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وضع آسفالت 
معابر شهری 
بیرجند مطلوب 
نیست
دادرس مقدم-شهردار بیرجند با بیان اینکه رسیدن به 
شهر مطلوب در اولویت نخست سیاست های راهبردی 
این نهاد مردمی قرار دارد، گفت: وضعیت آسفالت 
معابر مطلوب نیست و با ... ) مشروح خبر در صفحه 7 (

شرکت بین المللی 
حمل و نقل عمومی به 
صورت بومی در استان 
راه اندازی شود

گروه خبر-فرماندار شهرستان بیرجند با بیان اینکه 
امور  در  رانندگان  و  ترانزیتی  رانندگان  مشکالت 
برطرف  جلسات  تشکیل  با  صادراتی  کاالهای 
جنوبی  خراسان  استان  بومی  افراد  گفت:  می شود 
شرکت بین المللی حمل و نقل عمومی در استان 
راه اندازی کنند. علی ناصری... ) مشروح خبر در صفحه 7 (

سرمقاله

حرفی به نیابت از مردم
* هرم پور

      یکی از مهم ترین الزامات مدیریت و کار 
برای مردم در مناطق محروم، همدلی، همراهی 
و وحدت در عملکردها در عین داشتن سلیقه ها 
و شیوه های متفاوت است. کمتر از یکسال قبل 
در همین ستون خطاب به مدیران محترم استان 
حجم  حد،  از  زیاده  مشکالت  که  کردیم  تأکید 
و  مختلف  انتظارات   و  الینحل  مسائل  باالی 
را  شرایطی  استان،   در سطح  وسیع  کمبودهای 
مدتی،  از  پس  که  کند  می  ایجاد  مدیران  برای 
خواسته  و  شوند  می  ناآرامی  و  خستگی  دچار 
اهداف  از  گرفتن  زاویه  به  تمایل  ناخواسته،   یا 
آنان  در  پردازی  حاشیه  به  میل  شاید  و  اصلی 
شاید  میان  این  در  شود.  می  آشکار  و  تقویت 
برخی مشاوران ناآشنا به فضای واقعی استان یا 
فرصت طلباِن سوء استفاده جو نیز به این شرایط 
دامن بزنند و سودای ایجاد مشکالتی را با اهداف 
و  زیرکی  هوشیاری،  اما  بپرورانند  سر  در  خاص 
هنر مدیریتی یک مدیر می تواند این شرایط را 
در خود هضم و با تبدیل تهدیدها به فرصت ها، 
بستر مناسبی را برای یک خدمت مطلوب فراهم 
نماید. خوشحالم از اینکه در یکی دوهفته ی اخیر، 
بخش زیادی از صحبت های بعضی از مسؤولین 
)  2 صفحه  در  سرمقاله   )ادامه   ... در  استانی  محترم 

*نمایندگان خراسان شمالی در کنار 
کرده  بینی  پیش  دولتی  های  کمک 
بودند که اگر آستان قدس به مشارکت 
15 درصد خود متعهد باشد و چینی ها 
نیز 85 درصد این پروژه را برای سرمایه 
راه آهن  پروژه  کنند  تعهد  گذاری 
اجرایی  گرگان  بجنورد-مشهد- 
های رسانه  حالی  در   * شد.   خواهد 
خراسان شمالی با افتخار خبر افزایش 
تیتر می  را  راه آهنشان  ویژه  اعتبار 
کنند و مردم آن استان نیز سرخوش 
در  که  هستند  دولت  عنایت  این  از 
مبلغ  شدیم  خبر  با  اخیر  روزهای 
آهن  راه  پروژه  به  یافته  اختصاص 
افزایش  تنها  نه  جنوبی  خراسان 
نیافته بلکه کاهش نیز داشته است! * 
تاکنون تنها اعتباری که برای راه آهن 
استان تخصیص پیدا کرده است، 550 
میلیارد تومان اسناد خزانه در سال 95 
و بابت پرداخت مطالبات مشاور پروژه 
و  بوده  جدایی  ردیف  که  است  بوده 
به اعتبارات بودجه ای ربطی نداشته 
است.*مسئوالن سیستان و بلوچستان 
کلید حل مشکل راه آهن را یافته اند و 
به این نتیجه رسیده اند که باید حل 
 مشکل را به دست قرارگاه خاتم االنبیا
تخصیص  با  امیدواریم   * بسپرند. 
استان  مسئوالن  که  قدمی  و  اعتبار 
برداشتند؛مسئوالن  آهن  راه  برای 
کشوری هم حیا کنند و توجه بیشتری 
باشند.   داشته  پروژه  این  به  نسبت 

راه آهن شرق » ُپز« با اعتبار جاده روستایی
پروژه ای که بدون مشارکت بخش خصوصی ناکام می ماند

سایه بی آبی 
بر مسکن استان

عکس : رحیمی

گرایش حاکم در دولت روحانی اصولگرایانه است/منتقدان بگویند روحانی کجای کار را باید اصالح کند/پشیمانی برخی از رای به روحانی، یک شوخی بود/سیف: نهاوندیان گفته رفتنم شایعه است / صفحه 8

حق شناس: 
پشیمان ها بگویند در انتخابات 

به جز روحانی به چه کسی رای می دادند؟

عباس جعفری دولت آبادی:
 امروزه هجمه ها بیش تر معطوف به نهادهای 
مرتبط با حاکمیت از جمله قوه  قضاییه است

داریوش سجادی:
اصالح طلبان با تجارت 

ترس سر پا مانده اند
 صفحه 8 صفحه 8 صفحه 8

جناب سروان سبزه کار 
فرماندهی محترم پاسگاه حاجی آباد و پرسنل محترم آن مجموعه

برخود الزم می دانیم از زحمات شما سروران ارجمند که درخصوص برگزاری جلسات 
عمومی و سخنرانی های متفاوت در راستای آگاه سازی و اجرای صحیح قوانین 

و مقررات پلیس راهور و مواد مخدر  و سرقت انجام گردید، صمیمانه تقدیر و تشکر نماییم.
دهیاری و شورای اسالمی شارقنج

جناب آقای ماشاءا... زراعتکار
انتصاب بجا و شایسته جناب عالی را به سمت 

رئیس امور آب و فاضالب روستایی شهرستان بیرجند 
صمیمانه تبریک و تهنیت عرض نموده، از درگاه حق تعالی موفقیت بیش از پیش شما

 و همکاران تان را آرزومندیم.
شرکت حفاری آبارساز

جناب آقای مهندس صفوی نژادنمایندگی انحصاری پمپیران و موتوژن در خراسان جنوبی
انتصاب بجا و ارزشمند جناب عالی را به سمت 

مدیرعامل آب و فاضالب روستایی خراسان جنوبی 
که موید توانمندی،تجارب ارزنده و مدیریت ارزشمند شما می باشد ، تبریک عرض نموده

 از درگاه باریتعالی دوام توفیقات روزافزون تان را آرزومندیم.

دهیاری و شورای اسالمی شارقنج

بدینوسیله مراتب سپاس و قدردانی خود را از 
سردار شجاع فرماندهی محترم نیروی انتظامی استان خراسان جنوبی 

و هیئت همراه که با حضور خود و دیدار با خانواده شهید محمد میری شارقنج
 و ذکر فاتحه و صلوات بر سر مزار شهید ما را سرافراز نمودند، اعالم می نماییم.

دهیاری و شورای اسالمی شارقنج

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

مدیر کل بیمه سالمت استان خراسان جنوبی
که نشان از درایت و توانمندی شما می باشد، تبریک عرض نموده

 از خداوند منان توفیقات روز افزون شما بزرگوار را آرزومندم.
سید محمدرضا علیزاده

دبیر اجرایی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند

بازگشت همه به سوی اوست
با کمال تاسف و تاثر درگذشت

 پدری مهربان و همسری دلسوز مرحوم مغفور

شادروان حاج محمدتقی روحانی
)بازنشسته آموزش و پرورش(

را با اطالع کلیه دوستان و آشنایان محترم می رساند: مراسم 
تشییع و تدفین آن مرحوم امروز دوشنبه 96/9/27 ساعت 
14 الی 15 از محل سالن اجتماعات بهشت متقین برگزار می شود، حضور شما سروران 

محترم در این مراسم موجب شادی روح آن مرحوم و تسلی خاطر بازماندگان خواهد بود.
خانواده های : روحانی، ساالری و سایر بستگان

نهمین سالگرد درگذشت شادروان 

کربالیی عبدالرحیم برنجی شوکت آباد
را با ذکر فاتحه و صلواتی به روحش گرامی می داریم.

خانواده مرحوم

جناب آقای سید سعید فرساد
مدیرعامل محترم شرکت تعاونی مسکن طلوع عدالت خراسان جنوبی

مصیبت درگذشت پدر گرامی تان را صمیمانه تسلیت عرض نموده، از خداوند منان 
برای آن مرحوم علو درجات و برای بازماندگان محترم صبر و بردباری مسئلت می نماییم.

هیئت مدیره تعاونی مسکن طلوع عدالت خراسان جنوبی

شرکت معدنی مواد نسوز بیرجند در نظر دارد 
از بین واجدین شرایط کارشناسان معدن ترجیحا گرایش استخراج 
یک نفر را برای کار در معادن شرکت جذب نماید. از متقاضیان دعوت 

می گردد تا تاریخ 1396/10/5 ضمن تهیه کپی مدارک »مدرک تحصیلی، 
شناسنامه، کارت پایان خدمت، کارت ملی و رزومه کاری« به آدرس: 
سربیشه ، خیابان امام علی )ع( ، روبروی آتش نشانی ، دفتر شرکت 

ارسال یا تحویل نمایند.

شرکت معدنی مواد نسوز بیرجند

اطـالعیـه

مزایده فروش 4 تن محصول عناب 
دانشگاه آزاد اسالمی بیرجند

برای اطالعات بیشتر به سایت
 www.iaubir.ac.ir مراجعه فرمایید.

بعد از سال ها یکی از آرزوهای مردم روستای حسین آباد سادات 
در رابطه با خدمات اتوبوسرانی با کمک و مساعدت های بی دریغ فرمانداری، 

بخشداری ، مسئولین محترم اداره کل راهداری و مدیریت حمل و نقل
 بار و مسافر شهرستان بیرجند تحقق پیدا کرد و از 

تاریخ 96/9/25 اهالی روستا از این خدمات برخوردار شدند.
 لذا شورای اسالمی و دهیاری روستا بر خود الزم می داند به نمایندگی از اهالی 

روستا مراتب تشکر و امتنان خود را در این خصوص اعالم دارد.   

شورای اسالمی و دهیاری حسین آباد سادات

فروش نهال میوه لیبل دار، نهال زرشک و عناب پاجوش بیرجند
ال09153617904
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فروش فوق العاده امالک و مستغالت
)مزایده شماره 96/2-کمیته امداد امام خمینی )ره( استان(

شرح در صفحه 2

استاد گرامی جناب آقای دکتر مهدی شریعتی 
انتصاب شایسته جناب عالی را به سمت 

رئیس هیئت ورزش های جانبازان و معلولین خراسان جنوبی 
تبریک می گوییم. امیدواریم خدمات خالصانه و تدبیر هوشمندانه شما 
همچون گذشته موجب حضور قهرمانانه معلولین استان در میادین 

قهرمانی شود.
ورزشکاران قهرمان معلول استان خراسان جنوبی

جنـاب آقـای دکتـر علـی اربابـی
انتصاب شایسته جناب عالی را به سمت 

مدیر کـل بیمـه سالمت 
خراسان جنوبی

که نشان از تجربه و درایت شما می باشد
 صمیمانه تبریک عرض نموده، موفقیت 

روز افزون تان را از درگاه ایزد منان خواستاریم.
مجمع خیرین سالمت خراسان جنوبی- بیمارستان ایران مهر
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جذب نخبگان بدون مدرک دانشگاهی در پارک علم و فناوری دانشگاه آزاد

تسنیم- رئیس دانشگاه آزاد اسالمی گفت: این دانشگاه در نظر دارد در پارک علم وفناوری خود از کسانیکه 
صاحب ایده، ابتکار و دانش حرفه ای هستند اما مدرک دانشگاهی ندارند، دعوت کند تا از تجارب آنان برای 

محتوای آموزشی استفاده شود.

سرمقاله

حرفی به نیابت از مردم
* هرم پور

)ادامه سرمقاله از صفحه 1(  مسؤولین محترم استانی 

در جلسات رسمی و غیر رسمی، رسانه ای نشد 
و یا صحبت های حاشیه ساز مطرح شده در آنها، 
هرچند  نکرد.  پیدا  را  مردم  بین  بازنشر  فرصت 
احساس نمی کنم عمدی در سوق دادن شرایط 
بین  در  ضروری  غیر  حواشی  سمت  به  استان 
وضعیت  نگران  اما  باشد،   وجودداشته  مدیران 
آینده و ایجاد برخی پیش زمینه های حاشیه ساز 
در صحبت ها و موضع گیری ها هستم. بارها چه 
به عیان و چه به تلویح، اشاره کرده ایم که جای 
بگومگوهای سیاسی، همان کنج سیاسی خانه ها 
و جای انتقاد های کارشناسی، جلسات تخصصی 
و سخنرانی های  تریبون های رسمی  نه  است 
مردمی. استان خراسان جنوبی در این چندساله،  
شدن  علنی  از  شیرینی  چندان  نه  ی  تجربه 
برخی اختالف نظرها و تفاوت دیدگاهها را پشت 
سرگذاشته است و مردم شاهد بوده اند که دستاورد 
اصلی این بحث و جدلهای بی فایده، تََرک خوردن 
شیشه ی وحدت و سست شدن پایه ی همدلی 
بوده است. تداوم این شرایط، دیر یا زود فرصت 
طلباِن  فرصت  و  خاص  گردانهای  صحنه  ورود 
سوء استفاده گر را فراهم خواهد آورد و صدالبته، 
در این میان، رنج شهروندان، درد مردم، اولویت 
های مهم استان و مشکالت حیاتی آن به محاق 
فراموشی سپرده خواهند شد. دامن زنندگان به جدل 
های تریبونی و عالقه مندان به چنین بحث هایی 
عمدتاً شاخصه های ناکارآمدی شان را به نمایش 
می گذارند و لذا شایستگی های خدمتگزاری برای 
از دست می دهند. ظرفیت  را یکی یکی  مردم 
های مغفول مانده، توانمندی های مورد توجه قرار 
نگرفته و صدها برنامه ی اجرا نشده نمی توانند 
معطل ارضای حس خودخواهی برخی مدیران و 
راه ناصواب آنان در شیوه های مدیریتی باشند. 
به عنوان رسانه ای مردمی در استان،  با چشمی 
تیزبین به نیابت از مردم، نشانه های چیده شدن 
صحنه میدان کارزار بگومگوهای سیاسی و آغاز 
آرایش جنگ لفظی را می بینیم و نسبت به آن 
نگرانیم و هشدار می دهیم. ما تجربه ای مهم از 
مشکالت مشابه قبلی را در صندوقچه ی تجربیات 
رسانه ای خود داریم که در صورت عبرت نگرفتن 
هر کدام از دو  طرف مناقشه های احتمالی، بدون 
شیوه  نمودن  مفتضح  به  نسبت  اغماضی  هر 
برای  شده  گرفته  پیش  در  ی  ناجوانمردانه  ی 
ایجاد التهاب در استان اقدام خواهیم کرد. ما بر 
این باوریم که استان ما قبل از اعتبارات کالن، 
پیش از بودجه های . . . )ادامه سرمقاله در ستون مقابل(

)ادامه سرمقاله(  فراوان و جلوتر از سرمایه گذاری های 

پرحجم و مهم، نیازمند همدلی، وحدت و آرامش 
بسپاریم  خاطر  به  خوب  را  این  است.  درون  از 
و تکلیفمان را در حدود این مرزبندی مهم با بی 

تفاوتی های مدیریتی، مشخص کنیم.  
   )لطفا نظر و پیشنهاد خود در رابطه با یادداشت های 
روزنامه را به شماره 09304943831 ارسال فرمایید(

دالر به کمتر از ۴۲۰۰ تومان بازگشت؛
سکه ۲۲ هزار تومان ارزان شد

ایسنا- در بازار روز یکشنبه سکه تمام طرح جدید 
با کاهش ۲۲ هزار تومانی و دالر آمریکا با کاهش 
شد.در  همراه  گذشته  روز  به  نسبت  تومانی   ۲۵
بازار آزاد، سکه تمام طرح جدید با کاهش ۲۲ هزار 
تومان  هزار   389 و  میلیون  یک  معادل  تومانی 
کاهش  نیز  سکه  ربع  و  سکه  نیم  خورد.  قیمت 
و 39۷  ترتیب ۶9۵  به  و  کردند  تجربه  را  قیمت 
با  اما سکه گرمی  فروخته می شوند.  تومان  هزار 
افزایش 4000 تومانی قیمت، ۲۶۶ هزار تومان داد 
و ستد می شود.همچنین در بازار ارز، دالر آمریکا با 
کاهش ۲۵ تومانی معادل 4184 تومان قیمت دارد. 
یورو، پوند انگلستان، لیر ترکیه و درهم امارات نیز 
به ترتیب ۵008، ۵۷33، 111۶، ۶۵3 و 11۶1 تومان 
عرضه می شوند.بانک مرکزی نیز دالر مبادله ای را 

معادل 3۵۶۵ تومان قیمت گذاری کرد. 

مجلس درباره »حذف یارانه ها« 
هنوز تصمیمی نگرفته است

به گزارش ایسنا، علی ربیعی با اشاره به اینکه در 
حال حاضر نزدیک به پنج میلیون از دهک های 
شده اند،  حذف  یارانه  پرداخت  از  جامعه  باالی 
گفت: در حال حاضر افرادی نیز همچنان تحت 
پوشش های حمایتی مثل کمیته امداد و بهزیستی 
قرار ندارند که این وزارتخانه آنان را شناسایی کرده 
و قصد دارد تا آنها را تحت پوشش قرار دهد. وی با 
اشاره به اینکه مجلس هنوز در مورد حذف یارانه ها 
کرد:  اظهار  است،  نرسیده  جامع  تصمیمی  به 
برنامه دولت در سال جاری این است که به سمت 
محدود کردن فقر مطلق حرکت کند و این امر با 
برنامه های توانمندسازی و اشتغال روستایی همراه 
خواهد بود. به این شکل که افراد تحت پوشش با 
معرفی خود به بنگاه ها می توانند وام هایی دریافت 

کنند  یا در اجتماعات مشغول به کار شوند.

کنکورتا4سالآیندهحذفنمیشود
معاون آموزشی وزارت علوم از تشکیل کمیته کارشناسی برای تصمیم گیری 
در خصوص حذف کنکور در این وزارتخانه خبر داد و گفت: هر تصمیمی 
که در این زمینه صورت بگیرد، تا چهار سال آینده اجرایی نخواهد شد.دکتر 
مجتبی شریعتی نیاسر با اعالم این مطلب اظهار کرد: ایده آل وزارت علوم 
در خصوص کنکور به عنوان یک موضوع مهم آموزشی و اجتماعی این 
است که کنکور حذف شود، چرا حذف این آزمون بر روی سالمت پذیرش 
و کیفت پذیرش دانشجو در دانشگاه ها تاثیر مثبت خواهد گذاشت، اما نکته 
قابل توجه این است که حذف کامل کنکور یک فرآیند پیچیده  است.وی 
در ادامه تصریح کرد: کمیته ای به منظور بررسی روند حذف کنکور در وزارت 
علوم تشکیل شده تا بتوانیم با همفکری و همراهی سایر بخش های ذیربط 

برنامه ریزی های الزم برای حذف آن ترسیم کنیم. 

اظهاراتوزیرنیرودربارهافزایشقیمتآبوبرق

رضا اردکانیان وزیر نیرو اظهار داشت: تاکنون تصمیمی در دولت برای گران 
شدن آب و برق در سال آینده گرفته نشده است.وی افزود: افزایش قیمت آب 
و برق نیازمند مجوز مجلس شورای اسالمی است و ما در پی آن هستیم 
تا هزینه تمام شده کاهش یابد تا تمام بار بر دوش مصرف کننده نیفتد.وزیر 
نیرو با بیان اینکه »وقتی کاالیی قیمت واقعی نداشته باشد صرفه جویی 
در آن معنادار نیست«، کفت: اگر الزم باشد بایستی در حوزه کشاورزی یارانه 
داد تا آب در قیمت واقعی عرضه شود.وی ادامه داد: در کالنشهرها موضوع 
تلفات آب در شبکه مطرح است، اما در سطح ملی تلفات آب در خطوط 
انتقال، استفاده نکردن از پساب، استفاده نادرست از آب در کشاورزی هم 
مطرح و مهم است و باید بدون اینکه به فکر انتقال آب از راه دور باشیم، 

باید مصرف منابع موجود را درست کنیم.

تکذیبجریمهبدحجابی
توسطدوربینهایجادهای

تسنیم - سردار تقی مهری رئیس پلیس راهور ناجا در واکنش به انتشار 
شایعاتی در خصوص جریمه شدن تعدادی از رانندگان در جاده های کشور 
به دلیل عدم رعایت حجاب توسط دوربین های جاده ای اظهار کرد: این 
اینچنینی توسط  موضوع به هیچ وجه صحت نداشته و هیچ تخلف 
دوربین های جاده ای ثبت نشده است. رئیس پلیس راهور ناجا خاطرنشان 
کرد: دوربین های جاده ای پلیس تخلفات خاصی را ثبت می کنند که ثبت 
تخلف بدحجابی راننده و تخلفات اینچنینی جزو این موارد نیست.در روزهای 
اخیر شایعاتی مطرح شده بود که بر اساس این شایعات، تصاویر بدحجابان 
داخل خودرو توسط دوربین های جاده ای ثبت شده و خودروی این افراد 

متوقف شده است.

مقام آگاه : گرانی بنزین و گازوئیل در دولت تصویب شد

آماده ایم افزایش مالیات، قیمت بنزین و حذف یارانه در بودجه ۹۷ را متعادل تر کنیم

میان  از  اینکه  بیان  با  دولت  ارشد  مقام  یک  فارس- 
افزایش  گازوئیل  و  بنزین  قیمت  فقط  انرژی  حامل های 
می یابد، گفت : در دولت نرخ این ۲ حامل به ترتیب 1۵00 

و 400 تومان مصوب شده است.
حامل های  قیمت  افزایش  درباره  دولتی  ارشد  مقام  یک 
حامل   9 میان  از  دارد  قصد  دولت  داشت:  اظهار  انرژی 
را  گازوئیل  و  بنزین  یعنی  حامل  دو  قیمت  تنها  انرژی 

افزایش دهد.
گزینه  و  شد  مطرح  مختلفی  پیشنهادات  افزود:  وی 
پیشنهادی سازمان برنامه و بودجه رقم 1۶00 تومان برای 
با مخالفت و  بنزین و ۶00 تومان برای گازوئیل بود که 

مقاومت تعدادی از وزرا و مسئوالن همراه شد.
این مسئول ارشد دولت با اشاره به مخالفت وزارت جهاد 
سازمان  پیشنهادی  نرخ  با  و شهرسازی  راه  و  کشاورزی 
آخرین جلسه هیأت  در  درنهایت  بودجه گفت:  و  برنامه 
قیمت  شد،  بررسی   9۷ سال  بودجه  الیحه  که  وزیران 
گازوئیل  برای  تومان   400 و  بنزین  برای  تومان   1۵00
گفت:  نرخ  دو  این  تغییر  خصوص  در  شد.وی  تصویب 
این ارقام در هیأت دولت نهایی شده و فعاًل بعید به نظر 

می رسد تغییر کند.
به گفته این مقام مسئول ارشد دولتی افزایش حامل های 
انرژی طبق تبصره 14 قانون بودجه سال 9۶ بوده و حتی 

اگر مجلس با تبصره 18 الیحه بودجه 9۷ مخالف باشد، 
این کار می تواند اجرایی شود.وی یادآور شد: دولت بنا دارد 
تا پایان سال قیمت این دو حامل را افزایش دهد و قانون 
تأکید  آن  به  توسعه  ششم  برنامه  و  یارانه ها  هدفمندی 
می کند.این مقام مسئول ارشد دولتی ادامه داد: هنوز زمان 

اجرا در دولت جمع بندی نشده است.
به گزارش خبرگزاری فارس، دولت در تبصره 18 الیحه 
از  درآمد  تومان  میلیارد   1۷.400 بر  بالغ   9۷ بودجه سال 
به  نسبت   9۷ سال  در  انرژی  حامل های  التفاوت  مابه 
بخش های  در  که  کرده  بینی  پیش   9۶ سال  ابتدای 

تولید و اشتغال هزینه کند.
کرده  عنوان  رسانه ها  در  پیش  چندی  نوبخت  همچنین 
بود رقم افزایش بنزین می توان بیش از 1۵00 تومان باشد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه برای همفکری با نمایندگان 
و  مالیات  انرژی،  حامل های  قیمت  افزایش  خصوص  در 
حذف یارانه دهک های باال و متعادل کردن آنها در بودجه 
9۷ اعالم آمادگی کرد.مهرداد الهوتی سخنگوی فراکسیون 
مستقلین در گفت وگو با ایسنا با اشاره به حضور نوبخت 
در جلسه صبح یکشنبه این فراکسیون اظهار کرد: در این 
جلسه بحث هایی درباره افزایش قیمت حامل های انرژی و 

مالیات در بودجه 9۷ و همچنین حذف دهک های باالی 
ما مخالف  افزود:  یارانه مطرح شد.وی  دریافت  از  درآمدی 
حذف یارانه دهک های باال نیستیم اما حذف ناگهانی 31 
حامل های  قیمت  افزایش  یارانه،  دریافت  از  نفر  میلیون 
انرژی و مالیات ها موضوعی است که جامعه کشش آن را 
ندارد و نمی توان آن را در یک مقطع انجام داد.به گفته وی، 
محمدباقر نوبخت پس از استماع نظرات نمایندگان و ارائه 

توضیحاتی درباره الیحه دولت عنوان کرده که این پیشنهاد 
دولت است اما دولت آمادگی دارد در این زمینه با نمایندگان 
همفکری کند تا این موارد در بودجه 9۷ متعادل تر شود. 
این  تشریح  در  ایسنا  با  گو  و  گفت  در  تابش  محمدرضا 
جلسه، گفت: در این جلسه دکتر نوبخت تاکید کرد منابع 
حاصله از صرفه جویی در یارانه ها به خزانه نخواهد رفت و 

صرف حمایت موثرتر از نیازمندان خواهد شد.

4

آگهی مزایده اموال غیرمنقول نوبت اول
نظر به اینکه در پرونده کالسه 961482 اجرایی آقاین و خانم ها 1- محمد 2- علی 3- فاطمه 4- کبری شهرت همگی 
زاهد فرزندان محمدرضا محکوم به پرداخت مبلغ 194/576/561 ریال در حق خانم صدیقه کریمی نیا و مبلغ 9/728/828 

ریال حق االجرا در حق دولت گردیده است و در قبال بدهی محکوم علیهم 72% دانگ از شدانگ ملک متعلق به مرحوم محمدرضا 
زاهد به آدرس بیرجند،سجادشهر،فلکه سوم سجادشهر،خیابان والیت،فلسطین شرقی7، پالک 24 به شماره پالک ثبتی 3712 باقیمانده 
245 اصلی واقع در مزرعه امیرآباد بخش دو بیرجند و حدود اربعه شماال به طول 7/50 متر معبر 8 متری و شرقا به طول 2 متر به پالک 
مجاور و جنوبا به طول 7/50 متر به پالک مجاور و غربا به طول 20 متر به پالک مجاور و مساحت عرصه 150 مترمربع و مساحت اعیان 
200 مترمربع در دو طبقه مستقل و امتیازات گاز جی 4 دو انشعاب برق 25 متر تکفار و یک انشعاب آب دوم اینچ توقیف و به مبلغ 
205/000/000 ریال کارشناسی گردیده و قرار است از طریق مزایده روز چهارشنبه تاریخ 1396/10/20 از ساعت 8 الی 9 صبح در دفتر 
اجرای احکام مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند به فروش برسد. که قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به شخصی که باالترین 
قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد. ده درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر 
تا یکماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید.درغیراینصورت ده درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد 
شد.لذا متقاضیان در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا واقع در خیابان طالقانی - بین طالقانی 14و 16 
مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند مراجعه و از مورد مزایده بازدید به عمل آورند. هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود. 

ضمنا آگهی مزایده از وبسایت دادگستری به آدرس www.dadkj.ir قابل مشاهده می باشد.
منفرد- مدیر اجرای احکام مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند

فروشفوقالعادهامالکومستغالت)مزایدهشماره96/2امداد(شمارهشناسه:118479

))لیسـتقطعـات((

شماره پالک ثبتیآدرسردیف
بلوک

شماره 
قطعه

مساحت
 عرصه 

)مترمربع(  

مساحت
 اعیان 

)مترمربع(  
وضعیت کاربری

نوع ملکسند
نحوه 
انتقال 
سند

 زمان تحویل شرایط پرداخت
مبلغ سپرده قیمت پایه )ریال(ملک

توضیحات )ریال(

خراسان 1
جنوبی

بیرجند 
 خیابان مطهری 

 13
 کانون فرهنگی

قطعیزمینششدانگمسکونی_2048--2667 اصلی
 30 درصد نقد 

 الباقی در 
اقساط 24 ماهه

پس از وصول 
50 درصد 
ثمن معامله

8,200,000,000410,000,000

مساحت تعیین شده با کسر تعریض از کوچه 
مطهری 13 می باشد و دارای پروانه ساخت 
در دو طبقه زیر زمین و همکف با زیربنای 
کل 1352 مترمربع قسمتی از پروژه شامل 
فنداسیون اسکلت فلزی دو طبقه و سقف 

طبقه همکف اجرا گردیده است ضمنا ملک  
در حریم درجه دو میراث فرهنگی قرار دارد 

خراسان 2
جنوبی

طبس ، خیابان امام 
رضا)ع( ، روبروی 
سالن ورزشی عفاف

قطعیزمینششدانگمسکونی-364/6--1992/44
 30 درصد نقد 

 الباقی در 
اقساط 24 ماهه

پس از وصول 
40 درصد 
ثمن معامله

474,000,00023,700,000 

خراسان 3
جنوبی

طبس ، خیابان امام 
رضا)ع( ، روبروی 
سالن ورزشی عفاف

قطعیزمینششدانگمسکونی-375/8--1992/34
 30 درصد نقد 

 الباقی در 
اقساط 24 ماهه

پس از وصول 
40 درصد 
ثمن معامله

1,060,000,00053,000,000 

خراسان 4
جنوبی

طبس ، چهارراه 
بسیج ، جنب 
خواجه خضر

قطعیمغازهششدانگتجاری75/386/06--3193
 30 درصد نقد 

 الباقی در 
اقساط 24 ماهه

پس از وصول 
40 درصد 
ثمن معامله

ملک دارای سند اوقافی می باشد640,000,00032,000,000

خراسان 5
جنوبی

طبس ، خیابان امام 
رضا)ع( ، روبروی 
سالن ورزشی عفاف

قطعیزمینششدانگمسکونی-378/2--1992/43
30 درصد نقد  
الباقی در اقساط 

24 ماهه

پس از وصول 
40 درصد 
ثمن معامله

511,000,00025,550,000 

خراسان 6
جنوبی

طبس ، خیابان امام 
رضا)ع( ، روبروی 
سالن ورزشی عفاف

قطعیزمینششدانگمسکونی-362/1--1992/42
 30 درصد نقد

الباقی در 
اقساط 24 ماهه

پس از وصول 
40 درصد 
ثمن معامله

507,000,00025,350,000 

خراسان 7
جنوبی

قاین ، میدان 
مبارزان ، ساختمان 

قبلی مدیریت 
شهرستان

تجاری - 1000450--1266/74/1977/1991
ساختمان ششدانگمسکونی

قطعیقدیمی
 30 درصد نقد
 الباقی در 

اقساط 24 ماهه

پس از وصول 
50 درصد 
ثمن معامله

18,565,000,000928,250,000 

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

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

فقط نام و نام خانوادگی متقاضی بر روی آن پاکت داخل صندوق پیشنهادات انداخته شود. 3- فروشنده در 
 رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات واصله و همچنین تمدید مهلت مزایده به هر شکل مجاز و مختار است .

4- پیشنهادات فاقد سپرده ، مخدوش ، مشروط و مبهم از درجه اعتبار ساقط و رعایت مفاد فرم های شرکت در مزایده 
 که از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرسwww.setadiran.ir  ارائه می گردد الزامی است .

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

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

بیرجند، خیابان شهید  استان خراسان جنوبی،  دفتر فروش امالک امداد: 
بهشتی ، بهشتی 7، اداره کل کمیته امداد امام خمینی)ره(  تلفن : 05632234401-7 / 05632238842 

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

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

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



پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424 3
دو شنبه* 27 آذر 1396* شماره 3957

۳ هزار هکتار از اراضی بیابانی خراسان جنوبی نهال کاری می شود
مهر- رئیس اداره امور بیابان اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری از نهال کاری سه هزار و ۵۳۵ هکتار از اراضی استان تا اسفندماه سال جاری خبر داد و بیان کرد: ۲۳ 
نقطه در بیش از سه میلیون و ۱۲۱ هزار هکتار از مساحت خراسان جنوبی تحت فرسایش بادی قرار دارد. یوسفی با اشاره به اعتبارات سال جاری بیابان زدایی عنوان کرد: 

سال جاری از محل اعتبارات استانی ۸۴۶ میلیون تومان و از محل اعتبارات ملی نیز بیش از ۲۱ میلیارد تومان  برای بیابان زدایی در خراسان جنوبی تعریف شده است.
هیئت  با  سابق  استاندار  قبل  ماه  چند   ، سالم 
جا  آن  ظرفیت  و  رفت  امیرآباد  باغ  به  همراه 
مورد  را  توریست  جذب  و  گردشگری  برای  را 
است،  گونه  همین  هم  واقعا  و  داد  قرار  بررسی 
اما متاسفانه دانشگاه بیرجند که االن مالک آن 
جاست اصال رسیدگی مناسبی به باغ و وضع آن 
مانند  است،  متاثر شده  رفته  که  و هر  ندارد  جا 
اند.  داده  انجام  موقوفی  های  باغ  با  که  کاری 
لطفا رسیدگی کنید، حداقل برای ما که در این 
کوچک  سرسبزی  یک  هستیم،  کویر  از  نقطه 
حکم جنگل دارد. بارها دیده ایم که گردشگران 
بیشتری  تمایل  سنتی  های  زندگی  به  اروپایی 
نشان داده اند. این هم یک موقعیت عالی است 
که با سر و سامان دادن به این باغ آن جا را به 

مکانی سنتی گردشگری تبدیل کنیم.
ارسالی به تلگرام آوا
استان،  آب  متولیان  این  که  است  مسخره  واقعا 
اندازند.  به گردن یکدیگر می  را  مدام مسئولیت 
آب یک حق ملی است و به عنوان یک شهروند 
دیگر  است  وضعی  چه  گذرم.  نمی  ها  این  از 
خسته شده ایم از بی مسئولیتی این افراد، به قول 
گزارش آوا به بن بست رسیده ایم ولی هنوز عین 
خیالشان هم نیست. باید یا از بی آبی بمیریم یا 

در جاده ها جانمان را از دست بدهیم!
ارسالی به تلگرام آوا
بیرجند  فرمودند  استان  زیست  محیط  کل  مدیر 
بفرمایند  بوده،  استان   مرکز  پاکترین  روز  یک 
که برای باروری ابرها چه کار کردند ؟ اگر برای 
باروری ابرها  فکری نکنند، حیات وحش استان 
و گونه های نادر جانوری وگیاهی که خاص این 
نابود خواهد شد. لطفا بیشتر نگران  استان است 

نباریدن ابرها باشید.
9۳0...۴۸۲
دیروز شهرداری بدون اجازه با لودر منزل پدر جد 
ابالغ قبلی و  را بدون  بود  پدری ما که مخروبه 
اخطار خاک برداری کرده است؟ این چه وضعی 
است که در نهایت هم پاسخ دهند که ما ابالغ 

کرده ایم ولی هیچ ابالغیه به ما نشان ندهند!
ارسالی به تلگرام آوا
از اداره راه استان و راهداری خواهشمندیم نسبت 
 به محور بشرویه به طبس که جز شریان اصلی 
کشور هست فکری کنند بشرویه با این کویر بکر 
مسیر  خلوتی  بدلیل  گردشگری  های  جاذبه  و 
ده  دوراهی  مانده، چون  از همه خدمات محروم 
محمد بگونه ای تابلو نصب شده که مسافر فکر 
طرفی  از  هست  آباد  عشق  از  مشهد  راه  میکند 
مسیر دیهوک به فردوس فوق العاده شلوغ و پر 
این  برای  تصمیمی  کسی  چرا  باشد،  می  خطر 
مسیر نمی گیرد، الاقل می شود یک طرفه کرد 
تا بارترافیکی بر شریان بشرویه طبس سوار شود. 

خواهشا رسیدگی بفرمایید
9۱۵...۲۳۳
های  راه  برای  اعتبارملی  گرفتن  برای  سالم  با 
استاندار,  جمله  از  استان  مسؤالن  همه  استان 
رئیس برنامه و بودجه , مدیر کل راه و شهرسازی 
و نماینده های مجلس بیرجند و قاین و نهبندان 
نتیجه  حصول  تا  و  بوده  متحد  باید  وسربیشه 

پیگیری جدی نمایند.
9۱۵...۳۵۵
که  خواندم  شده  چاپ  های  پیامک  از  یکی  در 
بودجه  گرفتن  برای  روحانیان  بود  داده  پیشنهاد 
تحصن کنند االن من تقاضا دارم برای دریافت 
استان  داخل  منابع  حفظ  و  آب  انتقال  بودجه 

تحصن کنند شاید که مشکلی حل شد.
ارسالی به تلگرام آوا
برای  نامه ای  نمایندگان  از  ایم که یکی  شنیده 
است  زده  کشور  مسئوالن  به  مالیاتی  معافیت 
مدام  که  تفکر  این  جای  به  مسئوالن  کاش 
حلی  راه  فکر  به  باشند  مالیاتی  معافیت  دنبال 
برای سودآور شدن بیشتر صنعت استان باشند تا 
تولیدکنندگان نگران پرداخت مالیات نباشند و از 
طرفی درآمد استان نیز از محل مالیات ها افزایش 
یابد. در نتیجه هم سود آن عاید مردم استان شود.
ارسالی به تلگرام آوا
با  قرار  محل  به  رسیدن  برای  ها  تلفنی  تاکسی 
باال  و سرعت  احتیاطی مطلق  بی  با  مسافرشان 
حرکت می کنند و اصال به فکر ایجاد خطر برای 
سایر رانندگان و حتی عابرین پیاده نیستند. لطفا 

با احتیاط برانید.
9۱۵...۲۱۲
سالم تاریخ ۲۵ آذر در بیمارستان ... برای خارج 
کردن پالتین از پایم بستری بودم که همان روز 
دکتر ارتوپدی بنده را مرخص کرد و گفت بعد از 
بیایید  باید  پا  از  شلنگ  کردن  خارج  برای  ظهر 
مطب عصر رفتم نا قابل ۱۳0هزار تومن در قالب 
اسمشو عوض  فقط  گرفتند  بنده  از  الزحمه  حق 
گناهی  چه  مردم  زیرمیزی؟  تاکی  آخر  کردند 

کردند؟ حتما آوا جان چاپ کن
9۱۵...۱۵0
نهضت  از  دقیقی  خبر  آیا  شهردار  آقای  با سالم 
اسفالتی که از تاریخ 9/۱۱ در مهر شهر شروع شده 
هنوز  شده  روز   ۱۶ ؟  شده  آسفالت  چقدر  دارید؟ 
آسفالت خیابان نصفه نشده اگه همه قول ها مثل 

این باشد که ...!؟
9۳۸...9۸۲
به خصوص  را   ... بیمارستان  آشغال  سطل های 
این  و  کنند  نمی  آوری  جمع  جمعه  های  صبح 
مشکالت  بر  عالوه  است،  افتضاح  واقعا  وضع 
را  نازیبایی  وجهه  محیطی،  زیست  و  بهداشتی 

ایجاد می کند. لطفا پیگیری کنید.
9۱9...۱97

راه آهن شرق » پُز« با اعتبار جاده روستایی
پروژه ای که بدون مشارکت بخش خصوصی ناکام می ماند

غفلت نمایندگان استان از ظرفیت آستان قدس و قرارگاه خاتم االنبیا)ص( برای سرمایه گذاری

استان  عصمت برزجی- خراسان جنوبی و شمالی 
استان  این  تراز و هم سن هستند.  ،  هم  قلو  دو  های 
قرار  به  توجه  با  کشور   شرق  متقارن  نقطه  دو  در  ها 
گرفتن در مرز از اهمیت یکسال برخوردار هستند . چرا 
ترانزیت داشته و  آنها نقش بسزایی در  از  که هر کدام 
وصل  تجاری  بندرهای  به  را  کشور  همه  توانند   می 
کنند. از همین رو هر دو استان از همان ابتدای تاسیس 
با   شمالی  خراسان  اند.  داشته  آهن  راه  مصوب  پروژه 
اجرای راه آهن جوین- اسفراین- بجنورد- شیروان، به 
راه آهن سراسری متصل خواهد شد و  به  آنتنی  صورت 
خراسان جنوبی از طریق خط راه آهن زاهدان، بیرجند- 
استان  آهن  راه  پروژه  که  تفاوت  این  با  اما   ! کالشور 
دریافت  با  انتهایی  مراحل  در  اکنون  شمالی   خراسان 
راه آهن  اعتبارات مناسب پیشرفت خوبی دارد و پروژه 
اعتبار  اندک  و خم جذب  پیچ  در  هنوز  خراسان جنوبی 
هموطنانمان  دیرینه  آروزی  گرچه  است.  چکانی  قطره 
جنوبی  خراسان  مردم  آروزی  تواند  می  استان  آن  در 
مدیران  به  تلنگری  تنها  گزارش  این  اما  باشد  نیز 
است. اعتبارات  جذب  برای  بیشتر  تالش  برای   استان 

دستور ویژه مقام معظم رهبری
پشتوانه پروژه راه آهن خراسان شمالی 

رسانه های  آنطور که  آهن خراسان شمالی  راه  پروژه 
این استان منتشر کرده اند، حدود ۱0 سال پیش کلنگ 
اما  شد  تکرار  بار   ۴ ها  زنی  کلنگ  این  البته  شده  زنی 
باالخره با دستور ویژه مقام معظم رهبری ، دولت ۱۴۴ 
برای  از محل شرکت”مهاب قدس”  اعتبار  یورو  میلیون 
اجرای این پروژه به پیمانکار )آستان قدس( اختصاص داد 

تا راه آهن گرگان - مشهد وارد فاز اجرایی شود.

جلو افتادن پروژه راه آهن
خراسان شمالی با کمک از

آستان قدس و سرمایه گذار چینی

سوم  دو  که  کیلومتری   700 ریلی  خط  این  بود  قرار 
خراسان  و  گلستان  در  مابقی  و  شمالی  خراسان  در  آن 
رضوی قرار دارد، پس از اجرا ظرفیت حمل هفت میلیون 
تن بار و جابه جایی ساالنه پنج میلیون مسافر را ایجاد 
کند. نمایندگان استان خراسان شمالی  معتقد هستند که 
با اعتبارات استانی تا ۱00 سال آینده این پروژه به بهره 
وارد  نیز  ما  نمایندگان  بر  اعتقاد  این  رسد.  نمی  برداری 
است آنجایی که بارها در همه ادوار مجلس از زبان آنان 
شنیده ایم که اعتبارات تخصیص یافته اندک است و اگر 
جاده  یک  کفاف  حتی  برود  پیش  روال  این  با  بخواهد 

روستایی را هم ندارد!
نمایندگان خراسان شمالی در کنار کمک های دولتی 
پیش بینی کرده بودند که اگر آستان قدس به مشارکت 
۱۵ درصد خود متعهد باشد و چینی ها نیز ۸۵ درصد این 
راه آهن  پروژه  کنند  تعهد  گذاری  سرمایه  برای  را  پروژه 

گرگان- بجنورد-مشهد  اجرایی خواهد شد.

سرخوشی خراسان شمالی ها
از تخصیص اعتباری ویژه

به  راه آهن این استان 

نمایندگان  مجمع  رئیس  از  که  خبری  آخرین 
هزار  اختصاص  بر  مبنی  شده  منتشر  شمالی  خراسان 
از صندوق توسعه ملی به  اعتبار  و ۵00 میلیارد تومان 
سال  سه  در  مبلغ  این  شده  مقرر  که  است  پروژه  این 
به میزان هر سال ۵00 میلیارد تومان به پروژه تزریق 

امسال  هم  عمومی  منابع  از  تومان  میلیارد   ۲0 و  شود 
برای این پروژه در نظر گرفته شده است. در حالی که 
تیتر  را  خبر  این  افتخار  با  رسانه های خراسان شمالی 
می کنند و مردم آن استان نیز سرخوش از این عنایت 
مبلغ  شدیم  خبر  با  اخیر  روزهای  در  ؛  هستند  دولت 

نه  جنوبی  خراسان  آهن  راه  پروژه  به  یافته  اختصاص 
است!حتی  داشته  نیز  کاهش  بلکه  نیافته  افزایش  تنها 
تخصیص  از  خبر  که  است  قولهایی  نقل  این  از  بدتر 

صفر درصدی همین اعتبارات اندک می دهد! 

اولین اعتبار بعد از چندین سال
آن هم با تهدید 

پروژه راه آهن زاهدان- بیرجند کالشور سال ۸۸ بعد از 
کش و قوس های فراوان باالخره موافقت اصولی گرفت 
و در سال 9۱ اولین ردیف بودجه را از دولت دهم دریافت 

ردیف  از    9۳ و   9۲ های  ساله  در  آن  از  پس  و  نمود 
بودجه محروم ماند و  از سال 9۴  با تهدید به استعفای 
در  اسالمی،  شورای  مجلس  در  استان  مردم  نمایندگان 
ردیف بودجه قرار گرفت  و رقم  ۵  میلیارد تومان به این 

پروژه اختصاص یافت. 

صفر، سهم خراسان جنوبی از
اعتبارات بودجه ای  مصوب راه آهن 

برنامه  اداره  رئیس  پور مطلق”  ولی  کاظم  که”  آنطور 
در  جنوبی  خراسان  شهرسازی  و  راه  کل  اداره  بودجه  و 
از  سایت های  با یکی  آخرین گفتگوی رسانه ای خود 
خبری مطرح کرده  است:  اعتبار مصوب راه آهن خراسان 
جنوبی در قانون بودجه سال 9۴ ابتدا ۱0 میلیارد تومان 
تعیین شد که بعدا پس از انجام یک اصالحیه به 7 میلیارد 
تومان کاهش پیدا کرد، این اعتبار در قانون بودجه سال 
9۵ هم 9 میلیارد و ۴00 میلیون تومان و در سال 9۶ ، 

۵ میلیارد و ۳۸0 میلیون تومان مصوب شد. وی عنوان 
کرد:  ۵۵0 میلیون تومان اسناد خزانه در سال 9۵ و بابت 
پرداخت مطالبات مشاور پروژه اختصاص یافته که ردیف 
جدایی بوده و به اعتبارات بودجه ای ربطی نداشته است.

وی تصریح کرد: اما متاسفانه میزان تخصیص اعتبارات 

راه آهن استان طی این سه سال، صفر بوده است و هیچ 
گونه تخصیص اعتباری نداشته ایم.

اعتبارات ساالنه فقط در حد
یک کیلومتر راه آهن 

در حالی هر ساله شاهد تخصیص اعتبارات اندک در حد 
۵ میلیارد تومان هستم که به گفته نماینده مردم سربیشه 
و نهبندان اجرای هر کیلومتر راه آهن نیازمند ۴ میلیارد 
زاهدان،  بیرجند-  آهن  راه  برای  که  است  اعتبار  تومان 
در  باشد.  می  نیاز  اعتبار  تومان  میلیارد   900 و  هزار   ۲

عنوان  ای  رسانه  “در گفتگوی  افضلی  “نظر  باره  همین 
کرد : متاسفانه بودجه راه آهن خراسان جنوبی در الیحه 
شده  تعیین  تومان  میلیارد   ۵ مجلس،  به  دولت  تقدیمی 

است که با این مبلغ هیچ کاری نمی توان انجام داد.

مسئوالن کشوری حیا کنند !

شورای  مجلس  در  سربیشه  و  نهبندان  مردم  نماینده 
اسالمی با تخصیص ۲0 میلیارد تومان اعتبار برای راه آهن 
بیرجند- کالشور به طول ۲70 کیلومتر که استاندار به تازگی 
از آن به عنوان یک کار اجباری یاد کرده بود اشاره کرد 
و افزود: در واقع اعتبار مورد نیاز برای ساخت این مسیر 
۸00 میلیارد تومان است که با دو برابر کل بودجه تملک و 
دارایی استان برابر است. افضلی تصریح کرد: امیدواریم با 
تخصیص اعتبار و قدمی که مسئوالن استان برای راه آهن 
برداشتند؛ مسئوالن کشوری هم حیا کنند و توجه بیشتری 

نسبت به این پروژه داشته باشند.

اما و اگرهای ورودآستان قدس
و قرارگاه خاتم النبیاء به راه آهن استان

آنچه که واضح است اگر خراسان جنوبی بخواهد به 
به  نزدیک  شاید  باشد  دولتی  اعتبارات  تخصیص  امید 
۴00 سال باید زمان سپری کرد تا به راه آهن در این 
استان رسید اما همانطور که خراسان شمالی از ظرفیت 
درصدی   ۱۵ مشارکت  و  نموده  استفاده  قدس  آستان 
آن ها را جلب نموده به نظر می رسد که برای شکسته 
این  از  باید  نیز  جنوبی  خراسان  آهن،  راه  قفل  شدن 

استفاده کند. ظرفیت و فرصت مناسب 
در  مشکل  و  معضل  همین  شبیه  دیگر  طرف  از 
پروژه  داری  بهره  برای  بلوچستان  و  سیستان  استان 
اتصال راه آهن چابهار به مشهد وجود داشته است  اما 
سرانجام مسئوالن این استان کلید حل این مشکل را 
یافته اند وبه این نتیجه رسیده اند که باید حل مشکل 
راه آهن  بسپرند.   االنبیا  خاتم  قرارگاه  دست  به  را 
چابهار- زاهدان که قطعه اول آن از چابهار تا ایرانشهر 
)ص(  خاتم االنبیاء  سازندگی  قرارگاه  توسط  هم اکنون 
است  ملی  بزرگ  پروژه های  از  می باشد  اجرا  در دست 
آسیای  ترانزیت  کریدور  به  بهره برداری  از  پس  که 
میانه به خلیج فارس و دریای عمان و بالعکس تبدیل 
خواهد شد و این امر رونق اقتصادی و افزایش امنیت 
و رفاه اقتصادی منطقه را در پی خواهد داشت. پروژه 
ای که قرار بود با حرکت الک پشتی، شبیه به روندی 
پیش  است،  متصور  جنوبی  آهن خراسان  راه  برای  که 
سپاه  االنبیاء  خاتم  قرارگاه  پادرمیانی  با  اکنون  رود 
سال   ۵ به  قریب  و  شده  نزدیک  واقعیتی  به  تبدیل 
قرارگاه  ورود  البته  رسد.  می  برداری  بهره  به  دیگر 
امری  نیز  بیرجند  آهن  راه  ساخت  برای  انبیاء  خاتم 

است که باید مسئوالن استان پیگیر آن شوند . 

آورده دولت جاذبه ای برای ورود فایناس
و سرمایه گذار خارجی به پروژه راه آهن 

ورود  برای  اگرها  و  اما  نیز  قبل  های  سال  از  گرچه 
استان  آهن  راه  به  قدس  آستان  و  النبیاء  خاتم  گاه  قرار 
وجود داشت ولی این ورود نیازمند رایزنی قوی از طرف 
مسئوالن استان است که به نظر می رسد چندان توفیقی 
در این زمینه ها حاصل نشده است. البته ناگفته نماند که 
نیز  گذار خصوصی  سرمایه  و  فایناس  ورود  برای  جاذبه 
از  خود  سهم  عنوان  به  دولت  که  بود  خواهد  اعتباراتی 

صندوق توسعه ملی می گذارد . 

* نمایندگان خراسان شمالی در کنار کمک های دولتی پیش بینی کرده بودند که اگر آستان قدس به مشارکت 15 درصد خود 
متعهد باشد و چینی ها نیز 85 درصد این پروژه را برای سرمایه گذاری تعهد کنند پروژه راه آهن بجنورد-مشهد- گرگان اجرایی 
خواهد شد. * در حالی رسانه های خراسان شمالی با افتخار خبر افزایش اعتبار ویژه راه آهنشان را تیتر می کنند و مردم آن استان 
نیز سرخوش از این عنایت دولت هستند که در روزهای اخیر با خبر شدیم مبلغ اختصاص یافته به پروژه راه آهن خراسان جنوبی 
نه تنها افزایش نیافته بلکه کاهش نیز داشته است! * تاکنون تنها اعتباری که برای راه آهن استان تخصیص پیدا کرده است، 550 
میلیارد تومان اسناد خزانه در سال 95 و بابت پرداخت مطالبات مشاور پروژه بوده است که ردیف جدایی بوده و به اعتبارات 
بودجه ای ربطی نداشته است. *مسئوالن سیستان و بلوچستان کلید حل مشکل راه آهن  را یافته اند و به این نتیجه رسیده اند که 
باید حل مشکل را به دست قرارگاه خاتم االنبیا بسپرند. *امیدواریم با تخصیص اعتبار و قدمی که مسئوالن استان برای راه آهن 
برداشتند؛ مسئوالن کشوری هم حیا کنند و توجه بیشتری نسبت به این پروژه داشته باشند. * جاذبه برای ورود فایناس و سرمایه 

گذار خصوصی نیز اعتباراتی خواهد بود که دولت به عنوان سهم خود از صندوق توسعه ملی می گذارد.

عکس: اینترنت

کار خوب اتفاقی نیست

تزئینات ساختمان رحیمی
کناف، دیوار پوش، کاغذ دیواری رنگ آمیزی، بازسازی منازل 

مشاوره و طراحی در محل
بیست متری سوم شرقی-  پالک 29   09155610111

ایزوگام و قیرگونی کاظم سالخورده 

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

میدان آزادی – ابتدای خیابان شهید برگی

با 10 سال بیمه

 حمــل
  اثاثیـه 

 با  کارگر ماهر و ماشین اتاق بزرگ
 مسیر مشهد و  زاهدان 

 حمل یخچال ساید در اسرع وقت
حمل بار برای خارج شهر 

 20 میلیون بیمه

ل بار
حم

 100 درصد تضمینی

 09159618581  
فاروقی
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کدخدا و دوستش

را  ده  کدخدای  با  دوستی  سابقه  که  شخصی 
برد.  آسیاب  به  گندم  مقداری  روزی  داشت 
چون آرد کرد، بر االغ خود نهاد و چون نزدیک 
و  شد  لنگ  خرش  اتفاقا  رسید،  کدخدا  منزل 
را  کدخدا  شخص  آن  افتاد.  زمین  به  بارش 
او  به  را  االغش  تا  کرد  درخواست  و  زد  صدا 
بدهد و بارش را به منزل برساند. چون کدخدا 
به کسی  را  بود که االغش  قبال قسم خورده 
نیست!«  من  »االغ  گفت:  مرد  آن  به  ندهد، 
اتفاقا همان لحظه صدای االغ بلند شد و بنای 
عر عر کردن گذاشت. آن مرد به کدخدا گفت: 
»االغ تو در خانه است و می گویی نیست؟« 
کدخدا با ناراحتی گفت: »عجب دوست نادانی 
هستی تو! پنجاه سال با من رفیقی، حرف مرا 
باور نداری ولی حرف االغ را باور می کنی؟!«

داستان مال و گوسفند

راه  در  خرید  گوسفند  یک  بازار  از  مال  روزی 
باز کرد  از گردن آن  را  دزدی طناب گوسفند 
به  را  طناب  و  داد  دوستش  به  را  گوسفند  و 
گردن خود بست و چهار دست و پا به دنبال 
مال را افتاد. مال به خانه رسید ناگهان دید که 
.دزد  است  شده  جوانی  به  تبدیل  گوسفندش 
اذیت  را  مادرم  من  گفت  و  کرد  مال  به  رو 
کرده بودم او هم مرا نفرین کرد من گوسفند 
شدم ولی چون صاحبم مرد خوبی بود دوباره 
او  حال  به  دلش  بازگشتم.مال  اول  حالت  به 
یادت  برو ولی  ندارد  اشکالی  سوخت و گفت: 
باشد که دیگر مادرت را اذیت نکنی! روز بعد 
که مال برای خرید به بازار فته بود گوسفندش 
را آنجا دید. گوش او را گرفت و گفت ای پسر 
دوباره  تا  ناراحت کردی  را  مادرت  احمق چرا 

نفرینت کند و گوسفند شوی!؟

اِرِث پَِدر ُخور از ُمو مایی  : طلبکار هستی  

اََدم اَز َسرما بِِمره بهتره که پالون َخر ِدبَر ُخو ُکنه :  آدم از سرما بمیرد بهتر است از اینکه لباسی که در شانش نیست بپوشد

حکایت طنز طنز نگاشت

بودجه سال  از  ها  استان  جیمبو- داشتم جدول سهم 
نمودم که یکهو کشف جدیدی  را مشاهده می   97
با  را  جدیدم  کشف  بگویم  اطالع  کردم!)جهت 
تایید  خیلی  و  گذاشتم  درمیان  هم  کارشناس  چند 
بعضی  نظر من  بلبلی هم زدند!(به  کردند!تازه سوت 
دارند. بودجه  جذب  در  خاصی  مغناطیس  شهرها 
که  ها  آن  گویند.دست  می  راست  واقعا  مسئوالن 
رود  می  گیرد  می  را  راهش  خودش  نیست!بودجه 
یک طرف.جانم برایتان بگوید که مثال همین تهران 
قوی  مغناطیسش  بگیرید.آنقدر  درنظر  را  خودشان 
است که یک تنه به اندازه شش استان دیگر بودجه 
را »هورت«می کشد و چند گالن نفت هم رویش! یا 

بیایم نزدیکتر.مشهد را می گویم.این کالن شهر هم 
انگار جاذبه قوی ای دارد در جذب بودجه.پنج تای ما 
بودجه خورده.گویا بیشتر نبوده تا بخورد واال اشتهایش 
باالست!روایت است که سمنان هم برای رد گم کنی 
در ته جدول بودجه قرار دارد.)خاک بر سر جدولی 
که نداند دیار رئیس جمهورخیزی مثل سمنان جایش 
ته فهرست نیست(.نوبتی هم که باشد استان خودمان 
را عشق است!طفلکی بودجه که نگرفته هیچ،به نظرم 
داده!اخبار  هم  پس  گرفته  که  ای  بودجه  چندبرابر 
رسیده از گوشه و کنار حاکی از آن است که خراسان 
جنوبی به علت کویری بودن و کمبود یا بهتر بگویم 
زاید  اشتهای  همچنین  و   بودجه  قدرت جذب  نبود 

الوصف استان های همجوار که حتی جیب مردم استان 
طریق  کشند،)از  می  »هووووف«  شدت  به  هم  را  ما 
 انتقال سپرده های مردم به بانک های سایر استان ها(

هم  صفری  چندتا  با  ده  مانده!همین  کاله  بی  سرش 
خواندنش  اند)راستش  نوشته  اسمش  جلوی  که 
وگرنه  است  تایپیست  اشتباه  نظرم  به  است!(  سخت 
و  باشند  چه  بودجه  ها!  حرف  این  به  چه  را  ما 
نبودن  فعل  همیشه  مسئوالن  لغات  دایره  در  نباشند 
اینکه  تا  است  بهتر  نباشد  گیرد!الاقل  می  خود  به 
کبیره  گناه  مسئول  فالن  ناکرده  خدایی  بگوییم 
گویند  می  هم  فرمان  اتاق  آورده!از  جا  به  را   دروغ 
هم  مفت  جوهر  شده،  گران  دیگر!کاغذ  است  بس 

نداریم که برای تو بدهیم و کاغذ سیاه کنیم!نتیجتا با 
اینکه درد دوری سخت است اما شما را تا کشف بعدی 

بدرود می گویم!

مشکل از جاذبه ماست نه کمبود بوجه!

محمدرضا رضایی- ساعت شش شب: ما تازه به خانه 
پدربزرگ رسیدیم. خاله سوگل در آشپزخانه مشغول 
شده  بلد  اینترنت  در  که  است  آرایی  میوه  مدل  یک 
نامزدش می آیند چشم خواهر  تا وقتی خانواده  است 
زیاد  آنقدر  ها  میوه  البته  دربیاید.  کاسه  از  شوهرش 
نسبتی  شوهرش  خانواده  با  که  من  چشم  که  است 
آن  داخل  های  میوه  از  درآمده.  کاسه  از  هم  ندارم 
را  انارش  و  موز  و  هندوانه  فقط  من  بزرگ،  ظرف 
خوردنی  ظرف  محتویات  باقی  دانم  نمی  شناسم.  می 
به  تزئینی. ساعت هفت شب: دایی سهیل که  یا  است 
شده  قرار  رسید.  هم  بخرد  گل  بود  رفته  مادر  دستور 
مادر من که دیپلم گل آرایی دارد خانه را با این گل 
ها بیاراید که خانواده نامزد خاله سوگل یک وقت فکر 
راه آورده  از سر  را  اینها دخترشان  بزرگم  پدر  نکنند 
اند. مادر با دیدن گل ها ناگهان جیغ کشید و با دایی 
سهیل دعوا کرد که چرا گل مصنوعی خریدی؟ دایی 
گل  سبد  پنجاه  و  صد  خرید  پول  که  گفت  سهیل 
گل  همین  به  شود  می  عوض  در  و  نداشته  را  طبیعی 
بیایند. طفلک پدر بزرگ  ها آب زد تا طبیعی به نظر 

ساعت  پریدند.  خواب  از  مادر  جیغ  با  بزرگ  مادر  و 
نشانه  هشت شب: پدر بزرگ دارد دیوان حافظش را 
فال  بتواند یک  یلدایی  این شب  گذاری می کند که 
خوب برای همه بگیرد و خوشحالشان کند. پدر به پدر 
بزرگ می گوید که بی خیال آن دیوان حافظ سنگین 
فال  اپلیکیشن  با  خودش  جایش  به  و  بشود  قدیمی  و 

 حافظ برای همه فال می گیرد. پدربزرگ که نمی داند
 اپلیکیشن چیست لبخندی تحویل پدر می دهد و دوباره 
می  حافظش  دیوان  خوب  اشعار  کردن  پیدا  مشغول 
شود. خاله سوگل همچنان درگیر میوه هاست. ساعت 
نه شب: باالخره مهمان ها می رسند. بعد از احوال پرسی 
و خوش آمدگویی مهمان ها گرم صحبت می شوند. 

پدربزرگ و مادربزرگ منتظرند تا مهمان ها صحبت 
خاطره  و  بگیرند  فال  هم  ها  آن  و  شود  تمام  هایشان 
تعریف کنند. صحبت ها تمام شد اما مهمان ها مشغول 
بزرگ  پدر  حافظ  فال  منتظر  و  شدند  هایشان  گوشی 
نماندند. خاله سوگل و مادر با کمک هم ظرف میوه را 
از آشپزخانه بیرون می آورند تا وسط مجلس بگذارند 
بازی  مشغول  که  داماد  کوچولوی  برادر  ناگهان  اما 
 است خودش را به ظرف میوه می زند و همه میوه ها

از  بعد  شب:  ده  ساعت  شوند.  می  زمین  پخش   
داماد  مهار  برای  تالش  و  مرافعه  و  دعوا  کلی 
باالخره  برادرش  دست  از  طفل  نجات  و  عصبانی 
نشینند.  می  ای  گوشه  یک  و  شوند  می  خسته   همه 
پا  و  دست  زیر  شده  له  های  میوه  آب  از  خانه  فرش 
هم  سوگل  خاله  شده…  عوض  و  شده  خیس  حسابی 
آید.  نمی  بیرون  و  کرده  اتاقش حبس  در  را  خودش 
حسرت یکی از آن میوه های عجیب و غریب به دلم 
ماند. مهمان ها کم کم بلند می شوند و می روند. خانه 
خیلی ساکت شده. پدر بزرگ دیوان عالمت گذاری 
شده اش را روی طاقچه می گذارد و می رود تا بخوابد.

شب یلدای افتاده و  چپ  یعنی  هفته.  این  بود  ای  هفته  عجب 
سرمان.  بر  می شد  آوار  که  بود  خبر  راست 
گویی  که  زنجیره ای  زلزله  همین  یکیش 
احتماال  هم  زلزله  البته  آمده.  ایرانگردی  به 
تا  اما  دلش می خواسته از کشور خارج شود 
یادش  و  مرزی  خروجی  گیت  به  می رسیده 
می افتاده باید عوارض بدهد، به مسئول گیت 
می گفته؛ »نمیشه حاال ارزون تر حساب کنی؟ 
یک کم تخفیف بده. ندارم خب. باشه پس 
میام«.  دوباره  و  می زنم  دور  یک  میرم  من 
بی خود چپ چپ نگاهم نکنید. من به سردبیر 
عوارض خروج  گرانی  مورد  در  داده ام  قول 
از کشور چیزی ننویسم و سر قولم هم هستم.  
بود.  عوارض  خود  مورد  در  نوشتم  این که 
همین عوارض موجود که االن 75 هزار تومان 
است و زلزله اگر داشت، این پول را می داد و 
می رفت بیرون. من اگر می خواستم از گرانی ها 
بنزین  از گرانی  باید  همه  از  اول  بنویسم که 
می نوشتم یا از افزایش قیمت دیگر حامل های 
انرژی. اصوال من فهمیده ام ما با دوگونه مواجه 
هستیم. گونه اول حامل های انرژی و گونه دوم 
بالنسبت شما نفراتی مثل من حماالن انرژی. 
حاال تا کار به جای باریک نکشیده، از این هم 
رسیدم  نتیجه  این  به  من  می گذریم. خالصه 
های  هفته  در  نازل شده  بالی  همه  این  که 
دیوار  از  بخشی  ریزش  موضوع  از  گذشته، 
قلعه پرتغالی ها به علت فروش خاک جزیره 
هرمز بگیرید تا شایعات درگذشت هنرمندان 
ساکن داخل و فرنگ، باید علت خاصی داشته 
باشد. برای حوادث هفته گذشته هم با خودم 
گفتم مثل دیگران وقت تلف نکن. برای همین 
هم این قدر گشتم و گشتم که فهمیدم چرا در 
این روزها این همه بال بر سرمان نازل شده؟ 
همه اش زیر سر ماموران محترم گمرک بوده. 
چرا؟ چون همان طور که در خرافات قدیمی 
اکثر کشورها سینه به سینه نقل شده، نعل اسب 
نقش مهمی در شگون و بخت خوش دارد. 
عملیات  یک  طی  گمرک  عزیزان  آن وقت 
موفق، 25٠کیلوگرم نعل اسب را حین ورود به 
کشور شناسایی و ضبط می کنند. همین دیگر. 
ضبط نعل اسب همان و کاهش ضریب شانس 
فردای  که  می شود  همین  همان.  کشور  در 
این کشف بزرگ هم نماینده ایران از اسکار 
فروش  آمریکا  و هم کنگره  حذف می شود 
قول  به  می کند.  ممنوع  را  ایران  به  هواپیما 
میرسلیم: آقای مامور گمرک اینو چی میگی؟

www. iranwash. ir قاليشویي و مبل شویي ایـران
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برای اولين بار فرش های خود را اتو کشيده تحویل بگيرید
دفتر : توحید21 - نبش نبوت 21 - پالک 105
عضو معتبر اتحادیه   مسئول: دستگردی

آگهی مزایده اموال غیرمنقول - نوبت دوم

نظر به اینکه در پرونده کالسه 950068 اجرایی این اجرا در قبال محکومیت آقای مصطفی خنیاگر فرزند ناصر به پرداخت 
مهریه به تعداد 15 عدد سکه کامل بهارآزادی بابت پیش قسط مهریه در حق محکوم لها و پرداخت مبلغ 63/669/000 ریال بابت حق 
االجرای دولتی یک باب منزل مسکونی واقع در خیابان نیرو هوایی 17 پالک 3 با پالک ثبتی 3147 فرعی از 249 فرعی از 1402 اصلی 
بخش 2 بیرجند متعلق به شخص ثالث آقای ناصر خنیاگر )پدر محکوم علیه( توقیف و مطابق نظریه کارشناسی ملک فوق دو طبقه در 
همکف و اول هرکدام 112 مترمربع )مسکونی( خرپشته 11 مترمربع و جمعا دارای 235 مترمربع زیربنا و اسکلت بنا فوالدی،سقف ها بتنی 
از کرومیت- کمپوزیت،کف پارکینگ موزاییک،کف واحد همکف سیمان،کابینت ها فلزی و سیستم گرمایشی بخاری گازی و سرمایشی 
کولر آبی،نمای همکف و دیوارهای حیاط آجر سفال و طبقه اول )بدون نما(، کف حیاط موزاییک و نمای بنا در حیاط آجر سفال و دارای 
کلیه امتیازات منصوبه می باشد و طبقه اول در حال ساخت و در زمان بازدید در حد سفت کاری می باشد که ارزش ششدانگ ملک با توجه 
به متراژ عرصه و اعیان، کاربری مجاز،موقعیت مکانی ملک ،کیفیت ساخت ،قدمت اعیان،محوطه و امتیازات منصوبه 2/150/000/000 ریال 
)دو میلیارد و صد و پنجاه میلیون( ارزیابی شده است و قرار است ملک مذکور به میزان محکوم به )تعداد 15 عدد سکه کامل بهار آزادی( 
از طریق مزایده در روز دوشنبه تاریخ 96/10/11 از ساعت 10 الی 11 صبح در دفتر شعبه دوم اجرای احکام مدنی )خانواده( دادگستری 
بیرجند به فروش برسد و به کسانی که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از 
برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید. در غیر این صورت 10 
درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. متقاضیان در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا 

مراجعه تا ترتیب بازدید آنان داده شود. هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود.
شفیعی- مدیر شعبه دوم اجرای احکام مدنی )خانواده( دادگستری بیرجند

آگهی ابالغ اجرائیه )سند ذمه(
بدین وسیله به آقای امیر گلوی فرزند غالمرضا به شماره ملی 0921619138 صادره مشهد ساکن بیرجند، خیابان جماران،خیابان 
قرارداد شماره  به  مستند  امور شعب خراسان جنوبی  مدیریت  اقتصاد  مهر  بانک  می شود:  ابالغ  میالن  سپهر 8،انتهای 

9451121125301921 مورخ 93/03/21 جهت وصول مبلغ 151/667/464 ریال طلب خویش بدین شرح: مبلغ 101/103/640 ریال 
اصل طلب و مبلغ  45/388/559 سود و مبلغ 5/175/265 خسارت تاخیر متعلقه تا روز درخواست 96/04/13 به انضمام جریمه دیرکرد تا روز 
وصول،تقاضای صدور اجرائیه علیه شما به عنوان وام گیرنده و سایر ضامنین را نموده و پرونده ای تحت کالسه 9600231 در این خصوص نزد 
اداره اجرای اسناد رسمی بیرجند تشکیل شده است. نظر به اینکه بر طبق گزارشات مورخ 1396/05/31 و 1396/08/06 مامور ابالغ آدرس شما 
به شرح مندرج در سند به نشانی فوق شناسایی نگردیده و ابالغ واقعی در آدرس اعالمی متعهدله به شرح : بیرجند،پدافند هوایی ارتش،روبروی 
بجد یا خیابان جماران،سپهر 8،پالک 1 میسر نبوده است و بانک بستانکار نیز قادر به معرفی آدرس دیگری از شما نمی باشد. لذا بنا به تقاضای 
بانک بستانکار و به استناد ماده 18 آیین نامه اجرا به موجب این آگهی مفاد اجراییه صادره به شما ابالغ می گردد و مستفاد از ماده مذکور 
عملیات اجرایی ظرف 10 روز از تاریخ انتشار این آگهی که تاریخ ابالغ نیز محسوب است علیه شما ادامه خواهد یافت و به جز آگهی مزایده 

آگهی دیگری منتشر نخواهد شد.      تاریخ انتشار: 1396/09/27       غالمرضا دادی- رئیس اداره اجرای اسناد رسمی بیرجند

آگهی ابالغ اجرائیه )سند ذمه(

بدین وسیله به آقای سید مهدی حسنی فرزند 
سید حسین به شماره ملی 0640180310 ساکن 

بیرجند،مهرشهر،خیابان دولت 32 ابالغ می شود: بانک مهر 
اقتصاد مدیریت امور شعب خراسان جنوبی مستند به قرارداد 
جهت   93/03/25 مورخ   9451121123966091 شماره 
وصول مبلغ 159/000/000 ریال طلب خویش بدین شرح: مبلغ 
104/384/521 ریال اصل طلب و مبلغ 47/627/052 سود و 
مبلغ 6/988/427 ریال خسارت تاخیر متعلقه تا روز درخواست 
وصول،تقاضای  روز  تا  دیرکرد  جریمه  انضمام  به   96/04/24
صدور اجرائیه علیه شما به عنوان وام گیرنده و سایر ضامنین را 
نموده که پرونده ای تحت کالسه 9600235 در این خصوص 
نزد اداره اجرای اسناد رسمی بیرجند تشکیل شده است. نظر به 
اینکه بر طبق گزارشات مورخ 1396/05/08 و 1396/08/04 و 
1396/08/06 مامور ابالغ آدرس شما به شرح مندرج در سند 
به نشانی فوق شناسایی نگردیده و ابالغ واقعی در آدرس اعالمی 
متعهدله به شرح : بیرجند،خیابان شهید بهشتی،شرکت توزیع 
نیروی برق،امور مشترکین و یا آدرس مهرشهر،دولت 32، پالک 
32 میسر نبوده است و بانک بستانکار نیز قادر به معرفی آدرس 
دیگری از شما نمی باشد. لذا بنا به تقاضای بانک بستانکار و به 
استناد ماده 18 آیین نامه اجرا به موجب این آگهی مفاد اجرائیه 
صادره به شما ابالغ می گردد و مستفاد از ماده مذکور عملیات 
اجرایی ظرف 10 روز از تاریخ انتشار این آگهی که تاریخ ابالغ نیز 
محسوب است علیه شما ادامه خواهد یافت و به جز آگهی مزایده 

آگهی دیگری منتشر نخواهد شد.

تاریخ انتشار: 1396/09/27             

غالمرضا دادی- رئیس اداره اجرای اسناد رسمی بیرجند

  »آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای«   شماره: 11321     تاریخ: 96/09/27             شناسه آگهی: 118481
شرکت آب و فاضالب خراسان جنوبی در نظر دارد: برونسپاری فعالیت های بهره برداری، مشترکین و اداری شهر قاین را به پیمان واگذار نماید. لذا از 
کلیه شرکت های خدماتی که دارای گواهی تعیین صالحیت از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و دارا بودن 
صالحیت بهره برداری از تاسیسات آب شرکت مهندسی و داشتن گواهی صالحیت ایمنی )الزامی( بوده، دعوت می شود جهت تهیه اسناد مناقصه 
و اطالع از سایر شرایط مناقصه از تاریخ درج آگهی به مدت 4 روز به سایت ملی مناقصات و سایت شرکت آب و فاضالب استان خراسان جنوبی و 
همچنین دفتر قراردادها شرکت واقع در بیرجند، بلوارشهدای عبادی، روبروی پست برق مراجعه و یا جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره 32238167-

32234014-056 تماس حاصل فرمایید.
توضيحات ضروری:

زمان و محل دریافت اسناد: 5 روز پس از درج آگهی مناقصه - سایت ملی مناقصات، سایت شرکت آب و فاضالب استان
زمان و محل تحویل اسناد:یکشنبه تاریخ 96/10/17 - دبیرخانه شرکت آب و فاضالب خراسان جنوبی به صورت الک و مهر شده تحویل نمایید.

محل و زمان بازگشایی پاکت های پیشنهاد قیمت: دوشنبه تاریخ 96/10/18 ساعت10 صبح - اتاق جلسات 
میزان تضمین شرکت درمناقصه: مبلغ 190.000.000 ریال که می بایست صرفاً به صورت ضمانت نامه بانکی و براساس فرمت جدید ضمانت فرآیند 

ارجاع کار صادر و در پاکت الف تحویل شود.
برآورد اولیه مناقصه:3.802.880.000 ریال که از محل اعتبارات جاری- سرمایه ای شرکت آب و فاضالب خراسان جنوبی تامین شده است.

اسناد مناقصه از طریق سایت آب و فاضالب خراسان جنوبی و سایت ملی مناقصات قابل دریافت خواهد بود.
                                                                                                                                             WWW.abfa-khj.ir     http://iets.mporg.ir  
  دفتر قراردادها شرکت آب و فاضالب خراسان جنوبی
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به  كه  لقبى  عمودي:1  
جنگاوران رومى مى دادند- اثري 
مقابل  جنس   -2 آلماني  گوته  از 
رايزن  جنبش-  و  تكان  نر- 
پوست-  چروك  و  3-چين 
سرپرست جامعه های ا سالمي- 
ه  نداز  ا  -واحد   4 فرانسه  پادشاه 
-دندانه  لرزه  زمين  شدت  گيري 
ورود  -محل  پراكنده  كليد- 
كردن  پاك   - كننده  رسم   -  5
ايشان  -تنگي  6 - بزرگوارتر - 
نفس 7  - رود مرزي- پادشاه  - 
پرهيزگار 8-الستيك رويي چرخ 

- مالقات كردن- زمين خشك و 
-زره  دهم)ع(  امام  لقب   -9 باير 
آزاد  درخت   - قديم  جنگاوران 
10-  نوعي خواهر و برادر- نتيجه 
اصيل  اسب    -11 كيميا  علم   -
اوراق شركتي- شالوده  تندرو-  و 
جنوبي-   كره  پول   - عود   -12
13-از  قيماق   - جنابعالي  و  من 
روي قصد- نام عمومي سبزي ها 
و ميوه هاي خوراكي- غربال 14  
-جمله  زرتشتيان  مقدس  -كتاب 
شاه   -15 ايراني  دستوري-قوم 

بيت-آزمون

جدول 3957

دوشنبه  *27 آذر  1396 * شماره 3557 

برنامه ی شبانگاهی سبب می شود
 تا روز بهتری را آغاز کنید

خود  از  شب  هر  فرانکلین  بنجامین  که  شده  شنیده 
می پرسید: »امروز چه کار خوبی انجام داده ام؟ چه کار 
این  پرسیدن  با  می دادم؟«  انجام  باید  امروز  را  خوبی 
چه  امروز  که  دریابد  می توانست  او  خود،  از  پرسش   ۲
روش هایی مفید بودند و چه روش هایی مفید نبودند. او 
می توانست سپاسگزار دستاوردهایش باشد و با دیدن آنها 
خود را برای موفقیت در صبح روز بعد آماده کند.برنامه ی 
شبانگاهی صحیح به بررسی این دو جنبه می پردازد: به 
روزی که داشته اید نگاهی می اندازید. و برای فردا دوباره 
برنامه ریزی می کنید. یک برنامه ی شبانگاهی به شما 
اجازه می دهد تا روی نتایج مثبت تمرکز کنید و همین طور 
به اشتباهات خود در طی روز فکر کنید. می توانید در این 
زمان تمام دستگاه های الکترونیکی را خاموش کنید و 
ذهن خود را آرام کنید.می فهمید که قرار است فردا روی 
چه چیزی تمرکز کنید و به ذهن خود اجازه می دهید 
درحالی که خواب هستید، روی حل مسئله تمرکز کند. 
وقتی به برنامه ی شبانگاهی افراد موفقی مثل بنجامین 
فرانکلین نگاهی می اندازیم متوجه می شویم که آنها زود به 
رختخواب می روند و صبح زود هم از خواب بیدار می شوند. 
آنها روی کسب و کارشان قبل از اینکه بقیه از خواب بیدار 
شوند، کار می کنند.آنها ذهن خود را آزاد می کنند تا روی 
چیزی که اهمیت دارد تمرکز کند و می توانند هر روز به 
سمت اهداف شان قدم بردارند. همین ثبات قدم در انجام 
سبب  که  آنهاست  عصرگاهی  و  برنامه ی صبحگاهی 
ایجاد  سبب  تغییرات  این  انجام  می شود.  موفقیت شان 
تغییرات ساختاری در برنامه ی روزانه شما می شود. این کار 
فرصت و شرایط زیادی را برای شما فراهم می کند که 

اجازه می دهد به جای نظاره گربودن، دست به عمل بزنید.

کوه بلندی بود که النه عقابی با چهار تخم، بر بلندای آن 
قرار داشت.یک روز زلزله ای کوه را به لرزه در آورد و باعث 
شد که یکی از تخم ها از دامنه کوه به پایین بلغزد.بر حسب 
اتفاق آن تخم به مزرعه ای رسید که پر از مرغ و خروس 
بود.مرغ و خروس ها می دانستند که باید از این تخم 
مراقبت کنند و باالخره هم مرغ پیری داوطلب شد تا روی 
آن بنشیند و آن را گرم نگهدارد تا جوجه به دنیا بیاید.یک 
روز تخم شکست و جوجه عقاب از آن بیرون آمد.جوجه 
عقاب مانند سایر جوجه ها پرورش یافت و طولی نکشید 
که جوجه عقاب باور کرد که چیزی جز یک جوجه خروس 
نیست. او زندگی و خانواده اش را دوست داشت اما چیزی 
از درون او فریاد می زد که تو بیش از این هستی. تا این 
که یک روز که داشت در مزرعه بازی می کرد متوجه چند 
عقاب شد که در آسمان اوج می گرفتند و پرواز می کردند. 
عقاب آهی کشید و گفت: ای کاش من هم می توانستم 
مانند آنها پرواز کنم.مرغ و خروس ها شروع کردند به 
 خندیدن و گفتند: تو خروسی و یک خروس هرگز نمی تواند
 پرواز کند.اما عقاب همچنان به خانواده واقعی اش که در 
آسمان پرواز می کردند خیره شده بود و در آرزوی پرواز به 
 سر می برد.اما هر موقع که عقاب از رویایش سخن می گفت 
به او می گفتند که رویای تو به حقیقت نمی پیوندد و عقاب 
هم کم کم باور کرد.بعد از مدتی او دیگر به پرواز فکر نکرد 

و مانند یک خروس به زندگی ادامه داد .

 آسمان ، فرصت پرواز بلند است
 اما قصه این است که

 تا چه اندازه کبوتر باشی ...!

شکست بیش از موفقیت آموزنده است؛
 کسی که هیچ گاه اشتباه نمی کند

 هرگز به جایی نمی رسد

غم که می آید در و دیوار شاعر می شود
در تو زندانی ترین رفتار، شاعر می شود
می نشینی چند تمرین ریاضی حل کنی
خط کش و نقاله و پرگار، شاعر می شود

دچار بدبختی می شویم اگر قرار باشد 
خون را با خون بشوییم ؛

یا اینکه ببخشیم ، اما فراموش نکنیم!

گاهی از نردبان باال می رویم تا دستان خدا را 
بگیریم، غافل ازاینکه خدا همان پایین ایستاده 

و نردبان را گرفته است تا ما نیفتیم.

افرادی كه هوش احساسى بااليى دارند، مى دانند كه بعضى 
اگر  اين جمالت حتى  دارند.  از جمالت، قدرت ويژه ای 
واقعيت هم داشته باشند، باز هم جلوه بدی را از شما به 
نمايش مى گذارند. جمالتى وجود دارند كه شما هرگز نبايد 
آنها را در محل كار به زبان بياوريد. اين جمالت قدرت 
خاصى دارند. قدرت آنها در اين است كه شما را ناتوان جلوه 
 مى دهند و تصوير بدی را از شما نزد ديگران مى سازند.
  از همه بدتر اين است كه حرف زده شده را ديگر نمى توان
  پس گرفت! البته منظور من شوخى های بى مورد، جوك های

 غيرمودبانه يا سوتى های معمول نيست؛ اينها تنها مواردی 
نيستند كه جلوه بدی را از شما به نمايش مى گذارند، بلكه 
اغلب جمالت معمولى ای كه به دليل عدم اعتماد به نفس 
يا بى حوصلگى به زبان مى آوريم، بيشترين ضرر را به ما 
مى زنند. هرچقدر هم با استعداد باشيد يا دستاوردهای زيادی 
كسب كرده با شيد، باز هم ممكن است چيزهايى را به زبان 
بياوريد كه ديدگاه مردم را در مورد شما تغيير مى دهند و شما 
را تا مدتى طوالنى در سايه نگه مى دارند. اين جمالت چنان 
بار منفى ای را در خود دارند كه مى توانند آسيب زيادی را 

به وجهه كاری تان بزنند.

زندگى  كه  دانند  مى  همه  نیست:  اصال عادالنه   .1
عادالنه نيست، اما وقتى اين جمله را به زبان مى آوريد، اين 
مسئله را نشان مى دهيد كه انگار انتظار داشتيد همه چيز 

عادالنه باشد! در نتيجه ناپختگى و عدم بلوغ خود را نشان مى 
دهيد. اگر نمى خواهيد وجهه خود را خراب كنيد، بايد واقعيت 
 ها را ببينيد، رويكردی سازنده داشته باشيد و برداشت های

 شخصى خود را كنار بگذاريد. 

انجام  شکل  همین  به  همیشه  کار  این   .2 
پيشرفت  دليل  به  كه  تغييراتى  است:  شده  می 
تكنولوژی ايجاد مى شوند، آنقدر سريع هستند كه ممكن 
است فرآيندهايى كه به تازگى ابداع شده اند نيز به سرعت 
منسوخ شوند. به زبان آوردن جمله »اين كار هميشه به 
همين شكل انجام مى شده است« نه تنها شما را تنبل و 
محافظه كار نشان مى دهد، بلكه ممكن است باعث شود 
از خود بپرسد كه چرا اصال خودتان به فكر  رئيس تان 
اعمال تغييرات و به روز رسانى فرآيندهای كاری نبوده 
ايد. اگر واقعا سال هاست كه كارهايتان را به روش قديمى 
نيز  بهتری  های  روش  باشيد  مطمئن  دهيد،  مى  انجام 

وجود دارند كه مى توانيد از آنها استفاده كنيد.

3. مشکلی نیست: وقتى كسى درخواستى از شما مى 
 كند و شما با جمله »مشكلى نيست« به او پاسخ مى دهيد،

واقعا  او  خواسته  انگار  كه  كنيد  مى  القا  او  به  طور  اين   
يك »مشكل« است. اين مسئله باعث مى شود احساس 
ناخوشايندی به طرف مقابل دست بدهد و اين طور فكر كند 
كه خود را به شما تحميل كرده است. در عوض به مردم 

 نشان دهيد كه از انجام دادن كار مورد نظر لذت مى بريد. 
جمله زيباتری بيان كنيد؛ جمله ای مانند »خواهش مى 
كنم، باعث افتخارم است« يا »خوشحال مى شوم كه بتوانم 
كمكى كنم«. اين تغيير محسوس در نحوه بيان، تاثير زيادی 

در روابطتان خواهدگذاشت.

4. فکر می کنم ایده من خیلی مسخره باشد/ 
می خواهم یک سوال احمقانه بپرسم: اين جمالت 
بيش از آنچه فكرش را مى كنيد، مخرب و منفى هستند 
و اعتبار شما را زير سوال مى برند. حتى اگر بعد از اين 
جمالت، ايده عالى و بزرگى را هم مطرح كنيد، باز هم تحت 
تاثير عدم اعتماد به نفس شما قرار مى گيرد و توجهى به 
آن نخواهدشد. بدترين منتقد خودتان نباشيد. اگر نسبت به 
آنچه مى گوييد اطمينان نداريد، بايد بدانيد كه بيشتر مردم 
هم همين طور هستند؛ اگر واقعا در مورد چيزی اطالعات 
نداريد، بگوييد: »در حال حاضر اطالعات خاصى مدنظرم 
نيست، كمى جست و جو مى كنم. سپس در مورد آن با شما 

صحبت خواهم كرد.«

 5. فقط یک دقیقه طول خواهدکشید: اينكه مى گوييد
 كاری را در مدت بسيار كمى انجام خواهيد داد، باعث دست 
كم گرفته شدن مهارت های شما شده و اين حس را به 
طرف مقابل مى دهد كه انگار داريد كارها را سرسری و 
باعجله انجام مى دهيد. بنابراين راحت باشيد و بگوييد كه 

كار مورد نظر خيلى طول نخواهد كشيد. اما برای انجام دادن 
آن در مدتى كمتر از مدت معمول هم عجله نكنيد؛ مگر 

اينكه در مسابقه 60 ثانيه ای شركت كرده باشيد!

6. سعی ام را می کنم: فعل »سعى كردن« هم مانند 
فعل »فكر كردن« مردد به نظر مى رسد و اين طور به 
كافى  نفس  به  اعتماد  از  شما  كه  كند  مى  القا  مخاطب 
برخوردار نيستيد. مالكيت توانايى هايتان را به طور كامل 
به عهده بگيريد. اگر از شما خواسته شده است كه كاری را 
انجام دهيد، يا انجامش دهيد يا راه حل ديگری ارائه كنيد؛ 
اما نگوييد »سعى ام را خواهم كرد«، چرا كه اگر موفق 

نشويد، فكر مى كنند به اندازه كافى سعى نكرده ايد.

7. او به دردنخور/ تنبل/ بی لیاقت است: از غيبت 
كردن در مورد كارمندان تان هيچ چيز به دست نخواهيد آورد. 
اگر حرفتان واقعيت داشته باشد، همه آن را مى دانند و ديگر 
نيازی به بازگويى شما نيست. اگر حرف تان واقعيت نداشته 
 باشد، در نهايت اين شماييد كه به دردنخور، تنبل، بى لياقت 
به نظر خواهدرسيد. همواره افراد بى ادب يا ناشايستى در 
محيط های كاری وجود دارند و احتماال همه اين افراد را مى 
شناسند. پس از بازگو كردن نقاط ضعف آنها چيزی نصيب 
شما نخواهدشد. بدگويى پشت سر يكى از همكاران، اين 
موضوع را به ذهن ديگران القا مى كند كه شما مى خواهيد 

خودتان را بهتر نشان دهيد.

5

حرف های ابریشمی موفقیت

شعر روز 

پیامک

عارفانه روز 

یک لحظه مکث کن

نگرش

آیه روز  

ولّی شما تنها خدا و رسول او و کسانی که ایمان آورده اند؛ همان کسانی که نماز را بر پا 
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حدیث روز 

پيامبر اكرم )صلّی  ا...  عليه  وآله وسلم(: 
هر كس بخشی از كار مسلمانان را بر عهده گيرد و در كار آن ها مانند كار خود دلسوزی نکند، بوی بهشت را استشمام نخواهد كرد.
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صنایع ریخته گری بیرجند ذوب کلیه 
ضایعات آهن و چدن شما را با باالترین 

قیمت در سطح استان نقدا خریدار است. 
بین رجایی 21 و 23       09036240644

اخالق،انصاف،کارخوب
سرلوحهخدماتماست

مرکزتخصصیحملونقلاثاثیهمنزل
ولوازماداریباسابقهدرخشان

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

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

نصب داربست فلــــزی
 با قیمت مناسب در اسرع وقت  

09153637507 - حسینی 

باغداران و زعفران کاران 
کود گاوی 100درصد صنعتی

09151614199

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

32435686-09365237014 09157063220 - خسروی

100 درصد 
تضمینی

بازیابی اطالعات فوق تخصصی و تعمیر هارد  سورن

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

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

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

PC3000 با جدیدترین دستگاه روز دنیا

به تعدادی بازاریاب و پشتیبان جهت 
انجام امور بانکی )کارت خوان( نیازمندیم. 
طالقانی 2 - ساختمان آلما - واحد 203 

32233854 - 32236199

به یک کارمند بازنشسته برای همکاری با مشاور امالک نیازمندیم.
09301501544

یک شرکت تبلیغاتی معتبر برای تکمیل 
کادر خود نیاز به تعدادی بازاریاب

 پاره وقت و تمام وقت دارد.
شرایط: ظاهر آراسته،روابط عمومی باال 

و قدرت بیان عالی
09155628902-32357311

به یک نانوای ماهر تنوری پز سنتی 
)خانم( نیازمندیم.

مرکز توانمندسازی زنان و دختران 
سازمان مردم نهاد آبشار عاطفه ها

32227095

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

فروشگـاه پـارس پـرداز
لپ تاپ های گیمینگ)فروش اقساطی ( )ارسال رایگان به سراسر استان(
بیرجند- بیست متری اول شرقی مدرس - پالک 16

09357787955

نقاشـی ساختمـان
رنگ روغن - آکرولیک 

 پالستیک - کناف 
و نظافت پایان کار

 09152641848- جعفری

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

32155422-09304725793

حمل  اثاثیه منزل با خاور 

مسقف و کارگر ماهر

)ضمنا کارگر تنها نیز داریم(

0۹15۹63۹065
علـیآبادی

درب اتومـاتیک 

سیـد 
مجری انواع: 

)درب های اتوماتیک، 
جک  پارکینگی ،  کرکره ، 

سکوریت اتومات(
09303107002  
09155614880
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قهرمانی خراسان جنوبی در رقابت های زورخانه ای

قهرمانی  مسابقات  نخست  سکوی  بر  جنوبی  خراسان  نفره   4 تیم 
میانداری زورخانه ای کشور ایستاد. این مسابقات در زورخانه یادگار 
امام )ره( شهرستان قروه کردستان برگزار شد و پس از تیم خراسان 
جنوبی، تیم های کردستان و البرز دوم و سوم شدند.همچنین علی 
ایزدی، اعضای تیم خراسان جنوبی، در رده  اصغر اکبری و خشایار 
آن  از  را  مسابقات  این  انفرادی  مقام سوم  جوانان  و  نوجوانان  های 
خود کردند.رقابت های زورخانه ای »جام وحدت« در رشته میانداری 
با حضور 130 شرکت کننده از 18 استان به مدت 3 روز در رده های 

سنی نونهاالن، نوجوانان و جوانان برگزار شد.

مدال طالی قهرمان ووشوی جهان
 صرف ساخت یک بیمارستان سرپل ذهاب

ایرنا- »خدیجه آزادپور« قهرمان ووشوی جهان و آسیا، مدال طالی 
خود در بازی های آسیایی 2010 گوانگژو را به قیمت دو میلیارد تومان 
به فروش رساند تا صرف احداث بیمارستان در روستای »قره بالغ« 
 سرپل ذهاب شود. بانو آزادپور گفت: مدال طالیی که در بازی های
 آسیایی 2010 گوانگژو کسب کردم، نخستین طالی بانوان ورزش 
ایران در بازی های آسیایی بود و ارزش زیادی داشت، ولی خوشحالم 

که اکنون صرف هزینه خیر شد. 

مسعود شجاعی در آستانه پیوستن به آ.آ.ک آتن

ایسنا- هافبک تیم ملی فوتبال ایران که در حال حاضر در عضویت 
تیمی نیست، در آستانه پیوستن به تیم یونانی آ.آ.ک آتن است.مسعود 
شجاعی که اکنون بدون تیم است و با الس پالماس تمرین می کند، 
این  در  انتخاب کند.  را  آینده اش  تیم  امیدوار است که خیلی سریع 
بین مدیر برنامه های این بازیکن ایرانی که در تالش است که خیلی 
سریع مشکل هافبک 33 ساله را حل کند، با نمایندگان باشگاه آ.آ.ک 
به توافق رسیده و اگر مشکلی پیش نیاید، مسعود شجاعی از کمتر 
انتقاالت  و  نقل  با شروع  به صورت رسمی هم زمان  ماه دیگر  یک 

زمستانی بازیکن آ.آ.ک آتن خواهد شد.

درخشان با بازیکنان نفت خداحافظی کرد

مهر- بعد از مشکالت مالی باشگاه نفت و حواشی این مسئله، حمید 
درخشان روز گذشته با بازیکنان تیمش در رختکن خداحافظی کرد.
برای سرمربیگری  با علیرضا منصوریان  این  از  البته جهانیان پیش 
نفت صحبت کرده بود که پاسخ منصوریان منفی بود. آتیال حجازی 
اصلی ترین و جدی ترین گزینه هدایت نفت تهران است. وی در 
همین رابطه بعد از ظهر روز گذشته با جهانیان مالک باشگاه نفت 
مذاکراتی را انجام داد و او را باید سرمربی بعدی نفت تهران دانست.

 این خوراکی ها می توانند به باز شدن 
رگ ها کمک کنند

بیتوته - این غذاها می توانند به باز شدن رگ ها 
کمک کنند، زیرا سرشار از آنتی اکسیدان، فیبر و 
سایر مواد مغذی الزم برای سالمت قلب هستند.
اسفناج:اسفناج یکی از بهترین سبزیجات است 
زیرا ارزان و زودپز بوده و تقریبا هرجایی پیدا 

از  یکی  نارگیل  روغن:  نارگیل  می شود.روغن 
بهترین چربی های اشباع شده است زیرا باعث 
افزایش سالمت عروق قلبی می شود.چای سبز: 
میزان کلسترولی را که بدن در طول هضم و 
می دهد.  کاهش  می کند،  جذب  غذا  گوارش 
ماهی :ماهی های روغنی مانند سالمون و ماهی 
تن دارای اسیدهای چرب امگا3 بوده و سطح 

کلسترول خون را تنظیم می کنند. 

بهداشت نیوز - چون بدن انسان نمی تواند اسیدفولیک را خود تولید 
کند باید به سراغ مواد غذایی حاوی این ماده ضروری برای بدن 
برویم. غذاهایی که شامل میزان چشمگیری از اسید فولیک هستند 
نخود  سویا،  آرد  آبجو،  مخمر  برنج،  سبوس  عدس،  جگر،  شامل: 
چشم سیاه، لوبیای مرمری، لوبیا قرمز، بادام زمینی، اسفناج، برگ 
شلغم، گندم، کدو تنبل )کدو حلوایی( و مارچوبه می باشد.چنانچه 

با ضرورت مصرف  بهتر است  برید  به سر می  بارداری  در دوران 
فولیک  اسید  شوید.  آشنا  حساس  زمانی  برهه  این  در  دارو  این 
اطالع زن  از  قبل  مادرزادی که  نقص های  از  بتواند  است  ممکن 
ممکن  افراد  می کند.بعضی  پیشگیری  می دهد،  رخ  بارداری اش  از 
است به فولیک اسید و یا محصوالتی که حاوی آن هستند آلرژی 
نمایند.اگر  خودداری  فولیک  اسید  مصرف  از  باید  و  باشند  داشته 

شما داروی خاصی مصرف می کنید باید با پزشک درباره مصرف 
فولیک اسید مشورت نمایید.مصرف اسید فولیک برای زنان باردار 
و زنانیکه قصد بارداری دارند الزم می باشد.زمانی که اسید فولیک 
 B12 برای درمان کمبود آن مصرف می شود، باید به همراه ویتامین
مصرف گردد، این دو مکمل بعالوه درمان کم خونی ناشی از آنها 

برای بهبود سالمت اعصاب نیز مفید می باشند.

با اسید فولیک و عوارض آن آشنا شوید

سردرد را ضربه فنی کنید

باشگاه خبرنگاران- سردرد مشکلی است که بر اثر 
فشار کاری زیاد یا استرس های مختلف به وجود 
می آید البته سردرد دالیل دیگری هم دارد. این 
مشکل به راحتی با چند راهکار ساده قابل حل 
است. تنها کافی است بهترین راهکار را انتخاب 
کنید.* وضو بگیرید تا آرام شوید. وضو می تواند 

سردرد شما را از بین برده و آرامش خاصی را در 
بدن به وجود اورد.*حس خوب یک دوش آب 
باعث  سرعت  به  تواند  می  صبح  هنگام  گرم 
سردرد شما شود پس از اینکار اجتناب کنید. * 
بهتر است در محیطی تاریک باشید تا سردرد 
بیشتر نشود. بسیاری از پزشکان برای افرادی 
 که سر و گردنشان درد می کند آرامش را تجویز 

می کنند . * آب و چای را فراموش نکنید.

با پوست پوست شدن قسمت های 
مختلف بدن چه کنیم؟

شدن  پوست  پوست  که  همین  خبر-  آخرین 
صورت شروع شد، برای تمیز کردن پوست آن، 
از صابونی که در آن تمیز کننده های صورت 
ولرم  آب  از  همچنین  و  باشد  نداشته  وجود 
استفاده کنید. اگر پا و دست تان پوست پوست 

می شود، به دلیل از دست رفتن رطوبت شان 
است. مدت زمان حمام کردن را تا کمتر از 10 
دقیقه با آب گرم کاهش دهید پوست پوست 
شدن کف سر، بیشتر به دلیل شوره اتفاق می 
افتد. بسیاری از افراد فکر می کنند شستشوی 
واقع  در  اما  کند،  بدتر می  را  سرشان مشکل 
می  دارویی  شامپوی  با  سر  مرتب  شستشوی 

تواند به بهبود شرایط کمک کند.

»وار یس« چگونه ایجاد می شود؟

آفتاب نیوز- وقتی که افراد طوالنی مدت به دلیل 
شغلشا ن می ایستند در آینده دچار عارضه وار یس 
شده که این بیماری بر اثر خون مردگی و یا 
لخته خون در رگ های اندام تحتانی و به ویژه 
ساق پا بروز پیدا می کند. رگ های وار یسی بر 
اثر کارکرد نادرست النه کبوتر ی سیاه  رگها در 

ساق پا ایجاد می شود و رگ ها ی وار یسی بر 
اثر کارکردن بیش از حد عضالت نیز به وقوع 
می پیوندد وقتی که بر اثر ایستادن بیش از حد 
خون در اندام تحتانی لخته می شود این مسئله 
ر گ های وار یسی را اصطالحا ایجاد می کند؛ در 
صورتی که فرد به دلیل بیماری و یا مشکالت 
دیگری تحرک نداشته باشد این عارضه باعث 

بروز بیماری سکته ها قلبی و مغزی می شود.

گیاهان دارویی عوارض جانبی دارند

معاونت غذا ودارو دانشگاه علوم پزشکی بیرجند- 
بسیاری از گیاهانی که در دل طبیعت وجود دارند، 
دارای خواص درمانی هستند و می توان برای 
بهبود بیماری های مختلف از آن ها استفاده کرد. 
این داروهای گیاهی  اینجاست که  نکته مهم 
دنبال  به  ای  ناخواسته  عوارض  است  ممکن 

داشته باشند و الزم است بیمار قبل از مصرف، 
نسبت به آن ها آگاهی کافی پیدا کند.ضمنا باید 
احتمال  گیاهی  فرآورده های  توجه شود همه 
ایجاد حساسیت را دارند. برخی گیاهان دارویی 
ترکیبات بسیار قوی دارند که می تواند عوارض 
اهمیت  وقتی  عوارض  این  کند.  ایجاد  جدی 
بیشتری پیدا می کنند که بیماری فرد و ماده 
موثره مورد نظر به درستی تشخیص داده نشوند. 

کشف 41 کیلو گرم تریاک در قاین
  

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان از کشف 41کیلوگرم تریاک در این شهرستان 
خبر داد.  سرهنگ حسین محمدی اظهار داشت: مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر 
مواد مخدر  با  مبارزه  پلیس  عملیات  اداره  با  در یک عملیات مشترک  قاین  شهرستان 
مرگ  سوداگران  توسط  مخدر  مواد  محموله  انتقال  بر  مبنی  خبری  کسب  با  استان 
وی  شدند.  اعزام  منطقه  سطح  در  قاچاقچیان  تردد  کنترل  و  زنی  گشت  انجام  برای 
یک  به  گناباد   به  قاین  محور  در  عبوري  خودروهاي  کنترل  هنگام  مأموران  گفت: 
پلیس  رئیس  کردند.  هدایت  بازرسي  الین  به  را  خودرو  و  مشکوک  تریلی  دستگاه 
و  رواني  حاالت  به  توجه  با  داد:مأموران  ادامه  جنوبی  خراسان  مخدر  مواد  با  مبارزه 
استرس راننده خودرو را بازدید کردند که در بازرسی از خودرو 41 کیلوگرم تریاک در 

قالب 40بسته که به طرز ماهرانه اي درخودرو جاساز  شده بود کشف شد .

 حریق خودروی پژو

ساعت ۹:30 روز گذشته با اعالم خبر آتش سوزی خودرو پژو حدفاصل حاجی آباد و معصومیه،آتش نشانان 
ایستگاه شماره ۵ سازمان آتش نشانی به موقعیت حادثه اعزام و به محض رسیدن با توجه به اینکه حریق از 
قسمت انتهایی خودرو و مخزن گاز ال پی جی خودرو شروع شده بود؛با استفاده از تجهیزات اطفا حریق گاز 

مایع اقدام به اطفا نمودند.این حادثه 
ال پی  در زمان شارژ مخزن گاز 
جی خودرو توسط مالک خودرو وبه 
دلیل رعایت نکردن نکات ایمنی و 
از سیستم برق  همچنین استفاده 
گاز  مخزن  شارژ  زمان  در  خودرو 

خودرو  رخ داده است .

کشف 10 هزار نخ سیگار قاچاق در قاین
 

 10 تعداد  کشف  از  قاین  شهرستان  انتظامي  فرمانده    
در  ریال  1۵میلیون  ارزش  به  قاچاق  سیگار  نخ  هزار 
واعظی  اسماعیل  داد.سرهنگ  خبر  شهرستان  این 
بازرسی  و  ایست  مأموران   : گفت  خبر  این  اعالم  با 
کنترل  هنگام   ، قاین  شهرستان  انتظامی  فرماندهی 
مشکوک  اتوبوس  دستگاه  یک  به  عبوری  خودروهای 
افزود  . وي  کردند  متوقف  بازرسی  را جهت  و خودرو 
خارجي  سیگار  نخ  هزار   10 خودرو  از  بازرسي  :در 
یک  و  شد  کشف  ریال  1۵میلیون  ارزش  به  قاچاق 

 . به مرجع قضایي معرفي شد  و  متهم دستگیر 

ایزوگـام  شفیعـی
آسفالت )محوطه و پشت بام( و  قیرگونی

 32225494 - 09151630283   صیادشیرازی، مجتمع میرداماد، واحد 98

مرکز نیکوکاری محمد رسول ا... )ص( محله غفاری بیرجند 
افتخار دارد به منظور رفع نیازهای ضروری و توانمندی و کمک 
 به معیشت خانواده های بی سرپرست ،ایتام،محسنین،معلولین

سالمندان،بیماران صعب العالج و تامین جهیزیه خانواده های 
نیازمند با همیاری و کمک افراد نیک اندیش و سخاوتمند 

جامعه )پزشکان نیکوکار،خیرین محترم،شرکت ها و ...( 
گام برداشته و تالش می نماید. همراهی شما عزیزان را در این 

مسیر زیبا ارج می نهیم.
چشم انتظار یاری سبزتان هستیم

شماره حساب مرکز نزد بانک رفاه : 107713410
شماره کارت مجازی: 5894-6315-1389-7785
پرداخت از طریق تلفن همراه: کد 4503#*8877*

شماره تماس:
09151639086-09155613413-32347323 

آدرس: خیابان غفاری- بیست متری جرجانی
 جنب مسجد محمدرسول ا... )ص(

مرکز نیکوکاری محمد رسول ا... )ص( محله غفاری بیرجند
قال رسول ا... )ص( : نیکوکاری انسان را از مرگ های ناگوار در امان نگاه می دارد.

پارکت ترک/ کف پوش/ کابینت کالسیک و مدرن/  کناف محیط اداری و دکوراسیون منازل

VIP فروش بهـاره جشنواره اکسون
خیابان معلم نرسیده به معلم 1 .   09154951035 حسینیجدیدترین های روز دنیا
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نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی:

»طالق« در فرهنگ
ایرانی - اسالمی معنایی ندارد

تسنیم-نماینده ولی فقیه با بیان اینکه طالق در 
از  مرزبانی  گفت:  ندارد  معنایی  ایرانی  فرهنگ 
احوال  ثبت  کارکنان  عهده  بر  هویتی  مرزهای 
امانتی بس بزرگ است. عبادی  بوده که این امر 
ثبت  کارکنان  و  با مدیرکل  دیدار  در  دیروز  صبح 
احوال استان اظهار کرد: ثبت احوال در ثبت واقعه 
ازدواج و طالق و آمار مورد نیاز وزارتخانه ها برای 
برنامه ریزی های کالن کشور جایگاه خاصی دارد. 
وی افزود: کار ثبت احوال کاری بسیار مهم و امانتی 
ارزشمند است چون ثبت احوال هویت افراد یک 
جامعه است. مدیرکل ثبت احوال  نیز گفت: اواخر 
این هفته شروع هفته ثبت احوال را در پیش داریم  
نخستین  ماه 1297  در 3 دی  آن جایی که  از  و 
شناسنامه در کشور به نام فاطمه ارانی صادر شد 
شورای عالی  انقالب فرهنگی تصمیم گرفت 3 دی 
ماه  را به نام روز ثبت احوال نامگذاری کند. فاطمی  
گفت: میانگین سن دختران در ازدواج 22 و میانگین 
سن پسران 26 سال بوده است همچنین در این 
مدت 867 واقعه طالق ثبت شده است که در کشور 
استان خراسان جنوبی در طالق رتبه 26 را دارد و 
در برابر هر 100 ازدواج شاهد 15 طالق بوده ایم.

کاهش ضریب دبی آب چاه های کشاورزی 
بشرویه در سال آینده اعمال می شود

خراسان  ای  منطقه  آب  شرکت  مهر-مدیرعامل 
های  چاه  آب  دبی  ضریب  کاهش  گفت:  جنوبی 
اعمال می شود.  آینده  بشرویه در سال  کشاورزی 
امامی گفت: بحث مسدود شدن مسیر رودخانه ها 
در بشرویه امری مهم است که بایستی هرچه سریعتر 
ساماندهی و بازگشایی آن در دستور کار قرار گیرد. 
از  بزرگی که  برای مصرف کنندگان  امامی گفت: 
روستایی  و  شهری  فاضالب  و  آب  ادارات  طریق 
آب خام  تا  نیز چاه حفر می شود  شناسایی شوند 
مصرف کرده اما به شرط اینکه مباحث استفاده از 
روش های نوین آبیاری را رعایت کنند. وی اظهار 
داشت: برای حفر چاه ذخیره در ارسک نیز موافق 
دنبال  به  را  باالیی  اما هزینه های جانبی  هستیم 
دارد. فرماندار بشرویه نیز گفت: مسدود بودن مسیر 
رودخانه های بشرویه به ویژه در داخل شهر به عنوان 
یک تهدید جدی محسوب می شود. رئیس اداره آب 
منطقه ای فردوس و بشرویه نیز اظهار کرد: کشاورزان 
ها رودخانه  مسیر  در  تصرف  رفع  خصوص   در 

قطعا مقاومت نشان داده اما با توجه به اینکه این امر 
بسیار ضروری ست باید هرچه سریعتر انجام شود.

محور نهبندان - شوسف پس از
7 سال کلنگ زنی ناتمام است

  ایرنا - فرماندار نهبندان گفت: باند دوم محور نهبندان - 
شوسف پس از هفت سال کلنگ زنی هنوز ناتمام 
است. نظافت  با انتقاد از اینکه برخی پیمانکاران توانمند 
افزود: محور نهبندان -  و متعهد به عمل نیستند 

شوسف به طول بیش از 30 کیلومتر سال 89 به 
پیمانکار سپرده شد که بایستی افتتاح آن در سال 92 
انجام می شد.وی تصریح کرد: با توجه به کم کاری 
و سهل انگاری پیمانکار در سال 95 توانسته ایم 

پیمانکار را خلع ید کنیم.

مدیریت مصرف 
راه کنترل وضع بحرانی آب

 ایرنا - مدیرکل مدیریت بحران استانداری  گفت: 
 مدیریت منابع آبی در استان با وجود خشکسالی های

پیاپی باعث شده است که بتوانیم بیالن آبی را کاهش 
جویی  آب صرفه  مکعب  متر  میلیون  و 50  دهیم 
اینکه بیان  با  میر جلیلی  است.  پایین   کنیم.جامعه 

خشکسالی های مستمر نفوذ پذیری خاک را از بین 
برده است، اظهار کرد: این امر باعث شده که با وجود 
بارندگی هم کمترین میزان آب به سفره های آب زیر 
زمینی وارد شود که اگر مدیریت منابع آب را در اولویت 
قرار ندهیم به زودی با مشکل های زیادی روبه رو 
حادترین  زمین  فرونشست  افزود:  شد.وی  خواهیم 
مرحله خشکسالی است که در دشت های سرایان، قاین 
و فردوس با نمونه هایی از این قبیل روبه رو هستیم.

فرمانده سپاه انصارالرضا)ع( خراسان جنوبی:

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

کنگره استانی شهدای خراسان جنوبی مهر سال آینده در بیرجند برگزار می شود

اختصاص بیش از 6 میلیارد ریال برای بهسازی بافت با ارزش روستایی استان

سرما ۱۳6 میلیارد ریال به محصوالت کشاورزی خراسان جنوبی خسارت زد

گروه خبر-رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی از خسارت 136 میلیارد ریالی سرما به محصوالت کشاورزی استان خبر داد. ولی پور مطلق 
اظهار کرد: از ابتدای پاییز تاکنون سرما بالغ بر 106 میلیارد ریال به محصوالت باغی استان خسارت زده است. ولی پور مطلق، بیشترین حجم خسارات را 
مربوط به شهرستان سربیشه عنوان کرد و گفت: خسارت سرمازدگی در این شهرستان تاکنون بالغ بر 26 میلیارد و 155 میلیون ریال برآورد شده است.

ری
 اکب

س:
عک

فرماندار شهرستان بیرجند:

شرکت بین المللی حمل و نقل عمومی به 
صورت بومی در استان راه اندازی شود

گروه خبر-فرماندار شهرستان بیرجند با بیان اینکه 
امور  در  رانندگان  و  ترانزیتی  رانندگان  مشکالت 
کاالهای صادراتی با تشکیل جلسات برطرف می شود 
شرکت  جنوبی  خراسان  استان  بومی  افراد  گفت: 
بین المللی حمل و نقل عمومی در استان راه اندازی 
کنند.علی ناصری ظهر دیروز به مناسبت روز حمل 
و نقل در بازدید از پایانه حمل و نقل، پایانه مسافربری 
که  مشکالتی  کرد:  اظهار  شهری  اتوبوسرانی  و 
امروز مطرح شد بیشتر در بخش های حمل و نقل 
که  است  کشور  از  خارج  برای  و  داخلی  کاالهای 
باید این مشکالت در کارگروهای ذی ربط بررسی 
شود.وی با بیان اینکه برخی رانندگان ما که در امور 
کاالهای صادراتی مشغول فعالیت هستند به دلیل 
برخی مشکالت در کشور افغانستان دچار مشکالت 
مشکالت  برخی  داریم  آمادگی  افزود:  می شوند 
که مربوط به حمل نقل استان، گمرک، حوزه امور 
خارجه و مبادالت مرزی است را به بخش های استان 
منتقل و یا با حضور استاندار برای پیگیری مشکالت 
جلسه تشکیل دهیم.فرماندار بیرجند گفت: حاضریم 
به  را  نقل  و  حمل  بخش  در  رانندگان  مشکالت 
دستگاه های مختلف منتقل کرده تا زیر مجموعه های 
مربوطه بدانند رانندگان با چه مشکالتی مواجه هستند.

امروز اولین جشنواره گل نرگس 
در خوسف برگزار می شود

امیری-امروز 27 آذر اولین جشنواره ملی گل نرگس 
با  خوسف  مرکزی  بخشداری  اجتماعات  سالن  در 
حضور میهمانان استانی و کشوری برگزار می شود. 
هدف از برگزاری این جشنواره معرفی پتانسیل ها و 
توانمندی های استان در تولیدگل نرگس با کیفیت، 
مباحث  در  محصول  این  افزوده  ارزش  باالبردن 
صنایع تبدیلی و تکمیلی، توجه به صادرات این گل 

به بازارهای جهانی و فراوری گل نرگس می باشد.

آخرین مهلت استفاده از حداکثر 
مساعدت در بخشودگی جرایم مالیاتی

 پیشه ور - سرپرست اداره کل امور مالیاتی خراسان 
 جنوبی عنوان کرد: در جهت پیشبرد اهداف و برنامه های 
طرح جامع مالیاتی و همچنین تمرکز واحدهای مالیاتی 
مرکز استان جهت ارائه خدمات مناسب و گسترده و 
همچنین رفاه حال بیشتر مردم شریف استان، معاونت 
مالیات بر ارزش افزوده و واحدهای این مجموعه در 
ساختمان این اداره کل در میدان شهدا، خیابان شهید 
قرنی )خیابان دانشگاه( استقرار یافته و شروع به کار 
نموده اند.پاک گهر افزود: براساس دستورالعملهای 
و  اقتصادی  واحدهای  از  حمایت  برای  ابالغی 
تولیدی، چنانچه فعاالن محترم اقتصادی تا پایان 
های بدهی  اصل  پرداخت  به  نسبت  جاری   سال 

های  هماهنگی  برابر  نمایند،  اقدام  خود   مالیاتی 
امور  ادارات  در  همکاران  کلیه  با  گرفته  صورت 
مالیاتی استان، حداکثر مساعدت در تقسیط بدهی و 

بخشودگی جرایم متعلقه انجام خواهد شد. 

افزایش بیکاران دارای تحصیالت عالی

صدا و سیما-بیکاران دارای تحصیالت عالی خراسان 
جنوبی در مدت 5 سال، 5 درصد بیشتر شدند. به گفته 
 معاون آمار و اطالعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
استان نرخ بیکاری جمعیت دارای تحصیالت عالی بر 
اساس سرشماری نفوس و مسکن سال نود، 10.29 
درصد بود که این میزان در سال نود و پنج به 15.52 
درصد رسید.ضامن با بیان اینکه در سال نود و پنج، 
دارای  استان،  باسوادان  جمعیت  از  درصد   20.56
تحصیالت عالی بودند گفت: از جمعیت 119 هزار 
و 669 نفری دارای تحصیالت عالی، 46 هزار و 489 

نفر شاغل و 8 هزار و 538 نفر بیکار بودند.

بدهی شرکت آبفار سربیشه
 به اداره اوقاف پرداخت می شود

پیشه ور - رئیس اداره اوقاف وامور خیریه سربیشه 
گفت: نشست مشترک با مدیر شرکت آب و فاضالب 
روستایی سربیشه برای تعیین و تکلیف بدهی این 
شرکت به موقوفات برگزار شد.به گفته ی وی در 
این جلسه مقرر شد شرکت آب و فاضالب روستایی 
شهرستان تمام بدهی خود را به موقوفات از اعتبارات 
 دولتی تخصیصی 96 در اسرع وقت پرداخت نماید.

۴۰ درصد نذورات مردمی بقاع متبرکه صرف 
فعالیت های عمرانی همان بقعه می شود

قاین  امور خیریه  اوقاف و  اداره  پیشه ور - رئیس 
به کمک های مردمی در بقاع متبرکه اشاره کرد و 
گفت: 40 درصد نذورات مردمی بقاع متبرکه صرف 
 فعالیت های عمرانی بقعه متبرکه حسن و افضل )ع(

معروف به مزار نو در قاینات می شود.  

موقوفات مطابق نیاز
جامعه هدف گذاری شوند

طبس  خیریه  امور  و  اوقاف  اداره  ور-رئیس  پیشه 
عنوان کرد: واقفان توجه داشته باشند که به نیازهای 
روز جامعه توجه کنند چه بسا موقوفاتی که با گذر 
بدهند. دست  از  را  خود  ماهیت  می توانند  زمان 

* معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی اداره کل 
میراث فرهنگی از فروش 10 میلیارد ریالی در دومین 

نمایشگاه سراسری صنایع دستی خبر داد.
*  مسئول نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه 
عتبات  دوره  هجدهمین  نام  ثبت  آغاز  از  بیرجند 
دانشگاهیان از 25  آذرماه خبر داد و گفت: تمامی 
های  دانشگاه  کارکنان  و  اساتید  دانشجویان، 
خراسان جنوبی می توانند برای تشرف در سایت 

www.labbayk.ir ثبت نام کنند.
ساختمانهای  در  حریق  اطفای  آموزشی  دوره   *
بلند، برای اولین بار در خراسان جنوبی در فرهنگ 

سرای میدان شهید کالهدوز بیرجند آغاز شد.
* نمایشگاه زمستانی یلدا و لبخند در آستانه شب 

یلدا در بیرجند گشایش یافت.
در  هوبره  گیری  زنده  تله   1000 آوری  جمع   *

دشت گلورده شهرستان درمیان
* دو زمین لرزه ای به بزرگی 1.8 ریشتر و 2.3 ریشتر 

آرین شهر در خراسان جنوبی را لرزاند
* معاون ساخت و توسعه راه  های اداره  کل راه و 
شهرسازی خراسان جنوبی گفت: تاکنون برای اجرای 
فاز نخست محور اسدیه - بیرجند با پیشرفت فیزیکی 
98 درصد، 180 میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است 
جنوبی  خراسان  در  متخلف  شکارچی   145  *

دستگیر شدند
* 69 هزار واحد مسکونی در استان مقاوم سازی شد

اخبار کوتاه

وضع آسفالت معابر شهری بیرجند مطلوب نیست
اینکه  بیان  با  بیرجند  مقدم-شهردار  دادرس 
نخست  اولویت  در  مطلوب  شهر  به  رسیدن 
قرار  نهاد مردمی  این  راهبردی  سیاست های 
مطلوب  معابر  آسفالت  وضعیت  گفت:  دارد، 
اجازه  آسفالت  نهضت  اجرای  با  و  نیست 
انجام  حفاری  سال  چهار  تا  داد  نخواهیم 
دیدار  در  دیروز  صبح  جاوید  شود.محمدعلی 
راه و شهرسازی خراسان جنوبی  با مدیرکل 
اظهار کرد: مدیریت شهری و شورای اسالمی 
شهر بیرجند در تالش است با بهره گیری از 
مطلوب  شهر  ایجاد  زمینه  ظرفیت ها  همه 
نخست  گام  در  افزود:  آورد.وی  فراهم  را 
حقوق  و  حق  اداری  دستگاه های  همه  باید 
کنند. پرداخت  قانون  طبق  را  شهری  حوزه 

شهردار بیرجند بیان کرد: اگر در زمینه وصول 
کوتاهی  شهری  حوزه  قانونی  عوارض های 
شود بی توجهی به حقوق شهروندان است و 
می شوند. متضرر  که  هستند  شهروندان  این 
شهرسازی  و  راه  محوری  نقش  به  جاوید 
اشاره کرد و گفت: با اقدام مشترک می توان 
نیازهای حوزه شهری را شناسایی کرد و آن 
را به شهروندان بیرجندی هدیه داد.وی با بیان 
اینکه وضعیت آسفالت معابر مطلوب نیست و 
با اجرای نهضت آسفالت اجازه نخواهیم داد 
تا چهار سال حفاری صورت گیرد، افزود: باید 
ارائه  برای  دهنده  خدمات  دستگاه های  همه 
خدمات دارای طرح باشند و بر اساس آن اقدام 
کنند.جاوید به بافت فرسوده شهر اشاره کرد 
و اظهار کرد: باید با عزم جدی و همه جانبه 
برای بافت های فرسوده تصمیم گیری کرد.وی 

بیان کرد: در برخی استان ها برای بافت های 
همه  مشارکت  با  چشم اندازی  سند  فرسوده 

شده  تدوین  و  تهیه  اجرایی  دستگاه های 
سبز  فضای  توسعه  بیرجند  است.شهردار 

توجه  با  کرد:  تصریح  و  دانست  ضروری  را 
سبز  فضای  توسعه  در  بیرجند  آبی  کم  به 

می توان از فاضالب تصفیه شده استفاده کرد.
)Ava.news1@gmail.com(

غالمی-فرمانده سپاه انصارالرضا)ع( خراسان 
شهدای  استانی  کنگره  برگزاری  از  جنوبی 
خراسان جنوبی در مهرماه سال 97 در بیرجند 
علی  پاسدار  دوم  سرتیپ  داد.سردار  خبر 
مدیرعامل  با  دیدار  در  دیروز  صبح  قاسمی 
استان ها  در  اینکه  بیان  با  کویرتایر  شرکت 
سال   15 هر  شده  تعریف  براساس شاخص 
یک بار کنگره استانی شهدا برگزار می شود 
شهرستانی  کنگره های  تاکنون  کرد:  اظهار 
شده  برگزار  بسیار  استان  سطح  در  شهدا 
استانی  کنگره های  در  کرد:  بیان  است.وی 
حضور  بر  عالوه  جنوبی  خراسان  شهدای 
کتاب های  کشور  اول  تراز  شخصیت های 
مقدس  دفاع  و  شهدا  موضوع  با  متعدد 
با  مستندهایی  و  فیلم  و  می شود  رونمایی 
در  شهدا  المان های  و  تهیه  موضوع  همین 

خیابان ها نصب می شود.
فرمانده سپاه انصار الرضا)ع( خراسان جنوبی 

هفته  یک  مدت  به  کنگره  این  کرد:  بیان 
دانش  و  فرهنگیان  با  جلساتی  و  برگزار 

خانواده  طالب،  و  دانشجویان  آموزان، 
می شود.قاسمی  برگزار  رزمندگان  و  شهدا 

با  همزمان  روزه   10 رزمایشی  برگزاری  از 
و  داد  خبر  استان  شهدای  کنگره  برگزاری 

ماهه  نمایشگاه یک  کرد: همچنین  تصریح 
از کنگره  نیز برگزار می شود.وی  با 5 غرفه 

رویداد  بزرگترین  عنوان  به  شهدا  استانی 
فرهنگی دفاع مقدس در خراسان جنوبی یاد 

استانی شهدا  کنگره  نخستین  و گفت:  کرد 
در سال 84 برگزار شده است.

سربلندی و عزت امروز ایران اسالمی 
ثمره خون شهدا است

مدیرعامل شرکت کویر تایر نیز در این دیدار 
با اشاره به سخن امام خامنه ای گفت: امروز 
از  کمتر  شهدا  یاد  نگهداشتن  زنده  فضیلت 
شهادت نیست  و رسالت و وظیفه ما پاسداشت 
شهدای  خاطره  و  یاد  نگهداشتن  زنده  و 
زینلی  محمدحسین  است.سید   گرانقدر 
با بیان اینکه سربلندی، عزت و اقتدار امروز 
بر  است  شهدا  خون  ثمره  اسالمی  ایران 
همکاری و مشارکت شرکت کویرتایر برای 
خراسان  شهدای  استانی  کنگره  بزرگداشت 
جنوبی اعالم آمادگی کرد.مدیرعامل شرکت 
کویرتایر در این دیدار گزارشی از مهمترین 
اقدامات و فعالیت های انجام شده در راستای 
تقویت و توسعه بسیج در سطح این شرکت 

ارائه کرد.
)Ava.news2@gmail.com(

ایرنا - معاون عمران روستایی بنیاد مسکن 
و  میلیارد   6 امسال  گفت:  جنوبی  خراسان 
با  بافت  بهسازی  برای  ریال  میلیون   500
چنشت«  و  خور  »نایبند،  روستاهای  ارزش 
استان اختصاص یافته است. قاسم تنها روز 
یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: 
از این میزان، 2 میلیارد و 500 میلیون ریال 
در  ریال  2میلیارد  خوسف،  خور  روستای  در 
روستای چنشت سربیشه و بقیه در روستای 
بیان  با  شود.وی  می  هزینه  طبس  نایبند 
روستاها  این  بهسازی  برای  تاکنون  اینکه 

13 میلیارد و 960 میلیون ریال اعتبار هزینه 
شده است اضافه کرد: از این میزان 9 میلیارد 
ریال در روستای خور هزینه شد و عملیات 
اتمام  به  آینده  سال  خور  روستای  بهسازی 
را  طرح  این  اجرای  از  هدف  رسد.وی  می 
و  روستایی  ارزش  با  های  بافت  بهسازی 
و  کرد  ذکر  روستاها  تاریخی  هویت  حفظ 
گفت: تمامی هویت های تاریخی و فرهنگی 
موجود در روستاها با اجرای این طرح حفظ 
شده و در نهایت منجر به ایجاد درآمدهای 
پایدار و رونق گردشگری در این مناطق می 

و  بهسازی  عملیات  کرد:  عنوان  شود.تنها 
زیباسازی روستای هدف گردشگری کریمو 
امسال  که  است  انجام  حال  در  نیز  سرایان 
برای اجرای این طرح، 2 میلیارد ریال اعتبار 
اختصاص یافت، تاکنون برای بهسازی این 
روستا چهار میلیارد و 950 میلیون ریال اعتبار 
هزینه شده است.وی افزود: همچنین در چند 
با  بافت  زیباسازی  و  بهسازی  گذشته  سال 
با  درمیان  شهرستان  فورگ  روستای  ارزش 
به  اعتبار هفت میلیارد و 370 میلیون ریال 

اتمام رسیده است.

شهردار بیرجند:

 سایه بی آبی بر مسکن خراسان جنوبی
اسد زاده-اربابی، رئیس اتحادیه مشاوره امالک 
چه  آب  کمبود  که  سؤال  این  به  پاسخ  در 
 تاثیری بر قیمت اراضی و خرید ساختمان ها

ارتباط  آب  کمبود  کرد:  بیان  است،  داشته 
بسیارنزدیکی با قیمت خانه ها و اراضی دارد.

در این چند سال اخیر بخاطر کمبود آب، قیمت 
مسکن ها در حال نوسان و افت است با توجه 
عنوان  به  جنوبی  خراسان  استان  اینکه  به 
استانی مرزی همسایه با چند کشور است اما 
به صورت خاص توجهی به آن نمی شود.علی 

الخصوص در موضوع آب که به عنوان مهم 
ترین مسأله در هر استانی شمرده می شود در 
بیرجند دچار مشکل کرده است، عنوان کرد: 
 کمبود آب و کاهش بارندگی و خشکسالی های

به  استان  این  از  مهاجرت  باعث  پی  در  پی 
استان های دیگر شده که همین امر هم در 
عنوان  به  مسکن،  فروش  و  خرید  با  ارتباط 
یک معضل بزرگ برای مشاورین امالک به 
که  مشاورانی  دفاتر  بسا  آید.چه  می  حساب 
به خاطر همین امر بسته شده اند . به گفته 

مرزی  استانی  عنوان  به  که  استان  این  وی 
باید بیشتر به آن اهمیت داده شود و مسئله 
و سکونت  خانه  قیمت  افت  آب هم مشکل 
در این استان را دو چندان کرده است. درست 
است شاید قیمت مسکن پایین نیامده است 
ولی همین راکد ماندن در امر خرید و فروش 
مسکن گواه همین قضیه است که اگر مشکل 
چنین  این  شد  می  حل  ما  استان  در  آب 
مشکالتی سر راه خرید و فروش مسکن نبود

)Ava.news22@gmail.com(
عکس:اینترنت

عکس:رضایی
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امام صادق علیه السالم فرمودند :

إنّي َلکَرهُ لِلّرُجِل أن یَكوَن علَیِه نِعَمٌه  مِن ا... فال یُظِهُرها

من خوش ندارم که کسی  نعمتی از خدا داشته باشد و آن را اظهار نكند.

)کافی: ج6 ، ص439 ،ح9(

دادستان تهران: امروزه هجمه ها بیش تر 
معطوف به نهادهای مرتبط با حاکمیت

 از جمله قوه  قضاییه است

اشاره  با  عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران 
به اینکه امروزه برخالف اوایل انقالب اسالمی که 
هجمه ها بیشتر علیه قوه  اجرایی بوده، خط تبلیغی دشمن 
تغییر یافته و این هجمه ها بیش تر معطوف به نهادهای 
مرتبط با حاکمیت از جمله قوه  قضاییه، شورای نگهبان 
و سپاه پاسداران است، این تغییر رویکرد نسبت به قوه 
قضاییه را ناشی از اهمیت کار قضایی و برخوردهای قوه 

قضاییه با عوامل فساد دانست. 

محمد قوچانی: کمک علی الریجانی
 به روحانی در حل مسأله حصر

رسانه ای  مشاور  و  روزنامه نگار  قوچانی،  محمد 
آقای  از  بنده  کرد:  اظهار  ریاست جمهوری  دفتر 
سیدمحمدرضا خاتمی نقل قول می کنم که آقای علی 
الریجانی در مسأله رفع حصر در حال کمک به آقای 
روحانی است و اتفاقا این کمک خیلی جدی است. من 
حتی اطالع دارم که دیگر دستگاه ها نیز با دیدگاهی 
مثبت به  این مسأله نگاه می کنند. نمایندگان فراکسیون 
امید نیز با تشکیل کمیته ای با رئیس قوه قضائیه دیدار 
داشته اند. این در حالی است که نیروهای امنیتی هم 
با سعه صدر بیشتری با این مسأله برخورد کرده اند. 
آقای روحانی به دالیل منطقی از انعکاس اخبار مربوط 
به  این موضوع خودداری می کند تا مسأله حل شود.

سیف: نهاوندیان گفته رفتنم شایعه است

از حامیان دولت حسن روحانی  انتخاب که  سایت 
است، خبر داد که »توافق بر سر نهاوندیان تقریبا 
نهایی شده و اگر اتفاق خاصی رخ ندهد او در هفته 
های آینده به عنوان رئیس کل بانک مرکزی منصوب 
می شود.« در پی انتشار این خبر، در حالی که بانک 
مرکزی واکنشی به آن نداشت، پایگاه اطالع رسانی 
دولت با بازنشر خبر قدیمی یک خبرگزاری دولتی 
در کانال تلگرامی خود، تلویحا جایگزینی نهاوندیان 
به جای سیف را تکذیب کرد. همچنین عصر ایران 
به نقل از ولی ا... سیف رئیس بانک مرکزی نوشت: 
رفتنم شایعه است، همین االن آقای نهاوندیان هم در 

کنفرانس اقتصاد ایران گفت شایعه است.

تنش و درگیری در صحن علنی مجلس

محمود صادقی در نطق میان دستور خود گفت: 
آیا مجلس عصاره فضائل ملت است؟ ما عصاره 
بخش  این  که  هستیم  نگهبان  شورای  فضائل 
نطق صادقی تذکرات نمایندگان را در پی داشت 
و  ملتهب شد  دقایقی  به طوری که جلسه علنی 
تا مرز درگیری فیزیکی بین نمایندگان نیز پیش 
باره  این  در  هم  مجلس  دوم  رئیس  نایب  رفت. 
گفت: اینکه نمایندگان عصاره فضائل افراد صالح و 
متقی در شورای نگهبان باشند، توهین نیست،  البته 

تلویحا گفته آقای صادقی توهین تلقی می شود.

خط و نشان ظریف برای 
آمریکایی ها؛ شکایت می کنیم

گفت:  خارجه  امور  وزیر  ظریف  جواد  محمد 
آمریکا  دائمی  نماینده  نیکی هیلی  ادعای  ایران 
ا...  انصار  به  ایرانی  تسلیحات  تحویل  بر  مبنی 
یمن را به سازمان ملل ارجاع خواهد داد.  وزیر 
روسی  خبرگزاری  به  )ایمیل(  پیامی  در  خارجه 
ادعای  علیه  ایرانی  طرف  نوشت:  اسپوتنیک 
تحویل  مورد  در  آمریکا  سوی  از  شده  مطرح 
شکایت ملل  سازمان  به  یمن  به   تسلیحات 

سازمان  در  آمریکا  سفیر  هیلی  نیکی  کند.  می 
ملل طی روزهای اخیر با نشان دادن قطعاتی از 
عربستان سعودی  به  موشک های شلیک شده 
ایران موشک در اختیار یمنی ها  ادعا کرده که 

قرار داده است.

بعیدی نژاد: محمد بن سلمان 
مرد سال شکست در خاورمیانه است

حمید بعیدی نژاد در یادداشتی در کانال تلگرامی اش 
نوشت: نشریه ایندیپندنت در مقاله ای مهم محمد 
بن سلمان شاهزاده  عربستان را به عنوان مرد سال 
2017 در خاورمیانه معرفی کرده، اما نه به اعتبار 
موفقیت هایش بلکه به خاطر شکست های او، کسی 
که سیاست خارجی اش در خاورمیانه در طول این 

سال میالدی با ناکامی روبرو بوده است.

والیتی: فرانسه نوچه ترامپ است

با  الملل  بین  امور  در  رهبری  معظم  مقام  مشاور 
بیان اینکه فرانسه نوچه ترامپ در اروپا است، گفت: 
اروپایی ها نقش بازی می کنند و برخی از آنها، 
حرف هایی می زنند که تکرار حرف های ترامپ 

و آمریکا است.

مأمور سابق سیا:
 ادعای »هیلی« دروغ است

جاسوس پیشین سازمان سیا با اشاره به اینکه اقدام 
نیکی هیلی شبیه دروغی بود که »کالین پاول« در 
خصوص تسلیحات شیمیایی عراق مطرح کرد، گفت: 
نیکی هیلی بخشی از عملیات دروغ پردازی آمریکا 
است.نیکی هیلی نماینده ایاالت متحده آمریکا در 
سازمان ملل متحد روز پنجشنبه با نمایش بقایای 
موشکی که انصارا... به ریاض، پایتخت عربستان 
سعودی شلیک کرده بود، جمهوری اسالمی ایران 

را به نقض تعهدات بین المللی متهم کرد!

گرایش حاکم در دولت روحانی اصولگرایانه است

علی صوفی در مورد وضعیت جهانگیری در هسته 
تصمیم  گیری دولت گفت: آقای جهانگیری قبل از 
انتخابات با آقای جهانگیری بعد از انتخابات سال 96 
قطعا دارای شرایط متفاوتی است و امروز گرایش حاکم 
در دولت روحانی اصولگرایانه است، بنابراین فردی که 
خود را در انتخابات اصالح طلب معرفی کرده تحت حب و بغض این گرایش به 

طور طبیعی قرار می گرفت.

پشیمانی برخی از رای به روحانی، یک شوخی بود

سیدرضا اکرمی عضو جامعه روحانیت مبارز در واکنش 
شده  شناخته  چهره های  برخی  پشیمانی  اعالم  به 
انتخابات 96  در  روحانی  به  دادن  رای  درخصوص 
گفت: اظهارات این افراد شوخی بود. وی افزود: ممکن 
است دو یا سه نفر در این زمینه صحبت کرده باشند اما 
این اظهارات، مالک ارزیابی نیست. اکرمی خاطرنشان کرد: این گونه اظهارات 

نتیجه سرخاراندن بیکاران است.

منتقدان بگویند روحانی کجای کار را باید اصالح کند

حسین مرعشی گفت: من ترجیح می دهم در مورد 
این پویش »پشیمانی از رای به روحانی« صحبت 
یک  داد:  توضیح  وی  نیستم.  پشیمان  چون  نکنم 
وقت ممکن است کسانی بخواهند به آقای روحانی 
تذکر دهند و انتقاداتی کنند. در این صورت باید دقیق 
و شفاف بگویند که به چه چیز انتقاد دارند و روحانی باید کجای کار را اصالح 

کند. این که بگویند پشیمانیم درست نیست.

محمدجواد حق شناس درباره رویکرد 
اعالم پشیمانی حمایت از دولت که 
اعالم  از  پس  مجازی  فضای  در 
است،  شده  مطرح  بودجه  جزئیات 

رویکردی  رویکرد،  این  کرد:  اظهار 
باید  سوال  این  و  است  آمیز  اغراق 
پرسیده شود کسانی که امروز اعالم 
 29 روز  به  اگر  می کنند،  پشیمانی 

کسی  چه  به  برگردند،  اردیبهشت 
رای می دهند؟ فرض کنیم امروز 29 
اردیبهشت و روز برگزاری انتخابات 
است. سوالی که مطرح می شود، این 

است که آیا باید در انتخابات شرکت 
کنیم یا شرکت نکنیم؟ قطعا هیچ آدم 
نمی کند  توصیه  دلسوزی  و  عاقل 
سرنوشت  تعیین  برای  مردم  که 

نکنند.  شرکت  انتخابات  در  خود 
سه  بین  از  است  این  بعدی  سوال 
گزینه حسن روحانی، ابراهیم رئیسی 
گزینه  کدام  میرسلیم  مصطفی  و 
را باید انتخاب کرد؟ آیا کسانی که 
در  می کنند،  پشیمانی  ابراز  امروز 
روز 29 اردیبهشت به کس دیگری 
غیر از روحانی رای می دادند؟ قطعا 
رای  ریاست جمهوری،  انتخابات  در 
و  کشور  مصلحت  به  روحانی  به 
مردم نزدیک تر بود. وی با اشاره به 
اینکه چنین فضاسازی هایی به نفع 
کشور نیست، گفت: در فضایی که 
آمد،  وجود  به  بودجه  ارائه  از  پس 
هنری  فرهنگی،  چهره های  برخی 
مفاهیم  با  خیلی هم  که  ورزشی  و 
شده  پیشگام  نبودند،  آشنا  سیاسی 
و موجی علیه دولت به راه انداختند 

تصریح  و  اظهارات جدید حجاریان 
ایشان بر این نکته که »اصالحات 
حال و روز خوبی ندارد« ظاهرا تالشی 
است آسیب شناسانه برای بهبود حال 
و روز جنبش اصالح طلبی که ایشان 
مد نظر دارد. داریوش سجادی همکار 
سابق نشریات اصالح  طلب در مطلبی 
اظهارات  حسب  نوشت:  کیهان  در 
حجاریان جنبش اصالحات از دیدن 
اقشار محروم از »عدالت« غفلت کرد 
و غفلت از عدالت باعث شد تا عده ای با 
شعارهای پوپولیستی به صحنه بیایند. 
خیر جناب حجاریان! با فرض پذیرش 
صداقت و حسن  نیت تان، گریزی از 
این واقعیت نمی توانید داشته باشید.

محروم  طبقات  از  دوری  چند  هر 
و  ایشان  مطالبات  به  بی توجهی  و 
ارزش ها  و  منویات  به  تکیه صرف 

متوسط«  »طبقه  ثانویه  نیازهای  و 
اصالح طلبان  از  ای  عده  بیت الغزل 
بود و هست و هر چند چنین خبطی 
هنوز  که  چیزی  اما  دارد  واقعیت 

است  آن  بی توجه اند،  بدان  ایشان 
که محروم نوازی ادا درآوردن نیست!
جنبش  است  سال   20 بر  بالغ 
با  را  اصالح طلبی تان  به  مسمی 

حربه »هیوالساالری« تنها مستظهر 
با ترویج  از رقیب کرده و  به نفرت 
ترس از رقیب و فریب مردم با این 
ندیدن  رای  ما  به  »اگه  که  هشدار 

برای  می خورن تان«!  هیوالها 
صحنه آرایی  قدرت  در  تان  ماندن 
فرموده اید. 20 سال است با تجارت 
ترس، سرپا مانده اید آقای حجاریان.

حق شناس: پشیمان ها بگویند در انتخابات 
اصالح طلبان با تجارت ترس سر پا مانده اندبه جز روحانی به چه کسی رای می دادند؟ 

داریوشسجادیهمکارسابقنشریاتاصالحطلب:

جناب آقای دکتر مسعود ضیایی
استاد محترم بیماری های عفونی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
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