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جناب آقـای رضـا سعادتی 
با نهایت تاسف درگذشت ناگهانی مادر گرامی تان

 را حضور شما و خانواده محترم تسلیت عرض می نمایم 
غفران و رحمت الهی برای آن مرحومه و سالمتی و طول عمر 

با عزت برای جناب عالی از پروردگار متعال خواهانم.

سروش صباغ

جناب آقای مهندس شهامت
مدیر کل محترم راهداری 

و حمل و نقل جاده ای خراسان جنوبی
26 آذر ماه فرا رسیدن روز ملی حمل و نقل را خدمت شما 

و همکاران محترم تان تبریک و تهنیت عرض می نماییم.

   مهندسین مشاور پارس نقش
 حسین صباغ

فرزند عزیزمان باز 26 آذر فرا رسید
و همچنان داغ عظیم هجرانت بر دل مان تداعی روزهای 

اول شهادت را تازه می کند. آری 

شهید علیرضا تیمورپور 
در حالی که 3 روز به آخر خدمت مقدس سربازی اش مانده 
بود، سحرگاه 26 آذر با ماموریت های مکرر و درگیری با 
قاچاقچیان از خدا بی خبر در کویر سفیدآبه مظلومانه و 

غریبانه به درجه رفیع شهادت نائل آمد.
روحش شاد و یادش گرامی باد

خانواده شهید علیرضا تیمورپور

برادر ارجمند جناب آقای دهقان نژاد
رئیس محترم بانک سپه شعبه مرکزی بیرجند

انتصاب بجا و شایسته جناب عالی را که حاصل سال ها تجربه ارزشمند و مدیریت اجرایی 
شما می باشد، صمیمانه تبریک عرض نموده، سربلندی و توفیقات روزافزون تان را در مسئولیت 

جدید از درگاه قادر سبحان آرزو دارم.   
 سیدمحمدحسین زینلی

مدیرعامل شرکت کویر تایر

جناب آقای سید سعید فرساد 
با نهایت تاسف و تاثر درگذشت پدر گرامی تان 

شـادروان حـاج سیـد محمـد فرسـاد
 را تسلیت عرض نموده، از خداوند منان برای آن مرحوم علو درجات و برای بازماندگان محترم 

صبر و شکیبایی آرزومندیم.
اتحادیه مسکن مهر استان خراسان جنوبی

تقدیر و تشکر
بدینوسیله از همه اقوام، دوستان و آشنایان که در مراسم درگذشت مادر عزیزمان 

مرحومـه سکینـه ثمیـن 
شرکت و ابراز همدردی نمودند،تشکر و قدردانی می نماید. 

ضمنا جلسه چهلم آن مرحومه امروز یکشنبه 96/9/26 از ساعت 14:30 الی 15:30 
در محل حسینیه آیت ا... آیتی برگزار می شود.

خانواده های: نورس مفرد و ثمین

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت فرزندی عزیز و خواهری مهربان

مرحومه فاطمه زهرا دانشمند
را به اطالع عموم همشهریان عزیز می رساند: مراسم تشییع آن زنده یاد امروز یکشنبه 

96/9/26 ساعت 14 الی 15 از محل سالن بهشت متقین برگزار می گردد 
حضور شما بزرگواران موجب امتنان است.

خانواده های: دانشمند ،خراشادیزاده و سایر فامیل وابسته

آگهی مزایده 96/4 بانک صادرات 
شرح در صفحه آخر

جنـاب آقـای دکتـر اربـابی
انتصاب شایسته جناب عالی را به سمت 

مدیر کل بیمه سالمت استان خراسان جنوبی 
تبریک عرض نموده،از خداوند متعال توفیقات روزافزون شما را مسئلت داریم.

مدیریت، پزشکان و کارکنان درمانگاه فرهنگیان بیرجند

برادر ارجمند جناب آقای هاشم صالحی
معاون محترم هدایت عملیات جبهه فرهنگی انقالب 

انتصاب شایسته جناب عالی را که نشان از تجربه و درایت شما می باشد،تبریک عرض نموده 
موفقیت روزافزون تان را از درگاه ایزد منان خواستاریم. 

حامدشبانی ، مرتضی آسیابانی

جناب آقای دکتر علی اربابی
انتصاب شایسته جناب عالی را به سمت 

مدیر کل بیمه سالمت خراسان جنوبی 
تبریک عرض نموده، از درگاه ایزد منان موفقیت و سربلندی شما 

را مسئلت می نماییم.
نیکوسخن، ذوالفقاری ، فرخزاده ، ابوالحسن نژاد،

ولوی، جهانی کیا و حبیبی

جنـاب آقـای دکتـر اربابـی
انتصاب بجا و شایسته جناب عالی را به سمت 

مدیر کل بیمه سالمت خراسان جنوبی 
که بیانگر شایستگی و لیاقت شما می باشد، تبریک عرض نموده، موفقیت روز افزون تان را از 

خداوند منان مسئلت داریم.
دفاتر پیشخوان: مهرور، خزاعی، کاووسی، سروری، امیرآبادی، 

علی اکبری، عرفانی، مالکی، شادنوش

اداره کل امور اقتصادي و دارایي خراسان جنوبي در نظر دارد: به استناد صورتجلسه شماره 
 960038 مورخ 1396/08/22 کمیسیون ماده )2( الیحه قانوني نحوه استفاده از اتومبیل هاي
نشاني به  دولت  الکترونیکي  تدارکات  سامانه  از طریق  و  زائد  هاي  اتومبیل  فروش  و   دولتي 
 www.setadiran.ir با شماره فراخوان 100960172000001 نسبت به فروش دو دستگاه 

خودرو قابل شماره گذاري با مشخصات ذیل اقدام نماید.

شمارهمدلنوع خودروردیف
 انتظامی

مبلغ تضمین شركت در 
مزایده )مقطوع( ریال

سواری پژو1
15.000.000ایران 52 - 678 الف 138111 پارس

وانت مزدا2
25.000.000ایران 52 - 489 الف 138711 دو کابین

1( نشاني بازدید از خودروها و محل توزیع اوراق مزایده:
 بیرجند- بلوار صنعت و معدن- سایت اداري- اداره کل امور اقتصادي و دارایي استان

2( مهلت دریافت اسناد: از طریق سامانه تدارکات از تاریخ انتشار تا 96/9/30 می باشد.
3( تاریخ تسلیم پیشنهادات: پیشنهاد دهندگان عالوه بر بارگذاري پیشنهادات در سامانه 
تدارکات الکترونیکي دولت مي بایست پیشنهاد خود را در پاکت های دربسته تا پایان وقت اداري 

96/10/2 به اداره کل امور اقتصادي و دارایي تحویل نمایند. 
4( تاریخ بازگشایي پاكت ها و تعیین برنده: کمیسیون بررسي پیشنهادات راس ساعت 
10:00 روز یکشنبه مورخ 96/10/3 در محل اداره کل امور اقتصادي و دارایي تشکیل خواهد شد.

شماره  حساب  به  نقدي  و  مقطوع  صورت  به  مزایده:  در  شركت  تضمین  مبلغ   )5
2170162104002 به نام تمرکز وجوه سپرده واریز شود. مبلغ مربوط به سپرده بابت هر خودرو 
باید جداگانه و به نام پیشنهاد دهنده قیمت واریز شود و مبالغ واریزي پس از تعیین برنده و پس 

از طي مراحل قانوني آزاد خواهد شد.
6( شركت كارمندان دولت در مزایده خودروها بالمانع مي باشد

7( تمامی مراحل مزایده از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت انجام خواهد شد و پیشنهاد 
دهندگان عالوه بر بارگذاری پیشنهادات خود در سامانه فوق می بایست پاکت های پیشنهاد خود 

را به صورت فیزیکی نیز تحویل حراست اداره کل نمایند.
 http://kj.mefa.gov.ir ضمناً برای دریافت اطالعات بیشتر به سایت اداره کل به نشانی

مراجعه و یا با شماره 05632400155 تماس حاصل فرمایید.

آگهـي مزایـده خـودرو

مفتخر است انواع غذاهای خود را با 
کیفیت عالی )ظهر و شب( به تمامی 

همشهریان عزیز  ارائه نماید.
کیفیت اتفاقی نیست با ما تفاوت را احساس کنید

سـالـن غـذاخـوری پـارس
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آدرس: سه راه معلم، روبروی بیمارستان بوعلی، جنب طباخی پارس
تلفن: 32218420

كاراته كای درمیانی خراسان جنوبی قهرمان مسابقات كشوری شد/  نجات كویرنوردان گرفتار  در كویر/ واژگونی پراید در كیلومتر 45 محور نهبندان-زاهدان/ گاز گرفتی و فوت جوان 24 ساله در خیابان كارگران/ فدراسیون ورزشهاي پهلواني وزورخانه اي كشور/ صنعت نفت و چالش بازی با سرخابی ها در 6 روز!  /صفحه 6  

* موضوع آب شرق كشور امنیتی است *  در آبنده نزدیک به دلیل بحران آب ، شهرهای خراسان 
جنوبی كم كم در بن بست قرار خواهد گرفت * شركتی كه حقوق پرسنلش قرار است از هزینه قبض 
آب تامین شود به دنبال مصرف بیشتر خواهد بود و نه صرفه جویی ! *  آب بیرجند علیرغم هزینه كرد 
 میلیاردی در تصفیه خانه آب همچنان بی كیفیت است*  بعد از هر بارندگی در معابر و حتی خروجی های
شهر حجم وسیعی از روان آب ها به هدر می رود *  چند میلیارد برای طرح مطالعاتی انتقال آب از سد 
دوستی هزینه شد در حالی كه این سد جوابگوی خود مشهد نبود *  چرا بجای استفاده از بودجه های 
 قطره چکانی طرح انتقال آب را به شورای امنیت كشور نمی برند تا با پیوست امنیتی بودجه بگیرد ؟  

* كشور باید بفهمد كه برای تامین امنیت مرزهایش اینجا آب می خواهد / مشروح در صفحه 3

آیا مسووالن استان دغدغه آب دارند ؟

سراب
حل بحران آب

بخش حمل و نقل تاثیر بسزایی 

در برندسازی محصول دارد     
صفحه 7

چشم انداز زندگی با نشاط رویکرد  

دبیرستان دخترانه عالمه حلی بیرجند
       صفحه 4
 تاشهردار هستم 

اجازه آسفالت 
شکافی نمی دهم!

حسینی- شهردار بیرجند با اشاره به این که شرکت 
آب و فاضالب اعالم کرده برای اجرای طرح فاضالب 
مهرشهر اعتباری ندارد، تصریح .... ) ادامه خبر در صفحه 7(

      عکس: مجتبی گرگی

سرمقاله

مردم از پرواز كیش
 باز نمانند!

*امین جم

پرواز  زمزمه های شروع  بود که  امسال  ماه  مهر 
که  شد.خبری  شنیده  بیرجند  فرودگاه  از  کیش 
برای بسیاری خوشحال کننده و صد البته گامی در 
جهت رونق هواپیمایی  ...  )ادامه سرمقاله  در صفحه 2 (

یادداشت

صفحه 4محمدعلی جاوید

حمل و نقل و تاثیر آن

 بر جامعه شهری

اسحاق جهانگیری:
رئیس جمهور جدید فکر كرده هرچه 

رئیس جمهور قبلی كرده همه را باید تغییر دهد

عبدا...ناصری:
 جریان هاي رادیکال افراطي مي خواهند 

عبور از روحاني را به جریان بیندازند

حمیدرضا ترقی:
احمدی نژاد به دنبال جلوگیری از 

مطرح شدن الریجانی در انتخابات است

صادق زیباكالم:
نارضایتی از روحانی در بین 

مردم خیلی پررنگ است

حجت االسالم مصباحی مقدم:
مواضع طیف های مختلف 
اصولگرا باهم یکی نیست 

 صفحه 2 صفحه 2 صفحه2 صفحه 2 صفحه 2
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شناسایی درآمد خانوارها بر اساس »کدملی«

ایسنا-معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: خوشبختانه ایران کشوری است که کد ملی را در تمام سازمان ها به رسمیت می شناسد و با توجه 
به این ظرفیت آمادگی داریم که درآمد خانوارها را شناسایی کنیم. دکتر احمد میدری ادامه داد: ایران اطالعات دقیقی از وضعیت خانوار ها دارد؛ کد ملی 

در بانکها، فرودگاه ها و سایر سازمان ها از افراد اخذ می شود، در نتیجه می توانیم از این ظرفیت در نظام مالیاتی نیز استفاده کنیم.

سرمقاله

مردم از پرواز کیش
 باز نمانند!
*امین جم

 )ادامه سرمقاله از صفحه 1( رونق هواپیمایی بیرجند 
جهت  به  استان  از  سرمایه  کمتر  خروج  و 
برای  هایمان  استانی  هم  کمتر  مراجعه 
استان  از  خارج  به  دست  این  از  هایی  سفر 
نیمه  از  بود.پرواز  کرمان  و  مشهد  جمله  از 
بود  قرار  که  پروازی   . شد.  شروع  آبان  دوم 
شود. انجام  برگشت  و  رفت  هفته  در  روز  دو 
فرهنگی  میراث  مسئوالن  پرواز  اولین  پای 
استان ،اصحاب رسانه و بسیاری دیگر حضور 
با  کردند.حتی  بدرقه  را  مسافران  و  یافتند 
تور  این  برگزاری  مسئوالن  های  هماهنگی 
و  دولت  کارکنان  همه  استان،   ملی  بابانک 
بانکی  تسهیالت  از  بودند  قادر  بازنشستگان 
چیز  همه  یعنی  کنند.این  استفاده  خوبی 
حمایت  کمی  فقط  و  بود  شده  بینی  پیش 
این  برگزاری  مسئوالن  گفته  خواست.به  می 
فرودگاه  و  فرهنگی  میراث  استانداری،  پرواز 
این  هم  دست  در  دست  که  بودند  ضلع  سه 
علت  بعد  چندی  اما  کردند  پیگیری  را  کار 
کم  و  مردم  اندک  استقبال  پرواز  تعطیلی 
لطفی مسئوالن استان در عمل به وعده های 
این  ادامه  از  خبر  دوباره  اما  شد.  عنوان  خود 
کمک  با  که  حال  رسد.  می  گوش  به  پرواز 
پرواز  کنسلی  از  استاندار  قد  تمام  حمایت  و 
بیرجند کیش جلوگیری شده و این پرواز ادامه 
برای  که  است  مردم  ما  داشت،نوبت  خواهد 
ادامه حیات این گونه پرواز ها مشارکت کنیم 
امیدوارانه  گذاران  سرمایه  تا  کنیم  تالش  و 
به سمت توسعه اقتصادی منطقه گام بردارند 
استانمان  بیشتر  هرچه  پیشرفت  شاهد  تا 
حمایت  و  کمک  بدون  مسلما  باشیم.زیرا 
امیدوار  استان  توسعه  به  توان  نمی  مردم 
گذاران  سرمایه  که  اوضاعی  در  بود.آنهم 
کنند،پشیمان  مراجعه می  ما  استان  به  کمتر 
گذارانی سرمایه  اندک  همان   کردن 
توسعه  راه  در  همکاری  به  حاضر  که 
و  درجازدن  جز  حاصلی  شوند  می  استان 
داشت.  نخواهد  جنوبی  خراسان  رفت  پس 
به  مسافران  تعداد  موجود  اطالعات  طبق 
و  است  ها  این  از  بیش  ما  استان  از  کیش 
کرمان  یا  مشهد  پروازهای  از  تاکنون  بیشتر 
استقبال  عدم  علت  اند.برخی  کرده  استفاده 
در  دانند  می  آن  قیمت  را  پروازها  این  از 
ها  پرواز  این  قیمت  مقایسه  با  که  حالی 
اضافه  همچنین  و  شهرها  سایر  از  پرواز  با 
شهرمبدا،قیمت  به  آمد  و  رفت  هزینه  کردن 
است. صرفه  به  کامال  کیش  بیرجند  پرواز 
استان  مرکز  از  اگر  مردم  همه  از  تر   مهم 
مسلما  کنند  کیش  به  مسافرت  به  اقدام 
تا  است  استان  به  بیشتری  اقتصادی  کمک 
شود. انجام  کار  این  شهرها  سایر  از  آنکه 

الریجانی:خودروهای ساخت
 داخل« ایمنی الزم را ندارد

از  رونمایی  مراسم  در  الریجانی   - نیوز  جهان 
محصوالت جدید ایران خودرو با اشاره به درخواستهای 
اختصاص  برای  از مجلس  ایران خودرو  مدیرعامل 
بودجه های بیشتر و حمایت از این شرکت گفت: 
بنده حتما به عنوان رئیس مجلس از ایران خودرو به 
عنوان یک شرکت مادر در حوزه قانونگذاری حمایت 
می کنم. اما این حمایت بستگی به شرایطی است 
و حمایت مجلس از شما مشروط خواهد بود.رئیس 
مجلس شورای اسالمی اضافه کرد: اولین شرط ما 
برای حمایت از خودروسازان این است که اگر کیفیت 
محصوالت از نظر ایمنی باال برود، ما حمایت خوبی 
از آنها خواهیم داشت.الریجانی تصریح کرد: باید قبول 
کنیم که بعضی از محصوالت خودروسازان داخلی، 
ایمنی الزم را نداشتند اما امروز به صرافت افتادند که 

این کار را انجام دهند.

آخرین مهلت پرداخت دو برابری جریمه 
رانندگی مشخص شد

میزان- رئیس مرکز اجرائیات پلیس راهور گفت: 
30 آذر آخرین مهلت بخشودگی دوبرابری جریمه 
های رانندگی است و پس از آن بار دیگر دوبرابری 

جریمه ها در سوابق خودروها اعمال می شود.
سرهنگ احمد کرمی اسد گفت: براساس قانون 
بودجه سال 96، تمام جریمه های دیرکرد تخلفات 
در  و  شده  بخشیده   95 سال  پایان  تا  رانندگی 
سوابق تخلفات ثبت نشده است. براساس قانون 
مصوب این بخشودگی تنها تا پایان آذرماه اعمال 
شده و از اول دیماه بار دیگر دو برابری جریمه ها 
در سوابق تخلفات رانندگان ثبت می شود. وی از 
افرادی که قصد پرداخت جریمه های خود را دارند 
تا از این تسهیالت استفاده کنند خواست هرچه 

زودتر نسبت به پرداخت جریمه اقدام کنند.

امروز آخرین مهلت
 ثبت نام در آزمون ارشد۹۷

میزان- مشاور عالی سازمان سنجش گفت: مهلت 
ثبت نام در آزمون کارشناسی ارشد سال 9۷ فردا 
در  توکلی  می رسد.  اتمام  به  آذرماه   ۲6 یکشنبه 
ارشد  کارشناسی  آزمون  برگزاری  زمان  خصوص 
ارشد  کارشناسی  آزمون  کرد:  تصریح   9۷ سال 
ناپیوسته سال 9۷ طی روز های پنجشنبه و جمعه 

6 و ۷ اردیبهشت 9۷ برگزار خواهد شد.

موشکمیسازیمولی»سنگپا«واردمیکنیم

سردار حاجی زاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه 
در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از تفکر 
توان  به  آنها  اعتماد  و عدم  داخل  در  افراد  برخی 
داخلی افزود: برخی مسئوالن که به دندانپزشک و 
پزشک داخلی هم اعتماد ندارند، چطور می خواهند 
به توان تولید داخل اعتماد کنند؟ امروز می بینیم که موشک و قطعات 
هواپیما در داخل تولید شده، اما واگن قطار و سنگ پا از خارج وارد می شود.

واکنشعباسعبدیبهپشیمانیازرایبهروحانی

عباس عبدی در روزنامه اعتماد در واکنش به ابراز 
پشیمانی برخی بخاطر رای دادن به روحانی نوشت: 
قرار نیست که رییس جمهور یا دولت بي اشکال باشد. 
تداوم  بتواند  که  است  این  راي دهنده  مساله  بلکه 
حضور خود را تضمین و آن دسته از کارهاي دولت 
را که نمي پسندد نقد کند. همین که امروز مي توانیم با مخالفت خود بر نهایي 

شدن یک تصمیم اثر بگذاریم، یعنی درست انتخاب کرده ایم.

نوبخت:حقنداریمجامعهرامتشنجکنیم

نوبخت گفت: بیماری مزمن اقتصادی در کشور وجود 
دارد که نمی توان آن را با دارو درمان کرد. می توانیم 
دست بر روی دست بگذاریم و بگوییم ما نیز مانند 
برخی دوره های گذشته صرفا خود را سرگرم برخی 
کارهای صرفا نمایشی کنیم. اما ما خود را موظف به 
رفع مشکالت ساختاری اقتصاد کشور می دانیم؛ برای حل مشکالت حق نداریم 

جامعه را متشنج کنیم و باید این اصالحات را با آرامش پیش ببریم.

دومین  در  که  جهانگیری  اسحاق 
سخن  ایران  اقتصاد  همایش 
امروز  کرد:  اظهار  می گفت، 
کشور  اول  مسئوالن  دغدغه 

دیگر  تا  رهبری  معظم  مقام  از 
که  است  موضوع  این  مسئوالن 
اولویت  اقتصادی  مسائل  معتقدند 
از  دیگر  مسائل  همه  و  است  اول 

می گیرد. سرچشمه  موضوع  این 
هر  نیز  کشور  دشمنان  گفت:  وی 
وقت بخواهند ایران را تهدید کنند 
تحریم های  آنها  تهدید  مهمترین 

گفت:  است.جهانگیری  اقتصادی 
بهانه ای  هر  با  می کنند  سعی  آنها 
و  بروند  نشانه  را  ایران  اقتصاد 
فشار  که  آنست  گواهی  هم  این 

مخالفان  منظر  از  ایران  اقتصاد  بر 
رئیس  اول  معاون  است.  جدی 
جمهور گفت: استنباط من اینست 
اصلی  ضعف  سیاستگذاری  در  که 
را داشتیم.وی گفت: به عنوان مثال 
با تغییر دولتها سیاستهای ما عوض 
جدید  جمهور  رئیس  و  می شود 
جمهور  رئیس  هرچه  کرده  فکر 
قبلی کرده همه را باید تغییر دهد 
یک  یا  و  وزیر  یک  تغییر  با  یا  و 
مدیر خیلی از سیاستها تغییر یافته 
با  جمهور  رئیس  اول  است.معاون 
اینکه موضوع آب دیگر یک  بیان 
وزارت  حوزه  در  ساده  موضوع 
گفت:  نیست  کشاورزی  یا  و  نیرو 
مهمترین  در  کشور  وزارت  امروز 
آب  موضوع  خود  امنیتی  مسائل 
است. داده  قرار  کار  دستور  در  را 

اصالح  سیاسي  فعال  ناصر  عبدا... 
طلب گفت: من با حرکت هایي که 
دولت  و  اصالحطلبان  بین  بخواهد 
معتقدم  مخالفم.  بیندازد  فاصلهاي 
که بسیاري از کنشگران اصالحطلب 
و حتي رهبران این جریان به برخي 
روحاني  آقاي  گیریهاي  تصمیم  از 
حال  عین  در  ولي  دارند  انتقادهایي 
معتقدند که روحاني کم و بیش در 
است  ایستاده  خودش  چارچوبهاي 
و شرایط بسیار سختي دارد.ناصري 
ادامه داد: باید توجه کرد که دو مانع 
دارد.  جدي پیش روي دولت وجود 
یکي شرایط بسیار سخت بین المللي 
روحاني  اول  دولت  در  اگرچه  است. 
موفقیت  یک  عنوان  به  را  برجام 
بین المللي جشن گرفتیم ولي حاال 
شرایطي در عرصه سیاست خارجي 

آمده که در داخل کشور هم  پیش 
بخشي از آن در دست آقاي روحاني 
نیست. دوم شرایط اقتصادي کشور 
است که به عنوان یک بحران مهم 

روبه روي دولت قرار دارد.او افزود: با 
همه این مشکالت معتقدم که آقاي 
روحاني خیلي از سیاست هاي خود 
تغییر مسیر نداده است و کار خودش 

را انجام مي دهد. باید مراقب بود که 
برخي جریان هاي رادیکال افراطي در 
جبهه اصولگرایي که در صدد ایجاد 
طلبان  اصالح  و  دولت  بین  فاصله 

هستند، موفق نشوند. چرا که آنان مي 
خواهند عبور از روحاني را به جریان 
بیندازند و این به هیچ وجه به صالح 

اصالحطلبان و جامعه مدني نیست.

ناصری:جریانهايرادیکالافراطي
ميخواهندعبورازروحانيرابهجریانبیندازند

نارضایتیازروحانیدربینمردمخیلیپررنگاست

اعتماد  روزنامه  در  یادداشتی  در  زیباکالم  صادق 
در  چه  روحانی  آقای  دولت  از  نارضایتی  نوشت: 
شهرستان ها و چه درتهران از اوایل سال تحصیلی 
گردهمایی های  در  را  این  و  بود  پررنگ  خیلی 
دانشجویی می دیدم. حتی در اجتماعاتی که قبل از 
اینکه دانشگاه ها باز شوند، در تابستان و مناسبت های مختلف می رفتم، این 

امر قابل مشاهده بود. با شروع سال تحصیلی نارضایتی ها پررنگ تر شد.

احمدینژادبهدنبالجلوگیریاز
مطرحشدنالریجانیدرانتخاباتاست

حمیدرضا ترقی عضو حزب موتلفه با اشاره به رفتارهای اخیر احمدی نژاد و 
هدفش از این مواضع گفت: احمدی نژاد عمدتا به دنبال جلوگیری از مطرح 
شدن آقای الریجانی برای انتخابات ریاست جمهوری آینده است، اما این 
تالش هایش به گونه ای نیست که از لحاظ معیاری و شاخص های منطقی، 
قابل قبول برای کسی در کشور باشد. علت سکوت اصولگرایان این است که 
نمی خواهند در پازل بازی که احمدی نژاد به آن دامن می زند، حضور یابند.

مواضعطیفهایمختلفاصولگراباهمیکینیست

با  رابطه  در  مقدم  مصباحی  حجت االسالم 
داشت:  اظهار  اصولگرایان   تاکتیکی  تغییرات 
طیف های  بلکه  نیستند،  طیف  یک  اصولگرایان 
و  گذشته  در  چه  مواضع شان  که  دارند  مختلف 
این گفت گوها  به  نسبت  و  نیست  یکی  امروز  چه 
اصولگرایان  می گویند  اینکه  داشت.  خواهند  را  متفاوتی  مواضع  طبعا  هم 
ندارد. انتخابات  به  ربطی  و  نیست  صحیح  و  دقیق  شده اند،  میانه روتر 

جهانگیری:رئیسجمهورجدیدفکرکردههرچه
رئیسجمهورقبلیکردههمهرابایدتغییردهد

www. iranwash. irقالیشویيومبلشویيایـران

32446666/32424320-2 صافصاف،لوللول،تختتخت

برایاولینبارفرشهایخودرااتوکشیدهتحویلبگیرید
دفتر : توحید21 - نبش نبوت 21 - پالک 105
عضو معتبر اتحادیه   مسئول: دستگردی

دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی فوق العاده )نوبت اول(
شرکت تعاونی مسکن کانون بازنشستگان آموزش و پرورش خراسان جنوبی

شماره ثبتی: 2583    شناسه ملی: 10360042848
تاریخ انتشار: 96/9/26

جلسه مجمع عمومی فوق العاده )نوبت اول( شرکت تعاونی مسکن کانون بازنشستگان آموزش و 
پرورش خراسان جنوبی ساعت 9:30 صبح روز شنبه تاریخ 96/10/9 در محل سالن حسینیه مسجد 
امام حسین )ع( واقع در خیابان پاسداران برگزار می گردد. از کلیه اعضا دعوت می شود برای اتخاذ 
تصمیم نسبت به بررسی موضوع ذیل در این مجمع حضور به هم رسانند. ضمنا چنانچه عضوی بنا 
به دالیلی نتواند شخصا حضور یابد می تواند همزمان با نماینده تام االختیار خویش یک هفته قبل از 
تشکیل مجمع به دفتر شرکت واقع در خیابان مدرس- خیابان شهید تیمورپور- پالک 81 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 غیرعضو یک رای می باشد.
کانون  تعاونی مسکن  فعالیت شرکت  تمدید مدت  اساسنامه،  ماده 6   اصالح  دستورجلسه:1- 
بازنشستگان آموزش و پرورش خراسان جنوبی از تاریخ 1397/3/21 به مدت 5 سال و تایید استمرار 
فعالیت قانونی شرکت از تاریخ 1391/4/21 لغایت 1392/10/24 و از تاریخ 1386/3/21 به مدت 

هیئت مدیره16 سال تا تاریخ 1402/3/21

آگهی فقدان سند مالکیت )حوزه ثبتی نهبندان(
نظر به اینکه خانم زهرا براهوئی فرزند محمد )مالک( به استناد 2 برگ استشهادیه گواهی شده منضم به تقاضای کتبی برای 
دریافت سند مالکیت المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه نموده و مدعی است سند مالکیت جدید کاداستری به شماره 

سریال چاپی 580806 مربوط به ششدانگ یک قطعه زمین پالک 4608 فرعی از 4432 فرعی از یک - اصلی واقع در شهر نهبندان بخش 
پنج نهبندان که متعلق به وی می باشد به دلیل نامعلوم مفقود گردیده است. با بررسی دفتر امالک معلوم شد که سند مالکیت  پالک مزبور 
در دفتر الکترونیکی تحت شماره 139620308004000234 به نام نامبرده ثبت و سند مالکیت صادر و تسلیم گردیده و سابقه رهن و 
بازداشت و انتقالی نداشته و دفتر امالک بیش از این حکایتی ندارد. لذا به استناد ماده 120 اصالحی آیین نامه قانون ثبت مراتب یک نوبت 
آگهی و متذکر می گردد هر کس نسبت به ملک مورد آگهی معامله ای انجام داده یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود می باشد باید 
ظرف مدت 10 روز از تاریخ انتشار آگهی اعتراض کتبی خود را پیوست اصل سند مالکیت و یا سند معامله رسمی به این اداره تسلیم نماید 
بدیهی است در صورت عدم وصول اعتراض ظرف مهلت مقرر و یا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالکیت یا سند معامله رسمی نسبت به 

صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات و تسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد شد.
تاریخ انتشار : 96/9/26     حسین براتی- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نهبندان

نصب شیر آالت، لوله بازکنی 
با فنر و نورپردازی
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   09151633903- دهشیبی

سیمکشیو
لولهکشی
ساختمـان

 پیتــزا چانـو
پیتزا ، ساندویچ ، اسنک

ذرت  مکزیکی ،فالفل، سمبوسه
پیتـزااز3۵00تا20هزارتومـان
آماده عقد قرارداد با ارگان های 

دولتی و خصوصی
بانازلترینقیمت

انتهای غفاری ، خیابان نجات،بین نجات 1و  3
323۴5550-0915۸619030

درباتومـاتیک

سیـد
مجری انواع: 

)درب های اتوماتیک، 
جک  پارکینگی ،  کرکره ، 

سکوریت اتومات(
09303107002  
0915561۴۸۸0
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سامانه پیام کوتاه : 3000272424 3
یک شنبه* 26 آذر 1396* شماره 3956

پرداخت تسهیالت ویژه به گلخانه داران خراسان جنوبی
صدا و سیما- رئیس سازمان جهادکشاورزی استان گفت: با هدف ایجاد انگیزه و سهولت در کار، امکان صدور پروانه برای گلخانه های از 500 متر مربع به باال وجود دارد 
و پرداخت تسهیالت هم بر اساس میزان احداث مشخص می شود.ولی پورمطلق با بیان این که پرداخت تسهیالت 150 میلیون ریالی قرض الحسنه با باز پرداخت 2 ساله 

برای تشویق متقاضیان در نظر گرفته شده است، افزود: تسهیالت 10 و 14 درصد از محل منابع صندوق توسعه ملی برای احداث و تجهیز گلخانه ها پرداخت می شود.
از آوای خراسان جنوبی تشکر می کنیم که برای 
مهرشهر گزارش نوشت و هوای ما را هم داشت و 
باالخره درد ما را درک کرد، کاش مسئوالن هم 

بفهمند که با چه شرایطی زندگی می کنیم.
936...893
مردم خراسان جنوبی لطفا حس ناسیونالیستی به 
خاطر وجهه استان هم که شده داشته باشید، از این 
پرواز بیرجند کیش استفاده کنید که به زاهدان نرود.
915...277

تجربه موفق و سودآور برگزاری نمایشگاه صنایع 
دستی در بیرجند نشان داد که این مکان میتواند 
پس از نقل مکان نمایشگاه بین المللی به محل 
و  ویژه  نمایشگاه  بعنوان  محل  همین  در  جدید 
جهانی  باغ  به  نزدیک  که  دستی  صنایع  دایمی 
اقامتگاهای  و  اکبریه  تاریخی  بافت   ، اکبریه 
بومگردی است به جذب گردشگر ،فروش صنایع 

دستی و اشتغال جوانان در این حوزه کمک کند.
ارسالی به تلگرام آوا

علوی  دکتر  فقید  مرحوم  نزدیکان  از  یکی  از 
موسس دانشگاه آزاد  شنیده ام ایشان به قدری 
پیگیری  برای  که  اند  داشته  گری  مطالبه  حس 
 1300 بر  بالغ  گویا   ، تهران  بیرجند  های  پرواز 
در  زمان  آن  در  که  اند  نوشته  مجلس  به  نامه 
مجلس بیان شده: این استان بیرجند کجاست؟! و 
دکتر علوی کیست که این همه نامه نگاری برای 
روح  اندکی  ما  از  کدام  هر  در  اگر  دارد.  پروازها 
قطعا  کرد،  می  حلول  ایشان  مانند  گری  مطالبه 

وضع بودجه و استان این گونه نمی بود.
ارسالی به تلگرام آوا

برخی مدیران استان به قدری تنگ نظری دارند 
که پیشرفت بقیه را نمی توانند ببینند، چرا از کسی 
که می خواهد در استان کاری انجام دهد، حمایت 
نمی کنید؟ گذاشتن بودجه رفاهی تفریحی در پرواز 
نمی کند  ایجاد  برای کسی  مانعی  بیرجند  کیش 
حتی اگر قسط بندی هم بکنید به نفع کارمندان 
تفریحی  فضای  چقدر  استان  این  در  مگر  است. 
شده  فرآهم  مسافرت  امکان  که  حاال  که  داریم 

است آن را هم می خواهید از ما بگیرید!
ارسالی به تلگرام آوا

با  جوانان  و  ورزش  اداره  و  اوقاف  محترم  اداره 
همکاری و تعامل می شود هم به نیات واقفان عمل 
نمود و هم در جهت تکمیل پیست ماشین سواری 
و موتور سواری و ایجاد یک مجموعه ورزشی کامل 
در اراضی کنار استادیوم غدیر بیرجند گام برداشت. 
طوری نباشد که هر جا زمین ویرانه و بال استفاده 

ای هست بگویند اوقاف مالک آن است.
ارسالی به تلگرام آوا

سالم, خسته نباشید ، اگر بشود در مورد اصالح 
بلوار توحید یک گزارش تهیه کنید خوب یم شود، 
این تقاضای اکثر ساکنین توحید هم هست: تردد 
بلوار به دلیل نبود دید  از  خطرناک عابران پیاده 
بیرون  و  بلوار  ، سنگفرش  راننده ها  برای  کافی 
اصلی  بلوار  مناسب  که  خاکی  حالت  از  رفتن 
برای  درختان  اصالح  و  نیست  شهر  مهم  و 
زیباسازی مبلمان شهری از مطالبات ما می باشد.
ارسالی به تلگرام آوا

از اماکن خواهشمندیم بر کار باشگاه های بیلیارد 
نه نظارت  یا  که اصال معلوم نیست مجوز دارن 
داشته باشن. تحمل تجمع ها و سر و صداهای 

آنان واقعا سخت است.
ارسالی به تلگرام آوا

شهرداری  و  مستضعفان  بنیاد  محترم  مسوالن 
اتخاذ  تصمیماتی  امیدواریم  فرهنگی  میراث  و 
فرمایند تا حداقل عید امسال مردم بتوانند از ارگ 

بهارستان بازدید داشته باشند.
ارسالی به تلگرام آوا

مطالعه  رو  بیرجند  شهرداری  سایت   سالم 
داده   92 سال  در  خوبی  خبرهای  کردم  می 
آخرای سال  بودند که هیچ کدام حتی االن که 
96هستیم افتتاح و اجرایی نشده است، از تقاطع 
غیر همسطح پاسداران گرفته تا بزرگترین دریاچه 
از  مردم  بگویم  چه  نمیدانم  واال  و....  مصنوعی 
ترافیک چند تقاطع خسته شدند خواهشا تقاطع ها 
را غیر همسطح کنید در اتوبان پیامبر اعظم تابلو 
راهنمای مسیر نصب کنید که از دور دیده شود نه 
این که باید جلوی تابلو توقف کنید تا بشود خواند!
915...608

بیرجند پاکترین مرکز استان است، بخاطر اینکه 
نه کارخانه ای داریم نه پتروشیمی فقط یک جاده 

داریم که جمعیت استان را کم می کند!
915...443

دولتی،  های  شرکت  مدیران  از  تعدادی  سالم، 
قانون تجلیل از ایثارگران و ارزش های مقدس را 
جدی نمی گیرند. متاسفانه اجرای قانون مذکور 

تفسیر به رای میشود لطفا پیگیری گردد.
915...491

با سالم خدمت مدیر عامل سازمان حمل ونقل بار 
ومسافر، دعوت کردن رانندها در جسله حمل و نقل 
بر چه اساسی بوده؟ بر اساس قیافه؟ مدل ماشین؟ 
تجربه کاری؟ خوش حسابی نزد سازمان؟ در زمان 
گرفتن کارت تردد و پروانه اشتغال همه راننده ی 

سازمانیم ولی در جلسه ای که هست...
937...759

باسالم خدمت شهردار بیرجند اقای جاوید لطفا از 
خیابان اول ولیعصر مهرشهر به سمت پمپ بنزین 
و خیابان ابوذر غفاری یاحر یک بررسی صورت 
بگیرد با اندک باران حسابی خیابان پر گل والی 
میشود ودیگر امواج مکزیکی که درست شده هر 
خواهشا  باشد  گاه  تعمیر  جلوی  ماشین  باید  روز 

برای زمستون امسال اسفالت کنید با تشکر
ارسالی به تلگرام آوا

سراب حل بحران آب
موضوع آب شرق کشور امنیتی است / پایتخت باید درک کند که برای تامین امنیت مرزهای کشور اینجا آب می خواهد

آیا مسووالن خراسان جنوبی دغدغه آب دارند ؟!

است  قرار  میانسال  مرد  مقدم-   دادرس 
خانه ای را در خیابان ... با آپارتمانی در مشهد 
معاوضه کند. مالک بیرجندی خانه می گوید که 
منزل ما از نظر دسترسی به نقاط مختلف شهر 
در موقعیت خوبی است و محله آرامی هم داریم 
و سند تک برگش را گرفته ام اما در نقطه مقابل 
 ، مشهدی  آپارتمان  واحد  مالک  های  پاسخ   ،

تلنگری است که در ادامه به آن می پردازیم : 

با این وضعیت آب  
بیرجند در بن بست است

به  دارم  ناچاری  سر  از   : گوید  می  رضا  محمد 
بیرجند می آیم همه گفته اند خانه ات را در مشهد 
نگهدار و در بیرجند جایی را اجاره کن اما به دلیل 
برخی شرایط نمی توانم . این شهروند مشهدی 
می گوید در پرس و جوی کوتاهی که کرده ام 
متوجه شده ام در حالی که ملک و مسکن در 
مشهد در حال رشد و توسعه است اما  امالک 
بیرجند با وضع آب این منطقه در بن بست است و 
مردم کم کم دارند به شهرهای دیگر مهاجرت می 
کنند پس قرار نیست برای خرید ملک در چنین 
شهری بخواهم بهای گزافی بدهم . او که به قول 
بنگاهی ها توی سر ملک می زند ادامه می دهد  
: شنیده ام خیابان ... را هر چند ماهی به دلیل 
ترکیدگی لوله های آب حفاری می کنند و زندگی 
اینجا آن آرامشی را که می فرمایید را هم ندارد . 

بسیاری از روستاها به دلیل
 بی آبی خالی از سکنه می شود

زندگی  شهر  در  اینکه  با  که  است  جالب  برایم 
نکردم  فکر  مسائل  این  به  هیچگاه  کنم  می 
دیگر  شهروندان  سراغ  به  فرض  همین  با   و 
می روم تا در خصوص آب گفتگو کنم : محمد 
حسین جوان 30 ساله ای است که در خیابان با او 
هم صحبت می شوم می گوید : من هم شنیده ام 
که بسیاری از روستاها دارد به دلیل بی آبی خالی 
از سکنه می شود و همین باعث شده مردم شهرها 
نیز کم کم به فکر مهاجرت بیفتند . او می گوید 
پسرخاله خودم که مهندس عمران است و کارمند 
یکی از ادارات دولتی تقاضای انتقالی به شهرهای 
شمال را کرده چون معتقد است در آینده نزدیک 
به دلیل بحران آب، شهرهای خراسان جنوبی کم 
کم در بن بست قرار خواهد گرفت و عمال هم 
اقتصاد و هم امنیت این منطقه ناپایدار خواهد شد . 

مغر متفکر و جریان دلسوزی
پشت صحنه حل بحران آب نیست

محمد حسین هیاهوی مسووالن برای مدیریت 
بحران آب را توخالی می داند و اینگونه می گوید: 
مغر متفکر و جریان دلسوزی پشت صحنه حل 
این مساله نیست و به دلیل برخورد جزیره ای 
این قضیه  اهتمام مسووالن  دستگاه ها و عدم 
نتیجه ای نخواهد داشت . این جوان بیرجندی 
آب  بحران  از  داریم  حالی  در   : دهد  می  ادامه 
صحبت می کنیم که هر روز در نقطه ای از این 
شهر لوله آبی می ترکد و مقادیر زیادی از آب به 
هدر می رود اما گویا مسووالن این را به عنوان 
یک رویداد روزمره پذیرفته اند و هنوز هیچ اهتمام 
 ویژه ای برای حل بنیادین این مشکل ندیده ایم . 
او می گوید اگر من متولی حوزه آب در استان 
بودم و می دیدم که این درصد باال از منابع آبی 
شهریمان در لوله های فرسوده انتقال هدر می 
رود شب ها خواب به چشمم نمی آمد اما گویا 
اینطور نیست و این موضوع در استان پیگیری 

ویژه ای نمی شود . 

نه انگیزه است و نه بودجه 

محمد حسین می گوید البته حل این مشکالت 
انگیزه می خواهد و منابع مالی،  در مرحله اول 
که متاسفانه هیچ کدام را در استان نداریم . او 
می گوید به واسطه از یکی از دوستانش شنیده 
 است که مسووالن حوزه آب شهری در جلسه ای

جاری  های  هزینه  تامین  که  اند  کرده  عنوان 
شرکت های خدمات رسان در حوزه آب بر پایه 
درآمد آن ها از فروش آب است و اگر اینطور باشد 
مشخص است که هیچ انگیزه ای برای مدیریت 

مصرف نخواهد بود و شرکتی که حقوقش قرار 
است از هزینه قبض آب تامین شود باید به دنبال 

مصرف بیشتر باشد و نه صرفه جویی !

چه فعالیتی برای ترویج
فرهنگ صرفه جویی شده است ؟ 

او می گوید صحت این مطلب را نمی دانم اما 
واقعا در سال های اخیر چه فعالیتی را از  شرکت 
های عرضه کننده آب در خصوص صرفه جویی 
دیده اید که ما حداقل فرض را بر انگیزه آنها 
مدیریت  و  مردم  کردن  مصرف  درست  برای 
منابع آبی بگذاریم و اگر این واقعیت وجود داشته 
باشد که برای تامین منابع مالی ، منابع آبی به 
حراج گذاشته شود خیانتی است که نسل های 

بعد از ما از آن نخواهند گذشت.

سنگینی آب در عراق ۱۰۰
در برخی نقاط مرکز استان ۹۰۰

این حوزه گاه  متاسفانه تصمیمات  او می گوید 
غیر کارشناسی است و نمونه آن ساخت تصفیه 
خانه آب است که علیرغم هزینه چند میلیاردی 
متاسفانه گویا خوب کار نمی کند و آب بیرجند 
همچنان بی کیفیت است . این جوان 30 ساله 

ادامه می دهد : خبری شنیدم که سنگینی آب 
عراق 400 بود و هنگام ایام اربعین این میزان را 
به 100 رساندند، حال اینکه در برخی نقاط بیرجند 

سنگینی آب به 900 هم می رسد و اگر بخواهیم 
واقع بینانه نگاه کنیم عامل بسیاری از بیماری 
های صعب العالج در منطقه هم می تواند همین 
موضوع باشد . وی اظهار کرد: آیا امنیت بهداشتی 
اجازه  که  هست  مسووالن  توجه  مورد   مردم 
می دهند یک شهروند که آنقدر دولت برای او 
هزینه و سرمایه گذاری می کند به این راحتی 

بخاطر کیفیت آب به نیستی نزدیک شود . 

از آب شرب شهری در
 بیرجند استفاده نمی کنیم

در حین صحبت با این جوان یکی از کسبه محل 
خصوص  این  در  و  پیوندد  می  ما  جمع  به   نیز 
می گوید : ما که در خانواده از آب شرب شهری 
استفاده نمی کنیم و یا از ایستگاه های تصفیه می 
خریم یا از آب معدنی چرا که پزشک معالجم به 
صراحت به من گفت که آب بیرجند عامل  برخی 
بیماری های موجود و شایع در استان است .  او 
می گوید : یعنی به نظر شما اینقدر هدر رفت آب 
قابل کنترل نیست و مسووالن با وجود این بحران 

آب ، هنوز به این نتیجه نرسیده اند که باید این 
مساله حل شود ؟ نیاکان ما با شتر لوله های آب 
را از دور دست ها به شهر آوردند و اولین شهر 

لوله کشی شده ما بوده ایم و آب را به رایگان 
در اختیار گذاشته اند اما شما وضع پیشکسوت 
ترین شهر در حوزه آب رسانی مدرن را ببینید ؟ 
کافیست یک ماه قبض آبی را که تا همین چند 
سال پیش به رایگان در اختیارمان می گذاشتند 
را دیر پرداخت کنی تا با آبی که وقف بر مردم 

شهر بوده است را  قطع کنند . 

بی آبی نیست بی تدبیری است

بیشتری  افراد  و  شود  می  داغ  کم  کم  بحث 
پیرمرد   ، علی  حاج   : پیوندند  می  ما  جمع  به 
بیرجندی در خصوص بی آبی می گوید : باور 
از  . بعد  کنید بی آبی نیست بی تدبیری است 
هر بارندگی شما بروید در معابر و حتی خروجی 
های شهر را نگاه کنید چه حجم وسیعی از آب 
با کمترین  و روان آب ها به هدر می رود که 
سرمایه گذاری می توان آن ها را به سفره های 
زیرزمینی هدایت کرد . او می گوید : فرزندش 
در خارج از ایران تحصیل می کند و گفته است 
که آنجا با اینکه کم آبی ندارند اما حتی برای آب 

مانده بر پشت بام خانه ها بعد از باران هم برنامه 
ریزی می کنند و ما اینقدر راحت از کنار همه 

این فرصت ها می گذریم . 

برای حل یک مساله
صورت مساله را پاک می کنند

حاج علی می گوید : مدیران ما فقط جلوی پای 
اخیرا گویا صحبت  بینند و اال  خودشان را می 
کرده اند و قرار شده بجای انتقال آب بروند چاه 
های عمیق تر بکنند تا آب های عمق زمین را 
بیرون بکشند و کسی نیست به آنها بگوید کمی 
آیا  باشید  انصاف داشته  آیندگان هم  به  نسبت 
این خیانت در حق نسل های آینده نیست که به 
جای حل بحران فعلی برای آنها نیز بحران ایجاد 
زمینی  زیر  های  سفره  کردن  خالی  با  و  کرده 
دیگر مهر فنا را بر آینده این منطقه بزنیم ؟ او 
می گوید : چرا مسووالن به مردم نمی گویند 
دارند چه کاری می کنند  ؟ چرا برای حل یک 

مساله صورت مساله را پاک می کنند ؟

کارخانه های آب بر
در استان بی آب 

چند  جنوبی  خراسان  در  وقتی   : گوید  می  او 

کارخانه آب بر مثل فوالد را برپا می کنند یعنی 
به نظر شما کسی نمی داند که این صنایع چه 
حجمی از آب را مصرف می کنند ؟ چه کسی 
هر  االن  که  است  کرده  صادر  را  اینها  مجوز 
اشتباهشان  خواهند  می  استدالل  یک  با  روز 
 : گوید  می  علی  حاجی  ؟   کنند  الپوشانی  را 
اگر فکر می کنید فقط همین فوالد هم هست 
از  استان  شهرهای  از  یکی  در   . اشتباهید  در 
و 2000  کارند  هندوانه می  اند  آمده  اصفهان 
تومان آب مفتی مردم استان را به پایش می 
ریزند و کیلویی 200 تومان می فروشند و به 
نظر شما این با کدام منطق قابل توجیه است 
به  را  ما  آبی  منابع  روشن  روز  در  که  این  جز 
اتاق های خود  تاراج می برند و مسووالن در 
با  افزاید:  او می  اند!  تشریفاتی  درگیر جلسات 
شاهد  هم  هنوز  استان،  در  بحران  این  وجود 
کشت محصوالت پرآب بری مثل جو ، گندم 
هیچ  کشاورزی  جهاد  آیا  چغندرقند هستیم،  و 
ها  کشت  این  مدیریت  قبال  در  مسئولیتی 
ندارد؟ حجم باالیی از آب صرف کشاورزی و 
همین محصوالت می شود در حالی که مصرف 

آشامیدنی و صنعت زیر 10 درصد است! 

چند میلیارد برای یک طرح سوخته

ما  بحث  به  که  نیز  مشهدی  دانشجوی  یک 
رسیده است می گوید : برایمان جالب بود که 
اوایل دوران درسم در بیرجند در روزنامه های 
اینجا خواندم که چند میلیارد تومان برای طرح 
مطالعاتی انتقال آب از سد دوستی هزینه شده 
است و این در حالی بود که ما همان زمان برای 
سد  این  آب  روی  توانستیم  نمی  مشهد  خود 
حساب کنیم و دنبال منابع ابی جدید می گشتند 
این دانشجوی جوان رشته کشاورزی  ادامه می 
دهد : اگر همین پول مطالعات را خرج مکانیزه 
کردن کشاورزی استانتان می کردید چند برابر 
جلوتر بودید تا اینکه فقط برای رفع تکلیف روی 
 گزینه هایی کار کنید که از همان اول سوخته اند . 

بودجه امنیتی
برای مرزهای بی آب

حاج علی پیرمرد بیرجندی نیز در تایید اظهارات 
این دانشجو می گوید : در این که ما در استان 
را  داریم  نسنجیده  تصمیمات  از  ای  مجموعه 
شکی نیست اما من یک سوال از آقای استاندار و 
نمایندگان دارم که بهتر است آنها جواب دهند  !

او می گوید : مگر ما استان مرزی نیستیم و مگر 
سکونت در روستاها اهمیت ندارد ؟ اگر روستاها 
بخاطر بی آبی خالی شود و کم کم این موضوع 
برای  مشکلی  این  مگر  برسد  هم  شهرها  به 
امنیت کشور ایجاد نمی کند ؟ پس چرا بجای 
استفاده از بودجه های قطره چکانی در حوزه آب 
و انتقال آب و ... یکبار این طرح را به شورای 

امنیت کشور نمی برید ؟ 

مسووالن دراستانهای غرب کشور 
برای آب بودجه امنیتی می گیرند

دبیر  خود  مگر   : دهد  می  ادامه  علی  حاجی 
شورای عالی امنیت ملی چند وقت پیش نگفته 
است  امنیتی  کشور  شرق  آب  موضوع  که  بود 
و باید حل شود ؟ آخر چه کسی باید اینکار را 
بکند؟ باید روستائیان مرزی بروند در  اتاق رئیس 
جمهور یا وزیر نیرو و یا مرزبانی تا کشور بفهمد 
که برای امنیت مرزهایش اینجا آب می خواهد ؟ 
این پیرمرد مطلع می گوید : با دو گوش خودم 
به  ای  خاطره  در  جمهور  رئیس  که  شنیدم 
نمایندگان می گفت که آقای هاشمی رفسنجانی 
آب  انتقال  پیگیر  ملی  امنیت  از طریق شورای 
مقایسه  شما  حاال  است  بوده  کشور  غرب  به 
کنید مخاطرات امنیتی شرق را با غرب و اصال 
وضعیت بی آبی در شرق را با غرب و مسوولین 
محترم چه جواب صادقانه ای برای مردم دارید ؟ 
مرکز  مردم  های  دیدگاه  خواندید  که  را  آنچه 
بود  شهروندان  با  کوتاه  گفتگویی  در  استان 
مردمی که گاها با نگاه تیزبینانه مسائل را بسیار 
کارشناسی تر از کارشناسان تحلیل می کنند . در 
شماره های آتی پاسخ مسووالن را هم در این 

بازه جویا و به اطالع خواهیم رساند.

*  در آینده نزدیک به دلیل بحران آب ، شهرهای خراسان جنوبی کم کم در بن بست قرار خواهد گرفت و عمال هم اقتصاد و هم امنیت این منطقه 
ناپایدار خواهد شد  *  با این درصد باال از هدررفت منابع آبی شهر  در لوله های فرسوده انتقال  مدیران نباید شب خوابشان ببرد  * اگر این واقعیت 
وجود داشته باشد که برای تامین منابع مالی ، منابع آبی به حراج گذاشته شود خیانتی است که نسل های بعد از ما از آن نخواهند گذشت  * شرکتی 
که حقوق پرسنلش قرار است از هزینه قبض آب تامین شود به دنبال مصرف بیشتر خواهد بود و نه صرفه جویی !  * آب بیرجند علیرغم هزینه کرد 
میلیاردی در تصفیه خانه آب همچنان بی کیفیت است  * نیاکان ما با شتر لوله های آب را از دور دست ها به شهر آوردند و اولین شهر لوله کشی 
شده و آب را به رایگان در اختیار گذاشته اند اما حاال شما وضعیت پیشکسوت ترین شهر در حوزه آب رسانی مدرن را ببینید ؟  * کافیست یک ماه 
قبض آبی را که تا همین چند سال پیش به رایگان در اختیارمان می گذاشتند را دیر پرداخت کنی تا با بیل و کلنگ به جان کنتور آب بیفتند و آبی که 
وقف بر مردم شهر بوده است را  قطع کنند  * بعد از هر بارندگی در معابر و حتی خروجی های شهر را نگاه کنید چه حجم وسیعی از آب و روان آب 
ها به هدر می رود  *  در کشورهای توسعه یافته  با اینکه کم آبی ندارند اما حتی برای آب مانده بر پشت بام خانه ها بعد از باران هم برنامه ریزی می 
کنند  * آیا این خیانت در حق نسل های آینده نیست که به جای حل بحران آب از طریق انتقال آب برای نسل های بعدی نیز بحران ایجاد کرده و با 
حفر چاه های عمیق سفره های زیر زمینی باقیمانده را که سهم آیندگان هست را هم خالی کنیم  ؟   *  در یکی از شهرهای استان از اصفهان آمده اند 
و هندوانه می کارند و ۲۰۰۰ تومان آب مفت مردم استان را به پاییش می ریزند و کیلویی ۲۰۰ تومان می فروشند و به نظر شما این با کدام منطق قابل 
توجیه است ؟  * چند میلیارد تومان برای طرح مطالعاتی انتقال آب از سد دوستی هزینه شد در حالی که این سد جوابگوی خود مشهد نبود  * چرا 
بجای استفاده از بودجه های قطره چکانی در حوزه آب و انتقال آب و ... طرح را به شورای امنیت کشور نمی برند تا با پیوست امنیتی بودجه بگیرد ؟

عکس: مجتبی گرگی
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یادداشت

جذابترین ها 

خواندنی

اقتصاددانشبنیان
راهبردآیندهاقتصاد

آینده  راهبرد  دانش بنیان  اقتصاد  کتاب 
دکتر  و  عقیلی پور  جواد  کوشش  به  اقتصاد 
جاری  سال  پاییز  در  جاهدسراوانی  علی 
به  عالقه مندان  بهره برداری  و  مطالعه  برای 

این  است.  منتشر شده  فناوری  و  دانش  حوزه 
اصلی  بخش  چهار  و  صفحه   ۸۸ در  کتاب 
دانش بنیان،  اقتصاد  مفاهیم  و  مبانی  شامل: 
معظم  مقام  دیدگاه  از  دانش بنیان  اقتصاد 
و  انسانی  علوم  و  دانش بنیان  اقتصاد  رهبری، 
رسیده  چاپ  به  ایران  در  دانش بنیان  اقتصاد 
اهمیت  و  چرایی  به  کتاب  ابتدای  در  است. 
اشاره  بشری  جوامع  در  دانش بنیان  اقتصاد 
تشریح  آن  مفهوم  و  اصول  سپس  و  شده 
وجودی  ضرورت  بخش  این  در  است.  شده 
سوی  به  نیل  برای  دانش بنیان  شرکت های 
است.  شده  بیان  دانش بنیان  نوین  اقتصاد 
رهبری  معظم  مقام  رهنمودهای  ادامه،  در 
اقتصاد  سپس  و  آوری  جمع  زمینه  این  در 
بررسی  انسانی  علوم  منظر  از  دانش بنیان 
لزوم  کتاب  پایانی  بخش  در  است.  شده 
نیل  برای  ایران   اقتصاد  آینده  هدف گذاری 
بحث  مورد  دانش  پایه  بر  اقتصادی  سوی  به 
توسعه  چالش های  و  راهبردها  و  گرفته  قرار 
صنعت،  پیشرفت  برای  دانش بنیان  اقتصاد 

است. شده  بیان  ایران  اقتصاد  و  تجارت 

معرفی کتاب 

حلی  عالمه  دخترانه  مدیردبیرستان   - ور  پیشه 
هیات  مدرسه  یک  دبیرستان  این  گفت:  بیرجند 
انداز زندگی همراه  با رویکرد وچشم  امنایی است که 
با نشاط اداره می شود.مریم رضایی در آیین یک روز 
در  گذشته  هفته  چهارشنبه  روز  که  خارجه  زبان  با 
آموزان  دانش   : کرد  اظهار  برگزارشد  دبیرستان  این 
برنامه  دریک  بیرجند  حلی  عالمه  دخترانه  دبیرستان 
در  و  داده  اختصاص  زبان  به  را  خود  روز  یک  متنوع 
گرفتند. فرا  را  درس  این  مختلف  های  ایستگاه  قالب 
آموز  دانش   ۲۰6 دبیرستان  این  اینکه  بیان  با  وی 
کالس   ۸ در  ونهم  هشتم  هفتم،  پایه  سه  در  داردکه 
کالس های  همه  افزود:  می کنند،  تحصیل  درس 
به  کالسها  و  است  شده  هوشمندسازی  ما  درسی 

است. متصل  اینترنت 

هوشمند سازی و برقراری اینترنت
 در همه کالس ها   

بیرجند  حلی  عالمه  دخترانه  مدیردبیرستان 
از  مدرسه  این  آموزان   دانش  درصد  گفت:۸۰ 
این  رویکردهای  از  و یکی  فرهنگیان هستند  خانواده 

است. ونهادها  ادارات  دیگر  با  تعامل  آموزشگاه، 
محیط  خیرین،  با  راستا  این  در  افزود:  رضایی 
دانشگاه  اوقاف،  عمومی،  های  کتابخانه  زیست، 
تعامالتی  شهری  وفاضالب  طبیعی،آب  بیرجند،منابع 
نمازخانه  تا  شده  سبب  امر  این  که  گرفته  صورت 
دبیرستان  این  مختلف  های  بخش  وسایر  وکتابخانه  
ایجاد  برای  اینکه  به  اشاره  با  کنند.وی  تجهیز  را 
مختلف  درسهای  در  آموزان  دانش  بین  در  انگیزه 
آموزان  دانش  و  نامگذاری  درسی  نام  به  را  روز  یک 
می گیرند،  یاد  را  درس  آن  گوناگون  های  روش  از 
و  دارد  اختصاص  زبان  درس  به  امروز  کرد:  اظهار 
قالب  در  آموزان  دانش  مختلف  ایستگاه های  در 

گرفتند. فرا  را  درس  این  جنبی  فعالیتهای 

یک روز با زبان خارجه در
 دبیرستان دخترانه عالمه حلی بیرجند

گفت:  بیرجند  حلی  عالمه  دخترانه  مدیردبیرستان 
با  همه  قران  تالوت  تا  چهارشنبه  ازصبحگاه 
زبان  کانون  آموز  زبان  ومربی  شد  اجرا  انگلیسی 
این طرح،  قالب  ودر  دبیرستان دعوت شد  به  ایران 
وپاسخ  مطرح  را  خود  سئواالت  آموزان  دانش 
دانش  بین  هیجان  سبب  امر  این  که  گرفتند 
برای  تاکنون  اینکه  بیان  با  گردید.رضایی  آموزان 
است،  شده  برگزار  برنامه  این  هم  ریاضی  درس 
دبیرستان  در  دروس  همه  برای  طرح  این  افزود: 
کتابخانه  اینکه  بیان  با  .وی  شود  می  اجرا 
کرد:  اظهار  می شود،  اداره  باز  به صورت  دبیرستان 
نداریم  مسئولی  ویا  مامور  مدرسه  کتابخانه  در 
دارند  نیاز  که  کتابی  هر  خود  آموزان  دانش  بلکه 
نام  است  امانت  مختصص  که  دفتری  ودر  استفاده 

. کنند  می  یادداشت  را  خود 

بیرجند  حلی  عالمه  دخترانه  دبیرستان  مدیر 
میراث  سوی  از  محلی  بومی  تابلوی  یک  افزود: 
دبیرستان  این  به  جنوبی  خراسان  فرهنگی 
به  منطقه  وبومی  اصیل  فرهنگ  تا  شده  هدیه 
مجموعه  شود.همچنین  منتقل  آموزان  دانش 
بین  پروژه  طرف  از  درتابلو  شده  نصب  و  طراحی 
طبیعی  منابع  کل  اداره  کربن،  ترسیب  المللی 
معرفی  هدف  با  که  بوده  استان  آبخیزداری  و 
زا  اشتغال  های  فعالیت  و  منطقه  بومی  فرهنگ 
این  ساختمان  کرد:  بیان  است.رضایی  شده  اهدا 
مدارس  نوسازی  کل  اداره  قبال  که  دبیرستان 
دبیرستان  این  فعالیت  برای  بوده  جنوبی  خراسان 
بیش  تاکنون  که  شده  گرفته  تحویل  امنایی  هیات 
وتجهیز  ،توسعه  نوسازی  برای  تومان  ۸۰میلیون  از
از  پایان  در  .وی  است  شده  گذاری  سرمایه  آن 
پرورش  و  آموزش  مدیریت  همیاری  و  همکاری 
فهیم  اولیای  و  کوش  سخت  همکاران  بیرجند، 

کرد. قدردانی  نیز  دبیرستان  این 

پل سنگی خضری،عکاس : گرگیبهروز فیروزی قاب عکس کاریکاتور  داده نما، آوای خراسان جنوبی

بیشترینواژههایجستجوشده
درگوگلکدامند؟

خبرآنالین،  از  نقل  -به  آنالین  اقتصاد 
دهنده  نشان  راجرز  گفته  به  سواالت  این 
یکدیگر  تجربیات  درک  به  ما  مشترک  میل 
کمک  برای  جهانی  جلوی  به  رو  حرکت  و 
اول  کلمه  جهانی  سرچ  است.در  یکدیگر  به 
به  سوم  و  دوم  سرچ  و  بود  ایرما  طوفان 
بخش  شد.در  ایکس  آیفون  و   ۸ آیفون  ترتیب 
و   ۸ آیفون  فناورانه  کلمه  محصوالت مصرفی 
بقیه سرچ شدند.  از  بیشتر  ایکس  آیفون  سپس 
باکس  ایکس   ،۸ اس  گلکسی  سوئیچ،  نینتندو 
اف  اوپو  فون،  ریزر   ،۳۳۱۰ نوکیا  ایکس،  وان 

بقیه  از  بیشتر   6 نوکیا  و   ۵ پالس  وان   ،۵
در  ایرما  طوفان  خبر،  بخش  شدند.در  جستجو 
تیراندازی الس وگاس،  بیت کوین،  اول،  رتبه 
هاروی،  طوفان  خورشیدگرفتگی،  شمالی،  کره 
ترتیب  به  ماریا  خوزه،طوفان  منچستر،طوفان 
خود  به  را  گوگل  سرچ  رتبه  نهمین  تا  اولین 
در  سرچ   ۲۰۱7 ترند  زیر  دادند.در  اختصاص 
بخش های مختلف را در سطح جهانی مشاهده 
صورت  به  تفکیک  قابل  آمار  می کنید.این 
کشوری )ایران وجود خارجی ندارد( نیز هستند.

موتورسواریزنان
درعربستانسعودیآزادشد

در  زنان  رانندگی  آزادشدن  از  بعد  ماه   ۳
رانندگی  امکان  از  ریاض  مقامات  سعودی، 

دادند. خبر  زنان  برای  وانت  و  موتورسیکلت 

هوشمند سازی و برقراری اینترنت در همه کالس ها      

چشم انداز زندگی با نشاط رویکرد  دبیرستان دخترانه عالمه حلی بیرجند

کشت گونه های گیاهی مزیت  دار خراسان جنوبی در دهکده گیاهان دارویی
دارویی  گیاهان  پژوهشی  گروه  عضو  ور-  پیشه 
گونه های  کشت  از  جنوبی  خراسان  جهاددانشگاهی 
دارویی  گیاهان  دهکده  در  استان  مزیت دار  گیاهی 
گروه  عضو  داد.ابراهیمی،  خبر  جهاددانشگاهی 
در  استان  جهاددانشگاهی  دارویی  گیاهان  پژوهشی 
اهمیت  به  توجه  با  گفت:  آوا  روزنامه  با  گو  و  گفت 
ترویج کشت گونه های گیاهی درآمد زا و سازگار به 
کشت  ترویج  جنوبی،  خراسان  استان  اقلیمی  شرایط 
دهکده  برنامه  های  اولویت  جزو  دار  مزیت  گیاهان 
جنوبی  خراسان  دانشگاهی  جهاد  دارویی  گیاهان 

شود.  می  محسوب 

1 هکتار از زمین های زراعی  حدود 
باالیی  اقتصادی  ارزش  دهکده دارای 

هستند 

از  هکتار   ۱ حدود  راستا  همین  در  داد:  ادامه  وی 
دو  دیم  و  آبی  کشت  به  دهکده  زراعی  های  زمین 

گیاه باریجه و کما کندل اختصاص یافت که از جمله 
ارزش  دارای  و  کننده صمغ  تولید  گیاهی  های  گونه 

هستند.  باالیی  اقتصادی 
وی افزود : هر دوی این گیاهان متعلق به خانواده 

محلی  برداران  بهره  توسط  معموال  و  بوده  چتریان 
خاطرنشان  شوند.ابراهیمی  می  آوری  جمع  مراتع  از 

باریجه  گیاه  روی  گرفته  صورت  کرد:پژوهش های 
گالبانوم  آن  به  که  گیاه  این  صمغ  می دهند  نشان 
باکتریایی،  ضد  خواص  دارای  گویند  می  هم 
تشنج  ضد  و  قارچی  ضد  ضدالتهابی،  آنتی اکسیدانی، 
برای  باریجه  از  استان  بومی  مردم  کرد:  بیان  است، 
کنند.  می  استفاده  کهنه  و  های سخت  درمان سرفه 
این منطقه  در  نیز که  گیاه کندل  افزود: صمغ  وی 
برای  شود  می  گفته  هم  کمانچو  یا  ُکُزم  آن  به 
درد  تسکین  همچنین  و  روده  انگلی  کرم های  دفع 
گیاهان  پژوهشی  گروه  رود.عضو  می  کار  به  مفاصل 
شد:  یادآور  جنوبی   خراسان  جهاددانشگاهی  دارویی 
بهره  و  گیاهان  این  کشت  به  کشاورزان  ترغیب 
های  گونه  این  حفظ  بر  عالوه  آن  اصولی  برداری 
ارزشمند، می تواند منجر به کسب درآمد پایدار برای 

مراتع شود. برداران  بهره  و  کشاورزان 

)Ava.news12@gmail.com(

عجیبترینوترسناکترین
پلهایجهان

خرج  به  خالقیت  مهندسین  -گاهی  روزیاتو 
که  کنند  می  طراحی  را  هایی  سازه  و  داده 
ترسناک  بعضا  و  عجیب  بسیار  خود  نوع  در 

مانند: هستند. 
شهر  در  پل  این  تیانجین«:  »چشم   -۱  
در شمال  رودخانه »های هه«  باالی  تیانجین، 
چین بنا شده است و ۱۲۰ متر بلندی دارد.۲-  
جالب  و  عجیب  پل  این   : لندن   ، غلتان  پل 
بازو  که  شده  تشکیل  مجزا  بخش   ۸ از  توجه 

بسته می شوند.۳- پل غرق شده  هلند :این پل 
به طور عجیبی درون آب ساخته شده و تصور 

می شود مردم از داخل آب عبور می کنند.
دایره  یک  پل  :این  ژاپن  دوستی   پل   -۴
باید  پل  است.اصوال  متر   ۸۰ قطر  با  بزرگ 
پل  اما  باشد.  مسیر  دو  بین  مسیر  ترین  کوتاه 
نیست.                          ژاپن یک پل معمولی  دوستی در 
بازوی  یک  هلند:  اسلورهوفبروگ    -۵
از جاده  ۱۵/۵ مترمربعی  مکانیکی، یک بخش 

را روی هوا بلند می کند
6- پل لگو -آلمان : هر خودرو یا رهگذری 
حس  دچار  کند  می  عبور  پل  این  زیر  از  که 

شود. می  نوستالوژیک 

حمل و نقل و تاثیر آن
 بر جامعه شهری 
*محمدعلی جاوید

به  نقل  و  حمل  امروزه 
دغدغه  ترین  مهم  از  یکی 
پیچیده  و  شهروندان  های 
ترین مسائل مدیریت کالن 
آن تبدیل شده است.در واقع 
اهمیت حمل و نقل و تاثیرگذاری آن بر حوزه های 
اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، توسعه استراتژیک و 
... انکار ناپذیر است.از جهتی آلودگی های زیست 
محیطی، ایمنی، اتالف زمان و انرژی و معضالت 
ترافیکی از جمله مشکالتی است که می توان با 
میزان  نقل عمومی  و  از حمل  بکارگیری درست 
آن را کاهش داد.تاکسیرانی، اتوبوسرانی و بار از 
ارکان شبکه حمل و نقل درون شهری محسوب 
نقل  و  حمل  بخش  امروز  جهان  شوند.در  می 
ویژه  به  اقتصاد  زیربنایی  های  بخش  جمله  از 
جامعه شهری است که توسعه آن فرایند توسعه 
داشت. خواهد  دنبال  به  را  اقتصادی  همگون 
حمل و نقل با ایفای رابط میان بازار تولید و بازار 
مصرف پلی به سمت پیشرفت و تعالی است.بی 
عدالت  و  شهری  پایدار  توسعه  به  رسیدن  شک 
اجتماعی در بخش حمل و نقل در گرو همکاری 
توسعه  نبض  دارم  واثق  است.رجاء  فعاالن  همه 
ارزشمند  دستان  در  شهر  پویایی  و  اقتصادی 
فعاالن عرصه حمل و نقل می تپد.تالشگران این 
آگاه هستند که مسیر توسعه و  به خوبی  عرصه 
پیشرفت همواره با فراز و فرودهایی همراه است.
ارائه ی خدمت مطلوب  تالش بی خدمت برای 
مذکور  عرصه  فعاالن  کار  اساس  شهروندان  به 
است.اینجانب رو ۲6 آذرماه که به نام روز حمل 
و نقل آراسته شده است و یادآور تالش فعاالن 
پیشرت  افتخار،  عزت،  کسب  برای  عرصه  این 
حضور  به  است  شهری  های  شاخص  ارتقاء  و 
و  تبریک  نقل  و  حمل  عظیم  خانواده  اعضای 
به  احترام  ادای  کنم.ضمن  می  عرض  تهنیت 
و  اهتمام  اسالمی  انقالب  مقام  واال  شهدای 
سازمان  کارکنان  و  مسئوالن  مدیران،  تالش 
خدوم  همکاران  و  مسافران  و  بار  نقل  و  حمل 
نهیم. می  ارج  را  امانتدار  و  شریف  رانندگان  و 
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چرا گذر زمان برای افراد مسن
 سریع تر به نظر می رسد؟

زمانی که کودک بودیم ، آرزو داشتیم که گذر زمان سریعتر 
انجام بگیرد تا زودتر بزرگ شویم ؛ اما حاال بزرگ شده ایم 
و گویا زمان نیز با بزرگ  تر شدن ما سرعت می گیرد! با 
یک چشم بر هم زدن سال ها می گذرند، فصل ها بی معنی 
 می شوند و ما همچنان بزرگ و بزرگ تر می شویم. برخی 
جانب  از  تله  نوع  ما یک  برای  بزرگ شدن  می گویند 
زمان است؛ ما بزرگ می شویم و زمان فشرده تر، گویی 
می خواهد ما را به چالش بکشد و روی اعصاب ما راه برود. 
آیا شما تا به حال از خود پرسیده اید چرا این روزها مثل برق 
و باد می گذرند؟ مطمئناً پرسیده اید؛ دانشمندان نتوانسته اند 
پاسخی قانع کننده ارائه دهند؛ اما چند نظریه ی جالب دارند 
. یک نظریه  در خصوص گذر زمان برای افراد مسن بیان 
می کند که سرعت گذر زمان به میزان اطالعاتی که در 
یک بازه ی زمانی مشخص کسب کرده اید، بستگی دارد. 
وقتی شما مغز خود را با اطالعات بسیاری درگیر می کنید، 
به صورت خودکار، زمان بیشتری برای پردازش آن ها نیاز 
دارید و همین باعث می شود احساس کنید زمان طوالنی 
شده است و دیر می گذرد. هر موقعیت جدیدی که مغز ما 
با آن مواجه می شود، کلکسیونی از خاطرات را جمع آوری 
و آن ها را پردازش می کند. بنابراین اگر شما مغز خود را با 
کاری که به آن عالقه دارید، درگیر کنید، حجم عظیمی 
از اطالعات جمع آوری می کنید و پردازش آن ها به طول 
می انجامد، همین باعث می شود پردازش اطالعات، بیشتر 
احساس  و  بکشد  طول  داده اید،  انجام  که  کارهایی  از 
چه  اگر  است.  گذشته  دیرتر  شما  برای  زمان  می کنید 
متأسفانه این نظریه ها نمی توانند توضیح دهند که چرا هر 
چه سن افزایش می یابد ، زمان نیز کوتاه و کوتاه  تر شده 

و به  سرعت می گذرد.

قدرت اندیشه

  پیرمردي تنها در یکی از روستاهای آمریکا زندگي مي کرد .
 او مي خواست مزرعه سیب زمیني اش را شخم بزند اما 
 این کار خیلي سختي بود. فقط پسرش بود که مي توانست
 به او کمک کند که او هم در زندان بود .پیرمرد نامه 

اي براي پسرش نوشت و وضع را براي او توضیح داد :
»پسرعزیزم من حال خوشي ندارم چون امسال نخواهم 
توانست سیب زمیني بکارم . من نمي خواهم این مزرعه 
از دست بدهم،  چون مادرت همیشه زمان کاشت  را 
محصول را دوست داشت.   من براي کار مزرعه خیلي 
پیر شده ام. اگر تو اینجا بودي تمام مشکالت من حل 
اینجا بودي مزرعه  مي شد . من مي دانم که اگر تو 
را براي من شخم مي زدي.*طولی نکشید که پیرمرد 
این تلگراف را دریافت کرد: »پدر، به خاطر خدا مزرعه 
را شخم نزن، من آنجا اسلحه پنهان کرده ام«.ساعت 
4 صبح فردا  مأمور اف.بي.آی و افسران پلیس محلي 
در مزرعه پدر حاضر شدند و تمام مزرعه را شخم زدند 
بدون اینکه اسلحه اي پیدا کنند . پیرمرد بهت زده نامه 
دیگري به پسرش نوشت و به او گفت که چه اتفاقي 
افتاده و مي خواهد چه کند؟پسرش پاسخ داد : »پدر! برو 
و سیب زمیني هایت را بکار، این بهترین کاري بود که 

مي توانستم از زندان برایت انجام بدهم«.

خوشبختی
 رسیدن به خواسته ها نیست,

بلکه لذت بردن از داشته هاست...

راه موفقیت، همیشه در حال ساخت است؛ موفقیت 
پیش رفتن است، نه به نقطه پایان رسیدن.

آنتونی رابینز

بی تو من بلبل بی بال و پرم
بی صدا و خسته و دربه درم

بی تو من شب زده ای بی یارم
طعم سرد نفس مردابم

بدترین رفیقها آنهایی هستند که یک روز برای
 درد دلهایت، دلسوزی می کنند و روز دیگر

 با همان درد دلها، دلت را می سوزانند

خدایا ! شرمسارم از این همه ریا و دغل بازی! 
دلهایی که نور تو را ندیده اند

 اما زبان و ظاهر آنها تو را فریاد می زند

که  است  شخصیتی  ویژگی های  از  یکی  خودشیفتگی 
چگونه  اما  کند  دور  شما  از  را  دیگران  است  ممکن 
بررسی ها  هستیم؟  خودشیفته  انسان  یک  که  بفهمیم 
نشان داده اند معموال خودشیفته ها ویژگی هایی دارند 
که باعث می شود کمتر با بقیه آدم ها معاشرت و وقت 
گذرانی کنند چون خودشان را بهتر و باالتر از سایرین 
می بینند و ترجیح می دهند در مقام یک مدیراجرایی یا 
دوست  یک  مقام  در  تا  شوند  ظاهر  قوی  رئیس  یک 
صمیمی که همراه شما به کافی شاپ می آید و با هم 
نیاز  نظیر  ویژگی هایی  می خورید!  نوشیدنی  و  اسنک 
در  بی رحمی  و  آدم ها،  کنترل  به  تمایل  تایید،  به  دائم 
تامین نیازهای شان، تاثیر به سزایی در ارتقای رتبه  افراد 

خودشیفته دارد. 

۱. در ورزش جر می زنید: بعضی خودشیفته ها قلدر 
این  ویژگی های شان  آزاردهنده ترین  از  یکی  و  هستند 
برنده ای  و  بی جنبه  بازنده ای  هستند  مستعد  که  است 
ورزشی  مسابقه ی  یک  در  وقتی  مثال  باشند.  بی جنبه 
می بازند، سعی می کنند به داور اهانت کنند. وقتی برنده 
می شوند، به بازنده با دیده ی حقارت نگاه می کنند یا به 

آنها توهین می کنند.

اندازه ی  به  می کنید  احساس  دائم   .۲
خودشیفته  آدم های  نشده اید:  تقدیر  کافی 

“خودبزرگ پندار” هستند و همیشه از دنیا شکایت دارند.
آن ها عموما احساس می کنند لیاقت چیز بهتری را دارند 
و فکر می کنند تایید و تصدیقی را که سزاوارش هستند 

دریافت نکرده اند.

درون گرا،  نباشید،  بزرگ پندار  خود  اگر   .۳
مضطرب  و  تدافعی،  زودرنج،  حد  از  بیش 
به برطرف کردن  تمایل  تکبر، و  هستید:  خودبینی، 
ویژگی های  دیگران  گرفتن  نادیده  و  خود  نیازهای 
آن،  حالت  دو  هر  در  که  است  خودشیفتگی  اصلی 

مشترک است”.

هستند:  احمق  همه  دیگران  می کنید  فکر   .۴
بسیاری از خودشیفته ها عالمه  دهر هستند، به سختی 
نمی توانند  چون  می آیند،  کنار  دوستان  و  همکاران  با 
چیزی  درباره ی  دارد  احتمال  که  کنند  باور  را  این 
اشتباه کنند. این خودشیفته ها با حس برتری آشکاری 
نسبت به دیگران قدم برمی دارند و در تصمیم گیری ها 

رویکرد “راه من بزرگ راه است” دارند.

ناسزا  دیگران  به  دارید  دوست  واقعا   .۵
بیش تری  امتیاز  خودشیفتگی  در  که  افرادی  بگویید: 
دارند، ستیزه جو هستند و بیش تر از همتایان فروتن خود 

دشنام می دهند.

اغلب  خودشیفته ها  هستید:  پندار  زاهد  خود   .۶
چشم اندازهای  از  برتر  ذاتا  دیدگاه های شان  معتقدند 
برای شان  عمیقا  که  چیزی  ولی  است.  دیگر  آدم های 
ارزشمند است، توجهی است که از داشتن آن دیدگاه ها 

دریافت می کنند.

آدم ها  با  که  است  توجیه پذیر  برای تان   .۷
معموال  خودشیفته های”کینه جو”  کنید:  بدرفتاری 
پذیرفته  ضداجتماع  یا  انتقام جویانه  رفتارهای  می دانند 
ندارد  ایرادی  رفتارها  این گونه  فکر می کنند  اما  نیست. 
چون دایم احساس می کنند به آنها ظلم شده است.از این 
گذشته، اغلب تصور می کنند به آنها توهین شده است در 
صورتی که این طور نیست، یعنی دائما این جمله را از 

آدم ها می شنوند”منظورم این نیست! ”

۸. از این که رهبر دیگران باشید و برای شان 
خودشیفته ها  می برید:  لذت  کنید  تکلیف  تعیین 
عموما از مقام های رهبری لذت می برند، چون می توانند 
بازخورد  به  را  نیازشان  و  کنند  پیدا  تسلط  دیگران  به 

مثبت ارضا کنند.

۱۰. از درک احساسات نفرت دارید: این واقعیت 
این  بروز دهید،  احساسی  دیگر  که در حضور شخصی 
از نظر احساسی تحت  القا می کند که شاید  را به شما 

یا  فاجعه ی  حتی  یا  همسر،  خانواده،  دوستان،  تاثیر 
شکست گاه به گاه قرار بگیرید.به همین دلیل است که 

خودشیفته ها از آن بیزار هستند.

۱۱. جذاب به نظر می رسید و بهتر از آدم های 
دیگر لباس می پوشید:خودشیفته ها معموال شیک تر 

و از نظر فیزیکی جذاب تر ارزیابی می شوند.

منتظر حرف  فقط  کردن،  به جای گوش   .۱۲
دارند  تمایل  عموما  هستید:خودشیفته ها  زدن 
به طور  را  دست شان  باشند،  گفت وگو  محور  خودشان 
و  می کنند،  صحبت  بلند  می دهند،  حرکت  اغراق آمیز 
هنگامی که دیگران صحبت می کنند، با نگاه به اطراف 

بی عالقگی شان را نشان می دهند.

۱۷. از آدم ها بت می سازید:  با در نظر داشتن این 
هدف، خودشیفته ها سعی می کنند خود را به آدم هایی شبیه 
کنند که در تصورشان بی نقص هستند و وقتی پی می برند 
آن شخص آن طور که تصور می کردند بی عیب و نقص 

نیست واقعا ناامید می شوند.

کنید:  تحقیر  را  آدم ها  دارید  دوست   .۱۸
تا  را تحقیر می کنند  تعمدا دیگران  آدم های خودشیفته 

وجهه ای مثبت و رفیع برا ی خودشان حفظ کنند.
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حرف های ابریشمی موفقیت

شعر روز 

پیامک

عارفانه روز 

یک لحظه مکث کن

نگرش

آیه روز  

کیست آن که به شما روزی دهد اگر ]خدا[ روزی خود را ]از شما[ باز دارد ]نه[ بلکه در سرکشی 
و نفرت پافشاری کردند. سوره الملک, آیه 21 

حدیث روز  

امام باقر علیه  السالم :
حاجتهای کوچک خود را خرد و کم اهمّیت مشمارید ؛ زیرا محبوبترین مؤمنان نزد خداوند متعال کسی است که بیشتر درخواست کند .

سبک زندگی 

اگر این نشانه ها را دارید شما هم یک خودشیفته هستید

جدول کلمات                        

از   - لذیذ  غذایی   -1 افقي: 
دوست   -2 پرطرفدار  تنقالت 
تهران  استان  در  شهری   -
3-روانشناس  نازك  -جامه 
 - -كشكينه   REBT مبدع  
ماسك   -4 زیرانداز  نوعي 
5-واحد  ثروتمند   - بگو!   -
سنجش سطح - مسجدالحرام 
ساالد  چاشني   - عظمت   -
به  امر   - -پيك  6-ساحل 
 - قایقرانی  7-وسيله  شنيدن 
ارامنه  ساز   - زندگي  گذران 
8- فروغ - غضب - سایه زنی 
 - سرب  خاكه   -9 نقاشي  در 
درجه ارتشي - ترن زیرزميني 
 - متعجب  خوردني   -10
برقرار   - نمود  و  نمایش 
چوب   - آشغال  همراه   -11
خرس   - ماه  هاله   - تراش 
قمر   - جاودانگي   -12 فلكي 
ماركوني  اختراع   - مشتري 
و  توزیع  صيد،  سازمان   -13
تك  -جانور  ماهي  فروش 
تصدیق   -14 نقب   - سلولي 

هاي  جاذبه  از   - ادبانه  بی 
جنوبي  خراسان  گردشگری 
خانم  بازیگر   -  15 -ولگرد 
جنوبي  خيابان  بر  جيب  فيلم 

-فاقد آرامش 
غم  و  اندوه    -1 عمودي: 
ها   سرخس  رده  از  -گياهي 
2- قسمي چراغ خورا ك پزي 
 -3 ناگهاني   - گرم  تنه  نيم   -
نوعي   - و عشوه  ناز   - نيرنگ 
در  اصطالحي   -4 غذا  چاشني 
خوش  خط   - خودرو  صنعت 
حاجت   - تحقيرآميز  فریاد   -5
خاك   -6 پردلي   - خواستن 

 - درود   - عمارت   - مرغوب 
هرزآب 7- چشایي - كله قندي 
- نام پسرانه 8- فال می گيرد 
-بریان - كبوتر صحرا  9- ماه 
چهارم - زبان باستاني - قرابت 
10- واحد وزن سنتی - منشي 
كوشش   -11 آش   - ابوي   -
بزرگ  خم   - دستور   - كننده 
آگاهي  ها-  بقعه  از  دیدار   -12
شهري   - سراسر    -13 قدیم 
شده  خم  خوزستان-  استان  در 
نوعي   - جزیي  مقابل   -14
ساز - قطع های در خودرو 15- 
مركز ساحل عاج - بيانيه رسمي

جدول ۳9۵۶
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رزیرفاپسکانک12
خارفیلهدتیاور13
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اخالق، انصاف، کارخوب
سرلوحه خدمات ماست

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

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

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

اتوبــار آریــا  ترابــر

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

 09159634038
32414702

نی
می

تض
صد 

 در
صد

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

را تجربه کنید.   09158668002

به چند نیروی خانم
 برای کار در سالن زیبایی نیازمندیم.

32450229-09397690128

فروشگاه پخش لوازم یدکی خودرو با موقعیت 
عالی به صورت نقد و اقساط به فروش می رسد. 

09158254172

سالن زیبایی واقع در مدرس با کلیه 
لوازم و تجهیزات به صورت کلی و 

جزیی به فروش می رسد و در صورت 
تمایل ملک هم اجاره داده می شود. 
مناسب جهت سالن )ساعت تماس عصرها(

09017866642

کانال خبری: cinemaferdosi @تلگرام
Cinemaferdosi_Birjand اینستاگرام

خالتــور                                ثبت با سند برابر است                 
18:151516:3020:30شروع سانس

م    
 اما

: میدان
آدرس

ن: 32222134
تلف

حمل بار و اثاثیه منزل باکادری مجرب وماهر
جابجایی تخصصی اثاثیه منزل با کامیون بزرگ مسقف پتودار 

مخصوص حمل اثاثیه منزل، با کارگران مجرب و ماهر 
درامر جابجایی اثاثیه، همراه با تضمین جابجایی 

09157213571 - صالحی منش

نقاشی  ساختمان
انواع رنگ های روغنی ، پالستیک، اکرولیک ،  مولتی کالر،  کنیتکس، کناف و... با قیمت مناسب 

  09156633230- برگی

با مدیریت جدید کیفیت برتر را تجربه کنید 
طبـخ انـواع غـذا بـدون روغـن،پیتــــزا بـا 
گوشت تازه )شتر و گوساله( به دلخواه شما 
و انواع غذای ایتالیایی ، سوپ  
و پیک رایگان  هدیه

بــرای فرزندانتـــان 
دریافـــت نماییـــد.

پیتـزا پـازل 

 تلفن تماس: 32423131

آدرس: نبـــش پاســـداران 19

ساعت کار: 12 ظهر تا 2 بامداد

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

09357787955

نصب داربست فلــــزی
 با قیمت مناسب در اسرع وقت  

09153637507 - حسینی 

باغداران و زعفران کاران 
کود گاوی 100درصد صنعتی

09151614199

سمسـاری صـادق 
لوازم منزل و اداری شما را منصفانه خریداریم.

 09380160779 - 09151641464  علی آبادی

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

پخـش و نصـب 
ایزوگـام  شفیعـی

آسفالت )محوطه و پشت بام( و  قیرگونی
 32225494 - 09151630283   صیادشیرازی، مجتمع میرداماد، واحد 98
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کاراته کای درمیانی خراسان جنوبی
 قهرمان مسابقات کشوری شد

حسینی- رئیس هیئت کاراته خراسان جنوبی، از کسب مدال طالی مسابقات 
کشوری توسط کاراته کای استان خبر داد و عنوان کرد: جلیل احمدی با غلبه 
بر حریفان خود در مسابقات قهرمانی کشور سبک ساکاموتو موفق به کسب 
مقام قهرمانی شد. احمدی پیما ادامه داد: همچنین در مراسم اختتامیه این 
مسابقات از سید شاهرخ حسینی، رحمان خدادادی و سعید شعبانی )3 داور 

اعزامی از خراسان جنوبی( به دلیل قضاوت عادالنه تقدیر شد.

فدراسیون ورزشهاي پهلواني وزورخانه اي کشور

ازاستاد حبیب اهلل شاعرزاده مرشدجوان بیرجندي براي حضوردرتیم ملي 
ورزشهاي زورخانه اي جمهوري اسالمي ایران دعوت کرد.

صنعت نفت و چالش بازی با سرخابی ها در 6 روز!

طالیی پوشان فوتبال آبادان بعد از این بازی با پرسپولیس باید به مصاف 
استقالل تهران بروند. آنها در هفته شانزدهم لیگ برتر روز 3 دی ماه 
میهمان استقالل هستند تا سخت ترین دوران مربیگری کمالوند که ناشی 
از برنامه ریزی سازمان لیگ است، رقم بخورد.بر این اساس نفتی ها در 
فاصله 6 روز دو بازی در تهران و در ورزشگاه آزادی مقابل پرسپولیس و 

استقالل انجام می دهند که کار بسیار دشواری است.

نکته ای که قبل از خرید
 ماسک مو باید بدانید

، موهای  مو  از ماسک  استفاده  از  قبل  رکنا- 
خود را بشناسید.اینکه موهایتان خشک یا چرب 
باشد یا موهای صاف یا فرفری داشته باشید در 
انتخاب نوع ماسک مو باید در نظر گرفته شود . 
استفاده از ماسک موهای خشک برای موهایی 

که چرب هستند انها را چربتر کرده و اسباب 
ریزش انها را فراهم می کند در مورد موهای 
باشد  اندازه می  به همین  اهمیت  خشک هم 
.برای موهای فرفری و وز باید از انواع خاصی 
از ماسک مو استفاده کرد همانطور که ماسک 
موهای صاف متفاوت خواهد بود . پس نوع 
و جنس موهایتان را بشناسید و بعد اقدام به 

استفاده از ماسک کنید.

جام جم-گاهی اوقات سیستم بیولوژیکی شما می تواند در مسیر الغر 
شدن حسابی غافلگیرتان کند.لیستی که پیش روی شماست از 5 روش 
عجیب و غریب اما موثر در مسیر از سوزاندن کالری ها پرده برمی دارد که 

اتفاقا به راحتی قابل دسترسی هستند؛1- با روغن نارگیل آشپزی کنید:
این یک نمونه کامال عجیب است. این روغن حاوی نوعی چربی خاص 
به نام تری گلیسیرید با زنجیره متوسط )MCTs( است که می تواند 

تعداد کالری هایی را که یک فرد می سوزاند در مقایسه با سایر دیگر 
چربی ها بیشتر کند. 2- به عکس ها و تصاویر غذا نگاه کنید: مطالعات 
نشان داده است نگاه کردن به زنجیره بی پایانی از تصاویر و عکس های 
غذاهای خوشمزه به شما کمک می کند تا این غذاها برای خوردن دیگر 
آنقدری که باید جذاب نباشند.3- بازی  های کامپیوتری اشتهای شما را 
کور می کنند:برخی بازی های رایج در فضای مجازی یا کامپیوتری فقط 

برای سه دقیقه هم می توانند در از بین بردن اشتها تاثیرگذار باشند 4- به 
احساسات خود اهمیت بدهید:یک مطالعه نشان داده است توجه کردن به 
احساسات یک استراتژی قوی و چه بسا قدرتمندتر از دانش مواد مغدی 
برای کاهش وزن است. 5- از بشقاب های کوچکتر استفاده کنید:میک 
مطالعه نشان داده است اگر از بشقاب های کوچکتر استفاده کنید، غذاهای 

کمتری خورده و کالری کمتری مصرف  می کنید.

5 روش غافلگیرکننده برای الغر شدن

مواد غذایی که به افزایش تمرکز 
شما کمک می کنند

ندارد  وجود  جادویی  ماده  هیچ  دکتر-  الو 
یا  دهد  افزایش  را  شما  )ای-کیو(  که 
مانند  مواد  از  برخی  اما  باهوش کند  شمارا 
شمارا  انرژی  می تواند  که  هستند  کافئین 
کند  بیشتر  را  شما  تمرکز  و  داده  افزایش 

کند.  هوشیارتر  شمارا  می تواند  قهوه   -1
افزایش هوشیاری می شود  باعث  2- شکر 
به همین دلیل است که مصرف یک لیوان 
حافظه  تقویت  باعث  روز  در  میوه  آب 
توانایی های  و  فکر  قدرت  مدت،  کوتاه 
کامل  خوردن صبحانه   -3 می شود.  ذهنی 
ماهی   -4 می کند.  تأمین  را  مغز  سوخت 

یک غذای کامال مغزی است.

عادت های بدی که دندان های شما
 را خراب می کنند

الو دکتر- خیلی از مردم که این عادت ها را دارند 
فکر می کنند که بی ضرر است.1-جویدن یخ:اما 
را  آن ها  می تواند  یخ ها  روی  دندان  دادن  فشار 
بخراشد و یا حتی باعث شکستن آن ها شود حتی 
خوردن آب و غذای یخ و سرد می تواند به دندان 

آسیب برساند.2- آب نبات و نوشابه:خوردن ابنبات 
و شکالت های شیرین باعث پوسیدگی دندان ها 
می شود. نگه داشتن این حجم از شکر و اسیدها 
آسیب فراوانی به مینای دندان وارد می کند. 3-باز 
سس،  نوشابه،  درب  کردن  دندان:باز  با  کردن 
ایجاد  دندان ها  برای  مشکالتی  می شود  باعث 
کند.7- خوردن قهوه:رنگ تیره و اسیدیته قهوه 
می تواند به مرور باعث زرد شدن دندان می شود.

بهترین منابع غذایی برای کلسیم 
و ویتامین D را بشناسید

خبرآنالین-بدن شما به ویتامین D و کلسیم نیاز 
دارد اما آیا به اندازه کافی آنها را دریافت می کنید؟ 
بیشتر مردم با کمبود این دو مواجه هستند. حتما 
می دانید که لبنیات حاوی کلسیم هستند اما باید 
دیگر منابع غذایی غنی از کلسیم را هم بشناسید 

که شامل این خوراکی ها می شوند: اسفناج، کلم، 
بامیه، سویا، لوبیای سفید، برخی از ماهی ها مانند 
که  غذایی  مواد  .اما  است  سالمون  و  ساردین 
منابع غنی از ویتامین D محسوب می شوند به 
این ترتیب هستند: ماهی های دارای اسید چرب 
امگا3 مانند سالمون، برخی محصوالت لبنی، 
آب پرتقال، شیر سویا،  جگر گاو، پنیر و زرده 

تخم مرغ است .

چگونه متوجه کمبود ویتامین E در 
بدن خود شویم؟

خاصیت  با  واقع  در   E دکتر-ویتامین  الو 
آنتی اکسیدانی خود به تقویت سیستم ایمنی 
بدن کمک می کند و به طور طبیعی در طیف 
ویتامین  دارد.  مواد غذایی وجود  گسترده ای 
E در واقع با خاصیت آنتی اکسیدانی خود به 

می کند  کمک  بدن  ایمنی  سیستم  تقویت 
مواد  گسترده ای  در طیف  طبیعی  طور  به  و 
عالئم  دارای  شما  دارد.اگر  وجود  غذایی 
 E ویتامین  کمبود  با  احتمااًل  باشید  زیر 
به دکتر مراجعه  بهتر است  و  مواجه هستید 
یا  تعادل-درد  و  رفتن  راه  در  کنید:مشکل 
ضعف عضالنی-اختالالت بینایی-مشکالت 

عمومی در سالمتی است . 

گاز گرفتی و فوت جوان ۲۴ ساله در خیابان کارگران

مدیر روابط عمومی آتش نشانی با اعالم  خبر 
گاز گرفتگی فرد جوان در خیابان کارگران عنوان کرد 
:  پرسنل ایستگاه شماره 4 آتش نشانی  به موقعیت 
حادثه اعزام و پس از رسیدن به محل با جسد فرد 
24 ساله که دچار گاز گرفتگی شده بود رو برو شدند.
امیرآیادیزاده  خاطر نشان کرد:  آتش نشانان با انجام 
را  ایمن و موقعیت حادثه  را  ایمنی محل  اقدامات 
جهت انجام مراحل قانونی تحویل عوامل انتظامی 
دادندبه گفته ی وی  این حادثه بر اثر رعایت نکردن 
نکات ایمنی و استفاده از شعله پلوپز به عنوان وسیله 

گرمایشی  در محیط بسته اتفاق افتاده است.

 واژگونی پراید در کیلومتر ۴۵ 
محور نهبندان-زاهدان 

بر اثر واژگونی پراید در کیلومتر 45 محور نهبندان زاهدان 1 نفر مصدوم 
شد.مصدوم پس از رهاسازی توسط نیروهای هالل احمر و اورژانس  روانه 

بیمارستان شد .علت حادثه در دست بررسی است. 

 نجات کویرنوردان گرفتار  در کویر

با  که  کویرنورد  بشرویه،پنج  نیگنان  عملیاتی  پاسگاه  ماموران 
خودرو در کویر این شهرستان گرفتار شده بودند را نجات دادند. 
که  این  به  توجه  گفت:با  بشرویه  شهرستان  انتظامی  فرمانده 
بعد  نبود،  دست  در  کویر  در  شده  گرفتار  افراد  دقیق  موقعیت 
حوض  محدوده  در  نوردان  کویر  جستجو،  ساعت  سه  حدود  از 
با تالش ماموران  علی جمال در سه کیلومتری مشاهده شدند و 
قسمتی  بودن  العبور  به صعب  توجه  با  و  خارج  رمل  از  خودروها 
خودرو  محلی،  دار  کمک  خودرو  دستگاه  یک  کمک  با  مسیر،  از 
غیر  گردشگران  این  افزود:  شدند.وی  هدایت  جاده  مسیر  به  ها 
بومی بودند و به دلیل وسعت منطقه و نبود راهنمای محلی، راه 

خود را گم و گرفتار رمل های بیابان شده بودند.

امالک و 
مستغالت

 فروش یک واحد آپارتمان 
خیابان جوادیه ، بلوار میالد

فی توافقی
09156653708 

فروش آپارتمان سپیده 13 
طبقه روی پیلوت، 90 متر

 امکانات کامل 
09155616598

فروش60 متر زمین تجاری 
حاشیه صیاد شیرازی

 فی توافقی
091556150۴3 

فروش300مترمربع زمین مسکونی
 با سند ششدانگ واقع در آرین 

شهر ، فی ٢0 میلیون 
09153638٢97

واحد های مسکونی بنیاد
مسکن،حاجی آباد همکف، کامل، 
دوخواب، شمالی فی 65 م، وام 

ندارد  09153638٢97

منزل دوبلکس حاجی آباد، شمالی
 دارای سند مسکونی زیربنا180متر

و زمین 1٢0متر  
فی کارشناسی  09151633771

فروشی یامعاوضه باماشین
 ٢50مترزمین حاشیه 

خیابان امام علی)ع( واقع درامیرآباد
0915163889٢

فروش منزل ویالیی
واقع در مود
تلفن تماس:

0915163889٢

فروش  یا معاوضه آپارتمان
 ویک مغازه با هم، ۴5م 

در چهکند 
091556٢5٢97

فروش ویالیی
 نزدیک مسجد النبی)ص(

 فی70م
0915091٢39۴

فروش ٢15 مترزمین مزروعی 
سنددار،انتهای خیابان شهید آهنی 

غفاری
0919۴19۴305 

خریدارآپارتمان محدوده شهر 
بیرجند حدود80 میلیون

 و وام دار می باشم
0919۴19۴305 

فروش منزل حاجی آباد، جنوبی 
170متر سند ششدانگ 

 پروانه ساخت ونقشه ساخت
09151611516

  
فروش یا معاوضه با خودرو
 مسکن مهر 75متر،٢خوابه،

طبقه ۴
090٢761136۴ 

خریدار زمین یامنزل کلنگی
 درخیابان صمدی، قائم)عج( 

خیرآباد وبافت فرسوده
091556٢5٢97 

فروش واحدآپارتمان 
136متر.٢خوابه.بدون وام،

خ انقالب،مجتمع پرستاران.95م
0915161۴71٢

زمین فروشی ورودی خراشاد
 سندثبتی چشم اندازعالی

 فی 30م
0939561۴٢٢0 

فروش یا معاوضه  دو زمین 
٢00متر و 100متر، نقد و اقساط  

باسند ،معصو میه پایین
 091556٢5٢97 

مسکن مهر 9 دی
 با کلیه امکانات پرده، پکیچ، آیفون 

تصویری،کمددیواری و....
فی ۴6م    0915٢651٢9٢

منزل فروشی یا معاوضه 
سند ششدانگ، دوطبقه، دونبش

 شمس آباد
09159611557

منزل مسکونی قدیمی مفتح
 ٢0 متراژ 170 متر شمالی

 فی: ٢15 م
09151601٢86

فروش منزل ویالیی،حاجی آباد 
130 متر،  100 متر زیر بنا، فی 
85 م یا معاوضه در سطح شهر 

0915361377۴

ملکی سه طبقه زمین 1۴6 متر زیر 
بنا ٢96متر ،کلیه امتیازات  
سند ششدانگ  ، جمهوری  

09157٢3۴706

منزل فروشی چهکند تمام اسکلت
 تازه ساز، شیک، 13۴متر

 زمین 10٢متر بنا
09157٢3۴706

فروش زمین مغازه تجاری 50 متر، 
معصومیه، آینده دار، دوکله

قیمت استثنایی
0915160788٢

آپارتمان،تک خواب،6٢متر 
الهیه،نقدومعاوضه با خودرو 

فی3٢م+وام30م 
09158637376

آپارتمان 75متر، خ مهزیار
 اقساط پرداختی 58 قسط 

نقدی 55 م
 09358۴۴0859 

رهن و 
اجا ره

سوئیت دانشجویی ،مفتح، 
دارای امتیاز گاز و برق مجزا

اجاره 1۴0تومان و 500تومان رهن 
09157910116

 190متر زمین٢نبش30 متربنا
امتیاز آب,برق ,گاز، چهکند
فی85م یامعاوضه بابلدوزر

0915963317٢

زمین مشاع80 متر
 نقد و اقساط ، زیر فی

 ابتدای جمهوری اسالمی 
0915۴815703

منزل فروشی دستگرد
خیابان ٢0 متر، زمین 1٢5 متر، 
بنا 90 متر پایان، کار امتیازات 

کامل 091566۴665٢ 

خریدارمنزل ویالیی زمین 300 الی 
360 متر محدوده معلم ،غفاری، 

توحید، جماران، مدرس
09155616598 

خریدارمنزل ویالیی 
تا٢60تومان،محدوده مفتح،
نبوت، توحید،سجاد،بهشتی

0990981180٢

فروش ٢15 مترزمین مزروعی 
سندداردرانتهای خیابان شهید 

آهنی غفاری بیرجند
0919۴19۴305 

منزل واقع درخیابان شهدا 
500 متر،1۴اتاق 

باتوافق اجاره داده می شود. 
091516۴6818

جویای کار

جویای کار باسابقه چندسال
 کاردرمرغداری و بردستی نان 

سنگک  تلفن تماس:
09159595٢33

به تعدادی راننده با ماشین تمام 
وقت و نیمه وقت جهت کار در 

آژانس نیازمندیم
0915936907٢

 به تعدادی راننده تمام وقت
 جهت کار در آژانس

  نیازمندیم 
091596۴3980

آشپزماهر
 جویای کار
 5سال سابقه

 093633۴7۴08 

به تعدادی راننده برای کار 
در آژانس نیازمندیم

شماره تماس
 0938561۴65۴ 

 به  یک کارگرمرغداری ماهر 
نیازمندیم

تلفن تماس
091596۴75٢3

به یک شاگردنوجوان
 برای کابینت سازی دائمی

 نیازمندیم
091596۴۴583

به تعدادی راننده تمام وقت
 با خودرو جهت کار در آژانس واقع 

در مهرشهر نیازمندیم
0935۴531600

به تعدادی راننده تمام وقت
 با خودرو جهت کار در آژانس 

 نیارمندیم. 
091596٢9٢53

به تعدادی راننده با ماشین
 جهت کار در آژانس

 نیازمندیم. 
09385615٢۴۴

به تعدادی راننده باخودرو
جهت سرویس دهی اینترنتی 
باشرایط ویژه  در مهر شهر 
نیازمندیم 0935۴531600 

راننده باماشین جهت کاردرآژانس 
نیازمندیم

 ترجیحابازنشسته
09331۴8٢۴٢5

به دو نفر همکار 
جهت کار در سالن زیبایی

 نیازمندیم
0990977۴7۴3

 به یک خیاط خانم جهت کار 
در تولیدی مبلمان واقع در فلکه 

توحید نیازمندیم
09156553731 

خودرو 
پراید

فروش پراید مدل 78، یک گلگیر 
رنگ، بیمه 1 سال، تخفیف بیمه 

کامل، رنگ دودی
 فی: 7 م 09151601339

پراید 8۴سفید
تمام رنگ

تلفن تماس
091596۴66۴٢

فروش پراید89
1سال بیمه

 تخفیف کامل
091596159٢8

13٢دوگانه کارخانه سفید
بی رنگ بیمه یک سال مدل 87

قیمت13/500م
09385608۴17 

پراید 13٢ مدل 90، فول ،سفید
بیمه یک سال بدون رنگ، 

 فی1۴/800م فقط نقد
09159373100

خودرو 
پژو

فروش ۴05 مدل 83 
موتور تمیز، ۴ سال خوابیده 

فی: 10/500م 
0915603389٢

 v8 فروش ٢06 اس دی
مدل 9۴ رنگ سفید

فوق العاده تمیز و فنی
09155610۴78 

فروش دو دستگاه پارس
 کالس 15 
فی فقط ۴٢م

09153635766

خریدار پژو ٢06،سمند دو گانه
EF7 مدل 90،  91به باالتمیز 
،کم کار، خانگی نقد به شرط 
کارشناسی  0915665998٢

۴05 دوگانه مدل96-95 
به قیمت خریدارم

تلفن تماس:
09195513890

فروش پژو ۴05 مدل 89 بیمه 11 
ماه تخفیف کامل، رنگ دار 
 رنگ نقره ای معاوضه باپراید

 091566۴665٢

فروش پژو روآ مدل88، بیمه 
یکسال، تخفیف کامل،5 حلقه 
الستیک نو،تک گانه،کم کار 
وخانگی  091566659٢٢

،tu5 ،فروش پارس
 سفید  

تلفن تماس:
09156665٢17 

خودرو 
متفرقه

فروشی موتورکاوازاکی 100
الستیک نوموتور

تازه تعمیر
 0915163889٢

فروش
 پی کی وهاچبک

تلفن تماس:
091596159٢8 

 لیفان 5٢0و1۴1
خریدارم

تلفن تماس:
09156653701

فروش تیبا ٢ مدل 9۴ ، بیمه 7 ماه
 بدون رنگ بسیار مرتب و تمیز

 با لوازم اضافه
091516307٢0

سواری پیکان مدل81، دوگانه 
کولردار بی رنگ، تخفیف بیمه 

کامل،  فی5٢00م
091556٢6۴٢6

فروشی پی کی مدل 8۴ 
رنگ فابریک، تخفیف از اول 

فی توافقی
 09158610187 

پی کی تمیز خریداریم.
 لطفا پیام دهید

تلفن تماس:
091583۴7٢17

متفرقه

خریدار دستگاه پخت پفیال
 با قیمت مناسب هستیم

تلفن تماس:
0915561٢89٢

تانکر یا منبع نفتی شما را 
پر یا خالی  توافقی
 یا نقدا خریداریم .
09153637٢00

فروش مقداری
 پوشاک بچگانه

 به قیمت خرید 
09151639008

اجناس مغازه
 به فروش می رسد

تلفن تماس:
0935٢35٢۴5۴

فروش باسکول اتحاد صد کیلوهی
 در حد استفاده نشده 

قیمت توافقی
09155617٢06

خریدار سیلندر گاز 
 50 کیلویی 
 شماره تماس

0937٢116336 
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7
اعالم آمادگی سرمایه گذار خارجی 

برای باروری ابرها در خراسان جنوبی

بیرجند،  های  شهرستان  مردم  خبر-نماینده  گروه 
خوسف و درمیان در مجلس از اعالم آمادگی سرمایه 
گذار استرالیایی برای اجرای پروژه بارورسازی ابرها 

در استان خبر داد. عبادی با اشاره به دیدار با شرکت 
سرمایه گذاری استرالیایی در خصوص باروری ابرها، 
اظهار کرد: این شرکت ادعای داشتن تکنولوژی و 
امکانات به روز و بسیار خوبی را در زمینه باروری ابرها 
 داشته است. وی بیان کرد: بر اساس صحبت های 
تواند می  کرده  گذارعنوان  سرمایه  این   ارائه شده 
استان  در  را  باران  افزایش  درصد   ۲۰ الی   ۱۵
کنون  تا  شرکت  این  کرد:  عنوان  وی  بزند.   رقم 
طرح های علمی خود را در چندین کشور اجرا کرده 

که خوشبختانه موفق نیز بوده اند.

بهترین کار در وضع کنونی
حفظ منابع آبی موجود است

رضایی-روز گذشته ، جلسه تودیع و معارفه صفوی 
نژاد به عنوان مدیر آب و فاضالب روستایی استان 
بیان  نژاد  صفوی  شد.  برگزار  فرماندار  حضور  با 
کرد:موضوع آب رسانی به مناطق استان موضوعی 
بوده است که همیشه به آن تاکید داشته ایم ولی 
با توجه به مشکالتی که با آن روبه رو هستیم در 
شهرستان بیرجند برنامه ریزی انجام نشده است و این 
موضوع آبرسانی به نقاط استان به این راحتی امکان 
پذیر نیست.وی ادامه داد:از ۱6۱ روستای باالی ۲۰ 
خانوار ۵7 روستا آبرسانی نشده اند و همچنین ضریب 
بهره وری بیرجند به عنوان مرکز استان 66 درصد 
است که از برخورداری نسبت به مجموعه کل استان 
هم پایین تر است.صفوی نژاد اظهار کرد:در موضوع 
با  ببرید  دست  جا  هر  در  روستاها  به  رسانی  آب 
مشکالت فراوانی روبه رو خواهید شد  ولی هنر ما باید 
این باشد که رعایت انصاف را در این امر داشته باشیم.
وی ادامه داد:در استان 3۵ درصد هدر رفت واقعی  
آب وجود دارد و همچنین ۱۱۰۰ تا ۱۲۰۰ کیلومتر 
مشکل شبکه آب رسانی که اگر با استفاده از تمام 
تفاهم نامه ها و تخصیص ها، 9۰ تا ۱۰۰ کیلومتر در 
 سال می توانیم اصالح کنیم اصالح وضع موجود  ،
 : کرد  بیان  کشید.صفوی  خواهد  طول  سال   ۱۰ 
بهترین کار  حفظ منابع آب موجود است که برای 
 این امر باید نقاط که هدر رفت باالی آب  را داریم ،
 شناسایی کنیم و دوم اینکه نیاز به مشارکت مردمی 
و دهیاری ها در این زمینه  داریم.وی ادامه داد: با 
 توجه به اینکه در ۱۱ شهرستان استان شهرستان هایی 
 هستند که از لحاظ آب رسانی در حد صفر هستند ،
امسال کیفی شده است و وظیفه ماست  اعتبارات 
 . کنیم  استفاده  اعتبارات  این  از  نحو خوبی  به  که 

ضرورت مبارزه جدی اصناف
 برای جلوگیری از پولشویی

کاوش- مشاور مبارزه با پولشویی معاونت اقتصادی 
و بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره 
به این که پولشویی فضای کسب وکار را در کشور 
ناامن  کرده و به آن آسیب وارد می کند ، خاطرنشان 
کرد: اصناف در راستای مبارزه با پولشویی باید با 
حساسیت تمام مشاهدات غیرمعقول را در معامالت 
آموزشی  کارگاه  کنند.  می  گزارش  سریعا  بزرگ 
تروریسم صبح  مالی  تامین  و  پولشویی  با  مبارزه 
اثرات  از  یکی  گلپور  جمشید  شد.  برگزار  دیروز 
تخریبی پولشویی را فرار از مالیات دانست و افزود: 
برخی از سرمایه داران حتی یک ریال هم مالیات 
به  بزرگی  آسیب  خود  این  که  نمی کنند  پرداخت 
اقتصاد وارد کرده و نوعی پولشویی به شمار می رود. 

ثبات قیمت مسکن در بیرجند

امالک  مشاورین  اتحادیه  سیما-رئیس  و  صدا 
بیرجند  شهر  در  مسکن  بازار  گوید:  می  بیرجند 
بیان  با  اربابی  علیرضا  است.  رسیده  ثبات  به 
اینکه قیمت مسکن در بیرجند تا پایان سال تغییر 
نخواهد کرد افزود: هم اکنون بهترین زمان برای 
اینکه  بیان  با  وی  است.  مسکن  فروش  و  خرید 
است  شده  کوتاه  مسکن  بازار  در  دالالن  دست 
هستند  واقعی  خریداران  مسکن  خریداران  گفت: 
که مسکن را به قصد سکونت خریداری می کنند.
رئیس اتحادیه مشاورین امالک بیرجند با اشاره به 
فروش  گفت:  مسکن  خرید  برای  تقاضا  افزایش 

مسکن در بیرجند ۵ درصد افزایش یافته است.

مدیرعامل شرکت کویرتایر :

در مراسم تودیع و معارفه مدیرکل بیمه سالمت عنوان شد

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

بخش حمل و نقل تاثیر بسزایی در برندسازی محصول دارد

مناطق محروم در توزیع اعتبارات و محاسبات مرکز موردتوجه قرار گیرد

آغاز ثبت نام انتخاب کارگران و گروه های کار نمونه
گروه خبر- ثبت نام انتخاب کارگران و گروه های کار نمونه در خراسان جنوبی آغاز شد. مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گفت: 
ثبت نام کارگران و گروه های کار نمونه برای رقابت در بیست و نهمین جشنواره تجلیل از کارگران و گروههای کاری و واحد نمونه استان 
انجام می شود. متقاضیان تا ۲۵ دی فرصت دارند با مراجعه به سایتhttp://emtenan.mcls.gov.ir نسبت به ثبت نام اقدام کنند.
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برترین های سومین جشنواره شعر 
طنز خراسان جنوبی تجلیل شدند

    
پیشه ور - مدیر کل فرهنگ ارشاد و اسالمی استان با 
بیان اینکه همزمان با برگزاری اختتامیه سومین جشنواره 
شعر طنز خراسان جنوبی از نفرات برتر این جشنواره 

کرد:نتایج  شد،عنوان  قدردانی  مسئوالن  حضور  با 
 آرای هیات داوران »محمدعلی رحیمی، سید سعید 
عندلیب و مجید خزاعی وفا« سومین جشنواره شعر 
طنز استان اعالم شد:محبی افزود:  هیات داوران به 
اتفاق آراء،  لوح تقدیر به همراه مبلغ 3 میلیون ریال 
وجه نقد را به عادله پور عاشوری و علیرضا کوچی از 
بیرجند، هادی دانش مقدم از فردوس و سید محسن 
موسوی از سربیشه  و عبدا... حیدری از خضری دشت 
بیاض برای کسب عنوان شایسته تقدیر اهداء کرد.  
تندیس  آراء،   اتفاق  به  داوران  هیات  وی  گفته  به 
جشنواره به همراه لوح تقدیر و مبلغ ۵ میلیون ریال 
وجه نقد را به »غالمسحین یکه خوانی« از سربیشه 
به عنوان برگزیده سوم اهداء کردند.وی خاطرنشان 
کرد:  هیات داوران به اتفاق آراء،  تندیس جشنواره به 
همراه لوح تقدیر و مبلغ 6 میلیون ریال وجه نقد را به 
»محمدحسین بهدانی« از بیرجند به عنوان برگزیده دوم 
اهداء کرد. مدیر کل فرهنگ ارشاد و اسالمی استان 
تاکید کرد: الزم به ذکر است؛هیات داوران هیچ یک 
 از آثار ارسالی را به عنوان برگزیده اول انتخاب نکرد.

اعضای اصلی و علی البدل هیات 
بدوي رسیدگي به تخلفات اداري 
استانداري منصوب شدند

دادرس مقدم-طی احکامی جداگانه از سوی رحماني 
فضلي وزیر کشور، مسعود قلي زاده با حفظ سمت 
به  رسیدگي  بدوي  هیات  اصلي  عضو  عنوان  به 
 تخلفات اداري کارکنان استانداري خراسان جنوبي ، 
مدت  به  استان  هاي  و شهرداري  تابعه  واحدهاي 
3 سال منصوب شد.همچنین از سوي وزیر کشور، 
محمد فرهادي و حسین موهبتي زهان نیز با حفظ 
بدوي  هیات  البدل  علي  اعضاي  عنوان  به  سمت 
استانداري به  اداري کارکنان  به تخلفات  رسیدگي 

مدت 3 سال منصوب شدند. 

ایمن سازی 12 نقطه حادثه خیز
 نیازمند بیش از14 میلیارد تومان اعتبار

جاده ای  نقل  و  حمل  و  راهداری  تسنیم-مدیرکل 
برای  کار  اولویت  اینکه  بیان  با  جنوبی  خراسان 
نقاطی است که بیشترین میزان تلفات را داشته که 
می توان آن نقطه را با کمترین هزینه رفع نقص کرد 
یادآور شد: امسال رفع نقص ۱۲ نقطه پر تصادف 
در دستور کار است و اجرای این مهم نیازمند ۱4 
برای  و  است  اعتبار  تومان  میلیون  و 4۰۰  میلیارد 
رفع نقاط دارای تصادف هم تا پایان امسال3 میلیارد 
براساس اولویت در دستور کار قرار می گیرد. شهامت 
با بیان این که 34 دوربین ثبت تخلفات سرعت در 
جاده های استان، سرعت و تخلف های خودروها را 
کنترل می کنند هزینه هر دوربین ۲7۰ میلیون تومان 
است. وی گفت: 77 درصد از راه های شریانی نیازمند 
ارتقاء به بزرگراه است. شهامت، میزان تلفات جاده ای 
در مدت مشابه سال گذشته را ۱۱۵ نفر اعالم کرد 
که آمار 7 ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال 
گذشته 9.6 درصد رشد را نشان می دهد. وی حجم 
سرمایه گذاری انجام شده در حوزه راه در استان را 
حدود ۱۰ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اعالم و تصریح 
کرد: همچنین یک هزار و 3۰۰ میلیارد تومان نیز 
از طریق بخش خصوصی در استان سرمایه گذاری 
 شده است. شهامت به شناسایی 98 قوس تند در
  راه های استان اشاره کرد و تاکید کرد: رفع مشکل این

 قوس ها نیاز به 49 میلیارد تومان اعتبار دارد.

تسهیالت ویژه برای مالکان
 تاکسی های فرسوده 

گروه خبر-شهردار بیرجند گفت: تسهیالت ویژه ای 
برای مالکان تاکسی های فرسوده در نظر گرفته شده 
است. جاوید گفت: زیرساخت توسعه ناوگان حمل 
بهره گیری  و  مشارکت بخش خصوصی  با  نقل  و 
دارد.جاوید قرار  اولویت  در  موجود  ظرفیت های   از 
و  کارگران  کارمندان،  آموزان،  دانش  کرد:  اظهار 
نقل  و  حمل  ناوگان  از  سهم  بیشترین  شهروندان 
عمومی را در اختیار دارند.وی بیان کرد: بر این اساس 
روزانه 3۵ تا 4۰ هزار نفر از ناوگان تاکسیرانی و بیش 
از ۵۰ هزار نفر از خدمات اتوبوسرانی بهره مند می شوند.

یک ساعت با محیط بان 
در مدارس خراسان جنوبی

خراسان  زیست  محیط  حفاظت  مدیرکل   - ایرنا 
جنوبی گفت: با توجه به موفقیت های طرح ساعتی 
با محیط بان در سال تحصیلی گذشته این طرح 
در سال جاری هم برای دانش آموزان دبیرستانی 

سراسر استان در حال اجراست.  

*  معاون صنایع دستی با بیان اینکه قاین، خوسف 
و نهبندان به عنوان شهرستان های برتر در دومین 
نمایشگاه سراسری صنایع دستی شناخته شدند گفت: 
گلیم خراسان شمالی، حصیر گیالن و نقاشی روی 

شیشه همدان استان های برتر معرفی شدند.
* مسئول اداره نگهداری راه اداره کل راهداری و 
حمل و نقل جاده ای از روکش آسفالت ۲89 کیلومتر 

از راه های استان طی 8 ماهه سال جاری خبر داد.
* جانشین سازمان بسیج سازندگی گفت: تاکنون 
ساخت سکوهای مورد نیاز کانکس ها برای ۱9۰ 
سکو به پایان رسیده و ۱۲۰ کانکس، 9 باب سرویس 
بهداشتی و سه باب حمام هم نصب و تکمیل شده و 

مابقی کانکس ها در حال نصب است.
و  روزها  بازار  سطح  در  بار  وتره  میوه  توزیع   *
به  هفته  این  بیرجند  شهر  سطح  روزبازارهای 
مناسبت شب یلدا، یک ونیم برابر افزایش می یابد.

اخبار کوتاه

اجازه آسفالت شکافی تا هستم نمی دهم!
حسینی- شهردار بیرجند با اشاره به این که 
برای  کرده  اعالم  فاضالب  و  آب  شرکت 
اعتباری  مهرشهر  فاضالب  طرح  اجرای 
برای  شهرداری  تاکنون  کرد:  تصریح  ندارد، 
 انجام فاضالب این منطقه صبر کرده بود ولی 
نمی توان مردم را معطل گذاشت. جاوید تاکید 
کرد: ما آسفالت را انجام می دهیم و تا زمانی 
که شهردار هستم اجازه آسفالت شکافی را به 

هیچ شرکت و دستگاهی نمی دهم. 
صبح دیروز جلسه شورای شهر با دستور کار 
و  عمران  های  کمیسیون  های  نامه  قرائت 
برنامه و بودجه برگزار شد. تقی زاده در همان 
ابتدای جلسه به برنامه حضور اعضای شورا در 
مساجد شهر اشاره کرد و افزود: این برنامه از 
دوشنبه هفته آینده در یکی از مساجد منطقه 
 مهرشهر و با حضور نمایندگان راه و شهرسازی ، 
اداره ثبت، گاز، آب، برق، آموزش و پرورش و 

راهنمایی و رانندگی شروع خواهد شد. 

هدف جلوگیری از اعمال سلیقه
شخصی در قیمت کارشناسی است

درباره  درخواست کمیسیون عمران شورا  رد 
تجاری  های  کاربری  تغییر  تعرفه  محاسبه 
فرمانداری  تطبیق  کمیته  توسط  ای  محله 
نامه قرائت شده بود که میری رئیس  اولین 
بیان کرد: تقاضا کرده بودیم  این کمیسیون 
دیگر  ای  محله  های  کاربری  تغییر  برای 
کارشناس نفرستیم و بر اساس دفترچه تقویم 
روز امالک مصوبه شورای شهر این کار انجام 
را جلوگیری  این مصوبه  از  شود. وی هدف 
قیمت  تعیین  در  شخصی  سلیقه  اعمال  از 
کارشناسی هنگام حضور کارشناس در محل 
اعالم کرد و افزود: اکنون که فرمانداری با آن 

مخالفت کرده است مجدد آن را در کمیسیون 
عمران بررسی خواهیم کرد، تالش ما رسیدن 

به عدالت در این زمینه است.

بیشتر کوچه های شهر
تا 3 متر نیاز به تعریض دارند

میری مصوبات نامه دیگر مطرح در شورا را این 
گونه عنوان کرد: “امالک واقع در تعریض تا 
عمق ۲ متر از پرداخت هزینه های عوارض 
معاف  شهری  توسعه  طرح  اجرای  از  ناشی 
خواهند بود و امالک واقع در تعریض از عمق 
بیشتر از ۲ متر مشمول هزینه های عوارض 
گردیده  شهری  توسعه  طرح  اجرای  از  ثابتی 
ولی می بایست نسبت به پرداخت هزینه ها 
اقدام نمایند” که البته این موضوع نیز در کمیته 
تطبیق با مخالفت رو به رو شده بود. میری با 
اشاره به این که در گذشته مصوبه ای داشتیم 

که در ازای ۵۰ درصد از هزینه تعریض به ازای 
تعداد طبقاتی که مالک می خواهد بسازد پروانه 
رایگان بدهیم اضافه کرد: قانون گذار ولی تاکید 

کرده است که به جای آن باید در مناطقی که 
در اولویت تعریض هستند، غرامت بدهیم. به 
تعریض  های  طرح  از  درصد   9۰ وی  گفته 
شهر در اولویت نیستند و از طرفی شهرداری 
توانایی پرداخت غرامت تا این میزان را ندارد، 
از طرفی بیشتر کوچه های شهر نیز تا 3 متر 
نیاز به تعریض دارند، بر همین اساس و برای 
نزدیک شدن به عدالت مصوبه جدیدی دادیم 

که کمیته تطبیق رد کرد.

اعتراض شهردار به قرارداد بسته شده
با آب و فاضالب شهری

موضوع بعدی مطرح شده درباره قرارداد بین 

مهر  در  شهرداری  و  فاضالب  و  آب  شرکت 
امسال بود که بر اساس آن، بدهکاری شهرداری 
برای آب بهای فضای سبز، با خسارت آسفالت 

شکافی آب و فاضالب تهاتر شده بود. جاوید در 
اعتراض به این قرارداد عنوان کرد: شرکت آب 
و فاضالب دو فیش ۱ میلیارد و 7۰۰ میلیون 
تومانی و 7۰۰ میلیون تومانی برای شهرداری 
داده بودند که یک بار آن ها تهاتر شده است، 
به  بدهی  برای  را  ای  خزانه  اسناد  همچنین 
شهرداری داده بودند که مقرر شده که پس از 
نقد شدن این اسناد، شهرداری این پول را به 

حساب شرکت آب واریز کند.

دولت هزار تومان
از تعهد خود را هم نداده است

یکی دیگر از نامه های قرائت شده در شورا، 

قبلی  ابطال مصوبه  برای  درخواست شهردار 
شورا مبنی بر معافیت های عوارض در بافت 
فرسوده شهری بود که جاوید در این باره بیان 
کرد: در یک مقطعی مقرر شد برای تشویق 
شهرداری  را  عوارض  از  درصد   ۵۰ مردم 
تخفیف دهد و ۵۰ درصد را نیز دولت تقبل 
کند و شهرداری آن را از مسکن و شهرسازی 
بگیرد. به گفته وی با توجه به این که هزینه 
ارائه خدمات بسیار باال است و از زمان اجرای 
تومان هم  تاکنون دولت هزار  نیز  این طرح 
نداده است، این مصوبه باید ابطال شود. شهردار 
تاکید کرد: این مصوبه مشروط به این بوده که 
دولت نیز سهم خود را بدهد ولی االن فقط 
نیم  و  داریم  را  درآمدهای شهرداری  کاهش 
توانیم کاری کنیم. میری البته با تاکید بر این 
که نوسازی این قسمت از شهر دارای اهمیت 
است و از مصوبه نیز فقط یک سال گذشته، 
ادامه داد: اگر زلزله شود ، امکان امدادرسانی در 
این مناطق وجود ندارد! وی با اعتقاد بر ان که 
 نباید سریع مصوبه داد و سریع هم مصوبه ای
با  ای  کرد: جلسه  کرد، خاطرنشان  ابطال  را 
حضور بانک مسکن، راه و شهرسازی، شورا 
و شهرداری گرفته شود و بر اساس خروجی 

آن تصمیم گیری کنیم.
های  معافیت  شده،  مطرح  بعدی  موضوع 
شهرداری از اول دی تا ۲۵ اسفند به مودیان 
خوش حساب بود که این موضوع مورد تایید 
اعضای شورا قرار گرفت. انتخاب یک عضو 
کارشناسی  کمیسیون  در  شورا  اعضای  از 
مورد  موضوع  شهرداری  گذاری  سرمایه 
بحث بعدی بود که محمودی راد برای این 

کار اعالم آمادگی کرد و انتخاب شد.
)Ava.news13@gmail.com(

گفت:  کویرتایر  شرکت  غالمی-مدیرعامل 
بخش حمل و نقل در حوزه تحویل به موقع 
برندسازی  در  و خریدار  به مشتری  محصول 
دارد. مهندس سید محمد  ارزشمندی  نقش  
مدیره شرکت  هیئت  اتفاق  به  زینلی  حسین 
مناسبت  به  شرق  ترابر  بانیان  نقل  و  حمل 
هفته حمل و نقل با شهامت مدیرکل راهداری 
دیدارکردند.                                                                                                                                      استان  ای  جاده  نقل  و  حمل  و 
وی در این دیدار اظهار کرد: بخش اعظمی از 
کسب و کار شرکت کویرتایر حوزه حمل و نقل، 
ارسال و دریافت بار است.وی بیان کرد: یکی 
از سازمان هایی که به دلیل وابستگی شدید و 
حمل به موقع محصول به خریدار به نقش و 
جایگاه سازمان حمل و نقل واقف است شرکت 
کویر تایر است.مدیرعامل شرکت کویرتایر با 
بیان اینکه در حال حاضر فساد اقتصادی در 
 کشور زیاد شده است تصریح کرد: ناهنجاری ها 
اقتصاد سبب می شود کسی جرأت ورود  در 
تایر  سایز   3 تولید  از  نکند.وی  را  میدان  به 
و  داد  خبر  باال  سرعت  با   v سری  جدید 

  V سری  تولیدی  تایرهای  کرد:  خاطرنشان 
به خودروسازان ارائه می شود و این یک کار 

زیربنایی است.مهندس زینلی بیان کرد: در حال 
حاضر قالب رینگ ۱7  در حال ساخت و رینگ 
۱8 در حال طراحی است و درسال آینده بیشتر 

سایز های تایر های این شرکت با گل جدید 
تولید می شود .مدیرعامل شرکت کویرتایر با 

جاده،  طراحی،تولیدوتست  از  بعد  اینکه  بیان 
تایرهای تولیدی  درپیشرفته ترین مرکز آزمون 
راستی آزمایی  می شود بیان کرد: دستگاه های 

این مرکز ساخت کشور ژاپن با فرآیند تست 
بیان  با  زینلی  پیشرفته است. مهندس  بسیار 

اینکه تایر هایی که در شرکت کویرتایر تولید 
می شود 4 سال ضمانت دارد افزود: تایرهای 
تولیدی با نسل جدید خودروهای امروز متناسب 

است. مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای 
نیز در این دیدار با تأکید بر اینکه باید به سمت 
باید  گفت:  شود  هدایت  باال  ظرفیت  ناوگان 
ترکیب ناوگان خراسان جنوبی تغییر کند تا هم 
صاحبان کاال و هم رانندگان و سرمایه گذاران 
از آن بهره مند شوند. شهامت یادآور شد: تجربه 
نشان داده است هر کجا IT ورود پیدا کرده 
است فضایی غیرقابل تصور ایجاد شده است.
وی مبنای اقتصاد را وابسته گری عنوان کرد 
و اظهار کرد: اگر تکنولوژی اطالعات نفوذ پیدا 
کند باعث افزایش بهره وری می شود و برای 
همه سود ایجاد می کند. مدیرکل راهداری و 
با بیان  حمل و نقل جاده ای خراسان جنوبی 
اینکه رانندگان خراسان جنوبی در مراسم اربعین 
و ارسال کمک های مردمی به مناطق زلزله زده 
نسبت به برخی استان ها پیشتاز هستند گفت: 
ناوگان حمل و نقل استان باید به سمت ناوگان 
ظرفیت باال مانند تریلی هدایت شوند چون مرز 
باز شده است و استاندار و نمایندگان مجلس 

پیگیر بازگشایی مرز دوم نیز هستند.

اجتماعی  و  امنیتی  سیاسی،  امیری-معاون   
های  استان  گفت:  جنوبی  خراسان  استاندار 
توزیع  محروم و مرزی در محاسبات مرکز و 
گیرد.محمد  قرار  ویژه  توجه  مورد  اعتبارات 
حسینی در مراسم تودیع و معارفه مدیرکل بیمه 
سالمت خراسان جنوبی بیان کرد: هیچ اتفاقی 
در دنیا نیست که با بیمه مرتبط نباشد.معاون 
 سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بیان کرد:
از  اعظمی  تامین کننده بخش  بیمه سالمت 
 هزینه بوده و رسالت این سازمان را سنگین تر
می کند.وی با اشاره به کمبود منابع مالی این 
سازمان بیان کرد: اکنون توزیع منابع در کشور 
بر اساس برنامه نیست. حسینی با بیان اینکه 
باید در محاسبات مرکز به خراسان جنوبی توجه 
ورود  برای  مناسب  بستری  باید  افزود:  شود، 

سرمایه گذاری در استان فراهم شود.
معاون بیمه خدمات سالمت کشور با بیان اینکه 
ارائه خمات باکیفیت یکی از محورهای بیمه 
سالمت است، گفت: از آن جایی که شهرهای 
مرزی در تامین امنیت نقش مهمی دارند به آنها 

توجه بیشتری از سوی بیمه سالمت خواهد شد. 
آناهیتا کشاورزی نیز گفت: نخستین وظیفه بیمه 

سالمت، پیشگیری است که اجازه ندهد فردی 
بیمار شود. رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند 

میلیارد  اکنون 73  این دانشگاه  اینکه  بیان  با 
تومان از بیمه سالمت طلب دارد، گفت: عالوه 

بر این از تامین اجتماعی و سایر بیمه ها نیز طلب 
داریم که هنوز پرداخت نشده است. قائمی اظهار 

کرد: مهمترین مشکل پیش رو جذب نیروی 
متخصص است که نیازمند پیگیری های مستمر 

است و معتقدیم نباید برای حفظ جایگاه تالش 
کرد بلکه باید برای سالمت منطقه با همفکری 

و تعامل بکوشیم.مدیرکل سابق بیمه سالمت 
از جمعیت استان تحت  نیز گفت: 7۰ درصد 
پوشش بیمه سالمت هستند. حسین خوبان  در 
مراسم تودیع و معارفه مدیرکل بیمه سالمت 
خراسان جنوبی بیان کرد: ۵۲۵ هزار بیمه شده 
طرف قرارداد قریب به 7۰ درصد جمعیت تحت 
اربابی«  هستند.»علی  سالمت  بیمه  پوشش 
از مسئوالن  با حضور جمعی  مراسمی  دراین 
خراسان  سالمت  بیمه  مدیرکل  عنوان  به 
جنوبی معارفه شد.علی اربابی در این مراسم با 
بیان اینکه بیمه سالمت به عنوان تأمین کننده 
در  را  کننده ای  تنظیم  نقش  بخش سالمت، 
این حوزه دارد، گفت: حوزه سالمت مقوله ای 
پیچیده بوده که با آحاد مردم نیز در ارتباط است.
وی با بیان اینکه پیگیری برای پزشک خانواده 
در مناطق روستایی و نظارت بر توانمندسازی 
افزود:  دارد،  قرار  برنامه کاری  بیمه شدگان در 
همچنین همواره تعامل با ذی نفعان  و حفظ 

کرامت انسانی را مورد توجه قرار خواهیم داد.
)Ava.news26@gmail.com(

شهردار در شورای شهر تصریح کرد:

عکس:حسینی

عکس:رضایی

عکس:کاربر
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امام صادق علیه  السالم  فرمودند:
الیَنبَغي لِلُمؤمِِن أن یَجلَِس َمجلِسا یُعَصی ا... فیهِ و الیَقِدرُ َعلی تَغییرِهِ

شایسته نیست مؤمن در مجلسی بنشیند که در آن گناه می  شود و او توانایی تغییر دادن 

آن را ندارد.   )کافی ، ج 2 ، ص 374(

آگهـي مزايـده ) 96/4 (
 بانک صادرات خراسان جنوبي در نظر دارد: تعداد 4 رقبه از امالک مازاد خود را به شرح ذيل از طريق 
مزايده عمومي به فروش برساند. متقاضيان شرکت در مزايده مي توانند جهت کسب اطالعات بيشتر از 
روز درج آگهی يکشنبه مورخ 26/ 96/09 الی 96/09/29 نسبت به دريافت اسناد مزايده اقدام و تا پايان 
وقت اداري )ساعت14( روز شنبه  مورخ 96/10/09  به نشاني بيرجند، خيابان مدرس، نبش مدرس 
 9،  اداره مرکزي بانک صادرات طبقه اول ، دايره تدارکات و ساختمان نسبت به عودت آن اقدام نمايند.
پاکت هاي پيشنهادي ارائه شده رأس ساعت 10 صبح روز يکشنبه مورخ 96/10/10 در محل فوق با 
 حضور اعضای کميسيون معامالت بانک و متقاضيان خريد مفتوح ، قرائت و برندگان مشخص خواهد شد .

 الزم به ذکراست، اسناد شرکت در مزايده بايستي تا پايان وقت اداری مورخ 96/10/09 ، فقط به 

دايره تدارکات و ساختمان بانک تحويل و رسيد اخذ گردد.
توضيحات و شرايط : 

1- جهت دريافت اسناد مزايده ، ارائه اصل فيش واريزي به مبلغ 100/000 ريال به شماره حساب 
0101532454002 به نام دايره تدارکات و ساختمان بانک صادرات خراسان جنوبي الزامي است. 

2- مبلغ سپرده شرکت در مزايده معادل 5% قيمت پايه مندرج در آگهي مي باشد که طبق مندرجات 
اسناد مزايده مي بايست اقدام گردد. 

3- بازديد از امالک و اموال مورد مزايده در روزهاي اداري از ساعت 8 تا 14 فراهم و برای تمامی                  
شرکت کنندگان ضروری مي باشد.

4- مزايده گذار در رد يا قبول يک يا تمامي پيشنهاد خريد مختار است. 
5- کليه امالک با وضع موجود به فروش می رسد.

ضمناً جهت کسب اطالعات بيشتر با شماره تلفن 32214698 - 056 تماس حاصل فرماييد

 نحوه دريافت ثمن معامله پس از اعالم برندگان و همزمان با انعقاد قرارداد به شرح جدول ذيل می باشد :
 شرايط پرداخترديف

) گروه (
 ميزان پرداخت

نقدی
ميزان پرداخت غير نقدی )باقيمانده در اقساط (

 اولويت با پرداخت نقدی ، پيشنهاد غير نقدی با اولويت پرداخت به ترتيب ذيلز1
  ) 2-3-4- 5( قابل بررسی خواهد بود

 30% در اقساط 12 ماهه ) با سود بانکی (2%70
50% در اقساط 24 ماهه ) با سود بانکی (3%50
70% در اقساط 36 ماهه ) با سود بانکی (4%30
90% در اقساط 60 ماهه ) با سود بانکی (5%10

 تبصره : حداقل مبلغ پرداخت نقدی برای امالک رديف های سوم و چهارم مندرج در جدول روزنامه ،  
بانک صادرات خراسان جنوبي 50 درصد می باشد 

نام رديف 
نام نام ملك استان 

شماره پالک نشاني شهر 
ثبتی 

نوع كاربري نوع ملك نوع مالکيت مساحت )متر مربع ( 

نوع 
قيمت پايه سند 

متصرف 
نوع بهره 
برداري 
فعلي 

توضيحات 
اعيان عرصه 

ملکي ، تمليکي  
سرقفلي  

اوقافي / غير 
اوقافي 

ساختمان ، 
آپارتمان ، 

مغازه ، زمين ، 
ساير 

بانك ، تجاري ، اداري ، 
مسکوني ، صنعتي ، رفاهي 
،آموزشي ، ورزشي ، انبار ، 
مزروعي ، كارگاه ، ساير 

ندارد /دارد 
) بانکي / 

غير بانکي (

تخليه ، 
اشغال ، 

بالاستفاده 

خراسان 1
جنوبی 

ساختمان 
تجاری 

به همراه 
ساختمان 
مسکونی 

سرايان - خيابان سرايان 
1/857/2911امام خمينی ) ره ( 

419 متر 
مربع كل 

زمين 
تجاری و 
مسکونی

208مترمربع 
 تجاری
 125 

متر مربع 
مسکونی

تجاری ساختمان ملکی 
مسکونی

شش 
تخليه ندارد 8.326.240.000دانگ 

سازه ساختمان تجاری اسکلت فلزی و سازه ساختمان 
مسکونی به صورت نيمه اسکلت - نما آجر سه سانت 

كف سازی سنگ و سراميك - سيستم گرمايش 
شوفاژ - سيستم سرمايش كولر آبی - دارای انشعاب 

برق سه فاز و تك فاز 25 آمپر و آب و گاز و تلفن 

خراسان 2
جنوبی 

ساختمان 
نيمه 

ساخته 
مسکونی

بيرجند 

بيرجند - تقاطع 
خ آيت ا... سعيدی 
شرقی - خيابان 

شهيدين نور 
بخش - پالک 7 

مسکونی ساختمان تمليکی -249/10391160/25
سند 
تك 
برگ 

تخليه ندارد 4.950.000.000
فنداسيون به متراژ حدودی 120 متر مربع از زمين 

فوق - دارای پروانه ساختمانی از شهرداری بيرجند - 
اجرای قسمتی از مرحله جوشکاری ساختمان فوق 

خراسان 3
جنوبی 

آپارتمان 
بيرجند مسکونی 

بيرجند - خيابان 
توحيد - توحيد 
26 - پالک 9- 
طبقه همکف 

مسکونی آپارتمان تمليکی 249/7613360187.4
سند 
تك 
برگ 

اشغال ندارد 2.560.000.000

آپارتمان در طبقه همکف يك ساختمان 4 طبقه ) زير 
زمين ، همکف ، اول و دوم ( بوده كه با اسکلت فلزی 
و سقف طاق ضربی اجرا گرديده ، دارای انشعاب آب ، 

برق و گاز می باشد ،آپارتمان تکميل و دارای آشپزخانه 
 با نصبيجات كامل بوده و كف ها موزاييك فرش 

می باشد ، ساختمان دارای سيستم گرمايش پکيج و 
سرمايش كولر آبی می باشد  

خراسان 4
جنوبی 

آپارتمان 
بيرجند مسکونی 

 بيرجند 
  معصوميه 

  خ تاكستان 10
 قطعه جنوبی  

پالک 20

247/2941

دارای قدر 
السهم 

از عرصه 
و ساير 

مشاعات و 
مشتركات 

مسکونی آپارتمان تمليکی 98.37
سند 
تك 
برگ 

اشغال ندارد 1.250.000.000

 آپارتمان در طبقه اول يك ساختمان سه طبقه
 ) پيلوت ، اول  و دوم (  بوده كه با اسکلت فلزی 
و سقف طاق ضربی اجرا گرديده ، دارای انشعاب 

آب ، برق و گاز می باشد ، آپارتمان تکميل و دارای 
آشپزخانه با نصبيجات كامل بوده و گرمايش موتورخانه 

مركزی و سرمايش كولر آبی است  

لیست امالک مازاد بانک صادرات           مديريت شعب خراسان جنوبی      مزايده96/4       

جناب آقايان: قاسم کالنتری
و حاج ابراهیم بهشتی

مصيبت درگذشت همسر و خواهر گرامی تان

مرحومـه
فاطمه بهشتی

را محضر شما عزيزان تسليت عرض نموده، برای 
آن مرحومه از خداوند منان علو درجات و برای 

بازماندگان محترم صبر و سالمتی آرزومندم.

حضرتـی

جناب آقای دکتر اربابی
انتصاب بجا و شايسته جناب عالی را به عنوان

مدير کل بیمه سالمت 
خراسان جنوبی
صميمانه  تبريک گفته

 و از درگاه ايزد منان سعادت و سالمت همراه 

با توفيق خدمت را برای جناب عالی آرزومندم.

دکتر سیدمرتضی وجدان

سرپرست مرکز آموزشی ، پژوهشی

و درمانی رازی

خانواده های محترم فرساد
درگذشت شادروان 

حاج سید محمد فرساد 
را خدمت شما خانواده های معزز و ديگر 
بازماندگان تسليت عرض نموده، از خداوند 

متعال رحمت و مغفرت الهی برای آن مرحوم و 
بقای سالمت و صبر برايتان مسئلت می نماييم.

شرکت های زيارتی
 بیرجند تنعیم ، عماد و فدک


