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سرمقاله

عدالت اجتماعی، حلقه ای 
مفقوده در تصمیم برای استانها

*هرم پور

مقام  دیروز  سخنرانی  تاریخی  و  مهم  فرازهای   
معظم رهبری و تأکید ویژه ایشان در خصوص بحث 
عقب ماندگی از عدالت اجتماعی، واقعیت غیرقابل 
کتمانیست که این روزها بخشی از آن را در البالی 
تصمیم ها و برنامه ریزی ها... ) ادامه  سرمقاله در صفحه 2 (

رهبر معظم انقالب اسالمی: 
اشرافی گری و بی توجهی به مستضعفان 

حرکاتی ضدانقالبی است

علیرضا محجوب:
بجای برخورد با معترضان باید

مدیران متخلف بانک ها را مجازات کرد

سید یحیی رحیم صفوی:
ایران باید هزینه هایی که 

در سوریه کرده را برگرداند

حسین کمالی: 
عملکرد  دولت بر آرای اصالحات

تاثیر خواهد گذاشت 
 صفحه 2 صفحه 2 صفحه 2 صفحه 2

آموزش های مدیریت بحران با همکاری کانون های فرهنگی هنری برگزار شود/علت حریق در منطقه گردشگری کال آب بشرویه در دست بررسی است/ استان باید از فرصت بازار افغانستان برای صادرات محصوالت آي.تي استفاده کند /   صفحه 7

 مسئوالن برای برطرف کردن مشکالت خوسف تالش کنند
استاندار با بیان اینکه بیمارستان ۳2 تختخوابی به یک مجموعه کوچکتر تبدیل شود تا از محل اعتبارات داخلی بتوان 
این بیمارستان را ۱۸ ماهه تکمیل کرد گفت: بیمارستان خوسف هر چه زودتر به پلی کلینیک تخصصی تبدیل و 

بهره برداری شود. مروج الشریعه در سفر به خوسف در ستاد راهبردی اقتصاد مقاومتی اظهار کرد: ... مشروح در صفحه ۷

شهردار در صبحانه ورزشی آوا خبر داد:

ایجاد توازن منطقه ای 
بین جنوب و شمال 

شهر  بیرجند
شهردار بیرجند فضاها و زمین های ورزشی را در 
گذار  تاثیر  بسیار  محالت  ورزش  توسعه  راستای 
دانست و  گفت : زمین هایی مختصر با قابلیت کار 
ورزشی را هم شناسایی و و متناسب با آن فضای 

ورزشی ایجاد خواهیم کرد ... مشروح در صفحه ۳

عطر شهادت در آسمان استان
ورود پیکر ۱۲ شهید گمنام به خراسان جنوبی

مراسم تشییع و تدفین پیکر شهدای گمنام در بیرجند همزمان با شهادت حضرت زهرا)س(برگزار می شود / صفحه ۷

برای آنان که به نیکویی زیستند، مرگ نقطه پایان نیست

مدیر عامل محترم شرکت مهندسی افضل شرق
جناب آقای مهندس محمدرضا اسماعیلی

مصیبت درگذشت پدر عزیزتان را خدمت شما 
و خانواده محترم تسلیت عرض نموده 

از خداوند منان برای آن عزیز سفر کرده علو درجات 
و برای بازماندگان محترم صبر و شکیبایی آرزومندیم.

حسن محمدی و فرزندان

به مناسبت چهلمین روز درگذشت 

شادروان برات ا... جناغی 
جلسه یادبودی امروز دوشنبه 96/۱۱/30 

از ساعت ۱4/30 الی ۱5/30 در محل مسجد مرتضوی )مصادف با 
شب شهادت حضرت فاطمه زهرا )س(( برگزار می گردد. 

از طرف خانواده مرحوم

به مناسبت اولین سالگرد درگذشت 

مرحوم حاج عباس عباسی 
جلسه یادبودی فردا سه شنبه 96/۱۲/۱ از ساعت 
9 الی ۱0 صبح در محل هیئت ابوالفضلی )مصلی( 
برگزار می گردد، تشریف فرمایی شما سروران ارجمند 

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

خانواده های عباسی و سایر بستگان

ی(
لباق

هوا
( به مناسبت هفتمین روز درگذشت 

همسری دلسوز و پدری مهربان بزرگ خاندان مرحوم مغفور

 شـادروان محمـد اسماعیلـی 
جلسه ترحیمی روز سه شنبه 96/۱۲/0۱ از ساعت 3 الی 4 

بعدازظهر در محل مسجد علی بن ابیطالب )ع( 
برگزار می گردد، حضور شما خواهران و برادران گرامی در این جلسه 
موجب شادی روح آن مرحوم و تسلی خاطر بازماندگان خواهد بود. 

خانواده های اسماعیلی و سایر بستگان

جناب آقای دکتر علی اسماعیلی
انتصاب بجا و شایسته جناب عالی را به سمت

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری خراسان جنوبی
که حاصل توانمندی، تجربه و درایت شما می باشد، صمیمانه تبریک عرض 

نموده و شایسته است از زحمات و تالش های ارزنده 
جناب آقای محمد حسینی در دوران تصدی معاونت سیاسی، امنیتی

 و اجتماعی استانداری قدردانی نماییم
 توفیقات روز افزون شما بزرگواران را از خداوند متعال خواستاریم.

هیئت مدیره و مدیرعامل اتحادیه شرکت های تعاونی کشاورزی 
دامداران آریان خراسان جنوبی

پرداخت قبوض نوسازی همزمان با مراجعه ماموران اداره پست به درب منازل صورت می پذیرد. جهت کسب اطالعات بیشتربه سایت شهرداری بیرجند به نشانی
مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری بیرجند www.birjand.ir  مراجعه فرمایید.

یک سازمان دولتی در استان خراسان جنوبی در نظر دارد اموال مشروحه ذیل را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند. متقاضیان می توانند جهت بازدید و دریافت فرم 
شرایط شرکت در مزایده و لیست کامل اموال و زمان و محل اعالمی مراجعه و یا جهت کسب اطالعات با شماره 32400003 با کد 056 تماس حاصل نمایند. 

1- تعداد 90 دستگاه خودرو )سنگین، سبک، موتورسیکلت(
2- زمان بازدید: به مدت 3 روز اداری از تاریخ 96/12/06 لغایت 96/12/08 از ساعت 9 الی 14

3- محل بازدید: کیلومتر 12 جاده بیرجند- زاهدان، روبروی ایست و بازرسی  شوکت آباد، پارکینگ مرکزی شورای هماهنگی
4- محل تسلیم پیشنهادات: کیلومتر 12 جاده بیرجند- زاهدان، روبروی ایست و بازرسی شوکت آباد، پارکینگ مرکزی شورای هماهنگی

5- ضمنا بازدید کنندگان محترم جهت اطالع از زمان برگزاری کلیه استان ها می توانند به سایت www.dchq.ir  در صفحه اصلی- منو اصلی- بخش مزایده، مناقصه مراجعه نمایند.

شماره شناسه: ۱436۲9آگهی مزایده شماره 56

ساالنه  عوارض  قبیل:  از  جانبی  های  هزینه  کلیه 
شهرداری، خالفی، مالیات مشاغل و نقل و انتقال سند و 
سهم هزینه های مربوط به برگزاری مزایده به عهده برنده 

مزایده خواهد بود

ساختمان دو طبقه )تازه ساز( 
محدوده آخر غفاری، معلم 

پاسداران، مدرس
09335611664

خریـــداریـــم

شهادت حضرت فاطمه زهرا )س( بر تمامی مسلمین تسلیت باد
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آمار قابل تامل از کودک آزاری جنسی در ایران

 رئیس اورژانس اجتماعی سازمان بهزیستی کشور با اشاره به گزارش 16هزار مورد کودک آزاری در 6 ماه اول امسال به اورژانس اجتماعی، گفت: خانواده ها از ترس امنیت و آبرو خیلی از موارد کودک آزاری 
جنسی را گزارش نمی کنند. رئیس اورژانس اجتماعی کشور با اشاره به 14 هزار و 599 مورد همسر آزاری در 6ماهه اول امسال بیان داشت: در بحث کودک آزاری هرچه سن کودک پایین تر باشد چون به 

لحاظ جسمانی وابسته است، وضعیت حادتر است. جعفری گفت: ٢9 درصد موارد کودک آزاری، جسمی و ٣ درصد جنسی بوده است که خانواده از ترس امنیت و آبرو خیلی از موارد را گزارش نمی کنند.

عدالت اجتماعی، حلقه ای 
مفقوده در تصمیم برای استانها

*هرم پور

...)ادامه  سرمقاله از صفحه اول(  در خصوص استانهای کشور 

هم می توان دید. بارها در همین ستون و در قالب  
نوشته های  مختلف تأکید کرده ایم که مالک های 
برنامه ریزی و تصمیم سازی برای استانهای کشور، قطعًا  
می باید تغییر اساسی باید. این در حالیست که متأسفانه 
هنوز هیچ تعریف درستی از عدالت در تصمیم ها، چه در 
تصمیم های اقتصادی و چه در تصمیم های اجتماعی 
برای استانها به چشم نمی خورد. در این میان، واقعیت 
آن است که استانی محروم مثل خراسان جنوبی،  نه 
تشنه واژگان،  که تشنه حقیقت عدالت در عرصه های 
مختلف است و شاید بتوان گفت تحمیل بی عدالتی 
های تاریخی به این استان و مردم شریفش، سبب ساز 
محرومیت های مضاعف و بسترساز عقب ماندگی های 
تاریخی شده است. در کشوری که هنوز مالک اصلی 
بودجه گیری های ساالنه،  بودجه ریزی ها و  برای 
اعضای  نمایندگان،  با  مجلس  راهروهای  در  البی 
کمیسیون ها و وزراست، در کشوری که گرفتن یک 
امکان و امتیاز که حق مردم یک استان است نیازمند 
البی های گسترده و باج دهی و باج گیری های متعدد 
با معاونین وزراتخانه هاست و در کشوری که قلم ها 
بیشتر از قدم ها و حرف ها بیشتر از عمل ها و قول ها 
بیشتر از اقدام ها کارساز است، قطعاً تا رسیدن به عدالت 
اجتماعی مطلوب فاصله ها زیاد و مسیرها طوالنیست. 
بیانات مهم دیروز رهبری، حرف های دل مردم این 
استان و واگویه های عمیق ذهنی و قلبی همه ی ما بود. 
مایی که علیرغم همه ی دلبستگی ها به نظام و کوبیدن 
سیلی های پیاپی محکم به دهان دشمن در راهپیمایی 
ها و مراسم ها و مناسبت ها، نسبت به بی عدالتی های 
معمول و مرسوم در جریان توجه به استانها گالیه مندیم 
و انتقاد داریم. راه اصلی و مسیر طالیی برون رفت از 
چنین شرایطی چیست؟ ما معتقدیم و تقریبا ًتجربه 
ی سالهای اخیر ما نیز نشان می دهد که در این راه 
امیدی به مدیران و مسؤوالن استان نباید داشت، امید 
داشتن به برخی از این عزیزان، تلف کردن وقت و راه به 
بیراهه رفتن است، به واقع آن دلسوزی، همت، صالبت 
و دغدغه مندی الزم در بسیاری از آنها وجود ندارد که 
بتوان شانه به شانه آنها مسیر توسعه را پیمود. اما مردم، 
اساسی ترین و مورد اعتماد ترین عنصر پیمودن این راه، 
با دغدغه مندی، دقت و دلسوزی و نیت خالص و توان 
و ظرفیت باال می توانند در مسیر توسعه استان مبتنی 
بر عدالت اجتماعی گام بردارند. مردم، نیازمند روشنی 
بخشی، هدایت ذهنی و یافتن آگاهی الزم برای نقشه 
خوانی مناسب از مسیر حرکتند. این مهم، نیازمند حضور 
رسانه ها، به ویژه جراید استانی و مسیریابی صحیح و 
مقصدنمایی مطمئن و مستمر و مورد اعتماد از سوی 
آنان است. اینک در مسیر توسعه عدالت محور استان، 
ما نیز می باید بارسنگین تری بر دوشمان احساس 
کنیم و در این راه، در کنار مردم که بزرگ ترین شبکه 
رسانه ای استان هستند، راه دشوار توسعه را بپیماییم.     
)لطفا نظر و پیشنهاد خود در رابطه با یادداشت های 
روزنامه را به شماره 09٣0494٣8٣1 ارسال فرمایید(   

کسر خدمت و معافیت فقط 
برای ایثارگران ۲۸ و ۲۹ ماهه

ناجا:طبق اصرار  جانشین سازمان وظیفه عمومی 
امسال  ساله  پنج  برنامه  به  توجه  با  و  مجلس 
 ٢9 و   ٢8 دارای  که  کسانی  نفر  هزار   ٢0 فقط 
کسری  می شوند.طرح  معاف  باشند  ایثارگری  ماه 
است. شده  ملغی  بود  این  از  قبل  تا  که  خدمت 
متولدین ۷٢  شامل  فقط  قبلی  کسر خدمت های 
به قبل که تا 19 آذر 96 ثبت نام کرده اند، می شود.

 بیکاری پاییز ۱۱.۹ درصد اعالم شد

پاییز  بیکاری  ایران، نرخ  آمار  براساس اعالم مرکز 
قبل  فصل  به  نسبت  که  شد  اعالم  درصد   11.9
طرح  براساس  است.  داشته  کاهش  درصد   0.9
منتشر  ایران  آمار  مرکز  که  کار  نیروی  آمارگیری 
بیشتر  و  ساله   10 افراد  بیکاری  نرخ  است  کرده 
تشکیل  را  کشور  فعال  جمعیت  از  درصد   11.9
مشابه  فصل  به  نسبت  شاخص  این  می دهد. 
فصل  به  نسبت  و  کاهش  درصد   0.4 قبل  سال 
است.همچنین  یافته  افزایش  درصد   0.٢ گذشته 
در پاییز سال جاری 40.1 درصد جمعیت 10 ساله 
یعنی در  بوده اند  فعال  اقتصادی  نظر  از  بیشتر  و 
روند  بررسی  دارند.  قرار  بیکاران  و  شاغالن  گروه 
که  می دهد  نشان  اقتصادی  مشارکت  تغییرات 
این شاخص نسبت به فصل مشابه سال قبل ٢.1 
درصد افزایش و نسبت به فصل گذشته )تابستان 
است. داشته  کاهش  درصد   0.9  )1٣96 سال 

ال جی هم مشمول رجیستری شد  

برنامه  یک  در  که  جهرمی  آذری  محمدجواد 
تلویزیونی حضور یافته بود، با بیان اینکه طرح ثبت 
یا رجیستری در حوزه ساماندهی  تلفن های همراه 
روز  از  گفت:  شده،  اجرا  همراه  گوشی های  واردات 
شنبه وارد فاز پنجم این طرح شدیم و گوشی های 
قرار  طرح  این  پوشش  در  ال جی  شرکت  ساخت 
گرفتند. بنا به برنامه ریزی ها نیز پیش از پایان سال 
شد. خواهند  طرح  این  شامل  برندها  تمامی   96

بانک ها اطالعات غلط به مشتریان ندهند

مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی در نامه ای به بانک ها 
و موسسات اعتباری با تاکید بر ضرورت رعایت مفاد 
به پرداخت نرخ  ارزی نسبت  اجرایی بسته  ضوابط 
هشدار  سپرده  گواهی  در  درصد  از ٢0  باالتر  سود 
مرکزی،  بانک  اعتبارات  کل  مدیر  گفته  به  داد. 
 ٢0 گواهی  این  ساالنه  علی الحساب  سود  نرخ 
بود.  درصد و پرداخت آن در مقاطع ماهانه خواهد 
بازخرید قبل از سررسید گواهی یاد شده در شعب 
بانک عامل، با نرخ 14 درصد ساالنه خواهد بود و 
و  نیست  به هیچ وجه ممکن  باالتر  نرخ  پرداخت 
با هرگونه تخلف در این زمینه، برخورد خواهد شد.

سرمقاله

 باید با بانک ها  و سیاست گذاران این عرصه برخورد شود

محجوب گفت:ما نباید با معترضان برخورد می کردیم بلکه 
باید با بانک ها، مدیران آنها و سیاست گذاران این عرصه 
برخورد می کردیم. ببینید بیشتر مردم امکان دارد به بیکاری 
اعتراض داشته باشند یا به فقر، اما کسی که مال خود را 
در جریان این قمارهای رایج اقتصادی ما باخته است، قطعًا 
شدت و حدت بیشتری در اعتراضات خود خواهد داشت. فرد مال باخته می بیند کل 
سرمایه اندوخته خود در سالیان عمرش را در مدت کوتاهی از دست داده، لذا آرام نمی گیرد.

واکنش حبیبی به سخنان روحانی در راهپیمایی 22 بهمن

 دبیر کل حزب موتلفه اسالمی با اشاره به بخشی از 
امسال  بهمن  مراسم ٢٢  در  رئیس جمهور  سخنان 
پاسخگوی  سازی  حاشیه  جای  به  روحانی  گفت: 
اساسی  قانون  در  رئیس جمهور  وسیع  اختیارات 
ربطی  جمهور  رئیس  سخنان  افزود:  باشد.وی 
پرسی« سخن  »همه  و  بست«  »بن  از  او  نداشت.  حماسی  این حضور  به 
ندارد. قرار  ایران  ملت  راه  سر  در  بن بستی  هیچ  که  حالی  در  آورد  میان  به 

ایران باید هزینه هایی که در سوریه کرده را برگرداند

سرلشکر صفوی گفت: ایران هم بایستی هزینه هایی که 
در سوریه کرده است را برگرداند و سوری ها این آمادگی را 
دارند که از نفت، گاز و معادن فسفات سوریه ]این هزینه ها را 
برگرداند[. تصور من این است که درست است که ما هزینه 
کردیم اما ایران و روسیه برنده این صحنه هستند؛ روس ها 
قرارداد 49 ساله با سوریه بستند. به نظرم ایران هم می تواند با دولت سوریه قرارداد 
طوالنی مدت سیاسی و اقتصادی داشته باشد و هزینه هایی که کرده است بازگرداند 

خاتمی: فرزند یک روحانی حرف ضدانقالب می زند

امام جمعه موقت تهران با تأکید بر اینکه مراقب دین 
فرزند و خانواده باشید و نگویید وقت نداریم گفت: آن ها 
بصیرت افزایی کنید و آن ها را رها نکنید.احمد خاتمی 
با تأکید بر اینکه برای دشمن فتح الفتوح است که 
فرزند یک روحانی حرف ضدانقالب را می زند گفت: 
اگر از دستتان دررفت و نصیحت اثر نکرد از آیت ا... مشکینی و خزعلی درس 
بگیرید و به صراحت بگوییم خط من جدا است و از فرزند منحرف دفاع نکنید.

عملکرد  دولت بر آرای اصالحات تاثیر خواهد گذاشت 

کمالی گفت: مردم با امیدواری و با انتظاراتی که از اصالح 
طلبان داشتند به ما روی آورده و رای دادند. مردم امروز 
می خواهند اثرات مثبت آن را بر زندگی خود ببینند ولی 
متاسفانه این اتفاق نیفتاده است و قطعا این موضوع می 
تواند باعث ریزش رای اصالح طلبان در انتخابات آتی 
باشد.وی تاکید کرد: همچنین عملکرد دولت بر آرای اصالح طلبان در انتخابات آینده 
مجلس اثر خواهد گذاشت چرا که دولت با رای اصالح طلبان روی کار آمده است. 

هاشمی: مخالفت ها با »رفراندوم« سیاسی است نه حقوقی

 سید محمد هاشمی،گفت: درخواست روحانی برای 
برگزاری رفراندوم چیزی خالف قانون اساسی نیست. 
همه پرسی یکی از اصول دموکراسی است و از این جهت 
اشکالی در پیشنهاد به برگزاری آن وجود ندارد. نمایندگان 
مجلس با توجه به فضای موجود چون خود می خواهند 
تصمیم گیر سیاسی باشند می ترسند بجای خودشان مردم تصمیم بگیرند. در اصل 
این اعتراضات یک رقابت سیاسی است بیش از اینکه منطق حقوقی داشته باشد.

معظم  رهبر  ای  خامنه  ا...  آیت  حضرت 
در  )یکشنبه(  دیروز  صبح  اسالمی  انقالب 
و  متدین  مردم  از  نفر  هزاران  پرشور  دیدار 
با  حضور  علت  کردند:  عنوان  تبریز،  انقالبی 
بروز  را  امسال  راهپیمایی  در  مردم  انگیزه تر 
دشمنی های گوناگون از داخل و خارج از جمله 
از جانب امریکا و برخی همسایگان ناخلف و 
ای خامنه  ا...  آیت  خواندند.حضرت   بدعهد 
در ادامه افزودند: »اشرافی گری و امتیاز طلبی 
و  المال«  بیت  به  مباالتی  »بی  مسئوالن«، 
حرکاتی  مستضعف«،  طبقه  به  توجهی  »بی 
ضدانقالبی است و همه تشکیالت نظام باید با 
این نگاه به سمت اهداف انقالب حرکت کنند.
ایشان مهمترین آفت همه انقالب ها را »ارتجاع« 
به  بازگشت  و  توقف  سست شدن،  معنای  به 
اوضاع قبلی خواندند و خاطرنشان کردند: تقریبًا 
همه انقالب های شناخته شده جهان در همان 

اند. شده  دچار  بلّیه  این  به  نزدیک  سالهای 
مردم گله مندند اما پای انقالب و نظام 
ایستاده اند؛ ما کامالً در جریان گله ها و 

ِشکوه های مردم هستیم
رهبر انقالب اسالمی، علت حضور با انگیزه تر 
مردم در راهپیمایی امسال را بروز دشمنی های 
جانب  از  جمله  از  خارج  و  داخل  از  گوناگون 
بدعهد  و  ناخلف  همسایگان  برخی  و  امریکا 
خواندند و افزودند: البته مردم به برخی مسائل 
جاری کشور انتقاد دارند و ما کاماًل از انتقادها، 
اما  مطلع هستیم  آنها  و شکوه های  گالیه ها 
وقتی پای انقالب و نظام در میان است، مردم 
اینگونه در دفاع از انقالب به صحنه می آیند.
انتقاد مردم، فقط از دولت و مجلس و 
قوه ی قضائیه نیست؛ ممکن است از 
شخص حقیر هم انتقاد داشته باشند
از  ناشی  را  مردم  خردمندانه  حضور  ایشان، 

وجود »آگاهی انقالبی« و »کمال سیاسی« در 
ملت و توانایی آنها در تفکیک »نظام انقالبِی 
دیوانساالری  »تشکیالت  با  امامت«  و  امت 
کشور« دانستند و گفتند: نه فقط از دولت و 
قوه قضائیه و مجلس، بلکه ممکن است فردی 
از شخص حقیر نیز انتقاد داشته باشد اما انتقاد 
هیچ منافاتی با ایستادگی پای نظام اسالمی 
و انقالبِی برآمده از پایداری ملت و فداکاری 
صدها هزار شهید ندارد و به همین علت، مردم 
می کنند. دفاع  انقالب  این  از  وجود  همه  با 

تکیه به بیگانه خطرناک است
برد  بهره  بیگانه  از  باید  گفتند:  انقالب  رهبر 
از  اعتماد و تکیه کرد چرا که  او  به  نباید  اما 
مسلط  کشور  سرنوشت  بر  مختلف  راههای 
مسئله  این  باید  مسئوالن  همه  و  شود  می 
باشند. داشته  توجه  کانون  در  را  مهم  بسیار 

مسئله موشکی ایران به دشمنان چه 
ربطی دارد؟

از  شدید  انتقاد  با  اسالمی  انقالب  رهبر 
دشمنانی که با جنگ افزارهای خود بشریت 
را تهدید می کنند اما با توان موشکی ایران 
به  مسئله  این  افزودند:  کنند،  می  مخالفت 
دارد؟ شما می خواهید ملت  ربطی  شما چه 
از خود  دفاع  امکانات  دیگر  و  ایران موشک 
بگویید.ایشان  زور  او  به  تا  باشد،  نداشته  را 
افزودند: ما البته مسائلی همچون بمب هسته 
ای و سالح کشتار جمعی را حرام می دانیم 
اما هر چیز دیگری را که الزم داشته باشیم، با 
قدرت دنبال می کنیم.رهبر انقالب در بخش 
پایانی سخنانشان، استمرار و استحکام نظام 
اقدام  و  توطئه  سال  چهل  وجود  با  اسالمی 
دلیل   بهترین  را  خبیث  و  مستکبر  دولتهای 
تأکید  و  خواندند  اسالمی  جمهوری  اقتدار 

کردند: تهدیدات و حرفها و نقشه های علنی 
بدون  اما  دانیم  می  را  دشمنان  غیرعلنی  و 
لحظه ای تردید تأکید می کنیم نظام اسالمِی 
خواهد  تر  قوی  روز  به  روز  مردم،  بر  متکی 
می گفت  خمینی  امام  که  همانگونه  و  شد 
بکند« تواند  نمی  غلطی  هیچ  »امریکا 

رهبر معظم انقالب اسالمی: اشرافی گری و بی توجهی به مستضعفان حرکاتی ضدانقالبی است

جزئیات حذف یارانه پردرآمدها در سال ۹۷
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه 9۷ جزئیات حذف یارانه پردرآمدها در سال 9۷ را 
تشریح کرد.وی افزود: دولت پیشنهاد کرده بود که یارانه ٣٣ میلیون ایرانی را حذف کند، 
اما نمایندگان مجلس آن را کاهش دادند و یارانه کمتر از ٣٣ میلیون نفر در سال آینده 
حذف می شود؛ البته دولت با میزان سقف پیش بینی شده درآمدی از هدفمندی یارانه ها، 
ناچار به حذف یارانه پردرآمدهاست که باید آنها را شناسایی و یارانه شان را حذف کند.
وی  تصریح کرد: سازوکارهای شناسایی افراد پردرآمد در دولت وجود دارد، مجلس هم 
در این امر به دولت حتما کمک های الزم را در موضوعات کارشناسی ارائه خواهد کرد.

سامانه نقل و انتقال فیش حج تمتع فعال شد
روابط عمومی سازمان حج و زیارت طی اطالعیه ای در این خصوص اعالم کرد: 
دارنده )انتقال دهنده( و انتقال گیرنده فیش حج جهت ارائه درخواست و انجام 
فرآیند نقل و انتقال فیش های حج می توانند با مراجعه به نزدیکترین دفتر خدمات 
زیارتی به محل سکونت خود نسبت به ثبت رسمی انتقال فیش حج اقدام کنند.

این اطالعیه می افزاید: طبق مقررات شخص انتقال دهنده و انتقال گیرنده فیش 
حج برای ثبت انتقال باید شخصا به همراه اصل قبض، کارت ملی و شناسنامه 
به یکی از دفاتر خدمات زیارتی مورد تایید سازمان حج و زیارت مراجعه کنند.

استخدام ۱۸ هزار معلم جدید در آموزش و پرورش
آینده  هفته  دو  ظرف  احتماال  گفت:  پرورش  و  آموزش  وزیر  فارس/ 
سهمیه جدیدی را برای آزمون استخدامی اعالم خواهیم کرد. بر روی 
تعداد اختالف نظر وجود دارد اما حول و حوش 18 هزار نفر خواهد بود و 
در فروردین ماه 9۷ امیدوارم آزمون برگزار شود. وزیر آموزش و پرورش 
در خصوص حذف آزمون در دبستان ها گفت: فردا به حضور نمایندگان 
می رسم و توضیحاتی درباره مصوبه حذف آزمون به آنها ارائه خواهم 

داد که نگرانی های آنها برطرف شود.

آگهی مناقصه های شماره ۹6/2۸ و ۹6/2۹
شماره شناسه : ۱4360۸

مبلغ تضمین شرکت در مناقصهموضوع مناقصهشماره مناقصه

388/000/000 ریالنگهداری، توسعه و ارائه خدمات مشتریان مخابرات قاین طبق شرایط منظم به طرح قرارداد96/28

120/000/000 ریالنگهداری، توسعه و ارائه خدمات مشتریان مخابرات سرایان طبق شرایط منظم به طرح قرارداد96/29

شرط تهیه اسناد: کلیه شرکت های واجدشرایط با واریز مبلغ 200/000 ریال برای هر مناقصه به حساب سیبا شماره 0106034398001 بانک ملی می توانند در 
مناقصه شرکت نمایند.  مهلت تهیه اسناد: از تاریخ 96/11/30 تا پایان وقت اداری 96/12/9 و تحویل اسناد پایان وقت اداری 96/12/19 و بازگشایی پاکت ها مورخ 
96/12/22 تضمین: تضمین شرکت در مناقصه به شرح فوق و به صورت ضمانت نامه بانکی یا چک تضمین شده بانکی و یا واریز نقدی به حساب سیبا بانک ملی 
مرکزی به شماره 0106034398001 به نام مخابرات خراسان جنوبی می باشد.  محل تهیه اسناد: بیرجند - بلوار پاسداران- میدان  جانبازان - مخابرات خراسان 

مخابرات منطقه خراسان جنوبیجنوبی - اتاق شماره 124  تلفن تماس: 32424000 - 056 و فاکس 32424004 - 056

شرکت آب و فاضالب روستایی خراسان جنوبی در نظر دارد مناقصه هایی با موضوعات ذیل برگزار نماید:.

ف
موضوع مناقصه شماره مناقصهردی

مبلغ برآورد

نوع تضمین و مبلغ )ریال(
دت)ریال(

رشته و حداقل رتبه م
پیمانکاري

196-1062/1
مجتمع آبرسانی آهنگران )خط انتقال 
4,655,948,653اردکول و ولی آباد( شهرستان زیرکوه

ضمانت نامه معتبر
آب - پایه 65 ماه به مبلغ232,000,000

1,935,286,093مجتمع آبرسانی گمنج شهرستان زیرکوه296-1063/1
ضمانت نامه معتبر

آب - پایه 25 ماه به مبلغ97,000,000

2,324,484,540مجتمع آبرسانی شیرگ شهرستان زیرکوه 396-1081
ضمانت نامه معتبر 

آب - پایه 45 ماهبه مبلغ116,500,000

زمان دریافت اسناد مناقصه: 1396/11/30 الی 1396/12/06          تاریخ ارسال پیشنهادات :  ساعت 12 روز پنجشنبه مورخ 1396/12/17
تاریخ بازگشایی پیشنهادها: ساعت 9 صبح مورخ 1396/12/20       محل بازگشایی پاکت ها: بیرجند ، بلوار شهدای عبادی ، ضلع غربی سازمان جهاد کشاورزی 

شرکت آب و فاضالب 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 و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای 
الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. به پیشنهادهای واصله خارج از درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ترتیب اثر داده نخواهد 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 و یا با شماره 32214752-8- 056

روابط عمومی شرکت آب و فاضالب روستایی خراسان جنوبی اداره امور حقوقي و قراردادها تماس حاصل فرمایید.   

وزارت نیرو 
شرکت آب و فاضالب روستایی 

خراسان جنوبی

   تجدید مناقصه های عمومي یک مرحله اي شماره  ۹6-۱062/۱ ، ۹6-۱063/۱
و مناقصه عمومی یک مرحله ای ۹6-۱0۸۱

شماره: 67/1177           تاریخ:  1396/11/28   شناسه: 143665

آگهـی فراخـوان مناقصـه عمومـی 
» در این سال ها که با خشکسالی مواجه هستیم با کشت محصوالت کم آب طلب  و صرفه جویی در مصرف آب نقش موثری در حفاظت از 

این منابع آبی داشته باشیم«

نجات آب
کشاورزی در
گرو آگاهی

شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی در نظر دارد :
 از طریق فراخوان مناقصه عمومی نسبت به انتخاب پیمانکار واجد صالحیت در 
مناقصه ای با مشخصات ذیل اقدام نماید. نام و نشانی مناقصه گذار:  شرکت 
آب منطقه ای خراسان جنوبی به آدرس بیرجند - خیابان پاسداران - پاسداران 
30  تلفن:  4-32445590      مشخصات پروژه:  1- موضوع مناقصه: عملیات 
غدیر  نفری  استادیوم 15000  اطراف  سطحی  های  آب  آوری  جمع  اجرایی 
شهرستان بیرجند.   2- خالصه فعالیت: احداث دیوار ساحلی سنگ و مالت 
به طول 600 متر، ارتفاع 1/8و عرض و ارتفاع پی کنی 1/2 متر در یک سمت 
رودخانه عبوری از محدوده استادیوم 15000 نفری بیرجند و ... .  ب: منابع تامین 
مالی: طرح های بازسازی سیل بند استادیوم ورزشی 15000 نفره بیرجند و 
مطالعه و اجرای ساماندهی رودخانه های استان به شماره های 014ج1307005و 
001ج1307005)اسناد خزانه اسالمی یا اوراق مشارکت( و سایر ردیف های 

اعتباری مرتبط   پ: کارفرما: شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی 
 مبلغ برآورد اولیه : حدود 3,950 میلیون ریال )بر اساس فهرست بها پایه رشته 

آبیاری و زهکشی سال 1396(
شرایط متقاضی 

صالحیت های الزم: آب و ابنیه با پایه و ظرفیت مجاز 

نوع و مبلغ تضمین  مدت پیش بینی انجام خدمات:  4  ماه شمسی  
مبلغ  به  بانکی  نامه  ضمانت  فقره  یک  کار:  ارجاع  فرآیند  در  شرکت 
198,000,000 )یکصد و نود و هشت میلیون( ریال دارای حداقل 3 ماه اعتبار 
به نفع شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی زمان و محل دریافت و تحویل 
تا 1396/12/06  تاریخ 1396/11/30  از  پیمانکاران متقاضی  اسناد مناقصه: 
نشانی به  دولت  الکترونیک  تدارکات  سامانه  به  مناقصه  اسناد  دریافت   جهت 

 setadiran.ir مراجعه نمایند. مهلت تحویل اسناد: حداکثر تا ساعت 9 صبح 
روز چهارشنبه مورخ 1396/12/16 خواهد بود. تاریخ و محل برگزاری جلسه 
بازگشایی پاکت ها: ساعت 10 صبح روز چهارشنبه مورخ 1396/12/16 در 
محل شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی خواهد بود.  مدارک الزم برای 
دریافت اسناد: الف : فیش واریزی به مبلغ 2,180,000 ) دو میلیون و یکصد و 
هشتاد هزار (ریال ) شامل 2,000,000 ریال بابت هزینه اسناد و 180,000 ریال 
بابت مالیات بر ارزش افزوده ( که باید به حساب سیبا شماره 2175082197005 
بانک ملی شعبه مرکزی می باشد به نام شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی از 
طریق سامانه ستاد به صورت الکترونیکی پرداخت گردد. ب : عضویت در سامانه 

تدارکات الکترونیک دولت )ستاد (

 شناسه آگهی: 143654

روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی

حمل  اثاثیه منزل
 با خاور مسقف 

و کارگر ماهر
)ضمنا کارگر تنها نیز داریم(

09159639065 
 علـی آبادی 

پوشـاک بـارکد افتخار دارد با بهترین برندها و تنوع اجناس 
با قیمت مناسب در خدمت شما همشهریان عزیز باشد.

بلوار معلم- خیابان فردوسی- تقاطع سعدی

به ازای هر 100 هزار تومان خرید از ما یک هدیه رایگان بگیرید

آن کس که با دست کوتاه ببخشد، از دستی بلند پاداش می گیرد.     امام علی )علیه السالم(
بیایید در آستانه سال جدید و بهار طبیعت شادی هایمان را با نیازمنان واقعی تقسیم کنیم و 

دست های خالی آنان را با اهدای بارقه های محبت و شکوفه های مهربانی لبریز کنیم. 
مرکز نیکوکاری جواد االئمه )ع( بیرجند ضمن تشکر و سپاس از همکاری هموطنان نوع دوست همانند 

سال های گذشته در انتظار کمک های نقدی و غیر نقدی شما خیرین ارجمند می باشد.
تعداد خانواده های تحت حمایت مرکز: 500 خانواده نیازمند شهری- 1390 خانواده نیازمند 

روستایی و 163 نفر یتیم نیازمند
شماره حساب مرکز نزد بانک ملی : 0۱0۹۸3۱۸2300۹

شماره کارت مجازی: 603۷۹۹۱۸۹۹54۱60
آدرس: موسی بن جعفر)ع( 6 )صمدی 8( - داخل صحن مسجد جواد االئمه )ع( 

تلفن: 32313472-056    09151631855 - طاهری

مرکز نیکوکاری جواد االئمه )ع( بیرجند
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در  شهرداری  که  اندازه  همان  اصغری-  حسینی، 
توسعه یک شهر موثر عمل می کند، نقش آن در ایجاد 
فضای ورزشی شهر نیز انکارناپذیر است، پیرو همین موضوع 
کمیسیون  رئیس  راد  محمودی  بیرجند،  شهردار  جاوید 
ورزشی شورا، شاکری مدیر عامل سازمان فرهنگی، امور 
اجتماعی و ورزش شهرداری و کاظمی مسئول تربیت بدنی 

این نهاد مهمانان صبحانه ورزشی روزنامه آوا بودند. 
ضرورت  بر  تاکید  با  سخن  ابتدای  در  بیرجند  شهردار 
سازمان  مسلما  کرد:  عنوان  شهری  جوامع  در  ورزش 
صورت  به  ها  دستگاه  سایر  و  جوانان  و  ورزش 
بین  این  که  دارند  وظایفی  زیرساختی  و   همکاری 
شهرداری ها به عنوان دستگاه مرتبط نقش پررنگی ایفا 
می کند. وی که خود جزو جامعه ورزشی می باشد، ادامه 
سازمان  ریزی  پایه  ما،  قدم  اولین  اساس  همین  بر  داد: 
بود. رویکرد شهرداری  اجتماعی و ورزش  امور  فرهنگی، 
نیز توسعه زیرساخت ها و پرداختن به ورزش های عمومی 
و همگانی برای تمام سنین و اقشار جامعه است. به گفته 
وی در همین راستا پیشنهاد توسعه ورزش های همگانی 
به سازمان فرهنگی؛ امور اجتماعی و ورزش داده شده و 
این کار در چند پارک به شکل پایلوت در حال انجام است، 
افرادی نیز برای برگزاری مراسم صبحگاهی به صورت پاره 

وقت برای خانم ها و آقایان در حال کار هستند.

دوچرخه سواری را صرفا یک تفریح نمی بینیم

دیگر  از  را  سواری  دوچرخه  پیست  احداث  شهردار 
این  افزود:  و  دانست  شهرداری  کار  دستور  در  موارد 
پیامبر  بلوار  حاشیه  خطی  پارک  قالب  در  را  پیست 
دوچرخه سواری  که  این  کما   ، کردیم  بینی  پیش  اعظم 
ریزی  برنامه  نوعی  و  بینیم  نمی  تفریح  یک  صرفا  را 
قطعا  است.  آلودگی  بدون  نقل  و  حمل  توسعه   برای 
ایستگاه های دوچرخه سواری را نیز در آن جا تعبیه خواهیم 
کرد. جاوید به راه اندازی پیست پیاده روی در کنار پیست 
دوچرخه سواری اشاره کرد و گفت: پیست فعلی استاندارد 
نبوده و مصالح سخت آن به بدن آسیب می زند. آن چه 
که مدنظر است استفاده از مصالح نرم تر می باشد. هر چند 

اجرای این برنامه نیازمند موافقت شورا است.

شناسایی استعدادها و نخبه های ورزشی 

وی فضاها و زمین های ورزشی را در راستای توسعه 
داد:  ادامه  و  دانست  گذار  تاثیر  بسیار  محالت   ورزش 
زمین هایی مختصر با قابلیت کار ورزشی را هم شناسایی 
و متناسب با آن فضای ورزشی ایجاد خواهیم کرد. دیگر 
برنامه شهرداری شناسایی استعدادها و نخبه های ورزشی 
و ایجاد انگیزه با دادن بسته های تشویقی به آنان است.

تیم  در  ای  تاکنون حرفه  که  این  به  اشاره  با  شهردار 
به  نیز  کار  این  کرد:  خاطرنشان  ایم،  نشده  وارد  داری 
حال  این  با  گردد،  می  باز  شهر  شورای   های  سیاست 
پیشنهاد بنده این است که شهرداری وارد یک تیم نشود 

و نگاه معطوف به همه تیم های ورزشی باشد.
را  برنامه های خود  بیشتر  اجرا شدن  البته زمان  جاوید 
در سال آینده اعالم کرد و افزود: اکنون که بودجه 97 را 
 مشخص می کنیم، این برنامه ها را نیز در آن قرار خواهیم داد.

سیاست، ایجادتوازن بین منطقه ای است

وی در ادامه این باور که زیرساخت های جنوب شهر، 
نیز به  این  در شمال شهر دیده نمی شود، توضیح داد: 
باز می گردد طبیعی  ایجاد جنوب و شمال شهر  سابقه 
شده  الحاق  شهر  به  اخیرا  شهر  مهر  آنجاییکه  از  است 
بر  سیاست  ولی  باشد.  داشته  کمتری  های  زیرساخت 
این است که بودجه هایی اختصاص دهیم تا این تعادل 
متاسفانه  وی  گفته  به  شود.  ایجاد  ای  منطقه  توازن  و 
و  دارد  وسیعی  محدوده  مهرشهر  که  این  برخالف 
 قریب به 30 هزار نفر جمعیت در آن زندگی می کنند، 
کم  بسیار  آن  در  شده  بینی  پیش  خدماتی  های  سرانه 
است و طرحی که در آن تصویب شده منصفانه نیست. 
به  مهرشهر  بوستان  عمده  بخش  اختصاص  از  شهردار 
زمین های ورزشی خبر داد و افزود: کمربندی دور شهر 
نیز تا شمال شهر ادامه خواهد داشت، زیرساخت ها دیده 
شده ولی سرعت تکمیل آن به منابع اعتباری شهرداری 

بستگی دارد.

زمین ابتدای مهرشهر
به عنوان مجموعه ورزشی تفریحی

اشاره  مهرشهر  ورودی  ابتدای  وسیع  زمین  به  جاوید 
کرد و عنوان کرد: گر راه و شهرسازی با همکاری اداره 
و  مستحدثات  همراه  به  را  زمین  این  جوانان،  و  ورزش 
اراضی اطراف آن به شهرداری واگذار کند، می توان در 

آن به صورت مجموعه تفریحی و ورزشی پروژه اجرا کرد.

باید امالک بنیاد در همین شهر هزینه شود

از  توان  می  آیا  که  سوال  این  به  پاسخ  در   وی 
رئیس  گفت:  کرد،  استفاده  مستضعفان  بنیاد  های  زمین 
بنیاد مستضعفان به عقیده من فردی مثبت بوده و صد 
درصد می توان با آنان همکاری کرد. از همان ابتدا که 
وارد این شهر شدم و امالک متعدد بنیاد را دیدم حرفم 
این بود که وقتی این همه ملک این جا در اختیار بنیاد 

است باید در همین شهر هم هزینه شود . 

فضای فعلی شورای شهر بیرجند استثناست

در  خود  فعالیت  سال   17 سابقه  به  ادامه  در  شهردار 
شهرداری اشاره کرد و ادامه داد: فضای فعلی شورای شهر 
بیرجند استثناست و با تعامل،دقت نظر، اهمیت دادن و نگاه 
پیش  به جریان سیاسی خاصی  توجه  بدون  و   فراجناحی 
می روند. تنها مشکل فعلی ، کمبود منابع مالی است که 
همه شهرداری های کشور به دلیل نبود اعتبارات عمرانی 
دولتی و کاهش ساخت و ساز با آن مواجه هستند. امیدواریم 
این نقص را با همان تعامل، تفاهم و دغدغه ای که وجود 
دارد جبران کرده و با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی 
آن  کنار  در  فرآهم کنیم.  برای سرمایه گذاری  را  شرایط 
قصدا داریم از منابع بال استفاده شهرداری استفاده کنیم، 
قرار است کارهای خوبی در روزهای گوناگون در این شهر 
 انجام شود، اکنون نیز در بودجه پیش بینی شده است و 

نزدیک مردم متوجه این تغییرات خواهند شد.

هماهنگی بین ارگان ها از طریق استانداری

محمودی راد رئیس کمیسیون ورزشی شورای شهر هم 
در پاسخ به این که آیا می توان از ظرفیت سایر نهاد ها 
استفاده کرد، گفت: باید هماهنگی بین ارگان ها از طریق 
یک مرجع باالتر مانند استانداری انجام شود. مرجعی که 
استفاده  خود  ورزشی  بودجه  از  کند  موظف  را  ها  ارگان 

که  افراد  از  خیلی  وی  گفته  به  کنند.  گذاری  سرمایه  و 
اعضای شورا را می بینند از آنان طلب پول می کنند در 
این  تواند  نمی  نیست و  حالی که شورا جای درآمدزایی 
گونه کمک کند، ولی می توان با تسهیل مسیر و برقراری 
ارتباط بین بخشی و حتی در اختیار قرار دادن امکاناتی که 
شهرداری دارد، کمک کند. وی ادامه داد: اکنون ورزش 
باستانی استان پیشرفت کرده و خراسان جنوبی یا حداقل 
بیرجند با نام این ورزش بلند شده است ، در همین راستا 
باید به آن توجه بیشتری داشت. در این جا اصغری دبیر 
کانون پیشکسوتان ورزشی استان از وجود یک خّیر برای 
مستضعفان  بنیاد  گفت:  و  داد  خبر  زورخانه  گود  احداث 
اراضی متعددی دارد، یکی از همین ها حدود 3 هزار متر 
زمین در محله زعفرانیه کنار سالن چند منظوره گاز است.
اگر  کرد:  بیان  مطلب  این  شنیدن  با  راد  محمودی   
بیاید،  نیز پای کار  ، خّیر  انجام شود  کار واگذاری زمین 
شهرداری نیز می تواند ورود پیدا کند و به عنوان بخشی 

از مجموعه فرهنگی ورزشی شهرداری فعالیت کند.
که  این  بیان  با  سخنانش  از  دیگری  بخش  در  وی 
رخ  تغییراتی  اگر  که  است  ای  گونه  به  اکنون  متاسفانه 
دهد، بالفاصله اَنگ سیاسی می زنند و تخریب می کنند 
این است که دیدگاه کلی  خاطرنشان کرد: ولی واقعیت 
کار برای مردم شهر بوده و شهردار را هم بر همین دیدگاه 
نداشتیم.  ایشان  به خط سیاسی  انتخاب کردیم و کاری 
نیستند  مسائل شخصی  دنبال  اعضای شورا  خوشبختانه 
و تفکر هزینه کردن از بیت المال برای خود مردم است.

ویزیت عمومی و تخصصی رایگان
پیشکسوتان ورزشی 

عنوان  وی  داشت.  هم  خوشی  خبر  محمودی 
که  کرد  خواهی  اندازی  راه  را  پزشکی  تیمی  کرد: 
مطب  در  چه  منزل  در  چه  را  ورزشی  پیشکسوتان 
عنوان  به  است  مدتی  که  وی  کنند.  ویزیت  رایگان 
رئیس هیئت پزشکی فوتبال استان انتخاب شده است، 
بیان کرد: قرار است کلینیک هیئت پزشکی را با گرید 
متخصصین  همکاری  با  و  کنیم  افتتاح  سال  قبل   D

تغذیه و قلب آن را به گرید C ارتقاء دهیم.

فعال سازی ورزش همگانی در محالت شمال شهر

امور اجتماعی و  شاکری مدیرعامل سازمان فرهنگی، 
ورزشی شهرداری نیز با بیان این که این سازمان همیشه 
کرد:  اضافه  بوده،  مسابقات  برگزاری  در  کار  پای  یک 
اکنون با تغییر اساسنامه سازمان و با وجود جاوید شهردار 
بیرجند انرژی خاصی در این موضوع دریافت کرده ایم. 
وی با اشاره به این که بیشتر هدف ایجاد ورزش همگانی 
و صبحگاهی است، ادامه داد: همان طور که مستحضرید 
در جنوب شهر امکانات ورزشی زیاد، ولی در شمال شهر 
کم است. در همین راستا قصد داریم از آنجاییکه منابع 
ورزش  باشد،  نمی  ورزشی  سالن  ساخت  اندازه  به  مالی 
این  پیرو  کنیم.  فعال  محالت  و  کوچه  در  را  همگانی 
و  ورزش  اداره  کمک  با  شهرسازی  و  مسکن  موضوع 
تحویل  شهرداری  به  باید  را  هایی  زمین  قطعه  جوانان 
تور  نصب  برای  و  کرده  آسفالت  را  آن  بتوان  تا  دهند 

والیبال یا دروازه آماده کنیم.

برگزاری پیاده روی آدینه در شمال شهر

وی همچنین از آسفالت رینگ سالمت در انتهای خیابان 
کارگران  خبر داد و گفت: از آنجاییکه تاکنون هیچ پیاده 
روی آدینه ای در آن سمت از شهر برگزار نشده است با 
وجود این پیست، قرار است پیاده روی آدینه را در شمال 
شهر نیز برگزار کنیم. شاکری درباره تیم داری شهرداری 
نیز اعالم کرد: به دنبال این قضیه نیستیم ولی االن یک 
تیم فوتبال فعال است و قصد داریم با توجه به استعدادهایی 

که در ورزش والیبال داریم، تیم والیبال را هم فعال کنیم.

رویکرد شهردار بر
مستقل عمل کردن سازمان ها می باشد

قدیمی  های  سالن  بازسازی  به  همچنین  وی 
شهرداری اشاره کرد و افزود: برای گرمایش، سرمایش 

گاز  اداره  با  کرد.  خواهیم  اقدام  کارگران  سالن  نور  و 
انتهای  در  بحران  سالن  موتورخانه  گازکشی  برای 
کارگران هم مکاتبه کرده ایم. در کنار آن قصد داریم 
فعالیت هیئت تیراندازی در سالن را نیز قانونمدارانه تر 
مانند  هایی  هیئت  برای حضور  آن  ظرفیت  از  و   کرده 

استفاده کنیم. پنگ هم  پینگ 
مدیر عامل سازمان فرهنگی، امور اجتماعی و ورزشی 
از  کدام  هیچ  برای  تاکنون  که  این  بیان  با  شهرداری 
ادارات  یا  شهرداری  از  ریالی  ها  جشنواره  یا  مسابقات 
رویکرد شهردار  کرد:  اضافه  ایم،  نکرده  دریافت  دولتی 
نیز بر مستقل عمل کردن سازمان ها می باشد. در همین 
از طرفی  رفت.  جلو  پله  به  پله  باید  ورزش  برای  راستا 
مانده،  بودجه  بدون  و  محروم  همیشه  که  بخشی   تنها 
هیئت های ورزشی هستند و هرکاری که از دست این 

سازمان در ورزش بر بیاید کوتاهی نخواهیم کرد.

ِست های تندرستی پیست شمال شهر
خریداری شده است

کاظمی مسئول تربیت بدنی شهرداری هم از غلطک 
کوبی کمربندی و بلوار پیامبر اعظم برای فاز اول پیست 
خبر داد و گفت: از آنجاییکه اولویت آسفالت با خیابان ها 

است ، آسفالت این قسمت زمان می برد.
شهر  شمال  سالمت  ایستگاه  درباره  همچنین  وی 
شده  خریداری  کامل  تندرستی  های  ِست  کرد:  عنوان 
است، از آنجاییکه تعداد نیروهای عمرانی شهرداری کم 
است به محض آزاد سازی آنان، کار زیرسازی این قسمت 
انجام خواهد شد و پس از آن، با کمک کارشناس اداره 
ورزش و جوانان، ِست های تندرستی نصب خواهند شد.

کاظمی در ادامه به برخی فعالیت های شهرداری اشاره 
مسابقات  در  والیبال شهرداری  تیم  گفت: حضور  و  کرد 
لیگ دسته دو کشور، افتتاح پیست دوچره سواری تریال 
در حاشیه بلوار سجاد، میزبانی مسابقات قهرمانی کشور 
کارگران در رشته باستانی 18 الی 20 بهمن و تهیه کارت 
ورزشی شهرداری برای ساماندهی ورزشکاران تنها بخش 

کوچکی از کارهای انجام شده می باشد.

ساخت 148 واحد مسکن از حساب 100 امام
صدا و سیما- 148 واحد مسکونی امسال از محل حساب 100 امام )ره( در خراسان جنوبی ساخته و به اقشار کم درآمد استان واگذار شد. مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی 
استان گفت: از این تعداد20 واحد مربوط به انجمن خیران مسکن ساز سربیشه، 100 واحد در حاجی آباد، 24 واحد در اسدیه و 4 واحد در امین آباد سربیشه است. آسمانی مقدم 
کنترل افزود: در مجموع برای ساخت این واحدها یک میلیارد و 380 میلیون تومان از محل حساب 100 امام پرداخت شد که بخشی از این مبالغ بالعوض و بخشی به صورت اقساط است. بپرسید  رئیس جمهور ومسوولین  آقای  از 

تورم چطور بود که یکدفعه ای اینطور جامعه رو ول 
کردید قیمت دالر به ۵000 تومان برسد و قیمت 
اجناس روز به روز باال برود باور کنید جرات نمی 
کنم با این وضعیت پفکی بازار دست به کاری بزنم
936 ... 30۵

مسئولین  از  سالم،  جنوبی؛  خراسان  وزین  آوای 
اداره کار استان سوالی داشتم که بفرمایند؛ کارگران 
باید  باشند، چند ساعت  روز جمعه سرکار  اگر در 
حضور داشته باشند که مشمول جمعه کاری بشوند 
و آیا همون )تعداد ساعت × 40 درصد( رو شامل 
میشه و خالصه که اگر اطالع رسانی کاملی در این 

مورد انجام بدهند مفید خواهد بود. سپاس
ارسالی به تلگرام دفتر

رئیس سازمان فضای سبز شهرداری بیرجند  پیام 
ستون  در  که  بیرجندی  عزیز  همشهری  تشکر 
پیامکی روزنامه آوا  چهارشنبه 96/11/2۵ به چاپ 
نسبت  جنابعالی  توجه  از حسن  نشان  بود  رسیده 
به مشکالت شهروندان است  باید به اطالع شما 
برسانیم حدود 7 سال هست که در محدوده بلوار 
میالد و سایت کویر تایرسکونت داریم اما دریغ از 
توجه شهرداری به زیبا سازی و ایجاد فضای سبز 
؟!!!!!!  علت بی توجهی شهرداری چیست آیا شده 
بلواربزنند تا  یکبار یکی از مسولین سری به این 
کی باید انبوه خاک ها و زباله چشم انداز این بلوار 
و خانه های مسکونی باشند امیدواریم در آستانه 

سال نو رسیدگی شود ان شا ا... باتشکر
ارسالی به تلگرام دفتر

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

گردیده است به داد قشر کارگر برسید . باتشکر
ارسالی به تلگرام دفتر

شهرداری تا قبل از عید به بازگشایی دوربرگردان 
روبروی قلعه اقدام فرماید چون فضای پایین که 
نزدیک قبرستان است برای بازدیدکنندگان مخوف 
و در شب بسیار تاریک است. همچنین شهرداری 
حداقل در ایام عید نوروز نسبت به روشن کردن 
از  فرماید.  اقدام  آزادی  میدان  شهری  تلوزیون 
به  شهرداری منطقه دو هم خواهشمندیم نسبت 
اصالح و تزیین درختچه های بلوار سجاد و فایده 
اقدام فرمایند.اینکار که نیاز به بودجه ندارد که بهانه 

نداشتن آن را بیاورند.
ارسالی به تلگرام دفتر

سالم یادمه در دولت قبل به بهانه بهبود کیفیت، 
نان گران شد. اما نه تنها بهبودی حاصل نشد بلکه 
روز به روز بدتر هم میشه. هیچ کس هم به فکر 
نانوا! االن هم  یا  آرد  از  نیست. نمیدونیم مشکل 
به  کس  هیچ  اصال  نیست.  پاسخگو  کس  هیچ 
فکر نیست. خیلی وقت ها کل نان رو مجبوریم 
یا  یا شوره  بریزیم چون قابل خوردن نیست  دور 
مثل جیره یا خمیره. اصال متولی کیفیت آرد و نان 
کیه؟ تو را خدا یک عکس العملی نشون بدید. از 

همشهریان محترم هم می خواهم پیگیر باشند. 
ارسالی به تلگرام دفتر

اینقدر که برچسب تبلیغاتی حمل بار و آژانس و 
شست و شوی فرش و پرده چسبوندن در خونه و 
 ما پاک کردیم خسته شدیم. خب یک راه دیگه ای

نفرین پشت سرتون  پیدا کنید که  تبلیغات  برای 
نباشه و چهره شهر هم زشت تر از این نشه

ارسالی به تلگرام دفتر
سالم، خیابان توحید ، بلواری که نه زیبایی دارد 
و نه ایمنی با کسبه و جمعیت زیاد، لطفا شهردار 

محترم پیگیری فرمایند
91۵...9۵7

کردم  اقدام  تلفن  ثابت  خط  انتقال  جهت  سالم 
نبود  انتقال  عدم   . کردم  واریز  10هزار  مبلغ  و 
مخابرات  به  مراجعه  از  پس  شد.  اعالم  امکانات 
به  را خرید خط جدید فرمودند  راه حل   ... جناب 
که  نیست!  انتقال  اگرامکان  مبلغ230هزار،سوال؟ 
جدید  برای خط  فقط  که  شد  حتما هست!! چی 
این ظلم وستم گلوی  باال نشسته...  است؟؟ خدا 

شما را می گیرد!
93۵...۵79

با سالم خدمت کارشناس محترمی که از میدان 
راه ترابری تا صدا و سیما که ۵00 متر میباشد ۵ 
سرعت گیر نصب کردن و باعث کاهش تصادفات 

و ایمنی این مسیر شدند کمال تشکر را دارم
91۵...806

فلسفه وجودی صندوق پستی منازل که چند سال 
قبال وجه  به منازل در  اداره پست  از طرف  قبل 
 تحمیل شد چیست؟حتی ماموران پست نیز توجه ای

به آن نمی نمایند و مرسوالت مردم را از درز یا 
باالی درها به داخل منازل می اندازند. مصداق بارز 

متولی هم حرمت امامزاده را نگه نمی دارد.
91۵...۵۵8

سالم . باعث تاسف زیاد است که میدان مرکزی 
بیرجند بعنوان مرکز استان محل عرضه و فروش 
ناس و قرص ترامادول و... میباشد و کالنتری و 
سایر ادارات مسئول اقدامی نمی کنند الاقل به فکر 
آبروی شهر که نیستید به فکر جوانان باشید که به 

دست این افراد سود جو معتاد و گرفتار میشوند .
91۵...793

ایجاد توازن منطقه ای بین جنوب و شمال شهر

* اولین قدم شهرداری در ورزش، پایه ریزی سازمان فرهنگی، امور اجتماعی و ورزش بود. * دوچرخه سواری را صرفا یک تفریح نمی بینیم و نوعی برنامه ریزی برای توسعه حمل و نقل بدون 
آلودگی است. * پیست فعلی استاندارد نبوده و مصالح سخت آن به بدن آسیب می زند. آن چه که مدنظر است استفاده از مصالح نرم تر می باشد. * پیشنهاد بنده این است که شهرداری 
وارد یک تیم نشود و نگاه معطوف به همه تیم های ورزشی باشد. * سرانه های خدماتی پیش بینی شده در مهرشهر بسیار کم است و طرحی که در آن تصویب شده منصفانه نمی باشد. * 
سرعت تکمیل زیرساخت های مهرشهر به منابع اعتباری شهرداری بستگی دارد. * اگر زمین ابتدای مهر شهر به همراه مستحدثات و اراضی اطراف آن را به شهرداری واگذار کنند، می توان 
آن را به صورت مجموعه تفریحی و ورزشی اجرا کرد. * وقتی این همه ملک این جا در اختیار بنیاد است باید در همین شهر هم هزینه شود. * تنها مشکل فعلی ، کمبود منابع مالی است که 
همه شهرداری های کشور به دلیل نبود اعتبارات عمرانی دولتی و کاهش ساخت و ساز با آن مواجه هستند. * باید هماهنگی بین ارگان ها از طریق یک مرجع باالتر مانند استانداری انجام شود. 
مرجعی که ارگان ها را موظف کند از بودجه ورزشی خود استفاده و سرمایه گذاری کنند. * اگر کار واگذاری زمین برای گود زورخانه انجام شود ، خّیر نیز پای کار بیاید، شهرداری نیز می تواند 
ورود پیدا کند.* تیمی پزشکی را راه اندازی خواهی کرد که پیشکسوتان ورزشی را رایگان چه در منزل چه در مطب رایگان ویزیت کنند، اگر نیاز به پیگیری تخصصی باشد، آن هم رایگان خواهد 
بود. * مسکن و شهرسازی با کمک اداره ورزش و جوانان قطعه زمین هایی را در شمال شهر باید به شهرداری تحویل دهند تا بتوان آن را آسفالت کرده و برای نصب تور والیبال یا دروازه آماده 
کنیم. * از آنجاییکه تاکنون هیچ پیاده روی آدینه ای در آن سمت از شهر برگزار نشده است با وجود این پیست، قرار است پیاده روی آدینه را شمال شهر نیز برگزار کنیم. * ِست های تندرستی 
کامل خریداری شده است، از آنجاییکه تعداد نیروهای عمرانی شهرداری کم است به محض آزاد سازی آنان، کار زیرسازی این قسمت انجام خواهد شد و پس از آن، با کمک کارشناس اداره 

ورزش و جوانان، ِست های تندرستی نصب خواهند شد.

چکیده گزارش

شهردار بیرجند در صبحانه ورزشی آوا خبر داد:

جاوید:  سرعت تکمیل زیرساخت های شمال شهر به منابع اعتباری شهرداری بستگی دارد
شاکری: فعال سازی ورزش همگانی را در کوچه و محالت شمال شهر فعال خواهیم کرد

عکس: حسینی
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پیش از پایان سال ۹۶ تمامی برندها شامل طرح ریجستری می شوند

ایسنا- محمدجواد آذری جهرمی که در یک برنامه تلویزیونی حضور یافته بود، با بیان اینکه طرح ثبت تلفن های همراه یا رجیستری 
در حوزه ساماندهی واردات گوشی های همراه اجرا شده، گفت: از روز شنبه وارد فاز پنجم این طرح شدیم و گوشی های ساخت شرکت 

ال جی در پوشش این طرح قرار گرفتند. بنا به برنامه ریزی ها نیز پیش از پایان سال ۹۶ تمامی برندها شامل این طرح خواهند شد. دوشنبه *30 بهمن  1396 * شماره 4010

دکتر بهرام عکاشه، پدر زلزله شناسی ایران در گفت وگو 
با ایسنا با اشاره به کاهش بارندگی ها و ازدیاد برداشت 
که  دارم  کامل  اعتقاد  گفت:  زمینی،  زیر  آب های 
زیر  آب های  از  نابه جا  استفاده  و  رویه  بی  برداشت 
معموال  داد:  ادامه  شد.وی  خواهد  زلزله  باعث  زمینی 
رخ  کیلومتری   ۵ از  بیش  اعماق  در  بزرگ  زلزله های 
عمق های  در  که  است  بعید  بسیار  رو  این  از  می دهد؛ 
از  ناشی  آب  آنکه  ضمن  باشد،  داشته  وجود  آبی  زیاد 
کنند. نفوذ  می توانند  کم  عمق های  در  برف  و  باران 

عکاشه با تاکید بر اینکه برداشت بی رویه آب های زیر 
کند،  ایجاد  را  ریشتر   ۵ تا  زلزله های  می تواند  زمینی 
لرزه ای ۷  بعید است که رخداد  اظهار کرد: ولی بسیار 
تا ۸ ریشتر ناشی از برداشت بی رویه آب های زیرزمینی 
روی  بر  اینکه  بیان  با  ایران  شناسی  زلزله  باشد.پدر 

زلزله های  بتوانند  که  عمیقی  بسیار  حفره های  زمین 
بزرگ را ایجاد کنند، نداریم، خاطر نشان کرد: بر روی 
بسیاری از رودخانه های کشور سد احداث شده که این 
کم  و  است  شده  رودخانه ها  آب  کاهش  به  منجر  امر 
آبی در کشور مصیبت دیگر ما و از نظر من نوع دیگر 
تاکید  با  زلزله شناسی  حوزه  محقق  است.این  “زلزله” 
باعث  زمینی  زیر  آب های  بی رویه  برداشت  اینکه  بر 
ایجاد زلزله های کوچک که برای ما هم مهم هستند، 
خواهد شد، توضیح داد: ساز و کار زلزله های بزرگ ۶ 
در  است.  کوچک  زلزله های  از  متفاوت  ریشتری   ۷ تا 
این نوع زلزله ها صفحه ای بر روی صفحه دیگر فشار 
بزرگ  زلزله های  بزرگ  بسیار  ابعاد  در  و  می کند  وارد 
رویه  بی  برداشت  از  ناشی  زلزله  ولی  داد،  خواهد  رخ 

آب های زیر زمینی در ابعاد کوچک ایجاد می شوند.

رابطه برداشت آب های زیرزمینی با زلزله

پدر زلزله شناسی ایران در خصوص رابطه میان برداشت 
آب های زیر زمینی با رخدادهای لرزه ای، گفت: با برداشت 
خاک  ذرات  البه الی  در  زمینی،  زیر  آب های  بی رویه 
فضاهای خالی ایجاد می شود.وی در این باره توضیح داد: 
البه الی ذرات خاک آب وجود دارد که همین آب عامل 
خالی  فضای  مقاومت،  این  برداشت  با  و  است  مقاومت 

ایجاد می شود که لغزش را بر روی زمین به همراه دارد.

شهرها و روستاهای کشور در برابر زلزله های حتی 
با بزرگای ۳ تا ۴ ریشتر هم آسیب پذیر هستند

برابر  در  کشور  سازه های  بیشتر  اینکه  بر  تاکید  با  وی 

زلزله های حتی ۴ ریشتر آسیب پذیر هستند، یادآور شد: 
عرض  و  ساختمان ها  پی های  ساختارها،  به  توجه  با 
مساله  شهرها،  در  موجود  نارسایی های  و  خیابان ها 
ضمن  است؛  جدی  بسیار  زلزله  برابر  در  آسیب پذیری 
در  ایران  کشور  جمعیت  بیشتر  کنیم  توجه  باید  آنکه 
شهرها ساکن هستند و شاید ۱۰ درصد از مردم ایران در 
زلزله شناسی  حوزه  محقق  می کنند.این  زندگی  روستاها 
تاکید کرد: شهرها و روستاهای کشور در برابر زلزله های 

حتی با بزرگای ۳ تا ۴ ریشتر هم آسیب پذیر هستند.

پدرعلمزلزلهشناسیایران:

برداشتبیرویهآبزیرزمینی،عاملایجادزلزلههایکوچک

ایراندوبارهعزادارشد
در  تهران-یاسوج  مسیر   ATR۷۲-۶۰۰ هواپیما 
حالی صبح دیروز بر اثر برخورد با رشته کوه دنا برخورد 
فنی  مشکلی  با  نیز  امسال  بهمن   پنجم  روز  که  کرد 
امسال  بهمن ماه   ۵ روز  در  ایسنا  بود. خبر  مواجه شده 
نشان می دهد که پرواز شماره ۳۷۰۴ شرکت هواپیمایی 
آسمان که با همین مدل از هواپیما انجام می شده پس 
با نقص  راه  میانه  در  فرودگاه مهرآباد  از  بلند شدن  از 
فنی مواجه می شود و بار دیگر به تهران باز می گردد. 
این هواپیما پس از برطرف شدن نقص فنی بار دیگر 
پرواز می کند و به عملیات خود ادامه می دهد تا این که 
صبح امروز بر اثر برخورد با کوه دنا سقوط کرده و ۶۶ 

سرنشین خود را به کام مرگ فرو برد.

خلبان هواپیمای سقوط کرده
 ۴سال پیش ناجی مسافران یاسوج بود

از  هواپیمای سقوط کرده شرکت آسمان در حالی پس 
دنا  کوه های  رشته   حوالی  در  سرانجام  فعالیت  سال ها 
چندین  برای  نیز  گذشته  سال های  در  که  کرد  سقوط 
بار با مشکالت جدی مواجه بوده است.این هواپیما که 
کمتر از یک ماه پیش به دلیل نقص فنی مجبور شده 
بود سفر خود را نیمه کاره تمام کند در سال ۱۳۹۲ نیز 
امروز هواپیمای  خلبان  مواجه شده که  فنی  با مشکلی 
سقوط کرده در سال ۱۳۹۲ مانع از فوت مسافران شده 
است. خبر ۱۸ آذرماه سال ۱۳۹۲ ایسنا نشان می دهد که 
ابتدایی  دقایق  در  تهران   - یاسوج   ۳۲۰۵ شماره  پرواز 

سمت  موتور  کارافتادن  از  و  فنی  نقص  با  خود  پرواز 
“حجت اله  پرواز  خلبان  که  شده  مواجه  هواپیما  راست 
فوالد” با توجه به توانایی خود مانع از سقوط این هواپیما 
امروز  صبح  پرواز  سرخلبان  فوالد  است.حجت اله  شده 

شرکت آسمان نیز بود، هواپیمایی که از سقوط در سال 
۱۳۹۲ نجات پیدا کرد نیز حدودا ۶۰ سرنشین داشت و 
با حساب کروی پرواز  هواپیمایی که امروز سقوط کرد 

۶۶ مسافر داشته که تمامی آنها جان باختند.

تا زمانی که جعبه سیاه هواپیما کشف نشود، 
نمی توان علت دقیق حادثه را مشخص کرد

بیان  با  خبری  در  کشوری  هواپیمایی  سازمان  رئیس 

مرکز  با  مایلی   ۱۴ تا  مسافربری  هواپیمای  اینکه 
که  زمانی  تا  کرد:  اعالم  است،  بوده  ارتباط  در  کنترل 
دقیق  علت  نمی توان  نشود،  هواپیما کشف  سیاه  جعبه 
با  همچنین  عابد زاده  علی  کرد.  مشخص  را  حادثه 

آسمان  کرده  سقوط  ای تی آر  هواپیمای  براینکه  تاکید 
کرد:  اظهار  است،  بوده  میالدی   ۱۹۹۳ سال  تولید 

دستگاه های ناوبری این هواپیما مدرن بوده است.

پیام تسلیت مقام معظم رهبری

سقوط  سانحه   پیامی   در  نیز  انقالب  معظم  رهبر 
هواپیمای مسافربری تهران - یاسوج را تسلیت گفتند.

مصیبت بار  سانحه ی   : است  آمده  پیام  این  متن  در 
سقوط هواپیمای مسافربری که به جان باختن چندین 
نفر از هم میهنان عزیزمان انجامید دلها را لبریز از اندوه 
و همدردی  تأثّر عمیق  مراتب  اینجانب  کرد.  تأسف  و 
ابراز  آنان  داغدار  خانواده های  با  را  خود  صمیمانه ی 
میدارم و صبر جمیل و اجر جزیل برای آنان و رحمت 
متعال  خداوند  از  جان باختگان  برای  الهی  مغفرت  و 
همه ی  است  الزم  ذیربط  مسئوالن  میکنم.  مسألت 
تالش و همکاری خود را برای اقدامهای الزم در این 
مورد بکار برند و امکان تکریم و تشییع پیکرهای آنان 

را فراهم سازند. 

دستور ویژه رئیس قوه قضائیه 
درپی سقوط هواپیمای آسمان

اینکه  به  اشاره  با  پیامی  در  نیز  قضاییه  قوه  رئیس 
و  یاسوج  تهران-  مسافربری  هواپیمای  سقوط  خبر 
تاثر و  از هموطنان عزیز موجب  باختن عده ای  جان 
تاسف شدید همگان شد، نوشت:ضمن عرض تسلیت 
برای  الهی  غفران  طلب  و  حادثه  این  بازماندگان  به 
ای  کمیته  تعیین  با  سریعًا  است  الزم  باختگان،  جان 
این  وقوع  علت  خصوص  در  خبره  افراد  از  متشکل 
چنانچه  و  آمده  به عمل  دقیق  و  جامع  بررسی  حادثه 
قانونی  برخورد  به  نسبت  باشند  مقصر  افرادی  یا  فرد 
اینجانب  به  نتیجه  و  معمول  مقتضی  اقدام  آنان  با 

شود. منعکس 

سینما و چهره ها

احتمالحضوریوزارسیف
درسریالتلویزیونیموسی)ع(

جمال شورجه با اجرایی شدن قول های تلویزیون 
در  تلویزیون،  و  سینما  کارگردان  شورجه  جمال 
خصوص ساخت سریال »موسی )ع(« به خبرنگار 
باشگاه  فرهنگی  گروه  تلویزیون  رادیو  حوزه 
خبرنگاران جوان؛ گفت: سریال تلویزیونی »موسی 

)ع(« سریالی پرخرج و هزینه بر است که تا امروز 
نتوانستیم مراحل تولید آن را آغاز کنیم؛ اما با توجه 
به قولی که تلویزیون داده، قرار است از سال ۹۷ 
کار را کلید بزنیم.وی درباره انتخاب بازیگران این 
سریال اظهار کرد: هنوز برای سریال بازیگری را 
به طور قطع انتخاب نکرده ایم. فعاًل تنها بازیگری 
دارد،  وجود  این سریال  در  احتمال حضورش  که 
به  فیلم  از  بخشی  چون  است؛  زمانی  مصطفی 
امیدواریم  مربوط می شود.  یوسف  دوران حضرت 

بتوانیم از حضور این بازیگر بهره ببریم.

آلمانقولدادهرگزاز
رباتهایقاتلاستفادهنکند

قابلیت های هوش  رشد  با  فیوچریسم- همزمان 
بسیاری  آنها  درک  افزایش  و  ها  ربات  مصنوعی 
جان  ها  ربات  آینده  در  که  دارند  بیم  محققان  از 
نسل  برای  ابزاری  به  و  کرده  تهدید  را  ها  انسان 
کشی و قتل عام مبدل شوند. در تازه ترین نشست 
ملل،  سازمان  در  متعارف  های  کنوانسیون سالح 
سازی  ممنوع  مورد  در  جهان  کشورهای  رهبران 
استفاده و تولید ربات های قاتل که مقابله با آنها 
از نظر فنی بسیار دشوار است، به بحث نشستند. 
رئیس گروه فرماندهی سایبری آلمان طی اظهاراتی 
در کنفرانس امنیتی مونیخ وعده داد که این کشور 
هرگز از ربات های قاتل که با توانایی های چشمگیر 
خود امکان نابودی انسان ها را دارند، استفاده نکند.
مواضع  هم  انگلیس  کانادا،  استرالیا،  این  از  پیش 
مشابهی در مورد تولید ربات های مرگبار اتخاذ کرده 
بودند. اما ایاالت متحده آمریکا هنوز تمایلی به توقف 
تحقیق و بررسی در این زمینه از خود نشان نداده 
است و همین مساله درکنار دیگر رفتارهای خصمانه 
این کشور باعث شده جایگاه آن در افکار عمومی 

جهانیان به شدت تنزل پیدا کند.

دانستنی هاجذابترین ها

میزاندرآمدافراد
باشادیآنهانسبتدارد

بر اساس مقاله ی منتشر شده در انجمن روانشناسی 
آمریکا، افرادی که درآمد بیشتری دارند، احساسات 
مثبت بیشتری را نسبت به خودشان تجربه می کنند؛ 
اما افرادی که درآمد کمتری دارند، از روابط خود و 
توانایی برقراری ارتباط با دیگران لذت می برند.دکتر 

دانشگاه  استاد  و  ارشد  نویسنده ی  پیف«،  »پائول 
کالیفرنیا، خاطر نشان کرد: »درآمد باال منافع زیادی 
به همراه دارد که از جمله ی آن ها می توان به رضایت 
بیشتر از زندگی و سالمتی اشاره کرد، اما آیا درآمد 
باال با خوشحالی بیشتر در ارتباط است؟ بیشتر افراد 
پول را به عنوان مزیتی بی قید و شرط و ضروری تلقی 
می کنند. اما تحقیقات جدید نشان می دهد که شاید 
این طور نباشد. پول تا حدود زیادی شادی را برای 

افراد به ارمغان نمی آورد.« 

32435686-09365237014-09157063220 - خسروی

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

ی
مین

تض
صد

در
10

0

تزئینات ساختمان رحیمی
کناف، دیوارپوش، کاغذ دیواری، رنگ آمیزی، بازسازی منازل 

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

اجرای رنگ های جدید ساختمانی
روغنی، پالستیک، اکرولیک

 مولتی کالر و ...
رنگ کناف، رنگ های طرح دار 

جدید،کاغذ دیواری
09157411071 - باقری

تزئیناتداخلیساختمان

یک بار تجربه کنید
انواع پوشاک زنانه 
مردانه و بچه گانه
با15درصدتخفیف

بیرجند ، خیابان قدس، بین قدس 
5 و 7نرسیده به چهارراه عدل  

32450469    
09158612465- محمدیان

فروشپوشاکباقیمتباورنکردنی

هماستانیهــایعــزیز
مرکز خیریه درمانی دارالشفاء فاطمه زهرا )س( بیرجند با کادر مجرب دندانپزشکی 

آماده ارائه خدمات)کشیدن،ترمیم،عصبکشیوپروتز(
با مرغوب ترین مواد در راستای حمایت از طرح بهداشت و سالمت مردم

باتخفیف50درصدنسبتبهبخشخصوصی
)ضمنادندانپزشکانمحترمرادرشیفتصبحدعوتبههمکاریمینماید(

آمادهعقدقراردادباسازمانهاوادارات،موسساتوشرکتهایتولیدیوخدماتی
آدرس:بیرجند- دارالشفاء فاطمه زهرا )س( - خیابان مطهری- بین مطهری 6 و 8  تلفن: 32227878

درمانگاه خیریه ولی عصر )عج(: جمهوری اسالمی 19 میدان شهید سندروس   تلفن: 32227361
همهروزهصبحوعصربهجزایامتعطیل

روابطعمومیدارالشفاءفاطمهزهرا)س(ودرمانگاهولیعصر)عج(بیرجند

اطالعیـه صنایعمبلتهرانمد
تعمیر، تولید، تعویض پارچه 

انواع مبل
جمهوری 8- داخل کوچه 
 روبروی آرایشگاه حمید

32233142
09151602018 - خسروی

ماهدرتابوت

* محمدنظام دوست تامند

شهادت مظلومانه یاِس عرشین جاِی رسول،
زهره ی زهرای بتول،تسلیت باد!

آشنایان دوستان!ای شمایان که غم حضرِت موال 
دارید.مرهم ازاشک به درد دلتان آوردم.
 دِل خودبردارید و بیاییدکه باهم برویم...

به درِخانه ی غم ...به همان جا که یاس،خوِن دل می 
خورد و می روید!

به همان جاکه خاک...
می زندبر سر،سنگ!

وزمین می گرید،ازسرشب تاصبح...
دِل در می سوزد...
وبه خودمی پیچد! 

علتش چیست؟چرا؟! 
سوره ای ازقرآن . . . 

الِی دیوار و در است! 
آن طرف تر،شالق، می زندبرسرو باگریه چنین  می 
ِی  گنجینه  به  نرسیدی  هرگز،  دستم  گوید:کاش 

عرش!من ازآن  روزدلم خون شده است...
که چرا گوش به فرمان ستمگردادم ...

وفرودآمدم ازکینه به بازوی بتول،،،
 پاره ی قلب رسول! ضرِب شالق وهم ضربِت در،،،

سبب شهِدشهادت گردید. 
شِب تشریِف شهادت دیدند...چارتادسته ی گل،،دلشان  

خون شده بود!شیِرحق  بود،درآن ظلمِت شب...
پِی تشییِع دِل خود می گشت!

هفت تن هم با او...
ماه رادرتابوت به سوی عرش _خدا می بردند!

نثارروح مطهرش صلوات. 

شعر و ادب
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باید بیاموزند و به تعادل برسند

باید بدانند که همه انسان ها ناقص اند و این امر شامل 
 آن ها نیز می شود. فرقی نمی کند که چه قدر تالش
می کنید تا همه چیز را مرتب کنید و به فکر همه کارها 
فقط  شما  و  باشند  کامل  توانند  نمی  دیگران  باشید، 
مسئول اعمال خودتان هستید. به جای این که به روابط 
خود به چشم طرح و پروژه و تعداد زیادی مسئولیت نگاه 

کنید می توانید از آن ها لذت ببرید.
تمایل  گرایان  کمال  دهید:  تغییر  را  خود  معیارهای 
کوه  کاه،  از  و  دارند  موضوع  گسترش  به   شدیدی 
می سازند. با تکرار این جمله که موضوع را به مشکلی 
بزرگ تبدیل نکنید. از آن جایی که کمال گرایان دوست 
دارند کارها را کنترل کنند ، اجازه دهید که یک سری 

کارها را همسرتان انجام دهد و کمی رها شوید.
 با قدردانی کردن به جنبه های مثبت رابطه توجه کنید: 
شما نمی توانید هم کسی را دوست داشته باشید و هم 
در تمام لحظه ها از او ایراد بگیرید. به منظور پذیرفتن 
عشق  توانایی  بردن  باال  و  مقابلتان  طرف  رفتارهای 
ورزیدن در خود، سعی کنید از او قدردانی کنید و توجه 

بیشتری به خوبی های همسرتان داشته باشید.
دید مثبت خود را تقویت کنید: برای تمرین رهایی از 
کمال گرایی ، در پایان روز فهرستی از مواردی که شما 
را خوشحال کرده و باعث شده تا قدردانی کنید ، تهیه 
کنید. اکثر کمال گرایان در پایان روز فقط به نقص ها و 
اشتباه ها فکر می کنند . برای مثال کارهایی را که خود 
و کارمندانشان درست انجام نداده اند، چه طور شد که 
نتوانستند از پِس فالن موضوع برآیند، چرا رئیس ، همسر 
یا فرزندانشان فالن کار را ناتمام گذاشته اند و یا دنیا چه 
عیب هایی دارد. تمامی این موارد باعث به وجود آمدن 

حس منفی در شما می شود.

اسماء بنت عمیس جریان وفات فاطمه زهرا )س(  را 
چنین تعریف می نماید: هنگامی که رحلت حضرت فاطمه 
نزدیک گردید به من فرمود: جبرئیل در موقع رحلت پدر 
بزرگوارم مقداری کافور برایش آورد پدرم آن را سه قسمت 
نمود؛ یک قسمت را برای خودش برداشت، یک قسمت 
را به علی )ع(  اختصاص داد و قسمت سوم را به من داد. 
من قسمت خود را در کناری نهاده و اینک بدان نیاز دارم 
شما آن را برایم حاضر نما. اسماء حسب االمر فاطمه زهرا، 
کافور را حاضر کرد. آنگاه حضرت خودش را شستشو داد و 
وضو گرفت و به اسماء فرمود، لباس های نمازم را حاضر 
ساز و بوی خوش برایم بیاور. اسماء لباس ها را حاضر کرد. 
آنگاه پوشیده و بوی خوش استعمال نمود و رو به قبله 
در بسترش خوابید و به اسماء فرمود من استراحت می 
کنم تو ساعتی صبر کن سپس مرا صدا کن اگر جوابت 
را نشنیدی بدان که من از دنیا رفته و مرده ام؛ آنگاه علی 
علیه السالم را زود از رحلت من خبر کن.راوی گوید اسماء 
لحظه ای حضرت فاطمه )س( را به حال خویش واگذار 
نمود. سپس آن حضرت را صدا کرد، اما جوابی نشنید. صدا 
زد »ای دختر حضرت محمد مصطفی! ای دختر کسی که 
در مقام قرب به پروردگار به قاب قوسین اوادنی رسید!« 
ولی جوابی نداد. چون جامه را از روی صورت حضرت 
برداشت مشاهده کرد که از دنیا مفارقت نموده است. خود 
را به روی حضرت انداخت و در حالتی که او را می بوسید 
گفت: ای فاطمه آن هنگام که پدر بزرگوارت را مالقات 

نمودی سالم اسماء را به آن حضرت ابالغ کن. 

تکنولوژی فقط ابزار است. برای اینکه بتوانیم به 
کودکان انگیزه دهیم و آنها را به همکاری با یکدیگر 

تشویق کنیم، معلم از همه چیز مهمتر است.

کارهای بزرگ در تجارت توسط 
یک نفر انجام نمی شود، توسط 
گروهی از افراد انجام می شود.

فاطمه اکتفا به نامش نکنید
نشناخته توصیف مقامش نکنید

هر کس که در او محبت زهرا نیست
عالمه اگر هست سالمش نکنید

حضرت محمد )ص( مي فرمایند : فاطمه پاره تن من 
است . هرکه او را بیازارد، مرا آزرده خاطرکرده

و هر که او را شاد کند، مرا نیز خوشحال نموده است.

خدایا،به من توفیق تالش در شکست،
صبر در نومیدی،رفتن بی همراه، جهاد بی سالح،

کار بی پاداش،فداکاری در سکوت،
دین بی دنیا،عظمت بی نام،روزی کن

5

حرف های ابریشمی موفقیت

شعر روز 

پیامک

عارفانه روز 

یک لحظه مکث کن

شهادت حضرت زهرا )س(

آیه روز  

برای ]اغفال[ شما به خدا سوگند یاد می کنند تا شما را خشنود گردانند در صورتی که اگر 
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حدیث روز  

ما اهل بیت پیامبر وسیله ارتباط خداوند با خلق او هستیم ، ما برگزیدگان پاك و مقّدس پروردگار می باشیم ، ما حّجت و راهنما 
خواهیم بود؛ و ما وارثان پیامبران الهی هستیم . حضرت زهرا )سالم ا... علیها(

سبک زندگی

شهادت مظلومانه حضرت زهرا )سالم ا... علیها( 
بر اساس دیدگاه رایج شیعیان، حضرت فاطمه در سال پنجم 
بعثت مشهور به َسَنه أحقافیه )سال نزول سوره احقاف( متولد 
شده است. در عین حال شیخ مفید و کفعمی سال دوم بعثت 
را زمان تولد فاطمه)س( دانسته اند. دیدگاه رایج اهل سنت 
والدت فاطمه)س( را پنج سال پیش از بعثت دانسته است.

در منابع شیعه روز تولد فاطمه)س( بیستم جمادی الثانی ذکر 
شده است.کمبود گزارش های مفصل تاریخی درباره کودکی 
و نوجوانی فاطمه)س(، آشنایی با زندگی  ایشان را با مشکل 
از  تاریخی، پس  بر اساس گزارش های  مواجه کرده است. 
آشکار شدن دعوت پیامبر، فاطمه )س( در برخی موارد شاهد 
خشونت های مشرکان علیه پدرش بود. عالوه بر این، سه 
سال از دوران کودکی فاطمه، در شعب ابی طالب و تحت 
فشارهای اقتصادی و اجتماعی مشرکان علیه بنی هاشم و 
پیروان پیامبر اسالم گذشت. فاطمه همچنین در کودکی، مادر 
خود خدیجه و عمو و حامی مهم پدرش، ابوطالب را از دست 
داد. تصمیم قریش برای قتل پیامبر)ص( خروج شبانه پیامبر 
از مکه و هجرت به مدینه، و سرانجام هجرت فاطمه  )س( 
به مدینه همراه با علی و برخی از زنان، مهم ترین رخدادهای 

کودکی زهرا)س( بوده است.
مشارکت ها و مواضع سیاسی

موضع گیری های  و  اجتماعی  فعالیت های  )س(  فاطمه 
به مدینه، مداوای  سیاسی متعددی داشته است. هجرت 
برای  آذوقه  رساندن  احد،  جنگ  جریان  در  پیامبر)ص( 

از  مکه   فتح  در  همراهی اش  و  خندق  جنگ  در  پیامبر 
جمله فعالیت های وی قبل از رحلت پیامبر است؛ اما بیشتر 
کوتاه  دوران  به  مربوط  فاطمه)س(  سیاسی  فعالیت های 

زندگی اش پس از رحلت پیامبر است. 
مخالفت با تصمیم شورای سقیفه

پس از تشکیل شورای سقیفه و بیعت صحابه با ابوبکر به 
عنوان خلیفه، فاطمه در کنار علی)ع( و شماری از صحابه 
اقدام صحابه مخالفت کردند.  این  با  زبیر  و  نظیر طلحه 
چراکه در واقعه غدیر، پیامبر)ص( امام علی)ع( را جانشین 
تاریخی  گزارش های  اساس  بود.بر  کرده  معرفی  خود 
از  و  می رفتند  صحابه  سراغ  به  علی  همراه  به  فاطمه 
آنان طلب یاری می کردند. صحابه در پاسخ به درخواست 
فاطمه می گفتند اگر پیش از آنکه با ابوبکر بیعت کنند این 
درخواست را می کرد از خالفت علی)ع( حمایت می کردند.

شهادت، تشییع، تدفین
فاطمه پس از مدتی بیماری ناشی از صدمات روحی و جسمی 
که در حوادث پس از رحلت پیامبر متحمل شد، در سال ۱۱ 
هجری قمری درگذشت. درباره تاریخ شهادت آن حضرت  
سوم  شیعه  نزد  قول  مشهورترین  دارد.  وجود  دیدگاه  چند 
جمادی الثانی است. مستند این قول روایتی از امام صادق)ع( 
است. بر اساس دیدگاه های دیگر سیزدهم ربیع الثانی ، بیستم 
جمادی الثانی و سوم رمضان روز شهادت فاطمه )س( است.

ایشان قبل از شهادت، وصیت کرده بود دوست ندارد افرادی 

که به او ستم کردند و اسباب خشم و غضب او را فراهم 
کردند، بر پیکرش نماز بخوانند و در تشییع او حاضر شوند؛ 
از این رو خواسته بود او را مخفیانه تشییع و دفن کنند و 
محل دفن او مخفی بماند. به گفته مورخان، علی)ع( به کمک 
اسماء بنت ُعمیس، همسرش را غسل داد و خود بر پیکرش 
نماز خواند. به غیر از امام علی چند نفر دیگر نیز در نماز 
شرکت کردند که در مورد تعداد و نام افراد اختالف وجود دارد. 
منابع تاریخی امام حسن، امام حسین، عباس بن عبدالمطلب، 
مقداد، سلمان، ابوذر، عمار، عقیل، زبیر، عبداهلل بن مسعود و 
فضل بن عباس را افرادی دانسته اند که در این نماز شرکت 
داشتند. در عین حال نام سلمان، ابوذر، مقداد و عمار مورد 

اتفاق مورخان و سیره نویسان شیعی است.
محل دفن

پیکر حضرت فاطمه شبانه با تابوتی که به درخواست خود 
ساخته شده بود حمل و به خاک سپرده شد. به سبب دفن 
پنهانی، محل دفن برای مردم مخفی ماند و هیچ گاه قبر 

آن حضرت مشخص نشد. 
عصمت

مصادیق  از  یکی  آنکه  به سبب  فاطمه)س(  شیعه  نظر  از 
این  بر اساس  آیه تطهیر است دارای مقام عصمت است. 
آیه خداوند پاکی اهل بیت)ع( از هرگونه زشتی و پلیدی را 
اراده کرده است و بنابر بسیاری از روایات شیعه و اهل سنت، 
فاطمه یکی از مصادیق اهل بیت است. نخستین گزارش های 

از  پس  )س(  فاطمه  عصمت  مطرح کردن  درباره  تاریخی 
برمی گردد که در  به ماجرای مصادره فدک  پیامبر،  رحلت 
آن امام علی به معصوم بودن حضرت زهرا بر اساس آیه 
تطهیر استناد می کند، اقدام خلیفه در گرفتن فدک از فاطمه 
را نادرست و درخواست زهرا برای بازپس گیری فدک را از 
روی حق می داند. عالوه بر شیعه، در منابع روایی و تاریخی 
اهل سنت نیز روایاتی گزارش شده که پیامبر)ص( با استشهاد 
علی)ع(،  فاطمه)س(،  یعنی  خود  بیت  اهل  تطهیر،  آیه  به 

حسن)ع( و حسین)ع( را از هرگونه گناه مبرا دانسته است. 
عبادت

فاطمه زهرا)س( همانند پیامبر)ص( عالقه زیادی به عبادت 
داشت و بخش مهمی از اوقات خود را به نماز و مناجات 
می گذراند. بسیاری از مراجعان و نزدیکان به صورت متعدد 
فاطمه را در حال قرائت قرآن دیده بودند. در برخی منابع 
گزارش هایی درباره امداد غیبی هنگامی که فاطمه)س( به 
سلمان  نمونه  برای  دارد؛  وجود  می پرداخت  قرآن  تالوت 
فارسی از اینکه زهرا)س( در کنار سنگ آسیاب در حال قرائت 
قرآن است و سنگ آسیاب به خودی خود می چرخد تعجب 
کرد و موضوع را با پیامبر در میان گذاشت. پیامبر در جواب 
فرمود: »...خداوند جبرئیل را فرستاده است تا آسیاب را برای 
او بگرداند«. طوالنی بودن نمازها، شب زنده داری، دعا برای 
دیگران از جمله همسایه ها،روزه داری، زیارت قبور شهدا از 

جمله ویژگی های رفتاری فاطمه)س( است.
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کناف و نظافت پایان کار
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 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

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

نقاشـی ساختمـان بـرج
  09150912340 - قربانی

09157714043 - فرخ

کار خوب اتفاقی نیست

نهــال عنــاب
انار، انگور،انجیر، زیتون، رز و ...

09011251205

مرکز فوق تخصصی بازیابی اطالعات  سورن

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

قابل توجه: چنانچه به هر دلیلی اطالعات ذخیره شده شما در هارد، رم
 USB، دوربین  دیجیتال و گوشی موبایل از بین  رفت  یا پاک شد ما آن را برای شما بازیابی می کنیم.

PC3000 با جدیدترین دستگاه روز دنیا

نقاشی ساختمان تهران پارس
اجرای انواع رنگ های نانو )مولتی کالر، 

اکرولیک و...( ، رنگ های روغنی، پالستیک 
پلی استر و رنگ های صنعتی )اپوکسی، پلی 
اورتان(   09156705323- عبدالهی

09157417205- بخشایی زاده

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

نصب سایبان در اسرع وقت و تضمینی

خدمات فنی و تاسیسـاتی دهشیبی

 شماره تماس: 09151633903

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

صورت نقد و اقساط به  فروش می رسد.
09158254172

به دو نفر همکار خانم برای همکاری در پوشاک 
با حقوق ماهیانه 700 هزار تومان نیازمندیم. 

32220655  - 09151630820

به یک نفر مجرب در تعویض 
الستیک و باالنس سواری نیازمندیم. 

09304447248

به یک همکار فروشنده خانم یا آقا برای 
کار در پوشاک آداک خیابان فردوسی 

نیازمندیم.    09361526176

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

تجربه کنید.   09158668002

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

با خرید هر تخته 12 متری یک تخته 6 متری رایگان دریافت کنید
شعبه 1: خیابان مطهری، نبش مطهری 21/1

32228253 -09155620737

با اقساط 20 ماهه بدون سود و پیش قسط 

نصب داربست فلــــزی
 با قیمت مناسب در اسرع وقت  

09153637507 - حسینی 

فروش انواع الستیک نو و دست دوم با 
نازلترین قیمت در الستیک فروشی مقدم 

نبش کوچه پارک آزادی
056-32223323

دعوت به همکاری
مجموعه فرهنگی پذیرایی ایرانیان 

به منظور تکمیل کادر خدمات 
رسانی خود نیاز به مهماندار خانم 

و نیروی نظافتچی به طور پاره وقت 
برای شیفت عصر می باشد. 

ساعت مراجعه: 10الی 12/30 
و 17الی 20

آدرس: نبش توحید 33 - دفتر تاالر

       فوری          فوری 
موبایل بردیا واقع در میدان شهدا 

روبروی هیئت محبان الزهرا )س( با 
تمامی امکانات موجود، آماده به کار با 

نازل ترین قیمت به فروش می رسد.  
09155626700
05632221501

ایزوگـام  شفیعـی
آسفالت )محوطه و پشت بام( و  قیرگونی

 32225494 - 09151630283   صیادشیرازی، مجتمع میرداماد، واحد 98

به یک نیسان یخچالدار 
برای پخش لبنیات نیازمندیم.

09155620382
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آکا ایران-همه ما می دانیم که تمام میوه ها و سبزیجات غنی از ویتامین ها و 
مواد معدنی هستند و آنها را باید جزء ضروری و ثابت سفره خود قرار دهیم، 
اما جالب است بدانید که یکسری میوه ها برای خانم ها فواید بیشتری دارند تا 
آقایان و برعکس.میوه های ویژه آقایان:1- انجیر: برای سالمت قلب مفید 
است و تری گلیسیرید خون را کاهش می دهد.2-آووکادو: فیتونیتریت های 
متعدد آن نه تنها مانع از بروز سرطان پروستات می شود، بلکه سلول های 

آسیب دیده قلبی را نیز ترمیم می کند.3- نارگیل: این میوه عالئم مربوط به 
بزرگ شدن پروستات را کاهش می دهد. از بروز بیماری تصلب شرائین و 
بیماری قلبی را در مردان نیز پیشگیری می کند.4- انار: به واسطه داشتن 
مواد آنتی اکسیدانی و نیز االژیک اسید از بروز سرطان جلوگیری کرده و 
رشد تومورهای سرطانی مانند سرطان پوست و پروستات را کند می کند.
میوه های ویژه بانوان:1- سیب: برای شادابی پوست به خانم ها توصیه 

 C می شود که روزی یک سیب بخورند.2- پرتقال: بهترین منبع ویتامین
و اسیدفولیک است و مصرف آن به خانم های باردار برای تقویت سیستم 
ایمنی بدن و رفع کم خونی توصیه می شود.3- آلبالو: دارای مالتونین که 
یک نوع آنتی اکسیدان است. این ماده به حفظ الگوی طبیعی خواب انسان 
کمک کرده. 4-آووکادو: برای خانم های باردار مفید است.این ویتامین خطر 

ابتال به ناهنجاری های مادرزادی جنین را کاهش می دهد.

میوه های مردانه و زنانه را بشناسید

رعایت نکردن نکات تغذیه ای 
مهم ترین دلیل پوکی استخوان

فارس- پوکی استخوانی که در کشور ما رایج 
است به دلیل کمبود مواد معدنی مانند کلسیم و 
فسفر به وجود می آید.استخوان بافتی از بدن به 
شمار می رود که ترکیبات آن شامل مواد معدنی 
و بافت کالژن )نوعی پروتئین( است. اگر بافت 

کالژن و مواد معدنی در استخوان کاهش یابد 
این عضو ضعیف می شود. افزایش سن یکی از 
مهمترین عوامل کاهش مواد معدنی در استخوان 
است یعنی همانطور که با افزایش سن دندان ها 
از بین می روند و موها سفید می شوند با رعایت 
نکردن نکات تغذیه ای استخوان ها نیز دچار پوکی 
خواهند شد.فعالیت بدنی و ورزش کردن از دیگر 
عوامل مهم در سالمت بافت استخوان است. 

 E مردان به این دالیل باید ویتامین
مصرف کنند!

آخرین خبر - 1- اسپرم سالم: هر مردی وقتی 
تصمیم به بچه دار شدن می گیرد باید قدرت 
اسپرم سازی خوبی داشته باشد تا اسپرم های بدن 
او توانایی حرکت به سمت تخمک را داشته باشند. 
2- سالمت قلب : این ویتامین از اکسیده شدن 

کلسترول جلوگیری می کندمردانی که به اندازه 
کافی ویتامین E مصرف می کنند معموال دچار 
حمله های قلبی و سکته های مغزی نمی شوند.

جایی برای جوالن دهی پیدا نمی کند.3- سیستم 
ایمنی بدن:آنتی اکسیدان ها همیشه باعث افزایش 
قدرت سیستم ایمنی شده، بدن کمتر در معرض 
ابتال به انواع بیماری ها قرار می گیرد. با دو روش 

سطح سیستم ایمنی را افزایش می دهد

با این محلول گیاهی مژه هایتان
 را پر پشت کنید!

از  هایتان  مژه  پر پشت کردن  برای  دکتر-  الو 
محلول های گیاهی خانگی که خودتان درست می 
کنید استفاده کنید.روغن بادام، زیتون و نارگیل را با 
هم مخلوط کنید و با استفاده از برس ریمل تمیز به 
مژه ها بمالید. از ریشه شروع کنید، به مدت پنج 

ثانیه نگه دارید. این کار را چهار تا پنج بار قبل از 
خواب تکرار کنید. کپسول ویتامین E و آلوئه ورا،  
را خوب با هم مخلوط کنید و با گوش پاک کن به 
مژه ها بمالید. آلوئه ورا نیز باعث تغذیه مژه ها می 
شود.استفاده از روغن زرده تخم  مرغ نیز هست در 
تقویت و پرپشتی ابرو و تقویت مژه بسیار نقش دارد.

روغن آووکادو یکی از روغن های مغذی پوست و 
مو است را بیشتر از همه به کسانی توصیه می کنیم 

اگر زخم معده دارید
 این خوراکی ها را نخورید 

آرمان-  غذاها که در صورت ابتال به زخم معده 
باید از آنها پرهیز کرد ، عبارتند از 1- نمک و 
غذاهای شور:مصرف زیاد نمک با خطر افزایش 
تند:   غذاهای  است.2-  مرتبط  زخم معده  یافته 
چاشنی ها  و  تند  فلفل های  مانند  تند  غذاهای 

می توانند پوشش معده را تحریک کنند3- گوشت 
قرمز:افراد مبتال به زخم معده باید از خوردن گوشت 
قرمز پرهیز کنند.گوشت قرمز سرشار از چربی و 
پروتئین است و زمان بیشتری برای گوارش نیاز 
برای  لبنی:  محصوالت  دیگر  و  شیر  دارد 4- 
برخی افراد ممکن است نوشیدن یک فنجان شیر 
تسکین موقت را به همراه داشته باشد، اما این کار 

نشانه های زخم معده را بدتر می سازد.

 گیاهانی که قدرت کبدتان 
را چندین برابر می کنند

زندگی آنالین-گیاه خارمریم متعلق به خانواده 
گیاه  این  مصرف  موارد  از  است.  آفتابگردان 
می توان به کمک به بهبود هپاتیت A ، B و 
C، خواص ضد سرطانی و آنتی اکسیدانی این 
گیاه، جلوگیری از تشکیل سنگ صفرا و کمک 

به بهبود سو هاضمه اشاره کرد. از مهمترین اثرات 
مفید کاسنی، حفاظت کبد در برابر سموم کبدی 
است و این اثر با ماده ای به نام تتراکلروکربن 
به اثبات رسیده است.گیاه کاسنی و خواص آن 
تشنگی  برطرف کننده  کاسنی  که  است  گفته 
مفرط، مدر صفرا، تب بر، مؤثر در درمان دیفتری، 
تصفیه  کننده خون و برای درمان بیماری های 

پوستی مفید است.

یادداشت

گمنام آشنا، سالم
*محمدی

گمنام آشنا سالم! در نفس های شهر، طنین صدای آسمانی ات زنگ می زند... 
هر از چند گاهی تلنگری می شوی به خواب عقربه های ساعت روزمرگی 
هایمان تا فراموش نکنیم “اروند” خروشان و کوسه هایش را،غواص های گم 
شده در والفجر8 وکربالی  4 را، زخم های دهان باز کرده شلمچه و غروب 
سرخ هویزه را. تو می آیی مثل همیشه ... گمنام! دوباره می روی از پس یک 
 تشییع کوتاه نیم روزی و ما باز هم دل برمی داریم و سالم هایمان را به دوش 
می کشیم و می رویم به سمت فردا، به آن نمی دانیم کجا و کجا.گمنام آشنا! 
در این روزهای کج خلق و دل واپس چقدر الزم است بیایی حتی اگر آمدنت 
دلیلی شود بر بلند شدن غبار تشکیک و دعوای تکراری خودی ها بر سر نقطه 
چین های بی انتها! چقدر الزم است بیایی و دوباره دستی بکشی به سر و گوش 
 مردمی که کر شده از شیهه ماشین ها، مردمی که زیر آوار فریادهایی که بر سر هم 
می کشند، گم شده اند. و چقدر حضورت الزم است برای آدم های عقل منهای 
درد، آدم های عافیت طلب، بیا و ببین آدم هایی که در بزرگراه های شکم هایشان 
ناپدید شده اند!! آشناترین گمنام! همین که هر از چند گاهی دستهایمان به نوازش 
گوشه ای از پرچم تابوت تو تبرک شود ، همین که نگاه سوخته مان بدرقه پیکر 
خاکی و خسته ات باشد، بس است برای دل خوشی ما و این دل ویرانه،باز هم 
فاطمیه و بوی خاک وباروت سنگرهای سوخته با هم می آیند که قلبمان بی قرار 
به سینه می زند.گمنام آشنا سالم! سالم ما پر است از شهامت پاسداری از حرمت 
خون شهیدان و به گمنامی تو که می رسد جان می گیرد و قد راست می کند 
تا ریزگردهای فرصت طلب زیر پرچم تو قد نکشند. می دانیم فدا شدی تا عزت 
مان نرود، می دانیم گذشتی از جانت ، تا آب و خاک مان بماند، می دانیم رفتی تا 
بمانیم و می دانیم .... اما دریغ در این وادی وانفسا می دانیم هایی که می دانستیم 
اما دیگر کمرنگ شده یا حتی دیگر رنگ باخته اند، آنقدر غرق زرق و برق مادیات 
شده ایم که عهدمان را فراموش کرده ایم.از سخن گفتن شرم داریم! از صداي 
خواب آلوده مان شرم داریم! اصاًل مگر صداي خواب آلود ما به گوش کسي خواهد 
رسید؟ای شهید!مي دانیم که اگر امروز با دوستان شهیدت مواجه شویم، همان 
سخني را از آنان خواهم شنید که مردم بي وفا و راحت طلب کوفه از امیرالمؤمنین 
علي )ع( شنیدند که فرمود: به جانم سوگند اگر ما هم مثل شما }راحت طلب{ 
بودیم، عمود دین برپا نمي شد و درخت اسالم خوش شاخ و برگ و خوش قد و 
قامت نمي شد، به خدا سوگند از این به بعد خون خواهید خورد و پشیماني خواهید 
برد!«گمنام آشنا وقتي در خاک هایي که روي آن افتاده بودي، قدم می زنیم 
صدایت را شنیدیم...! که فریاد مي زدي؛ بهاي این خون حفظ اسالم است!بهاي 
این خون، زنده ماندن راه سیدالشهدا )ع( است!بهاي این خون، دفاع از حق از 
دست رفته امامان )ع( است!بهاي این خون، دفاع از حریم والیت است!والیت؛ 
یعني همه هستي من که حاضر شدم خونم را به پاي درختش بریزم تا ثمر 
ببخشد! و جمله آخري که شنیدیم را فراموش نمي کنیم که گفتي؛ حال اگر با من 
همراه و هم قسم مي شوي باید در راه دفاع از ارزش هاي الهي هر چه داري فدا 

کني!شهید! صدایت را شنیدیم!کاش از ما نپرسند که بعد از شهدا چه کرده اید؟!

تاالب کجی نهبندان- عکس:مجتبی گرگی کاریکاتور مجید ادیبی داده نما، آوای خراسان جنوبی

برای اولین بار فرش های خود را اتو کشیده تحویل بگیرید   2- 20 43 42 66/32 66 44 32     

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

 www. iranwash. ir تخـت تخـتلـول لـولصـاف صـاف قاليشويي و مبل شويي ايـران

تحولی عظیم در صنعت قالیشویی با دستگاه های روز دنیا
۱۰۰ درصد اسالمی و بدون چروک

32371354 - 5
کیفیت را با ما  تجربه کنید

ایزوگام و قیرگونی کاظم سالخورده 

از ما خرید نکنید ، اما قیمت را از ما بپرسید
       ۰9۱556۱2949 - 3233۱۰5۰ 

میدان آزادی -  ابتدای خیابان شهید برگی

با 10 سال بیمه

ن(   
رزا

)ا درب اتوماتیک سیـد 
 جک پارکینگی ، کرکره و سکوریت اتومات
آدرس: خیابان شهید رجایی ، نبش 
رجایی 15   09155614880
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فضای مجازی تیغ دولبه در انحطاط یا پیشرفت جوامع است

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی در کارگروه فضای مجازی و رسانه شورای فرهنگ عمومی اظهار کرد: با بیان اینکه فضای مجازی ما در دست دشمن است که 
صدای مراجع تقلید را هم درآورده است و این در حالی است که جوانان ما می توانند این فضا را در دست بگیرند گفت: هنر و فضای مجازی تیغ دو لبه است.وی ادامه 
داد اگر رشته فضای مجازی و هنر را دست کسانی دهیم که اهل ید هستند، صداقت دارند و قرض آنها خدمت به خدا و بندگان خداست هیچ مشکلی نخواهیم داشت

*مدیرکل اوقاف و امور خیریه خراسان جنوبی از 
برگزاری سوگواره یاس نبوی در ۴۸ بقعه محوری 

خراسان جنوبی خبر داد.
* دوره تکنیک های تهویه و تخلیه دود در ساختمان 
زاده  استاد روستا  نظر  زیر  و  روز  ؛به مدت سه  ها 
از اساتید برتر آتش نشانی تهران؛ در سازمان اتش 

نشانی بیرجند برگزار شد.
* 6۸ مورد تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاوزی، 
در خراسان  تاکنون  امسال  آغاز  از  باغی  و  زراعی 

جنوبی شناسایی و به مراجع قضایی معرفی شدند.

اضافه شدن دو رشته جدید در دانشگاه 
علمی - کاربردی جهاد دانشگاهی

دانشگاهی  جهاد  کاربردی  علمی-  دانشگاه 
خراسان جنوبی در دو رشته خبرنگاری و مترجمی 
انگلیسی گرایش ترجمه آثار دیداری و شنیداری در 
پذیرد.  می  دانشجو  بار  اولین  برای  کاردانی  مقطع 
دانشگاهی  جهاد  کاربردی   - علمی  مرکز  رئیس 
 75 مجموع  در  رشته  دو  این  برای  گفت:  استان 
شد. خواهند  پذیرش  بهمن  ترم  برای  دانشجو 

 مسئوالن برای برطرف کردن
 مشکالت خوسف تالش کنند

استاندار با بیان اینکه بیمارستان ۳۲ تختخوابی به یک 
مجموعه کوچکتر تبدیل شود تا از محل اعتبارات 
داخلی بتوان این بیمارستان را ۱۸ ماهه تکمیل کرد 
گفت: بیمارستان خوسف هر چه زودتر به پلی کلینیک 

تخصصی تبدیل و بهره برداری شود. مروج الشریعه در 
سفر به خوسف در ستاد راهبردی اقتصاد مقاومتی 
اظهار کرد: این شهرستان می تواند با داشتن پیشینه 
و تمدن انسانی قوی و مفاخر و علمای بزرگ جایگاه 
بهتری داشته باشد.وی افزود: مدیران خوسف باید با 
تشکیل اتاق فکر در توسعه و افق کالن شهرستان 
تولیدی  کشاورزی،  زمینه های  در  و  برداشته  گام 
از مسئوالن  و معدنی تالش کنند. استاندار گفت: 
دانشگاه علوم پزشکی می خواهیم تا بیمارستان ۳۲ 
تختخوابی را به یک مجموعه کوچکتر تبدیل کنند 
تا از محل اعتبارات داخلی بتوان این بیمارستان را 
۱۸ ماهه تکمیل کرد. مروج الشریعه با تأکید بر اینکه 
باید پیگیری شود این بیمارستان در اسرع وقت تبدیل 
به یک پلی کلینیک تخصصی شده و به بهره برداری 
و  بوده  این  از  بیش  مردم  شایستگی  افزود:  برسد 
باید برای رفع مشکالت توجه بیشتری انجام گیرد.
وی افزود: گل نرگس از پایه های توسعه شهرستان 
است که می توان با برندسازی عطر آن اقدام خوبی 
ارزیابی  بر  الشریعه  مروج  محمدمهدی  برداشت. 
عملکرد مدیران تاکید کرد و افزود: برای مصالح و 
منافع مردم هر جا الزم باشد نسبت به تغییر مدیران 
و فرمانداران اقدام خواهد شد. وی افزود: نمایشگاه 
بین المللی مشهد از فروردین ماه به استان خراسان 
جنوبی اختصاص یافته است و دستگاه های اجرایی 
به شرکت کنندگان در این نمایشگاه بیشترین کمک 
نیروگاه  از  بازدید  در  مروج الشریعه  کرد.  خواهند  را 
خورشیدی خوسف نیز اظهار کرد: اگر بتوانید این 
پروژه را در یک مجموعه 50 هکتاری از ۱0 به ۲00 
مگاوات گسترش دهیم این منطقه را به عنوان منطقه 
ویژه انرژی های تجدیدپذیر استان ثبت می کنیم. وی 
با اشاره به گالیه فرماندار خوسف در خصوص سخت 
گیری های بی مورد و روند طوالنی صدور مجوزهای 
سرمایه گذاری و اشتغالزایی در استان افزود: مدیرکل 
امور اقتصادی استانداری بایستی با برگزاری جلسات 
نسبت به تسهل صدور این گونه مجوزها اقدام نماید.

پیکر پاک ۸ شهید گمنام جبهه دفاع مقدس 
با استقبال گرم مسئوالن، مردم و خانواده های 
شد  بیرجند  فرودگاه  وارد  جانبازان  و  شهدا 
فرودگاه  اینجا  دلدادگی،  وقت  به  ساعت 
انتظارند،  مشتاقان شهدا چشم  همه  بیرجند، 
تا  به سمت آسمان خیره شده  چشم ها همه 
بلکه از فراز آسمان کویر هواپیمای حامل ۸ 
الله گلگلون دوران هشت سال دفاع مقدس 
نجوایی  دلش  در  کنند.هرکس  مشاهده  را 
دارد، حس و حال عجیبی است یکی صلوات 
می فرستد، یکی سپند در دست دارد و اینجا 
مادران شهدا و شهدای مفقوداالثری هستند 
که هر از گاهی به یاد فرزند خود افتاده و نوایی 
سر می دهند.دیروز آسمان و هوای بیرجند به 
عطر شهدا، کربالیی شده است. دیروز همه 
فرودگاه  به  را  خود  توانسته اند  که  افرادی 
برسانند اعم از مسئوالن، مدیران، فرماندهان 
نظامی، خانواده های شهدا، جانبازان و مردم هر 
کسی به امید شفاعت این شهدا آمدند دیروز 
لحظه  بود،  بیرجند  مردمان  برای  خاص  روز 
فرا رسید و هواپیمای حامل شهدا در  انتظار 
بیرجند مشاهده شد.حاضران صلوات  آسمان 
باند فرودگاه بر زمین  فرستادند،تا هواپیما در 
نشست، پیکر شهدا یکی یکی از هواپیما خارج 

می شود و مادران شهدای مفقوداالثر با دیدن 
این پیکرها به یاد فرزندان خود افتاده و فرزند 

فرزند  اینها  از  یکی  شاید  صدا  زدند،  را  خود 

گمشده آنها باشد.آری دیروز در فرودگاه بیرجند 
مادرانی را دیدم که با دیدن تابوت ها سراسیمه 

در  که  یعقوب  مانند  و  رفته  شهدا  سمت  به 

انتظار  چشم  سال  سال های  یوسفش  انتظار 
نشسته این پیکرها را در بغل گرفته و بوییدند.

انگار روز عاشورا است، بانوان نوای یا حسین 

)ع( و یا زهرا )س( زیر لب زمزمه کردند.اینجا 
چشمان  از  را  بی قراری  می توانی  باشی  که 
مادرانی که فرزند شهید دارند و یا مادرانی که 
هنوز چشم انتظار فرزند جاویداالثر خود هستند 
بیقراری را می شد دید.اینجا سخن از شهیدانی 
است که پوست و استخوان آنها با هم مخلوط 
به  گویی  هم  )س(  زهرا  است.حضرت  شده 
امروز  ما  همه  و  است  آمده  شهدا  استقبال 
آمده ایم تا فریاد بزنیم “شهدا خوش آمدید”.
مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع 
خبرنگاران  جمع  در  جنوبی  خراسان  مقدس 
اظهار کرد: پیکر ۱۲ شهید گمنام روز سه شنبه 
همزمان با سالروز شهادت حضرت زهرا )س( 
خراسان  استان  شهیدپرور  مردم  دوش  بر 
جنوبی تشییع و خاکپساری می شود.محمدرضا 
فخر افزود: این شهدای گمنام در سال های 6۱ 
تا 67 در عملیات های والفجر ۸، بدر، محرم، 
فیض  به  خیبر  و  رمضان  کربالی۴،  خیبر، 
شهادت نائل آمده اند.مدیرکل بنیاد حفظ آثار و 
نشر ارزش های دفاع مقدس خراسان جنوبی 
گفت:   در حال حاضر ۱۲۱ شهید گمنام در 
با  تدفین شده که  نقطه خراسان جنوبی   ۴5
احتساب این شهدا تعدادی شهدای گمنام به 
می رسد. استان  در  نقطه  در 5۲  شهید   ۱۳۳

کاری- در جشنواره وب و موبایل، استارتاپ 
وزیر  جهرمی،  آذری  توجه  مورد  کشمون 
ارتباطات قرار گرفت و وی  فناوری و مزیت 
های منطقه ای را راهی برای مسائل مربوط 
به عدم توسعه یافتگی دانستند.کشمون، یک 
خراسان  زعفرانکاران  به  متعلق  استارتاپ 
استارتاپی  رقابت  بزرگترین  برنده  جنوبی، 
کشور در سال 96 شد. ۲6 بهمن ۱۳96، در 
کارزار  رقابت  فینال  موبایل،  و  جشنواره وب 
برگزار شد.مدیر عامل این استارتاپ در گفتگو 
با خبرنگار آوا ادامه داد:  فینالیست ها از بین 

داوری  استارتاپ، در سه مرحله  حدود، ۸00 
برای  بذری  در سطح  تا  بودند  شده  انتخاب 
جایزه پنجاه میلیونی و در سطح ابتدایی برای 

جایزه صد میلیونی با یکدیگر رقابت کنند.
این  اینکه  بیان  با  داوران  پناه  قائم  محمد 
سرمایه  های  شرکت  ارشد  مدیران  رقابت، 
گذاری ایران بودند  افزود: با پنج حق رای و 
چند صد نفر حاضران در سالن با دو حق رای 
در نهایت تیم کشمون با سه رای از هیئت 
داوران و رای مثبت نود در صد از حاضران، 
کارزار  رقابت  بذری  رده  برنده  عنوان  به 

انتخاب شد. وی خاطر نشان کرد: کشمون 
زعفرانکاران  که  است  آنالین  سامانه  یک 
منتخبی در خراسان جنوبی را به آن دسته از 
مصرف کنندگان خانگی که دغدغه کیفیت 
زیست  و  اجتماعی  مسائل  یا  و  اصالت  و 

محیطی دارند، وصل می کند. 
وی تاکید کرد: کشمون ساختار نظام مندی، 
برای کنترل کیفیت و رتبه بندی کشاورزهای 
است  توانسته  وسیله  این  به  و  ساخته  خود 
بهبود  و  خود  خریدارن  برای  خاطر  اطمینان 

داشته  به همراه  برای کشاورزان خود  درآمد 
باشد.مدیر عامل سایت کشمون با بیان اینکه  
ادامه  است  ادویه جهان  ترین  گران  زعفران 
داد: حدود هشتصد نوع تقلب دارد. کشمون 
تحت  که  کشاورزهایی  از  مستقیم  خرید  با 
آنها  زعفران  و  هستند  آن  میدانی  نظارت 
اصل  زعفران  شود،  می  آنالیز  آزمایشگاه  در 

خریداری می کند.  
طریق  از  شما  که  زمانی  کرد:   تاکید  وی 
کشاورزهای  به  کنید،  می  خرید  کشمون 
در  بیشتری  پول  درصد   ۲5 تا   ۱5 زعفران 
رسد.  می  زعفران،  سنتی  بازار  با  مقایسه 
کشاورز با معرفی شدن مستقیم به خریدارها، 
جایگاه اجتماعی باالتری به دست می آورد. 

در  نشان کرد: همچنین کشمون  وی خاطر 
حال طراحی یک برنامه صرفه جویی در آب 
کشاورزی با کمک کشاورزهای عضو خود می 
برنامه نجات قنات های  این  از  باشد. هدف 

منطقه است.
)Ava.news14@gmail.com(

فرماندار بیرجند گفت: آموزش های مدیریت 
فرهنگی  های  کانون  همکاری  با  بحران 
برای  مساجد  محوریت  با  و  مساجد  هنری 
ارتقای آگاهی مردم برگزار شود. علی ناصری 
این  بحران  مدیریت  هماهنگی  شورای  در 
شهرستان اظهار کرد: باید تمام بیمارستان ها 
نقاط ضعف خود را منعکس کنند تا رفع شود 
نداشته  تا در زمان بحران مشکل تجهیزات 
باشند.وی با اشاره به اینکه خدمات زیربنایی 
افزود: بخصوص  اولویت دارد،  بیمارستان  به 
پشتیبان  برق  است  نیاز  که  برق  بحث  در 
برای بیمارستان ها پیش بینی شود.فرماندار 
عالمه  سالن  سوزی  آتش  حادثه  به  بیرجند 
فرزان اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان 

جنوبی در هفته گذشته اشاره کرد و گفت: این 
حادثه نشان داد که ادارات و سازمان های ما 
است. آنان کم  ایمنی  و  پذیر هستند  آسیب 

ناصری تاکید کرد: بحث های ایمنی ادارات 
رعایت و تا پایان امسال رفع نقص شوند تا 
پیشنهاد  نشوند.وی  مشکل  دچار  آینده  در 
داد بروشورهای آموزشی حاوی نکات ایمنی 
آگاهی  افزایش سطح  و  رسانی  اطالع  برای 
شهروندان تهیه و به همراه قبوض آب، برق و 
گاز در سطح شهر توزیع شود.فرماندار بیرجند 
با  بحران  مدیریت  های  آموزش  کرد  بیان 
هنری  و  فرهنگی  های  کانون  همکاری 
ارتقای  برای  مساجد  محوریت  با  و  مساجد 

آگاهی مردم برگزار شود. 

ستاد  رسانی  اطالع  کانال  راه اندازی 
خدمات سفر نوروزی در شهرستان

ناصری افزود: کانال اطالع رسانی ستاد خدمات 
می توانند  ادارات  و  شده  ایجاد  نوروزی  سفر 
اطالعات و اخبار خود را در این کانال بارگذاری 
و دنبال کنند.وی با بیان اینکه خدمات زیربنایی 
به بیمارستان ها و مراکز درمانی باید در اولویت 
باشد تا این اماکن در هنگام بروز بحران دچار 
کمبود تجهیزات نباشند اظهار داشت: باید نقاط 
ضعف بیمارستان ها و درمانگاه ها منعکس شود 

تا نسبت به رفع آن اقدام شود.

کاهش ۲۰ درصدی مجموع بارندگی 
بیرجند در سال زراعی جاری

 ۲0 کاهش  از  بیرجند  هواشناسی  رئیس 
بیرجند  بارندگی شهرستان  درصدی مجموع 
در سال زراعی جاری نسبت به مدت مشابه 
سال گذشته خبر داد و گفت: تا پایان امسال 
داشت.  خواهیم  رگباری  صورت  به  بارندگی 
حاضر  حال  در  کرد:  اظهار  بیدختی  حامد 
میانگین دما هوا رو به افزایش است.وی به 
افزود:  و  کرد  اشاره  های  بارندگی  وضعیت 
بپاییز امسال باران نداشتیم و بارندگی ها به 
سمت فصل بهار و به صورت رگباری رفته 
است.رئیس هواشناسی بیرجند با بیان اینکه 
دوشنبه و سه شنبه هفته جاری بارندگی کمی 
شدید  باد  وزش  اما  گفت:  داشت،  خواهیم 

مشکل آفرین خواهد بود.

 تدوین سند مدیریت بحران بیرجند 
نیازمند ۱۵۰ میلیون تومان اعتبار

بیرجند  شهرداری  بحران  مدیریت  ستاد  دبیر 
گفت: تدوین سند مدیریت بحران بیرجند از توان 
شهرداری خارج است و برای تهیه این طرح ۱50 
میلیون تومان اعتبار نیاز است که باید با همکاری 
دستگاه های اجرایی تامین شود. میرزایی اظهار 
کرد: برای اسکان اضطراری سه سایت معرفی 
نشده  اقدامی  زیرساختها  مورد  در  اما  کردیم 
است که باید دستگاه های اجرایی از آن بازدید 
و زیرساخت ها را فراهم کنند. میرزایی با اشاره 
به اینکه شهرداری بیرجند تنها شهر بیرجند را 
گفت:  کرد،  خواهد  مدیریت  بحران  موقع  در 
برای حاشیه شهر باید تدابیر الزم اندیشیده شود.

استاندار خراسان جنوبی، که در جلسه مشترک 
کارگروه تخصصی اشتغال و سرمایه گذاري و 
کمیسیون هماهنگي بانک هاي استان سخن 
مي گفت با بیان این مطلب، به انعقاد تفاهم 
 ICT و IT نامه هاي مشترک در حوزه هاي
اشاره کرد و ادامه داد: باید از فرصتي که در 
صادرات  توسعه  زمینه  در  افغانستان  بازار 
 ICT و   IT( اطالعات  فناوري  محصوالت 
گیرد.  صورت  استفاده  نهایت  دارد  وجود   )
گیر  پا  و  دست  قوانین  برخي  به  استاندار 
بیان  با  و  اشاره کرد  فراگیر  اشتغال  در حوزه 
اینکه به دست خودمان در بحث اشتغال مانع 
ایجاد کرده ایم، گفت: باید براي توسعه اشتغال 
، رفع قوانین زائد و دست و پاگیر به عنوان 
نقطه شروع ، مورد استفاده قرار گیرد. مروج 
را  مشکالت  و  موانع  رفع  پیگیري  الشریعه، 
مهمترین موضوع در زمینه رسیدن به نتیجه 

به  مکلفند  مسئوالن  کرد:  تصریح  و  دانست 
هر شکل و روشي که شده تعهدات دستگاه 
از  اعم  اشتغال  زمینه هاي  در  را  متبوع خود 
جذب اعتبار و یا بررسي موانع موجود درمرکز 
، به نتیجه برسانند و آن را به نحو مناسب به 
اطالع دبیرخانه و استاندار برسانند.مقام عالی 
دولت در استان، اظهار کرد: برای جلسه آینده 
باید اداره کل فناوري اطالعات با شهرداري 
بیرجند براي تفاهم نامه اي که در حوزه IT و 
ICT منعقد شده جلسه اي برگزار و نسبت به 
رفع مشکالت موجود برنامه ریزي واقدام الزم 
را صورت دهد.مروج الشریعه، با اشاره به اینکه 
باید سهم و ابالغیه تمامي بانک هاي استان 
شود،  مشخص  روستایي  اشتغال  راستاي  در 
یادآور شد: در جلسه آتي کارگروه بایدمدیران 
بانک ها در این حوزه آخرین آمار را ارائه دهند.
استاندار خراسان جنوبی، به اختالف طرح های 

اشتغال معرفی شده به بانک صادرات استان با 

تعداد ۴۲۱ طرح و پرداخت تسهیالت به ۲۳۲ 
طرح اشاره کرد و گفت: اختالف معناداري بین 
این دو آمار وجود دارد که باید تکلیف آن روشن 
شود.مروج الشریعه، ادامه داد: همچنین مدیران 

بانک ها باید اشتغال ایجاد شده براساس میزان 

مصرف منابع داخلي به تفکیک فعالیت هاي 
حوزه هاي مشمول پرداخت تسهیالت را ارائه 
نمایند.مقام عالی دولت در استان، یادآور شد: 
استان  بانکي  سیستم   و  اجرایي  دستگاه های 

براي  تکلیف  و  سهمیه  که  ارقامي  در  باید 
استان در زمینه اشتغال در نظر گرفته شده را 
ارقام اعالم  به  بیشتري ببخشند، زیرا  شتاب 
به  که  اعتباراتي  از  باید  و  نیستیم  قانع  شده 
صورت متمرکز در مرکز وجوددارد براي توسعه 
اشتغال استفاده شود.مروج الشریعه، افزود: ما به 
باید  استان  اشتغال  در بخش  عنوان مسئول 
شایسته اي  شکل  به  موجود  فرصت های  از 
براي رشد اشتغال استفاده کنیم.وی با اشاره 
به عملکرد مثبت صندوق کارآفرینی امید در 
بحث اشتغال گفت: این عملکرد براي دیگر 
سیستم هاي بانکي و دستگاه ها مي تواند به 
گیرد.استاندار،  قرار  استفاده  مورد  الگو  عنوان 
بابیان اینکه تنها ارسال مکاتبه به مرکز براي 
طور  به  افزود:  نیست  کافي  اشتغال  ایجاد 
تا  مختلف  طرق  به  مکاتبات  این  باید  حتم 
حصول نتیجه مورد پیگیري جدي قرار گیرد

اخبار کوتاه

حوادث استان

علت حریق در منطقه گردشگری
 کال آب بشرویه در دست بررسی است

گردشگری  منطقه  اراضی  از  مربع  متر  هزار  پنج 
کال آب واقع در مراتع تگوهای روستای جوزردان 
از توابع بشرویه در آتش سوخت که علت وقوع آن 
در دست بررسی است. رئیس اداره منابع طبیعی و 
آبخیزداری بشرویه گفت: بعد از گزارش آتش سوزی 
در روستای جوزردان واقع در ۳۴ کیلومتری بشرویه 
به  پاسگاه حفاطت منابع طبیعی بشرویه  ماموران 
محل حادثه اعزام شدند.رفیعی افزود: با وجود صعب 
العبور بودن مسیر و دشواری تردد خودروها، یگان 
حفاظت منابع طبیعی با امکانات و تجهیزات الزم 
در سریع ترین زمان ممکن خود را به محل حادثه 
رساندند و در مدت ۴6 دقیقه آتش مهار شد.وی بیان 
کرد: اراضی که دچار حریق شد در مسیر رودخانه و 
دارای پوشش گیاهی درختان گز رودخانه ای، بیشه 
زارها و درختان بید چندین ساله و در برخی موارد 
پوشش  برآورد  با  گفت:  است.وی  بوده  بادامشک 
آتش  در  گردشگری  منطقه  این  در  که  گیاهی 
سوخته، خسارت اولیه وارد شده ۸0 تا 90 میلیون 
تومان تخمین زده شده است.مدیر منابع طبیعی و 
آبخیزداری بشرویه افزود: علت و چگونگی شروع 
بررسی  دست  در  کارشناسان  توسط  سوزی  آتش 
است. نشده  مشخص  آن  دلیل  تاکنون  و  بوده 

سرقت خودرو در بیرجند

شماره  به  رنگ  سبز  پیکان  سواری  دستگاه  یک 
پالک  ۳۳7د57 ایران ۳۲ در خیابان حکیم نزاری 
بیرجند به سرقت رفته است .سرهنگ شجاعی نسب 
در  خواست  شهروندان  از  پلیس  عملیات  معاون 
صورت مشاهده خودرو بالفاصله مراتب را به مرکز 

فوریت های پلیسی ۱۱0 اطالع دهند .

دو کیلوگرم کراک در بیرجند کشف شد 

جانشین انتظامی استان از کشف دو کیلوگرم کراک 
در بیرجند خبر داد.سرهنگ “سعید دادگر”اظهار کرد:با 
شخصی  ورود  بر  مبنی  مردمی  اطالعات  دریافت 
ناشناس و مشکوک به دفتر باربری در بیرجند ،مأموران 
کالنتری ۱5 مهر شهر بیرجند به موضوع رسیدگی 
کردند.وی گفت:مأموران با حضور در محل دفتر باربری 
مشاهده کردند فردی ناشناس با سر و صورت پوشیده 
وارد دفتر شده و یک کارتن حاوی چند بسته زرشک 
به شهرستان های مرکزی کشور  ارسال  را جهت 
تحویل و از دفتر خارج شده است.جانشین انتظامی 
استان در ادامه افزود:در بازرسی از بسته تحویلی دو 
بسته مواد مخدر حاوی دو کیلو گرم کراک کشف شد .

سامان دهی راست گردهای
بلوار پیامبر اعظم )ص( بیرجند

در انتظار تصویب شورای ترافیک

برنامه  گفت:  بیرجند  شهردار  عمرانی  معاون 
از  اعظم  پیامبر  بلوار  گردهای  راست  ساماندهی 
خیابان های مدرس، پاسداران و سپیده در دستور 
کار قرار دارد؛ طرح آن تهیه و مشاور گرفته شده 
و در انتظار تصویب شورای ترافیک استان هستیم. 
منابع  طرح،  این  اجرای  اینکه  بر  تاکید  با  عدل 
محل  از  گفت:  طلبد،   می  را  زیادی  بسیار  مالی 
بودجه جرائم امسال ۲ میلیارد تومان به شهرداری 
بیرجند اختصاص یافت که تاکنون تنها 90 میلیون 
واریز خواهد شد. به زودی  اعالم شده که  تومان 
وی اظهار کرد: بلوار پیامبر اعظم )صلی ا... علیه و 
آله( بیرجند اگر عنوان یک بزرگراه به آن بخواهد 
اطالق شود که خودروها بتوانند با سرعت تعیین شده 
تردد کنند،  باید تمامی مسیرهای منتهی به این بلوار 
»خیابان پاسداران، مدرس و سپیده« مسدود شود.وی 
با اشاره به اینکه در یک بلوار شهری سرعت تعیین 
شده بین 50 تا 60 است، افزود: اما متاسفانه به طور 
این  از  با سرعتی بیش  مکرر شاهد تردد خودروها 
سرعت تعیین شده هستیم که حوادثی از جمله تصادف 
را به دنبال دارد. عدل نصب سرعت گیر در بلوار را غیر 
کارشناسی دانست و با بیان اینکه در صورت نصب 
سرعت گیر، مردم نیز معترض می شوند،  ادامه داد: در 
بخشی از این بلوار بر روی زمین سرعت ۳0 کیلومتر 
طراحی شده است و تابلوهای هشدار دهنده مختلف 
نیز نصب شده است.عدل با بیان اینکه با احداث پارک 
حاشیه ای بلوار پیامبر اعظم، ساماندهی ورودی های 
بند دره،  امیر شاه و سراب هم دیده خواهد شد و در 
اتمام رسیده  به  برداری  نقشه  حال حاضر عملیات 
است، گفت: بعد از ارائه اولین طرح اجرایی و تایید 
مسئوالن استانداری، عملیات اجرایی آغاز می شود.

تازه های ورزشی استان

بازارچه صنایع دستی با حضور
 استاندار در خوسف افتتاح شد

بازارچه صنایع دستی شهرستان خوسف روز یکشنبه 
با حضور استاندار افتتاح شد. مروج الشریعه که دیروز 
به خوسف سفر کرده است، این بازارچه را با حضور 
جمعی از مسئوالن استان و شهرستان افتتاح کرد. 

بازارچه صنایع دستی خوسف با چهار غرفه فروش 
محصوالت و همچنین دهکده گردشگری در زمینی 
به مساحت ۲ هزار و 500 مترمربع احداث شده است.

بیش از 600 میلیون ریال اعتبار برای راه اندازی این 
بازارچه هزینه شده و در طرح توسعه آن ایجاد باغ 
وحش نیز پیش بینی شده است.استاندار بدو ورود به 
این شهرستان با حضور در گلزار شهدای خوسف و 
نثار گل، به مقام شامخ شهدا ادای احترام کرد.وی 
همچنین از دبیرخانه دائمی سنگ های قیمتی و نیمه 
قیمتی استان که در خوسف قرار دارد، بازدید کرد.

مروج الشریعه از کارگاه صنایع دستی و نیروگاه ۱0 
مگاواتی دشت بارنده خوسف نیز بازدید کرد . استاندار 
با حضور در موسسه خیریه حضرت رسول )ص( با 
کودکان این مرکز دیدار کرد و آنان را مورد تفقد قرار 
داد. وی همچنین در این سفر با خانواده شهید سید 
عبدالکریم عبادی دیدار و از کارخانه در حال احداث 
شمش چدن خاوران شهرستان خوسف بازدید کرد. 

برگزاری هفدهمین دوره مسابقات 
پرورش اندام، قهرمانی استان

جمعه ۲7 بهمن با حضور ۸0 ورزشکار مسابقات 
کالسیک  بادی  و  فیزیک  اندام،  پرورش 

قهرمانی استان برگزار شد.

برگزاری یک دوره مسابقه موتور سواری 
در رشته موتور کراس

به همت هیأت موتور سواری و اتومبیلرانی خراسان 
جنوبی و با شرکت 50 نفر موتور سوار از شهرستان 
های: سرایان، قاین، فردوس، بشرویه و طبس یک 

دوره مسابقه موتور سواری در طبس برگزار شد.

حضور ملی پوشان سه گانه استان 
در مسابقات جهانی امارات

مسعود و سعید علیزاده در اولین دوره مسابقات 
 ۲0۱۸ سال  در  گانه  سه  ورزش  جهانی  سری 

به امارات اعزام می شوند.
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»کشمون« برترین استارتاپ از نگاه داوران و مردم در »کارزار«

آموزش های مدیریت بحران با همکاری کانون های فرهنگی هنری برگزار شود

استان باید از فرصت بازار افغانستان برای صادرات محصوالت آي.تي استفاده کند

عطر شهادت در آسمان استان
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 امام باقر علیه  السالم فرمودند :

المؤمُن أْصلَُب مِن الَجبِل، الَجبُل یُْستََقلُّ مِنه، والمؤمُن ال یُْستََقلُّ مِن ِدینِه َشيٌء

مؤمن از کوه سخت تر است. از کوه کم  می  شود اما از دین  مؤمن چیزی  کاسته نمی  گردد.

)کافی : ج2 ، ص241 ، ح37(

آگهــي مــزايــده ) 96/5 (
 بانک صادرات خراسان جنوبي در نظر دارد: تعداد 8 واحد از امالک مازاد و ماشين آالت مازاد خود را به شرح ذيل از طريق مزايده عمومي به فروش برساند. متقاضيان شرکت در

  مزايده مي توانند جهت کسب اطالعات بيشتر از روز درج آگهی دوشنبه مورخ 96/11/30 الی96/12/7 نسبت به دريافت اسناد مزايده اقدام و تا پايان وقت اداري )ساعت14( روز دوشنبه مورخ 96/12/14 به نشاني بيرجند، خيابان مدرس
 نبش مدرس 9-  اداره مرکزي بانک صادرات طبقه اول - دايره تدارکات و ساختمان نسبت به عودت آن اقدام نمايند. پاکت هاي پيشنهادي ارائه شده رأس ساعت 13 روز چهارشنبه مورخ 96/12/16 در محل فوق با حضور اعضای کميسيون
معامالت بانک و متقاضيان خريد مفتوح ، قرائت و برندگان مشخص خواهد شد. الزم به ذکر است که اسناد شرکت در مزايده بايستي تا پايان وقت اداری مورخ 96/12/14 ، فقط به دايره تدارکات و ساختمان بانک تحويل و رسيد اخذ گردد.

 توضيحات و شرايط :

حساب شماره  به  ريال   100/000 مبلغ  به  واريزي  فيش  اصل  ارائه   ، مزايده  اسناد  دريافت  جهت   )1 
الزامي جنوبي  خراسان  صادرات  بانک  ساختمان  و  تدارکات  دايره  نام  به   0101532454002 
طبق که  باشد  مي  آگهي  در  مندرج  پايه  قيمت   %5 معادل  مزايده  در  شرکت  سپرده  مبلغ   )2  است.  
روزهاي در  مزايده  مورد  اموال  و  امالک  از  بازديد   )3 گردد  اقدام  بايست  مي  مزايده  اسناد   مندرجات 
در گذار  مزايده   )4 باشد.  مي  ضروری  کنندگان  شرکت  تمامی  برای  و  فراهم   14 تا   8 ساعت  از   اداري 
فروش می رسد به  با وضع موجود  امالک  کليه  است 5(  پيشنهاد خريد مختار  تمامي  يا  قبول يک  يا   رد 
نحوه دریافت ثمن معامله پس از اعالم برندگان و همزمان با انعقاد قرارداد به شرح جدول مقابل می باشد

ميزان پرداخت غير نقدی ) باقيمانده در اقساط (ميزان پرداخت نقدیشرايط پرداخت )گروه(رديف

 اولويت با پرداخت نقدی ، پيشنهاد غير نقدی با اولويت پرداخت ، به ترتيب ذيل ) 2-3-4- 5(ز1
قابل بررسی خواهد بود .

 30% در اقساط 12 ماهه ) با سود بانکی (2%70
50% در اقساط 24 ماهه ) با سود بانکی (3%50

70% در اقساط 36 ماهه ) با سود بانکی (4%30

90% در اقساط 60 ماهه ) با سود بانکی (5%10

لیست امالک مازاد بانک صادرات مدیریت شعب خراسان جنوبی )مزایده 96/5)

شماره پالک ثبتی نشاني نام شهر نام ملك نام استان رديف 

نوع مساحت )متر مربع ( 
نوع كاربري نوع ملكمالكيت 

قيمت پايه نوع سند 

متصرف 

نوع
 بهره 

برداري 
فعلي 

توضيحات 

اعيان عرصه 

ملكي
 تمليكي  
سرقفلي  
اوقافي 

غير 
اوقافي 

ساختمان  
آپارتمان 

مغازه 
 زمين 
 ساير 

بانك ، تجاري ، 
اداري ، مسكوني  
صنعتي ، رفاهي 

آموزشي ، ورزشي  
انبار ، مزروعي ، 

كارگاه ، ساير 

ندارد 
دارد 

 بانكي  
غير بانكي

تخليه 
اشغال  

بالاستفاده 

خراسان 1
جنوبی 

ساختمان تجاری به همراه 
سرایان - خیابان امام سرایان ساختمان مسکونی 

1/857/2911خمینی ) ره ( 

419 متر مربع 
کل زمین 
تجاری و 
مسکونی

208 مترمربع 
تجاری

 125 مترمربع 
مسکونی

تخلیه ندارد 8,326,240,000ششدانگ تجاری - مسکونیساختمان ملکی 

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

کف سازی سنگ و سرامیک - سیستم گرمایش شوفاژ  
سیستم سرمایش کولر آبی - دارای انشعاب برق
 سه فاز و تک فاز 25 آمپر و آب و گاز و تلفن 

خراسان 2
جنوبی 

سهم مشاعی از مرغداري 
آرین شهربه ظرفیت 30 هزار قطعه 

آرین شهر - ابتداي 
جاده چاهک موسویه ، 

سمت چپ 
کشاورزي سایر تملیکي 89 16532557841 /128

مشاع )سهم 
بانک 2/66 

دانگ از 
ششدانگ 
می باشد (

دارد1,882,750,000
اشغال) غیر بانکي(

 ) به شکل موجود( سهم بانک 2/66 دانگ از
 ششدانگ می باشد ) قیمت پایه مربوط به سهم بانک 

می باشد( 

خراسان 3
قاین- روستای قاینزمین کشاورزی و دامداریجنوبی 

 )به شکل موجود( اشغالندارد 1,317,600,000ششدانگکشاورزی زمین تملیکی 1680/2872173.5883محمدآبادعلم

خراسان 4
جنوبی 

سهم مشاعی از ساختمان 
بیرجند مسکونی 

بیرجند - خیابان 
پاسداران - پاسداران 

2-پالک 36
دارد666 ,900,266انتقال اجراییمسکونی ساختمان تملیکی 249/17/3048336444

اشغال  ) غیر بانکي (
سهم بانک یک دانگ و شش دهم دانگ مشاع از 

ششدانگ ) قیمت پایه مربوط به سهم بانک می باشد (

خراسان 5
جنوبی 

سهم مشاعی از ساختمان 
بیرجند مسکونی 

بیرجند - خیابان عدل  
عدل 23- خیابان 

باهنر شرقی - پالک 
41- مقابل مدرسه 

دارد 419,200,000انتقال اجرایی مسکونی ساختمان تملیکی 249/3375200203/2
اشغال ) غیر بانکي (

سهم بانک یک سهم و چهاردهم مشاع از کل ده سهم 
از ششدانگ ) قیمت پایه مربوط به سهم بانک

 می باشد (

خراسان 6
قاین - کیلومتر 5 قاینشرکت تولیدی آجر سفال جنوبی 

اشغالندارد8,848,000,000انتقال اجرایی صنعتی سایر تملیکی 131/183780112/503640جاده اسفدن - قاین 

ساختمان اصلی کوره - سالن تولید - انبار قیر - اتاقک 
پمپ - ساختمان اسکان کارگران - ساختمان مدیریت 
سوله انبار  - ماشین آالت شامل سیلوی خاک - والس 

مخلوط کن - مخلوط کن پرس - پرس - پمپ وکیوم - 
مجموعه برش - نوارهای نقاله و ... تأسیسات برق ، آب 

و تجهیزات متفرقه  ) به شکل موجود (

خراسان 7
بیرجند آپارتمان مسکونی جنوبی 

بیرجند - معصومیه  
خیابان تاکستان 

10- قطعه جنوبی - 
پالک 20

اشغال ندارد 1,250,000,000سند تک برگ مسکونی آپارتمان تملیکی 98.37 247/2941

آپارتمان در طبقه اول یک ساختمان 3 طبقه ) پیلوت ، 
اول و دوم ( بوده که با اسکلت فلزی و سقف طاق ضربی 
اجرا گردیده ، دارای انشعاب آب ، برق و گاز می باشد . 

آپارتمان تکمیل و دارای آشپزخانه با نصبیجات کامل بوده و 
گرمایش موتورخانه مرکزی و سرمایش کولر آبی است .

خراسان 8
سربیشه زمین و سوله جنوبی 

سربیشه حاشیه جاده 
بیرجند -زاهدان جنب 
هالل احمر و اداره راه 

و شهر سازی 
حمل و نقل سایر تملیکی 28/780/779/218458837270

به شکل موجود اشغالندارد8,008,888,000ششدانگو انبار داری 

در خانه قبر تا که شد مأوایم              شد شامل من عنایت موالیم
دانی چه عمل بود که دستم بگرفت      یک عمر حسین )ع( حسین گفتن هایم

به مناسبت هفتمين روز درگذشت خواهری مهربان مرحومه مغفوره 

حاجيه بی بی صديقه حسينی 
جلسه يادبودی امروز دوشنبه 96/11/30 از ساعت 15 الی 16 

در محل مسجد آیت ا... آیتی برگزار می گردد
 تشريف فرمايی سروران معزز موجب امتنان است. 

خانواده های: حسينی، موسوی، يعقوب نژاد 
حاج رضايی و قاضی زاده

به مناسبت سومين روز درگذشت
 فرزند عزيز و برادر گرامی مان 

مرحوم افشين مالكی 
جلسه ترحيمی امروز دوشنبه 96/11/30 از ساعت 3 الی 4 
بعدازظهر در محل حسینیه آیت ا... آیتی برگزار می گردد 
تشريف فرمايی شما سروران گرامی در اين جلسه موجب شادی 

روح آن مرحوم و تسلی خاطر بازماندگان خواهد بود. 
خانواده های: مالكی ، افكشتی و ساير بستگان


