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صفحه 7

سرمقاله

تأملی در بازتاب های
یک گزارش

* سردبیر

شادی، نشاط و لذت بردن از سرگرمی های زندگی، 
حق طبیعی همه ی ماست؛  حقی دینی، عرفی، 
اخالقی و شهروندی که در همه ی زمانها، همه 
ی افراد به آن نیاز دارند، به ویژه در مقطعی که 
مشکالت زندگی بخشی از لذت هایمان را از بین 
برده و امیدها و انگیزه هایمان را کمرنگ  کرده 
از  بنابراین در چنین مقطعی، سخن گفتن  است. 
ضرورت نشاط و شادابی ...  )ادامه سرمقاله  در صفحه 2 (

عکس: آرشیو

632 کیلومتر راه
 بدون مجوز قانونی 

پیوست  بودجه
و  راه  اداره کل  راه های  توسعه  و  معاون ساخت 
شهرسازی با اشاره به این که هزار و 800 کیلومتر 
باند دوم در دست احداث است، عنوان کرد: ولی 
استان تنها مجوز قانونی پیوست بودجه برای هزار 
و 168 کیلومتر را دارد، زیرا که طبق قانون تنها 
می  باشند  داشته  ترافیکی  اشباع  که  هایی  جاده 
خبری  نشست  دیروز  شوند.صبح  دوبانده  توانند 
مدیر کل  برگزار شد.  و شهرسازی  راه  مدیر کل 
راه و شهرسازی با بیان این که همزمان با دهه فجر 

62.7 کیلومتر راه روستایی  ... مشروح در صفحه 7

نتیجه تحقیقات تیم پژوهشی پایگاه ثبت جهانی لوت :

کویر لوت، شکار گاه شهاب سنگ ها
 سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری با تاکید بر ضرورت مدیریت بر نحوه توزیع میوه شب عید گفت: کمیسیون تنظیم بازار از افزایش قیمت ها جلوگیری ... مشروح در صفحه 7

 تیم عملیاتی تحقیقاتی کویرپیمایان خراسان جنوبی وابسته 
به پایگاه میراث جهانی لوت متشکل از کویرنوردان حرفه 
ای، کمیته کویرنوردی، هیئت اتومبیل رانی و موتورسواری 
خراسان جنوبی و کلوپ “سافاری خاوران آفرود” با حمایت 
اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان، 
دفتر  مشارکت  و  استان  لوت  بیابان  جهانی  میراث  پایگاه 
با  که  سیاحت”  “پارس  جهانگردی  و  مسافرتی  خدمات 
حضور متخصصان و پژوهشگران برجسته دانشگاه با هدف 
یونسکو  لوت  جهانی  ثبت  پروژه  تکمیلی  مطالعات  انجام 
سفر  بهمن  دهم  شنبه  سه  بود،  کرده  سفر  لوت  کویر  به 
تحقیقاتی گردشگری خود را به اتمام رسانیده و با موفقیت 

و سربلندی به بیرجند بازگشت ... مشروح در صفحه 3

3 هزار برنامه ویژه دهه فجر
رئیس  شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی استان خبر داد :

حامیان جمنا مقبولیت الزم را میان اصولگرایان ندارند/موسوی الری: به احمدی نژاد هم مجوز تجمع دهند/برداشتن روسری، حرکت بسیار بچه گانه ای است/اگر الریجانی و ضرغامی کاندیدای 1400 شوند، ضرغامی رای می  آورد /صفحه 8
 صفحه 8 صفحه 8 صفحه 8 صفحه 8

 علی الریجانی:
باور کنید کلید

دست من نیست

علی مطهری:  
هیچ اجباری برای

حجاب زنان دیده نمی شود

صادق زیباکالم:
آقای عارف اصال متوجه نیستند 

که اعتماد به اصالح طلبان کم شده است

احمد توکلی: 
نسبت به مخالفان خود

 بی رحم هستیم

جناب آقای مهندس حامد عارفی نیا
مدیر محترم روابط عمومی 

سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان جنوبی
موفقیت ارزشمند جناب عالی را در کسب 

رتبه اول روابط عمومی های دستگاه های اجرایی استان 
تبریک عرض نموده، از درگاه ایزد منان مزید توفیقات برای خدمتی سرشار از شور و نشاط 

و مملو از توکل الهی در جهت رشد و شکوفایی ایران را مسئلت داریم.

شرکت فراز دانه آوند- شرکت کشاورزی فالت شرق کویر

به مناسبت اولین سالگرد درگذشت پدر و برادر عزیزمان 

مرحـوم 
حاج محمد ابراهیم نیک شعار
جلسه یادبودی امروز پنجشنبه 96/11/12 از ساعت 

2/30 الی 3/30 بعدازظهر در محل حسینیه آیت ا... 
آیتی برگزار می گردد، حضور شما سروران ارجمند 

موجب امتنان می باشد.
خانواده های نیک شعار و سایر بستگان 

به مناسبت چهلمین روز درگذشت همسری مهربان، پدری دلسوز، مرحوم مغفور 

شادروان حاج علی باهری )بایری( 
جلسه یادبودی روز جمعه 96/11/13 از ساعت 9/30 الی 10/30 

صبح در محل هیئت محترم حسینی )خیابان انقالب(
 برگزار می گردد، حضور شما سروران گرامی در این جلسه 

موجب شادی روح آن مرحوم و تسلی خاطر بازماندگان خواهد بود.

خانواده های: باهری، بهلولی، الله، نوکندی،
 پژوهش، جمیلی، متین و سایر بستگان

به مناسبت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا )س( و یادبود عزیزان مان 

مرحومان محمد صادق دیانی و مادر و فرزندش 
مراسمی روز جمعه 96/11/13 از ساعت 10 الی 11 صبح در محل 
حسینیه آیت ا... آیتی برگزار می شود، حضور شما عزیزان باعث 
 شادی روح آن مرحومان و تشکر و امتنان بازماندگان خواهد بود.

خاتمی،  مقدم،  نژاد  رستم  دیانی،  های:  خانواده 
امیری فر، پناهنده، فریدونی، ایزدی، صالح پور، 

فرخ جاه، راستگو و سایر بستگان

خانواده معظم شهید گنجی فرد
غم از دست دادن مادر گرانقدرتان را خدمت شما عزیزان تسلیت عرض نموده

 از خداوند منان برای آن عزیز سفرکرده در جوار فرزند شهیدش علو درجات
و برای بازماندگان صبر و اجر مسئلت داریم.

مادر، برادران و خواهران شهید برازنده مقدم

به مناسبت چهلمین روز درگذشت مرحوم مغفور 

شادروان حاج محمدرضا زرنگ 
جلسه یادبودی امروز پنجشنبه 96/11/12 از ساعت 15 الی 16 

در محل هیئت حسینی )واقع در خیابان انقالب( 
برگزار می گردد، حضور شما سروران ارجمند موجب شادی روح

 آن مرحوم و تسلی خاطر بازماندگان خواهد بود.

خانواده مرحوم زرنگ

)هوالباقی(

به مناسبت دومین سالگرد درگذشت پدر عزیزمان 

شادروان حاجی فضایلی 
امروز پنجشنبه 96/11/12 ساعت سه و نیم بعدازظهر 

بر سر مزار آن مرحوم گرد هم می آییم 
و با ذکر فاتحه ای یادش را گرامی می داریم.

خانواده فضایلی

برادر ارجمند جناب آقای اشرفی
انتصاب شایسته جناب عالی را به عنوان 

سرپرست اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی 
تبریک عرض نموده و توفیق روز افزون تان را از درگاه الهی خواستاریم.

شرکت سیمان باقران

استاد ارجمند جناب آقای 
دکتر محمود گنجی فرد

رئیس محترم بخش ICU بیمارستان ولی عصر )عج( 
با نهایت تاسف و تاثر درگذشت مادر گرامی تان 

حاجیـه خانـم توسلـی 
)مادر شهید محمد رضا گنجی فرد( 

را خدمت شما تسلیت عرض می نماییم، ما را در غم خود شریک بدانید.

روابط عمومی بیمارستان ولی عصر )عج( بیرجند

برادر ارجمند جناب آقای نباتی
انتصاب شایسته جناب عالی را به عنوان 

مدیرکل امور مالیاتی خراسان جنوبی 
تبریک عرض نموده و توفیق روز افزون تان را 

از درگاه الهی خواستاریم.

شرکت سیمان باقران
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مهلت ثبت نام تکمیل ظرفیت کنکور ۹۶ تمدید شد

ثبت نام انتخاب رشته مرحله تکمیل ظرفیت رشته های آزمون سراسری 1396 دانشگاه آزاد اسالمی 
که از 28 دی ماه آغاز شده بود تا ساعت 24 روز جمعه 20بهمن ماه تمدید شد و رشته - محل های 

تکمیل ظرفیت گروه علوم پزشکی نیز به سامانه تکمیل ظرفیت آزمون سراسری 96 اضافه شد.

تأملی در بازتاب های
یک گزارش
*سردبیر

) ادامه سرمقاله از صفحه 1( سخن گفتن از ضرورت نشاط 

و شادابی در جامعه، نه تنها اقدامی منطقی و دفاع از 
حق مردم برای رسیدن به لذت های حالِل نشاط 
آور است، بلکه وظیفه ای رسالت آور و تعهدزا برای 
همگان از جمله رسانه ها و مطبوعات نیز محسوب 
می شود. در یک رسانه، به همان اندازه که تنوع در 
محتوا و ماهیت مطالب وجود دارد، شیوه و شگرد برای 
بیان مطالب هم وجود دارد و لذا شاید گاهی شیوه 
های بیان مطلبی به مذاق فردی یا جمعی خوش نیاد 
و یا با سلیقه های سیاسی و اجتماعی او همسان و 
همراه و همخوان و همگون نباشد. بدیهیست چنین 
شرایطی به هیچ عنوان مصداق توهین به نظرات 
دیگران و یا حرکت بر خالف عرف و ارزش ها و 
آنکه  مگر  بود،  نخواهد  و  نبوده  جامعه  هنجارهای 
آن فرد یا گروه، خود را مصداق و الگو و سرآمد بی 
چون و چرای یک جریان یا مکتب ارزشی و هنجار 
آفرین بداند و بنامد! پس از درج گزارش دیروز روزنامه  
آوای خراسان جنوبی در خصوص نشاط و شادابی در 
استان، بیان مشکالت، مسائل و مصادیقی از برخی 
موانع در این حوزه بازتاب هایی را به دنبال داشت 
که بیان چند نکته مهم و اساسی را ضروری نمود:

1-   بخشی از آنچه در گزارشها، خبرها،  و مطالب 
درج شده در روزنامه می آید، بیان نظرات افراد بیان 
روزنامه  مواضع  و ضرورتاً  است  نظر  آن  کننده ی 
نیست. لذا برابر اصل آزادی بیان، بیان کننده ی نظر 
در عین آزادی و در عین رعایت هنجارها و توجه 
به ارزش ها می تواند نقطه نظرات خود را بیان و 
روزنامه نیز به قید امانت در راستای انعکاس افکار 
مدیران و دست اندرکاران اقدام به درج آن  نماید.   
انتقادی  نظرات  نقطه  بیان  و  وسیع  انعکاس    -2
پیرامون مطلب درج شده هم از حیث توجه شهروندان 
محترم و دلسوزان جامعه به محتوای روزنامه و هم 
از حیث توجه ویژه به رسانه ای که از مردم و برای 
دلسوزی  و  حساسیت  لحاظ  از  هم  و  است  مردم 
منتقدین به رعایت مالحظات ارزشی جامعه استانی 
و  خوشحالی  بسی  جای  مردمی،  ای  رسانه  در  ما 
جنوبی  خراسان  آوای  ی  روزنامه  دارد.  قدردانی 
نقدهای منصفانه و دلسوزانه است. این  سپاسگزار 

3-   در سالهای طوالنی حضور روزنامه ی آوای 
خراسان جنوبی در بین مردم و در میان دودهه تالش 
و همت دست اندرکاران آن برای خدمت به استان، چه 
کسیست که نداند این روزنامه نه در شعار که همیشه 
در عمل، قدردان صبوری و استقامت و مقاومت خاندان 
معظم شهدا و خانواده های سرافراز و عزت آفرین آنان 
بوده است؟ چه کسیست که نداند این روزنامه حق 
عظیم شهدای گرانقدر بر گردن آحاد جامعه را بارها 
و بارها ارج نهاده و به تکریم و تعظیمشان برخاسته 
است؟ اینک نیز در آستانه سالروز ایام اهلل دهه فجر 
انقالب اسالمی بر عهد جاودانه خود با شهدای عزیز 
با خانواده های معظم  ناگسستنی خود  پیمان  با  و 
شهدا، ایثارگران و جانبازان و  آزادگان تا ابد در راه 
ایفای رسالت حقیقی اش که) ادامه سرمقاله در ستون مقابل( 

) ادامه سرمقاله(   همانا حفظ و پاسداری از ارزشهای 

انقالبی و اسالمی و ایمانیست، تأکید می کند.
4-   برداشت های گوناگون و متفاوت از مطلب درج 
شده در روزنامه ی آوا و یا هر روزنامه و رسانه ی 
دیگری نباید به هیچ عنوان به ستیغ کارزار سلیقه 
ها و میدان نبرد آرای سیاسی واجتماعی و فرصت 
شود.  تبدیل  ای  رسانه  های  گشایی  عقده  مغتنم 
هدف  دنبال  به  استان  ای  رسانه  فضای  در  همه 
اصلی یعنی توسعه و پیشرفت استان در ذیل احکام 
و ارزش های اسالمی و انسانی هستیم و تخطی از 
این رسالت مهم و به حاشیه بردن تالش هایمان 
چه به عمد و چه به سهو، از سوی هر فرد، جریان، 
گروه یا رسانه ای پذیرفتنی نیست و جای تأمل دارد!

5-   آنچه در بیان دیدگاهها و نقطه نظرات میهمانان 
انعکاس  آوا  ی  روزنامه  گزارشی  نشست  ارجمند  
یافته، نظر و ایده های شخصی آنهاست. مامعتقدیم  
فرهنگی  و  اجتماعی  مدیریت  راستای  در  الجرم 
تأمل  و  بررسی  مورد  نظرات  این  باید  می  استان 
وتوجه قرار گیرند، حال چه با دلیل منطق رد شوند 
و چه بخشی از آنها پذیرفته شده و مورد استفاده قرار 
گیرند.  بخشی از رسالت مهم شورای محترم فرهنگ 
عمومی استان، استفاده از ظرفیت های همه اشخاص 
ایده ای ذیل ارزش های  با هر تفکر و  و گروهها 
اسالمیست و در آن صورت است که این شورا می 
تواند نمادی از تصمیم های مهم و اثربخش باشد.

7-    روزنامه ی آوای خراسان جنوبی، روزنامه ی 
آوای ارزش های جامعه ی استانی بوده و خواهد بود. 
هر صفحه ی این روزنامه، مأمن و مأوای حرف ها 
و دلگفته های خانواده های معظم شهدا و پاسداران 
واقعی حریم حرمت آنهاست. لذا درج هر مطلب، محتوا 
و موضوعی را که کوچکترین شائبه ی خدشه ای بر 
دل و جان و قلب خاندان معظم شهدا را به اذهان 
متبادر نماید برنخواهد تافت و همدم و قرین مسرت 
ها و شادکامی هایشان و آرزومند دعای خیرشان در 
حق این روزنامه و دست اندرکارانش برای ادای وظیفه 
ای سنگین تر در حق شهدای گرانقدر خواهد بود.

7-  روزنامه آوا در نشست های آینده ی خود قطعاً به 
دغدغه های مورد اشاره به ویژه دغدغه های فرهنگی 
دلسوزان ارزشی استان توجه ویژه داشته و نسبت به 
آن اهتمام خواهد کرد. لذا با آغوشی باز پذیرای نقطه 
نظرات همه صاحب نظران از طیف ها و سلیقه های 
گوناگون و با نگاههای مختلف برای اخذ تصمیم های 
راهبردی و پیشنهاد آن به مسؤولین به ویژه اعضای 
محترم شورای فرهنگ عمومی استان خواهد بود.

اینگروههاازامروز»سودسهامعدالت«میگیرند

حمایتدولتازافزایشحقوقبازنشستگان

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: مرحله تکمیلی 
فقط  و  می شود  آغاز  امروز  از  عدالت  پرداخت سود سهام 
مددجویان کمیته امداد و بهزیستی در دهه فجر سود خود را 
می گیرند.میرعلی اشرف عبدا... پوری حسینی در نشست 
پرداخت سود سهام  اینکه مرحله تکمیلی  بیان  با  خبری 
تکمیلی  اعالم کرد: مرحله  آغاز می شود،  امروز  از  عدالت 
پرداخت سود سهام عدالت برای 16 گروه از جمله مددجویان 
می شود.وی  آغاز  بهمن   12 از  بهزیستی  و  امداد  کمیته 
تصریح کرد: مددجویان کمیته امداد و بهزیستی مشموالنی 
هستند که سهام یک میلیون تومان را کامل در اختیار دارند 

و از سود کامل 150 هزار تومانی برخوردارند.پوری حسینی 
و  لشکری  بازنشستگان  کارمندان،  گروه  چهار  تنها  افزود: 
کشوری و تامین اجتماعی، کارگران فصلی و ساختمانی، 
روستاییان و عشایری که تحت پوشش کمیته امداد نیستند 
اما  بودند  امداد  کمیته  پوشش  تحت  قبال  که  کسانی  و 
دهه  در  که  هستند  گروهی  چهار  نیستند  مددجو  اکنون 
فجر سود آنها پرداخت نمی شود.رییس سازمان خصوصی 
سازی در خصوص مدیریت سهام عدالت و آزادسازی خرید 
و فروش آن نیز گفت: االن 49 میلیون نفر از مردم می 
دانند که چقدر سهام دارند و سود سال 95 آنها نیز پرداخت 

شده است، این یک اقدام بزرگ است؛ اما بخشی از کار می 
ماند که ورقه سهام در اختیار مشموالن قرار داده شود که 
وقتی ورقه سهام داشته باشند، امکان خرید و فروش نیز 
وجود خواهد داشت.وی اظهارداشت: به تازگی دولت الیحه 
آزادسازی سهام عدالت را به مجلس داده که بعد از تصویب 
بودجه 97 این کار رسیدگی می شود که امیدواریم این الیحه 
این دستور  اگر در  و  تقدیم شده، مصوب کنند  به شکل 
وظیفه ای به عهده ما باشد، به نحو احسن انجام خواهیم 
نشود،  انجام  آزادسازی  که  زمانی  تا  مدیریت  بحث  داد. 
امکان جایگزینی مصوبه سال 89 هیات دولت وجود ندارد.

رییس سازمان برنامه و بودجه گفت: کمیسیون تلفیق مبلغ 
متناسب سازی حقوق بازنشستگان را از 1000 به 2000 میلیارد 
تومان افزایش داد که شنیدم پیشنهاداتی در مجلس وجود 
دارد که این افزایش به 3400 میلیارد تومان افزایش یابد که 
دولت آمادگی اجرای آن را دارد.محمدباقر نوبخت در جلسه 
با  از کلیات الیحه بودجه97  علنی دیروز مجلس در دفاع 
اشاره به اصالحات کمیسیون تلفیق گفت: این اصالحات در 
راستای تامین نظر دولت قابل پشتیبانی است.وی با اشاره 
به اصالحات تبصره 14 در کمیسیون تلفیق گفت: ردیف 

درآمدی و هزینه ای تبصره 14 که برای پرداخت یارانه است 
تصمیم پخته ای است و مجریان از ابتدای سال 97 مشکلی 
برای پرداخت یارانه ها به خانواده های نیازمند ندارند. مکانیزم 
طوری طراحی شده که یارانه خانوارها و صرفه جویی برای 
خانواده های پرمصرف قابل اجرا است.وی با اشاره به اصالحات 
انجام شده در تبصره 5 الیحه بودجه 97 اظهار کرد: تبصره 5 و 
تقلیل اوراق مالی و اوراق مشارکت در کمیسیون تلفیق انجام 
گرفته است که البته بند ب این تبصره تغییری نیافت و دولت 
از آن استقبال می کند.نوبخت با بیان اینکه اگر کمیسیون 

آن  از  دولت  توجه می کرد،  دیگر  مورد  دو  یکی  به  تلفیق 
پشتیبانی می کرد یا مورد حمایت دولت قرار می گرفت ادامه 
داد: اولی درباره حقوق اعضای هئیت علمی دانشگاه هاست 
و دولت این آمادگی را دارد که طبق روال عادی عمل کند و 
دوم متناسب سازی حقوق بازنشستگان است که دولت مبلغ 
آن را هزار میلیارد تومان پیش بینی کرده بود که کمیسیون 
تلفیق آن را به 2000 میلیارد تومان افزایش داد وشنیده ام که 
پیشنهاداتی در مجلس وجود دارد که این مبلغ را به 3400 
دارد. را  آن  اجرای  آمادگی  دولت  که  دهد  افزایش  میلیارد 

خبر مهم برای معلمان رسمی و حق التدریس
معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش، نحوه احتساب 
سوابق خدمت ایام حق التدریسی معلمان رسمی شاغل را تشریح کرده است.

کارکنانی که بعد از اول فروردین 88 استخدام شده اند بر مبنای حقوق ثابت و 
فوق العاده های مستمر و ویژه مشمول کسور که در اولین حکم استخدامی بدو 
خدمت رسمی آمده است محاسبه و کسورات مربوط به صندوق بازنشستگی 
واریز می گردد.2.معلمان حق  التدریسی  به شرط پرداخت کسورات سهم خود 
براساس )22,5( درصد حداقل حقوق ماهیانه )10,350,000 ریال( و به صورت 
تمایل خودشان و ارائه درخواست در بازه زمانی یک ساله )1396,02,05 الی 
1397,02,06 ( قابل احتساب می باشد. 3.متعهدین خدمتی که از آغاز تحصیل 
خود به استخدام آزمایشی در آمده اند، موضوع ماده 71 قانون از آنان کسر شده 
است و براساس ماده 7 قانون مذکور مدت خدمت آزمایشی جزء سابقه رسمی 
آنان منظور گردیده است و نیازی به پرداخت کسور بازنشستگی مجدد نیست

شرطی برای دریافت وام ۴۰ میلیونی مسکن مهر
 یک مقام مسئول گفت: در صورتیکه پروژه های مسکن مهر پیشرفت 
70 درصدی داشته باشند، وام 40 میلیون تومانی به آنها تعلق می گیرد.
اظهار  مسکن  و  زمین  ملی  سازمان  مدیرعامل  عظیمیان  حمیدرضا 
استان های  تمامی  در  ناکارآمد  و  فرسوده  بافت های  نوسازی  برای  کرد: 
کشور، بخشنامه هایی را ابالغ کرده ایم.عظیمیان در خصوص مشکالت 
پروژه های مسکن مهر بیان کرد: 30 درصد از پروژه های مسکن مهر به 
دلیل نداشتن متقاضی و پرونده های قضائی با مشکل رو به رو هستند که 
تمام تالش خود را برای برطرف شدن آنها به کار گرفته ایم.معاون وزیر 
راه و شهرسازی با گفت: نبودن تاسیسات زیربنایی از جمله آب، برق، گاز 
از دیگر مشکالتی است که بسیاری از پیمانکاران با آن درگیر هستند.

وی اذعان کرد: با افزایش نرخ تسهیالت مسکن مهر از 30 به 40 میلیون 
سعی کرده ایم، هرچه سریعتر پروژه های مسکن مهر را به اتمام برسانیم. 

توافق ضمنی دولت و مجلس درباره قیمت بنزین
رییس کمیسیون تلفیق بودجه 97 گفت که دولت و مجلس توافق 
دارند.غالمرضا  انرژی  حامل های  قیمت  افزایش  عدم  درباره  ضمنی 
قیمت  افزایش  با  تلفیق  کمیسیون  مخالفت  به  اشاره  با  تاجگردون 
حامل های انرژی، اظهار کرد: دولت اصراری بر افزایش قیمت  حامل های 
انرژی ندارد و تقریبا توافق ضمنی در این باره صورت گرفته است.وی 
افزود: البته دولت به دنبال این است که مجوزی داشته باشد که اگر زمانی 
شرایط مناسب بود و خواست قیمت ها را باال ببرد این اختیار را داشته باشد 
که به نظرم دولت به استناد قانون هدفمندی این اختیار را دارد و نیاز به 
مصوبه جدید مجلس نیست و فکر می کنم دولت هم با این روش اجماال 
موافق باشد.وی اضافه کرد:  برخی نمایندگان محترم می گویند قیمت 
حامل های انرژی را باال ببریم و روی این قضیه اصرار دارند ولی مجلس 
این موضوع را نمی پذیرد و حداقل کمیسیون تلفیق آن را نپذیرفته است.

سرمقاله

آگهی مزایده اموال غیر منقول - نوبت اول
نظر به اینکه در پرونده کالسه 962501- 962469 اجرایی آقای احسان جعفری محکوم به پرداخت مبلغ 77/953/682 ریال 
در حق آقای حجت خرم شاهی و مبلغ 3/750/000 ریال حق االجرا در حق دولت گردیده است و در قبال بدهی محکوم 

عله ملک به پالک ثبتی 2662/17/249 اصلی بخش 2 بیرجند به نشانی بیرجند، خیابان توحید، بعثت 3 پالک 7 و میزان عرصه 319 
متر مربع با کاربری مسکونی قدمت بنا حدود 20 سال می باشد یک واحد مسکونی همکف و زیرزمین انباری به مساحت همکف 189/3 
و زیرزمین 93 متر مربع دیوار باربرینه اسکلت نوسازی شده دارای کابینت، نما سنگ، کف هال سرامیک ، گرمایش پکیج با رادیاتور و 
سرمایش کولر آبی، حیاط موزاییک دارای اشتراکات آب و برق و گاز شهری، دارای پایانکار شماره 10963 مورخ 1371/5/12 از شهرداری 
بیرجند ارزش عرصه ملک 3/190/000/000 ریال و ارزش اعیان و اشتراکات و محوطه سازی 627/300/000 ریال توقیف و جمعا به مبلغ 
3/817/300/000 ریال کارشناسی گردیده و قرار است از طریق مزایده روز شنبه تاریخ 1396/12/5 از ساعت 8 الی 9 صبح در دفتر اجرای 
احکام مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند به فروش برسد که قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به شخصی که باالترین قیمت را 
پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه 
نسبت به پرداخت ثمن معامله اقدام نماید در غیر این صورت 10 درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. لذا متقاضیان 
در صورت تمایل می توانند 5 روز قبل از موعد مزایده به این اجرا واقع در خیابان طالقانی - بین طالقانی 16 و 14 مجتمع شوراهای حل 
اختالف بیرجند مراجعه و از مورد مزایده بازدید به عمل آورند. هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود. ضمن آگهی مزایده از وب 

سایت دادگستری به آدرس www.dadkj.ir قابل مشاهده می باشد. 
منفرد- مدیر اجرای احکام مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند
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حمل  اثاثیه منزل
 با خاور مسقف 

و کارگر ماهر
)ضمنا کارگر تنها نیز داریم(

0۹15۹۶3۹0۶5 
 علـی آبادی 

دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی فوق العاده )نوبت سوم(
شرکت تعاونی مصرف محلی رزمندگان و آزادگان بسیج مستضعفان شهرستان بیرجند 

شماره ثبت: 312     شناسه ملی: 10360013028    تاریخ انتشار: 1396/11/12
جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت تعاونی مصرف محلی رزمندگان و آزادگان بسیج مستضعفان شهرستان 
بیرجند ساعت 9/30 صبح روز سه شنبه تاریخ 1396/11/24 در محل دفتر شرکت واقع در خیابان پاسداران - نبش 
خیابان فردوسی - طبقه فوقانی شرکت برگزار می شود. از کلیه اعضا دعوت می شود جهت اتخاذ تصمیم نسبت 
 به موضوعات ذیل در این مجمع حضور بهم رسانند. ضمنا چنانچه عضوی بنا به دالیلی نتواند شخصا حضور یابد 
می تواند همزمان با نماینده تام االختیار خویش با هم به دفتر شرکت مراجعه و برگ وکالتنامه را تنظیم و برگه ورود 

به جلسه مجمع را دریافت نمایند. حداکثر آرای وکالتی هر عضو سه رای  و هر فرد غیر عضو یک رای می باشد.
دستور جلسه: 1- اصالح ماده یک اساسنامه - تغییر نام شرکت                   هیئت مدیره شرکت

امام خمینی )ره(: نماز جمعه  ثمره خون شهیدان است
با آرزوی قبولی طاعات و عبادات و تسلیت دهه اول فاطمیه و ایام شهادت حضرت زهرا )سالم ا... علیها( 
 و همچنین گرامیداشت ایام ا... دهه مبارک فجر انقالب اسالمی، یاد و خاطره شهدای انقالب و امام شهدا

 به اطالع مردم والیتمدار و شهید پرور می رساند: نماز عبادی سیاسی و دشمن شکن جمعه این هفته به امامت 
حضرت حجت االسالم و المسلمین حاجی آقای مختاری امام جمعه موقت بیرجند اقامه می گردد. 
سخنران قبل از خطبه ها: برادر محترم حضرت حجت االسالم و المسلمین حاج آقای رضایی 

مدیرکل سازمان تبلیغات اسالمی خراسان جنوبی خواهد بود
زمان: جمعه 96/11/13 ساعت 10/45 مکان: بلوار شهدای عبادی، بلوار صنعت و معدن 

مصلی بزرگ المهدی )عج(                              ستاد نماز جمعه شهرستان بیرجند

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی- اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک بیرجند
هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختماهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 139660308001003381 - 1396/10/30 هیئت اول / دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 

ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجند تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای  مصطفی بهلولی فرزند حسن 
به شماره شناسنامه 306 و شماره ملی 0650692810 نسبت به ششدانگ سه دربند مغازه و آپارتمان فوقانی به مساحت 113/35 متر مربع قسمتی 
از پالک 925 فرعی از 55 فرعی از 1427- اصلی بخش 2 بیرجند از محل مالکیت ورثه مرحوم حسن بهلولی تایید و  محرز گردیده است. لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند، 
می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 2 ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 
خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 13۹۶/11/12      تاریخ انتشار نوبت دوم: 13۹۶/11/28  علی فضلی- رئیس ثبت اسناد و امالک بیرجند

تزئینات ساختمان 
رحیمی

کناف، دیوارپوش 
کاغذ دیواری، رنگ آمیزی

بازسازی منازل
 مشاوره و طراحی در محل
بیست متری سوم شرقی 

 پالک 09155610111-29

لبنیـات شمـس
 با کوله باری از تجربه در زمینه 

خدمت رسانی به مردم شهر بیرجند
این بار در مکان جدید خود پذیرای 

شما همشهریان  عزیز هستیم.
آدرس: توحید - حدفاصل فلکه 
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ارسال رایگان ویژه مشترکین ) پیک ها مجهز به دستگاه کارت خوان می باشند(
7500تومانچلو پاچین   5300 توماناستامبولی با گوشت

 12000تومانچلوکباب سناتوری  5800 تومانچلوخورشت قیمه   
 14000تومانچلوکباب برگ      ۶000 تومانچلوخورشت سبزی

  13000تومانچلوکباب بختیاری    7000 تومانزرشک پلو با مرغ             
 1۶500تومانچلوکباب سلطانی  7000 تومانچلو کباب کوبیده 
 13000تومانمرغ بریان کامل   7500 تومانچلوجوجه کباب  

غـذای آماده و شـله مشهدی یـاس )پاسداران(:

کیفیت باال به همراه قیمت پایین، راز ماندگاری ماست
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همـراه: 09155610366   
بـا مدیریـت رمضــانی

شلــه مشهــدی یــاس
 هرهفته جمعه ها: ساعت توزیع ۶:30 صبح به بعد
 هرهفته دوشنبه ها: ساعـت تـوزیع 18:30 به بعد
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قابل توجه ادارات ،سازمان ها ، نهادها وهم استانی های گرامی
دفترخبرگزاریتسنیموسرپرستیروزنامههایجامجم،همشهری،دنیاياقتصادوقدسدراستان

خراسانجنوبیبهنشانیجدیدواقعدربیرجند:خیابانآیتا...غفاری-حدفاصلغفاری۲۵و۲۷نرسیده

بهادارهاستاندارد-پالک۱۱طبقهاولانتقالیافت.تلفن:۳۲۳۴۲۰۱۴،۳۲۲۳۴۴۱۱،۳۲۲۳۵۴۵۴

مشاوره، تولید و اجرای انواع درب های شیشه ای 
اتوماتیک به همراه ضمانت نامه 5 ساله

05۶3232317۹ - 0۹153۶347۶7

نقاشی  ساختمان
انواع رنگ های روغنی ، پالستیک، اکرولیک   

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

  09156633230- برگی

صنایع مبل تهران مد
تعمیر، تولید، تعویض پارچه 

انواع مبل
جمهوری 8- داخل کوچه - روبروی 

آرایشگاه حمید32233142
09151602018 - خسروی

تاالر و رستوران درویش شعبه بیرجند 
جهت افتتاح مجدد نیاز به افراد مجرب ذیل دارد

خیابان محالتی، تقاطع استقالل    ۰91576392۰۰ ساعت مراجعه: 9 الی 12    17 الی 21  

1- منشی و حسابدار 2 نفر    2- آشپز و کمک آشپز حرفه ای 2 نفر
3- مهماندار آقا و خانم 4 نفر    4- کارگر ساده 2 نفر

5- مدیر داخلی با سابقه یک نفر

زمزمه دعای پر فیض کمیل   
 با مداحی برادر محمد نژاد شب جمعه بعد از نماز مغرب و عشاء

زمزمه دعای پر فیض ندبه       
 با مداحی برادر حاج منصور منصوری صبح جمعه ساعت 6.30                    

مکان : مهدیه بیرجند



پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424 3
پنجشنبه * 12 بهمن 1396* شماره 3996

راه اندازی کلینیک اشتغال و کارآفرینی در دانشگاه جامع علمی - کاربردی
صدا و سیما- سرپرست دانشگاه علمی- کاربردی استان از راه اندازی کلینیک اشتغال و کارآفرینی در دانشگاه جامع علمی - کاربردی خراسان جنوبی خبر داد و 
گفت: این کلینیک با هدف توسعه دانش مربوط به حوزه های کارآفرینی دانشجویان و مسئوالن دفاتر کارآفرینی، نحوه تبدیل ایده به یک فعالیت شغلی پایدار، کمک 

به حفظ و پایداری فعالیت نوپای کارآفرینی راه اندازی شد. به گفته فورگی نژاد 4 مشاور در زمینه های مختلف کسب و کار و کارآفرینی در این کلینیک فعالیت دارند.
آوا  روزنامه  از  انتقادی  سایتی  یک  در  امروز 
گزارش  در  بود  شده  نوشته  آن  در  که  خواندم 
به  شده  احترامی  بی  شهدا  به  اجتماعی  نشاط 
روز  هر  را  آوا  روزنامه  که  شهروند  یک  عنوان 
جز  و  کردم  مرور  را  مطلب  بار  چند  خوانم  می 
احترامی  بی  به  انتقاد  و  شهید  جایگاه  از  دفاع 
جایی هر  در  که  عزیزان  این  عکس  به   ها 
 بدون در نظر گرفتن شان آنها نصب می شود مطلبی
ندیدم وقتی دوباره تیتر شما رو خواندم فهمیدم 
مفهوم انتقاد بی ربط با واقعیت تیتر نیست .چند وقت 
 پیش در مراسمی بودم و برادر شهیدی می گفت
: اسم شهدای ما ابزار دست عده ای شده و با آن 
جلوی شادی مردم را گرفته اند حاضرین را قسم 
می داد که ما راضی نیستیم از شهدای ما اینگونه 
هزینه کنند . آیا درخواست ایجاد فضاهای فاخر 
 برای نصب المان شهدا و جلوگیری از بی احترامی
  به جایگاه واالی این عزیزان را می توان بی احترامی

فرض کرد؟ 
ارسالی به تلگرام اوا
دادستان محترم بیرجند باسالم خواهشمند است به 
عنوان مدعی العموم به پرونده های مسکن مهر در 
بعضی تعاونی های متخلف بیرجند رسیدگی کنید 
مهر  مسکن  اعضای   ... تعاونی  نمونه  عنوان  .به 
این تعاونی را االن بعد از حدود 7 سال سکونت 
بانک مسکن  وام  اقساط  از  پرداخت 61 قسط  و 
بجای تحویل سند ما را بدهکار در آوردند جالب 
اینجاست که بدون ارائه هیچ سند و مدرکی ؟!!! 
نه تکلیف زمین ها را روشن میکنن نه جواب ما را 
میدهند .این ساختمان ها در تیرماه 1392 با حضور 
معاون اول رئیس جمهور و وزیر راه و شهرسازی 
قشر  داد  به  خواهشمنداست  است  گردیده  افتتاح 

کارگر برسید . باتشکر
ارسالی به تلگرام آوا
 آوا سالم کسی نیست معاون محترم امور فرهنگی
کنی می  صادر  مجوز  که  شما  بفرمایند   ارشاد 
 چرا دفاع از حقوق و مصوبات خود نمی کنید که بعد از
رای شما سایرین آن را کنسل و غیر ممکن کنند مگر 
 در حوزه اختیارات شما نیست چرا بقیه به این راحتی

نظر می دهند و کار را دچار مشکل می کنند!
ارسالی به تلگرام آوا
موضوع  به  گزارش  داخل  آوا  روزنامه  سالم 
خوبی اشاره کرده بودند واقعا جای عکس شهدا 
باشند  به فکر  ، مسووالن  نیست  برق  تیر  روی 
المان درست کنند روی دیوار های بزرگ نقاشی 
کنند یا کاشی کاری درست کنند ما این آرامش 
است  خوب  چه  هستیم.  شهدا  خون  مدیون  را 
در خیابان ارتش فضای پادگان قدیم را به گذر 

المان های شهدا تبدیل نمایند 
ارسالی به تلگرام آوا
واقعا جای تاسف داره که این همه پروازها بیرجند 
تهران لغو بشه و هیچکدام از مسئوالن هیچ اقدامی 
نکنند... یک روز بدی آب وهوا بود بقیه که کنسل 

شد بنظر من فقط کوتاهی مسئوالن رو میرسونه...
915...193
مزاحم  انتقال صنوف  مورد  در  سالم، خبر جالبی 
خواندم، بعد از گذشت سالها مسئوالن به این نتیجه 
نرسیدند واحدهای تعمیرگاهی در خیابان عدل جز 
صنوف آالینده و مزاحم هستند؟آیا وقت آن نرسیده 

وعده ی انتقال صنوف آالینده عملی شود..؟
915...393
سالم آوا ، گزارش خوبی بود صفحه 3، 11 بهمن 
ماه واقعا هیات های مذهبی موقع جشن و شادی 
کجا هستند موقع عزاداری خرج های باال با مداح 
و هزینه های باال ما که دین اسالم را داریم چرا 
جشن های خوبی برگزار نکنیم کاش تمام اعیاد 
ائمه باشکوه برگزار شود بیایید جشن های ائمه را 
به جای مولودی خوانی در خانه هایمان به محله  
بیاوریم تا همه بدانند ما پیرو خط والیت فقیه و 

رهبری هستیم و مدیون ائمه.
915...095
سالم  جاوید  دکتر  آقای  بیرجند  محترم  شهردار 
بلوار میالد  حدود 7 سال هست که در محدوده 
سکونت داریم اما دریغ از توجه شهرداری به زیبا 
سازی و ایجاد فضای سبز ؟! آقای شهردار علت 
بی توجهی شهرداری چیست؟ آیا شده یکبار یکی 
از مسئوالن سری به این بلوار بزنند تا کی باید 
انداز این بلوار باشد  انبوه خاک ها و زباله چشم 
ان  شود  رسیدگی  نو  سال  آستانه  در  امیدواریم 

شاا... باتشکر
ارسالی به تلگرام آوا
و  بوده  فایده  بی  واقعا  ارتش  خیابان  گیر  سرعت 
کارشناسانه نبوده  بیشتر ایجاد تصادف میکنه . لطفا 

هر چه زودتر بردارید تا حادثه تلخی رخ ندهد.
915...802
دوستان این همه از وضع برگزار نشدن جشن ها 
انتقاد شد و واقعا هم به حق بود ولی افراد مخالف 
که  دارند  نظراتی  و  هستند  جامعه  این  جز  هم 
ولی   کنند  نمی  اقدام  قانونی  راه  از  است  درست 
بهتر  پس  گذاشت  احترام  هم  آنان  نظر  به  باید 
است در جشن ها با حضور موثر نیروی انتظامی 
و ... بر برگزاری بدون حاشیه آن تمرکز کنیم نه 

تعطیلی و برخورد سلبی
ارسالی به تلگرام آوا

نامه جمعی از فرزندان معزز شهدا
به دنبال چاپ گزارش روز گذشته این روزنامه جمعی از فرزندان معزز شهدا در 
نامه ای نسبت به بخشی از مطالب طرح شده در این جلسه از سوی یکی از حضار 
اعتراض داشته و طی نامه ای به روزنامه خواستارا نعکاس آن شده اند که عینا 

چاپ می گردد : 
حضرت امام خامنه ای:» انگیزه های بسیار شدیدی وجود دارد که یاد شهدا را 
به فراموشی بسپارند؛ جلوه های کاذب و عظمتهای دروغین را مطرح کنند تا 
عظمتهای واقعی از یادها برود. کنگره های بزرگداشت شهدا در سراسر کشور، 

پادزهر آن حرکت مسمومی است که انجام میدهند.« 30 / 7 / 96
ما جمعي از یادگاران شهیدان شاهد دفاع مقدس در ابتداي این مطلب  خود 
شایسته دانستیم که به نام و یاد پدرانمان تبرک جوییم و نیز برلزوم سلوک 
برنهج و مشي آن عزیزان به خود و همه جامعه تذکري ولو مکرر دهیم. بي 
از امن و  تردید امن و آرامش امروز جز باگذشتن آن غیرتمندان سروقامت 
آرامش خود میسور نمي گشت و یقیناً امروز هر منصفي بر این حقیقت اذعان 

و اشراف دارد.
پدرانمان با تأسي بر منهج قویم سیدناالشهید، حضرت اباعبداهلل علیه السالم، 
نداي “هل من معین” حسین زمان را لبیک گفتند و چشم بر راحت و جیفه دنیا 
بستند تا آن امام سفرکرده امت، سرافراز باشد به بودن درکنار ملتی بهتراز امت 
رسول اکرم صلی ا... علیه و آله و این بلوغ را به یقین پاداشي جز شهادت و نظر 

به وجه ا... نبود ؛ گوارایشان.
در آستانه جشن پیروزی انقالب اسالمی دهه مبارک فجر روزنامه محلی آوای 
خراسان جنوبی مورخ 96/11/11 مطلبی به چاپ می رسد که می توان گفت 
با هدف تخریب نمادها و ارزش های انقالب است یا با غرض یا از سر مرض 
وقتی به نقل از فردی مطلبی در روزنامه ای نشر پیدا می کند و به عنوان تیتر 
تایید می شود خود محلی برای تفکر است به کجا می رویم که در روزنامه 
محلی خراسان جنوبی به ارزش های انقالب از سمت یک مسئول موسسه 
فرهنگی حمله می شود یا این فرد نمی داند یا خود را به نادانی زده شهدا مایه 
فخر کشور و مدال ارزشمند استقالل و آزادی هستند نه فقط در ایران که 
تمام دنیا، وقتی کنسل شدن یا به تعویق افتادن یک آوازه خوانی ،کنسرت که 
بماند چقدر با اهداف انقالب همخوانی دارد بعلت شهادت این واالترین هنر 
آدمی می شود مایه اعتراض یک شخص به اصطالح فرهنگی ، معلوم است 
که هیچ فهمی از فرهنگ انقالب اسالمی برای این فرد اتفاق نیوفتاده است 
و آن وقت افتخار نصب تمثال شهدا این نماد های افتخار انسانی و اسالمی 

می شود نماد آرامستان 
این تذهبون ادعای این که فقط در شهرو استان ما تمثال شهدا به عنوان 
افتخار در ورودی شهرها نصب شده یا ندیده اید یا کور بوده اید که در تمام 
شهرهای ایران اسالمی همه این گونه اند مردم همه کشور به شهدایشان 
های  امکان  بهترین  اصفهان  مانند  شهرهایی  کنند،درورودی  می  افتخار 
ورودی شهر و سطح شهرشان برای شهداست اما در اینجا فردی که مدعی 
کار فرهنگی است هنوز با فرهنگ اسالمی که مورد دلخواه و احترام مردم 
است و مسیر حی این خطه از جهان است و از بدیهیات فرهنگی است آشنا 
فعالیت داده شده همانطور  اجازه  یا اشخاص  این شخص  به  نیست چگونه 
که امام خامنه ای فرمودند امروز دست هایی در کار است که فرهنگ ایثار 
و شهادت را کمرنگ کنند ما فرزندان شاهد استان خراسان جنوبی اعالم می 
کنیم باعنایت به رهنمود و نصیحت پدرانه امام عزیز امت ، حضرت آیت ا... 
العظمی خامنه اي»دامت برکاته« به فرزندان شاهد در آذرماه 95 که فرمودند: 
“درمیدان هایاجتماعی به صورت مهاجم واردشوید نه مدافع/ این یادتان باشد. 
“ به تاسی از پدرانمان و پشت سر اماممان دست ها و قلم هایی را که بخواهد 
با فرهنگ انقالبی مردم ایران اسالمی در افتد خواهیم شکست و شایسته است 
مسئولین فرهنگی استان در پاسخ به مطالب ذکر شده لغو فعالیت فرهنگی این 

اشخاص که با شهدا مقابله می کنند را مطالبه عمومی بدانند.
روزنامه آوا : دست اندرکاران روزنامه آوا در آستانه چهلمین سالگرد پیروزی 
الخصوص  به ملت شریف و علی  تبریک آن  انقالب اسالمی و  شکوهمند 
خانواده های معظم شهدا که صاحبان اصلی این انقالبند ضمن تجدید میثاق 
با آرمانهای شهدا و همانطور که در اولین سرمقاله این نشریه در سال 76 
تاکید کردیم : » به منظور ادای دین و تکلیف نسبت به انقالب اسالمی و 
خون شهدای گرانقدر اسالم ، تحقق اهداف و انگیزه های فرهنگی ، باالخص 
تالش در راستای ترویج و اشاعه فرهنگ و معارف اسالم ناب محمدی )ص 
( و مقابله اصولی و منطقی با تهاجم فرهنگی ، افزایش سطح آگاهی های 
اجتماعی و اقتصادی تالشمی  نماییم « همچنان در این مسیر با دعای خیر 
خانواده ها و یادگاران شهدا قدم برخواهیم داشت و گواه این ادعا آرشیو مکتوبی 
از ارادت این رسانه در مقاالت و مطالب منتشر شده به این صاحبان انقالب و 
دریافت لوح های متعدد نشریه پیشتاز در ترویج فرهنگ ایثار و شهادت بوده 
است . در پایان و به جهت تنویر افکار عمومی و رفع سوءتفاهم ایجاد شده 
ضمن دلجویی و  عذرخواهی از یادگاران عزیز شهدا ، عین مطالب ذکر شده 
و مورد بحث در جلسه را که با خالصه شدن آن مورد ابهام واقع شده است 

مجددا منتشر می نمائیم . 
شایان ذکر است در گزارش روز گذشته روزنامه در خصوص نشست نشاط 
فرهنگی  موسسه  مسئول  مدیر  حسینی  سخنان  انتشار  بخش  در  اجتماعی 
هنری ماهور ؛ به دلیل توالی مطالب و جا افتادن قسمتی از متن  ، ابهام در 
مفاهیم ایجاد شده که ضمن پوزش از خوانندگان عزیز متن کامل به شرح ذیل 
می باشد : حسینی با تشبیه ورودی های شهر به ورودی های یک آرامستان 
به جای شهری مدرن، اظهار کرد: از هر سوی شهر که به مرکز استان وارد 
می شویم مبلمان شهری مرده و خسته کننده ای داریم که ورود به یک شهر 

فرهنگی را نشان نمی دهد . 
وی در خصوص مبلمان شهری و چیدمان المان ها افزود : همه شهرها یک 
بلوار و یک میدان را برای تجلیل از ایثارگران و شهدا دارند ، ولی در بیرجند 
برای این موضوع هم افراط شده و عکس شهدا را حتی روی تیرهای برق 
نصب کرده اند! در حالی که در شهرهای بزرگ فضاهای فاخر و بزرگی را برای 

این کار در نظر می گیرند .
مدیر عامل سازمان امور فرهنگی ، اجتماعی و ورزشی شهرداری نیز  با بیان 
اینکه نگاه ما نیز این است که تصاویر شهدا باید درجایگاه های بهتری نصب 
و مقام شهدا در نظر گرفته شود  بیان کرد : شورای شهر قبل بسیار تالش 
کرد جلوی این موضوع را بگیرد ولی شبانه کار خود را کردند. آیا اصال از خود 
خانواده شهید پرسیده اند که از این که عکس شهید روی دکل برق نصب 

شده راضی هستند؟!

عملیاتی  تیم  کاری-  نسرین 
تحقیقاتی کویرپیمایان خراسان جنوبی 
لوت  جهانی  میراث  پایگاه  به  وابسته 
ای،  حرفه  کویرنوردان  از  متشکل 
کمیته کویرنوردی، هیئت اتومبیل رانی 
و موتورسواری خراسان جنوبی و کلوپ 
“سافاری خاوران آفرود” با حمایت اداره 
و  دستی  صنایع  فرهنگی  میراث  کل 
گردشگری استان، پایگاه میراث جهانی 
دفتر  مشارکت  و  استان  لوت  بیابان 

خدمات مسافرتی و جهانگردی “پارس 
و  متخصصان  حضور  با  که  سیاحت” 
پژوهشگران برجسته دانشگاه با هدف 
ثبت  پروژه  تکمیلی  مطالعات  انجام 
جهانی لوت یونسکو به کویر لوت سفر 
سفر  بهمن  دهم  شنبه  سه  بود،  کرده 
اتمام  به  را  گردشگری خود  تحقیقاتی 
به  سربلندی  و  موفقیت  با  و  رسانیده 

بیرجند بازگشت.

تیم پژوهشی میراث جهانی 
لوت پنجم بهمن به سفر 

پژوهشی رفت

گفت  تیم  این  سرپرست  و  پژوهشگر 

جهانی  میراث  پایگاه  پژوهشی  تیم   :
خودروی  پنج  از  برخورداری  با  لوت 
فول آفرود تجهیز شده برای مسیرهای 
بیرجند،  مسیر  از  کویری  العبور  صعب 
به  چاهداشی  و  بصیران  خوسف، 
و  شد  وارد  دهسلم  تاریخی  روستای 
سپری  پایگاه  مهمانسرای  در  را  شب 
مسیر  بعد  روزهای  در  سپس  و  نمود 
چاله  و  یالن  ریگ  سمت  به  را  خود 

ملک محمد ادامه داد.
سید احمد رونقی  افزود: در این برنامه 

الی دهم بهمن  از پنجم  پنج روزه که 
سال جاری برگزار گردید، کویرنوردان 
یالن،  ریگ  مسیرهای  شدند  موفق 
چاله و کوه ملک محمد، دشت هامادا 
و سایر قسمتهای بیابان پهناور لوت را 
پیمایش نموده و مطالعات میدانی خود 
را انجام دهند که در این زمینه منابع و 
پژوهشگران  توسط  بسیاری  اطالعات 

تیم گردآوری گردید.
فراهم  امکانات  که   این  بیان  با  وی  

شده و کارهای  انجام گرفته از سوی 
صنایع  فرهنگی  میراث  کل  اداره 
جهانی  پایگاه  و  گردشگری  و  دستی 
خور  در  و  عالی  بسیار  لوت  بیابان 
وجود  افزود:   باشد،   می  ستایش 
روستای  این  در  رفاهی  امکانات 
و  گردشگران  توقف  سبب   محروم 
از  جامعه محلی  اقتصادی  مندی  بهره 
محل  آن  بر  عالوه  و  گردد  می  آنها 
پژوهشگران  استفاده  برای  مناسبی 
خاطر  رونقی  باشد.   می  نیز  علمی 
برنامه   ، هماهنگی  برای  کرد:   نشان 
ریزی و تدارکات این سفر ماهها وقت، 
مطالعه، انرژی و هزینه صرف شده تا 
تمام جزئیات سفر پیش بینی و تمامی 

احتماالت و خطرهای آن در نظر گرفته 
شود و نفرات تیم طی جلسات توجیهی 
خود  وظایف  و  سفر  شرایط  به  نسبت 

کامال آشنا شده بودند.

بهترین و پیشرفته ترین 
تجهیزات ناوبری در اختیار

تیم قرار گرفت

پیشرفته  و  بهترین  داد:  ادامه  رونقی 
مسیریابی   ، ناوبری  تجهیزات  ترین 

همراه  به  ای  ماهواره  ارتباطات  و 
آفرود  سفرهای  و  کمپینگ  تجهیزات 
آماده سازی شد تا تیم اعزامی سفری 
ریسک  درجه  با  ایمن  و  خطر  کم 
را  باال  امنیت  و  پایین  بسیار  پذیری 

تجربه نماید.
نیروی  از  پژوهشی  تیم  سرپرست 
و  وقفه  بی  تالش  بدلیل  انتظامی 
مسیرهای  امنیت  تامین  در  موفقیت 
کویری تشکر نمود و حضور گردشگران 

سطح  افزایش  برای  موثری  عامل  را 
امنیت و اشتغالزایی روستائیانی دانست 
تبعات  از  فرار  بدلیل  است  ممکن  که 
سنگین خشکسالی به مشاغل کاذب یا 

قاچاق روی آورند.  

مسئولیت پذیری
مهمترین عامل در یک 

سفر امن و بی خطر است

وی تاکید کرد: اولین عامل در انجام یک 
سفر امن و بی خطر به بیابان جهانی لوت 
مسئولیت پذیری اعضای تیم و خصوصا 
در  ها  پایگاه  از  الزم  مجوزهای  کسب 
و  کرمان  و  جنوبی  خراسان  استان  سه 

از  وی  باشد  می  بلوچستان  و  سیستان 
از جاذبه های  گردشگران مشتاق دیدار 
و  آژانسها  مسیر  از  فقط  خواست  لوت 
دفاتر خدمات مسافرتی مطمئن و دارای 
بیمه و مجوزهای  از خدمات  مجوز که 
اختصاصی لوت پشتیبانی می کنند برای 
سفر به لوت اقدام نمایند و حتما از لیدرها 
و راهنمایان بومی مورد تایید پایگاه بیابان 

لوت تبعیت نمایند.
درخواست  مسئوالن  از  رونقی  احمد 
برای  ویژه  جایگاهی  و  اهمیت  تا  کرد 

تنها برند جهانی گردشگری استان قائل 
شوند و نگاهی ویژه به این مقوله داشته 
باشند و با تقویت پایگاههای جهانی در 
و  ارتباطی  پل  ایجاد  و  استان  سه  هر 
همکاری مستمر این پایگاهها را بیش 
از پیش تقویت نمایند . وی یادآور شد: 
ثبت جهانی لوت یک پدیده همیشگی 
نیست و با سهل انگاری در نگه داری 
محیط زیبای این کویر و رعایت نکردن 
معیارها و قوانین یونسکو برای محدوده 

ثبت جهانی احتمال خارج شدن از ثبت 
بسیار زیاد خواهد بود. وی ضمن یاد از 
شادروان سید امیر طالبی گل که چندین 
لوت  کویر  در  حادثه  بعلت  پیش  سال 
از   ، نمود  تسلیم  آفرین  جان  به  جان 
زحمات و تالشهای این محقق برجسته 
این  جهانی  ثبت  و  کرد  قدردانی  کویر 
فعالیتهای  نتیجه  را  همتا  بی  بیابان 
بزرگمردانی  های  ایثارگری  و  عاشقانه 

چون او دانست.

طبیعی  اثر  اولین  لوت  کویر 
ایران در میراث جهانی یونسکو

مدیر پایگاه میراث بیابان لوت خراسان 
عرصه  درباره  سخن  گفت:  نیز  جنوبی 
توجه  با  لوت  بیابان  پهناور  و  گسترده 
منحصر  های  زیبائی  و  ها  شگفتی  به 
رضایی  زهرا  است.  بسیار  آن  فرد  به 
این  ثبت  از  پس  کرد:  اضافه  ملکوتی 
اثر شاخص به عنوان اولین اثر طبیعی 
ایران در فهرست میراث جهانی یونسکو 
و سومین اثر ثبت شده جهانی در استان 
خراسان جنوبی، وظیفه ما در حفاظت و 
نگهداری از این اثر منحصر به فرد بسیار 

خطیر و حساس شده است.

لزوم تعامل سه پایگاه 
خراسان جنوبی، کرمان 
و سیستان و بلوچستان

وی با اشاره به این که  برای  تحقق 
بخشیدن به این کار  مهم سه پایگاه 
استانهای خراسان جنوبی، کرمان  در 
اندازی  راه  بلوچستان  و  سیستان  و 
شد که با راهنمایی و همکاری پایگاه 
عمل  تهران  در  لوت  بیابان   ملی 
همکاری  و  تعامل  افزود:  کنند   می 
ایجاد  برای  یکدیگر  با  ها  آن 
توسعه  و  یکپارچه  مدیریت  یک 
محوطه  در  پایدار  گردشگری  ی 
است.  ضروری  بسیار  لوت  جهانی 
هماهنگی  و  همکاری  همچنین 

و  ذیربط  دستگاههای  جمله  از 
کردن  فراهم  جهت  محلی  جامعه 
گردشگری  مناسب  های  زیرساخت 
اهمیت  از  گردشگران  حضور  برای 
پایگاه  مدیر  است.  برخوردار  خاصی 
جنوبی  خراسان  لوت  بیابان  میراث 
و  تورها  نزدیک  ارتباط  کرد:   تاکید 
پایگاهها  با  گردشگری  های  آژانس 
محیطی  در  مناسب  شرایط  تواند  می 
و  مسافران  برای  را  راحت  و  امن 

سفری  و  آورده  فراهم  گردشگران 
فراموش  خاطراتی  با  همراه  خوش 

نشدنی را برای آنها رقم بزند.

جذابیت های کویر لوت
منحصر به فرد و استثنایی

از  که  استان  زمین  علوم  محقق 
بوده  بیادماندنی  سفر  این  همراهان 
شناسی،  زمین  جذابیتهای  است 
شناسی  ریخت  زمین  و  ساختی  زمین 
بسیار  را  لوت  کویر  )ژئومورفولوژی( 
منحصربفرد و استثنائی خواند. علیرضا 
مکانیکی  فرسایش  داد:   ادامه  عابدی 
گیری  شکل  و  منطقه  سنگی  بستر 
هوازدگی،  این  آثار  وسیع  های  پهنه 
شکل  و  سنگها  سطحی  اکسیداسیون 
بیابان(،  )ورنی  صحرا  واکس  گیری 
و  با طول  ای  ماسه  تپه های  تشکیل 
عرض چندین کیلومتر و ارتفاع چندین 
“کانسارهای  گیری  شکل  متر،  ده 
پالسری” ناشی از حرکت باد در پهنه 
استثنائی  و  کننده  خیره  را  لوت  کویر 
کرده است. عابدی کویر لوت را یکی از 
بهترین مناطق برای شناسایی و شکار 

شهاب سنگ ها  دانست. 

شهاب سنگ ها عالوه بر
اهمیت علمی تا هرگرم 4 

هزار دالر ارزش مادی دارند

ودرعین  و  بکر  است محیط  معتقد  او 
به  نسبت  لوت  کویر  متمایز  حال 
ظرفیت  موید  سنگی،  شهاب  اجرام 
بسیار ارزشمند آن برای یافتن)شکار( 
آنها می باشد. به گفته عابدی شهاب 
علمی،  اهمیت  بر  عالوه  ها  سنگ 
مادی  ارزش  دالر  4هزار  هرگرم  تا 
سفر  این  در  است  ذکر  به  الزم  دارند. 
معین  کرمان،  احمر  هالل  جمعیت  از 
افضلی مدیر پایگاه جهانی لوت کرمان 
ثبت  تیم  ریاست  مقصودی  مهران  و 
شد. قدردانی  هم  یونسکو  لوت   جهانی 

کویر لوت شکارگاه شهاب سنگ ها 
نتیجه تحقیقات تیم پژوهشی پایگاه ثبت جهانی لوت از بی نظیرترین کویر جهان:

قی
رون

مد 
 اح
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س 

عک
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حقه جدید برای فریب کاربران واتس اپ

فارس- هکرها با اجرای برنامه کالهبردارانه جدیدی در تالش برای فریب کاربرانه برنامه گپ اینترنتی واتس اپ هستند. آنها این بار از روش جذب مشترکان 
سالیانه استفاده کرده اند.در حالی که استفاده از واتس اپ رایگان است در پیامی به کاربران هشدار داده شده که مدت زمان اشتراک آنها برای استفاده از 

خدمات واتس اپ منقضی شده و باید برای ادامه استفاده مبالغی را پرداخت کنند.که با ورود به صفحه جعلی و وارد کردن اطالعات،سو استفاده می شود. پنجشنبه *12 بهمن  1396 * شماره 3996

فناوری اطالعات

دانستنی ها

جذابترین ها 

چند نکته مهم برای
 رانندگی  در زمستان

برترین ها - در این مطلب قصد داریم نکاتی را با 
شما به اشتراک بگذاریم که با رعایت آنها می توانید 
امنیت  خود و سرنشینان خودرو را در روزهای برفی 
و سرد زمستان افزایش دهید. آموزش های زیر روی 
روش صحیح رانندگی در شرایط لغزنده تمرکز دارند.

 برای شرایط اضطراری آماده باشید
اضطراری،  شرایط  لوازم  داشتن  همراه  بر  عالوه 
برخی فعالیت ها نیز وجود دارد که برای حفظ کردن 
خود، وسیله نقلیه و سایر کاربران راه از خطرهای 
از  ماندید،  راه  در  اگر  دهید.  انجام  باید  احتمالی 
صورت  در  زیرا  نشوید،  جدا  خود  نقلیه  وسیله 
انجام این کار شانس شما برای پیدا شدن توسط 
گروه های امداد و نجات کاهش می یابد. گروه های 
نفر  از  را سریع تر  نجات می توانند خودرو  و  امداد 

شناسایی کنند و به کمک بیایند.

سوخت کافی به همراه داشته باشید
به  شاید  در صف  ماندن  و  بنزین  پمپ  به  رفتن 
در فصل  اما  نیاید،  افراد خوش  از  بسیاری  مذاق 
زمستان و وقتی که دما به نقطه انجماد می رسد، پر 
بودن باک خودرو به یک ضرورت تبدیل می شود. 
لوله های  در  تراکم  ایجاد  از  مانع  باک  بودن  پر 
بیایید،  وجود  به  تراکم  این  اگر  می شود.  سوختی 
احتمال یخ زدگی را به دنبال دارد که می تواند در 

نوع خود مشکل ساز باشد. 

سالمت باتری را چک کنید
هوای سرد می تواند قدرت باتری را کاهش دهد 
و همچنین زمان الزم برای راه اندازی یک موتور 
گازوئیلی یا دیزلی را نیز باال ببرد.  مطمئن شوید 

که باتری خودرو در وضع مناسبی قرار دارد. 

آهسته برانید
خودرو  کردن  آماده  از  اهمیتش  که  موردی  تنها 
بیشتر است، طرز استفاده صحیح از آن است. حتی 
اگر بهترین سیستم چهار چرخ جهان را نیز زیرپای 
خود داشته باشید، اگر به آرامی و با احتیاط رانندگی 
نکنید، در صورت تصادف شانس چندانی برای زنده 

ماندن نخواهید داشت.

مسیر را بررسی کنید
اینکه به سفر بروید،  از  در فصل زمستان و قبل 
همیشه مسیر خود را بررسی کنید. اگر سفرهای 
طوالنی را در برنامه قرار داده اید، چک کردن مسیر 

یک ضرورت است. 

نور چراغ ها را چک کنید
رانندگی در زمستان و شرایط برفی می تواند دید 
را به میزان قابل  راننده نسبت به شرایط اطراف 
توجهی کاهش دهد. اولین کاری که قبل از سفر 
باید انجام دهید این است که نور چراغ های خودرو، 

چه جلو و چه عقب، را چک کنید. 

خودروی خود را برای
 روزهای برفی آماده کنید

خرید تایر مناسب زمستان معموال باید اولین کاری 
باشد که توسط راننده انجام می گیرد. اما عالوه بر خرید 
تایر مناسب، باید مطمئن شوید که خودری شما برای 
زمستان آماده است. باید خودرو را از جنبه های گوناگون 
مانند عملکرد صحیح باتری، بخاری، برف پاک کن، 
جانبی،  آینه های  پنجره ها،  درز  موجود،  مایعات 
چراغ های جلو و بسیاری دیگر از موارد بررسی کنید.

ساخت عینک هایی برای 
برطرف کردن بیماری ها

بهتر”  “بینایی  به  تنها  ازعینک ها  استفاده  امروزه، 
“عینک های  از  وسیعی  نمی شود.طیف  محدود 
با  و  پیشرفته  تکنولوژی های  با  هوشمند”  ایمنی 
هدف درمان بیماری های مختلف از قبیل “دیابت” 
هایی عینک  چنین  دارند.هم  وجود   و”سرگیجه” 

 وجود دارد که به کاهش وزن کمک می کند.

درمان دیابت و بی خوابی
در این راستا،عینک هایی وجود دارند که نور درخشان 
را روی چشم تابش می دهند و به عنوان درمانی 
برای دیابت “نوع 2” در حال آزمایش هستند. این 
عینک براساس این ایده تولید شده است که ساعت 
بدن که ترشح هورمون ها را کنترل می کند، توسط 
نور تنظیم شود.سلول های تشخیص نور چشم که 
نوری” شناخته می شوند،  به عنوان “گیرنده های 
ارسال  مغز  در  بدن”  “ساعت  به  را  سیگنال هایی 
می کنند تا “ریتم خواب” تنظیم شود.تحقیقات اخیر 
در دانشگاه “نورث وسترن” در آمریکا نشان می دهد 
برای  “پانکراس”  ما هنگامی که  بدن  که ساعت 
کنترل قند خون در شب انسولین تولید می کند، نیز 
تنظیم می شود زیرا بدن به کاهش انسولین درهنگام 
شب حساس تر است. این مطالعه سال گذشته در 

مجله دیابت انتشار یافت.

درمان سرگیجه
عینک های دیگری نیز تولید شده است که برای درمان 
“سرگیجه” استفاده می شوند و در حال حاضر در مرحله 
آزمایش بالینی است. آزمایشات قبلی این عینک نشان 
می دهد که 67 تا 80 درصد از بیماران، با استفاده از این 
عینک بهبود قابل توجهی داشته اند و عالئم بیماری آنها 

به هنگام پوشیدن این عینک از بین رفته است.

کاهش وزن
دانشمندان ژاپنی عینکی تولید کرده اند که با استفاده از 
“واقعیت مجازی” اندازه غذاها را تا 50 درصد بزرگتر 
نشان می دهد.کارایی این عینک براساس احساس 
سیری است. زیرا مغز تصور می کند آن مقدار غذا 
که چشم دیده، وارد بدن شده و فریب می خورد که 
بیش از اندازه واقعی غذا خورده ایم.محققان دانشگاه 
“توکیو” معتقدند مردم با استفاده از این عینک تقریبا 

10 درصد کمتر غذا می خورند.

خانم دانمارکی که با روضه 
حضرت زهرا)س( متحول شد

»لنه مته سین« بیش از 18سال است میهمان که نه! 
فرزند اسالم شده است.وی مسیحی بوده که با یک فرد 
مسلمان ازدواج کرده است اما شرط ازدواجش مسلمان 
نشدن بوده!ماجرا از جایی شروع می شود که وی به 
اصرار همسرش در شب شهادت حضرت زهرا)س(به 
حسینیه می رود. وی می گوید حسم را در زمانی که 
مراسم شروع شد نمی توانم برایتان توصیف کنم. اما 
روحم پرواز کرد. من در آن تاریکی نوری را دیدم که 
در اتاق چرخید و حس کردم در وجود من نشست. حالت 
خاصی پیدا کردم، اما متوجه نبودم چه اتفاقی افتاد.به 
خانه که برگشتیم، همسرم متوجه دگرگونی حالم شد 
و از من پرسید چه اتفاقی افتاده است، ماجرا را برایش 
تعریف کردم. لبخندی زد و گفت: این طبیعی است، 
خدا می خواهد برای او باشی.وقتی این جمله را گفت، 
آرامش خاصی پیدا کردم و تصمیم گرفتم مسلمان شوم.

صحنه شهادت شهدای انقالب  قاین از ذهنم پاک نمی شود 
گفتگو با عکاس وقایع انقالب در قاین :

نسیم قاین - سید حسن ترحمی متولد 1337 است 
و  در اوج جوانی  ودر سن 20  سالگی در راهپیمایی 
های شهرستان قاین حضور فعالی داشته است  و اکثر 
راهپیمایی های قاین را با دوربین خود به ثبت رسانده 
است.وی به شهادت رسیدن 4  نفر از انقالبیون  را که 
در 22 آذر 1357 به شهادت رسیده است به خاطر دارد.

ترحمی در خصوص راهپیمایی 22 آذر 1357 در قاین 
 می گوید :به خاطر دارم که  در ایام محرم سخنرانی هایی

 در مهدیه قاین با حضور طالبی  از مشهد و قم برگزار 
می شد و علی رغم تهدید هایی که از سوی شهربانی 
کردند  نمی  تعطیل  را  سخنرانیهایشان  اما  شدند  می 
شرکت  مراسم  دراین  مردم  از  کثیری  جمع   وهرروز 

می کردند.

 

سخنرانان با همراهی روحانیون وطالب 
مردم را از وضع جامعه آگاه می کردند   

وی افزود: اکثر سخنرانان با همراهی روحانیون وطالب  
که  برادرم  مرحوم   همکاری  وبا  قاین   به  شهرستان 
و  شدند  می  ،دعوت  رسید   شهادت  به  انقالب  از  بعد 
حسن  کردند.سید  می  آگاه  جامعه  وضع  از  را  مردم 
ترحمی می گوید روز 22 آذر که  مصادف با 12 محرم 
بود  رضوی  خراسان  در  قاین  های  راهپیمایی  اوج  و 
قم   طالب  از  الواعظین  کمال  آقای  سخنرانی  از  بعد 
جامع  مسجد  سمت  به  مهدیه  از  ظهر  اذان  نزدیک  و 
ا...  حرکت کردیم و روحانیون بزرگواری همچون آیت 

از  یکی  عنوان  به  قاین  سابق  جمعه  امام  اصفهانی   
روحانیون فعال و مبارز شهرستان ،شیخ علی امین ،آیت 
ا... فقیه وبسیاری از فعاالن ومبارزان شهرستان  جلودار 

این راهپیمایی ها بودند.

درمسیر راهپیمایی تا جوانان  چشمشان 
به عکس شاه افتاد ، آن را پایین کشیدند

مهدیه   از  که  راهپیمایی   مسیر  داد:در  ادامه  ترحمی 
و  داشت  قرار  قاین  دارایی  ساختمان  بود  شده  شروع 
تا جوانان  چشمشان به عکس شاه افتاد ، وارد دارایی 
شدند و عکس شاه را پایین کشیدند .وی ادامه داد : به 
محض این اتفاق با شهربانی قاین تماس گرفته شد و 
به سمت  فعلی  امام  میدان  دور  از  شهربانی   نیروهای 
مردم تیر اندازی کردند .ترحمی گفت:  صحنه شهادت  
از ذهن من پاک  انقالب  شهرستان هیچ گاه  شهدای 
نخواهد شد .وی ادامه داد: شهید حاج محمد نصیرزاده 
قبل  فعاالن  از  یکی  و  قوی هیکل  بسیار  آدم  که یک 
از حضور  آذر پس   22 روز  تظاهرات  در  بود  انقالب  از 
نیروهای شهربانی و جلوگیری از تظاهرات مردم ،یکی 

زمین  از  اش  اسلحه  همان  با  را  شهربانی  نیروهای  از 
بلند کرد  ومحکم به زمین کوبید که در همین هنگام 
به سمت شهید نصیر زاده تیراندازی کردند و وی را به 
تا  مردم   گوید  می  انقالبی  مبارز  رساندند.این  شهادت 
به  صبیانی  محمد  وشهید  بودند  شده  متفرق  حدودی 
سمت کوچه محله باال )کوچه مسجد علی بن ابیطالب(
و  رساندند  شهادت  به  کوچه  دراین  را  وی  که  رفت  
مهدوی  حسن  سید  شهید  و  ریاحی  علی  شهیدمحمد 
از دیگر شهدایی بودند که دراین روز به  الحسینی هم 

درجه رفیع شهادت نائل آمده بودند.

بعد از حادثه 22 آذر  مردم قاین تا پیروزی 
انقالب دست از راهپیمایی های خود برنداشتند

سید حسن ترحمی که خود به عنوان عکاس در دوران 
قبل از انقالب تظاهرات  وراهپیمایی های مردم  قاین 
آذر    22 حادثه  از  بعد  گفت:  است  کشیده  تصویر  به  را 
راهپیمایی های  از  انقالب دست  پیروزی  تا  قاین  مردم 
خود برنداشتند وهر از چند گاهی  تجمعات کوچکی  را 
در خیابانها داشتند و بر علیه رژیم شاهنشاهی وبه دفاع 
براندازی  خواستار  و  دادند  می  شعار  خمینی)ره(  امام  از 
حکومت شاهنشاهی بودند چرا که از ظلم وستم این رژیم 

بر مردم محروم به تنگ آمده بودند.

از مسئوالن می خواهیم  برای
 معرفي  بیشتر این شهدا تالش کنند

به  انقالب   مبارزین  شهادت  محل   : گوید  می  ترحمی 
ما  اما خواسته  است  نامگذاری شده  راه شهدا  نام چهار 
این  یاد  به  یکبار  سالی  فقط  که  است  این  مسئولین  از 
افرادی که به عنوان سردمداران خط انقالب بودند  ودر 
راه مبارزه با محرومیت  و ظلم وستم جان دادند ،نباشند 
و باید در جهت معرفی بیشتر این شهدا نیز خاطرات آنها 
گفت:  .وی  برسانند  ثبت  به  هایشان  خانواده  زبان  از  را 
برای شناخت شهدای انقالب باید بیشتر کار شود و دانش 
آموزان ودانشجویان  وحتی کسبه محل باید با این افراد 
ویا  شهید  عکس  یک  گذاشتن  وتنها  شوند  آشنا  بیشتر 
گرفتن یاد بود کافی نیست و باید روی این موضوعات 

بیشتر کار شود.

جوانان طالب و طالب قاین با آگاهی دادن به 
مردم سهم زیادی در پیروزی انقالب داشتند

واقعی  صورت  به  باید  ما  مسئولین  داد:  ادامه  ترحمی 
رهرو راه شهدا باشند  و  حرف تنها کافی نیست وباید
انقالبی   مبارز  کنند.این  ثابت  مردم  به  را  این  درعمل   

وجانباز دوران دفاع مقدس می گوید: مردم قاینات با  این 
که در یکی از دور دست ترین شهرها زندگی می کردند 
و از کمترین امکانات محروم بودند اما جوانان این شهر 
وطالب با آگاهی دادن به مردم سهم زیادی در پیروزی 

انقالب داشتند.

در آن زمان چندین خانه تیمی تشکیل شده 
بود که اعالمیه ها را پخش می کردند

ترحمی با اشاره به تشکیل خانه های تیمی و توزیع شبانه 
گفت:  شهر  در  خمینی)ره(   امام  سخنان  های  اعالمیه 
درآن زمان چندین خانه تیمی تشکیل شده بود واعالمیه 
علیه  بر  نیز  شعارهایی  و  کردند  می  توزیع  شبانه  را  ها 
نداشتند  نوشتند و هیچ ترسی  دیوارها می  بر روی  شاه 
می  ایرانی  جوانان  غیرت  به  اشاره  با  قاینی  مبارز  .این 
برابر ظلم وستم سکوت  در  گاه  ما هیچ  : جوانان  گوید 
تحمیلی  دوران جنگ  در  را  آن  ونمونه های  کنند  نمی 
دیدیم که اجازه ندادند یک وجب از خاک وطن به دست 

دشمنان بیفتد.

یقین بدانید که جوان ایرانی پشت سر والیت
  در برابر ظلم وستم خواهد ایستاد 

نمونه بارز جوان انقالبی را در این دوران دیدیم که شهید 
حججی   و شهید حججی ها چگونه در دفاع از حریم 
والیت  جانانه  به شهادت رسیدند  ویقین بدانید که جوان 
ایرانی پشت سر والیت  در برابر ظلم وستم خواهد ایستاد 
و اجازه نخواهد داد که کوچکترین چشم زخمی به کشور 

ایران اسالمی و به نظام ورهبر انقالب وارد شود.

برخالف زمان شاه و به برکت 
انقالب ، بسیاری از امکانات  به

 دور دست ترین روستاها داده شد
وی با بیان این که در زمان قبل از انقالب مردم مظلوم  
از بسیاری از امکانات محروم بودند و آنهایی هم که از 
امکانات  و خدمات بهره مند می شدند کسانی بودند که 
بادمجان دور قاب چین شاه وطرفداران شاه بودند گفت: 
به برکت انقالب بسیاری از امکانات به دور دست ترین 
روستاها داده شد و امروزه شاهد هستیم که روستاهای ما 

از نعمت آب وبرق وگاز وتلفن برخوردار هستند .

 یقین وباور داشته باشید که در قبل از انقالب 
ظلم وستم های زیادی به مردم می شد

که  هستیم  شاهد  متاسفانه  امروزه  اظهارکرد:  ترحمی 

افراد در فضای مجازی و یا در محافل دم  از  عده ای 
به عنوان کسی که دراوج  زنند ومن  از دولت شاه می 
وباور  یقین  گویم  می  ام  بوده  جوانی  سن  در  انقالب 
های  وستم  ظلم  انقالب  از  قبل  در  که  باشید  داشته 
کمترین  و  شد  می  محروم  مناطق  مردم  به  زیادی 
امکانات  در روستاها نبود ونه از راه آسفالته  برخوردار 
واصال  داشتند  رفاهی   و  بهداشتی  امکانات  ونه  بودند 
قابل  انقالب  از  قبل  خدمات  با  انقالب  از  بعد  خدمات 
قیاس نیست .اما امروز می بینیم که  برخی روستاهای 
ما حتی از شهر ها هم آباد تر هستند وخدمات  بعد از 

انقالب بسیار گسترده تر است.

مستند و فیلم هایی بسازید تا کسانی که دم 
از دوران قبل از انقالب می زنند،با ظلم ها

 و ستم های آن زمان آشنا شوند

از مسئوالن وبه خصوص هنرمندان وفیلم سازان    وی 

خصوص  به  و  مردم  بیشتر  آشنایی  برای  تا  خواست 
تهیه  انقالب  قبل  از  ومستندهایی  ها  فیلم  جوانان 
ظلم  به  توجه  بدون  امروزه  که  جوانانی  تا  کنند  
از  قبل  از دوران  و دم  به مردم شده است   هایی که 
انقالب می زنند با این ظلم ها و ستم ها و کم کاری 
شوند. آشنا  شد  می  محروم  مردم  حق  در  که   هایی 
ما  سازان  مستند  که  طور  همان  گفت:  ترحمی  
تهیه  تحمیلی  جنگ  دوران  از  هایی  فیلم  توانستند 
کنند و به جوانانی که حضور نداشتند توانایی و قدرت 
دادند  را در دوران دفاع مقدس نشان  انقالبی  جوانان 
دراین زمینه هم می توانند جوانان ما را با دست آورد 
انقالب   از  قبل  های  وستم  وظلم  انقالب  از  بعد  های 

به خوبی آشنا کنند .
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32435686-09365237014-09157063220 - خسروی

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

ی
مین

تض
د 

رص
1 د

00 ایزوگـام  شفیعـی
آسفالت )محوطه و پشت بام( و  قیرگونی

 32225494 - 09151630283   صیادشیرازی، مجتمع میرداماد، واحد 98

صاحب فرش 700 و 1200 شانه شوید
 تعویض فرش کهنه با نو

با خرید هر تخته 12 متری یک تخته ۶ متری رایگان دریافت کنید
شعبه 1: خیابان مطهری، نبش مطهری 21/1

32228253 -09155620737

با اقساط 20 ماهه بدون سود و پیش قسط 

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

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

09353694511 - 09353315656 طبخ با روغن کنجد

ساعت کار: 17:30 تا 12 شب

لوله کشی،برق کشی،تعمیرآبگرمکن و 
بخاری،نورپردازی،لوله بازکنی با فنر،

نصب سایبان در اسرع وقت و تضمینی

خدمات فنی و تاسیسـاتی

دهشیبــی

شماره تماس: 09151633903
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 شهید 12بهمن سال 57 

شهیدداوودی متولد سال 1308 از اهالی شهر فارسان 
 49 سن  1357در  ماه  12بهمن  تاریخ  در  که  بود 
به شهادت  پهلوی  رژیم  توسط سرسپردگان  سالگی 

رسید.
شهید داوودی فردی زحمتکش و تالشگر بود او در 
فعالیت های سیاسی علیه رژیم پهلوی حضوری فعال 
داشت و کسبه وبازاریان شهر فارسان را علیه رژیم 

منحوس پهلوی دعوت به مبارزه می کرد.
شهید داوودی با شروع انقالب در سال 1357مبارزات 
به  و  کند  آغاز می  رژیم طاغوت  علیه  را  شدیدتری 
حضرت  تصویر  نصب  و  ها  فعالیت  همین  علت 
و  چماقداران  خود  مغازه  درب  بر  خمینی)ره(  امام 
و  حمله  وی  مغازه  به  مرتبه  چندین  انقالبیون  ضد 
شیشه های مغازه شهید داووی را می شکنند ولی او 
از آرمان خود دست بردار نبود.در عاشورای سال 57 
عناصر ضد انقالبی با حمله به مغازه شهید داوودی، 
وی را زخمی می کنند.در روز 12 بهمن ماه سال 57 
مصادف با ورود حضرت امام خمینی)ره( به ایران در 
شده  دیده  تدارک  مناسبت  همین  به  که  راهپیمایی 
بود به عنوان یکی از عوامل اصلی راهپیمایی شرکت 
می کند که درمسیر حرکت از مسجد جامع فارسان 
راهپیمایی،  درحین  باباحیدر  راهی  سه  سمت  به 
به  انقالبیون  ضد  و  شاهنشاهی  رژیم  چماقداران 
عده  میان  این  در  که  ورشدند  حمله  تظاهرکنندگان 
کردند.شهیدقربانعلی  فرار  هم  ای  عده  و  زخمی  ای 
داوودی بر اثر ضرباتی که سرسپردگان رژیم طاغوت 
برسرش وارد کردند، دچار آسیب مغزی شده و بعد از 
انتقال به بیمارستان آیت ا... کاشانی اصفهان دعوت 
حق را لبیک و به درجه رفیع شهادت نایل می آید.
انتظار  انقالب اسالمی که در  مبارز  این شهید  پیکر 
طلوع خورشید انقالب در کشور بود قبل از 22 بهمن 
ماه و پیروزی انقالب در گلزار شهدای شهر فارسان 

آرام گرفت.

امام خمینی رحمه ا... و خدمت به زائران  

در یکی از سالها، امام با چند تن از علمای دیگر، برای 
زیارت مرقد حضرت امام رضا علیه السالم به مشهد 

رفت و در آنجا خانه ای اجاره کردند .
آنان هر روز بعد از ظهر به طور دسته جمعی به حرم 
مطهر می رفتند و پس از زیارت و دعا به خانه مراجعت 
می کردند و در حیاط می نشستند و چایی می خوردند .
امام هم هر روز همراه بقیه به حرم می رفت . ولی پس 
از زیارت، زودتر برمی گشت و حیاط را جارو می کرد; 

فرش را می انداخت و چای آماده می کرد .
برای  نیست  حیف  پرسید:  همراهان  از  یکی  روزی   
خاطر دوستان و پذیرایی از آنان دعا و زیارت را مختصر 
می کنید؟ پاسخ داد: نه من ثواب این کار از زیارت و 

دعا کمترنمی دانم.

    مهربانی ترحم نیست مهربانی دلسوزی نیست
مهربانی تظاهر هم نیست/ مهربانی یعنی آنچه را 
برای خود نمی پسندی برای دیگران هم نپسند.

مهربانی یعنی محبت بی منت…

تنها ابزار موفقیت که به یقین به آن نیاز دارید، صرف نظر از   
این که کارتان چیست این است که بیشتر و بهتر از آنچه از شما 
انتظار می رود کارآیی داشته باشید و به ارایه خدمات بپردازید. 

برخیز که فجر انقالب است امروز
بیگانه صفت، خانه خراب است امروز
هر توطئه و نقشه که دشمن بکشد
از لطف خدا نقش بر آب است امروز

تو آمدی و با آمدنت، فرودگاه مهرآباد، آبادانی ایران 
را با بال های کبوترهای سپید نامه  رسان، به همه 

جای جهان، مخابره کرد.

فقط گوشه چشمی از نگاه خدا برای خوشبختی و 
سالمتی همه انسان ها کافی ست

این نگاه را هر لحظه از زندگی برایت آرزو می کنم

 دهه ی فجر انقالب اسالمی به روزهای 12 تا 22 بهمن 
ا... خمینی بعد از  1357 گفته می شود که طی آن آیت 
تبعید پانزده ساله در دوازدهم بهمن سال 1357 به ایران 
شاهنشاهی،  ارتش  بی طرفی  اعالم  با  نهایت  در  و  وارد 
سلطنت پهلوی در بیست و دوم بهمن ماه منقرض شد 
و انقالب اسالمی ایران به پیروزی رسید. امام خمینی که 
شرط ورود خود را به کشور، خروج شاه، اعالم کرده بودند، 
با فرار شاه در 26 دی 1357، تصمیم به بازگشت گرفتند. 
قرار بود این رجعت تاریخی در روز پنجشنبه پنجم بهمن 
1357 انجام گیرد اما بختیار، با بستن فرودگاه ها مانع از 
انجام این امر شد. با انتشار خبر بسته شدن فرودگاهها، 
و  تحصن  با  و  ریخته  ها  خیابان  به  خشمگین  مردم 
شعارهای کوبنده، دولت بختیار را تحت فشار شدیدی قرار 
دادند.در همین زمان رئیس شورای سلطنت، سید جالل 
تهرانی،  در پاریس ضمن استعفا خدمت امام، اعالم کرد 

که شورای سلطنت غیر قانونی است. 
فرودگاه مهرآباد آماده استقبال از پرواز انقالب بود 

را  بختیار  مردم  عظیم  تظاهرات  و  تحصن ها  سرانجام، 
اعتصابی  کارکنان  کند.  باز  را  ها  فرودگاه  کرد،   مجبور 
تلویزیون اعالم کردند برای ضبط و پخش مستقیم مراسم 
انقالب  پرواز  از  استقبال  آماده  آماده اند. فرودگاه مهرآباد 
بود.روز 12 بهمن 1357، پرشکوه ترین استقبال تاریخی 
رقم خورد و هواپیمای ایرفرانس در حوالی ساعت 9 صبح 

در فرودگاه مهرآباد نشست و حضرت امام، با قلبی آرام و 
مطمئن پس از 15 سال هجرت، پا به خاک میهن اسالمی 
گذاشتند.صدها خبرنگار و عکاس و فیلمبردار به ثبت این 

رویداد تاریخی پرداختند. 
4 تا 8 میلیون استقبال کننده 

جمعیت استقبال کننده در طول 33 کیلومتر از فرودگاه 
امام تا بهشت زهرا که مقصد بعدی امام بود. بین 4 تا 8 
میلیون نفر تخمین زده می شد. امام از فرودگاه مستقیما به 
بهشت زهرا رفتند و ضمن ادای احترام به شهدای انقالب 
ایراد کردند. اسالمی، سخنرانی تاریخی خود را در آنجا 

در این سخنرانی امام نخست وزیری شاپور بختیار را غیر 
قانونی اعالم کرده و فرمودند: »من به پشتیبانی این ملت 
دولت تعیین می کنم.«  بدین ترتیب از ورود امام ده روز 
تاریخی که بعدها دهه فجر انقالب اسالمی نام گرفت، 
سپری شد تا طومار رژیم پهلوی و 2500 سال استبداد 

شاهنشاهی برای همیشه در هم تنیده شود.
حوادث روز 12بهمن سال 57

 هواپیمای امام با تمام دل نگرانی هایش سرانجام صبح روز 
12 بهمن سال 57 در فرودگاه مهرآباد بر زمین نشست. 
سالن  در  امام«  ای  خمینی  امام،  ای  »خمینی  سرود 
فرودگاه چنان پرطنین بود که همه را میخکوب کرده بود. 
متن پیام خوشامدگویی که توسط استاد شهید مطهری 

نگاشته شده بود  توسط یکی از دانشجویان قرائت شد.

ماشین حامل حضرت امام در میان سیل جمعیت خروشان 
ایران اسالمی راهی بهشت زهرا گردید تا ضمن تجدید 
پیمان با شهدای انقالب اولین دیدار را با مردم که او را به 
عنوان امام خود با عشق و عالقه پذیرا گشته بودند، سخن 

بگوید سپس امام سخنرانی تاریخی خود را آغاز می کنند:
»بسم ا... الرحمن الرحیم. ما در این مدت مصیبت ها دیده ایم؛ 
مصیبت های بسیار بزرگ، مصیبت های زن های جوان مرده، 
مردهای اوالد از دست داده، طفل های پدر از دست داده... 
این آقا که خودش هم خودش را قبول ندارد، رفقایش هم 
قبول ندارند، ملت هم قبولش ندارد، ارتش هم قبولش ندارد، 
فقط آمریکا از او پشتیبانی کرده... بر همه ما واجب است که 
این نهضت را ادامه بدهیم تا آن وقتی که اینها ساقط شوند. 
ما به واسطه ی آرای مردم، مجلس مؤسسان و دولت موقت 

و دولت دائم را تعیین می کنیم.
نقش شهدا در پیروزی انقالب اسالمی، 
نقشی حیاتی و تعیین کننده بوده است

وتامین  اسالمی  انقالب  پیروزی  در  شهداء  نقش 
استقالل، نقشي حیاتی ، جدی و تعیین کننده بوده است. 
اگرشهدا خونهای پاک ومقدس خود را در راه آزادی و 
حاکمیت ارزشهای دین مبین اسالم قربانی نمی کردند، 
جمهوری  نظام  حاکمیت  و  آزادی  شاهد  امروز  یقینا 

اسالمی در ایران نمی بودیم.
باید همیشه سالروز شهداء را تجلیل کنیم و از ارزشهای 

کنیم،  یاد  مجالس  و  درمحافل  شهادت  و  شهید  جهاد، 
ایامي که به آنها تعلق مي گیرد را گرامي بداریم و تالش 
شود که رسانه ها، مسؤولیت خود را در این راستا انجام 
داده و روزهایي که از طرف دولت به عنوان روز شهید یاد 
مي شود  را بزرگ شماریم.اگرشهدای گرانقدرخون های 
به  کردند  نمی  انقالب  این  تقدیم  را  مقدسشان  و  پاک 
یقین امروز شاهد حاکمیت نظام جمهوری اسالمی، اقتدار 

، بالندگی و توسعه در کشور نبودیم.
شهدا مهم ترين نقش را در مسیر

 اهداف انقالب اسالمي ايران ايفا کردند
 بهترین خدمت براي ادامه راه شهدا این است که اهداف 
این  نهادینه کردن  را بشناسیم و در جهت ترویج و  آنها 
اهداف تالش کنیم و قطعا هدف شهدا چیزي جز حفظ 
نظام اسالمي نبود. مهم ترین نقش در مسیر و اهداف انقالب 
اسالمي ایران را شهدا ایفا کردند و ما امروز مدیون این شهدا 
هستیم و طبعا سزاوارترین افراد براي ادامه راه آن ها فرزندان 
و خانواده شان هستند.بهترین خدمت براي ادامه راه شهدا 
این است که اهداف آنها را بشناسیم و در جهت ترویج و 
نهادینه کردن این اهداف تالش کنیم و قطعا هدف شهدا 

چیزي جز حفظ نظام اسالمي نبود.
 برقراري و حفظ اسالم اگر به خون نیاز داشته باشد باید 
آن را اهداء کرد و امروز تالش براي حفظ نظام اسالمي، 

ادامه  دادن راه شهداست.

5

حرف های ابریشمی موفقیت

شعر روز 

پیامک

عارفانه روز 

یک لحظه مکث کن

نگرش

آیه روز  

و مى  گویند چرا معجزه  اى از جانب پروردگارش بر او نازل نمى  شود بگو غيب فقط به خدا 
اختصاص دارد پس منتظر باشيد كه من هم با شما از منتظرانم. سوره یونس  آیه 20

حدیث روز 

»بدانید آنان که در زمان غیبت حجت خدا در دین خود ثابت مانده و به خاطر طول مدت غیبت منکرش نشوند، روز قیامت با من 
هم درجه خواهند بود.« امام علی )علیه السالم(

شهید انقالب

12 بهمن روز ورود امام؛ خون شهیدان، بیمه کننده انقالب

28
729
3467

1637
94

4915
5842
431

64
سودوکو جدول اعدادی است که امروزه يکی از سرگرمی های رايج در 

کشورهای مختلف جهان به شمار می آيد. سودوکو مخفف يک عبارت 
ژاپنی است و به معنی »ارقام بايد تنها باشند« است.

تاريخچه: اين بازی برای اولین بار در يک مجله پازل آمريکايی در سال 
1979 اتشار يافت اما انتشار آن به طور مستمر و پی گیر برای نخستین 
بار برمی گردد به ژاپن در سال 1986 و از سال 2005 اين سرگرمی به 

محبوبیت جهانی دست يافت و نخستین مسابقه ملی آن در سال 2008 در 
فیالدلفیا در آمريکا برگزار شد.
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832951467

175264893

496837215

761423958

924185736

358796124

243579681

619348572

587612349

جدول سودوکو نصب داربست فلــــزی
 با قیمت مناسب در اسرع وقت  

09153637507 - حسینی 

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

تجربه کنید.   09158668002

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

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

09157213571 - صالحی منش

اخالق، انصاف، کارخوب
سرلوحه خدمات ماست

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

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

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

اتوبــار آريــا  ترابــر

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

 09159634038
32414702

نی
می

تض
صد 

 در
صد

به یک راننده پایه دو قدیمی و دارای کارت 
هوشمند با سابقه کاری با ایسوز و 6 تن 

نیازمندیم.
09156041952 /0563225380-1

به دو نفر برای همکاری در پوشاک نیازمندیم.
با حقوق 350 الی 500 هزار تومان

آدرس: بازار- جمهوری 8 - پوشاک دادرس

فروش زمین 230 متر در انقالب 
میدان کالهدوز  09150905729 

09159151324

فروش آپارتمان تازه ساز 
در شهرک چهکند با شرایط استثنایی
نقد + قسط + وام     09150615668

واگذاری مغازه فست فود 
با کلیه امکانات و لوازم

  09355747972 - سلطانی
روز شمار انقالب

 آرشیوی از روزنامه اطالعات دی و 
بهمن  57 ویژه برگزاری جشن های

 دهه فجر )قیمت هشت هزار تومان( 
32323445

فروشگاه پخش لوازم یدکی خودرو با 
موقعیت عالی و کلیه امکانات به صورت 

نقد و اقساط به فروش می رسد.
09158254172

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

سوپ و 
پیک رایگان
هدیه برای فرزندانتان
دریافـــت نماییـــد.

پیتـزا پـازل 

 تلفن تماس: 32423131

آدرس: نبـــش پاســـداران 19

به چند نیروی آقا برای کار 
در خشکشویی نیازمندیم: 

 پرس کار یک نفر و نیروی ساده 2 نفر
آدرس: غفاری - خیابان آوینی 

 نبش صدف 6- خشکشویی صدف
32340188 -09155632009

به دو فروشنده خانم برای فروش 
فرش در نمایشگاه به مدت 5 روز 
نیازمندیم. حقوق ثابت 75000 
تومان + یک درصد از پورسانت 

فروش کل
32214143 -09039891737

استخدام منشی خانم 
با روابط عمومی باال
09157924984
05632233161

کانال خبری: cinemaferdosi @تلگرام
Cinemaferdosi_Birjand اینستاگرام

آينــه بغـــل                 
14:4518:1520:3016:30شروع سانس

م    
 اما

: میدان
آدرس

ن: 32222134
تلف

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

 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

ايزوگام 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
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آخرین خبر - مزایای ورزش، بسیار زیاد و فراتر از یک کاهش وزن ساده 
است. دالیل بسیار زیادی، از بهبود خلق و خو گرفته تا تقویت استخوان ها 
برای ورزش کردن وجود دارد. 1- بهبود سالمت استخوان ها: پیاده روی، 
باال رفتن از پله ها و همچنین ورزش هایی مانند تنیس، دویدن و حتی 
رقصیدن همگی به سالمت استخوان ها کمک می کنند. 2- کاهش خطر 
ابتال به بیماری های تهدید کننده زندگی: ورزش به روش های متعددی 

کمکتان می کند. سالمت قلب را بهبود می دهد، واکنش بدن به انسولین را 
افزایش می دهد، تعداد دفعات حمالت آسمی و شدتشان را کاهش می دهد. 
3- بهبود خلق و خو:معموال بعد از یک ورزش خوب، به دلیل ترشح اندورفین 
احساس نشاط می کنید.4- افزایش سطح انرژی:بهبود در جریان خون و 
در پی آن تقویت انتقال اکسیژن و مواد مغذی دالیل اصلی این هستند که 
ورزش باعث افزایش سطح انرژی تان می شود.5- داشتن خواب بهتر:ورزش 

به طرق مختلفی روی خواب تاثیر می گذارد. ورزش نه تنها به خسته شدن 
ذهن و بدن کمک می کند، بلکه واکنش استرسی به محرک ها را نیز 
کاهش می دهد.6- بهبود حافظه:تحقیقات نشان داده انجام ورزش های 
هوازی به صورت مرتب، باعث افزایش سایز هیپوکامپ می شود. هیپوکامپ 
قسمتی از مغز است که مسئول حافظه کالمی و یادگیری است.7- باال 
رفتن بهره وری:تمرکز بهتر، یادگیری سریع تر و خالقیت باالتر داشته باشد .

مزایای ورزش برای سالمتی که شاید از آنها بی خبرید

تقویت مو با این خوردنی ها 

هم  آن  در  موجود  های  ویتامین  هویج:   -1
برای رشد موها و هم برای چشم مفید است 
2- بادام: دارای مقدار زیادی بیوتین و به رشد 
ویتامین  زرد:  فلفل  موها کمک می کند 3- 
های موجود در فلفل پنج برابر ویتامین نارنگی 
است 4- تخم مرغ: سرشار از پروتئین بیوتین 

و امگا 3 است 5- نارگیل: سرشار از ویتامین 
چربی های سالم و مواد مغذی است که رشد 
موها را تقویت می کند 6- گوجه فرنگی: با 
مقدار قابل توجهی مواد معدنی، ویتامین و آنتی 
اکسیدان ابر قهرمان سبزی هاست 7- آناناس: 
به تولید کالژن نیز کمک می کند 8- سیب 
زمینی شیرین: منبع ویتامین و بتاکاروتن بوده 

و به سالمت پوست سر کمک می کند.

ریفالکس معده و سرطان گلو

زمان  طول  در  مری  به  معده  ریفالکس 
میزبان  و  کند  وارد  آسیب  مری  به  می تواند 
یک بیماری جدی تر به نام سرطان گلو شود. 
غذاهای  تند،  چرب،  غذاهای  از  اجتناب   -1
قهوه،  مرکبات،  فرنگی،  گوجه  مانند  اسیدی 
نوشیدنی های کافئین دار و گازدار 2- خوردن 

وعده های غذایی کوچکتر. وعده های غذایی 
بروز  و  به معده  بیشتر  به فشار  بزرگ منجر 
ریفالکس می شود 3- حداقل سه ساعت بعد 
از صرف غذا دراز نکشید )هنگام خواب سر را 
30 درجه باال ببرید تا اسید به معده بازنگردد( 
ننوشید  الکل   -5 کنید  ترک  را  سیگار   -4
6- پوشیدن لباس های گشاد توصیه می شود 

7- تا میتوانید استرس را از خود دور کنید.

روش های تقویت حافظه

1- ازمیزان تنش ها بکاهید ) دو دقیقه تنفس 
کاهش  خواب،  میزان  افزایش  یوگا،  عمیق، 
ورزش،  دار،  کافئین  های  نوشیدنی  مصرف 
و  بخندید  و  واقعیات  با  توقعات خود  تطبیق 
باشید  داشته  ذهنی  ورزش   -2 باشید(  شاد 
)حل جدول، یک مسئله نیمه مشکل، معمای 

تصویری  و کالمی بگونه ای  که لذت بخش  
باشد( 3- رژیم غذایی سالم برای مغز)چربی 
هایی نظیر امگا 3 ،روغن زیتون، روغن ماهی 
و گردو، غذاهای حاوی ویتامین (4- ورزش 
کنید 5- تغییر شیوه زندگی) ترک اعتیاد به 
دفترچه   یک  زندگی،  کردن  هدفمند  سیگار، 
کارهایتان  و  باشید  داشته  دار  تاریخ  یاداشت 

را سازماندهی کنید.

باال رفتن از پله ها مغز را جوان می کند 

که  دریافتند  کونکوردیا  دانشگاه  محققان 
که  هایی  پله  تعداد  بین  مشخصی  رابطه 
یک فرد به طور روزانه طی می کند و سال 
و  گذارد  می  سر  پشت  که  آموزشی  های 
هر  که  دارد.  وجود  وی  مغز  سن  همچنین 
سال آموزش، سن مغز را 0/95 سال و باال 

رفتن هر روزه از پله بین دو طبقه، سن مغز 
از  باالرفتن  کند.  می  کم  ساالنه   0/58 را 
چهار پله در هر روز می تواند در نهایت مغز 
را دو سال جوان تر کند و پنج سال آموزش 
می تواند پنج سال از سن مغز بکاهد. نتایج 
توانند  می  افراد  که  داد  نشان  مطالعه  این 
نگه  جوان  برای  کارهایی  فعاالنه  طور  به 

داشتن مغزشان انجام دهند.

توصیه هایی برای کنترل خشم 

با توجه به تاثیرات مخرب رفتارهای پرخاشگرانه 
به  زوجین،  رابطه  خصوص  به  و  خانواده  در 
راهکارهای زیر برای مدیریت خشم دقت کنید: 
منفی  احساس   -2. دارد  اهمیت  واقعاً  آیا   -1
خود را بیان کنید. 3- مراقب کالم خود باشید 
)تحقیر، توهین، تهدید، سرزنش(. 4- موقعیت 

را ترک کنید ) ادامه صحبت تان را به زمان 
کنید   آرام  را  خود  کنید(.5-  موکول  دیگری 
)روش هایی مانند تنفس عمیق، شست و شوی 
دست و صورت، نوشیدن آب و پیاده روی(. 6- 
مسائل و مشکالت خود راحل کنید. 7- گذشت 
کنید )گذشت به معنای فراموش کردن مسئله 
نیست، بلکه گذشت به معنای رها کردن خود از 

خشم است(. 8- از عذرخواهی نترسید.

یادداشت

کم آبی - عکس: گرگی  کاریکاتور بهروز فیروزی  داده نما، آوای خراسان جنوبی

امالک و 
مستغالت

فروش زمین تجاری در 
بیرجند ، شهرک مفتح 

)معصومیه باال(  
09035267746

فروش یا معاوضه ویالیی در 
چهکند، زمین 264مترزیربنا 
دردوواحد160متر فی توافقی

09151606721

زمین فروشی یا معاوضه 
شهرک بجد 
تلفن تماس:

09105462137

فروش آپارتمان۸5 متری 
آفتابگیر،سایت اداری، طبقه3 

10 واحدی، دوخواب
09909۸11۸02

 مغازه فروشی در خیابان 
حکیم نزاری، سه طبقه 
جنب مسجد جامع علوی

09159372572

واحد فروشی یا معاوضه 
خیابان نرجس، طبقه اول 
اوقافی ،120 متر، فی 120 م

09155614099

زمین فروشی 140مترشمالی 
با امتیاز برق و درب ماشین 
رو، دیوارکشی شده، شهرک 

بعثت 091596332۸1

زمین فروشی یا معاوضه 
ورودی امیر آباد ازسمت 

حاجی آباد، 250 متر شمالی
09155614099

فروش یا معاوضه با خودرو
مسکن مهر75 متری.13م 

واریزی.طبقه4
09027611364

فروش آپارتمان75متر، خیابان 
مهزیارفول امکانات 63قسط 

پرداخت شده،فی60م 
0912۸995241

 
فروش2قطعه500سهمی 

حاجی آباد،،سنددار یا
معاوضه باخودروپرایدیاوانت 
مابقی نقد0912۸995241

فروش زمین مزروعی در 
شمس آباد، حاشیه جاده 

400 متر فی توافقی
093۸2349746

واحد آپارتمان 75 متری، 
مهرشهر، تمام رهن

 داده می شود
09105476277

مغازه تجاری مفتح 37
اجاره داده می شود

تلفن تماس:
09151603609

جویای کار

به یک نیروی با سابقه در 
زمینه فست فود نیازمندیم

  با حقوق مکفی 
09129150355 

به یک نیروی ماهر
به کارواش نیازمندیم.

تلفن تماس:
0937۸672064

به تعدادی راننده با ماشین 
جهت کار در آژانس به 

صورت تمام وقت ونیمه وقت 
نیازمندیم 0915۸639975

به یک نیرو برای کابینت 
سازی ام دی اف نیازمندیم 

تلفن تماس
09127025۸3۸

به یک حسابدار با روابط 
عمومی باال درگل فروشی 

نیازمندیم 
091574007۸۸

به یک شاگرد نیمه وارد برای 
لوله کشی آب نیازمندیم

تلفن تماس 
091054611۸5

به یک آقا جهت کار در 
رستوران نیازمندیم 

تلفن تماس
09151614۸55

خودرو

پراید نوک مدادی۸4 
تخفیف بیمه کامل ، رنگ 

دارد، قیمت ۸ م
0915۸914046

 
پرایدمدل ۸0 سفید، دوگانه 
ال پی جی مخزن دار، بیمه  
ده ماه، تازه تعمیر، الستیک 
متوسط 09399647293

پژو405مدل73فروشی، بیمه 
یکسال تخفیف کامل

 تک برگ سند فی: 6 م
 09157410۸10

مزدا فروشی دوکابین، مدل 
۸9، نقره ای، بیمه 11 ماه 

 الستیک خوب قیمت توافقی 
091516032۸6

 رنو ساندرو استیپ وی 
خشک، مدل 97، رنگ 

سفید متالیک  فی:63/200م 
09354961۸11

فروش نیسان یخچال دار 
یا معاوضه با سواری

تلفن تماس:
0915163۸۸92

فروش وانت بار مدل 90 
بدون رنگ، تازه بیمه شده 
الستیک های جلو نو 12 م 

 09151633275

 ، H230 فروش برلیانس
مدل تیر95،رنگ سفید، در 
حد خشک فی: 3۸/500م  

09367207245

 لوازم منزل

خریدار پلوپز دونفره یا 
 چهارنفره پارس خزر
 نو یا کم کار و سالم

فقط پیام 09379106117

فروش  یک دستگاه سینما 
خانگی درحد نو

تلفن تماس:
091596332۸1

درآورسالم، میزنهارخوری 
وکمدنوجوان250هزارتومان 

شماره تماس 
09156043972

متفرقه

چهارمتر کابینت ام دی اف 
براق،باال وپایین،به همراه اپن 
چهارمتر،تمیز وسالم،آماده 

نصب 09155615507

فروش تاکسی تلفنی
 با موقعیت عالی
 به علت مهاجرت
0915۸663225

فروش سوپرمارکت 
به علت مسافرت با امکانات 
عالی یا معامله با خودرو 9م

091054۸7993

وسایل ساندویچی
 زیرقیمت به فروش می رسد

تلفن تماس:
09101919۸57

رایانه و همراه

کامپیوتر مناسب امور درسی 
و کسب فقط 320تومان

تلفن تماس:
09105040332

کامپیوتر با تمامی وسایل
 با میز آبی تمیز 

تلفن تماس:
0915۸635610

فروش گوشی سونی 
اریکسون سامسونگ و ال 
جی کشویی قیمت توافقی

0915۸667090

لوازم عدالت قضایی از 
دیدگاه امام علی)ع(؟ 
* دلشاد 

الزمه عدالت قضایی، نظامی است که در آن، برترین اشخاص از همه 
نظر در جایگاه قضاوت قرار گیرند و این امر به عنوان حّساس ترین کارها 
دیده شود و سازوکار اجرایی آن فراهم گردد.امیرمؤمنان علی)ع( در عهدنامه 
مالک اشتر در این باره چنین فرموده است: آن گاه برای قضاوت در میان 
مردمان، کسی را که به نظر خودت از همه شهروندان برتر است، برگزین؛ 
از آن کسان که کارها او را به تنگنا نیندازد، و طرفین دعوا او را به لجاجت 
نکشانند، و در خطا پایدار نَُبَود، و چون حق را شناخت در بازگشت بدان 
درنماند. و درونش به چشمداشتی سر نکشد، و تا رسیدن به حق، به اندک 
شناخت بسنده نکند، و در شبهه ها درنگش از همه بیش باشد، و دلیل های 
روشن را بیش از همه به کار بََرد، و از آمد و شد صاحبان دعوی کم تر به 
ستوه آید، و در آشکار گشتن کارها شکیباتر بَُود، و چون حکم روشن باشد 
در داوری قاطع تر. آن کس که چرب زبانی و ستایش او را به خودپسندی 
نکشاند، و تحریکات او را برنیانگیزاند؛ و اینان اندک اند.امیرمؤمنان علی)ع( 
برای کسانی که در مسند قضا قرار می گیرند، سیزده ویژگی را برشمرده 
است که قاضی باید از اینان باشد:هر که به داوری کردن میان مسلمانان 
مبتال شود، باید در نگاه ها و اشاره کردن و جای نشستن و نحوه نشستن 
خود نسبت به آنان به یکسان رفتار کند. قاضی تحت هیچ شرایطی نباید 
در تنگنا واقع شود و از آداب قضاوت و دستیابی به نظر درست بازمانَد.

بپرهیز از پوشیدن جامه طمع، که طمع دل ها را به آزمندی شدید درآمیزد، 
و ُمهر دنیادوستی بر دل ها زند؛ و آن کلید هر بدی و منشأ هر گناهی و 
موجب بر باد رفتن هر کار نیکی است.در رویارویی با شبهه یعنی مسأله ای 
که قاضی نمی تواند حق را در آن تشخیص دهد و به یقین برسد، الزم 
است توقف نماید و خود نظر ندهد؛ یا به عالم تر از خود ارجاع دهد، و یا 
به بررسی ادامه دهد. در خبری مشهور امام صادق)ع( از  پیامبر اکرم)ص( 
چنین نقل کرده است: حاللی روشن وجود دارد و حرامی روشن، و در این 
میان اموری است مشتبه و مبهم؛ پس هر که شبهات را رها کند، از حرام ها 
نجات یابد و هر که شبهات را پی گیرد مرتکب حرام ها شود و ندانسته به 
هالکت درافتد. قضات نباید درگیر گرفتاری های زندگی باشند تا برایشان 
عذر و بهانه ای بماند و چنان که باید به کار خود نپردازند و با همه وجود 
در خدمت داوری نباشند؛ و تأمین مالی قضات باید به اندازه و به گونه ای 
باشد که آنان کم ترین نیاز را به مردمان داشته باشند، زیرا در پیوند با نیازها، 
خواسته هایی نیز مطرح است، و قضات باید از این امور آزاد باشند.جایگاه 
قضاوت در جامعه و در حکومت باید چنان جایگاهی باشد که هیچ کس 
بر آنان نفوذ نیابد، و کسی نتواند در ایشان چشمداشتی داشته باشد؛ و نیز 
ویژگان حکومت و سراِن دارای قدرت و نفوذ بر قضات راهی نیابند تا احکام 

قضایی را به سمت و سوی منافع سیاسی یا مالی خود جهت دهند.
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سردار غیب پرور، سخنران مراسم 12 بهمن در بیرجند 

گروه خبر- سخنران مراسم محوری 12 بهمن در بیرجند سردار غیب پرور، رییس سازمان بسیج مستضعفین کشور خواهد بود. امروز پنجشنبه ساعت 7:30صبح مسئوالن و مردم  جهت تجدید میثاق با 
والیت، با حضرت آیت ا... عبادی، نماینده معزز ولی فقیه در استان دیدار خواهند نمود و پس از آن در میدان امام خمینی)ره( مراسم 12 بهمن  برگزار خواهد شد. مداحی به مناسبت ایام سوگواری  حضرت 

فاطمه زهرا)س(، مراسم تکریم پرچم ، سخنرانی سردار غیب پرور، و برگزاری مراسم رژه موتوری از اهم برنامه های گرامیداشت 12 بهمن در بیرجند خواهد بود. 

* فرماندار خوسف گفت: بزرگترین مجتمع گردشگری 
و هتل خراسان جنوبی در دق و کویر اکبر آباد این 

شهرستان ایجاد می شود.
* مسئول کمیسیون امور بانوان فرمانداری شهرستان 
بشرویه از حمایت بانوان فعال در عرصه های مختلف 
هنری، صنایع دستی، نان پزی و.... به منظور رونق 

اشتغال و اقتصاد بانوان خبرداد. 
* مدیر شرکت برق شهرستان خوسف از بدهی دو 
میلیارد و 700 میلیون تومانی مشترکین برق خوسفی 
خبر داد و گفت: از این افراد خواستاریم مطالبات خود 

را پرداخت کنند.
* بخشدار مرکزی بیرجند گفت: 100 میلیون تومان 
در سال جاری به آموزش صنایع دستی در بخش 
مرکزی بیرجند اختصاص یافت.  حسین مالکی اظهار 
کرد: دهه فجر امسال ۴1 پروژه با اعتباری بالغ بر 2۴ 
میلیارد و ۸۹0 میلیون ریال در بخش مرکزی بیرجند 

به بهره برداری می رسد.

کنگره ۲ هزار شهید استان در مهرماه 
سال ۹7 برگزار خواهد شد

ترویج  شورای  جلسه  در  جنوبی  خراسان  استاندار 
فرهنگ ایثار و شهادت استان گفت :مطابق با برنامه 
اعالم شده در مهرماه سال آتي کنگره بزرگداشت 2 
هزار شهید استان برگزار خواهد شد که الزم است 
دستگاه هاي اجرایي و نهادهاي مرتبط با تمام توان 
در این زمینه همکاري الزم را داشته باشند. مروج 
الشریعه به موضوع ساماندهي گلزار شهدا اشاره کرد 
و ادامه داد: تمامي مباحث و موضوعات مرتبط در 
این زمینه باید در کارگروه ساماندهي گلزار شهداي 
عمراني  امور  هماهنگي  معاون  حضور  با  استان 
استانداري مورد بررسي دقیق قرار گیرد.وی برگزاری 
کنگره شهداء را یک کار مهم فرهنگي دانست و 
تصریح کرد: باید تالش کنیم تا کنگره 2 هزار شهید 
استان به درستي ، به خوبي و کیفیت باال برگزار شود 
تا از اثرات و برکات آن تمامي آحاد جامعه خصوصًا 

نسل جوان برخوردار شوند.

بیش از 3 هزار برنامه 
ارمغان دهه فجر امسال 

برای خراسان جنوبی

 ایرنا -  رئیس  شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی 
خراسان جنوبی گفت: همزمان با ایام اهلل دهه فجر 
و  فرهنگی  برنامه  عنوان  و 15۸  امسال سه هزار 
می  اجرا  استان  شهرستان   11 سطح  در  عمرانی 
این  از  افزود:  د  احمد مالیی  االسالم  شود.حجت 
تعداد، 2 هزار و 156 برنامه فرهنگی و مابقی پروژه 
های عمرانی قابل افتتاح است.وی گفت: از مجموع 
 757 بیرجند  در  فرهنگی  و  عمرانی  های  برنامه 
درمیان 252،  سرایان 226، خوسف 165،  برنامه، 
قاین  بشرویه 16۴،  نهبندان 22۴،  سربیشه ۴7۸، 
2۸۹، فردوس 1۹0، طبس حدودا 300، زیرکوه 113 
برنامه اجرا خواهد شد.وی بیان کرد: در ایام مبارک 
دهه فجر همچنین یکهزار پروژه عمرانی افتتاح و 
60 پروژه کلنگ زنی خواهد شد که برای پروژه های 

قابل افتتاح 3۹5 میلیارد تومان هزینه شده است.

 شبکه گاز به 4 شهر و 73 روستای 
خراسان جنوبی رسید

 ایرنا - مدیرعامل شرکت گاز خراسان جنوبی گفت: 
عملیات گازرسانی به چهار شهر و 73 روستای استان 
به مناسبت دهه فجر به بهره برداری می رسد. سید 
محمود هاشمی در نشست خبری افزود: در بخش 
شهری 17 میلیارد و 100 میلیون تومان و در بخش 
برای  تومان  میلیون  و 620  میلیارد  روستایی ۴5 

گازرسانی به این مناطق هزینه شده است.
وی بیان کرد: به مناسبت چهلمین سالگرد پیروزی 
انقالب اسالمی 16۹ پروژه گاز رسانی در استان با 
اعتبار 117 میلیارد تومان افتتاح یا عملیات اجرایی 
آنها آغاز می شود.وی گفت: از این تعداد پروژه 10 
هزار و 5۸۴ خانوار به تعداد مشترکان شرکت گاز 
اضافه و پنج هزار و ۸20 خانوار هم پس از اتمام 
پروژه های آغاز شده از نعمت گاز بهره مند خواهند 

جنوبی  خراسان  استان  گاز  شرکت  شد.مدیرعامل 
افزود: از 117 میلیارد تومان اعتبار هزینه شده 67 
 50 و  افتتاح  قابل  های  پروژه  به  مربوط  میلیارد 
میلیارد تومان مربوط به پروژه های آغاز شده است 

که امیدواریم به زودی محقق شود.

سومین دوره آماربرداری از منابع آبی 
خراسان جنوبی اجرا می شود

 
خراسان  ای  منطقه  آب  شرکت  مدیرعامل  مهر- 
جنوبی از اجرای سومین دوره آمار برداری از منابع 
آبی استان خبر داد.حسین امامی اظهار کرد: سومین 
دوره آمار برداری از منابع آبی از دی ماه در استان 
آغاز شده است.وی با بیان اینکه در مرحله نخست 
این طرح آمار برداری از چشمه ها و قنوات در حال 
انجام است، بیان کرد: در مرحله دوم آن نیز که بعد 
از سال جدید آغاز می شود چاه ها و سایر منابع آبی 

در دستور کار قرار دارد.

های  راه  توسعه  و  ساخت  معاون  حسینی- 
اداره کل راه و شهرسازی با اشاره به این که 
هزار و ۸00 کیلومتر باند دوم در دست احداث 
است، عنوان کرد: ولی استان تنها مجوز قانونی 
را  کیلومتر  و 16۸  برای هزار  بودجه  پیوست 
دارد، زیرا که طبق قانون تنها جاده هایی که 
اشباع ترافیکی داشته باشند می توانند دوبانده 
بنابراین 632 کیلومتر راه بدون مجوز  شوند. 
دارد.  وجود  استان  در  بودجه  پیوست  قانونی 
و  راه  کل  مدیر  خبری  نشست  دیروز  صبح 

شهرسازی برگزار شد.
که  این  بیان  با  شهرسازی  و  راه  کل  مدیر 
همزمان با دهه فجر 62.7 کیلومتر راه روستایی 
در قالب 1۴ پروژه راه با اعتبار 17 میلیارد تومان 
در استان به بهره برداری می رسد، ادامه داد: این 
پروژه ها در 6 شهرستان طبس، بیرجند، قائن، 
نهبندان ، بشرویه و سربیشه خواهند بود و 255 
 خانوار با جمعیت ۸00 نفر از مزایای این پروژه ها 
 ۹6 جعفری  گفته  به  شوند.  می  مند  بهره 
روستای 20 خانوار در استان فاقد راه آسفالته 
 20 باالی  روستای   65 آسفالت  که  هستند 
خانوار در دست اجرا است . وی خاطرنشان کرد: 
حدود 500 کیلومتر راه روستایی باید تکمیل 
شود تا عملیات آسفالت آن آغاز شود که در این 
صورت تمام روستاهای باالی 20 خانوار استان 

از نعمت راه آسفالته برخوردار می شوند.

100 میلیارد تومان اعتبار مورد نیاز 
برای تکمیل باند دوم بیرجند قائن

مدیر کل راه و شهرسازی به ۴1 پروژه به طول 
200 کیلومتر در دست اجرا اشاره کرد و افزود: 
بالغ بر 30 میلیارد تومان قراردادهای منعقد شده 
با پیمانکاران می باشد. جعفری اولویت  دوم راه 
و شهرسازی را احداث و تکمیل باندهای دوم 
دانست و یادآور شد: قرارداد راه و شهرسازی 
جهت احداث باندهای دوم یک هزار و ۸66 
کیلومتر در قالب 12 پروژه است که از این تعداد 
تاکنون ۴60 کیلومتر آسفالت و ۴5۹ کیلومتر در 

دست اجرا قرار گرفته است.

تاکنون  سال  ابتدای  از  که  این  بیان  با  وی 
116 کیلومتر باند دوم در استان آسفالت شده 
اضافه کرد: از این میزان 1۹ کیلومتر در محور 
به  دیگر  کیلومتر   2.5 و  بوده  قاین  بیرجند- 
کیلومتر   56 می شود.اکنون  بازگشایی  زودی 
آسفالت نشده و 22 کیلومتر آماده آسفالت است 
که در صورت رسیدن اعتبار تا تیر ۹7، قول 
می دهیم این 22 کیلومتر آسفالت شود. وی 
عمده مشکل این جاده را مسائل مالی دانست 
و افزود: 100 میلیارد تومان برای تکمیل محور 

مورد نیاز است.

مطالبات  میزان  شهرسازی   و  راه  کل  مدیر 
میلیارد  را  120  دوم  باندهای  در  پیمانکاران 
این  از  که  کرد  عنوان  در سال جاری  تومان 
میزان ۴5 میلیارد تومان در قالب اسناد خزانه 
دوم  باند  کیلومتر   110 است،  شده  پرداخت 
نیز آماده آسفالت است. به گفته وی هر چه 
میزان تخصیص  کنند  کار  بیشتر  پیمانکاران 

بیشتری خواهیم گرفت.
طرح  دو  مسکن  بخش  در  جعفری  گفته  به 
آماده سازی مهم در مرکز استان به مساحت 
۴50 هکتار در زمین های پادگان بیرجند و 60 
هکتار در شهر طبس نیز به زودی به صورت 

مشارکتی شروع خواهد شد.
وی با بیان این که از 31 هزار و 2۴7 واحد 

مسکن مهر استان فقط 5۴ واحد از واحدهای 
شرکت توسعه و عمران موقوفات باقی مانده 
خاطرنشان کرد: ۸00 واحد تعاونی ارتش نیز 
دست  در  آن  فاضالب  و  شده  کاری  نازک 
اجراست، مشکل فقط توان مالی کم متقاضیان 

برای پرداخت هزینه خرید انشعابات می باشد.

اعتبار 16 میلیارد تومانی برای 
بازآفرینی شهری

مدیر کل راه و شهرسازی به بازدید معاون وزیر 

تاریخی  و  فرسوده  بافت  از  و شهرسازی  راه 
استان اشاره کرد و افزود: به اعتقاد ایشان این 
بافت ها به خصوص در شهر دیهوک و ارسک 
بیرجند  ، قائن و  و بشرویه، فردوس، سرایان 
است.در  گذاری  سرمایه  برای  خوبی  ظرفیت 
همین راستا قرار شد شرکت عمران بهسازی 
شهری ایران برای پروژه های تعریف شده 6 
شهر استان کمک کند. به  گفته جعفری طی 
سال های ۹6 و ۹7 پروژه های خوبی در سطح 
۸ شهرستان استان مانند بازآفرینی محورهای 
و  بشرویه  بیرجند-  شهرستان  در  تاریخی 
خوسف، احداث پارک محله موسی بن جعفر)ع(، 
احداث خانه فرهنگ و سالن ورزشی با اعتباری 

بالغ بر 16 میلیارد تومان اجرا می شود.

وی همچنین از پیگیری برای 77 هکتار طرح 
تفکیکی مصوب برای  انتقال صنوف آالینده 
خبر داد و افزود: 3 هکتار از این اراضی که در 
حد اختیارات استان است در دهه فجر به تعاونی 
اصناف صنوف آالینده داده می شود و مابقی 
برای تصمیم گیری به هیئت مدیره سازمان 

ملی تهران ارسال خواهد شد.

کاهش 400 کیلومتر مسیر ترانزیت با 
اتمام راه ماهیرود - فراه

مدیرکل راه و شهرسازی با بیان این که وزارت 
راه و شهرسازی به دنبال فاینانس برای اجرای 
ایستگاه  از  کرد:  اظهار  است،  آهن  راه  طرح 
یونسیه تا بیرجند اعتباری بالغ بر 700 میلیارد 
تومان نیاز است که محقق شدن آن با اعتبارات 

دولتی زمان بر و امکان پذیر نیست.
در  را  فراه  والیت  به  ماهیرود  جاده  جعفری 
بیرجند  ویژه  به  استان  اقتصادی  مباحث 
 60 کرد:  اعالم  و  دانست  مؤثر  سربیشه  و 
کیلومتر این جاده توسط ایران آسفالت شده 
برای  است.  مانده  باقی  کیلومتر  و 60  است 
این محور در سال جاری 10 میلیارد تومان 
اعتبار در نظر گرفته شده که اسناد خزانه هنوز 
وصول نشده است. وی به تردد روزانه ۸00 

اشاره  فراه  به  ماهیرود  مرز  در جاده  کامیون 
و خاطرنشان کرد: با تکمیل این جاده مسیر 

بیش از ۴00 کیلومتر کاهش می یابد.

مسکن مهر خراسان جنوبی
 به آخر خط رسیده است

و  راه  کل  اداره  ساختمان  و  مسکن  معاون 
واحد   730 اینکه  به  اشاره  با  نیز  شهرسازی 
اگر  و  است  افتتاح  آماده  استان  مهر  مسکن 
شرایط مهیا شود در دهه فجر به بهره برداری 
و ۴2۴  داشت: حدود 2۹ هزار  بیان  می رسد، 
از  و  تحویل  متقاضیان  به  مهر  واحد مسکن 

تعهدات راه و شهرسازی خارج شده است.
واحدهای  مجموع  از  اینکه  بیان  با  پور  ولی 
مسکن مهر استان تنها 27 واحد باقی مانده که 
کمتر از 30 درصد پیشرفت فیزیکی دارد، اضافه 
کرد: مسکن مهر خراسان جنوبی به آخر خط 
رسیده و امیدواریم در اواخر اسفندماه و یا سه 
ماه اول سال ۹7 جشن اختتامیه مسکن مهر را 
در استان برگزار کنیم.وی خاطرنشان کرد: 5.5 
میلیارد تومان برای اتمام فاضالب مهرشهر به 
شرکت آب و فاضالب اختصاص داده است، 
آموزش و  به  را  تومان  میلیارد  همچنین ۴.۴ 
پرورش و تجهیز و نوسازی مدارس برای اتمام 
مدرسه حیات طیبه در مهرشهر اختصاص داده 
است.رجبی معاون ساخت و توسعه راه ها نیز با 
اشاره به این که هزار و ۸00 کیلومتر باند دوم 
استان  داد: ولی  ادامه  است،  احداث  در دست 
تنها مجوز قانونی پیوست بودجه برای هزار و 
16۸ کیلومتر را دارد، زیرا که طبق قانون تنها 
جاده هایی که اشباع ترافیکی داشته باشند می 

توانند دوبانده شوند.
وی به طرح دوبانده سازی جاده تربت حیدریه، 
گناباد، قائن ، بیرجند، فردوس دیهوک که از 
سال 57 تا ۹7 قرار بود انجام شود اشاره کرد 
و افزود: برای این پروژه ۴07 میلیارد تومان در 
آن محقق  میلیارد  ولی 131  نظر گرفته شد 
نشده است. با این حال پیش بینی می شود 

کار تا پایان ۹7 به اتمام برسد.

ربر
 کا

س :
عک

اخبار کوتاه

حوادث استان

 جان باختن کارگر 50 ساله بیرجندی 
در چاه فاضالب 

 
برزجی-  کارگر حدودا 50 ساله که روز گذشته 
در یکی از خیابان های بیرجند مشغول کندن چاه 
گاز  دچار  کناری  چاه  از  فاضالب  ریزش  با  بود 

گرفتگی شد و جان باخت . 

 این حادثه ساعت 15 و ۸ دقیقه عصر  به سازمان  
آتش نشانی اعالم شده  و جنازه  بعد از 20 دقیقه از 
چاه توسط امدادگران آتش نشانی بیرون آورده شد . 
سه تیم امدادی از ایستگاههای غفاری ، میدان امام 

و سلمان)بلوار بقیه ا..( این عملیات را انجام دادند.

سقوط پیکان وانت به داخل پرتگاه  

گروه خبر- روز گذشته یک دستگاه پیکان وانت به 
داخل پرتگاهی در روستای مزداب آرین شهر سقوط 

کرد. دراین حادثه دو نفر مصدوم شدند که توسط 
پایگاه شادروان یوسفی مصدومین رها سازی و یک 
نفر به بیمارستان  اعزام و یک نفرسرپایی درمان شد

نجات یک بهله جغد زخمی در زیرکوه

جغد  بهله  یک  حیات وحش  دوستداران  از  یکی 
محیط زیست  حفاظت  نمایندگی  به  را  زخمی 

شهرستان زیرکوه تحویل داد.   

رئیس نمایندگی حفاظت محیط زیست شهرستان 
زیرکوه گفت: این پرنده در روستای بمرود به علت 
برخورد با خطوط انتقال برق دچار جراحت شدید در 

ناحیه بال شده بود.
از گذراندن  پرنده شاه بوف پس  افزود:  زاده  تقی 
در  کامل  بهبودی  و  تیمارداری  درمان،  مراحل 

طبیعت رهاسازی می شود.

 امحای بیش از ۲ تن لیمو ترش قاچاق

و  قاچاق  لیموترش  کیلوگرم   500 و  تن   2
غیربهداشتی در بیرجند امحا شد. این محموله قاچاق  
115 میلیون ریال ارزش داشت که روز گذشته در 

بیرجند امحا شد.

تازه های ورزشی استان

بهره برداری از 6 پروژه با 
اعتبار 108 میلیاردی در استان 

شایسته است تمثال شهدا در 
جایگاه مخصوص نصب شود

  افتتاح بزرگ ترین رویداد 
سینمایی کشور در  استان   

تخصیص ۹.6 میلیارد ریال 
اعتبارات طرح های هادی

عامل  مدیر  کاری-   
فاضالب   و  آب  شرکت 
جنوبی  خراسان  شهری 
 6 از  برداری  بهره  از 
 10۸ اعتبار  با  پروژه 

فجر  دهه  با  همزمان  استان  در  میلیاردریالی  
خبر داد . هاشمی مقدم از اجرای شبکه فاضالب 
در جنوب شهر بیرجند با اعتبار 15 هزار میلیون 
ریالی که جمعیت 6600 نفری را تحت پوشش 
از این پروژه ها یاد کرد  قرار داده بعنوان یکی 
اوری  انتقال و شبکه جمع  اجرای خط  و گفت: 
میلیون  هزار   70 اعتبار  با  مهرشهر  فاضالب 
و  سربیشه  مترمکعبی  هزار  دو  مخزن   ، ریالی 
ایستگاه پمپاژ بین مخازن و خط انتقال با اعتبار 
1۸ هزار میلیون ریالی ، تجهیز و راه اندازی چاه 
 1300 اعتبار  با  بیرجند  شرق  شمال   ۸ شماره 
میلیون ریالی و ساخت آزمایشگاه کنترل کیفیت 
میلیون   2500 اعتبار  با  نهبندان  شهرستان  آب 
 ریالی از دیگر این پروژه ها به شمار می روند . 
خراسان  فاضالب  و  آب  شرکت  مدیرعامل 
جنوبی  به کلنگ زنی دو پروژه در این مجموعه 
پروژه ها  این  افزود:  و  اشاره کرد  در دهه فجر 
انتقال فاضالب به مسکن مهر سربیشه  شامل  
و احداث مخزن دو هزار متر مکعبی می باشند .
شاهد  امسال  فجر  دهه  مبارک  ایام  در  که   

کلنگ زنی آن در استان خواهیم بود. 

نسرین کاری- مدیرعامل 
سازمان فرهنگی، ورزشی 
بیرجند  شهرداری 
آوا  خبرنگار  با  درگفتگو 
گفت: مقام شهدا شامخ و 

بزرگ است و جایگاه رفیع نزد خدا دارند و اگر و 
اگر عکس آنها بر روی دکل های برق نصب نمی 

شد زیباتر بود. 
قبل  شورای  در  اینکه  بیان  با  شاکری  همایون 
شهید  بنیاد  اختیار  در  ای  ویژه  و  خاص  جایگاه 
است  شده  داده  قرار   شهدا  تمثال  نصب  برای 
)ع(،   رضا  امام  بلوار  ورودی  برای  مجوز  افزود: 
ابتدای  همچنین  عبادی،  شهدای  بلوار  ورودی 
شهدای  مثال  نصب  برای  شیرازی  صیاد  بلوار 
عزیز معین شده که بنیاد شهید این تمثال ها را 
در بلوار پیامبر اعظم، بلوار عشایر نیز نصب نموده 
نشان  است. وی خاطر  ای  پسندیده  کار  که  اند 
ابتدای  را مانند  پیامبر اعظم  بلوار  ادامه  اگر  کرد 
بلوار که از میدان غفاری شروع شده تمثال شهدا 
تنها  نه  آنها نصب شود  در جایگاهها مخصوص 
بزرگ  های  مقام  این  به  احترام  ایم  توانسته 
ها این عکس  با  شهر  چهره  بلکه  باشیم   داشته 

و خاطرات انقالب بسیار زیبا خواهد شد. 
تمثال  مناسب   برای جایگذاری  کرد:  تاکید  وی 
مجوز  به  نیاز  مخصوص   مکانهای  در  شهدا 

شورای اسالمی و شهرداری می باشد.

کل  مدیر  شایگان-   
اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ 
مراسم  از  جنوبی  خراسان 
ششمین  و  سی  افتتاحیه 
فجر  فیلم  جشنواره 

در محل سینما  ماه جاری  بهمن  با 13  همزمان 
محبی؛  احمد  داد.  خبر  ساعت 1۸  بیرجند  بهمن 
گفت:در تالشیم تا مراسم افتتاحیه را با حضور یک 
چهره سینمای در استان برگزار کنیم و همچنین 
در این مراسم یکی از فیلم های منتخب  جشنواره 
در  فجر  فیلم  جشنواره  دبیر  شد.   خواهد  اکران 
فیلم های  نمایش  به  اشاره  جنوبی؛با  خراسان 
جشنواره در ۴ سانس تصریح کرد: فیلم های ارسالی 
 به استان  در سالن سینما بهمن در سانس های 
خواهد  اکران   21 و   1۸:30  ،16:00 صبح   10
شد.محبی با بیان اینکه سایت فروش بلیت از روز 
فقط   1۴ ساعت  از  جاری  ماه  بهمن   10 گذشته 
دسترس  در  تکی  صورتی  به  بلیط  تهیه  جهت 
عالقمندان قرار گرفته گفت:عالقمندان به سینما 
جهت تهیه بلیط به صورت بسته ای می توانند به 

گیشه سینما بهمن بیرجند مراجعه نمایند.
وی افزود:خرید بلیت اینترنتی فقط از طریق سایت 
و  باشد  می   Fajr.Cinematicket.org
ماه  بهمن  از ۹  نیز  از طریق گیشه  بلیت  فروش 
جاری آغاز شده و مبلغ بلیت های تکی 10 هزار 

تومان می باشد.

بنیاد  مدیرکل  مهر-   
خراسان  انقالب  مسکن 
 ۹ تخصیص  از  جنوبی 
میلیون   600 و  میلیارد 
برای  ملی  اعتبار  ریال 

استان  روستاهای  در  هادی  های  طرح  اجرای 
خبر داد.علی اصغر آسمانی مقدم اظهار داشت: در 
راستای فعالیت های بنیاد مسکن در بحث اجرای 
طرح های هادی مبلغ ۹ میلیارد و 600 میلیون 
ریال اعتبار ملی برای اجرای طرح هادی در 1۴ 

روستاهای استان ابالغ شده است.
طرح  اجرای  برای  اعتبارات  این  کرد:  بیان  وی 
موردستان  و  آباد  غنی  روستاهای  در  هادی 
خوسف،  آباد  بین  بیرجند،  آباد  افضل  بشرویه، 
زیرکوه،  شهر  مهمان  درمیان،  خوان  و  تنگل 
چیروک  سربیشه،  اصغول  و  وزغ  سرایان،  نرم 
و  قاین  سفتوک  فردوس،  علیا  باغستان  طبس، 
دهسلم نهبندان هزینه خواهد شد. مدیرکل بنیاد 
مسکن انقالب خراسان جنوبی با اشاره به وجود 
۹1۸ روستای باالی 20 خانوار در استان، عنوان 
داشت: از این تعداد تاکنون برای ۸62 روستا طرح 

هادی تهیه شده است.
تاکنون  همچنین  کرد:  اضافه  مقدم  آسمانی 
برای  و  انجام  طرح  بازنگری  روستا   ۸7 برای 
72 روستای زیر 20 خانوار نیز طرح هادی تهیه 

شده است.

کشتی گیران خراسان جنوبی به اردوی 
تیم ملی می پیوندند

زورخانه ای  و  پهلوانی  فارس-رئیس هیات کشتی 
با  استان  نوجوان  پهلوانان  گفت:  خراسان جنوبی 
درخشش در مسابقات کشتی پهلوانی جام ستارگان 
ایران به اردوی تیم ملی می پیوندند.مهدی قمری 
افزود:  خشایار ایزدی، محمد سرچاهی و امیرحسین 
کاردان مقدم با مرشدی مجتبی آهنی و مربیگری 
پهلوانی  کشتی  تیم  اعضای  زحمتکش  حسین 
جوانان خراسان جنوبی در مسابقات انتخابی تیم ملی 
کشورمان هستند که از امروز به مصاف برترین های 

ایران می روند.

طبس میزبان رقابت های
 فوتسال بانوان کشور

لیگ  بانوان  فوتسال  رقابتهای   میزبان    طبس 
خراسان  استانهای  از  تیم  شد.۸  کشور   3 دسته 
 30 تا   15 از  تهران  و  سمنان  جنوبی،  رضوی، 
لیگ  یک  منطقه  رقابتهای  چارچوب  در  بهمن 

توپ  طبس  در  کشور  بانوان  فوتسال  سه  دسته 
خواهند زد.تیم شهرداری طبس نماینده خراسان 

جنوبی در این رقابتها ست.
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قوسی - صبح روز گذشته ناصری فرماندار بیرجند خبر از 
افتتاح و کلنگ زنی 136 پروژه در دهه فجر داد و اظهار 
کرد: برای این پروژه ها اعتباری بالغ بر 736 میلیون ریال 
پیش بینی یا هزینه شده که 633 میلیون ریال از محل 
اعتبارات دولتی )ملي، استاني، منابع داخلي، 2 درصد نفت 
و سایر ( و 103 میلیون ریال از محل سرمایه گذاری های 

بخش خصوصی تامین می شود.
فرماندار بیرجند افزود: 7 پروژه جدید )5 پروژه شهري و 
2 پروژه روستایي( با اعتباری بالغ بر 27۹ میلیون ریال در 
بخش دولتی شامل؛ آغاز عملیات گازرساني به ۴0 روستا، 
کلنگ زنی و احداث مخزن 2هزار مترمکعبی، آغاز عملیات 

اجرایي مدرسه 12 کالسه روستاي امیرآباد، پارک سالمت 
و پارکینگ طبقاتي مدرس شهرداري، توسعه ترمینال و 
فرودگاه  راداري  ایستگاه و نصب سامانه  احداث  عملیات 

بیرجند کلنگ زنی می شود.
ناصری خاطرنشان کرد: پروژه های افتتاحی شامل 12۹ 
پروژه شهری و روستایی است که با مجموع 35۴ میلیون 
ریال بخش  میلیون  و مشارکت 103  دولتی  اعتبار  ریال 
خصوصی به بهره برداری می رسد که ۴2 پروژه در شهر 
بیرجند و ۸7 پروژه در روستاهای بخش مرکزی بیرجند 
افتتاح خواهند شد. فرماندار بیرجند اضافه کرد: بر اثر اجرای 
این طرح ها براي 10۸1 نفر شغل مستقیم فراهم می شود.

وی با بیان این که پروژه های دهیاری های بخش مرکزی 
بیرجند شامل ۴1 طرح می باشد، گفت: این پروژه ها عمدتًا 
شامل اصالح و توسعه معابر روستایی، ساماندهي آرامستان، 
ساماندهي ورودي روستا، احداث چشمه سرویس عمومي، 
بهسازی مظهر قنات و فضاي سبز هستند که برای این 
طرحها اعتباری بالغ 2۴۸ میلیون ریال هزینه شده است. 
ناصری ادامه داد: شهرداری بیرجند نیز ۴ پروژه با اعتبار 
افتتاح خواهد کرد که شامل  ریال  میلیون  از 305  بیش 
آتش  اصلی  ایستگاه  افتتاح  شهر،  معابر  آسفالت  افتتاح 
پارکینگ طبقاتی مدرس و  نشانی مهرشهر، کلنگ زني 

کلنگ زني پارک سالمت می باشد.

فرماندار با اشاره به اهمیت خاص برخی از پروژه ها برای 
شهرستان بیرجند گفت: با توجه به اهمیت موضوع آب، 
شرکت آبفای شهری 5 پروژه با اعتبار بیش از 10۹ میلیون 
ریال، شامل کلنگ زنی مخزن 2000 مترمکعبی و افتتاح 
اجرای خط انتقال و شبکه جمع آوری فاضالب مهرشهر، 
بیرجند  جنوبی  مناطق  از  بخشی  فاضالب  شبکه  اجرای 
شماره  چاه  اندازی  راه  و  تجهیز  نیلوفر(،  پامچال،  )پونه، 
شماره  چاه  حفر  و  جابجایی  و  سربیشه  دشت  بیرجند   ۸
۸ رکات بیرجند را در برنامه خواهد داشت. شرکت آبفای 
روستایی نیز با اعتباری بالغ بر 15 میلیون ریال مجتمع 

آبرساني القار را افتتاح خواهد کرد.

632 کیلومتر بدون مجوز قانونی پیوست بودجه

فرماندار بیرجند خبر داد: 

افتتاح و کلنگ زنی 136 پروژه در دهه فجر
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 پیامبر خدا صلی  ا...  علیه  و  آله فرمودند :
ُل  َّها أوَّ ني ما َسرَّها و إن إنَّ فاِطمَة بَضَعٌة مِنّي و ِهَی نوُر َعیني و ثََمَرةُ فُؤادي؛ یَسوُؤني ما ساَءها و یَُسرُّ

َمن یَلَحُقني مِن أهِل بَیتي
فاطمه پاره تن من و روشنی دیده و میوه دل من است. آنچه او را ناراحت کند مرا ناراحت می  کند 

و آنچه شادش کند، مرا شاد می  کند؛ او نخستین نفر از اهل بیت من است که به من می  پیوندد .
)األمالی ، صدوق ، ص 575(

نبوی: مطلوب ما اصالح وضع
 موجود است، نه براندازی نظام

بهزدا نبوی با بیان اینکه ناآرامی های اخیر یک حسن 
اگر داشته باشد این است که صف ها را از یکدیگر جدا 
کرد، گفت: مطلوب ما اصالح وضع موجود است، نه 
براندازی نظام. وی افزود: با وقوع ناآرامی های اخیر 
همه متوجه شدند مسائلی در درون جناح های سیاسی 
کشور مانند اصالح طلبان و اصولگرایان که به اصل 
نظام معتقدند پیش می آید، می تواند مورد بهره برداری 
و سوء استفاده کسانی قرار بگیرد که به هیچ حزب و 

تشکیالت و جناحی پایبندی ندارند.

موسوی الری: به احمدی نژاد هم 
مجوز تجمع دهند

حجت االسالم عبدالواحد موسوی الری گفت: من 
در کم وکیف تقاضای احمدی  نژاد و دوستانش قرار 
نگرفتم و نمی دانم که موضوع تقاضای آنها چیست 
و دنبال چه مساله ای هستند و چه می خواهند، اما 
آنچه مسلم است قانون اساسی ما به احزاب، گروه ها، 
تشکل ها، شخصیت های حقیقی و حقوقی، این حق 
را داده است که بتوانند اعتراض و انتقاد خود را در 

قالب های مختلف از جمله تجمع قانونی ابراز کنند.

زنگنه: برجام برای کشور
 یک نعمت الهی بود

یک  کشور  برای  برجام  اینکه  بیان  با  وزیرنفت   
ما  تجهیزات  از  بسیاری  گفت:  بود،  الهی  نعمت 
تحریم بود و نمی توانستیم این تجهیزات را وارد 
توانیم  می  حاضر  در  که  حالی  در  کنیم  کشور 
وی  کنیم.  کشور  وارد  را  تجهیزات  و  نفت  پول 
اکتشافات وزارت  از بخش  درخصوص فردی که 
نفت دزدی کرده است نیز افزود: این فرد حسابدار 
بوده و از سال 88 اقدام به این کار می کرده و خود 
را مانندی فردی ندار و نیازمند جلوه می داده است 
به گونه ای که از همکارانش مبالغی را قرض می 
کرده و قرض برخی از آنها را نیز پس نداده است.

ادامه حاشیه  ها بر سر
 بودجه شورای نگهبان

نگهبان  شورای  انتخابات  امور  و  اجرایی  معاون 
درباره بودجه ای که با عنوان نظارت بر انتخابات 
گفت:  است،  کرده  پیدا  اختصاص  نهاد  این  به 
بودجه صرف  این  نیست،  انتخابات  که  سالی  در 
چندصدهزار  شبکه  نگهداری  و  آموزشی  جلسات 
شورای  سخنگوی  این  از  پیش  می شود.  نفری 
نگهبان در نشست خبری خود در واکنش به انتقاد 
از بودجه شورای نگهبان تحت عنوان، »نظارت بر 
انتخابات« در سالی که انتخابات برگزار نمی شود، 
توجیبی«  از »پول  نهاد  این  بودجه  بود که  گفته 

برخی مسئوالن نیز کمتر است.

گردن کلفتی وزیرخارجه آمریکا
 برای ایران

وزیر خارجه آمریکا در بیانیه ای با متهم کردن ایران 
به انجام فعالیت های »تهدیدآمیز« در منطقه گفت: 
واشنگتن به همکاری با متحدانش برای مقابله با 
ایران ادامه خواهد داد. رکس تیلرسون، در بیانیه ای 
ترامپ«،  »دونالد  ساالنه  سخنرانی  از  بعد  که 
رئیس جمهور این کشور منتشر کرد به تکرار ادعاها 

علیه ایران پرداخته است.

ادعای مضحک وزیر جنگ رژیم 
صهیونیستی درباره سردار سلیمانی

اظهاراتی ضمن  در  رژیم صهیونیستی  وزیر جنگ 
و  اساس  بی  ادعایی  هسته ای،  توافق  خواندن  بد 
مضحک را درباره سردار سلیمانی مطرح کرد. آویگدور 
لیبرمن مدعی شد: سردار سلیمانی در پس تمامی 
اقدامات شبه نظامیان مجهز به موشک ، کارشناسان 
است. یمن  در  همچنین  و  عراق  در  مستشاران  و 

حامیان جمنا مقبولیت الزم را 
میان اصولگرایان ندارند

یک فعال سیاسی اصالح طلب گفت: گروهی که 
پشت پرده اداره جمنا هستند، مقبولیت های الزم را 
میان طیف اصولگرایان ندارند. کیانوش راد گفت: 
شعار  با  می کنند  سعی  جمنا  پرده  پشت  عوامل 
اجماع و وحدت میان اصولگرایان عماًل برخی از 
موتلفه  مثل  اصولگرایان  استخوان دار  گروه های 
اصالح  اگر  داد:  ادامه  وی  کنند.  سالح  خلع  را 
طلبان خانه تکانی در درون مجموعه خود انجام 
ندهند و شعارهایی که اعتماد مردم را در سطوح 
نکنند؛ در آن  مختلف می توان جلب کند، مطرح 
صورت انتخابات آینده مجلس در وضعیت بسیار 

نامشخصی شکل خواهد گرفت.

توکلی: نسبت به مخالفان خود
 بی رحم هستیم

احمد توکلی با بیان اینکه ما اعتدال را در موافقت 
و مخالفت رعایت نمی کنیم، گفت: به طور کلی ما 
نسبت به مخالفان خود بی رحم هستیم. وقتی بر سرکار 
می  آییم، می خواهیم مخالفان خود را حذف کنیم. وی 
افزود: متاسفانه موافقت و مخالفت کردن ما در کشور 

مقداری شور است یعنی اعتدال را رعایت نمی کنیم.

هیچ اجباری برای حجاب زنان دیده نمی شود

مطهری در واکنش به حضور برخی زنان بدون حجاب 
در برخی معابر گفت: هیچ اجباری برای حجاب زنان 
در جامعه دیده نمی شود و بسیاری از آنان با هر وضعی 
که دوست دارند در جامعه حضور پیدا می کنند پس 
اجباری در کار نیست. نایب رئیس مجلس شورای 
اسالمی در عین حال متذکر شد: مشکل امروز کشور حجاب نیست و بانوان 

کم و بیش حجاب را رعایت می کنند و ما هم قائل به سختگیری نیستیم.

الریجانی: باور کنید کلید دست من نیست

در زمان برگزاری جلسه علنی مجلس جهانبخش 
محبی نیا، خطاب به علی الریجانی، با لحن اعتراض 
کلید  است  بهتر  الریجانی!  آقای  گفت:   آمیزی 
»وارد است« را در ذهن تان برای برخی اعتراضات 
روشن کنید تا اینقدر نگویید »وارد نیست!« رئیس 
مجلس شورای اسالمی بالفاصله خطاب به محبی نیا گفت: »باور کنید کلید 

دست من نیست و دست آقای رئیس جمهور است!«

 برداشتن روسری، حرکت بسیار بچه گانه ای است
حجت االسالم والمسلمین منتظری گفت: برداشتن 
روسری در خیابان حرکتی بسیار بچه گانه است که دختر 
جوانی در نقطه ای که افراد زندگی شان را می کنند و راه 
خود را می روند ناگهان روسری خود را بردارد و خود را 
نشان دهد و برخی ماموریت داشته باشند از او فیلم بگیرند 
و در فضای مجازی منتشر کنند. وی افزود: انتظار است خانم های محترم توجه داشته 
باشند که اسالم به صراحت در قرآن حجاب را برای زن مسلمان واجب کرده است.

مسائل  تحلیل گر  و  دانشگاه  استاد 
و  عارف  آقای  می گوید:  سیاسی 
یک  دچار  اصالح طلبان  از  بسیاری 
شده اند.  کاذب  نفس  به  اعتماد 

انتخابات سال  از  آقای عارف چنان 
انگار  که  می کنند  صحبت   98
تنها مساله مهم آنها انتخابات و رد 
صالحیت هاست. انگار ایشان در کره 

ماه یا سوئیس زندگی می کنند. ایشان 
اصال متوجه این نیستند که از اعتماد 
و  به اصالح طلبان  نسبت  عمومی 
است.  شده  کاسته  امید  فراکسیون 

وی افزود: در جریان اعتراضات اخیر ما 
شاهد بودیم که معترضین هیچ توجه، 
ارزش و احترامی برای اصالح طلبان 
قائل نبودند. با این حرف نمی خواهم 

سردی آنها را به همه حامیان جریان 
اصالحات نسبت دهم، اما واقعیت این 
است که آن گرما و پشتیبانی که در 
به  نسبت  اردیبهشت   29 انتخابات 
مقدار  داشت،  وجود  طلبان  اصالح 
است.  کرده  پیدا  کاهش  زیادی 
داد: من فکر می کنم که  ادامه  وی 
به  بازبینی  به  اصالح طلبان  رهبری 
عملکردشان نیاز جدی دارند. اگر آنها 
نخواهند این را بپذیرند که مقدار زیادی 
از اقبال عمومی را از دست دادند، از 
نظر رفتاری با اصولگرایان تفاوتی پیدا 
نمی کنند. اصولگرایان هم وقتی در 
دوم خرداد 76 با سردی مردم رو به 
رو شدند، در این 20 سال هیچ وقت 
نخواستند در آینه به خودشان نگاهی 
طلبان  اصالح  هم  امروز  بیندازند. 
همین رفتار را از خود نشان می دهند.

عضو  ابطحی  محمدجواد  سید 
والیی  اصولگرایان  فراکسیون 
مجلس درباره دیدارهای این روزهای 
سر  می گوید:  ضرغامی  ا...  عزت 
برای رئیس جمهور شدن  ضرغامی 
می خواهد  صرفاً  او  و  نمی کند  درد 
بگوید که واقعاً روی اصول هستم 
فرقی  من  برای  هم  اشخاص  و 
نمی کنند. ابطحی همچنین در پاسخ 
به این سؤال که او سعی می کند تا 
از خود رقیبی در برابر علی الریجانی 
برای انتخابات 1400 بسازد، تأکید 
می کند: من اصاًل فکر نمی کنم که 
آقای الریجانی در صحنه سیاست 
بتواند  جمهوری  ریاست  به ویژه  و 
دو  این  اگر  باشد،  داشته  جایگاهی 
شوند  کاندیدا   1400 انتخابات  در 
وی  آورد.  می  رای  ضرغامی  حتماً 

ادامه داد: این را بگویم با توجه به 
نمی کنم  فکر  دارم،  که  شناختی 
آقای ضرغامی به دنبال فضاسازی 
رئیس جمهوری  انتخابات  برای 

ما  باشد  هم  اگر  اما  باشد.  بعدی 
استقبال می کنیم چون باالخره آقای 
ضرغامی از مدیران تربیت شده بعد 
خط  پیرو  دانشجویان  و  انقالب  از 

مقامات  اعتماد  مورد  و  بوده  امام 
بنابراین  هست.  هم  نظام  عالی 
اتفاقاً از این اتفاق استقبال می کنیم 
چون آمدن ایشان در صحنه باعث 

می شود که رقابت ها جدی تر شود. 
طرز  به  توجه  با  ایشان  خود  اما 
سرش  دارد  که  سالیقی  و  تفکر 
برای رئیس جمهوری درد نمی کند.

اگر الریجانی و ضرغامی کاندیدای 1400 شوند، ضرغامی رای می آوردآقای عارف اصال متوجه نیستند که اعتماد به اصالح طلبان کم شده است
سیدمحمد جواد ابطحی:صادق زیباکالم:

   حضرت آیت ا...خامنه ای دیروز و  در آستانه ی ایام ا... دهه  ی فجر، در مرقد مطهر بنیانگذار انقالب اسالمی و گلزار شهدای بهشت زهرا سالم ا... علیها حضور یافتند و با قرائت فاتحه برای آن عزیزان علو درجات را مسئلت فرمودند.               عکس: پایگاه اطالع رسانی رهبری

جناب آقاي سید محمود حسینی
انتصاب بجا و شایسته شما را به سمت

معاون اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
که نماد بارزی از توانایی های ارزشمند جناب عالی می باشد، صمیمانه تبریک عرض نموده

از خداوند متعال توفیق و پیشرفت روز افزون تان را مسئلت دارم.
دکتر بهرام گرمرودی نژاد رستمی

همکار محترم جناب آقای سرزهی
با نهایت تاسف و تالم مصیبت درگذشت مادر بزرگ عزیزتان را خدمت شما 

و خانواده محترم تان تسلیت عرض می نماییم. ضمنا به اطالع می رساند: مراسم تشییع  

مرحومـه کنیـز  دهشیبـی 
امروز پنجشنبه 96/11/12 ساعت 10 صبح از محل غسالخانه انجام می گردد 

و مراسم خاکسپاری ساعت 11 در محل روستای خاواز از توابع شهر مود برگزار می شود.

همکارانتان در روزنامه آوای خراسان جنوبی

 شرکت آب و فاضالب روستایی خراسان جنوبی در نظر دارد مناقصه هایی با موضوعات ذیل برگزار نماید:
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1( زمان دریافت اسناد مناقصه: 1396/11/12 الی 1396/11/17
2( تاریخ ارسال پیشنهادات :  ساعت 14 روز دوشنبه مورخ 1396/11/30

3( تاریخ بازگشایی پاکت ها: ساعت 9صبح روز پنجشنبه مورخ 1396/12/03
4( رشته و حداقل رتبه پیمانکار: آب - پایه 5

5( محل بازگشایی پاکت ها: بیرجند، بلوار شهدای عبادی ، ضلع غربی سازمان جهاد کشاورزی 
شرکت آب وفاضالب روستایی استان خراسان جنوبی- سالن جلسات 

 ضمناً : کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها 
 از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ستاد ) به آدرس www.setadiran.ir( انجام خواهد شد.
این شرکت در رد یا قبول پیشنهادات برابر قوانین و مقررات مربوطه مختار می باشد برای کسب 
اطالعات بیشتر از شرایط شرکت در مناقصه و مشخصات پروژه به وب سایت شرکت آب و فاضالب 
 روستایي خراسان جنوبي )www.abfar-kj.ir( و یا وب سایت پایگاه ملي اطالع رساني مناقصات

 )iets.mporg.ir( مراجعه ویا با شماره 8-32214752- 056 اداره امور حقوقي و قراردادها تماس 

حاصل فرمایید.

مناقصه  های عمومي یک مرحله اي 
شماره  96-1072 ، 96-1073  

تجدید مناقصه های 1042/1-96 و 96-1051/1   وزارت نیرو
 شرکت آب و فاضالب 
شماره:67/1130            تاریخ: 1396/11/10            شماره شناسه: 136599روستایی خراسان جنوبی

روابط عمومی شرکت آب و فاضالب روستایی خراسان جنوبی

همکار گرامی جناب آقای قوسی
 با نهایت اندوه غم از دست دادن مادربزرگ گرامی تان را خدمت شما و خانواده محترم تان
تسلیت عرض نموده، از درگاه باریتعالی برای آن مرحومه رحمت و مغفرت الهی و برای 

تمامی بازماندگان صبر و بردباری آرزومندیم.

همکارانتان در روزنامه آوای خراسان جنوبی

همکار گرامی و برادر داغدیده  

جناب آقای محمود پاسبان گل
معاون محترم پشتبانی بنیاد مسکن انقالب اسالمی خراسان جنوبی

فقدان عزیزان، درد جانکاهی است که تحمل آن جز با عنایت پروردگار و اعطای صبر و بردباری 
از جانب حضرتش میسر نیست. ضایعه اسفناک درگذشت مادر گرامی تان را حضور شما 
و کلیه بازماندگان گرامی آن مرحومه تسلیت عرض نموده، برای آن فقیده سعیده عزت ابدی 

و برای کلیه سوگواران صبر و شکیبایی آرزومندیم.

روابط عمومی و پایگاه بسیج بنیاد مسکن انقالب اسالمی خراسان جنوبی

بدینوسیله به اطالع مؤدیان ذیل الذکر می رساند 
طبق رأی هیئت حل اختالف مالیاتی و در اجرای ماده 208 قانون مالیات های مستقیم، 
به این افراد ابالغ می گردد برابر برنامه زمان بندی اعالمی با مراجعه به اداره امور مالیاتی 
شهرستان سرایان واقع در خیابان شورا، در کمیسیون حل اختالف مالیاتی شرکت نمایند. 

بدیهی است این آگهی در حکم ابالغ به مؤدی محسوب می گردد.

ف
نام و ردی

ینام خانوادگی
 مل

حوزه فعالیت کد
مؤدی

سال 
عملکرد

زمان و مکان 
کمیسیون

داود علیاری1

09
52

13
90

49

25 :16 اداره امور مالیاتی 1394مشاغل
شهرستان سرایان

1391مشاغل-علی کریم زاده2
20 : 16 اداره امور مالیاتی 

شهرستان سرایان

10 : 16 اداره امور مالیاتی 1392مشاغل-شهرام محمدی3
شهرستان سرایان

روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی

سه:
شنا

ره 
شما

13
65

93
 

ما داغ فراق دیده ایم            افسانه غم شنیده ایم
  اما غم تو جگرگداز است      دردیست که غصه اش دراز است    
 مراسم اولین سالگرد درگذشت خادم الحسین )علیه السالم(

 شـادروان کـاظم  بقـایی فـرد
 امروز پنجشنبه 96/11/12 از ساعت 14/30 الی 15/30 در 
محل مسجد رضوی )خیابان 17 شهریور( برگزار می گردد. 

خانواده مرحوم 


