحه بودجه سال 97 کل 
کشور در صحن علنی مجلس شورای اسالمی مسئله اشتغال را مشکلی 
بزرگ پیش روی دولت خواند و گفت: یکی از مطالبات و درخواستهای 
اصلی مردم از ما اشتغال بود. همه مردم باید بتوانند اشتغال داشته باشند ما 
این روند را در اشتغال ادامه می دهیم تا بیکاری کاهش یابد. در فصل های 
آغازین امسال نرخ اشتغال خالص ما نسبت به سال گذشته 7۵0 هزار شغل 
بود البته این اشتغال با رقم نیروی فعال ما در حوزه کار فاصله دارد، پیش 
بینی این است که در سال آینده نیروهای فعال ما بیشتر از این شود و حدود 
840هزار نیروی کار جدید وارد چرخه کار شوند. برنامه ما برای اشتغال این 
است که تسهیالت بانکی را در امور خاص و ویژه کاهش بدهیم. در برخی 

از موارد وظیفه ای که کارفرما برای پرداخت بیمه دارد را ما متقبل شویم.

بودجه ۹۷ : پیشنهاد دولت برای حذف یارانه ۳۰میلیون ایرانی

آب گران می شود

دولت در الیحه بودجه سال 97 با کاهش قابل توجه بودجه 
یارانه نقدی و غیرنقدی خانوارها به 23هزار میلیارد تومان، 
عماًل پیشنهاد حذف یارانه بیش از 30میلیون نفر را داده است.

پیشنهاد  تسنیم،  خبرگزاری  اقتصادی  خبرنگار  گزارش  به 
نقدی  یارانه  پرداخت  برای  تومانی  میلیارد  بودجه 23 هزار 
و غیرنقدی خانوارها در سال 97 از سوی دولت در صورت 
کفاف  نقدی،  یارانه  تومانی   4۵۵00 سقف  تغییر  عدم 
حساب  این  با  و  می کند  را  نفر  میلیون   41 حدود  یارانه 
یارانه  حاضر  حال  در  که  نفری  میلیون   7۵ جمعیت  از 
می گیرند، عماًل بیش از 30 میلیون نفر حذف خواهند شد.

بر اساس تبصره 14 الیحه بودجه سال 97، دولت قصد دارد 
مبلغ 37 هزار میلیارد تومان بر اساس قانون هدفمندی یارانه ها 
بین  نقدی و غیرنقدی  انواع روشهای  با  مصوب سال 88 
خانوارهای هدف و کاالها توزیع کند. این رقم نسبت به رقم 48 
هزار میلیارد تومانی سال قبل کاهش قابل توجه داشته است.

نظر  در  تومان  میلیارد  هزار   37 رقم  از  اساس  این  بر 
گرفته شده برای سال 97 قرار است 23 هزار میلیارد تومان 
به صورت یارانه نقدی و غیرنقدی توزیع شود. همچنین 7 
هزار میلیارد تومان در قالب سیاست کاهش فقر مطلق از 
توزیع می شود. همچنین  امداد  بهزیستی و کمیته  طریق 

3700 میلیارد تومان به عنوان یارانه بخش سالمت و 3300 
میلیارد تومان به عنوان یارانه نان در نظر گرفته شده است.
در سال 1397 سازمان هدفمندسازی یارانه ها ضمن تغییر 
نام به صندوق رفاه اجتماعی و اصالح اساسنامه از جهت 
موضوع، ساختار و دیگر ابعاد به منظور انجام مأموریت جدید 
خواهد  قرار  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  وزارت  نظر  تحت 
اموال و داراییهای سازمان مزبور به صندوق رفاه  گرفت و 
صندوق  اساسنامه  اصالح  داشت.  خواهد  تعلق  اجتماعی 
وزارت  و  کشور  بودجه  و  برنامه  سازمان  به پیشنهاد  مذکور 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تصویب هیئت وزیران می رسد.

مهر- بر اساس الیحه بودجه سال 97 کل کشور، وزارت 
نیرو مکلف است عالوه بر دریافت نرخ آب بهای شهری، 
از  تومان   20 شرب،  آب  فروش  مترمکعب  هر  ازای  به 

مشترکان دریافت نماید.
کل   97 سال  بودجه  الیحه   6 تبصره  ج  بند  اساس  بر 
کشور، وزارت نیرو از طریق شرکتهای آبفای شهری سراسر 
کشور مکلف است، عالوه بر دریافت نرخ آب بهای شهری، 

به ازای هر مترمکعب فروش آب شرب، مبلغ 200 ریال 
از مشترکان آب دریافت و به خزانه داری کل کشور واریز 
پنجاه  و  نهصد  سقف  تا  دریافتی  وجوه  درصد  کند.100 
میلیارد ریال از محل حساب مذکور، در ردیف معین در 
بودجه شرکت مزبور صرفا جهت آبرسانی شرب روستایی 
مذکور  اعتبار  درصد  یابد.ده  می  اختصاص  عشایری  و 
برای آبرسانی شرب ع شایری و نود درصد آبرسانی شرب 

روستایی بر اساس شاخص جمعیت و کمبود آب شرب 
سالم بین استانهای کشور در مقاطع سه ماهه از طریق 
شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور توزیع می شود تا 
برنامه  بین سازمان مدیریت و  از مبادله موافقتنامه  پس 
ریزی استانها و شرکتهای آب و فاضالب روستایی استان 
ها و یا سازمان امور عشایر ایران هزینه شود. وجوه فوق 

مشمول مالیات به نرخ صفر است.
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برای اولین بار فرش های خود را اتو کشیده تحویل بگیرید
دفتر : توحید21 - نبش نبوت 21 - پالک 105
عضو معتبر اتحادیه   مسئول: دستگردی

آگهی مزایده اموال غیرمنقول )اسناد رهنی(
به استناد مواد 121 و 122 آیین نامه اجرای اسناد رسمی ششدانگ یک باب منزل به مساحت 446/57 مترمربع پالک 5597 
فرعی از 327 فرعی از یک اصلی که سند مالکیت آن ذیل ثبت 15831 صفحه 254 دفتر جلد 113 امالک به نام خانم معصومه 

سپهی فرزند محمد صادر و تسلیم گردیده با حدود اربعه شماال: در سه قسمت 1- به طول 8.8 متر 2- که شرقیست به طول 0.47 متر 3- به 
طول 16.59 متر دیواریست به کوچه شرقا: در 5 قسمت 1- به طور مورب به طول 3.93 متر درب و دیواریست 2- به طول 3.58 متر 3- که 
جنوبیست به طول 2.26 متر 4- به طول 10.95 متر دیواریست به کوچه 5- به طول 0.28 متر دیواریست به پالک 3423 فرعی از 328 
فرعی از یک اصلی جنوبا : در 5 قسمت 1- به طول 8.90 متر دیواریست به پالک 3423 فرعی از 328 فرعی از یک اصلی 2- به طول 0.36 
متر 3- که غربیست به طول 0.78 متر 4- به طول 8.03 متر 5- به طول 8.03 متر دیواریست به پالک 346 فرعی از یک اصلی غربا : در 2 
قسمت به طول های 9.70 متر و 6.70 متر دیواریست به پالک 314 فرعی از یک اصلی حقوق ارتفاقی برابر طرح تفصیلی مساحت 38.38 
مترمربع از ضلع شرق در مسیر طرح تعریض خیابان قرار می گیرد به موجب سند رهنی شماره 32468- 1396/03/01 دفترخانه اسناد 
رسمی شماره 5 نهبندان در رهن تعاونی اعتبار آزاد ثامن االئمه )ع( نهبندان قرار گرفته لذا مستند به ماده 34- اصالحی قانون ثبت از دفترخانه 
تنظیم کننده تقاضای صدور اجراییه علیه خانم معصومه سپهی )راهن( و حسین واحدی )وام گیرنده( مبنی بر وصول مبلغ 610/000/000 
ریال را از این اداره نموده است و پرونده تحت کالسه 9600008 در اجرای ثبت نهبندان تشکیل و اجراییه در تاریخ 96/04/01 به مدیون 
وفق ماده 18 آیین نامه اجرای اسناد رسمی ابالغ و صحت ابالغ توسط متصدیان گواهی شده و به دلیل اینکه متعهد ظرف 10 روز مهلت 
قانونی از تاریخ ابالغ اجراییه بدهی خویش را پرداخت و تودیع ننموده بستانکار جهت وصول طلب خویش تقاضای کارشناسی پالک مذکور 
را نموده که پس از طی تشریفات به موجب صورتجلسه وارده به شماره 139605008282000180- 96/05/24 مامور ابالغ و نظریه کتبی 
وارده به شماره 96/05/30- 139605008282000204 کارشناس رسمی دادگستری ششدانگ پالک فوق یک واحد ساختمان مسکونی 
خشتی گلی با سقف گنبدی )به متراژ حدود 85 مترمربع( و یک واحد ساختمان مسکونی آجری با دیوارهای 35 سانتیمتری و سقف طاق 
ضربی )به متراژ حدود 100 مترمربع( احداث شده است کف اتاق ها موزاییک و سیمانی و دیوارها و سقف گچ کاری شده است کف حیاط 
سیمانی می باشد. ملک مذکور دارای امتیازات آب ، برق و تلفن می باشد به مبلغ 800/000/000 ریال )هشتصد میلیون( ارزیابی شده که 
مراتب ارزیابی به موجب نامه شماره 139604008282000006-96/05/30 به بدهکار و بستانکار ابالغ و از ناحیه آنها اعتراضی واصل نشده 
و ارزیابی قطعیت یافته است و پالک فوق در اجرای مقررات آیین نامه اجرای اسناد رسمی الزم االجرا در قبال مطالبات تعاونی اعتبار آزاد ثامن 
االئمه )ع( نهبندان از ساعت 9 الی 12 روز دوشنبه مورخ 96/10/11 در اداره ثبت اسناد و امالک نهبندان واقع در بلوار معلم از طریق مزایده به 
فروش می رسد. مزایده از مبلغ 800/000/000 ریال شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی نقدا فروخته می شود. الزم به ذکر است پرداخت 
بدهی های مربوط به آب ،برق و گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های 
مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است و نیز در 
صورت وجود مازاد، وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد و نیم عشر و حق مزایده نقدا وصول 

می گردد. ضمنا چنانچه روزمزایده تعطیل رسمی گردد، مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خوهد شد. 
تاریخانتشار:13۹6/0۹/20حسینبراتی-رئیسادارهثبتاسنادوامالکنهبندان

آگهی مزایده اموال غیرمنقول )اسناد رهنی(
به استناد مواد 121و 122 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی ششدانگ پالک ثبتی 4737 فرعی از 3940 فرعی از 250- اصلی 
بخش 2 بیرجند به نشانی بیرجند،خیابان غفاری،خیابان یاس،پالک 20 ملکی آقای محمد حجتی پور فرزند غالمحسین با کد 

ملی 0651801427 که سند مالکیت آن در صفحه 314 دفتر 402- امالک بیرجند به نام وی صادر و تسلیم شده است،محدود به حدود 
اربعه ذیل : شماال به طول 10 متر به خیابان شرقا به طول 25 متر پی دیواریست به پالک 4738 فرعی جنوبا به طول 10 متر به کوچه غربا 
به طول 25 متر پی دیواریست به پالک 4736 فرعی )فاقد حقوق ارتفاقی( که به موجب سند رهنی شماره 32920- 94/10/10 نزد دفترخانه 
شماره 18 بیرجند در قبال مبلغ 5.300.000.000 ریال موضوع بدهی آقای سید محمود حسینی فرزند سید محمدولی به شماره ملی 
0651819598 برای مدت شش ماه در رهن تعاونی اعتبار کارسازان آینده شعبه بیرجند )موسسه نور فعلی( قرار گرفته است. چون بدهکار و 
راهن مذکور ظرف مدت مندرج در سند به تعهدات خویش عمل ننموده اند،بانک مرتهن مستند به ماده 34- اصالحی قانون ثبت از دفترخانه 
مربوطه راجع به وصول مبلغ 5.300.000.000 ریال طلب خویش تقاضای صدور اجراییه علیه آقای سید محمود حسینی به عنوان وام گیرنده 
و آقای محمد حجتی پور به عنوان راهن را نموده که پرونده ای تحت کالسه 9600050 در این خصوص نزد اداره اجرای اسناد رسمی بیرجند 
تشکیل شده است. پس از ابالغ اجراییه و انقضای مهلت مقرر قانونی به دلیل اینکه متعهدین بدهی خویش را پرداخت یا نزد صندوق ثبت 
تودیع ننموده اند بنا به درخواست بستانکار نسبت به ارزیابی مورد رهن اقدام و طبق گزارش هیئت کارشناسان رسمی دادگستری وارده به 
شماره 96004872-96/8/23 پالک فوق به صورت زمین خالی با کاربری مسکونی با موقعیت شمالی ، جنوبی که شماال به خیابان یاس و 
جنوبا به کوچه نسترن محدود می باشد به مبلغ 5 میلیارد و 500 میلیون ریال ) 5/500/000/000 ( ارزیابی و قطعیت یافته است و در روز 
چهارشنبه مورخ 96/10/13 از ساعت 9 الی 12 ظهر در محل اداره اجرای اسناد رسمی بیرجند واقع در میدان شهدا در قبال طلب بستانکار 
از طریق مزایده به فروش خواهد رسید. موسسه مرتهن به موجب نامه شماره 1900/0917-96/9/7 اعالم داشته که مورد رهن فاقد بیمه نامه 
می باشد. مزایده حضوری و نقدی از مبلغ ارزیابی شده فوق شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی واگذار می شود. پرداخت بدهی های مربوط 
به آب،برق،گاز اعم از حق انشعاب و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و شهرداری و غیره تا تاریخ 
مزایده اعم از این که رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد برعهده برنده مزایده است که در صورت وجود مازاد مسترد خواهد شد. حقوق 
دولتی به شرح ماده 40- آیین نامه اجرا وصول می گردد. چنانچه روز مزایده مصادف با تعطیل رسمی باشد مزایده روز اداری بعد از تعطیل 
در همان ساعت و مکان مقرر برگزار و هرگاه متعهدین تا قبل از تنظیم صورت جلسه مزایده اقدام به پرداخت یا تعیین تکلیف بدهی خویش 

تاریخانتشار:۹6/۹/20غالمرضادادی-رئیسادارهاجرایاسنادرسمیبیرجندنمایند از انجام مزایده خودداری می گردد . 

دعوتنامهتشکیلمجمععمومیعاديبهطورفوقالعاده)نوبتدوم(
شرکت تعاونی نوین ابتکار سالمت بیرجند

شمارهثبتي:546۷شناسهملي:14006400۹83تاریخانتشار:۹6/0۹/20
جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده )نوبت دوم(  شرکت تعاونی نوین ابتکار سالمت بیرجند 
راس ساعت 16روز یکشنبه تاریخ 1396/10/10 در محل سالن صدف واقع در بلوار فرودگاه جنب 
مزار شهدای باقریه )دره شیخان( برگزار می شود. از کلیه اعضا دعوت 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 االختیارخویش با هم به دفتر شرکت مراجعه 
و برگ وکالت نامه را تنظیم و برگه ورود به جلسه مجمع را دریافت نمایند. حداکثر آرای وکالتی 
هر عضو سه رای و هر فرد غیر عضو یک رای می باشد. ضمنا متقاضیان سمت بازرسي مي توانند 
حداکثر 7 روز پس از انتشار آگهي دعوت به دفتر تعاوني به آدرس خیابان غفاری - نبش جابربن 

حیان - پالک 74 مراجعه و ضمن ارائه مدارک فرم ثبت نام را تکمیل نمایند.
مالي 95  هاي  صورت  تصویب  بازرس 2-  و  مدیره  هیئت  گزارش  استماع  دستورجلسه:1- 
 3- انتخاب بازرس اصلي و علي البدل براي مدت یک سال مالي 4- تصویب بودجه پیشنهادي سال 96

 5- تعیین روزنامه کثیراالنتشار و استانی جهت درج آگهی های دعوت و اطالعیه های داخلی شرکت 
6- تعیین مبلغی جهت بازپرداخت به اعضای مستعفی شرکت

آگهیدعوتتبدیلنوعسهامبانامبهبینامشرکتمهندسیچکادکاوش 
با توجه به تصویب مجمع عمومی فوق العاده شرکت مهندسی چکادکاوش به شماره ثبت 
5134 مورخ 96/6/9 در اجرای ماده 47 الیحه اصالحی قانون تجارت مبنی بر تبدیل 15 
درصد از سهام شرکت از بانام به بی نام ، لذا از کلیه سهامداران شرکت دعوت به عمل 
می آید از تاریخ انتشار این آگهی به مدت 60  روز نسبت به تبدیل سهام خود به مرکز 
شرکت به آدرس بیرجند - خیابان طالقانی- طالقانی 10 - نبش مفتح 2 پالک 2 - طبقه 

3 مراجعه نمایند.
  بدیهی است پس از انقضای مدت مذکور برابر تعداد سهامی که تبدیل نشده است سهام بی نام

هیئتمدیرهصادر و در مرکز شرکت نگهداری خواهد شد.  

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت اول
نظر به اینکه در پرونده کالسه 960029 اجرای احکام مدنی دادگستری خوسف شرکت معدن وانیا به کارفرمایی آقایان فریبرز 

وهاب و قنبر سعیدنژاد محکوم است به پرداخت مجموعا مبلغ 104/043/250 ریال بابت اصل خواسته )مطالبات کارگری( و پرداخت مبلغ 
2/000/000 ریال بابت هزینه کارشناسی در مرحله اجرا در حق محکوم لهما آقایان فرهاد عیسی پور و علیرضا شجاعی مقدم و پرداخت 
مبلغ 1/500/000 ریال بابت حق االجرای دولتی در حق صندوق دولت،محکوم لهما در این راستا یک دستگاه سیم برش الماسه کوه بری 
زرد رنگ آماده به کار،متعلق به محکوم علیه را معرفی که پس از توقیف ،کارشناسی شده است حسب نظر کارشناس دادگستری مال 
توقیفی به مبلغ 120/000/000 ریال تعیین قیمت شده است و سپس محکوم لهما تقاضای فروش آن را از طریق مزایده عمومی نموده 
است که این اجرا پس از طی مراحل قانونی و عدم پرداخت محکوم به توسط محکوم علیه قصد دارد در مورخ 1396/10/02 از ساعت 9 
الی 9:30 صبح در محل اجرای احکام مدنی دادگستری خوسف از طریق مزایده عمومی اموال توقیفی را به قیمت پایه کارشناسی فوق 
الذکر به فروش برساند. طالبین و خریداران می توانند همه روزه تا یک هفته قبل از زمان مزایده از اموال مورد مزایده با هماهنگی این اجرا 
بازدید و در زمان مزایده حضورا شرکت نمایند. مال مورد مزایده به کسی فروخته خواهد شد که باالترین مبلغ را پیشنهاد نماید . خریدار 
می بایستی مبلغ 10 درصد پیشنهادی خود را نقدا پرداخت و مابقی را ظرف مدت یک ماه به حساب سپرده دادگستری خوسف واریز 
نمایند و پس از تایید مزایده توسط دادگاه محترم صادر کننده حکم، تقاضای انتقال مالکیت اموال نماید و در صورت عدم تایید مزایده 
توسط دادگاه محترم مبلغ 10 درصد واریزی به خریدار مسترد خواهد شد و در صورتی که خریدار مابقی وجه مزایده را در زمان مقرر به 
حساب سپرده واریز ننماید و یا اعالم انصراف نماید مبلغ 10 درصد پیشنهادی خریدار به نفع دولت ضبط خواهد شد. خریدار حق هیچگونه 
اعتراضی را نخواهد داشت. مراسم مزایده با رعایت مواد 113 به بعد قانون اجرای احکام مدنی اجرا خواهد شد. هزینه های نقل  انتقال بر 

مهدیاسماعیلی-مدیردفتراجرایاحکاممدنیدادگستریشهرستانخوسفعهده خریدار خواهد بود. 

اطالعیـه
قابل توجه کلیه کارشناسان رسمی قوه قضائیه استان خراسان جنوبی

نظر به اینکه اولین دوره عضویت هیئت مدیره کارشناسان این مرکز در استان در 
تاریخ 96/04/18 به پایان رسیده است، لذا به استناد ماده 4 دستورالعمل نحوه تشکیل و وظایف 
دفاتر استانی از کلیه کارشناسان محترمی که دارای شرایط ذیل بوده و داوطلب عضویت در هیئت 
مدیره و بازرسین مذکور می باشند، تقاضا می گردد ظرف مدت 20 روز از تاریخ درج اطالعیه جهت 
تکمیل فرم ثبت نام نامزدی در انتخابات، به مدیریت امور آموزشی دادگستری استان مراجعه و رسماً 

نامزدی خود را اعالم نمایند.
شرایطثبتنام:

الف-  تکمیل فرم ثبت نام
ب- داشتن پروانه کارشناسی از مرکز امور مشاوران حقوقی، وکالء و کارشناسان قوه قضائیه و انجام 

تمدید ساالنه آن
ج- دارا بودن حداقل 4 سال سابقه کارشناسی رسمی

د- نداشتن محکومیت انتظامی از درجه 3 و باالتر به تائید دادسرای انتظامی مرکز
ه- استقرار عملی در حوزه قضایی تعیین شده

مرکزکارشناسانرسمیدادگستریخراسانجنوبی

آگهی ابالغ اجراییه )سند ذمه(
بدین وسیله به آقای اسداله یوسفی فرزند حمید به شماره ملی و شناسنامه 0921290853 صادره از مشهد و متولد 

بانک  عهده  شماره 1395/10/30-1590/745294/15  بالمحل  چک  به  مستند  سلطانی  ابوالفضل  آقای  شود:  می  ابالغ   1370/2/3
ملت شعبه مدرس بیرجند راجع به وصول مبلغ پنج میلیون ریال وجه چک تقاضای صدور اجراییه علیه شما را نموده که پرونده ای تحت 
کالسه 9600287 در این خصوص نزد اداره اجرای اسناد رسمی بیرجند تشکیل شده است. چون بر طبق گزارش های مورخ 96/08/24 و 
96/09/11 مامور ابالغ،آدرس شما به شرح متن سند به نشانی بیرجند،انتهای خیابان مدرس،روبروی پزشکی قانونی،جنب آرایشگاه زنانه پالک 
 6 شناسایی نگردیده و ابالغ واقعی اجراییه در آدرس اعالمی بستانکار به شرح بیرجند،خیابان شهیدتیمورپور،جنب خیابان امام حسین )ع(

 کوچه شهید تیمورپور 4 پالک 14 میسر نبوده است،لذا بنا به تقاضای متعهد له و مستند به ماده 18- آیین نامه اجرا به موجب این آگهی مفاد 
اجراییه فقط یک مرتبه در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار محلی درج و مستفاد از ماده مذکور چنانچه ظرف مدت 10 روز از تاریخ انتشار این 
آگهی که روز ابالغ نیز محسوب می گردد،نسبت به پرداخت بدهی خویش اقدام ننمایید،عملیات اجرایی علیه شما ادامه خواهد یافت و به جز آگهی 

تاریخانتشار:136۹/0۹/20غالمرضادادی-رئیسادارهاجرایاسنادرسمیبیرجندمزایده آگهی دیگری منتشر نخواهد شد.

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

32435686-09365237014 09157063220 - خسروی

1۰۰ درصد 

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



پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424 3
دوشنبه  *20 آذر   1۳۹6 * شماره ۳۹۵1

آزادسازی 157 هزار متر مربع از اراضی بستر و حریم رودخانه ها
صدا و سیما- معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای استان از رفع تصرف 157 هزار متر مربع از اراضی بستر و حریم رودخانه های استان خبر داد و گفت: بیشتر این 
تصرفات در رودخانه های شهرستان های بیرجند، خوسف و سرایان است. سروری عنوان کرد: با طرح شکایت در مراجع قضایی و پیگیری های بعمل آمده، تصرف اراضی بستر و حریم 

این رودخانه ها که به صورت خاکریزی، ایجاد بنا، ملک کشاورزی و انحراف جریان سیالب انجام شده، شناسایی و پس از انجام مراحل قانونی و اخذ احکام قضایی بازگشایی شد.
آوا ممنون که حرف مردم و گالیه های ما از این 
بیمارستان ها، دکترا و پرستارا رو چاپ کردی ولی 
و پشت  بخوانند  بزرگوار هم  این مسئوالن  کاش 
گوش نندازند، در این زمینه مشکالت به قدری زیاد 

است که تمام صفحات روزنامه را می توان پر کرد!
915...437
کنیم!  دوکار  مرگ  های  جاده  برای  بیایید  سالم. 
دست گدایی پیش خیرین مدرسه ساز و... به جای 
خرج  مدتی  را  ثروتشان  تا  کنیم  دراز   مسئوالن 
قسم  هم  را  گان  راننده  نیز  و  مرگ  های  جاده 
شان  همراه  گوشی  و  رانندگی  احتیاط  با  بدهیم 
بردل  تاداغی  بگذارند  کنار  خدا  رضای  محض   را 

بنده های خدا نگذارند فردای قیامت!
902...146
محل کار من خیابان منتظری است و هر روز صبح 
برای رسیدن به محل کارم از خیابان طالقانی 9 
رد  )ع(  رضا  امام  بیمارستان  کنار  کوچه   یعنی 
طوالنی  صف  آن  صبح  سرمای  در  شوم،  می 
از  اغلب متشکل  نوبت گیری که  برای  روزه  هر 
روستاییان، کودکان و افراد سالخورده است واقعا 
دردناک است. امیدوارم حاال که درباره اش گزارش 
نوشتید مسئوالن هم جواب قانع کننده ای به این 

همه ظلمی که به این افراد می شود، بدهند.
933...408
سالم ، دیروز پیام های واقع بینانه و واقع گرایانه 
بیرجند  جاده  به  راجع  مربوطه  درستون  خوبی 
قاین درج شده بود امیدوارم در رانندگی به شیوه 
رانندگی خودمان بیشتر توجه کرده وسطح تحمل 

و حوصله  را باال ببریم.
936...709
ها  بیمارستان  پرسنل  از  خیلی  بودن  آماتور 
و  مشخص  قدری  به  نوزادان  قسمت  مخصوصا 
واضح است که نمی توان از آن چشم پوشی کرد، 
کار  فرد  یا  متخصص  قسمت  این  برای  اقل  ال 
کشته ای بگذارید که برای یک خون گیری ساده 

دست بچه را کبود نکنند.
933...905
با دیوار کشیدن در وسط پارک جنگلی به بهانه پارک 
بانوان فقط از جذابیت و یک دست بودن آن کاسته 
میشود. همین االن هم بانوان که هیچ آقایان هم 
به دلیل مخوف بودن فضای پارک جنگلی از آن 
استفاده نمی کنند. پس با ایجاد فضایی باز و یکدست 
و با نشاط امکان حضور تمامی اعضای خانواده در 
کنار هم که امنیت بیشتری هم دارد را فراهم نمایید.
ارسالی به تلگرام آوا
شب جمعه دختر 5 ساله ام که تب و لرز شدید داشت 
ساعت 1:30 بامداد به بیمارستان ... بردم و آقای دکتر 
... ویزیت کردن و رفتم داروها رو از داروخانه گرفتم 
و چون برام جای تعجب داشت برگشتم دوباره اتاق 
دکتر که بشه راهنمایی بگیرم ویا داروها رو عوض 
ولی  بود  قوی  خیلی  بچه  دختر  برای  چون  کنن 
متاسفانه آقای دکتر سر در گوشی داشتند و خیلی 
با لحن و حرف زشت به من و خانمم جواب دادن و 
گفتن که از اتاق .....بیرون و در سر کار بدون روپوش 
و اتیکت حاضر بودن . از ریاست محترم بیمارستان 
درخواست دارم توجه بیشتری روی پرسنل داشته 
باشند که با ارباب رجوع برخورد خوبی داشته باشند.
901...659
بودند،  فرموده  که  عزیزی  به   پاسخ  در   سالم، 
“چرا مسئوالن درختانی می کارند که فقط دو فصل 
سال سرسبزی دارد”! کاش قبل از این که حرفی 
بزنیم کمی در مورد آن فکر کنیم و منصف باشیم، 
آخه بزرگوار مگه بجز درخت کاج چه درختی توی 
این سرما سبز میمونه؟!درخت کاج هم که میکارند 

معترضند که همش درخت کاج!
935...311
فضای  ایجاد  برای  شهردار  آقای  طرح  باسالم، 
باید  ولی  است،  خوبی  طرح  شهر  جنوب  سبز 
دانست جهت وزش بادها و ورود گرد و غبار از 
بهتر  و  شهر  جنوب  نه  است  شهر  شمال  سمت 
است این کمربندسبز در شمال شهر ایجاد شود، 
در ضمن بجای اینکه با این کم آبی فضای سبز 
جدید در حاشیه کمربندی ایجاد کنند, به پارک 

جنگلی برسند که فضای سبز مناسبی دارد.
990...213
با سالم خدمت آوای عزیز و تسلیت به داغدیده گان 
جاده مرگ، و با توجه به تداوم حوادث مرگبار این 
جاده و عدم تصمیم مقتضی و بی خیالی مسئوالن 
مربوطه، یادآور میشوم در دوازدهم بهمن 94 داماد 
و نوه عزیزمان قربانی بی احتیاطی محض راننده 
مقابل و این جاده پرخطر شدند ، در حالی که قربانی 
ما کوچکترین تقصیر و خالفی به تایید شواهد و 
با  بود که  این وسیله مقابل  قانون نداشت و  نظر 
 ، شد  مصیبت  این  باعث  به چپ خالف  گردش 

مسئوالن کی بیدار می شوند ؟!
915...871
سالم  ای کاش  آقای استاندار  دستور  می دادند 
ماشین های  اداری  بغل نویسی  با شند تا جلوی 
سو استفاده از بیت المال گرفته  شود  صبح یک 
سری از مدارس  بزنید  بیشتر  ماشین  های اداری  

سرویس دانش آموز  هستند.
915...142
سالم آوا جان بیا یک گزارش تهیه کن ملت ببینند 
چند متری شبکه گاز ما چند خانواریم گاز نداریم توی 
این هوای سرد چه کنیم می گویند اینجا تو طرحه! 
آخر مگر ما مسلمان نیستیم ما رو سر می دوونند یک 
شب مسئولین بخاری هایشان را خاموش کنند ببینند 
چه می شود؟ آدرس خیابان غفاری خیابان نیروگاه 
برق انتهای اردیبهشت  10، ببینیم آیا هنوز مسلمانی 

هست یا نه چراغ نفتی داغانمان کرده !
915...259

تولیدات گیاهان دارویی شهرداری 
فردوس از سال 1394 وارد بازار شد

تولیدی  محمدی  های  گل 
شهرداری در سال 95 با تناژ حدود 
5/1 تن و کیفیت اسانس برتر برای 
تولید گالب به کارخانجات تولید 

گالب فروخته شد

میزان بارش کم،  سختی و شوری 
مساعد  باال،  حرارت  درجه  آب، 
نبودن جنس خاک و سایر شرایط 
طبیعی و جغرافیایی، امکان رویش، 
کاشت، پرورش و نگهداری گونه 
غیر  فردوس  در  را  گیاهی  های 

ممکن کرده  بود

بهروزی فر- “ یک واقعیت عبارت است از 
ظرفیت ها و سرمایه های فراوانی که در کشور 
داریم،  طبیعی  سرمایه های  هم  دارد؛  وجود  ما 
فرصتهای  هم  داریم،  انسانی  سرمایه های  هم 
این  به  خاطر  ما  کشور  امروز  داریم.  بین المللی 
در  را  فوق العاده ای  پیشرفت  سرمایه ها، ظرفیت 
درون خود دارد... ما برای اینکه با تحریم مقابله 
کنیم چه کار باید بکنیم؟ یک دوراهی را دشمن 
نشان می دهد به ما؛ می گوید یا بیایید تسلیم 
آمریکا بشوید و هر چه او می گوید گوش کنید، 
این یک  پیدا می کند؛  ادامه  یا فشار و تحریم 
دوراهی است که گفتیم غلط و دروغ است، اما یک 
دوراهی دیگری وجود دارد: یا بایستی مشکالت 
تحریم را تحمل کنیم یا ایستادگی کنیم به وسیله  
اقتصاد مقاومتی. خیلی خب، آمادگی شما خوب 
است، منتها برای اقتصاد مقاومتی، ِصرف آمادگی 
کافی نیست؛ ما گفتیم “اقدام و عمل”... من چند 
باید در  این کارها  اینجا ذکر کرده ام که  را  کار 

زمینه  “اقدام و عمل” انجام بگیرد... 
اّول مسئوالن محترم دولتی باید فعالیت ها و 
زنجیره های اقتصادی مزیت دار کشور را شناسایی 
کنند و بر آنها متمرکز بشوند؛ بعضی از فعالیت 
های اقتصادی در کشور اولویت دارد، اهمیت دارد، 
مثل مادر می ماند و از آن، بابهای متعدد اقتصادی 
بایست  آنها  روی  شود؛  می  گشوده  تولیدی  و 
تمرکز کنند؛ آنها را باید شناسایی کنند و نقشه  
راه را مشخص کنند و تکلیف همه را معلوم بکنند.

مطلب بعدی بهره وری از انرژی ]است[. .. گفته 
می شود که اگر ما بتوانیم بهره وری انرژی را ارتقاء 
بدهیم، باال ببریم و صرفه جویی کنیم، صد میلیارد 
دالر صرفه جویی خواهد شد؛ مبلغ کمی نیست، 
مبلغ زیادی است؛ این را جدی بگیرند. این همه 
کارهای گوناگون دارد در این مملکت انجام می 
گیرد، بعضی هایش غیر الزم، بعضی هایش مضر؛ 
خب کار را در این جور بخش ها متمرکز کنند. این 
شد اقدام و عمل.”... این ها بخش هایی هر چند 
کوتاه از بیانات قابل تأمل رهبر معظم انقالب در 
نخستین روز فروردین ماه 1395 در جمع زائران 
مضجع شریف رضوی است، گفته هایی شیوا، پر 
مغز و راهگشاکه به خوبی می تواند چراغ راهی 

فراروی توسعه کشور باشد.

شرایطی نامساعد
برای فضای سبز شهری

سیاست  ابالغ  و  راهبرد  این  اعالم  از  بعد 
دولت  مردان  مقاومتی،  اقتصاد  گانه   24 های 
یازدهم با تشکیل ستادهایی ویژه بر آن شدند 
تا راهکارهایی برای عملیاتی کردن این دغدغه 
ها ارائه نمایند، و به پیوست نشست های متعدد 
این ستاد، دستورالعمل هایی درخور شرح وظایف 
دستگاه های اجرایی گوناگون به آنها ابالغ شد. 
از  کدام  هر  ها،  دستورالعمل  این  ابالغ  پی  در 
دستگاه های اجرایی بنا به بضاعت و توان خود 
از ظرفیت های موجود بهره برد و در راستای 
از  برداشت.  هایی  گام  مقاومتی  اقتصاد  تحقق 
جمله دستگاه های اجرایی که توانست تمامی 
سیاست  واژه  واژه  در  را  رهبری  های  دغدغه 
نماید،  تفسیر  خوبی  به  مقاومتی  اقتصاد  های 

شهرداری فردوس است.
ماجرا از آن جا آغاز می شود که مدیریت حوزه 
به  را  فردوس  شهرداری  شهری  سبز  فضای 
بانویی با مدرک گیاهپزشکی می سپارند. “نیره 
خود،  آکادمیک  دانش  کنار  در  که  نیا”  صالح 
تجربه سال های سال زندگی در این منطقه را 
دارد و به خوبی می داند، فردوس؛ این دیار آرام 
خفته بر پهنه کویر، اقلیمی گرم و خشک دارد 
و مقدار بارندگی آن بسیار کم است و همین امر 
هم نه تنها طعم تلخ کم آبی را  به کام قنات 
های دیرینه این منطقه چشانده که خاک را هم 
متأثر ساخته است، به گونه ای که خاک های 
شور منطقه به طور عمده منشاء آهکی با بافت 
نتیجه  نامناسب دارند و در  سنگین و زهکشی 
شرایط مساعدی برای توسعه کشاورزی در این 
است  ناگزیر  اما شهرداری  نیست.  فراهم  شهر 
به منظور ایجاد نشاط، شادابي، حفظ سالمت و 
جلب رضایت شهروندان خود، همچنین کاهش 
بار آالینده هاي محیطي و فراهم آوردن فضایی 
آرام و دلنواز در شهری که در سال های دورتر 
باغی  و محصوالت  گیاهی  گونه های  تنوع  با 
متعدد، به معنای واقعی بهشتی در حاشیه استان 

سابق خراسان بوده و مردمانش به زیستن در 
سبز  فضای  توسعه  دارند،  عادت  طبیعت  دل 
شهری را در صدر برنامه های خود داشته باشد، 
اما واقعیت تلخی که می تواند سدی بزرگ بر 
راه همه اقدامات باشد، این است که با توجه به 
بارش کم ، سختی و شوری آب، درجه  میزان 
حرارت باال، مساعد نبودن جنس خاک و سایر 
رویش،  امکان  جغرافیایی،  و  طبیعی  عناصر 
کاشت، پرورش و نگهداری گونه های درختی 

تقریبًا غیر ممکن است.

تحقیقاتی با هدف شناسایی گونه های 
گیاهی درآمد زا و سازگار با کمی

و شوری آب

به  دادن  تن  و  گذاشتن  دست  روی  دست 
بر  روز  به  روز  تواند  می  که  تلخ  واقعیت  این 
سوء  تأثیری  شهری  سبز  فضای  موجود  وضع 
داشته باشد، راحت ترین و سهل الوصول ترین 
راه است، چرا که بی هیچ اقدامی خود به خود 
اتفاق می افتد اما این راهکار با سیاست های 
اقتصاد مقاومتی و دغدغه های رهبری و تأکید 
ایشان بر استفاده از ظرفیت های داخلی، فاصله 
دیگر  کنار  در  نیا”  “صالح  دارد.  زیاد  بس  ای 
فردوس  شهرداری  مجموعه  در  همکارانش 
طبیعی  رخدادهای  به  تن  گیرند  می  تصمیم 
منطقه ندهند و با نامالیمتی ها کنار نیایند به 
همین دلیل به دنبال راهکارهایی علمی بر می 
آیند تا بتوانند با وجود محدودیت هایی که وجود 
دارد، گونه هایی را به فضای سبز شهر اضافه 
کنند که هم با شوری آب و خاک سازگار باشند 

و هم این که آب زیادی نخواهند.
خود در این باره می گوید: “وجود دو واقعیت 
کم آبي و خشکسالي در کنار شوري آب و خاک 
محدودیت هاي شدیدي را در طراحي فضاهاي 
سبز ایجاد کرد، به همین دلیل با پشتوانه علمي 
و مطالعاتي قوي به دنبال راهکارهایی بودیم تا 
بتوانیم به صورت کاماًل تخصصی به داد فضای 
سبز شهر برسیم”.  وی ادامه می دهد: “در پی 
نتیجه  این  شد  انجام  که  متعددی  تحقیقات 
بدست آمد که گونه هایی گیاهی زیادی وجود 
دارند که هم می توانند در فضای سبز شهری 

به کار روند و هم کارکرد زراعی و باغی داشته 
باشند. این یافته خیلی مهم بود چرا که امروزه 
ها  شهرداری  های  دغدغه  مهمترین  از  یکی 
ایجاد منابع درآمد زای پایدار است و از طرفی 
حفظ و نگهداری فضای سبز از پرهزینه ترین 
وی؛  گفته  به  هاست”.  شهرداری  های  برنامه 
شهرداری فردوس به عنوان یکی از شهرداری 
های پیشگام در امر پژوهش و برگزیده استان  
جدی  بطور   1387 سال  از  حوزه،  این  در 
شناسایی  هدف  با  را  ای  گسترده   تحقیقات 

اقلیم  با  سازگار  و  زا  درآمد  گیاهی  های  گونه 

منطقه و مشکل شوری و کمی آب آغاز کرد. 
 8 طول  در  که  اینجاست  تحسین  قابل  نکته 
سال اخیر، نتیجه تحقیقات در این حوزه در قالب 
بیش از 8 مقاله علمی- پژوهشی ضمن ارائه به 
مجامع علمی دنیا  در کنفرانس های بین المللی 
پذیرفته شد و در مجالت جهانی مانند “نیویورک 

ساینس” هم به چاپ رسید. 

انتخاب 40 گونه گیاه دارویی مناسب

واقعیت شیرینی که به طور ویژه مورد توجه 
که؛  بود  این  گرفت،  قرار  فردوس  شهرداری 
خراسان جنوبی با بیش از 1300 گونه گیاهی، 
یکی از قطب های تولید گیاهان دارویی کشور 
است و محصوالت آن به دلیل شرایط جوی و 
کویری بودن منطقه، کیفیت ممتازتری نسبت 
معتقدند؛  کارشناساسان  دارند.  مناطق  دیگر  به 

گیاهان  مؤثره  ماده  و  اسانس  باالی  کیفیت 
رشد  دوره  بودن  کوتاه  کِم  آبی،  نیاز  داوریی، 
و عدم تداخل آن با سایر محصوالت، مقاومت  
گیاهان  نامساعد،  اقلیم  و  شور  آب  به  نسبت 
دارویی را بسیار کم هزینه  کرده است، به گونه 
ای که توسعه کشت گیاهان دارویی در استان 
باعث ارزآوری و رونق اقتصادی شده، کاهش 
و  اشتغال  ایجاد  کشور،  از  خارج  به  وابستگی 
کشاورزان  و  روستائیان  مهاجرت  از  جلوگیری 

را به همراه خواهد داشت.

این  از  حکایت  هم  پژوهشگران  تحقیقات 
دارد که؛ گیاهانی مثل زیره سبز، مرزه، ختمی، 
رازیانه، زنیان، نعنا، آویشن، آلوئه ورا، نعناع فلفلی، 
مریم گلی، شوید، خاکشیر، آنغوزه، وشاء، کاکوتی، 
درمنه ترکی، سماق، بادام تلخ، پونه، زنیان، شاه 
تره، بنه، زیره سیاه، بومادران، زوفا، کنگرفرنگی، 
اسپند، بادرنجبویه، اسطخودوس، مستار و... گونه 
های پرمصرف و با ارزش اقتصادی بسیار باالیی 
و  مزارع  و  طبیعی  عرصه های  در  که  هستند 

باغات قابل رشد و تکثیرند.
تصریح  نیا  صالح  دکتر  باره  همین   در 
در  که  هایی  پژوهش  مهمترین  “از  کند:  می 
امکان  بررسی  طرح  شده،  انجام  سالها  این 
نمودن  جایگزین  و  دارویی  گیاهان  تولید 
این  در  که  بود  فعلی  حساس  گیاهان  با  آن 
پایلوت  عنوان  به  دارویی  گیاه   40 خصوص 
انتخاب و بررسی شد و در آخرین جمع بندی 
18 گیاه به عنوان گونه های سازگار با اقلیم 
فردوس معرفی و در سال 1392 در همایش 
ملی فضای سبز کم آب ارائه و پذیرفته شد.”

تنوع  و  کنید  سفر  فردوس  به  است  کافی 
گونه های گیاهی را با رنگ بندی های زیبا و 
چشم نوازش در تمام بولوارها و بوستان های 
های  بوته  دیگر  حاال  ببینید.  وضوح  به  شهر 
میخک،  تلخ،  زیتون  اسطوخودوس،  رزماري، 
آلوئه  محمدي،  گل  خارمریم،  اکالیپتوس، 
بنفشه  بابونه،  ختمي،  کتان،  بومادران،  ورا، 
در  کنگر  و  سنجد  بهار،  همیشه  رنگ،  سه 
این شهر  در فضاي سبز  روزهای سال  اغلب 
از  بعد  فردوس  کنند.شهرداری  خودنمایی می 
کم  بادوام،  سبزی،  فضای  ایجاد  در  موفقیت 

آب بر، متنوع، چشم نواز، پایدار، کم هزینه و... 
پا را فراتر نهاده و به گفته مسئول واحد فضای 
مسئله  به  ادامه  در  فردوس؛  شهرداری  سبز 
کشت  توسعه  هدف  با  گیاهان  این  بازاریابی 
آن در اراضی باغی و زراعی پرداخت، چرا که 
به  گیاهان  این  انبوه  کشت  امکان  مطالعات 
خوبی نتیجه داده بود و به عنوان مثال کشت 
ای  مزرعه  در  محمدی  گل  پایه   2000 انبوه 
شکل  مسافربری  پایانه  محل  در  که  الگویی 

داده بودند، باردهی مطلوبی داشت.

و  نیا  صالح  بانو  تالش  سال  های  سال 
تولیدات  که  داد  نتیجه  زمان  آن  همکارانش 
در   1394 سال  از  شهرداری  دارویی  گیاهان 
بازار شد و  قالب بسته بندی های شکیل وارد 

درآمدزایی را به همراه داشت.
بلکه  نشد،  ختم  جا  همین  به  ها  موفقیت 
های  گل   1395 سال  در  توانستند  آنها 
حدود  تناژ  با  را  شهرداری  تولیدی  محمدی 

تولید  برای  برتر  اسانس  کیفیت  و  تن   5/1
تولید گالب  کارخانجات  به  اسانس  و  گالب 
برای  را  پایدار  درآمدی  عماًل  و  بفروشند 

بیاورند. ارمغان  به  شهرداری 
به این ترتیب فضای سبزی که به واسطه جبر 
طبیعت رو به اضمحالل می رفت و  می رفت تا 
برای همیشه جایش را به زمینی خشک و بی بر 
و بار بدهد، دوباره جان گرفته و حاال هم نیازهای 
مردم شهر را برآورده می کند و هم به جهت 

درآمدزایی خوبی که دارد و هم این که میزان 
نیازهای آبی شهر را به شدت کاهش داده، نور 
چشم شهرداری شده است و به فرمایش رهبر 
معظم انقالب؛ “اگر ما بتوانیم بهره وری انرژی را 
ارتقاء بدهیم، باال ببریم و صرفه جویی کنیم، صد 
میلیارد دالر صرفه جویی خواهد شد؛ مبلغ کمی 

نیست، مبلغ زیادی است”.

گیاهان دارویی، ثروتی پنهان
در خراسان جنوبی

به گواه پژوهش ها، تجارت گیاهان دارویی 
شاخه های  سودآورترین  از  یکی  به  کم  کم  
براساس  می شود.  تبدیل  کشاورزی  اقتصاد 
و  بار  خوارو  جهانی  )سازمان  فائو  پیش بینی 
تا   دارویی  گیاهان  تجارت  حجم  کشاورزی( 
پنج  به  و  شده  برابر   100 حدود   2050 سال 
براساس  و  رسید  خواهد  دالر   هزار  میلیارد 
فناوری  توسعه  اطالعات مندرج در سند ملی 
گیاهان دارویی در زمان حاضر 75 درصد بازار 
دارد.  اختصاص  گیاهی  داروهای  به  فرانسه 
استرالیا 48  این رقم در کانادا 50 درصد، در 
بلژیک 40  درصد و در سوییس و  درصد، در 

آلمان 70  درصد است.
ازطرف دیگر توسعه صنایع آرایشی، بهداشتی، 
افزایش میزان تقاضای  ... جهان هم  غذایی و 
و  داشته  به همراه  را  و معطـر  دارویی  گیاهان 

طبق گزارش های سازمان بهداشت جهانی؛
طب  در  گیاهی  گونه  هزار   70 حدود   -
جهان  مختلف  کشورهای  مکمل  و  سنتی 

مصرف می شوند.
در  کشورهای  جمعیت  درصد   80 حدود   -
طب  پایه  بر  هایی  درمان  به  توسعه  حال 

گیاهی اعتماد دارند.
دارو  در  که  داروهایی  درصد   25 -حداقل 
منشاء  اند،  شده  ذکر  جهان  معتبر  های  نامه 

گیاهـی دارند.
در  گیاهی  مؤثره  ماده  نوع   121 اکنون   -
قـرار  استفاده  مورد  جهان  داروسازی  صنعت 

می گیرد. 
سازمان  که  دارویی   252 مجموع  -از 
بهداشت جهانی به عنوان داروهای ضروری و 
اساسی معرفـی کرده، 1/11 درصد داروهای 
نیز  توجهی  قابل  تعداد  و  هستند  گیاهی 
مواد  از  کـه  باشند  می  سنتزی  داروهـای 

طبیعی مشتق شده اند.
همه این ها بیانگر افزایش مصرف گیاهان 
دارویی و رونق تجارت آنهاست و گفته های 
هم  استان  کشاورزی  جهاد  سازمان  رئیس 
درصد   60 از  بیش  که  دارد  این  از  حکایت 
 20 بر  بالغ  ارزشی  با  استان  دارویی  گیاهان 
خراسان رضوی،  های  استان  به  ریال  میلیارد 
سیستان و بلوچستان و تهران صادر می شود، 
دارد  برمی  واقعیت  این  از  پرده  آمارها  این  و 
ظرفیت  این  از  توانیم  می  راحتی  به  ما  که 
گیاهان  شک  بدون  ببریم.  بهره  خدادادی 
به  و  دارند  باالیی  افزوده  ارزش  دارویی 
شناساندن  صورت  در  بودن،  اقتصادی  دلیل 
الزم  زیربناهای  ایجاد  با  و  آن  مناسب 
و  سرمایه گذاران  برای  می تواند  کافی  و 
زنجیره  باشد.  داشته  جذبه  کارآفرینان 
بهره برداری،  و  تولید  از  اعم  دارویی  گیاهان 
مشاوره و خدمات فنی و مهندسی، تحقیق و 
انتقال  ترویج،  و  آموزش  فناوری،  و  پژوهش 
سنتی،  طب  مراکز  صنعت،گسترش  فناوری، 
بهداشتی،  و  پزشکی  خدمات  و  بازرگانی 
و  دارد  باالیی  بسیار  اشتغال زایی  ظرفیت 
در  دارویی  گیاهان  به  توجه  جهت  بدین 

است. اهمیت  حائز  مقاومتی  اقتصاد 
موهبت  این  به  توجه  که  است  پرواضح 
بهره وری  افزایش  همچون  نتایجی  خدادادی 
شده  تمام  قیمت  کاهش  تولید،  از  حمایت  و 
به  تهدیدها  تبدیل  صادرات،  تولیدات،توسعه 
نیاز  مورد  داروهای  تأمین  روند  در  فرصت ها 
کشور  با  اقتصادی  ارتباطات  گسترش  کشور، 
اساس  بر  تجاری  شرکای  گسترش  همسایه، 
مزیت نسبی استان در این حوزه، تقویت روحیه 
جهاد اقتصادی با ترغیب مردم و سرمایه های 
اندک برای سرمایه گذاری در رونق واحدهای 
فرآوری گیاهان دارویی و.... را به همراه خواهد 

داشت.... البته اگر اراده ای قوی داشته باشیم!!

ایجاد “بهشت” گیاهان دارویی در فضای سبز فردوس
اراده شهرداری فردوس در تحقق اقتصاد مقاومتی 

مدیریت هنرمندانه بانویی برای

عکس: بهروزی فر
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دروغ و دروازه

تصمیم  پادشاهی  قدیم  روزگاران  در 
به دروغگوترین  گرفت که دخترش را 
زیادی  های  بدهد.آدم  کشورش  آدم 
های  دروغ  و  آمدند  پادشاه  نزد 
خنداندند.اما  را  او  و  گفتند  زیادی 
و  کرد  رو  را  آنها  ی  همه  پادشاه 
کردنی  باور  شما  های  دروغ  گفت 
باهوش  و  نا  دا جوانی  اینکه  هستند.تا 
پادشاه  تا  کند  کاری  گرفت  تصمیم 
خودش داماد  را  او  تا  کند  مجبور  را 
سبد  سراغ  و  کرد  تهیه  کند.پولی 
خارج  خواست  او  از  و  رفت  بافی 
سبدی  و  بنشیند  شهر  ی  دروازه  از 
بزرگتر  شهر  ی  دروازه  از  که  ببافد 
نشود. دروازه  داخل  و  باشد 
گفت:  و  رفت  پادشاه  سراغ  به  بعد 
بشنوید  باید  هم  که  دارم  دروغی  من 
 : گفت  ببینید.پادشاه  را  آن  باید  هم  و 
دروازه  به  من  با  گفت  ـ  کنم  چه  بگو 
رفتند  دروازه  به  هم  با  بیایید  شهر 
پدر  پادشاه  ای  گفت  زیرک  جوان 
احتیاج  پول  به  مرگشان  از  پیش  شما 
و  خواستند  وام  من  پدر  از  داشتند 
را  سبد  این  بار  هفت  هم  من  پدر 
پدر  برای  و  کرد  طال  و  سکه  از  پر 
باور  مرا  حرف  اگر  فرستاد.  شما 
بدهید.  پس  را  ها  قرض  پس  دارید 
مرا  دروغ  این  ندارید  باور  اگر 
در  من  عقد  به  را  دخترتان  و  بپذیرید 
زیرک  جوان  تسلیم  پادشاه  آورید. 
نداشت. این  جز  ای  چاره  و  شد 

 اُو َور اَتِش ریختن   : پایان دادن به مشاجرات و دعواها

 پَتِه َکِسه ِره  رو اُو ِرختَن:زیرآب کسی را زدن

طنز نگاشت

ای مطالبه گر، خدا قوت!

جا  انگیزی  دل  روز  چنین  در   - تندرو 
و  نهاده  کناری  به  را  کارها  همه  دارد 
رسانه  فعاالن  محضر  به  ارادتی  عرض 
ای - علی الخصوص پیگیراش - نماییم 
با  و  کشیده  رویشان  و  سر  بر  دستی  و 
دیگر  بار  مناسب  کششی  حرکات 
و  بیفزاییم  مبارکشان  قامت  طول  بر 
که  بگوییم  تریبون  این  از  همچنین 
به  قوت.  خدا  قهرمان،  نباشی  خسته 
اقناع می شوی  با کار ناچیز  راستی که 
بعد   / شوی  می  ارضا  فالوِورهایت  با   /
از این حتما بدان / مثل اسراری هویدا 
می شوی . عده ای -که از ذکر نام شان 
معذور هستیم- بر این باور هستند که در 
این شهر آرام و مخوف، خاکستر مرده 
و  شده  پاشیده  اورانگوتان  نسل  از  ای 
به محاق کشانده که  این چنین شهر را 
نسای  اخیرا  و  سیاسی  رجل  از  چه  هر 
تا  گرفته  خوسف  همین  از  سیاسی 
کهگیلویه زور می زنند، فتحی حاصل 
نمی شود. و حتی نامی از مربع برجودا 
که  اند  کرده  پیدا  کهن  های  نقشه  در 
دانسته  منطقه  همین  نام  ریشه  از  را  آن 
اند.  داده  هشدار  بدجور  هم  سپس  و 
افسانه ای است  اورانگوتان هم قهرمان 
فریاد  حال  یافته.  ارتقا  اُسکالن  تیره  از 
ببریم  درگاه  کدام  به  را  مصیبت  این 
چه  این  که  باشد  داشته  خریداری  که 
نازل گشته که  بر این شهر  بالیی است 
سرش را بگیری تهش صدا می کند و 
تهش را بگیری، مجدد تهش صدا می 
اما خب خدایگان گر ز حکمت  کند. 
بر  تری  محکم  قفل  زند  دری،  ببندد 
هنوز  سند  همین  اساس  بر  دیگری.  در 
باید امیدواری خود را حفظ کرد که ما 
تنها نیستیم و این پایان سرنوشت محتوم 
برخی  که  طور  همان  بالواقع  نیست.  ما 
اوقات نمی توان دریافت که از کدامین 
سمت ترکشی به انسان اصابت می کند، 
کسی  ششم،  هوتب  آمِن  خدایگان، 
مامور  گویا  اساسا  یا  است،  فرستاده  را 
درد  ناجی  باقلوا.  عینهو  است،  ساخته 
و زخم مردم رنجور و فرورفته در غم. 
خادم ما- همون نوکرمون-. جان جانان.  
ای قهرمان عنکبوتی ما. به راستی تو چه 
خودت  بال.  مردم،  های  دل  با  کردی 
همان  کانالت  نازنین  آن  طرف،  یک 
به  تو  دادی.  معنا  تلگرام  به  تو  طرف. 
ای  بخشیدی.  هویت  ای  رسانه  کار 
آدم.  و  عالم  از  طلبکار  ای  گر.  مطالبه 
حقیقت.   بر  مازاد  اتمسفر  طالب  ای 
از  ات-که  کله  همان  فدای  به  من  ای 
ای  بینی-.  ها  کله  بنگری  طرفش  هر 
شود  می  الل  زبانم  مواضعت.  قربان  به 
آداموس.  نوستر  ای  آن.  توصیف   در 
ای لودهنده اسرار. ای فاش کننده اخبار. 
الحق  از همه جا و همه کس.  باخبر  ای 
پای  هشت  با  را  هایت  پیشگویی  باید 
کرد.  مقایسه  جهانی  جام  گوی  پیش 
ات  فوری  اخبار  آن  اخبار.  ربوینده  ای 
بی  ای  بخورد.  »فرانس 24«  سر  فرق  به 
رودربایستی و تعاف همه چیز را در ایکی 
 ثانیه به نام و کامت می زنی. نوش جانت. 
تو اگر به داد ما نمی رسیدی، شهرمان 

را بو ورمی داشت. 
 به راستی مرسی که هستی.

مهرداد نعیمی- بعضیا می گن نسل های جدید به نسبت 
قدیمی ها پرروتر و بی حیاتر و بی چشم و روتر هستن 
ولی بنظرم اصال  اینجوری نیست، حاال چرا؟ چون 

مامان بزرگ های ما همگی زیر ده سالگی شوهر 
می کردند، ولی االن یارو می رسه به چهل سال، ولی 
هیچی به هیچی. قدیما عشق اول آسان می نمود و بعد 

می افتاد مشکل ها! االن وقتی ازدواج می کنی تازه 
می بینی همه اون مشکلهایی که اوفتاده بود حکم 

بازی های مقدماتی رو داشته! تازه وارد جایی شدی 
که دورتادورش مین های جنگی کاشته شده و روی 
مین ها رو با ُگلهای رز مخفی کردن! از هر زاویه ای 

که نگاه کنید قدیما ملت پرروتر بودند. چشم سفیدها! 
ازدواج های االن شبیه اینه که دست تون رو درون یک 

کیسه پر از انواع مارماهی کنید، به این امید که بتونید یک 
عروس ماهی بیرون بکشید! اونم در حالی که شما خودتان 

یحتمل از آن کوسه هایی هستید که همه مارماهی ها رو 
ندید قورت می دن و صدای ِخِرچ ِخِرچ دندانهاشون 

پیوسته در اعماق اقیانوس شنیده می شه! در ادامه 
مقایسه ای داریم بین شکل ازدواج در دوران مختلف:

الف( قرن هفتم هجری: زمان: اون وقتها که هنوز خیلی از 
اختراعات چیز نشده بود و امکانات نبود!

مکان: روستای خوش آباد!نحوه آشنایی: خانم و آقای 
مذکور، از بچگی تو کوچه باهم گرگم به هوا بازی 

می کردند و فاخروالسلطان بارها در نقش گرگ، 
فخروالنساء رو خورده بود و ریزریز کرده بود و اینها!

نحوه خواستگاری: در یک روز بهاری، فاخروالسلطان 
رو به فخروالنساء کرد و گفت: ای یاد تو مونس روانم، 
وژدانن جز نام تو نیست بر زبانم! می فهمی؟ فخروالنساء 
جواب داد: ای بابا، باز این پیداش شد! دوش دیدم که 

مالئک در میخانه زدند، کچلی رو گرفتند و سرش شانه 
زدند! یاه یاه یاه!

فاخرولسلطان جمله ای زیِر لب گفت و بعد بلندتر گفت: 

اال یا ایها الساقی ادرکاسا و ناولها، که بعله، اینجوریاس!
دخترک گفت: پدر جان دوش می گفت ها که 

کلبه احزان شود روزی گلستان غم مخور، من باورم 
نشد! و بدین ترتیب بود که فخرولنسا تاج السلطنه با 

فاخرولسلطان سنجر کیکاووس بن وشمگیر طوسِی اصل 
با یکدیگر وصلت نمودندی!

زمان طالق: اصال چی هست؟ تعریف نشده بود اصال… 
با لباِس سفید میری خونه شوهر با لباس سفیدم میری 

اون دنیا.
جهیزیه: دو تا لگن و یه آفتابه، شام و نهار هیچی. یه 

چیزی دور هم می زدند دیگه….
مهریه: یک دینار ایرونی.

تعداد میهمانان: کل اهالی روستا یعنی 60 نفر
مدت عروسی: هفت شب و هفت روز

ماشین عروس: یک عدد االغ صفر کیلومتر نقره ای 
متالیک کروِک دودرب

نحوه دعوت: توسط جارچی در کل روستا با بوق و ُکرنا.
هزینه کل عروسی: ده دینار ایرونی

ماحصل ازدواج: حدودا چهل فرزند، موئث و مذکر که 
نیمی از آنها زنده ماندند و حدودا 245 نوه ایجاد کردند!

ب( سال 1343خورشیدی:
زمان: اون وقتها که گوشت کیلویی چهل ریال بود.

مکان: طهرون دیگه… در مورد سانفرونسیسکو که 
حرف نمی زدیم که!

نحوه آشنایی: قیصر، جوان اوِل محله و حشمت، دختِر 
اوس مرتضای مکانیک، برای زیارت به اتفاق مادرونشون 

به امامزاده رفته بودند که چشم در چشم شدند و یک دل نه 
صد دل از کفشون برفت. چه رفتنی! به تته پته افتادند اصال! 
یک ساعت بعد قیصر رفت سراغ مادرش و گفت: »ننه…. 
باهاس بری خواستگاری…. این دختره دِل منو برده جوِن 

تو… خوشگل عینهو سیندرال، سفید مثل برف! خیاطی بلده 
در حِد هالیوود، شش کالس اکابر هم رفته! نجیبه در حِد 

اسب! شیرینه در حِد نیشکر…. ننه من اینو می خوام!«
نحوه خواستگاری: قیصر: »عروس ننه م میشی؟« حشمت: 

»وای خاِک عالم به سرم، چی بگم آقا قیصر؟ من 
باهاس فکرمو بکنم.« قیصر گفت: »جون عزیزت، ما 

خاطرخوات شدیم. فکراتو بکن همین االن!« حشمت 
چند دقیقه به فکر فرو رفت و گفت: »با اجازه بزرگترا، 

بله!« قیصر: »ای خدا، شکر«
زمان طالق: تا آخر عمر به پای هم سوختن و ساختن و 

همدیگر رو دق دادند ولی تن به این خفت ندادند!
جهیزیه: چهاردست لحاف و تشک و بالش، پنجاه پارچه 

گل قرمزی چینی و ظروف بلوری فرانسوی و یک 
یخچال و یک فرش دوازده متری دست بافت.
مهریه: چهارده سکه تمام و یک شاخه گل رز.

تعداد میهمانان: دویست نفر کل فامیل های پسر و دختر و 
کسبه و اهالی محترم محل.

مدت عروسی: سه شب و سه روز!
ماشین عروس: پیکان جوانان گوجه ای.

نحوه دعوت: ارسال کارت دعوت
هزینه کل عروسی: چهار هزار تومان.

ماحصل ازدواج: حدودا شش فرزند )یک دکتر، یک 
مهندس، یک بقال، یک معلم، یک نامشخص و یک 

خانه دار( بهمراه 13 نوه.
ج( سال 1395خورشیدی:

زمان: االن یا االن؟
مکان: تهرون! یعنی شهری که… هرچی می بینی، یا پهنه 

یا زیادی باریکه!
نحوه آشنایی: حتما خودتون می دونید که همه چیز از یه 

الیک شروع شد.
نحوه خواستگاری: در یک روز تابستانی شایان که در 
بیوی اینستاگرامش نوشته: پسری آرام، صبور، وفادار، 
خوش لباس، دست تو جیب، خوشمزه، خوش تیپ…. 

بعد از دیدِن پروفایل پیکچِر موناجون، بهش مسیج داد: 

خوبی شما؟ موناجون گفت: مرسی، شما خوبین؟ شایان 
گفت: Asl پیلیز! مونا گفت: عسل چیه؟ مونام…. شایان 

گفت: نه منظورم اینه که سن و لوکیشن و اون یکی! 
موناجون با شنیدن اون یکی کلمه هه گفت: وااااااا؟ 

خجالتم خوب چیزیه! شایان گفت: عزیزم منظور زن یا 
مرد بودنه! بی خیال اصال…. من عاشق همین نجابت شما 

شدم… از قدیم هم گفتن بیا نگو نمیشه، سنگ رو بزن به 
شیشه، که وقِت عاشق شدن، تابستونه همیشه! مونا گفت: 
راست میگی؟ شایان گفت: َپ نَ َپ، دروغ میگم… اصال 

بیا با هم دوست معمولی باشیم. مونا گفت: باشه… ولی 
فقط دوسِت معمولی ها! شایان گفت: پس قبوله؟ چند 

ثانیه ای گذشت، پیغام Seenشده بود ولی خبری از جواب 
نبود، شایان گفت: برای بار دوم عرض می کنم، قبوله؟ 

مونا: با اجازه همه داداشی های مجازیم، بعله!
زمان طالق: کی داده که کی بگیره؟ عروسی های امروزی 
بیشتر از یک سال گارانتی ندارند! همون یک سالش رو هم 
هزار تا دلیل هست که شرکت زیِر بار گارانتی نره! خدماِت 

پس از فروش هم که لطفا اینقدر سربه سر من نگذارید.
جهیزیه: ست کامل مبلمان منزل، ده تخته فرش دستبافت، 

ست کامل ظروف آشپزخانه، ست کامل کمد و تخت 
و میِز دراور و… )گفتنی است، هم اکنون پدِر عروس به 

دلیل چک های برگشتی زندانه(
مهریه: 1395 سکه تمام بهار آزادی و 1395 شاخه گل 

رز و 1395 عدد اشِک تمساح!
تعداد میهمانان: هشتصد نفر

مدت عروسی: شش ساعت )سه ساعت قانونی و سه 
ساعت مخفی و غیر قانونی(

ماشین عروس: مازراتِی یکی از اقوام
نحوه دعوت: ارسال پیامک و Poke کردن! توییت کردن 

متن دعوتنامه ی عروسی!
هزینه کل عروسی: هشتصد میلیون تومان! )پدر داماد نیز 

هم اکنون در همان زنداِن پدرعروسه(

عروسی های امروزی بیشتر از یک سال گارانتی نداره

حکایت طنز

شعر طنز

نابودی داعش که برایت بد شد

* امین  شفیعی

خارجه  امور  وزیر  مضحک  ادعای 
فعالیت  در  ایران  سعودی:  عربستان 
تسهیالتی  داعش  و  القاعده  گروههای 

ایجاد کرده است!

نابودی داعش که برایت بد شد،
این آب چو از کله پوکت رد شد،

وقتی که تمام داعشت شد داغان
چیزی که به ذهنتان نمی آمد، شد

آن اِشکم مثل بشکه را خاراندی
گفتی بپرانم نمکی، شاید شد!

گفتی که بَود حامی داعش، ایران!
انگار که حجم سوزشت پانصد شد!

در شاخص دیوانگی آخر عقلت
از سطح آمیب و سنگ و جلبک رد شد

با این همه تحلیل بپا تب نکنی
چون حجم سی پی یوت، over از حد شد

یک روز ناسا تو را بدزدد قطعا
بیش از حد اگر عقل تو کارامد شد

من فکر کنم داعش و القاعده هم
از شدت خنده منهدم خواهد شد

فاطمه سوری - حاال که کوله پشتی ات را به دوش انداخته 
ای و کفش های مثال پوالدینت را به پا کرده ای و به قول 
داستان های ننه بزرگ حسن عزمت را جزم کرده ای  و پا 
در عرصه علم و دانش نهاده وگمان کردی دانشگاه گود 
اش  وعده  یک  مجبوری  روزش  وهر  است  پارتی  بای 
کشک خاله از سلف تحویل گرفته و به معده محترمت 
تحویل دهی و هرشب و هرساعت به دنبال دمپایی های 
مفقود شده ات از این اتاق به آن اتاق آواره گشته و بعضا 
نا امید به اتاق برگشته و به بحث و جدل برسر نیمروهای 
جزغاله شده روی گاز بپردازی و هرلحظه نگران سرقت 
لباس های رو بند رختت در رختشور خانه باشی وگاه و 
بیگاه با صدای ترکیدن کتری هم بخشی های محترم از 

جا بپری و بترسی و یا موقع قطع برق با صدای دلنشین 
اول  شب  یاد  و  کرده  وحشت  خوابگاهی  هم  عزیزان 
قبرافتاده یا بعضا به تصور اینکه قیامت بپا شده توبه کرده 
وبه راه راست هدایت شوی و یا صبح ها با بدو بیراه هم 
همراهت  تلفن  آالرم  صدای  از  که  محترم  های  اتاقی 
خواب  و  دیده  خواب  و  بیدارشوی  اند  آمده  ستوه  به 
ندیده ،هراسان و حیران سمت دانشکده مورد نظر روان 
ناله و تضرع و زاری به پابوسی  شوی وآخرترم با آه و 
یا بالتشبیه غول مرحله ی آخر  استادان چون دیودوسر 
میکرو برسی و بعد از گذراندن هفت خان رستم از آنها 
درخواست نمره قبولی کنی و به زعم خانواده ساده دل 
و خوش خیالت الکی مثال کسب علم کنی و هرترم موقع 

انتخاب واحدکفش آهنی به پا کنی از این اتاق به آن اتاق 
و زحمت  رنج  هزار  با  بتوانی  تا  بیندازی  راه  دو  مسابقه 
کشیده و نکشیده و توکل برخدا و یاری جستن از ائمه ی 
اطهار و اظهار البه و التماس به سیستم های کامپیوتری اتاق 
سایت به قول معروف گفتنی “همون همیشگیارو”برداری 
و خودت را به بی راهه بزنی و با خودت فکر کنی که 
از شر درس خواندن خالص شده ای و با همین اعمال 
و رفتار اسپایدرمنانه خیلی شاد و شاداب این 4ساله که 
بگویم  ،باید  بگذرانی  رسد  می  هم  سال  به 5و 6  بعضا 
که  است  مشخص  اصال  کنی  می  خوبی  بسیار  …کار 

اهل دلی و سری در سرا داری وآینده ات روشن است !
ی  اندازه  به  را  دانشجو  زیبای  نام  ازل  روز  از  اصال 

دانشجویی!  معنا  تمام  به  که  الحق  اند،  نگاشته  تو  قبای 
روزت مبارک دانشجو جان.

به مناسبت روز دانشجو که گذشت
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قدرت عجیبی که انسان در رویارویی 
با مشکالت دارد!

گاهی شرایط زندگی چنان سخت است که فکر می 
ادامه  نمیتوانید  و  نیست  ممکن  دیگر  ازآن  بعد  کنید 
دهید. اما در مواجهه با چنین مواقعی باید فقط به مسیر 
ادامه داد و از حرکت نایستاد. اهدافتان را مرور کنید و 
همیشه به یاد داشته باشید مسیری که ما را به تعالی 
می رساند، آسان نیست و مشکالت ما را قوی و به 
در  کنند.  می  هدایت  تر  بزرگ  های  پیروزی  سمت 
این بین میتوان با الهام گرفتن از تجارب افراد موفق، 
وضعیت زندگی را تغییر داد چرا که فرقی نمی کند چند 
سال دارید، اهل کجایید یا حرفه تان چیست؛  همه ی 
ما در یک ویژگی مشترکیم: میل به موفقیت. افرادی 
هستندکه هیچ چیز آن ها را از مسیر موفقیتشان دور 
سخت  با  فراوان،  مشکالت  رغم  علی  آنها  و  نکرده 
هدف  به  رسیدن  برای  را  خود  راه  پشتکار  و  کوشی 
ای ۹ ساله  پسربچه  کاباررا  دانیل  اند. 1-  داده  ادامه 
است که از نور فروشگاه برای نوشتن تکالیف مدرسه 
اش استفاده می کند. 2- جان برامبلیت نقاش نابینایی 
است که آثار هنری خارق العاده ای خلق می کند. 3- 
پزشکان در حال استراحت پس از اتمام یک جراحی 32 
ساعته برای برداشتن یک تومور سرطانی از مغز یک 
بیمار در حال استراحت. 4- جاداف پاینگ بیش از 3۷ 
سال است که به کاشت درخت ادامه می دهد و جنگل 
از 55۰ هکتار مساحت دارد. 5- هیو  او اکنون بیش 
را  سرطان  بار  پنجمین  برای  سال 2۰1۷  در  جکمن 
شکست داد. 6- ماریا لورنا رامیرز برنده ی مسابقه ی 
دو ماراتن 5۰ کیلومتر زنان در مکزیک است که تنها با 
صندل در این مسابقات شرکت کرده بود.۷- تد رامل 

جراحی که روی ویلچر نیز جراحی انجام می دهد.

مرد بیسوادی قرآن می خواند، ولی معنی قرآن را 
او پرسید:چه فایده  از  نمی فهمید.روزی پسرش 
آن  معنی  اینکه  خوانی،بدون  می  قرآن  دارد  ای 
را بفهمی؟پدر گفت: پسرم!سبدی بگیر و از آب 
ممکن  غیر  گفت:  بیاور.پسر  برایم  و  دریاپرکن 
گفت:  بماند.پدر  باقی  سبد  در  آب  که  است 
امتحان کن پسرم.پسر سبدی که در آن زغال می 
گذاشتندگرفت و به طرف دریا رفت.سبد را زیر 
آب زد و به سرعت به طرف پدرش دوید ولی همه 
آب ها ازسبد ریخت و هیچ آبی در سبدباقی نماند. 
پس به پدرش گفت؛که هیچ فایده ای ندارد.پدرش 
گفت:دوباره امتحان کن پسرم.پسر دوباره امتحان 
کرد ولی موفق نشد که آب را برای پدر بیاورد.برای 
بار سوم و چهارم هم امتحان کردتا اینکه خسته 
شد و به پدرش گفت؛که غیر ممکن است...!پدر 
چطور  قبال  گفت:سبد  پسرش  به  لبخند  با 
 بود؟پسرک متوجه شد سبد که ازباقیمانده های

و  پاک  کاماًل  االن  بود،  سیاه  و  کثیف  زغال، 
تمیزشده است.پدر گفت: این حداقل کاری است 
که قرآن برای قلبت انجام می دهد. دنیا و کارهای 
آن، قلبت را ازسیاهی ها پرمی کند؛ خواندن قرآن 
همچون دریا سینه ات را پاک می کند،حتی اگر 

معنی آنرا ندانی ..

خداوند معشوق نیست.... او خود عشق ست!
کدامین معشوق می تواند بگوید

صد بار اگر توبه شکستی ,باز آی!!!

رسیدن به موفقیت راه پیچیده و غیرقابل دسترسی 
نیست تنها کافیست با روز و قوانین آن که توسط افراد 
با تجربه به دست آمده آشنا شده و آنها را به کار گیرید.

نگاهم کرد و لرزیدم
خجالت می کشم از او ...

بگویید عاشقت گفته
نگاه محشری داری ...

برای داشتن چیزی که تا به حال نداشتی  
کسی باش 

که تا به حال نبودی . . . 

مردم هرگز خوشبختی خود را نمی شناسند
اما خوشبختی دیگران همیشه 

در جلو دیدگان آنهاست

توانمند  آن،  گذاشتن  اشتراک  به  و  دانش  کسب 
بهتر  درک  و  دیگران  از  یادگیری  برای  آدم ها  ساختن 
باشند. اگر  جهان می توانند در تقویت عزت نفس موثر 
می خواهید عزت نفس خود را تقویت کنید عادت سمی 

 زیر را کنار بگذارید
 داستان زندگی خود را در صورتی که قهرمان 

آن نیستید، دور بیاندازید: 
اولین  در  بخرید.  جدید  و  زیبا  یادداشت  دفترچه  یک 
نگاه  یک  بنویسید.  را  خود  داستان  آن،  خالی  صفحه 
غمگین  شما  زندگی  داستان  آیا  باشید.  داشته  هدفدار 
است؟ خشم آور است؟ شما بدشانس هستید؟ آیا دیگران 
آیا شما قربانی هستید؟ در صفحه  را سرزنش می کند؟ 
تغییر دهید. مسئولیت  پذیرترباشید.  را  برخی چیزها  بعد، 
تا  شماست  اختیار  در  دفترچه  آن  صفحه ی  صفحه 
داستان زندگی خود را تغییر دهید. وقتی داستان زندگی 
حتم  طور  به  می کند،  تغییر  یادداشت  دفترچه  در  شما 

متوجه تغییراتی در زندگی واقعی خود خواهید شد.

 دست از شکایت کردن بردارید: 
 آیا ندای درونی تان از شما انتقاد می کند؟ آیا اگر دشمنتان 
با  اگر  دهید؟  انجام  کار  می توانید  باشد  شما  درون  در 
کس  با  تاکنون  که  می زنید  حرف  گونه ای  به  خودتان 

دیگری صحبت نکرده اید، دست از این رفتارتان بردارید.

شما  خوشایند  که  کسانی  با  را  خود  وقت   
نیستند، سپری نکنید:

آیا کسانی در زندگی شما وجود دارند که دائم از شما انتقاد 
می کنند؟ کسانی که فکر می کنید سمی و مضر هستند؟ 
آیا کسانی هستند که انرژی شما را می گیرند؟ آیا کسانی 
یا  هستند  دوستتان  بگویید  نمی توانید  که  دارند  وجود 
دشمنتان؟ شما کاماًل در قبال آدم های اطرافتان، مسئولید.

4- خودتان را با دیگران مقایسه نکنید:
وقتی به خودتان می گویید که دیگران بهتر از شما هستند، 
هرگز نمی توانید اعتماد به نفس پیدا کنید. روی کاری که 
باید انجام دهید، تمرکز کنید. به درون خود نگاه کنید. شما 

با تقویت درونی خود می توانید به موفقیت برسید.

به  می دهند  آزار  را  شما  که  احساساتی   -5
دوش نکشید:

چیزها  این  دارید؟  انتقام  و  ناراحتی  خشم،  احساس  آیا 
مثل آن هستند که برای رفتن به صحرا به جای آب با 
خودتان سم ببرید. این احساسات را از خودتان دور کنید. 

بخشش داشته باشید.

کمال  و  تمام  را  چیزی  هر  باید  که  باور  این 
بدست بیاورید را از خود دور کنید :

در عوض، ریسک کنید. کارهای سخت و دشوار انجام 
فکر  به  روز  هر  می افتد.  اتفاقی  چه  ببینید  و  دهید 

 یادگیری چیزهای جدید باشید.
 7- به کارهایی که دوست ندارید انجامشان 

دهید، نه بگویید:
و  مواجه می شود  دیگران  تایید  با عدم  اغلب  کار  این   
از  را  خود  دشمنان  دوست-  آن  از  برخی  است  ممکن 
انجام  برای  بیشتری  زمان  این کار  با  اما  بدهید.  دست 
بیشتر،  زمان  که  کرد.حاال  خواهید  پیدا  مهمتر  کارهای 
انرژی بیشتر و دیدگاه های جدید دارید، چیزهایی هستند 

که باید به زندگی خود بیافزایید.

به این حقیقت برسید که شما رئیس هستید:
رئیس خودتان باشید، نگران تایید آدم ها نباشید و از این 
کاری  چه  دارید  دوست  واقعًا  نترسید.  کنید،  اشتباه  که 
به  چیز  همه  هستید  خودتان  رئیس  شما  دهید؟  انجام 

شما بستگی دارد.

مهارت  آن ها  در  که  کارهایی  از  لیست  یک 
دارید، تهیه کنید:

زندگی  داستان  شامل  که  خود  دفترچه  همان  در   
دارید،  مهارت  آن  در  که  کارهایی  از  لیستی  شماست، 
شادی  و  رضایت  موجب  که  چیزهایی  از  لیستی  یا 
می شوند  باعث  آن ها  کنید.  یادداشت  می شوند،  شما 
یا حتی  شما احساس کنید که شایسته و الیق هستید 
می توانند در شما احساس رضایت ایجاد کنند. پس این 

موارد را در خودتان پیدا کنید، لیست کنید و تکرار نمایید.

 یک لیست از چیزهای چالش برانگیز تهیه کنید:
 منظور از » چالش برانگیز« بودن این نیست که به شما 
که  است  کارهایی  منظور  بلکه  وارد  کنند،  بدنی  آسیب 
شما را ناراحت می کنند ولی باید انجامشان دهید. قدم 
توسعه  را  دیدگاه ها  کنید.  صحبت  دیگر  افراد  با  بزنید 
داده اید  قرار  خود  لیست  در  که  کارهایی  تمام  دهید. 
فکر  که  کارهایی  انجام  به  همیشه  کنید.  بررسی  را 
می کردید قادر به انجام آن ها نخواهید بود، افتخار کنید.

یاد بگیریم تعریف و تمجیدها را بپذیرید:
 یکی از بزرگترین طنزهای زندگی این است که احساس 
انتقادها یک کارت عبور مخصوص و ویژه دارند  کنیم 
و  تعریف   و  شوند  وارد  ما  روح  درون  به  می توانند  که 
تمجیدها تا زمانی که کارت هویت خود را نشان ندهند 
اجازه ورود به روح ما را ندارند و بعد از آن که بازرسی 

شدند بالفاصله باید آنجا را ترک کنند.

مراقب خودتان باشید:
برای بعضی ها این عبارت یعنی بهتر غذا خوردن.یعنی 
بهتر خوابیدن، وزش کردن منظم. این که متعهد شوید 
تاثیر بسزایی روی عزت  اندام متناسبی داشته باشید  تا 
و  وفاداری  استقامت،  انضباط،  و  نظم  دارد،  شما  نفس 

مواجه شدن با چالش ها را بیاموزید.
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نصب داربست فلــــزی
 با قیمت مناسب در اسرع وقت  

09153637507 - حسینی 

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

را تجربه کنید.   09158668002

اخالق، انصاف، کارخوب
سرلوحه خدمات ماست

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

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

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

اتوبــار آریــا  ترابــر

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

 09159634038
32414702

ی
ین

ضم
د ت

رص
د د

ص

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

می رسد. 09158254172

کارت دانشجویی اینجانب حسن طاهری نیک 
به شماره دانشجویی 94237135170103 
دانشگاه علمی - کاربردی رشته روابط عمومی 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار 
ساقط می باشد.

نقاشی ساختمان
  اجرای رنگ های روغنی، پالستیک، اکرولیک،

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

سمساری و لوازم خانگی
خرید و فروش با ما به نفع شماست    09155614521 - زارع

بازیابی اطالعات فوق تخصصی و تعمیر هارد  سورن

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

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

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

PC3000 با جدیدترین دستگاه روز دنیا

صنایع ریخته گری بیرجند ذوب کلیه ضایعات آهن و چدن شما را با باالترین قیمت در 
سطح استان نقدا خریدار است.  بین رجایی 21 و 23     09036240644

فروشگـاه پـارس پـرداز
مشاوره رایگان ، خرید لپ تاپ ) ارسال رایگان به سراسر استان (
بیرجند- بیست متری اول شرقی مدرس - پالک 16

09357787955

به یک نفر کارشناس امور حقوقی
 و یک نفر کارشناس فروش نیازمندیم.
05632218349-09155611661

به تعدادی آقا و خانم با حداقل 
مدرک کاردانی حسابداری ، 
کامپیوتر و it و یک نفر آقا 

با گواهینامه پایه 2 نیازمندیم.
32311822-09123029824
راننده جهت کار در پخش مواد غذایی 

نیازمندیم.
مدارک الزم )حتما داشته باشد(
کارت هوشمند،کارت سالمت

گواهینامه پایه 2، سابقه کار با ایسوزو
09156041952/ 32255380-1

جهت دوباره فعال کردن مرغداری 
10 هزاری با مجوز و کلیه امکانات 
به یک شریک نیازمندیم یا اجاره.
32155422-09304725793

نقاشـی ساختمـان
رنگ روغن - آکرولیک 

 پالستیک - کناف 
و نظافت پایان کار

 09152641848- جعفری

حمل  اثاثیه منزل 
با خاور مسقف 
و کارگر ماهر

)ضمنا کارگر تنها نیز داریم(
9159639065 

 علـی آبادی 
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عزت آفرینی کردید
 و برای یک هدف بزرگ از حق خود گذشتید

اسالمی ظهرروز  انقالب  معظم  رهبر  خامنه ای  ا...  آیت  ایرنا- حضرت 
گذشته در دیدار آقای علیرضا کریمی کشتی گیر سرافراز کشورمان در 
مسابقات جهانی کشتی زیر 23 سال جهان و خانواده ی او، از خودگذشتگی 
و عزت آفرینی این پهلوان جوان را مورد تجلیل و تقدیر قرار دادند. ایشان با 
تحسین اقدام علیرضا کریمی، کار بزرگ او را از سنخ کار پهلوانان نامداری 
همچون پوریای ولی دانستند و گفتند: من از اینکه نشان دادید جوانی از 
جوانهای ما حاضر است برای یک هدف بزرگ و بلند پا بر روی نفس 
خود بگذارد و از حق قطعی و قهرمانی مسلم صرف نظر کند، واقعاً احساس 
عزت کردم. حضرت آیت ا... خامنه ای خطاب به علیرضا کریمی گفتند : 

عزت آفرینی کردید و برای یک هدف بزرگ از حق خود گذشتید.

تیم بومی محلی خراسان جنوبی
 نایب قهرمان مسابقات کشوری خلیج فارس

تیم 16 نفره بومی محلی خراسان جنوبی بر سکوی دوم مسابقات کشوری جام 
 خلیج فارس ایستاد.تیم بانوان در رشته طناب کشی مقام اول و در رشته های
 هفت سنگ . دال پالن . تیر کمان سنتی و چوب کشی مقام دوم و سوم را 
کسب کردند.همچنین تیم آقایان در رشته های تیر کمان سنتی دوم .هفت 

سنگ اول و دال پالن چهارم شدند.

مشکلی برای تمدید قرارداد با پرسپولیس وجود ندارد 

ایرنا - »برانکو ایوانکویچ« سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس گفت: مشکلی 
برای تمدید قرارداد من با باشگاه پرسپولیس وجود ندارد و بیشتر دغدغه های 
مالی بازیکنان است که امیدوارم به زودی رفع شود. سرمربی سرخپوشان 
االتفاق  و  االتحاد  تیم های  از  پیشنهادهایی که  پایتخت در خصوص 
عربستان برای بستن قرارداد دارد، گفت: این رویه در همه کشورهای که 
فوتبال باشگاهی دارند وجود دارد و عجیب نیست. البته پیش از این با تیم 
االتفاق سابقه همکاری به عنوان سرمربی را داشتم. اما هم اکنون در ایران و 
سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس هستم. وی درباره بحث تمدید قرارداد و این 
که گفته می شود خواستار تسویه حساب و بعد، امضای قرارداد است گفت: 
اختالف و مشکلی وجود ندارد. فقط بحث مان تسویه بدهی های باشگاه به 
من و کادر فنی طی یکی دو سال اخیر بوده است و این موضوع االن در حال 

انجام است وبعد از حل شدن این موضوع کار را ادامه می دهیم.

دیدار برگشت استقالل و پرسپولیس
 ۱۰ اسفند برگزار می شود

مهر- کمیته مسابقات برنامه نیم فصل دوم لیگ برتر هفدهم را اعالم 
کرد. بر این اساس، دیدار برگشت استقالل و پرسپولیس ساعت 1۷:2۰ 
پنجشنبه 1۰ اسفند برگزار می شود. همچنین مسابقات این دوره لیگ، 

جمعه هفتم اردیبهشت ماه به اتمام می رسد.

اگر می خواهید الغر شوید
 این سبزیجات را نخورید

زیاد  مصرف  به  تغذیه  متخصصان  رکنا- 
سبزیجات توصیه می کنند. با این حال، بعضی 
سبزیجات هستند که به دلیل تاثیراتشان، مثل 
افزایش وزن، ایجادنفخ یا التهاب بهتر است با 
دقت بیشتری مصرف شوند.تحقیقات نشان داده، 

افرادی که سبزیجات نشاسته ای بیشتری مصرف 
می کنند، اضافه وزن دارند درحالی که کسانی 
که مصرف این سبزیجات را محدود کرده اند، 
نشاسته ای  سبزیجات  داشته اند.  وزن  کاهش 
شامل سیب زمینی، ذرت، نخودفرنگی، کدوتنبل 
و سیب زمینی شیرین است. هرچند سیب زمینی 
شیرین سرشار از ویتامین و فیبر است اما بهتر 

است تعادل در مصرف آن رعایت شود.

عصر ایران- آسیب دیدگی های جدی سر مانند آنهایی که به جمجمه 
آسیب می رسانند و فرد فراموشی یا از دست دادن بلند مدت هوشیاری را 
تجربه می کند، از عوامل خطرآفرین اصلی برای ابتال به صرع محسوب 
می شوند.صرع چهارمین اختالل عصبی شایع و یکی از شایع ترین بیماری 
ها در سراسر جهان است، که تقریبا 65 میلیون نفر را تحت تاثیر قرار می 
دهد. متاسفانه دلیل شناخته شده ای برای صرع وجود ندارد. با این وجود، 

برخی عوامل خطرآفرین  می توانند احتمال ابتال به این شرایط را افزایش 
دهند که در ادامه با برخی از آنها بیشتر آشنا می شویم.سابقه خانوادگی:سابقه 
خانوادگی ابتال به صرع می تواند گاهی اوقات احتمال ابتالی فرد به این 
شرایط را افزایش دهد. اما این مساله به نوع صرعی که اقوام شما مبتال 
بوده اند نیز بستگی دارد- آسیب دیدگی جدی سر:آسیب دیدگی های 
جدی سر مانند آنهایی که به جمجمه آسیب   می رسانند و فرد فراموشی یا 

از دست دادن بلند مدت هوشیاری را تجربه می کند، از عوامل خطرآفرین 
اصلی برای ابتال به صرع محسوب می شوند. سکته مغزی:سکته مغزی به 
واسطه مسدود شدن شریان ها به نام سکته مغزی ایسکمیک شناخته می 
شود، یکی دیگر از شرایط سالمت مرتبط با افزایش احتمال ابتال به صرع 
محسوب می شود. سموم: برخی داروهای تجویزی در نتیجه قطع مصرف 

یا استفاده بیش از اندازه ممکن است موجب تشنج شوند.

از عوامل خطرآفرین اصلی ابتال به صرع

بفرمایید اکسیر جوانی

نخود فرنگی: همین دانه های کوچک سبز 
رنگی که در فریزر خانه تان انبار کرده اید، اکسیر 
جوانی هستند. گردو: سه بار گردو میل کنید، 
عمرتان دو تا سه سال طوالنی تر می شود. کسانی 
که مدام گردو میل می کنند، کمتر به بیماری های 
قلبی دچار می شوند و سرطان هم سراغی از آن ها 

نمی گیرد. هویج: این گیاه نارنجی رنگ، یک 
اکسیر جادویی برای افزایش طول عمر است. 
هویج، سرعت پیرشدن سلول های بدن را کاهش 
مثل  گرمسیری  نارگیل:میوه های  می دهد. 
نارگیل، به طوالنی شدن عمر مغز کمک می کنند.
انار،  مانند  بنفش رنگ  یا  قرمز  انار:میوه های 
آلوسیاه و انگور، سرشار از آنتی اکسیدان هستند. 
که مسئولیت کندکردن روند پیری را برعهده دارند.

»روغن کانوال« 
برای سالمت روان مضر است

جدید،  مطالعه  یک  نتایج  نیوز-طبق  سالمت 
روغن  ترین  پرمصرف  از  یکی  کانوال،  روغن 
های گیاهی در جهان، برای سالمت مغز مضر 
دار  تائو فسفریل  و  آمیلوئید  است.پالک های 
شده که مسئول تشکیل کالفه های نوروفیبریل 

تائو هستند، در اختالل عملکرد نورونی و فساد 
دارند.سپس  نقش  آلزایمر  در  حافظه  زوال  و 
ارزیابی  ماه  در طول 12  را  حیوانات  محققان 
کردند. یکی از تفاوت های مشاهده شده در این 
دو گروه حیوانات مربوط به اضافه وزن در گروه 
مصرف کننده روغن کانوال بود.یافته ها بیانگر 
بلندمدت روغن  این مطلب است که مصرف 

کانوال برای سالمت مغز مفید نیست.

2 ماده غذایی 
برای مبارزه با سرطان ریه

 عصر ایران- یکی از بهترین روش هایی که  می توانید
 برای دور نگه داشتن سرطان از بدن خود مد 
میوه ها و سبزیجات  قرار دهید، مصرف  نظر 
از جمله میوه  تازه است میوه ها و سبزیجات 
ها و سبزیجاتی با رنگ روشن و درخشان: آنتی 

اکسیدان های موجود در میوه ها و سبزیجاتی 
با رنگ روشن، که به طور خاص می توان از 
ویتامین های C و A نام برد، می توانید خطر 
 : غالت   - دهید.  کاهش  را  سرطان  به  ابتال 
غالت کامل کربوهیدارت ها و مواد مغذی بیشتر، 
از جمله آنتی اکسیدان ها، را نسبت به غالت 
پاالیش شده ارائه می کنند. این آنتی اکسیدان ها 

در پیشگیری از سرطان ریه موثر هستند.

چه کنیم تا کفش جدید
 پای مان را نزند؟ 

بهداشت نیوز- یکی از راحت ترین و ساده ترین 
روش های درمانی استفاده از یک تکه یخ است. 
کمک گرفتن از یک قالب کوچک یخ می تواند 
تسکین دهنده دردتان باشد. چند تکه یخ را درون 
یک پارچه تمیز قرار دهید و روی ناحیه مورد نظر 

بمالید- آلوئه ورا: کافی است مقداری ژل آلوئه ورا را 
روی ناحیه آسیب دیده پای تان بمالید تا دردتان به 
مقدار زیادی کاهش یابد- آسپیرین:ممکن است 
کمی عجیب و غیر عادی به نظر برسد اما استفاده 
از آسپیرین می تواند یک کمک موثر در درمان 
زخم ها و تاول های به وجود آمده بر روی پاهای تان 
باشدخاصیت ضدالتهابی آسپیرین می تواند تورم و 

التهاب ناشی از کفش را برطرف کند.

منتشر کننده محتوای مجرمانه در فضای مجازی دستگیر شد

دادستان عمومی و انقالب طبسگفت: سه نفر به دلیل انتشار و بارگذاری محتوای مجرمانه در فضای مجازی دستگیر شدند. 
وی اظهار کرد: گزارشی داشتیم از یک شبکه تلگرامی که متاسفانه اقدام به پخش تصاویر و کلیپ هایی با مضمون مستهجن 
می کرد.زارع حسینی ادامه داد: تعدادی هم در این گروه تلگرامی عضوگیری کرده بودند و روزانه چند کلیپ مستهجن در این گروه 
بارگذاری می شد.وی افزود: طی چند روز با حضور تیم دقیق و تخصصی از پلیس فتای استان خراسان جنوبی در شهرستان 
طبس سازنده گروه و چند نفر از کسانی که مدیر این گروه بودند و چند نفر از افرادی که این محتوای مجرمانه را بارگذاری کرده 
بودند بازداشت شدند. دادستان طبس گفت: مرحله مقدماتی پرونده سه نفر در این رابطه در دادسرا تکمیل شد و برای صدور حکم 
به شعبه کیفری شماره2 شهرستان طبس ارسال گردید. وی خاطرنشان کرد: مسئولیت متن ارسالی در گروه های فضای مجازی 
به صورت بازنشر)forward( یا تولید محتوا با منتشر کننده آن است و مدیران آن گروه در صورت عدم حذف مطالب خالف قانون، 
اتهام معاونت در انتشار خواهند داشت. دادستان عمومی و انقالب طبس تاکید کرد: هر فردی که یک متن را در فضای منتشر 

می کند مأخوذ به آن متن است یعنی اگر در آن محتوای مجرمانه باشد مطابق قانون با وی برخورد می شود.

3 کشته در برخورد 
پراید با تریلی

شب گذشته بر اثر برخورد خودروی سواری 
پراید با تریلی در کیلومتر 5 محور نهبندان 
سه  جنوبی  خراسان  استان  در  سربیشه  به 
نفر جان خود را از دست دادند. رئیس پلیس 
این  جانباختگان  گفت:  جنوبی  خراسان  راه 
حادثه  2 زن و یک مرد از سرنشینان پراید 
هستند.سرهنگ حسین رضایی افزود: علت 
در  راه  پلیس  کارشناسان  سوی  از  حادثه 

دست بررسی است.

کشف و توقیف یک دستگاه خودروی حمل غیرمجاز دام سبک 

شهرستان  در  مجوز  بدون  سبک  دام  راس   6۰ حامل  کامیون  دستگاه  یک 
توقیف شد. رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان سرایان گفت: براساس تفاهم 
دامپزشکی  سازمان  و  ایران  اسالمی  جمهوری  انتظامی  نیروی  مشترک  نامه 
کشور در زمینه کنترل بهداشتی تردد دام، نیروی انتظامی شهرستان سرایان 
یک دستگاه خودرو حمل غیرمجاز دام سبک را که بدون گواهی قرنطینه ای 
تعیین  برای  و  توقیف  بود  نموده  دام  حمل  به  اقدام  دامپزشکی  بهداشتی 
یادآور  سرایان  دامپزشکی  شبکه  شد.رئیس  دامپزشکی  شبکه  تحویل  تکلیف 
قرنطینه  شبکه  معتمد  فرد  دامداری  محل  در  بالفاصله  توقیفی  محموله   شد: 
از  پس  و  گرفت  صورت  کوبی  پالک  عملیات  شناسایی  جهت  به  و  گردید 

تکمیل پرونده به مراجع قضایی ارجاع داده شد.

هیئت مدیره انجمن بیماران ام اس خراسان جنوبی  

به اطالع هم استانی های گرامی می رساند: 
انجمن ام اس استان در نظر دارد:

  به همت خیرین عزیز با تامین سبد غذایی برای
 خانواده نیازمندان ام اس شادی را به آنها هدیه نماید. 

منتظر یاری سبزتان هستیم

شماره کارت بانک کشاورزی: 
6037707000024111

شماره کارت بانک ملی: 
6037991899881936

شماره کارت بانک قرض الحسنه مهر ایران:  
6063737000007540

کار خوب اتفاقی نیست

پیتزا ساندویچ اسماعیل زاده
کافیست یک بار امتحان کنید

پیتزا بزرگ همراه با سس و نوشابه رایگان
فقط 6000 تومان

شعبه یک: بلوار صیاد شیرازی واحد 90
32236351

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

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

 با نازل ترین قیمت

پیک رایگان

شماره مدیریت: 09157014292
32436935 -09159634292 

ایزوگـام  شفیعـی
آسفالت )محوطه و پشت بام( و  قیرگونی

   09151630283 - 32225494 
صیادشیرازی، مجتمع میرداماد، واحد 98

ایزوگام و قیرگونی کاظم سالخورده 

از ما خرید نکنید ، اما قیمت را از ما بپرسید
       09155612949 - 32331050 

میدان آزادی – ابتدای خیابان شهید برگی

با 10 سال بیمه

تزئینات ساختمان رحیمی
کناف، دیوار پوش، کاغذ دیواری 

رنگ آمیزی، بازسازی منازل 
مشاوره و طراحی در محل
بیست متری سوم شرقی

 پالک 29
09155610111

نصب شیر آالت، لوله بازکنی 
با فنر و نورپردازی

ع وقت 
در اسـر

 تضمینـی

   09151633903- دهشیبی

 سیم کشی و  
لوله کشی  
ساختمـان 
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درمان  و  بهداشت  موکب داران  با  دیدار  در 
اربعین حسینی با نماینده ولی فقیه مطرح شد

۱۰۰ میلیون تومان دارو از
استان به کاظمین منتقل شد

خراسان  پزشکی  جامعه  بسیج  مسئول  تسنیم- 
همکاری  با  اربعین  ایام  در  امسال  گفت:  جنوبی 
عتبات  بازسازی  ستاد  و  پزشکی  علوم  دانشگاه 
عالیات بالغ بر ۱۰۰ میلیون تومان دارو به کاظمین 

مراجعه  آنجا  به  که  بیمارانی  تمام  و  شد  منتقل 
کردند ویزیت شدند و دارو دریافت کردند.فخر با 
بود  این همکاری در سال 95  اینکه شروع  بیان 
و 26 نفر از همکاران اعالم آمادگی کردند افزود: 
سال گذشته در کاظمین نزدیک به 23 هزار نفر 
نماینده  شدند.  رسانی  خدمت  روز   ۱3 مدت  در 
ولی فقیه نیز گفت: مسأله اربعین حسینی امروز به 
عنوان سنبل یک حرکت عدالت خواهانه است که 
به صورت بین المللی از سوی کشورها و قشرهای 

گوناگون انجام می شود.

وزیر نیرو باید به داد شرق کشور برسد

گروه خبر-نماینده مردم بیرجند، خوسف و درمیان 
شورای  مجلس  علنی  نشست  در  مجلس:  در 
اسالمی با بیان اینکه وزیر نیرو باید به داد شرق 
کشور برسد، گفت: با توجه به خشکسالی های ۱8 
ساله و ادامه آن؛ چنان چه انتقال آب به این منطقه 
جدی گرفته نشود منطقه دچار گرفتاری می شود 
که دود آن به چشم تمام کشور خواهد رفت، و لذا 
هر گونه کوتاهی در این زمینه گناهی نا بخشودنی 
است که پاسخگویی به آن در دنیا و آخرت سخت 
خواهد بود. حجت االسالم عبادی با اشاره به اینکه 
وزارت امور خارجه باید در زمینه اقتصادی فعالیت 
خارجه  امور  وزیر  افزود:  باشد،  داشته  بیشتری 
سریعتر طرح تحول در ساختار وزارت خارجه را در 
مورد ایجاد معاونت اقتصادی به سرانجام برساند؛ 
خارجه  وزارت  در  اقتصادی  معاونت  ایجاد  چراکه 
یک ضرورت است. رئیس مجمع نمایندگان استان 
در  اقتصادی  شکوفایی  ابزارهای  از  یکی  گفت: 
خراسان جنوبی ایجاد راه آهن است، در حال حاضر 
بخش زیادی از استان مخصوصا صنایع و معادن 
بیان  با  نمی شوند. وی  فعال  راه آهن  ایجاد  بدون 
اینکه باید نسبت به آسیب های مالی و روحی که 
نسبت به مردم در زمینه پدیده، کاسپین و میزان 
کرسی  است،  وارد شده  دیگر  موسسات  برخی  و 
محاکمه برگزار شود، گفت: کدام مدیر به واسطه 
این کوتاهی ها محاکمه شده است؟ این درست 
بعد  و  آورند  در  مردم  سر  را  هربالیی  که  نیست 

پاسخگو هم نباشند. 

 برخی پروژه های راهسازی 
خراسان جنوبی بدون متولی مانده اند

مهر-نماینده مردم نهبندان و سربیشه در مجلس 
شورای اسالمی گفت: برخی پروژه های راهسازی 
در خراسان جنوبی بدون متولی باقی مانده اند و به 
مناقصه گذاشته نمی شوند.نظر افضلی بیان کرد: 
نگاه دولت باید به شرق کشور تغییر کند و توسعه 
این منطقه نیز در دستور کار قرار گیرد.افضلی ادامه 
داد: فازهایی هم که برای مناقصه آماده هستند، 
قرار  راهسازی  قدرتمند  های  شرکت  اقبال  مورد 
راستای  در  تاکنون  اینکه  بیان  با  گیرند.وی  نمی 
حوزه  مواصالتی  محورهالی  احداث  و  بهسازی 
انتخابیه نهبندان و سربیشه پیگیری های زیادی در 
مجلس انجام شده است، گفت: روند دوبانده شدن 
محور اصلی زاهدان، نهبندان، سربیشه و بیرجند با 
تقویت اعتبار در سال آینده افزایش خواهد یافت. 
دوم  قطعه  اجرایی  عملیات  اینکه  بیان  با  افضلی 
افغانستان  فراه  استان  سمت  به   8۷ میل  مسیر 
شروع شده است، افزود: همچنین عریض کردن 
می  عملیاتی  زودی  به  نهبندان  شهداد-  جاده 
کشاورزی،  کمیسیون  رئیسه  هیئت  عضو  شود. 
آب و منابع در مجلس با اشاره به مشکالت پیش 
روی خراسان جنوبی بیان کرد: آب شرب یکی از 
جنوبی محسوب شده  خراسان  اساسی  معضالت 
که نیازمند تخصیص بودجه برای حل آن هستیم.

می
 مقا

س:
عک

»مهاجرت روستاییان« دلیل افزایش حاشیه نشینی؛ استان مهاجرفرست است

خسارت 86 میلیارد ریالی به محصوالت کشاورزی در خراسان جنوبی
ایرنا - مدیر صندوق بیمه محصوالت کشاورزی خراسان جنوبی گفت: از ابتدای مهر سال گذشته تاکنون به محصوالت باغی و زراعی و بخش دام و طیور بیمه گذاران این استان 
بیش از 86 میلیارد ریال خسارت وارد شده است. غنچه افزود: از این میزان ۱9 میلیارد ریال به دام سبک، 938 میلیون ریال به بخش طیور، 5۷ میلیارد ریال به محصوالت دامی و 
9 میلیارد ریال به محصوالت زراعی استان خسارت وارد شده است. وی بیان کرد: این خسارت ها به 26 هزار و 5۰۰ بیمه گذار بخش کشاورزی، دام و طیور استان وارد شده است.
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نخستین پارک معلوالن، جانبازان و 
سالمندان خراسان جنوبی
 در بیرجند ایجاد می شود

بیرجند ظهر دیروز در جمع  دادرس مقدم-شهردار 
مدیر کل بهزیستی استان و توان یابان این مرکز 
معلوالن،  مندی  بهره  های  زیرساخت  تمام  گفت: 
جانبازان و سالمندان در این پارک پیش بینی می شود.

جاوید افزود: در ایجاد این پارک از تجربیات مهندسان 
شهرساز و کارشناسان خبره سازمان بهزیستی بهره 
گرفته می شود.برخی از ظرفیت های خدماتی شهر 
بیرجند به معلوالن واگذار می شود.شهردار بیرجند 
به  بیرجند  واگذاری ظرفیت های خدماتی شهر  از 
با هدف  ها  این ظرفیت  افزود:  دادو  خبر  معلوالن 
از توان معلوالن در کنار  اشتغالزایی و بهره مندی 
اشاره  با  شود.وی  می  واگذار  شهری  های  فعالیت 
به توجه ویژه و دقیق به نیاز شهروندان معلول، در 
خصوص استفاده از ظرفیت های شهرداری جهت 
امیدواری  ابراز  قانون  اشتغال معلوالن در چارچوب 
دیدار خواستار  این  در  نیز  بهزیستی  کرد.مدیر کل 
ساماندهی معابر شهری برای تردد آسان معلوالن 
شد.علی عرب نژاد افزود: توان یابان بیرجند از ظرفیت 
ها و پتانسیل های باالیی برخوردار هستند و شهرداری 
می تواند در شکوفایی این استعدادها سهیم باشد.

»٢٢ آذر« اختتامیه سومین 
جشنواره شعر طنز استان

غالمی-مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان 
جنوبی از برگزاری اختتامیه سومین جشنواره شعر 
طنز استان خبر داد و گفت: این مراسم 22 آذر برگزار 
خواهد شد. محبی با اعالم این خبر بیان کرد: سومین 
جشنواره شعر طنز خراسان جنوبی با هدف کشف، 
جذب و پرورش استعدادهای جوان، ترویج و معرفی 
طنز فاخر و طنزپردازان فخیم استان برگزار می شود.
را  جشنواره  این  به  آثار  ارسال  مهلت  آخرین  وی 
اول آذر ماه جاری برشمرد و یادآور شد: پس پایان 
مهلت قانونی ارسال آثار ۱56 اثر از 59 هنرمند به 
دبیرخانه این جشنواره ارسال شد.مدیرکل فرهنگ و 
ارشاد اسالمی خراسان جنوبی با بیان در روز اختتامیه 
جشنواره از نفرات برتر این جشنواره تقدیر خواهد شد، 
تصریح کرد: به نفر اول لوح تقدیر و مبلغ 8 میلیون 
ریال به نفر دوم لوح تقدیر و مبلغ 6 میلیون ریال و به 
نفر سوم لوح تقدیر و مبلغ 5 میلیون ریال اهدا خواهد. 

افتتاح دومین نمایشگاه سراسری
صنایع دستی وهنرهای سنتی استان

صنایع  سراسری  نمایشگاه  امیرآبادیزاده-دومین 
دستی و هنرهای سنتی خراسان جنوبی دیروز در 
محل نمایشگاه های دائمی بین المللی استان افتتاح 
شد.حسن رمضانی اظهار کرد: در این نمایشگاه 44 
غرفه برای هنرمندان و صنعتگران خراسان جنوبی 
پیش بینی شده است.وی با بیان اینکه 66 غرفه از 
دیگر استانها در این نمایشگاه حضور دارند، افزود: 
نمایشگاه سراسری صنایع دستی خراسان  دومین 
جنوبی با ۱۱۰ غرفه کار خو د را آغاز کرد.معاون 
صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگیری، صنایع 
خراسان  اظهارکرد:  نیز  استان  وگردشگری  دستی 
رقم  دستی  صنایع  برای  روشنی  روزهای  جنوبی 
می زند.محمد عباس زاده افزود:در محوطه نمایشگاه 
صنایع دستی 4سیاه چادر برپا شده که به معرفی 
آداب رسوم اقوام و ارائه غذاهای سنتی می پردازد..
الی 22  از ساعت ۱۷  آذرماه  تا 24  نمایشگاه  این 

میزبان بازدیدکنندگان و عالقه مندان است. 

درآمد مالیاتی طبس حدود ۳ سال
 به شهرستان بازگشت داده نشد

تسنیم-معاون استاندار و فرماندار ویژه طبس گفت: 
حقوق این شهرستان باید ویژه دیده شود اما امروز 
به  سال   3 حدود  طبس  مالیاتی  درآمد  متاسفانه 
شهرستان برنگشته و سهم 2 درصد همچنان معلق 
است. طالئی مقدم اظهار کرد واحدهای معدنی فعال 
شده در طبس فرصت مناسبی برای توسعه منطقه در 
کنار راه آهن و فرودگاه است که باید با اقتدار پیگیر 
باشیم و هستیم. سرپرست شبکه بهداشت و درمان 
طبس نیز با بیان اینکه به زودی کلنگ احداث مرکز 
دیالیز بیمارستان به زمین زده می شود گفت: تهیه 

امکانات آن در دست پیگیری و حصول نتیجه است.

ادامه یخبندان تا پایان هفته

صدا و سیما-کارشناس هواشناسی خراسان جنوبي 
ادامه  پایان هفته دراین استان  تا  گفت: یخبندان 
دارد. به گفته فاطمه زارعی در 48 ساعت گذشته 
با 9 درجه زیر صفر سومین مرکز استان  بیرجند 
سرد کشور بود.وی افزود: در همین مدت سربیشه 
با یک  با ۱2 درجه زیر صفر، سردترین و طبس 
درجه باالی صفر گرم ترین شهر استان گزارش 
شدند.کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی برای 

امروز آسمانی صاف و آفتابی پیش بینی کرد.

* فرکانس فرستنده دیجیتال ایستگاه آیسک در 
سرایان ، فردوس ، آیسک و مناطق اطراف از دیروز 
تغییر کرد و شبکه های دیجیتال در این مناطق با 

اختالل روبروست.
محکومیت  در  بیرجند  دانشگاه  دانشجویان   * 

سخنان رئیس جمهور آمریکا تجمع کردند.
*  سیدمهدی مروج الشریعه در احکامی جداگانه 
ذیحساب  و  عنوان شهردار  به  را  بخشی  محسن 
شهر نهبندان، افشین عابدینی را به عنوان شهردار و 
ذیحساب شهر اسدیه و محسن علیزاده را به عنوان 
کرد. منصوب  خوسف  شهر  ذیحساب  و  شهردار 

* معاون مشارکت های مردمی و اشتغال بهزیستی 
تسهیالت  سهم  برابر،  تا ۲  داریم  آمادگی  گفت: 

اشتغالزایی شهرستان خوسف را  افزایش دهیم.
*  شرکت برق منطقه ای خراسان اعالم کرد: به دلیل 
سرویس دوره ای تعدادی از پست های برق استان، 
جمعه این هفته، برق مشترکان نهبندان، سربیشه و 

درمیان از ساعت 5:30 تا 8:30 قطع خواهد بود.
*    شرکت گاز به منظوروصل گرم و توسعه شبکه 
گاز روستای بجد    روزسه شنبه  مورخ  09/۲1 /96  از 
ساعت 8:00 صبح به مدت 8 ساعت قطع خواهد شد.

برزجی- مدیرعامل بانک مهر ایران در خراسان 
جنوبی با بیان اینکه میزان پرداختی تسهیالت 
سال 96 تا پایان سال جاری به هزار میلیارد 
ریال می رسد گفت: میزان پرداخت تسهیالت 
خوبی  بسیاری  رشد  قبل  سالهای  به  نسبت 
بر 5۰  بالغ  آمارها  اساس  بر  که  است  داشته 
حسین  هستیم.  شاهد  را  ریالی  رشد  درصد 

خبرنگاران  با  مطبوعاتی  نشست  در  خزاعی 
خوبی  اقبال  جنوبی  خراسان  مردم  افزود: 
نسبت به حساب های قرض الحسنه دارند و 
بانک  باعث شده که میزان منابع  امر  همین 
گذشته  به  نسبت  ایران  مهر  الحسنه  قرض 
43 درصد رشد داشته باشد. وی از وجود ۱۰ 
شعبه بانک متبوعش در استان خبر داد و گفت: 

نداریم  ای  برنامه  برای گسترش شعب  فعال 
البته درخواست ایجاد شعبه برای سرایان را به 
تهران ارسال کرده ایم اما پاسخی هنوز دریافت 

نشده است. 
پرداخت 290 فقره

تسهیالت ازدواج در دو ماه 
بانک  ازکارکردهای  یکی  مسئول  مقام  این 

ارایه تسهیالت  را  ایران  الحسنه مهر  قرض 
حمایتی  نهادهای  مددجویان  به  اشتغال 
تا سقف  این تسهیالت  عنوان کرد و گفت: 
2۰ میلیون تومان با 6۰ ماه بازپرداخت بدون 
به  ضامن  قبول  در  سختگیری  گونه  هیچ 
از  داده شد. خزاعی همچنین  متقاضی  افراد 
طرح  قالب  در  تسهیالت  فقر  پرداخت 29۰ 

ضربتی ازدواج از ابتدای مرداد تا مهر امسال 
خبر داد و گفت: در این قالب 29 میلیارد ریال 
تسهیالت به زوجین اعطا شد. وی با اشاره به 
آمار ۷۰ هزار و 232 نفری مشتریان این بانک 
در استان گفت: این مشتریان ۷۷ هزار و ۱86 
حساب سپرده در نزد بانک قرض الحسنه مهر 

ایران خراسان جنوبی  دارند.

استانداری  عمومی  روابط  حسینی-مدیرکل 
خراسان جنوبی با اشاره به این که پاسخ گویی 
استاندار مصوب  تایید  با  را  لحظه  در  مدیران 
نتواند  که  مدیری  کرد:  اضافه  کرد،  خواهیم 
همان لحظه پاسخ خبرنگار را بدهد یعنی به 
کار خود مسلط نیست! ظهر دیروز جلسه هم 
استانداری  عمومی  روابط  مدیرکل  اندیشی 
با اصحاب رسانه برگزار شد.  بهاری با تشکر 
را  استان  توسعه  دغدغه  که  هایی  رسانه  از 
نبایدها و نقد های  بایدها،  دارند, عنوان کرد: 
منصفانه شما به عنوان پل ارتباطی بین مردم 

و مسئوالن، بهترین فرصت برای هر نظامی 
است تا بدون حضور در میان مردم از مشکالت 
آنان آگاه شود. وی با تاکید بر این که تالش 
داریم با عدالت رسانه ای نزدیک شویم، ادامه 
داد: شما نماینده مردم در جلسه هستید و حق 
نداریم بگوییم که چه مطلبی را بنویسید و چه 
چیز را منتشر نکنید. به گفته وی تیترهای رسانه 
ها حاکی از وضع جامعه است ، همانطور که تیتر 
های جاده مرگ نشان داد مطالبه مردم استان در 
زمان حاضر رسیدگی به جاده بیرجند قاین می 
باشد.مدیرکل روابط عمومی استانداری درباره 

امکانات خبرنگاران در همایش ها، لحاظ شدن 
مشکالت  جلسات،  امنیتی  و  حفاظتی  سطح 
تردد خبرنگاران به داخل جلسات، ایجاد شبکه 
اطالع رسانی توسط خود خبرنگاران را از جمله 
ادامه  کرد.در  عنوان  خبرنگاران  خواسته های 
جلسه هر کدام از رسانه ها انتقادات و نظرات 
خود را مطرح کردند. بهاری در ادامه این نظرات 
با اشاره به این که آماده به پاسخ گویی مدیران 
را با تایید استاندار مصوب خواهیم کرد، اضافه 
پاسخ  لحظه  همان  نتواند  که  مدیری  کرد: 
خبرنگار را بدهد یعنی به کار خود مسلط نیست!

حسینی- “ خراسان جنوبی با مشکل فقر خاک 
جهاد  وزیر  مشاور  سخن  این  است”  مواجه 
اولین شورای بخش کشاورزی  کشاورزی در 
به  توجه  بود. موضوعی که حساسیت  استان 
به سمت کشت  البته حرکت  و  استان  خاک 
اصالح  کند.  می  بیشتر  را  ای  گلخانه  های 
خاک یکی از راه کارهایی است که می توان 

از آن برای غنی کردن خاک استفاده کرد، اما 
به گفته مسئول روابط عمومی سازمان جهاد 
کشاورزی استان هنوز تسهیالتی در این زمینه 
در نظر گرفته نشده است. عارفی نیا با بیان این 
که نقشه های فرسایش خاک در دست انجام 
است، تصریح کرد: در برنامه ششم توسعه قرار 

است اعتباری در این زمینه دیده شود.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سربیشه نیز 
با اشاره به این که ۱3 هزار هکتار از اراضی 
این شهرستان زیر کشت زراعی و باغی است 
عنوان کرد: ۷۰ درصد از خاک اراضی زراعی و 
5۰ درصد از اراضی باغی نیاز به اصالح دارد. 
جوادی به وضع نامساعد و نیاز به اصالح خاک 
اشاره  خوشآب  و  درح  مختاران،  های  دشت 

کرد و ادامه داد: اکثر چاه های دشت مختاران 
خشک شده و به سمت شوری خاک می رود، 
دشت درح و خوش آب نیز شنی بوده و آب را 
در خود نگه نمی دارد. به گفته وی سربیشه 
و نهبندان از این مشکل رنج می برند و باید 
امسال برای اصالح خاک اعتباری در صندوق 
دشت  افزود:  وی  شود.  دیده  ملی  توسعه 

سربیشه در منطقه مود، خاک خوبی دارد و از 
آب شیرین قنات آبیاری می شود.الزم به ذکر 
است به گفته رئیس گروه طرح و برنامه آب و 
خاک کشور ، در برنامه ششم توسعه رد پای 
داریم که دولت  از خاک  برای حفاظت  قوی 
را مکلف کرده ساالنه 5۰۰ هکتار از اراضی را 

اصالح و بهبود یابد.

اخبار کوتاه

مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهر ایران در خراسان جنوبی :

جای خالی اعتبار اصالح خاک استان در برنامه ششم توسعه

پیکر شهید “هادی کاردیده” در قطعه شهدای بیرجند آرام گرفت 

هزار میلیارد ریال تسهیالت تا پایان سال پرداخت می شود 

مدیری که در لحظه پاسخ ندهد، به کار خود مسلط نیست !

70 درصد از خاک اراضی زراعی و 50 درصد از باغی شهرستان سربیشه نیاز به اصالح دارد

مراسم تشییع پیکر شهید “استوار یکم هادی 
در  مسلح  اشرار  با  درگیری  در  که  کاردیده” 
با  بود  رسیده  شهادت  به  نهبندان  شهرستان 

حضور مردم، مسئوالن و خانواده های شهدا در 
بیرجند برگزار شد.هوای بیرجند دیروز آکنده از 
عطر شهید و شهادت بود و بار دیگر قرار بود 
مردم بیرجند پیکر یکی از شجاع ترین ماموران 

نیروی انتظامی را تا خانه ابدی اش بدرقه کنند.
مردمی که دیروز در این مراسم بودند در کنار 
خانواده شهید عزادار بودند و هر کس به طریقی 

در کنار خانواده شهید هم نوایی می کرد. ثانیه ها 
یکی پس از دیگری سپری می شد و خیابانی که 
منتهی به مصلی بیرجند می شود مملو از جمعیتی 
بود و مردم از راه های دور و نزدیک خود را برای 

حضور در این مراسم رسانده بودند.نماینده بعثه 
مقام معظم رهبری در حج و زیارت استان با 
بیان اینکه نیروهای انتظامی نوک حمله استکبار 

هستند، گفت: امنیت کنونی مرزها را مرهون 
حجت  مهر،  گزارش  هستیم.به  شهدا  خون 
االسالم مجتبی اوحدی پیش از ظهر یکشنبه 
کاردیده«  »هادی  شهید  تشییع  مراسم  در 

اسالم  نظر  از  شهادت  کرد:  بیان  بیرجند  در 
بزرگترین موفقیت و آرزو برای شهید است.وی 
با بیان اینکه باید همواره راه و رسم زندگی شهدا 

را الگویی برای خود قرار دهیم، گفت: باید در 
جلسات شهدا، راز شهادت را پیدا کنیم.حجت 
االسالم اوحدی با اشاره به شهادت شهید هادی 
کاردیده از نیروهای انتظامی بیان کرد: نیروی 

انتظامی در ارتباط با بسیاری از ناهنجاری ها 
در صحنه است اما متاسفانه گاهی برخی نیش 
می  سرافراز  نیروی  این  به  را  هایی  کنایه  و 

زنند.نماینده بعثه مقام معظم رهبری در حج و 
زیارت استان ادامه داد: نیروی انتظامی و سپاه 
نوک حمله استکبار هستند که اگر در مرزها 
نداشت. وجود  جامعه  در  امنیت  امروز  نبودند، 

دادرس مقدم-مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
استان خراسان جنوبی با بیان این که طرح های 
فصلی موسسه خانه کتاب جزء طرح های بکر 
حوزه کتاب محسوب می شوند، گفت: اجرای 
کتابفروشی  بقای  حفظ  کتاب«  »پائیزه  طرح 
ها را باعث شده است. احمد محبی در گفت 
وگو با خبرنگار آوا اظهار کرد: طرح های فصلی 
کتاب«،  »عیدانه  از  اعم  کتاب  خانه  موسسه 
»تابستانه کتاب« و »پائیزه کتاب« جزء طرح 
های بِکر و جدید در حوزه کتاب و کتابخوانی 
»پائیزه  طرح  اجرای  شوند؛  می  محسوب 

کتاب« باعث شده است خریداران واقعی کتاب 
مقابل،  در  و  کنند  مراجعه  ها  کتابفروشی  به 
کتابفروش ها از رکود خارج شوند. وی ضمن 
تأکید بر این نکته که »پائیزه کتاب« باعث حفظ 
بقای کتابفروشی ها شده است، ادامه داد: در هر 
فصل از سال کتابفروشان استان خراسان جنوبی 
مشتاقانه منتظر آغاز اجرای طرح های فصلی 
موسسه خانه کتاب هستند. مدیرکل فرهنگ 
و ارشاد اسالمی استان خراسان جنوبی افزود: 
کتابفروشی ها آخرین حلقه زنجیره نشر به شمار 
می آیند که متأسفانه در سال های اخیر از نظر 

مدیران و مشئوالن مغفول مانده اند. اما با اجرای 
ویژه  به  کتابخوانی  ترویج  فصلی  های  طرح 
»پائیزه کتاب« حمایت خوبی از آن ها صورت 
گرفت و توانستند جان دوباره بگیرند. محبی 
عنوان کرد: در نظرسنجی که در استان خراسان 
این  جنوبی صورت گرفته است، کتابفروشان 
نگرانی را دارند که اجرای این طرح ها متوقف 
شوند؛ آن ها به اجرای مستمر این طرح ها و 
افزایش میزان بودجه تأکید دارند تا بتوانند کتاب 
برسانند.مدیرکل  فروش  به  را  بیشتری  های 
فرهنگ و ارشاد اسالمی استان با بیان اینکه ۱3 

کتابفروشی از استان در طرح پائیزه کتاب شرکت 
۱3کتابفروشی،  مجموع  از  گفت:  اند،  کرده 
9کتابفروشی از بیرجند و مابقی از شهرستان 
های دیگر استان در این طرح مشارکت کرده 
متولیان  به  پایان ضمن خداقوت  در  اند. وی 
کتابخوانی،  ترویج  فصلی  های  طرح  اجرای 
اظهار کرد: شایسته است پس از اجرای دوره 
ای این طرح ها، بازخورد آن ها نیز ارائه شود تا 
 بیش از پیش ضرورت و اهمیت اجرای مستمر 

آن ها  بر همگان روشن شود.
)Ava.news1@gmail.com(

بقای کتابفروشی ها با طرح »پائیزه کتاب«

عکس:اکبری
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      امیرالمؤمنین علی )علیه الّسالم(  فرمودند:
   مراَرةُ النُّصِح أَنَفُع مِن َحالَوةِ الِغشِّ

تلخی خیرخواهی، سودمندتر از شیرینی خیانت در مشورت است.

)عیون الحکم و المواعظ، ص 48۹(

اعالم آمادگی تاجزاده برای
 مناظره با محمود احمدی نژاد

تشکل  یک  دعوت  درباره  تاجزاده  مصطفی  سید 
دانشجویی اصولگرا برای برگزاری مناظره با حمید 
رسایی درخصوص حوادث سال های ۷۸ و ۸۸ در 
دانشگاه تهران گفت: من با انجام این مناظره با 
آقای رسایی در دانشگاه تهران موافقم. البته مناظره  
درباره این دو حادثه باید به صورت جداگانه برگزار 
شود تا مشخص گردد در هر کدام از آن سال ها چه 
بر جامعه گذشته است. وی  افزود: من حاضر به 
احمدی نژاد درباره عملکرد  آقای  با  انجام مناظره 
وی در هشت سال ریاست جمهوری اش و مقایسه 

آن با عملکرد دولت  اصالحات هستم. 

عارف: هتک حرمت عاشورای 88
 را محکوم می کنیم

مجلس  امید  فراکسیون  رئیس  عارف  محمدرضا 
حرمت  هتک  اینکه  بر  تاکید  با  اسالمی  شورای 
عاشورای ۸۸ را محکوم می کنیم، گفت: آن هتک 
حرمت های ۸۸ توطئه بود و مبنای ما صحبت های 
رهبری است که ریشه فتنه گری را خارج از کشور 

می دانند نه در داخل.

باهنر: باید مذاکرات میان اصالح طلبان 
معتدل و اصولگراها آغاز شود

به  اشاره  با  مهندسین  اسالمی  جامعه  دبیرکل 
بین  مذاکرات  برای  رسانه ای  پیام های  تبادل 
سران  با  ما  تکلیف  گفت:  سیاسی  جریان های 
باید یک سری  معتقدیم که  اما  است  فتنه روشن 
مذاکرات میان جریان های سیاسی، اصالح طلبان 
معتدل و اصولگراها آغاز شود. شاید با این قضیه 
امر  این  ان شاءا...  و  باشیم  نداشته  زیادی  فاصله 
سؤال  این  به  پاسخ  در  باهنر  افتاد.  خواهد  اتفاق 
که آیا دعوت یا جلسه ای برای انجام این مذاکرات 
انجام شده است، اظهار کرد: االن پیام ها رسانه ای 
است کما اینکه اصالح طلبان پیام رسانه ای دادند، 

من هم پیام رسانه ای می دهم که ما آماده ایم.

ایمانی: روحانی شب خوابید
 و صبح عوض شد؟

دوم  دور  در  اصالح طلبان  گفت:  ایمانی  ناصر 
نمی بایست از روحانی بدون قید و شرط حمایت 
می کردند. این که آقای روحانی چه ظرفیت هایی 
شخصیت  چه  دارد،  فکری   ساختار  چه  دارد، 
سیاسی  و اجرایی  دارد؛ همه این ها را می دانستند، 
یعنی چهار سال  اول،  دور  نمی دانستند،  اگر هم 
بشناسند.  بهتر  را  ایشان  این که  برای  بود  کافی 
آقای روحانی همان است که بود و تغییری نکرده 
ما  بوده،  مان درست  ما تصمیم  است. می گویند 
روحانی  این  و  بوده  اشتباه  بدون  چیزمان  همه 
یک  روحانی  آقای  است.  کرده  تغییر  که  است 

دفعه شب خوابید و صبح عوض شد؟!

الریجانی: فکر آقای روحانی
 برای بودجه خوب است

پس از آن که رئیس جمهور، بودجه ۹۷ را تقدیم 
اولین  نماینده  چند  کرد،  مجلس  نمایندگان 
صحن  در  را  بودجه ای  اخطارهای  و  تذکرها 
علنی عنوان کردند. رئیس مجلس نیز در همین 
نمایندگان  اختیار  در  بودجه  الیحه  گفت:  زمینه 
است و شما می توانید به دقت پیشنهادات را مورد 
بررسی قرار دهید. آقای روحانی گفته چالش های 
است.  گرفته  قرار  مدنظر  بودجه  در  کشور  مهم 
بودجه  برای  آقای روحانی  افزود: فکر  الریجانی 
خوب است و ما از آن حمایت می کنیم. اگر هم 
جایی به آن توجه نشده پیشنهاداتی برای اصالح 

از سوی نمایندگان ارائه شود.

حبیبی: آمریکا امیدی به ادامه حیات 
رژیم صهیونیستی ندارد

نماینده  گفت:  اسالمی  موتلفه  دبیرکل  حبیبی 
شورای  اخیر  نشست  در  ملل  سازمان  در  آمریکا 
امنیت تصریح می کند، سازمان ملل دشمن اسرائیل 
آنها  اعتراف بزرگی محسوب می شود.  این  است؛ 
قبول دارند مشروعیت رژیم صهیونیستی در میان 
دولت ها و ملت های جهان زیر سوال است. هیچ 
دولت عاقلی در سازمان ملل اقدامات این دو کشور 
ندارند.  قبول  می کند،  تهدید  را  جهانی  صلح  که 
رژیم صهیونیستی  حیات  ادامه  به  امیدی  آمریکا 
ندارد لذا مانند غریق، دست به هر اقدامی ولو غلط 
می زند که گاه غریق را به مرگ نزدیک تر می کند.

پیامی که قرار است جانسون 
از ایران برای ترامپ ببرد

بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی 
کشورمان با تبیین اهمیت مذاکرات وزیر خارجه 
: گفت  اتمی  انرژی  سازمان  رئیس  با   انگلیس 

که  می دهد  ما  به  را  ارزیابی  این  امروز  دیدار 
انگلیسی ها به این جمع بندی رسیده اند که نقش 
است  بارز   ، منطقه  در  ایران  اسالمی  جمهوری 
فصل  و  قابل حل  منطقه  مسائل  ایران  بدون  و 
آقای  با  دیدار  در  انگلیس  خارجه  وزیر   . نیست 
شود  نمی  که  کرد  دریافت  را  پیام  این  صالحی 
برجام را بدون بهره مندی ایران از منافع آن ادامه 
داد و طبعا این پیام از طریق آقای جانسون باید 

به نحوی به آمریکایی ها منتقل شود.

ما اصالح طلبان باید بپذیریم تندروی هایی کردیم

را  اصالحات  دولت  اشتباهات  گفت:  خرازی  صادق 
باید پذیرفت؛ من معتقدم که ما در دوران اصالحات 
باکس های خالی و اشتباهاتی داشتیم، تندروی هایی 
کردیم که نتیجه اش سال ۸4 پدید آمد. وی با اشاره به 
تناقض های بسیار اصالح طلبان گفت: آنها که روزی به 
دلیل دفاع از هاشمی با من گالویز  شدند، موقع تشییع جنازه بیشتر از همه خودنمایی 

کردند و برای زیر تابوت رفسنجانی رفتن، خود را مشتاق تر از  همه نشان  می دادند.

اختیارات جهانگیری در دولت کم شده است

محمدرضا باهنر عضو مجمع تشخیص مصلحت 
آقای  اگر  شود  می  گفته  اینکه  درباره  نظام 
جمهوری  ریاست  کاندیداتوری  قصد  جهانگیری 
دارد باید از دولت فاصله بگیرد، گفت: خبری در 
این باره ندارم، اما این را می دانم که اختیارات 
آقای جهانگیری کم شده است، البته نه در حکم، اما در عمل مقداری 

از این اختیارات کم شده است.

یک کلمه از الریجانی درباره ١٤٠٠ نشنیده ایم

آیا  که  سوال  این  به  پاسخ  در  نعمتی   بهروز 
ریاست جمهوری  برای  برنامه ای  آقای الریجانی 
تصور  عده  یک  نمی کند.  فرقی  دارد،گفت: 
ریاست جمهوری  برای  ما  تفکر  تمام  می کنند 
نیست. این طور  اما  است  الریجانی  آقای  آینده 

ایشان  با  که  باری  چند  اما  بیاید  گزینه  عنوان  به   است  ممکن  ایشان 
صحبت کردیم، یک کلمه از ایشان نشنیده ایم.

علنی  صحن  در  جمهور  رئیس 
بودجه  تقدیم  از  پیش  مجلس 
 ۹۷ سال  گفت:بودجه   13۹۷ سال 
به معنای اجرای برنامه های دولت 

وعده های  تمام  و  است  دوازدهم 
داده شده و تمام مطالبات مردم در 
رشد  اشتغال،  نظیر  انتخابات،  ایام 
 ... و  نابرابری ها  اقتصادی، کاهش 

می کنید. مشاهده  الیحه  این  در 
تحول بسیار خوبی در بودجه سال 
دولت  کرد.  خواهید  مشاهده  آینده 
روند جدیدی را آغاز کرده و آن را 

سال  بودجه  داد.پایه  خواهد  ادامه 
اساس  بر  و  شفاف  بسیار  جدید 
دستگاه هاست.  ماهه  سه  عملکرد 
ادامه پیدا  اگر روند سالیان گذشته 

دوازدهم  دولت  محال  فرض  کند، 
اما حتما  کند  اداره  را  بتواند کشور 
دولت بعدی نمی تواند کشور را اداره 
کند.حجت االسالم حسن روحانی 
ما  تالش  یازدهم  دولت  افزود:در 
اقتصادی  ثبات  و  آرامش  ایجاد 
لوکوموتیو  این  می خواستیم  بود. 
روی  االن  بگیرد.  قرار  ریل  روی 
سرعت  اکنون  گرفته.  قرار  ریل 
به  تا  می خواهیم  الزم  دقت  و 
اهدافمان برسیم. در زمان انتخابات 
حق  به  خواسته های  از  یکی 
همه  و  بود  اشتغال  موضوع  مردم 
می دادند  اشتغال  قول  هم  نامزدها 
کاهش  را  بیکاری  می گفتند  و 
آغازین  فصل  دو  در  می دهیم. 
امسال اشتغال خالص ما ۷50 هزار 
است. خوبی  بسیار  رقم  که  است 

ابراهیم  سید  االسالم  حجت 
دبیران  با  دیدار  در  رئیسی 
سراسر  دانشجویی  تشکل های 
کرد:  اظهار  مشهد  در  کشور 
به  انتخابات  عرصه  به  ورودم 
و  بود  وظیفه  یک  انجام  جهت 
های  درخواست  از  بعد  اتفاق  این 
داد. رخ  نخبگان  و  مردم  متعدد 

وی افزود: بنابراین اگر به گذشته 
برگردم، همان تصمیمی را خواهم 
گرفت که آن روز گرفتم. در صحت 
تصمیم خود ذره ای تردید ندارم و 
نیستم. پشیمان  هم  یک درصد 

عضو مجلس خبرگان رهبری بیان 
کرد: آستان قدس از پروژه تجاری 
این  زیرا  »مشهد مال« خارج شد 
قیمت  گران  پروژه های  قبیل 
عرضه  به  منجر  طبیعی  طور  به 

خارجی  شرکت های  محصوالت 
تولید ملی و تحقق  با  می شود و 
ندارد. تناسبی  مقاومتی  اقتصاد 

قدس  آستان  کرد:  بیان  رئیسی 

سرمایه  ای  جاده  های  پروژه  در 
قبیل  این  چه  اگر  کرده،  گذاری 
اقتصادی  سود  ها  گذاری  سرمایه 
کمتری دارد، اما اقدامی در جهت 

آسایش و امنیت جانی زائران است 
است. ما  راهبرد  جهت  در  این  و 
رضوی  قدس  آستان  تولیت 
گذشته  در  کرد:  خاطرنشان 

حسابرسی  تنها  قدس  آستان 
ابتدای  از  اما  داشت،  داخلی 
خارج  حسابرسی  بنده  حضور، 
کرده ام.  فعال  نیز  را  آستان  از 

از کاندیداتوری در انتخابات پشیمان نیستمتمام وعده ها در بودجه 97 لحاظ شده است
حجت االسالم سید ابراهیم رئیسی :حجت االسالم حسن روحانی :

شرکت پخش کیال در شغل های ذیل اقدام به استخدام می نماید:
* بازاریاب با پورسانت جذاب  )دارای فن بیان، ظاهر مناسب و انگیزه باال برای این حرفه(

* کارشناس مالی و اداری
* توزیع کننده

* کارگر انبار

حقوق ثابت + بیمه + حق بن، خواربار، مسکن و اوالد + عیدی و سنوات مطابق قانون اداره کار

استخدام شرکت کیال جهت فروش محصوالت هنکل در بیرجند

حداقل مدرک تحصیلی دیپلم

داشتن کارت پایان خدمت

حداکثر سن 35 سال

آدرس: بیرجند، شهرک صنعتی، بلوار تولید، نبش تولید 6، شرکت کیال      شماره تلفن: 056-32255096

خرید یا معاوضه
زمین دونبش یا دوکله در محدوده 
و  مدرس  پاسداران،  معلم،  غفاری، 
محالتی  به  نزدیک  ترجیحا  توحید 

خریداریم. 
یا معاوضه با آپارتمان

تلفن تماس: ٠93356١١66٤

قابل توجه کلیه وکال و مشاوران حقوقی قوه قضائیه در استان خراسان جنوبی
نظر به اینکه دومین دوره عضویت هیئت مدیره وکالی این مرکز در استان در تاریخ 96/12/2 به پایان می رسد، لذا به استناد ماده 3 
دستورالعمل نحوه تشکیل و وظایف دفاتر استانی از کلیه وکالی محترمی که دارای شرایط ذیل بوده و داوطلب عضویت در هیئت مدیره 
 و بازرسین مذکور می باشند ، تقاضا می گردد ظرف مدت 20 روز از تاریخ درج اطالعیه جهت تکمیل فرم ثبت نام نامزدی در انتخابات 

 به مدیریت امور آموزشی دادگستری استان مراجعه و رسماً نامزدی خود را اعالم نمایند.
شرایط ثبت نام: الف: تکمیل فرم ثبت نام ب: داشتن پروانه وکالت از مرکز امور مشاوران حقوقی وکال و کارشناسان قوه قضائیه و تمدید 
 ساالنه آن ج: دارا بودن حداقل 4 سال سابقه وکالت د: نداشتن محکومیت انتظامی از درجه 3 و باالتر به تأیید دادسرای انتظامی مرکز 
ه: استقرار عملی در حوزه قضایی و همکاری با دادگستری در امر معاضدت قضایی به تأیید رئیس دادگستری حوزه قضایی مربوطه تعیین شده

هیئت مدیره وکال و مشاوران حقوقی قوه قضائیه خراسان جنوبی

ـه
یـ

الع
اط

هیئت اجرایی انتخابات وهیئت مدیره منتخب اتحادیه خواروبار و عطار بیرجند تشییع پیکر شهید استوار یکم هادی کاردیده در بیرجند * عکس : مجتبی گرگی


