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عکس :  مجتبی گرگی
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محمد جواد حق شناس:
اصالح طلبان مانند مخالفان جمهوری اسالمی

از اقدامات اشتباه خود دفاع نمی کنند

حجت االسالم حسین سبحانی نیا:
 جمنا سازوکاری برای مقطع زمانی مشخص بود؛اصولگرایان 

به دنبال فردی هستند که مقبولیت داشته باشد

عبدا... ناصری:
 اصالح طلبان 

محافظه کار نشده اند

تولیت آستان قدس رضوی:
اگر با رانت نورچشمی ها مماشات شود

 ارتجاع قطعی است

بادامچیان:
آیت ا... مهدوی کنی سال ۸۸ گفت 

احمدی نژاد شر است
 صفحه 2 صفحه 2 صفحه 2 صفحه 2 صفحه 2

سرمقاله

دیگران کاشتند ما هم بکاریم
*امین جم

 دیروز یکی از شهروندان با مراجعه به دفتر روزنامه ،
تقاضا داشت تا برای به تصویر کشیدن موضوعی با 
او همراه شوم.از حرف هایش معلوم بود که به شدت 
معترض  و  رنجیده  بیرجند  شهر  درختان  قطع  از 
است. می گفت» هرچندوقت کامیون هایی که در 
شهر تردد می کنند و حامل تنه ی درختان بریده 
شده اند،دلم  را ریش  ... ) ادامه  سرمقاله در صفحه 2 (

دکتر احمدی خبر داد : 

بدهی میلیاردی
بیمه ها به بیمارستان

امام رضا )ع( / صفحه ۷

ایرنا

فرسودگی نوسازی بافت فرسوده

جناب آقای سید سعید موسوی
مدیر محترم موسسه اعتباری نور منطقه 2 کشور
با کمال تأسف و تألم ضایعه درگذشت همسر گرامی تان 

را صمیمانه تسلیت عرض نموده، برای آن مرحومه
 علو درجات و برای جناب عالی صبر و طول عمر با عزت

 از پروردگار خواهانیم.
سرپرستی موسسه اعتباری نور استان خراسان جنوبی

به مناسبت اولین سالگرد درگذشت مادرعزیزمان 
مرحومه حاجیه مریم درگی

امروز پنجشنبه ۹6/۱2/۳ 
 از ساعت ۳ الی 4:۳۰ بعد ازظهر

 برسر مزار آن مرحومه گرد هم می آییم و با ذکر 
صلوات و فاتحه یاد و خاطره اش را گرامی می داریم.

خانواده های جواهری و سایر بستگان

)من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق(

تکنسین های اورژانس 115  

جناب آقایان سعیـد حسین پـور 
و احمـد عطـاری

از اینکه در کوتاه ترین زمان بر بالین مریض ما حاضر شدید و با سعه صدر و لطف بسیار خوش 
نسبت به درمان ایشان اقدام فرمودید، به رسم ادب و قدرشناسی، سپاس بی پایان ما را پذیرا 

باشید. از درگاه ایزد منان برای شما عزیزان سالمتی و توفیق روز افزون خواهانیم.
کریم پور

به مناسبت اولین سالگرد درگذشت مادر عزیزمان 

مرحومه رباب عاملی 
)همسرمرحوم علی محمد گنجی بازنشسته بانک کشاورزی (
جلسه بزرگداشتی امروز پنجشنبه ۹6/۱2/۳ از ساعت ۳ الی 4 بعدازظهر 

در محل حسینیه آیت ا... آیتی برگزار می گردد. 
خانواده های: عاملی، گنجی و سایر بستگان

به مناسبت اولین سالگرد درگذشت 

مرحومه حاجیه خانم نجمی گنجی 
)همسر زنده یاد مصیب فرازان( 

جلسه یادبودی فردا جمعه ۹6/۱2/4 از ساعت ۹ الی ۱۰ صبح در محل هیئت ابوالفضلی 
)مصلی( برگزار می گردد، تشریف فرمایی شما سروران موجب شادی روح آن مرحومه

 و تسلی خاطر بازماندگان خواهد بود.
خانواده های: فرازان، گنجی و سایر بستگان

به مناسبت چهلمین روز درگذشت مرحومه مغفوره 

شادروان کربالئیه فاطمه معطلی 
»همسر مرحوم حاج کربالیی اسکندر شخم گر« )شکوهی نسب( 

جلسه یادبودی روز جمعه ۹6/۱2/4 از ساعت ۱۰/۱۰ الی ۱۱/۱۰ صبح در محل هیئت 
ابوالفضلی )مصلی( برگزار می گردد.

خانواده های: شخم گر، شکوهی نسب، معطلی، علی نیا، علی آبادی، نارمنجی

ی( 
لباق

هوا
(

به مناسبت چهلمین روز درگذشت 

شادروان محمد ابراهیم امید 
»دبیر بازنشسته آموزش و پرورش« 

جلسه یادبودی امروز پنجشنبه ۹6/۱2/۳ از ساعت ۱۵/۳۰
 الی ۱6/۳۰ در محل هیئت حسینی )واقع در خیابان انقالب( 

برگزار می گردد، تشریف فرمایی سروران معظم موجب امتنان می باشد.
خانواده های: امید، رفیعی و سایر بستگان

جناب آقای دکتر مجتبی زرین پناه
مترجم ، محقق و مدرس چند زبانه

حضورتان در گردهمایی بزرگ یادگیری زبان و رسانه های دیجیتال 
شهرستان بیرجند موجب مسرت ماست. پشتکار و تخصص تان را 

در تسلط به 8 زبان بین المللی ارج می نهیم و به شما افتخار می کنیم. 
از طرف شورای اسالمی، دهیاری، اهالی نقنج و نقنجی های مقیم بیرجند

به مناسبت درگذشت همسری مهربان ، مادری عزیز و خواهری فداکار

 مرحومه فاطمه سلطان نوروزی 
)در مشهد مقدس( جلسه یادبودی روز جمعه ۹6/۱2/4 از ساعت 
۱۰/۳۰ الی ۱۱/۳۰ صبح در محل هیئت حسینی )خیابان انقالب( 

برگزار می گردد. 
خانواده های: زودخیزی، نوروزی

)هوالباقی(

* کیفیت باال به همراه قیمت پایین راز ماندگاری ماست
*  ارسال رایگان ویژه مشترکین به همراه دستگاه کارتخوان

 شلـه مشهـدیغـذای آمـاده

تلفن سفارشات: 32448989 - 32448000
نبش پاسداران 19      09155610366 - رمضانی

به یک نفر نیروی آقا لیسانس نرم افزار کامپیوتر 
آشنا به سیستم دوربین مدار بسته نیازمندیم.

32455602

به اطالع اقوام و آشنایان می رساند: 
در اولین سالگرد درگذشت شادروان 

کربالیـی 
سید  ابوتراب
 موسـوی 

)جهادگر، بسیجی و بازنشسته فرهنگی( 
گرد هم می آییم و با ذکر فاتحه و صلوات 

یادش را گرامی می داریم. 
زمان: امروز پنجشنبه ۹6/۱2/۳

 از ساعت ۱4/۳۰ الی ۱۵/۳۰
 مکان: مسجد حضرت ابوالفضل )ع(
واقع در پاسداران 2۳)رحیم آباد( 

روحش شاد و یادش گرامی
ضمنا مراسم غبارروبی مزارش پس از جلسه 

انجام می شود
خانواده مرحوم

هرگز یاد تو از لوح دل و جان نرود
به مناسبت دومین سالگرد درگذشت 

مرحومه حاجیه زهرا دیمه ور 
بعدازظهر امروز پنجشنبه ۹6/۱2/۳ بر سر مزارش گردهم می آییم 

و یادش را با ذکر فاتحه و صلوات گرامی می داریم. روحش شاد

از طرف خانواده امیرآبادی زاده

 صفحه 3
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ممنوعیت افزایش حقوق مقامات در سال ۹۷/ قضات و اعضای هیات علمی مستثنی شدند

نمایندگان مجلس افزایش حقوق مقامات در سال ۹۷ را ممنوع کردند که قضات و اعضای هیات علمی از این قانون مستثنی شدند. نمایندگان در نشست علنی عصر مجلس در جریان بررسی جزئیات 
بخش هزینه ای الیحه بودجه سال ۹۷، با جزءهای الحاقی ا و 2 بند )الف( تبصره 12 ماده واحده این الیحه موافقت کردند. دولت مکلف است حقوق و مزایای مستمر گروه های مختلف حقوق بگیر شاغل 
دستگاه های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و اعضای هیات علمی و قضات را به صورت پلکانی نزولی به گونه ای افزایش دهد که طبقات پایین تر افزایش بیشتری داشته باشند.

دیگران کاشتند ما هم بکاریم
*امین جم

...)ادامه  سرمقاله از صفحه اول( در شهر تردد می کنند 

را  اند،دلم   شده  بریده  درختان  ی  تنه  حامل  و 
فهرست  در  اینکه  از  .وی  کند  می  ریش  ریش 
حاصل  عواید  به  قسمتی  شهرداری،  درآمدهای 
دلگیر  دارد،سخت  اختصاص  درختان  فروش  از 
بازدید  شهر  مختلف  نقاط  از  او  همراه  بود...«به 
می کنیم.در تقاطع خیابان غفاری و معلم،روبروی 
راست گردی هستیم  احداث  برق شاهد  نیروگاه 
که  برای تکمیل آن  باالجبارباید حداقل ۳ درخت  
در کنار خیابان قطع شود .در آرامستان به بهانه 
برای قبرهای چندمیلیونی و  ایجاد سایبان  های 
یا تعریض مسیر و ... درختان چندین ساله قطع 
می شوند. این داستان در سایر نقاط شهر هم با 
می  کاش  ای  اما  شود  می  دیده  وضعف  شدت 
دانستیم که وقتی برای قبر مرده هایمان درخت 
قطع می کنیم،در آینده الودگی هوا ریشه زنده ها 
را  خواهد  برید! درختان قطع شده در حاشیه شهر 
و ... هم بماند که ذکر تک تک آن در این مقال 
هایی  مکان  از  بخشی  تنها  ها  گنجد.این  نمی 
بیرجندی  دلسوز  شهروند  این  اتفاق  به  که  بود 
هم  را  ها  مکان  این  دقیق  کردیم.آدرس  بازدید 
توانیم  می  خواستند  بررسی  برای  مسئوالن  اگر 
اینجاست که  قرار دهیم.اما سوال  اختیارشان  در 
شهرداری به جای درختانی که به دالیل مختلف 
اعم از خشک شدن،افت زدن،سوختن و ... قطع 
می شوند، چند درخت کاشته است؟آیا آماری از 
در  ها  آن  کاشت  محل  و  شده  کاشته  درختان 
دسترس است؟خوب است شهرداری حکمی که 
به  نسبت  همچنین  و  دارد  درخت  کاشت  برای 
پادگان  رفتن  از  بعد  که  هایی  جایگزینی درخت 
از بین رفته اند ، اقدام کند.فصل درختکاری هم 
نزدیک است.حال که شورای شهر و شهردار تازه 
نفس اند و در اوایل دوره فعالیت خود به سر می 
برند،می توانند از این فرصت استفاده کرده، مردم 
و تشکل های زیست محیطی و ... را برای کاشت 
این  در  نیز  را  الزم  همکاری  و  ترغیب  درخت 
زمینه با آنان داشته باشند.چند روز پیش هم در 
فضای مجازی کلیپی پخش شد با این مضمون 
که به جای کاشت سبزه عید که بعد از مدتی هیچ 
مقادیر  دادن  بجز هدر  کاربرد خاصی)  و  ویژگی 
بکاریم. چه  (ندارد،درخت  گیاهی  ها  دانه  زیادی 
خوب است همت نموده تا مردم هم وارد گود شده 
و هرکدام درختی در حیاط و یا مقابل منزل خود 
خیابان  درخت  وکم  تنک  مسیرهای  در  حتی  یا 
هر  آبیاری  مسئولیت  زمانی  که  بکارند.همانطور 
چند درخت پادگان بر عهده یک سرباز بوده است، 
مردم هم می توانند مسئولیت آبیاری درختانی که 
می کارند را خود بر عهده گیرند. .چه می شود من 
برعهده  را  نهال  یک  کاشت  مسئولیت  نویسنده 
بگیرم و حتی آبیاری آن را هم خودم انجام دهم.
باشیم!نیاز آب یک درخت  بهانه آب هم نداشته 
از میزان آبی که دورمی ریزیم کمتر است.حتی 
غرس  درخت  هم  عزیزانمان  نام  به  توانیم  می 
از  حفاظت  سازمان  و  شهرداری  مسئوالن  کنیم 
که  شهروندانی  برای  توانند  می  زیست  محیط 
اند،جوایزی  کرده  غرس  بیشتری  درخت  تعداد 
برای  زمان کافی  بگیرند.مسئوالن هنوز  نظر  در 
دوباره  بخشی   جان   و    مسئله  این  پیگیری 
به شهر دارند.پس غفلت از این ظرفیت بزرگ و 
آنهم در شرایطی که هرچند وقت درختان موجود 
است. نابخشودنی  شود،اقدامی  می  قطع  هم 

نامه احمدی نژاد به رهبری در خصوص 
برگزاری انتخابات زود هنگام 

  دکتر محمود احمدی نژاد با ارسال نامه ای به 
مقام معظم رهبری، خواستار برکناری رئیس قوه 
ریاست  هنگام  زود  انتخابات  برگزاری  و  قضائیه 
دکتر  شد  اسالمی  شورای  مجلس  و  جمهوری 
رهبر  به  خطاب  که  مهمی  نامه  در  نژاد  احمدی 
معظم انقالب ارسال کرد، خواستار برگزاری فوری 
و آزاد انتخابات ریاست جمهوری و مجلس و تغییر 
فوری رئیس دستگاه قضایی و همچنین آزادی و 
اخیر،  سالهای  طی  که  کسانی  تمام  تعقیب  منع 
به اتهام اعتراض و نقد وضع موجود مورد پیگرد 

قضایی قرار گرفته اند، شد.

اطالعيه سازمان حج و زیارت از آغاز ثبت 
نام قطعی در کاروانهای حج تمتع 97 

 دارندگان فیش های حج تمتع تا پایان دی ماه 85 ،
می توانند به ترتیب اولویت از سه شنبه 8 اسفند با 
مراجعه به سامانه reserve.haj.ir به نام نویسی 
خود اقدام کنند.اولویت ثبت نام با کسانی است که 
از چهارم بهمن به تکمیل اطالعات خود در سامانه 
بر  عالوه  ها  کاروان  مشخصات    . اند  کرده  اقدام 
سامانه reserve.haj.ir در سامانه حج و زیارت 
استان محل سکونت متقاضیان نیز درج شده است.

جزئيات عرضه اوراق تسهيالت مسکن 
بانک  ملی در فرابورس

معاون توسعه بازار فرابورس ایران از پذیرش اوراق 
تسهیالت مسکن بانک ملی در بازارهای فرابورس 
و آغاز معامالت آن از اسفند ماه در این بازار خبر داد 
و به تشریح جزئیات آن پرداخت. وی اضافه کرد: بر 
را  افراد متقاضی می توانند سپرده خود  این اساس 
در حساب سپرده سرمایه گذاری خاص سپرده گذاری 
کرده و به ازای آن سود کوتاه مدت دریافت کنند که 
بنا بر امتیاز به دست آمده نیز به دارنده حساب، اوراق 
حق تقدم تسهیالت مسکن تعلق خواهد گرفت. 
این مقام مسئول شرایط این اوراق را مشابه با اوراق 
تسهیالت مسکن بانک مسکن اعالم کرد و افزود: 
مبلغ تسهیالت قابل دریافت با هر ورقه از آن 500هزار 
تومان بوده و تاریخ انتشار آن پانزدهم هر  ماه است.
وی افزود: تسهیالتی که از طریق این اوراق دریافت 
می شود از نوع فروش اقساطی مسکن و یا مشارکت 
مدنی در ساخت و یا جعاله تعمیرات مسکن است 
که نرخ سود تسهیالت آن 1۷.5درصد بوده و مدت 
یعنی 12ساله است. بازپرداخت آن 144ماهه  زمان 

مجوز آزادی زندانيان حوادث رانندگی 
صادر شد

در جلسه علنی دیروز )چهارشنبه( مجلس مقرر شد 
که صندوق تأمین خسارت های بدنی مکلف است 
دیه زندانیان غیرعمد حوادث رانندگی را که به دلیل 
محدودیت سقف تعهدات شرکتهای بیمه و صندوق 
مذکور در زندان به سر می برند و قبل از الزم االجراء 
به  واردشده  خسارات  اجباری  بیمه  قانون  شدن 
شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه 
مصوب 20/ 2/ 1۳۹5 زندانی شده اند، تأمین نماید تا 
پس از معرفی ستاد دیه کشور به صورت بالعوض 

نسبت به آزادی آنها اقدام کند.

سرمقاله

عبدا... ناصری: اصالح طلبان محافظه کار نشده اند

عبدا... ناصری گفت: این گزاره که اصالح طلبی در گذشته 
مشی تندی داشته است و اکنون مشی محافظه کاری 
دارد را به طور کلی رد می کنم و این فرض را منتفی می 
دانم. اساسا ذات اصالح طلبی در مشی میانه روی اصالح 
طلبانه است. اصالح طلبی طی این سال ها روندی را 
دنبال کرده است که بنا بر مقتضیات زمانی و درک واقعی از شرایط زمانه، خودش را با 

سیستم حاکمیت و سیستم سیاسی - اجتماعی هماهنگ کرده است.

آیت ا... مهدوی کنی سال ۸۸ گفت احمدی نژاد شر است

اصولگراها  که  سوال  این  به  پاسخ  در  بادامچیان    
در  ما  دادخیر،  نیستند؟پاسخ  ثانی  نژاد  احمدی  دنبال 
آن  چون  نبودیم.  نژاد  احمدی  دنبال  نیز   88 سال 
طرف کسی را که بعد معلوم شد عامل فتنه است، 
مطرح کرد و رسانه های بیگانه از او حمایت کردند. ما 
 آخرین مرتبه نزد آیت ا... مهدوی کنی رفتیم گفتیم »تکلیف چیست؟« فرمود ند
»احمدی نژاد شر است اما آن یکی شر بیشتری است« و به ناچار  حمایت کردیم. 

اگر با رانت نورچشمی ها مماشات شود، ارتجاع قطعی است

تولیت آستان قدس رضوی اظهار کرد: اگر به جای 
مردم به بیگانه اعتماد کردید، اشرافی گری جای توجه 
به محرومان را گرفت، در فرهنگ و سیاست و اقتصاد 
الگو های لیبرال استفاده شد، به جای استقالل اقتصادی 
و سیاسی و فرهنگی، وابستگی به بیگانه به اسم تعامل 
با دنیا، توجیه و تئوریزه شد و به جای مبارزه بی امان با فساد و تبعیض، با رانت 
و فساد نزدیکان و نورچشمی ها مماشات شد، عقب گرد و ارتجاع قطعی است.

عضو  شناس  حق  جواد  محمد 
ملی  اعتماد  شورای مرکزی حزب 
مثل  طلب  اصالح  گفت:جریان 
هم  اسالمی  جمهوری  مخالفان 
نیست که برای حفظ رأی خودش 
خود  بدنه  اشتباه   اقدامات  از  حتی 
اصالح طلبی  جریان  کند.  دفاع 
حتی اگر مخالفتش موجب ریزش 
نادرست  عملکرد  پای  باشد،  هم 
تایید  مهر  بدنه اش  از  بخشی 
نظر  در  نیز  را  نکته  این  نمی زند. 
قادریم  زمانی  ما  که  باشید  داشته 
به سمت اصالح برویم که اگر در 
اشکالی  هم  خودمان  طیف  بین 
وجود داشت، آن را نقد کنیم. هم 
آنطور که اگر طیف مقابل و جریان 
را  آن  باید  کرد،  اشتباه  هم  مقابل 
گوید می  ادامه  در  .وی  کنیم  نقد 
می بریم،  ما  که  رنج هایی  از  یکی 

و  رقیب  جریان  که  است  این 
و  درست  رفتار  این  قدر  حاکمیت 
را  اصالح طلبی  مناسب  و  دقیق 
همچنان  و  نمی داند  و  نمی فهمد 

واقعیت  بر  را  چشمش  و  گوش 
امروز می بینیم  ما  اگر  است.  بسته 
ناکارآمدی  این  به  جامعه  این  که 
رسیده و دولت را مقصر می  دانیم، 
نشانه ناکارآمدی مجلس است. اگر 
داشتیم،  قوی تر  مجلس  یک  ما 

شاید  و  وضعیت  این  به  دولت 
دولت  اگر  نمی رسید.  ناکارآمدی 
سطح  در  عواملش  باشد،  ناکارآمد 
فرمانداران  استانداران،  استان ها، 

به  اگر  بود.  ناکارآمد خواهند  نیز   
کنیم،  توجه  موجود  سلسله مراتب 
یک  حال  هر  به  که  می بینیم 
با  نگهبانی  شورای  مثل  نهادی 
رویکرد نادرستش موجب شده که 
بگیر.  ناکارآمد شکل  مجلس  یک 

حجت االسالم حسین سبحانی نیا 
در گفت و گو با خبرنگار نامه نیوز با 
اشاره به اینکه هنوز سبک و پازل و 
شیوه ورود اصولگرایان در انتخابات 

های آتی تعیین نشده، خاطر نشان 
کرد: اما قطعا تالش خواهد شد بین 
اصولگرایان هماهنگی الزم در نحوه 
حضور در انتخابات صورت گیرد اما 
برای قالب این حرکت هنوز تصمیمی 
گرفته نشده است. به گفته حسین 

سبحانی نیا فعال سیاسی اصولگرا، 
انتخابات  برای  کاری  و  ساز  جمنا 
مقطع  همان  در  جمهوری  ریاست 
بوده و قرار نیست ادامه پیدا کند.وی 

ادامه داد: جامعه روحانیت مبارز ،جامعه 
مدرسین و نهادهایی که همیشه در 
این نوع مسائل حضور داشته و حالت 
مرجعیت برای اصولگرایان دارند، باید 
در آینده تصمیم بگیرند که با چه شیوه 
ای حضور یابند.سبحانی نیا گفت: با 

توجه به اینکه انتخابات مجلس قبل 
از ریاست جمهوری است باید شیوه 
ای را برای ورد به مجلس انتخاب 
کنند که چنانچه آن شیوه مثمر ثمر 
بود برای انتخابات ریاست جمهوری 
هم استفاده شود.این قعال اصولگرا 
را  قالیباف  و  جلیلی  احتمال حضور 
به عنوان نامزدها کلیدی اصولگرایان 
ضعیف دانست و افزود: ممکن است 
ریاست  انتخابات  برای  هرکسی 
جمهوری کاندیدا شود اما باید همان 
اصولگرایان  نامزدهای  بین  زمان 
سنجش و بررسی بر اساس توانمندی 
مشروعیت  و  مقبولیت  ها،مدیریت، 
میان مردم صورت گیرد تا شخصیت 
مورد نظر قابل طرح برای جامعه باشد. 
با  توان  نمی  االن  از  داد:  ادامه  وی 
قاطعیت اعالم کرد که گزینه خاصی 
نیست. یا  اصولگرایان هست  نامزد 

حق شناس :اصالح طلبان مانند مخالفان جمهوری اسالمی از 
اقدامات اشتباه خود دفاع نمی کنند؛حاکمیت قدردان باشد

سبحانی نیا:  جمنا سازوکاری برای مقطع زمانی مشخص بود؛ 
اصولگرایان به دنبال فردی هستند که مقبولیت داشته باشد

مشموالن نهایی سهام عدالت مشخص شدند
تمامی افرادی که تا پایان سال 1۳۹4 در طرح توزیع سهام عدالت ثبت نام 
شده اند، مشمول نهایی سهام عدالت محسوب می شوند.بررسی گزیده ای از 
مفاد تصویب نامه های اخیر نشان می دهد، بر اساس تصویب نامه 14 آذر ماه ۹5 
کلیه افرادی که تا پایان سال 1۳۹4 در طرح توزیع سهام عدالت ثبت نام شده 
اند، مشمول نهایی سهام عدالت محسوب می شود. همچنین مشموالنی که در 
زمان ارائه صورتحساب مددجوی نهادهای حمایتی، کشور و روستاییان و عشایر 

فاقد شغل بوده از 50 درصد تخفیف در بهای سهام مورد واگذاری برخوردارند.

زمان واریز حقوق اسفندماه
رییس سازمان برنامه و بودجه در پاسخ به پرسشی درباره نحوه پرداخت حقوق و عیدی 
کارمندان دولت، گفت: همان طور که قبال وعده داده شده بود همراه با حقوق ماه بهمن، 
عیدی کارمندان نیز پرداخت شد. در خصوص حقوق اسفند ماه نیز تالش مان بر این 
است که پرداخت حقوق کارکنان دولت از نیمه اسفند آغاز و مانند سنوات قبل تا پیش 
از دهه سوم این ماه به پایان برسد.نوبخت خاطرنشان کرد: با توجه به وضع  فروش 
نفت و وصول مالیات ها، شرایط به گونه ای است که می توانیم رقم ۳0۹ هزار میلیارد 
تومان که در الیحه بودجه سال جاری وجود دارد، همه تعهدات دولت را انجام دهیم.

افزایش سقف تسهیالت مشاغل خانگی
رییس دبیرخانه ستاد مشاغل خانگی با اشاره به افزایش سقف تسهیالت مشاغل 
خانگی از ابالغ ۶000 میلیارد ریال اعتبار برای تامین منابع مشاغل خانگی خبر 
داد. مهناز امامدادی اظهار کرد: از مجموع 12 هزار میلیارد ریال اعتبار پیش بینی 
و 10  شده  ابالغ  تاکنون  آن  ریال  میلیارد  خانگی ۶000  مشاغل  برای  شده 
درصد از تسهیالت اشتغال روستایی نیز به مشاغل خرد و خانگی اختصاص 
یافته است.وی افزود: تا قبل از این سقف وام و تسهیالت برای مشاغل خانگی 
به ازای هر نفر پنج میلیون تومان بود که اکنون به 20 میلیون تومان رسیده است.

آگهـی 
خرید و تملک

شهرداری بیرجند در نظر 
محترم  شورای  مصوبه  اساس  بر  دارد: 
 اسالمی شهر بیرجند برابر کروکی مقابل

معبر  تملک  و  بازگشایی  به  نسبت 
حدفاصل سه راهی اسدی تا پل جدید 
برابر  )ع(  جعفر  بن  موسی  االحداث 
بیرجند  شهر  تفصیلی  و  جامع  طرح 
کلیه  از  لذا  نماید.  اقدام  فرزان(  )طرح 
اراضی و امالک واقع در طرح  مالکین 
دست  در  با  گردد  می  دعوت  مذکور 
داشتن مدارک مالکیت حداکثر تا تاریخ 
96/12/06 به شهرداری ، اداره حقوقی و 

امالک مراجعه فرمایند. 
محمدعلی جاوید 
شهردار  بیرجند
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آگهی مزایده اموال منقول - نوبت اول
نظر به اینکه در پرونده کالسه  962555 اجرایی شرکت توسعه عمران بیرجند به مدیریت عاملی آقای مصطفی امیری 
محکوم به پرداخت مبلغ 95/196/250 ریال در حق آقای علی محمد پناهی و مبلغ 4/625/000 ریال حق االجرا در حق 

دولت گردیده است و در قبال بدهی محکوم علیه سنگ گرانیت معرفی و توقیف و به مبلغ یکصد میلیون و پنجاه هزار ریال  کارشناسی 
گردیده و قرار است از طریق مزایده روز چهارشنبه تاریخ 1396/12/23 از ساعت 8 الی 9 صبح در دفتر اجرای احکام مجتمع شوراهای 
حل اختالف بیرجند به فروش برسد که قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به شخصی که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید 
فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت 
به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید در غیر این صورت 10 درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. لذا 
متقاضیان در صورت تمایل می توانند 5 روز قبل از موعد مزایده به این اجرا واقع در خیابان طالقانی - بین طالقانی 16 و 14 مجتمع 
شوراهای حل اختالف بیرجند مراجعه و از مورد مزایده بازدید به عمل آورند. هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود. ضمنا 

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

امام خمینی )ره( : نماز جمعه ثمره خون شهیدان است

با آرزوی قبولی طاعات و عبادات و تسلیت ایام شهادت حضرت زهرا )س( و همچنین گرامیداشت یاد و خاطره 
شهدای انقالب و امام شهدا، به اطالع مردم والیتمدار و شهید پرور می رساند: نماز عبادی سیاسی  و دشمن 

شکن جمعه این هفته به امامت حضرت حجت االسالم  و المسلمین حاجی آقای مختاری
 امام جمعه موقت شهرستان بیرجند اقامه می گردد. 

سخنران قبل از خطبه ها: برادر محترم حضرت حجت االسالم و المسلمین
 حسین سابقی استاد حوزه علمیه خواهد بود.

زمان: جمعه 96/12/4  ساعت 10/45
مکان: بلوار شهدای عبادی- بلوار صنعت و معدن - مصلی بزرگ المهدی )عج(

ستاد نماز جمعه شهرستان بیرجند من ا... التوفیق     

تزئینات ساختمان 
رحیمی

کناف، دیوارپوش، کاغذ دیواری، 
رنگ آمیزی، بازسازی منازل 

مشاوره و طراحی در محل
بیست متری سوم شرقی 
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آگهی مزایده اموال منقول - نوبت اول
نظر به اینکه در پرونده کالسه  962299 اجرایی آقای حسن نخعی گازار محکوم به پرداخت مبلغ 23/378/383 ریال در 
حق قای حسین سرحدی گردیده است و در قبال بدهی محکوم علیه یک عدد  یخچال ایستاده دو طبقه دو درب با رویش 

استیل توقیف و به مبلغ 23/500/000 ریال کارشناسی گردیده و قرار است از طریق مزایده روز یکشنبه تاریخ 1396/12/20 از ساعت 
8 الی 9 صبح در دفتر اجرای احکام مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند به فروش برسد که قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع 
و به شخصی که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد.  10 درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده دریافت 
و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید در غیر این صورت 10 درصد اولیه به نفع 
دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. لذا متقاضیان در صورت تمایل می توانند 5 روز قبل از موعد مزایده به این اجرا واقع در خیابان 
طالقانی - بین طالقانی 16 و 14 مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند مراجعه و از مورد مزایده بازدید به عمل آورند. هزینه نقل و 
انتقال به عهده خریدار خواهد بود. ضمن آگهی مزایده از وب سایت دادگستری به آدرس www.dadkj.ir قابل مشاهده می باشد. 
منفرد-  مدیر اجرای احکام مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند

آگهي مزایده فروش خودرو )مرحله اول(   شماره شناسه: 143347
شهرداري سربیشه در نظر دارد: با رعایت آیین نامه شهرداري ها مصوب 46/04/12 و به استناد بند یک مصوبه شماره 5/96/102 مورخ 1396/07/06 
شوراي اسالمي شهر سربیشه نسبت به فروش یک دستگاه خودرو فرسوده و اسقاطي متعلق به خود به شرح مندرج در جدول ذیل از طریق مزایده 
کتبي به صورت نقد اقدام نماید. لذا از کلیه متقاضیان دعوت مي شود جهت کسب اطالعات بیشتر و نیز اخذ فرم شرکت در مزایده حداکثر تا پایان 
وقت اداري روز دوشنبه مورخ 96/12/14 به واحد حسابداري شهرداري واقع در میدان طالقاني مراجعه فرمایند. ضمناً شهرداري در رد یا قبول 
یک یا کلیه پیشنهادات مختار بوده و شرایط شرکت در مزایده در فرم مربوطه لحاظ گردیده است. جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره هاي 

05632662508-05632664437تماس حاصل فرمایند. 

5% سپرده قیمت پایه )ریال(وضعیت اسنادیمدلرنگشماره انتظامی نوع خودروردیف
)ریال( کارت شهربانیبرگ سبزسند

50.000.0002.500.000دارددارددارد13۷1قرمز42-461ه11وانت نیسان پیشرو1
شهرداري سربیشه

حمل  اثاثیه منزل
 با خاور مسقف 

و کارگر ماهر
)ضمنا کارگر تنها نیز داریم(

0۹15۹63۹065 
 علـی آبادی 

آگهی مزایده )نوبت اول(   شماره شناسه: 143600
واحد اجرائیات شعبه یک تامین اجتماعی بیرجند در نظر دارد: به استناد آیین نامه اجرایی ماده 50 قانون تامین اجتماعی یک دستگاه خودرو بازداشت 

شده متعلق به کارخانه قند قهستان را با مشخصات مشروحه ذیل از طریق مزایده به فروش برساند:

قیمت پایه به ریالمشخصات

سواری لوگان L90 مدل 1387، رنگ سفید، بنزینی، فاقد بیمه و قسمت های لبه گلگیر عقب سمت چپ 
و راست و قسمتی از درب عقب سمت راست تجدید رنگ شده

160/000/000

 1( مزایده از ساعت 9 صبح روز پنجشنبه مورخ 1397/01/23 شروع و در ساعت 11 همان روز خاتمه می یابد. 2( مکان برگزاری مزایده: استان خراسان جنوبی - بیرجند
خیابان پاسداران- نبش چهارراه باهنر- شعبه یک سازمان تامین اجتماعی بیرجند می باشد. 3( زمان و محل بازدید خودرو: تا روز قبل از مزایده در ساعات اداری به نشانی 
پارکینگ شعبه یک سازمان تامین اجتماعی به آدرس فوق الذکر می باشد. 4( برنده مزایده می بایست در روز مزایده کل مبلغ مورد مزایده را نقداً یا توسط چک بانکی 
)رمزدار(  تضمینی یا بین بانکی در وجه سازمان تامین اجتماعی پرداخت نماید.  5( بدهکار می تواند خود نیز در مزایده شرکت نماید. 6( متقاضیان شرکت در مزایده می 
بایست پیشنهادات خود را حداکثر تا پایان وقت مزایده مورخ 97/01/23 به واحد اجرائیات شعبه یک تامین اجتماعی بیرجند تحویل و رسید دریافت نمایند.   7( شرکت 
کننده ای که تا پایان وقت مزایده باالترین قیمت را پیشنهاد کند برنده مزایده شناخته خواهد شد. 8( کلیه هزینه های متعلقه قانونی از قبیل: عوارض- نقل و انتقال و...

برعهده برنده مزایده خواهد بود.  9( مباشرین فروش- کارمندان سازمان- ارزیاب دادگستری- نمایندگان دادسرا و یا نیروی انتظامی مستقیم و غیر مستقیم حق شرکت 
در مزایده را ندارند. 10( متقاضیان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر در اوقات اداری تا روز قبل از مزایده )1397/01/22( به واحد اجرائیات شعبه یک سازمان تامین 

اجتماعی به آدرس مندرج در بند 2 مراجعه و یا با شماره 4-32431021 داخلی 128 الی 130 تماس حاصل فرمایند.
شعبه یک سازمان تامین اجتماعی بیرجند
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آغاز نظارت بهداشتی دامپزشکی بر عرضه ماهی قرمز
صدا و سیما-طرح نظارت بهداشتی شبکه دامپزشکی خراسان جنوبی بر عرضه ماهی قرمز آغاز شد. سرپرست اداره بهداشت و مدیریت بیماری های طیور دامپزشکی  استان گفت: حدود 
120 مرکز دارای مجوز از دامپزشکی در خراسان جنوبی ماهی قرمز و ماهی زینتی عرضه می کنند.عجم افزود: در طرح نظارتی ماهی قرمز ، 12 گروه دامپزشکی بر نحوه عرضه ماهی قرمز 
در استان نظارت دارند. وی گفت: در موقع خرید از سالمت ماهی ، نداشتن زخم بر بدن ماهی ، نداشتن قارچ های پنبه ای در بدن ماهی و شنای صحیح ماهی در  آب اطمینان حاصل کنند.

از  دریغ  اما  دادم  پیام  نوبت  چند  حاال  تا  سالم 
جواب، نزدیک سال جدید هستیم اما ورودی های 
بیرجند باز هم سر و سامانی بخود ندید خواهش 
دارم توی این یک ماهه یه حرکت خوب از راه و 
شهرسازی و شهرداری ببینیم و مورد بعدی نیاز 
شدید به تقاطع غیر همسطح در اول پاسداران و 
پیامبر اعظم در سپیده چون  بلوار  اول غفاری و 

اتفاقات زیادی به مردم تحمیل می شود.
915....608
شدت آتش به حدی است که امکان امداد رسانی 
که  است  حدی  به  انفجار  شدت  نیست)پالسکو(، 
امکان امداد رسانی نیست)معدن یورت(، دمای حرارت 
به حدی است که امکان امداد رسانی نیست)سانچی(، 
منطقه ی سقوط هواپیما به حدی صعب العبور است 
که امکان امداد رسانی نیست)هواپیمای یاسوج( ، چرا 
هیچوقت نمیگن امکانات ضعیفه، مدیریت نداریم...!؟
915...684
 بازهم به نفع دولت و به ضرر ملت. مخابرات بی توجه

به محرومیت مردم این منطقه انتقال خطوط تلفن 
بودن ظرفیت منطقه ممنوع  پر  بهانه  به  را  ثابت 
نموده،در حالیکه در همان منطقه ممنوع ثبت نام 

برای خط جدید می نماید
915...212

پایین  اهالی  تمام  از  نیابت  به  بدینوسیله  باسالم 
دکتر  آقای  منت  بی  و  خالصانه  ازحضور  شهر 
قائمی و ویزیت رایگان این قشر مستضعف وکلیه 
دست اندرکاران هماهنگی این امرخیر کمال تشکر 

وقدردانی رادارم اجرکم عند ا...
915...293

باسالم، استاندار محترم فرماندار و شهردار محترم 
، لطفا برای رضای خدا، توجه ویژه وکارشناسی به 
عرض معبرفرزان بفرمایید ، با توجه به اینکه پس 
از گشایش معبر، بیشترین تردد به شمال شهر از 
این مسیر خواهد بود ، عرض معبر بسیارکم است،  

نکند مدیون بیت المال گردید.
915...303

در  که  دارد  تاسف  جای  واقعا  آوا،  سالم 
دانشجو  که  پرستارانی  کمک   .... بیمارستان 
هستند مبتدیانه عمل کرده و برای گرفتن یک 
کردند.  سوراخ  را  دست  انگشت  سه  قند  تست 
و  نکرده  جمع  را  آلوده  سوزن  که  این  بدتر  و 
همانجا روی تخت بیمارستان انداختند که نهایتا 
به انگشتم فرو شد. بهتر است در کنار این افراد 
تا  باشد  داشته  با تجربه هم حضور  پرستار  یک 

عالوه بر نظارت آموزش هم ببینند.
ارسالی به تلگرام آوا

جوابیه شهرداری بیرجند

احتراما پیرو پیامک مندرج به تاریخ 96/11/7 
سال  که  توحید  پارک  گوشه  زمین  قطعه  درباره 
هاست خاکبرداری شده به استحضار می رساند: 
سبز  فضای  و  منظر  سیما،  سازمان  اعالم  بر  بنا 
کاربری  دارای  زمین  این  شهرداری  شهری 
مسکونی می باشد و مجاور پارک بوده و ارتباطی 
با فضای سبز ندارد، با این حال اطراف آن محصور 

شده تا اتفاقی برای شهروندان به وجود نیاید.
تاریخ  به  مندرج  پیامک  پیرو  احتراما 
96/11/19 درباره درخواست رفتگر در مجموعه 
رساند:  می  استحضار  به  اداری  سایت  مسکن 
بنابر اعالم منطقه 2 شهرداری پیام فوق چندین 
اصلی  معابر  نظافت  شده،  گویی  پاسخ  نوبت 
سایت اداری برابر برنامه زمان بندی شده انجام 
سایت  مجموعه  داخل  معابر  نظافت  و  شود  می 

بر عهده مالکان محترم می باشد.
احتراما پیرو پیامک مندرج به تاریخ 96/11/21 
در  فروشی  پرنده  واحد  یک  بودن  دایر  درباره 
به  بیرجند  شهر  سجاد  در  مسکونی  منطقه 
 2 منطقه  اعالم  بر  بنا  رساند:  می  استحضار 
طریق  از  و  شده  داده  کتبی  اخطار   ، شهرداری 

مراجع ذیربط در حال پیگیری می باشد.
تاریخ 96/11/11  به  پیرو پیامک مندرج  احتراما 
)ع(  علی  امام  خیابان  های  کوچه  آسفالت  درباره 
مهرشهر به استحضار می رساند: بنا بر اعالم معاون 
عمران شهرداری معابر امام علی )ع( در مهر شهر 
هزینه آماده سازی توسط اکثر اهالی محترم پرداخت 
نشده و شهرداری با هزینه جاری در راستای رفاه 
ساکنان اقدام به آسفالت معابر اصلی و جدول کشی 
گرامی  شهروندان  از  لذا  است  نموده  فرعی  معابر 
درخواست می شود نسبت به پرداخت هزینه آماده 
این صورت شهرداری  غیر  در  نمایند  اقدام  سازی 
های  هزینه  و  اقدام  مجموعه  آسفالت  به  نسبت 
مربوطه طبق قانون به نرخ روز در موقع مراجعه به 
شهرداری اخذ خواهد شد، ضمنا هیچ گونه قیرپاشی 

در خیابان های فرعی انجام نشده است.

پاسخ مسئوالن به پیام شما

شهر!   پایین  شهر،  باالی  کاری-  نسرین 
بارها به گوش مان خورده است  کلمه ای که 
جزو  ها  کوچه  و  ها  خانه  برخی  اینکه  باور  و 
یک شهر هستند و اینقدر دوگانگی در  معیشت 
و زندگی ساکنان  آنها  وجود دارد  گاهی غیر 
قابل تصور است.  این گزارشی میدانی از  محله 
پشت آرامستان، پای قلعه بیرجند و کوچه های 
هایی  خانه  است.  غیره  و  رجایی  خیابان  تنگ 
که از قدیم بوده و گاهی قسمتی از آن ویران 
آنها  از  برخی  و  است  شده  بازسازی  دوباره  و 
همچنان فاقد کمترین امکانات رفاهی  هستند 
در این محله ها جدا از محرومیت ها می توان 
تفاوت های بسیاری را با باالی شهر مشاهده 
کرد، چهره مردم، خودروها، فضای سبز، زباله 
های کنار جداول، چاله چوله ها، مرغ و خروس 
ها و گاه گوسفندان رها در فضای سبز و هزاران 
مشکل و تفاوت که میان باال و پایین شهر به 

وضوح دیدنی است. 

دست بسته امدادرسانان در معابر تنگ 

به  خودرو  تردد  امکان  نبود  و  معابر  تنگی 
ویژه خودروهاي امدادي از مشکالت و دغدغه 
هاي اصلي ساکنان این محله هاست.  در این 
یا  آتش سوزي  مثل  هایي  بحران  بروز  وضع  
اورژانس  و  نشاني  آتش  اهالي،  بیماری   حتي 
باشند.   به خانه ها دسترسي داشته  توانند  نمی 
در این حالت  حتي تصور وقوع زلزله  در این 
خدای  که  سوال  این  است  هراسناک  مناطق 
نکرده پس از چنان حادثه ای بر سر  مردم این 
مناطق خواهد آمد و آیا امکان امداد رساني دراین 
مناطق وجود دارد یا خیر؟ سئوال مهمی است که 

باید مسوالن به آن پاسخ دهند.

هزاران مشکل و تفاوت در باال و پایین 
شهر به وضوح دیدنی است

مقصد ما یکی  ازکوچه های پشت آرامستان 
در مسیر کانال  است، دو کودک  با چوبی که 
کنند.  می  بازی  دارد  را  ماشین  حکم  برایشان 
عکس که می گیرم شادی بازی بچه گانشان 
دوچندان می نمود و لبخندی کودکانه می زنند 
و باال و پایین می پرند. یکي از اهالی با وجود 
را  توانسته خودرواش  تا آن جا که  تنگي معبر 
داخل کوچه آورده است. او مي گوید:  تا یک 
سال قبل به دلیل وجود جوي در میانه کوچه ها 
امکان ورود خودرو به معابر وجود نداشت اما یک 
سال مي شود که شهرداري منطقه جوي ها را 
ساماندهي و راه را براي ورود خودرو، آن هم به 

تعداد اندکي از کوچه ها باز کرده است. 

زندگی دو خانواده در 62 متر خانه

یکی از خانه های گلی که قسمتی از آن ترک 
خانم  کند.  می  جلب  را  ام  توجه  است  خورده 
صاحب خانه ما را دعوت می کند تا  به داخل 
منزلش بروم و از نزدیک مشکالت آنها را ببینم. 
وقتي از او مي پرسم آیا این جا زندگي مي کند؟ 
مي گوید: بله با 3 بچه در یکي از اتاق هاي این 
خانه زندگي مي کنم. صاحبخانه اتاق دیگر را هم 
به خانواده دیگري اجاره داده است. مي پرسم مگر 
مساحت خانه چقدر است که 2 خانواده با هم در 
آن زندگي مي کنید؟ مي گوید: 62 متر! آشپزخانه، 
دستشویي و حمام هم مشترک است و باید باهم 
کنار بیاییم. زهرا از معضالت اجتماعي محله مي 
گوید؛ این که برخي از ساکنان محله به مواد مخدر 
اعتیاد دارند و بعضي ها هم عالوه بر اعتیاد در 
محله مواد فروشي مي کنند. به قول وی بخاطر 

تحت  باید  و  دارد  صرع  که  دخترش  مریضی 
نظر پزشک باشد مجبور شده است از روستا به 
دخترش هم  یکی  آن  و  کند  مهاجرت  بیرجند 
چون در روستا دبیرستان وجود ندارد مجبور شده 
است برای ادامه تحصیل به شهر بیاید و چون 
بیکار است نمی تواند هزینه زندگی  همسرش 
را بدهد. وی می گوید: ماهی 150 هزار تومان 
اجاره خانه می دهم آن هم صاحب خانه تا عید 
فرصت داده و گفته است باید تخلیه کنیم من با 

این وضع کجا می توانم بروم!؟

خودروهای امدادی و یا جمع آوری زباله 
نمی توانند وارد شوند

یکی دیگر از ساکنان این محله ها  اظهار می 

کند: اغلب مردمی که در این منازل ساکن هستند 
توان مالی باالیی ندارند تا به مرمت و بازسازی 
منازل خود بپردازند. وی  می افزاید: زندگی در 
این مناطق مشکالت زیادی دارد، به عنوان مثال 
چون کوچه ها باریک است خودروهای امدادی 
و یا جمع آوری زباله نمی توانند وارد آن شوند. 
همین طور منازلی که در محدوده بافت فرسوده 
قرار گرفته از کمترین امنیتی نیز برخوردار نیست، 
به طوری که با کوچکترین رفت و آمد و یا حرکت 

ادامه  وی  لرزد.  می  ها  خانه  موتور،  و   خودرو 
در  دهد  رخ  طبیعی  حوادث  اگر  دهد:  می 
کمترین زمان ممکن سقف این خانه ها روی 
سر ما آوار می شود. وی یا تاکید  از مسئوالن 
و  احیا  برای   تر  سریع  چه  هر  تا  خواهد  می 
بازسازی این محله ها اقدام کنند و تسهیالتی 

نیز در اختیار ساکنان بافت فرسوده قرار دهند.

پرداخت تسهیالت نوسازی سنگین است

 17 خیابان  در  منزلی  ساکنان  از  یکی   
منطقه  این  ساکنان  گوید:  می  هم  شهریور  
کردن  کار  توان  و  بوده  مسن  افرادی  اغلب 
قشر  این  برای  تسهیالت  بازپرداخت  ندارند. 
مسئوالن  توجه  نیازمند  و  بوده  دشوار  نیز 

نوسازی  برای  اینکه  بیان  با  وی  است. 
عمران  شرکت  پیشنهادی  طرح  باید  خانه ام 
بیشتر  اجرا کنم، خواستار توجه  را  و بهسازی 
مسئوالن استان شد و افزود: باید در نوسازی 
این منازل  چاره ای جدی اندیشیده شود چرا 

که امنیت مردم نیز در خطر است.

تسهیالت 40 میلیون تومانی
برای بازسازی خانه های بافت فرسوده

اداره  شهری  بهسازی  و  عمران  اداره  رئیس 
کل راه و شهرسازی خراسان جنوبی در همین 
مرکز  منازل مسکونی  گوید: صاحبان  باره می 
استان می توانند از تسهیالت 40 میلیون تومانی 
میلیون  از تسهیالت 30  و سایر شهرستان ها 
استفاده  خانه های خود  بازسازی  برای  تومانی 

تسهیالت  از  استفاده  جاللیان  غالمرضا  کنند. 
برای  خوبی  امتیاز  را  فرسوده  بافت  بازسازی 
می  و   دانسته  مسکن  تسهیالت  از  استفاده 
با  و  سپرده  بدون  توانند  می  متقاضیان  افزاید: 
ارائه پروانه و مدارک مورد نظر شهرداری بدون 

هزینه بالفاصله وام دریافت کنند.

به گفته وی این در حالیست که اگر قرار باشد 
مردم از وام مسکن استفاده کنند باید سپرده داشته 
یا حداقل یکسال انتظار بکشند یا اوراق تقدم وام 

بگیرند تا از طریق آن وام دریافت کنند.
وی وسعت بافت فرسوده خراسان جنوبی را 
فرسوده  بافت  و گفت:  کرد  اعالم  491 هکتار 
بیرجند 164 هکتار بود که در مصوب جدید به 
پور  جاللیان  است.  یافته  افزایش  هکتار   230
توسط  که  مطالعاتی  براساس  کند:  می  اظهار 
مشاوران بافت فرسوده سال گذشته انجام شد 
با در نظر گرفتن شاخص های  بافت فرسوده به 
لحاظ روزآمدی، نفوذ ناپذیری، ناپایداری و غیره 

بر بافت فرسوده بیرجند افزوده شد.

ساکنان بافت فرسوده استان سریعتر 
برای زیباسازی و نوسازی اقدام کنند

اطالع  با  کند:  می  امیدواری  اظهار  وی 
فرسوده  های  بافت  ساکنان  مناسب  رسانی 
زیباسازی  به  نسبت  سریعتر  هرچه  استان 
کنند.  اقدام  خود  سکونت  محل  نوسازی  و 
متعدد  و  فعال  های  گسل  وجود  به  توجه  با 
مقاوم  و  نوسازی  جنوبی،  خراسان  استان  در 
راهکار  غیرمقاوم،  واحدهای مسکونی  سازی 
الزامی  و  طبیعی  حوادث  با  مقابله  اصلی 
و  نیازمند  افراد  بخش ها  این  ساکنان  است. 
کمک  به  نیاز  و  هستند  جامعه  بضاعت  کم 
بیشتر دولت دارند تا بتوانند اقدام به نوسازی 
بافت های فرسوده خود کنند و در این مسیر 
ارائه تسهیالت کم بهره از سوی دولت کمک 

آنها می کند. به  شایانی 

نوسازی بافت فرسوده بیرجند به عنوان 
سومین استان زلزله خیز الزامی است

شهرداری  شهری  فرسوده  بافت  دفتر  مدیر 
نیز می گوید: خراسان جنوبی سومین  بیرجند 
نوسازی  و   است  کشور  خیز  زلزله  استان 
ویژه ای  حساسیت  از  فرسوده  بافت های 
اینکه  بیان  با  تبریزی  محمد  است.  برخوردار 
بناهای فرسوده و کوچه های کم عرض می 
قطع  طور  به  افزود:   باشد  ساز  خطر  تواند 
برنامه ریزی مناسب در این زمینه به ساماندهی 
نهایی و بهره وری مطلوب بافت های فرسوده و 

ایجاد رفاه عمومی شهروندان منجر می شود.
بناهای  این  از  برخی  کرد:  یادآوری  وی 
قدیمی و گنبدی عمری باالی 40 سال دارد و 
طی طرح تفضیلی در آنها ساخت و ساز جدید 
انجام می گیرد. وی با اشاره به اینکه تا زمانی 
بازسازی  به  تمایلی  ها  خانه  این  ساکنان  که 
منزل نداشته باشند شهرداری نمی تواند کاری 
انجام دهد ادامه می دهد: فضاها و امالک که 
تخریب  از  بعد  است  شهرداری  اختیار  تحت 
و  سبز  فضای  کاربری  به  شود  می  بهسازی 

کاربری آموزشی و اداری تبدیل می شود.

سال جدید برای بهسازی بافت فرسوده 
تسهیالت خوبی داده می شود

شهرداری  جدید  سال  در  تبریزی  گفته  به 
خوبی  تسهیالت  فرسوده  بافت  ساکنان   به 
می دهد و از شهروندان درخواست کرد که از 
این تسهیالت استقبال کنند که به امید خدا در 
سال جدید فضای شهری خوب و مستحکم و 
زیبایی داشته باشیم. وی خاطر نشان می کند: 
در قسمت بافت فرسوده شهر بیرجند مثل باقی 
و  آسفالت  قبیل  از  شهرداری  خدمات  مکانها 

انتقال آب و غیره انجام می شود.

طرح فرسوده برای بافت فرسوده
باالی شهر، پایین شهربیرجند، تفاوتی که حاصلش سر درد است!

شهرداری در سال جدید برای بهسازی بافت فرسوده تسهیالت خوبی  می دهد

* باالی شهر، پایین شهر! کلمه ای که بارها به گوش مان خورده است و باور اینکه برخی خانه ها و کوچه ها جزو یک شهر هستند و اینقدر دوگانگی در  معیشت و 
زندگی ساکنان  آنها  وجود دارد  گاهی غیر قابل تصور است. * تا یک سال قبل به دلیل وجود جوي در میانه کوچه ها امکان ورود خودرو به معابر وجود نداشت اما یک 
سال مي شود که شهرداري منطقه جوي ها را ساماندهي و راه را براي ورود خودرو، آن هم به تعداد اندکي از کوچه ها باز کرده است. * با ۳ بچه در یکي از اتاق هاي 
این خانه زندگي مي کنم. صاحبخانه اتاق دیگر را هم به خانواده دیگري اجاره داده است. * مي پرسم مگر مساحت خانه چقدر است که ۲ خانواده با هم در آن زندگي 
مي کنید؟ مي گوید: 6۲ متر! آشپزخانه، دستشویي و حمام هم مشترک است و باید باهم کنار بیاییم. * منازلی که در محدوده بافت فرسوده قرار گرفته از کمترین 
امنیتی نیز برخوردار نیست، به طوری که با کوچکترین رفت و آمد و یا حرکت خودرو و موتور، خانه ها می لرزد. *  اگر حوادث طبیعی رخ دهد در کمترین زمان 
ممکن سقف این خانه ها روی سر ما آوار می شود. * با توجه به وجود گسل های فعال و متعدد در استان خراسان جنوبی، نوسازی و مقاوم سازی واحدهای مسکونی 
غیرمقاوم، راهکار اصلی مقابله با حوادث طبیعی و الزامی است. * فضاها و امالک که تحت اختیار شهرداری است بعد از تخریب بهسازی می شود به کاربری فضای 
سبز و کاربری آموزشی و اداری تبدیل می شود. * ساکنان بافت فرسوده تسهیالت خوبی می دهد و از شهروندان درخواست کرد که از این تسهیالت استقبال کنند 

که به امید خدا در سال جدید فضای شهری خوب و مستحکم و زیبایی داشته باشیم. 

چکیده گزارش

عکس ها : گرگی

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

32371354 - 5
کیفیت را با ما  تجربه کنید

به مناسبت دومین سالگرد درگذشت مرحوم مغفور 

شادروان حسین دلـزنده 
»خادم مسجد مصلی«

 بعدازظهر امروز پنجشنبه 96/12/3 بر سر مزارش
 گرد هم می آییم و با ذکر صلوات و فاتحه یادش را گرامی می داریم.

از طرف خانواده
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انجام شده و ظرفیت های آنها افزایش یافته است، تصریح کرد: به نظر می رسد نسبت به یک یا دو ماه گذشته، وضع 
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نمی  نژاد  احمدی  گفت:  بهمنی  محمود   - خبرآنالین 
بهمنی،  بدهد.محمود  یارانه  ها  ایرانی  به همه  خواست 
مطلب  این  اعالم  با  مرکزی  بانک  سابق  کل  رییس 
افزود: امروز همه منتقد طرح هدفمندی یارانه ها شده 
اند اما اگر کمی به عقب برگردید می بینید چطور در آن 
سالها همه کشور بسیج شده بودند که این طرح اجرایی 
شود. همه می پرسیدند چرا طرح هدفمندی یارانه ها را 
اجرایی نمی کنید. در مجلس دائم به دولت تذکر می 

دادند. حاال همه بسیج شدند که چرا اجرا کردید.

دولت نمی خواهد مردم از دستش ناراحت شوند
نادرست  اجرا  آیا شیوه  این سئوال که  به  وی در پاسخ 
بود یا خیر، گفت: شاید شیوه اجرا خوب نبود.او در پاسخ 
به این سئوال که چرا به همه مردم، به این شیوه یارانه 
پرداخت شد که راه اصالح دشوار باشد، توضیح داد: من 
نکرده که  یک چیزی می گویم. مگر مجلس تصویب 

کار  این  یارانه ها قطع شود. چرا دولت  نقدی  پرداخت 
دستش  از  مردم  خواهد  نمی  اینکه  برای  کند؟  نمی  را 
ناراحت شوند.وی اضافه کرد: در ضمن همان سالها آقای 
احمدی نژاد هم گفت به همه یارانه نقدی ندهید؛ اما از 
نظر حقوقی گفتند پول نفت متعلق به همه مردم است و 
حق نداری از این بگیری و به دیگری پرداخت کنی.وی 
در توضیح این مطلب افزود: حقوقدانها می گفتند همه 
ملت باید از این پول نفع ببرند و نمی شود قانونی وضع 
کنی تا برخی از این پول محروم بمانند. تنها در صورتی 

می شود به کسی پول نداد که خودش رضایت دهد.

افشای راز  یارانه ای احمدی نژاد

4 مسافر زنده از هواپیمای مرگ خارج شدند ولی ..! 
بدلیل  هواپیما  قطعات  گفت:  اردشیری  کاپیتان  رکنا- 
به  تواند  نمی  صخره(،  نه  و  برف)  با  هواپیما  برخورد 
فاصله دور پرتاب شود؛ لذا چهار لکه سیاه مشاهده شده 
در برخی تصاویر منتشره، نشان می دهد که این لکه ها، 
چهارنفر از سرنشینان هواپیما هستند که در حالت زخمی 
اند.استاد باسابقه خلبانی کشور با  از هواپیما خارج شده 
تشریح دالیل احتمالی برخورد ییییییییATR به کوه 
دنا  های  قله  سلسله  با  شرقی  قسمت  در  گفت:هواپیما 
فرودگاه  که  غربی  قسمت  به  نتوانسته  و  کرده  برخورد 

قرار دارد، برسد.

خلبان در در ۸.۵ مایلی 
فرودگاه با کوه برخورد کرده است

بررسی  را  کشور  هوایی  سوانح  از  زیادی  تعداد  که  وی 
کرده است، گفت: هواپیما در قسمت شرقی با سلسله قله 
به  و  کرده  رد  را  قله  نتوانسته  و  کرده  برخورد  دنا  های 
باند فرودگاه قرار دارد،  قسمت غربی که شهر یاسوج و 
برسد.او درباره »شرایط و تصمیمات احتمالی خلبان پیش 
را  زمین  ابرها،  میان  از  با کوه« گفت: خلبان  برخورد  از 
مشاهده کرده و سریع ارتفاع را به ۱۰ هزار پا کاهش داده 
و زیر ابرها رفته است و تصور کرده می تواند با همین 
ارتفاع از زیر ابرها، خود را به فرودگاه برساند. خلبان روی 
دیده  می  را  فرودگاه  با  هواپیما  فاصله   ،DME دستگاه 
است. عقربه دستگاه ADF ، نیز سمت و جهت فرودگاه 
را نشان می داده است. بنابراین خلبان زمانی که ارتفاع کم 
کرده و زیر ابرها رفته است، تصور کرده با اطالعات مذکور 

ارتفاع  از جایی که  تواند  پایی می  ارتفاع ۱۰ هزار  و در 
سلسله قله های دنا کمتر است، عبور کرده و به سمت 
برخورد  کوه  با  فرودگاه  مایلی  در ۸.۵  اما  برود.  فرودگاه 

کرده است.

از ارتفاع، نمی توان بین کوه
 و زمین تمایز قائل شد

کاپیتان اردشیری ادامه داد: زمانی که برف می بارد و کوه 
و زمین پوشیده از برف است، از ارتفاع، نمی توان بین کوه 
و زمین تمایز قائل شد. به همین دلیل خلبان متوجه وجود 
قله در مقابل خود نشده است و زمانی متوجه قله در مقابل 
هواپیما شده است که فرصت کافی برای اوج گرفتن در 
اختیار نداشته و متاسفانه با یکی از قله های کوتاه سلسله قله 

های دنا برخورد کرده است.

کاهش ارتفاع هواپیما، الزاما
 ناشی از اشتباه خلبان نبوده است

ارتفاع  کاهش  داد:  توضیح  خلبانی  کارآزموده  استاد  این 

هواپیما، الزاما ناشی از اشتباه خلبان نبوده و دالیل مختلفی 
می تواند عامل کاهش ارتفاع هواپیما باشد که »برخی« 
از این دالیل به این شرح است: ممکن است هواپیما در 
داخل ابرها با مشکالتی مواجه شده و به اصطالح به شرایط 
از  شدن  خارج  با  و  رسیده  »واماندگی«  یا   »STALL«
کنترل، هواپیما به کوه برخورده کرده است. ممکن است 
سیستم ضدیخ هواپیما از کار افتاده باشد که در این صورت 
در عرض چند دقیقه، بدنه هواپیما از چندین تن یخ پوشیده 
می شود و هواپیما سنگین شده و نمی تواند ارتفاع را حفظ 

کند. ممکن است از کار افتادن یکی از موتورهای هواپیما 
نیز منجر به کاهش ارتفاع شده باشد.وی درباره اینکه گفته 
می شود هواپیما با قله دنا برخورد کرده، نیز گفت: ما در این 
منطقه با سلسله قله های دنا روبرو هستیم و هواپیما با قله 

چهارم یا پنجم دنا ) از نظر ارتفاع( برخورده کرده است.

* سرنشینان سالم هواپیما چه شدند؟

اردشیری همچنین گفت: قطعات هواپیما بدلیل  کاپیتان 
برخورد هواپیما با برف) و نه صخره(، نمی تواند به فاصله 
دور پرتاب شود؛ لذا چهار لکه سیاه مشاهده شده در برخی 
تصاویر منتشره، نشان می دهد که این لکه ها، چهارنفر از 
سرنشینان هواپیما هستند که در حالت زخمی از هواپیما 
خارج شده اند. دو نفر از آنها فاصله کوتاهی را توانسته اند 
طی کنند و و دو نفر مسافت بیشتری را طی کردند.این 
۴ لکه از سرنشینان هواپیما هستند که در نهایت بدلیل 

خونریزی یا یخ زدن، نتوانسته اند ادامه مسیر بدهند.

این  از  غیر  تری  سالم  دارد سرنشینان  امکان 
چهار نفر، مسافت بیشتری را طی کرده باشند

امکان دارد سرنشینان سالم  ادامه داد: در عین حال  وی 
تری غیر از این چهار نفر، مسافت بیشتری را طی کرده 
باشند تا خود را به جایی مثال روستای شرفی که از توابع 
روستای فده است، برسانند.کاپیتان عین ا... اردشیری، سال 
ها خلبان آزمایشگر سازمان هواپیمایی کشوری و مسئول 
بررسی تعداد زیادی از سوانح مهم هوایی کشور بوده است.

سینما و چهره ها

عموهای فیتیله ای سریال 
»دوقلوها« را می سازند

محمد مسلمی از ساخت برنامه »دوقلوها« توسط 
عموهای فیتیله ای خبر داد و درباره ی جزئیات آن 
اسپانسر  بر  مبنی  مشکالت  اگر  گفت:  ایسنا  به 
حل شود قرار است برنامه ای با عنوان »دوقلوها« 
بهداشت  وزارت  همکاری  با  تلویزیون  برای  را 
دارد.  وجود  مالی  هنوز مشکل  البته  کنیم.  تولید 
با توجه به اینکه قرار است سریال کار کنیم نیاز 
به اسپانسر بیشتری داریم. صدا و سیما که کمک 
اسپانسر  هستند  مجبور  تهیه کنندگان  و  نمی کند 
گفت:  »دوقلوها«  درباره  بیاورند.او  بیرون  از 
و  بصیری  مهدی  تهیه کنندگی  به  این مجموعه 
کارگردانی بیات در ۱۰۰ قسمت قرار است تولید 

شود و در حال حاضر در مرحله نگارش است.

فناوری اطالعات

میکروسکوپ چاپ سه بعدی
 برای گوشی های هوشمند

محققان استرالیایی یک گجت را توسعه داده اند 
انرژی  منبع  یا  خارجی  نور  هیچ  به  نیاز  که 
موجودات  از  واضح  تصویر  یک  تولید  برای 
و  گیاهان  حیوانات،  سلول های  و  میکروسکوپی 
کسی  هر  توسط  می تواند  و  ندارد  خون  اجزای 

که  چرا  شود،  ساخته  سه بعدی  چاپگر  یک  با 
سه بعدی  چاپ  فایل های  تحقیقاتی  گروه  این 
می گذارد. اشتراک  به  عمومی  صورت  به  را 

بر  مبتنی  میکروسکوپ های  سایر  خالف  بر 
و  بزرگ  ال ای دی های  از  که  هوشمند  گوشی 
دیگر منابع قدرت استفاده می کنند، این دستگاه 
کار  داخلی  روشنایی  تونل های  از  استفاده  با 
از  را  نور  نمونه،  شدن  روشن  برای  که  می کند 

پشت یعنی از فلش دوربین می گیرد. 

کالهبرداری با الک طال!
ایسنا- عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان و 
فروشندگان طال و جواهر با اعالم هشدار به مردم 
نسبت به خرید کاالیی تحت عنوان “الک طال” 
گفت: به هیچ وجه در الک هایی تحت این عنوان، 
طال وجود ندارد و صرفا ترفندی برای گران فروشی و 

جلب توجه مردم توسط سوءاستفاده کنندگان است.وی 
با اشاره به اینکه در الک های طال نوعی رنگ های 
شیمیایی همانند اکلیل به کار برده شده که رنگی 
طالیی دارند، بیان کرد: این ذرات شیمیایی که همانند 
الکل هستند برق مخصوصی به رنگ طال دارند و 
مردم باید توجه داشته باشند که هر چیزی که اسم 
طال دارد به معنای به کار بردن طال در آن نیست و در 
مورد کاالی مذکور، ساخت شیمیایی به رنگ طال به 

کار گرفته شده است.

ولخرجی وحشتناک یک
 بانک ایرانی برای کی روش!

جمهوری اسالمی- این روزها قراردادهای میلیاردی 
تبلیغاتی بانک ها و شرکت های تجاری و تولیدی، 
که  است  کسانی  اعتراض  مورد  و  محافل  نقل 
خطر جامعه طبقاتی را احساس می کنند. شنیده ها 

حکایت از آن دارد که قراردادی که یک بانک برای 
استفاده از عکس کارلوس کیروش در بیلبوردهای 
خیابانی بسته است به مبلغ یک میلیون دالر برابر 
با ۴ میلیارد و هفتصد میلیون تومان است. سوالی 
که وجود دارد این است که در صورت صحت این 
در  را  اقدامی  چنین  می توان  توجیهی  چه  با  خبر، 
چارچوب فعالیت های بانکی دانست؟ و آیا این قبیل 
ولخرجی ها به بیمارتر شدن اقتصاد نیمه جان کشور 
کمک نمی کند؟ وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی باید 
در مجوز دادن به این قبیل تبلیغات تجدیدنظر کند.

جذابترین ها

فرصـت هـا  
        تکرار نشدنیست!!!

3 ماهه
اقساط 6

   محصوالت اسنوا ، دوو ، بوش ،کنوودو...
میــدان امــام 
نبش خیابان 17 شهریور
32223706-09157930080 فروشگاه بـرگی

* ویژه فرهنگیـان
                     * کارکنـان دولت

                                           * مشاغـل آزاد

صدور استثنایی بیمه ثالث و بدنه ویژه نمایندگی آرامفر

آدرس:بیرجند-خ15خرداد-حدفاصلمیدان7تیروپاسداران
بیمهایراننمایندگیآرامفرکد31327تلفن:32435040

ه ثالث 3 الی 6 قسط        
بیم

بیمه بدنه 3 الی 10 قسط
مرکزپخشکلیوجزییباطریهایایرانیوخارجی

صباباطری،برناباطری،توانباطری
سپاهانباطریودلکورکرهبابرگسبز

نمایندگیرسمیباطریاتمیک
تارگتدرخراسانجنوبی

خیابانقدس،بینقدس5و7
نرسیدهبهچهارراهعدل

  بازرگانی باطری سعیدی )نمایندگی تعاون قدس(

09155612287-32423766سعیدی

مشاوره، تولید و اجرای انواع درب های شیشه ای 
اتوماتیک به همراه ضمانت نامه ۵ ساله
05632323179-09153634767

یک بار تجربه کنید / انواع پوشاک زنانه /مردانه و بچه گانه
 با 15 درصد تخفیف

بیرجند ، خیابان قدس، بین قدس ۵ و 7نرسیده به چهارراه عدل  
    324۵0469-  091۵861246۵- محمدیان

فروش پوشاک با قیمت باورنکردنی

مداح : برادر کربالیی محسن عسکری 
و دعـای پرفیض ندبـه صبح جمعه ساعت 6/30 

مداح:  حاج محمدرضا جهانزاده

شب جمعه
 بعد از نماز مغرب  و عشا

مکان : مهدیه بیرجند 
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برای رفع کسالت و بی حوصلگی
 در زندگی چه کنیم؟

اگر شما هم جز آن دسته افرادی هستید که در دوره ای 
قرار گرفته اید که کسالت و بی حوصلگی بر زندگی شما 
 حکمرانی می کند و چاره ای برای رهایی از آن پیدا 
نمی کنید تا با راه حل های موثر برای رفع کسالت و 

بی حوصلگی آشنا شوید:
- قبل از هر چیز به خود و کیفیت زندگیتان عالقمند 
باشید، بد نیست به بخش نوازشگر وجودی خود نیز 
مجال فعالیت دهید، بخشی که از شما حمایت کرده و 
مواقعی که در وضعیت روحی نامناسبی بسر می برید، 

شما را نوازش می کند.
 - بین خودتان و مشکالت فاصله بیندازید حتی برای 

مدت کوتاهی.
- در این مواقع به ذهنتان مرخصی دهید. گهگاه الزم 

است به یک مسافرت ذهنی بروید.
- سپردن خود به دامن طبیعت همراه با فعالیت بدنی 

سبک و نرم، بسیار اثربخش خواهد بود.
- تغییرات هرچند کوچک در سبک زندگی را از یاد 
نبرید البته همراه با سادگی چرا که شادی در سادگی 
است و از خالقیت در جنبه های مختلف زندگی خود 
استفاده کنید با اینکار از یکنواختگی و روزمرگی عذاب 

آور فاصله می گیرید.
- می توانید برای عالیق رمانتیک خود وقت بیشتری 
صرف کنید احتمااًل با اینکار احساس آرامش و شادی به 

شما دست خواهد داد.
-دید خود به مسایل را تغییر دهید ضمن آنکه نگاه مثبت 

و خوش بینانه را در خود تقویت کنید.
-ارتباط خود با اطرافیان و یا افراد جدید و بخصوص کسانی 

که حس خوبی نسبت به آنها دارید را افزایش دهید.

فرار از زندگی 

استاد  گفت:  خویش  استاد  به  شاگردی   روزی 
را  ها  انسان  مهمترین خصایص  از  یکی  خواهم  می 
به من بیاموزی؟ استاد گفت: واقعا می خواهی آن را 
فراگیری؟ شاگرد گفت: بله، با کمال میل. استاد گفت: 

پس آماده شو با هم به جایی برویم. 
شاگرد قبول کرد. استاد شاگرد جوانش را به پارکی که 
در آّن کودکان مشغول بازی بودند، برد. استاد گفت: 
خوب به مکالمات بین کودکان گوش کن. مکالمات 
بین کودکان به این صورت بود: االن نوبت من است 
که فرار کنم و تو باید دنبال من بدوی. نخیر االن نوبت 

توست که دنبالم بدوی. 
اصال چرا من هیچ وقت نباید فرار کنم؟ و حرف هایی 
از این قبیل استاد ادامه داد: همانطور که شنیدی تمام 
این کودکان طالب آن بودند که از دست دیگری فرار 
حاضر  هیچگاه  او  است.  گونه  این  نیز  انسان  کنند. 
دائم در تالش  با شرایط موجود روبرو شود و  نیست 
است از حقایق و واقعیات زندگی خود فرار کند و هرگز 
کاری برای بهبود زندگی خود انجام نمی دهد. تو از من 
خواستی یکی از مهم ترین ویژگی های انسان را برای 
تو بگویم و من آن را در چند کالم خالصه می کنم؛ 

»تالش برای فرار از زندگی«!

عدالت و قدرت باید در کنار یکدیگر باشند، تا هر 
چیزی که عادالنه است قدرتمند باشد، 

و هر چیزی که قدرتمند است عادالنه باشد.

شما نمی توانید هیچ سازمانی بسازید اگر خود
 را با آدم هایی محصور نکنید که تجربه و مجموعه 

مهارت هایی فراتر از خود شما داشته باشند.

         یا رب مکن از لطف پریشان ما را  
هر چند که هست جرم و عصیان ما را

ذات تو غنی بوده و ما محتاجیم 
محتاج بغیر خود مگردان ما را

همانطور که معده را نمی توان با اصرار 
وادار به هضم غذا کرد، قلب را هم 
نمی توان وادار به عشق ورزیدن کرد.

خداوند را نمی توان از طریق عقل پی برد. عقل 
شما را تا اندازه ای مشخص راهنمایی می کند و نه 

بیشتر. این موضوع ایمان و تجربه ای است
 که از آن ایمان ناشی می شود.

5

حرف های ابریشمی موفقیت

شعر روز 

پیامک

عارفانه روز 

یک لحظه مکث کن

نگرش

آیه روز  

و شب و روز و خورشید و ماه را برای شما رام گردانید و ستارگان به فرمان او مسخر شده  اند 
مسلما در این برای مردمی که تعقل می کنند نشانه  هاست. سوره النحل/ آیه 12

حدیث روز  

از مانیست کسی که هر روز حساب خود رانکند ،پس اگر کار نیکی کرده است از خدا زیادی آن را بخواهد،واگر بدی کرده،از خدا آمرزش طلب 
نموده و به سوی او توبه نماید. امام موسی کاظم )علیه السالم(

سبک زندگی

چگونه انتقاد کنیم،بهترین روش های انتقاد کردن را یاد بگیرید
انتقاد کردن،  اول مطمئن شوید  اینکه شروع کنید به  از  قبل 
که آنچه می خواهید مورد انتقاد قرار بدهید، واقعا غلط بوده و 
مستحق انتقاد است. بعدش مطمئن شوید رفتار آن  شخصی را 
که می خواهید مورد انتقاد قرار بدهید، درست ارزیابی کرده اید. اگر 
طرف مقابل  را خوب می شناسید و مطمئن اید که انتقادهایتان 
و  بگذارید  انتقاد  خیر  از  داشت،  نخواهد  او  روی  تاثیری  هیچ 
خودتان را خسته نکنید. اگر مطمئن اید که طرف مقابل، توان 
تغییر دادن آن خصوصیتی را که مورد انتقاد شماست ندارد، باز 

هم معقول نیست از او انتقاد کنید.
بزنید به هدف

از  قسمت  کدام  که مشخصا  بگویید  و  بزنید  به هدف  دقیقا 
رفتار یا گفتار طرف مقابل تان مورد انتقاد شماست و انتظارش 
را نداشته اید. منظورتان را البته در لفافه هم می توانید بفهمانید 
تمام  است  ممکن  ندهید،  انجام  دقت  به  را  کار  این  اگر  اما 
تالش تان به باد برود. در پایان انتقاد باید مطمئن شوید که 
طرف مقابل تان دقیقا فهمیده است دلیل و انگیزه اصلی انتقاد 

شما از او چیست. این نکته مهمی است.
تا ضرورت ندارد، نگویید

انتقاد کنید، قصد و هدفی که در پشت  زیاد  نفر،  از یک  اگر 
انتقادتان دارید گم می شود و تاثیر حرف هایتان کم. اگر به طرف 
مقابل تان زمان کافی برای اصالح رفتار و گفتارش ندهید، باز 
هم احتمال رنجش او از شما زیاد است. فقط وقتی لب به انتقاد 
باز کنید که فکر می کنید ضرورت دارد. اگر در طرف مقابل تان 

رفتارهای زیادی وجود دارد که مورد انتقاد شماست، بهتر است 
هر دفعه ای که می خواهید از او انتقاد کنید، بیشتر از یک مورد را 

برای مطرح کردن انتخاب نکنید.
»همیشه« و »هرگز« را فراموش کنید

از کلماتی مثل »همیشه« و »هرگز« برای توصیف رفتارهای 
با  همیشه  »تو  نگویید:  مثال  نکنید.  استفاده  دیگران  منفی 
به حرف من دقت  یا »تو هیچ وقت  بلند می خندی«  صدای 
نمی کنی« و... این کلمات، شخصیت آدم ها را به الک دفاعی 
فرو می برد و این حس به آنها دست می دهد که شما متمرکز 
شده اید روی نقاط ضعف شان و چشم تان را به نقاط قوت شان 
بسته اید. »بعضی اوقات« و »معموال« و امثالهم خیلی موثرترند 

از »همیشه« و »هرگز« و امثالهم.
شوخی را با انتقاد مخلوط نکنید

اگر چه شاید بامزه به نظر برسد که به هنگام انتقاد کردن از این 
و آن، حرف های تان را با شوخی مخلوط کنید اما بیشتر آدم ها 
آن را این طور تعبیر می کنند که دارید آنها را مسخره می کنید 
انتقادتان  به  نمی شود  دیگر  طبیعتا  چنین شرایطی هم  در  و 

بگویید انتقاد سازنده.
از مقایسه کردن بپرهیزید

طرف  رخ  به  را  دیگر  نفر  یک  گفتاری  و  رفتاری  مزایای  اگر 
مقابل تان بکشید، معموال تاثیر انتقادتان معکوس می شود. از هر 
گونه مقایسه ای که به تحقیر فرد انتقاد شونده منجر می شود، 
پرهیز کنید. این کار، سازندگی انتقادتان را مخدوش می کند اما 

مقایسه هایی که طرف مقابل تان در آنها دست باال را خواهد داشت، 
مطلوب اند و حسن نیت شما را به فرد انتقادشونده منتقل می کنند.

در میان جمع انتقاد نکنید
انتقاد از یک نفر در میان جمع، معموال به ایجاد حس حقارت ـ 
و دست کم  حس شرمندگی ـ در فردی منجر می شود که از او 
انتقاد می کنید. چنین انتقادهایی در بیشتر مواقع موجب رنجش 
خاطر می شوند و نتیجه مطلوبی در پی ندارند اما انتقادهایی که 
در خلوت انجام می شوند، گویای حسن نیت انتقاد کننده اند و بار 

سازندگی شان بیشتر است.
به موقع بگویید

شاید بهترین موقع برای انتقاد کردن، مدت کوتاهی پس از 
کنید.  انتقاد  آن  از  باشد که می خواهید  ارتکاب همان عملی 
البته تا آنجا که در توان تان هست باید سعی کنید زمینه را برای 
یک گفتگوی خصوصی در خلوت و بحث بی طرف با فرد انتقاد 

شونده فراهم کنید.
 مثبت شروع کنید

هر آدمی دوست دارد که نقاط مثبتش دیده شود و مورد تحسین 
قرار بگیرد. به همین دلیل، بهتر است پیش از شروع کردن به 
انتقاد و تذکر دادن نقاط ضعف، از یک یا چند نقطه قوت در فرد 
انتقاد شونده یاد کنید و پس از اشاره به این ویژگی های مثبت، 
بگویید که در او یک نقطه ضعف هم می بینید که اگر بهبود پیدا 
کند نقاط مثبتش را پررنگ تر خواهد کرد. در پایان انتقاد هم 

دوباره به خوبی های او اشاره ای کنید.

ویران نکنید، بسازید
»من مطمئنم که تو خیلی بهتر از اینها می توانی انجام وظیفه 
کنی « گفتن چنین جمالتی باعث می شود اعتماد به نفس طرف 
مقابل تان افزایش پیدا کند و حس کند که شما دلتان می خواهد او 
از وضعیتی که دارد به وضعیت بهتری دست پیدا کند اما اگر لحن 
و کلماتی که برای انتقاد کردن انتخاب می کنید، نامناسب باشد 
طرف مقابل تان حس می کند که شما می خواهید او را زمین بزنید 

و به این ترتیب، تاثیر حرف ها و انتقادات تان به حداقل می رسد.
عصبانی نشوید

آن قدر  را  نمی تواند شما  هیچ کس  نخواهید،  خودتان  وقتی  تا 
از دست بدهید. همیشه وقتی  را  عصبانی کند که کنترل تان 
و  پیش تر  می دهید،  خرج  به  عصبانیت  دیگران  با  برخورد  در 
بیشتر از آنکه به طرف مقابل تان آسیب بزنید، به خودتان آسیب 
شنیده  منصفانه  حرف هایتان  نمی گذارد  عصبانیت  می رسانید. 
شود. وقتی انتقاد می کنید، اجازه ندهید احساسات شخصی  تان 

مزاحم تاثیر حرف هایتان شود.
 غیرمستقیم اشاره کنید

به صراحت و مستقیما شروع به انتقاد و سرزنش نکنید. سعی 
کنید با طرح سواالتی هدف  دار، شخص را وادار کنید تا مسیر 
بحث را به همان سمتی که شما می خواهید بکشاند و آن وقت 
استعداد طرف  و  و هوش  توانایی ها  کنید.  را شروع  حرف تان 
مقابل تان را به خاطر کاری که اشتباه انجام داده و حاال مورد 

انتقاد شماست، یک باره زیر سوال نبرید.
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سودوکو جدول اعدادی است که امروزه یکی از سرگرمی های رایج در 

کشورهای مختلف جهان به شمار می آید. سودوکو مخفف یک عبارت 
ژاپنی است و به معنی »ارقام باید تنها باشند« است.

تاریخچه: این بازی برای اولین بار در یک مجله پازل آمریکایی در سال 
1979 اتشار یافت اما انتشار آن به طور مستمر و پی گیر برای نخستین 
بار برمی گردد به ژاپن در سال 1986 و از سال 2005 این سرگرمی به 

محبوبیت جهانی دست یافت و نخستین مسابقه ملی آن در سال 2008 در 
فیالدلفیا در آمریکا برگزار شد.
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524719386

376248591

198635274

283951647

459376128

617824953

832197465

741562839

965483712

جدول سودوکو

اخالق، انصاف، کارخوب
سرلوحه خدمات ماست

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

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

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

اتوبــار آریــا  ترابــر

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

 09159634038
32414702

ی
ین

ضم
د ت

ص
در

د 
ص

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

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

09157213571 - صالحی منش

   )
ن

زا
ار

( درب اتوماتیک سیـد 
 جک پارکینگی ، کرکره و سکوریت اتومات

آدرس: خیابان شهید رجایی ، نبش 
رجایی 15   09155614880

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

صورت نقد و اقساط به  فروش می رسد.
09158254172

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 

دعوت به همکاری
مجموعه فرهنگی پذیرایی ایرانیان 
به منظور تکمیل کادر خدمات رسانی 

خود از مهماندار خانم و نیروی نظافتچی 
به طور پاره وقت برای شیفت عصر 

دعوت به همکاری می کند.
ساعت مراجعه: 10 الی 12/30 

و 17الی 20
آدرس: نبش توحید 33 - دفتر تاالر

ایزوگـام  شفیعـی
آسفالت )محوطه و پشت بام( و  قیرگونی

 32225494 - 09151630283   صیادشیرازی، مجتمع میرداماد، واحد 98

به یک مدرک کارشناسی با گرایش آب و حداقل 
سه سال سابقه مرتبط برای اخذ گرید شرکت 

نیازمندیم.  05632431393
  09151635992 - مهندس حسین زاده

کارت دانشجویی اینجانب فاطمه فوداجی به شماره 
دانشجویی 05024553 دانشکده سپیده کاشانی 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.

به یک نیروی خانم برای کار در یک مرکز
 به صورت 24 ساعته )یک روز درمیان(

 با مدرک حداقل سیکل نیازمندیم. 
32252276  ساعت تماس: 8-14

به یک مدرک عمران با سه سال 
سابقه برای اخذ گرید نیازمندیم.

09158664376

واگذاری مغازه ساندویچی
 در بهترین موقعیت و با درآمد عالی

09156659044

نقاشی  ساختمان
انواع رنگ های روغنی ، پالستیک، اکرولیک   

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

  09156633230- برگی

32435686-09365237014-09157063220 - خسروی

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

ی
مین

تض
د 

رص
1 د

00

 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

ایزوگام و قیرگونی کاظم سالخورده 
از ما خرید نکنید ، اما قیمت را از ما بپرسید
       09155612949 - 32331050 

میدان آزادی – ابتدای خیابان شهید برگی

با 10 سال بیمه

صنایع مبل تهران مد
تعمیر، تولید، تعویض پارچه 

انواع مبل
جمهوری 8- داخل کوچه 
 روبروی آرایشگاه حمید

32233142
09151602018 - خسروی
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سیمرغ- زندگی اجتماعی و روابط انسانی هیچ چیز بدتر از این نیست که 
حال تکان خوردن نداشته باشید. متأسفانه فهمیدن دلیل افت ناگهانی انرژی 
کمی دشوار است. اما یکی از عوامل خستگی و نداشتن انرژی، مصرف 
مواد غذایی نامناسب است.1-چاقی بر اثر مصرف آبمیوه:بسیاری از ما فکر 
می کنیم آبمیوه نوشیدنی سالمی است، چون به هر حال از میوه است. اما 
آبمیوه هایی که در قفسه های فروشگاه ها می بینید در واقع اصاًل شباهتی 

به خود میوه ندارند. آبمیوه، ُپر از قند است و بسیار فرآوری شده. همچنین 
سرشار از کالری بوده و هیچ فیبری ندارد در صورتی که میوه ی کامل سرشار 
از فیبر است.2- چاقی بر اثر مصرف نوشابه گازدار:هر کسی که در دوران 
معاصر بزرگ شده عالقه مند به نوشابه های گازدار است! راحت تر بگوییم؛ 
اگر نوشابه گازدار بخشی از رژیم غذایی شماست پس باید تجدیدنظر کنید.

چاقی بر اثر مصرف غذاهای سرخ کردنی .3- غذاهای سرخ کردنی: 

اعتیادآورند اما این فقط قسمتی از ماجراست! مثاًل سیب زمینی سرخ کرده 
واقعاً مضر است و باید آن را به لیست غذاهایی اضافه کنید که انرژی تان را 
تحلیل می برند. غذاهای سرخ کردنی باعث افت انرژی شده و وزنتان را باال 
می برند.4-چاقی بر اثر مصرف قهوه های طعم دار:الته های خوشمزه هوس 
انگیزند اما واقعاً سودی برای شما ندارند. قهوه های طعم دار ُپر کالری اند و 

انرژی خاصی به شما نمی دهند و باعث چاقی می شود. 

 چه غذاهایی منجر به چاقی و تخلیه انرژی می شوند

 اگر این نشانه ها را دارید فورا اقدام 
به پاکسازی کبد خود کنید

سیمرغ- کبد اندامی با قابلیت انجام وظایف مختلف 
است. کبد خون را تمیز نگه می دارد، به تنظیم 
سوخت و ساز کمک می کند و قدرت دستگاه 
گوارش را حفظ می کند.1-احساس خستگی بین 
افرادی که با آسیب کبدی مواجه هستند، شایع 

تغییر رنگ  بیماری زردی که موجب  است.2- 
پوست به زرد و تیره شدن ادرار می شود، زمانی 
رخ می دهد که سطوح بسیار باالی بیلی روبین در 
جریان خون وجود دارد، که ممکن است در نتیجه 
عملکرد نادرست سلول های کبدی شکل گرفته 
باشدکبد مسئولیت تجزیه و حذف هورمون های 
اضافی را بر عهده دارد، که به تعادل هورمون های 

موجود در بدن شما کمک می کند.

نگهداری مواد غذایی در کابینت
  

را  شوینده  مواد  و  خشکبار  وجه  هیچ   به   -1
مواد  زیرا  نگذارید  هم  کنار  کابینت  یک  در 
خشکبار  به  شوینده ها  شیمیایی  و  آروماتیک 
منتقل می شوند 2- مواد غذایی را زیر کابینت 
آب  چکیدن  امکان  زیرا  ندهید  قرار  سینک 
احتمال  و  دارد  وجود  آن ها  روی  فاضالب 

است  بیشتر  کابینت ها  این  به  حشرات  نفوذ 
3- ادویه ها پودری را درون شیشه های دردار 
آشپزخانه  باالیی  کابینت های  داخل  کوچکی 
قرار دهید تا بویی از محیط جذب نکنند 4- 
بهتر است خشکبار را برای استفاده کوتاه مدت 
خریداری کنید تا کیفیت و ارزش غذایی آن ها 
را بهتر  برنج  یا بسته  حفظ شوند 5- گونی 
است روی پالت نگه دارید تا داخل کابینت.

فوت و فنی برای خوردن شیرخالص! 

و  شکل  گیری  در  اساسی  نقش  که  کلسیم 
استحکام استخوان ها و سالمت دندان ها دارد، 
از مهم  ترین ترکیبات موجود در شیر است. فسفر 
که برای بسیاری از واکنش های شیمیایی بدن 
الزم است و در رشد و ترمیم بافتی دخالت دارد، 
در میان امالح موجود در شیر حضور داشته و به 

غیر از آن، سدیم و پتاسیم که در تنظیم اسیدی و 
بازی بودن سلول  های بدن نقش ایفا می کنند، 
با خوردن شیر دریافت می  شوند. اگر می خواهید 
بدانید شیر خالص است یا نه، یک سوزن تمیز 
در داخل آن فرو کنید. اگر شیر خالص باشد 
قطره  یک  شیر  از  سوزن  خارج شدن  هنگام 
این  باقی می ماند و در غیر  به نوك آن  شیر 
صورت همه شیر از روی سوزن فرو می ریزد.    

کیوی را با پوست بخورید
 

در  محلول  های  ویتامین  از  یکی   E ویتامین 
چربی است. دلیل اهمیت این ویتامین خاصیت 
از  عبارتست  که  باشد  آن می  اکسیدانی  آنتی 
اثر  در  که  مخربی  شیمیایی  عوامل  کاهش 
استرس های فیزیولوژیکی و محیطی در بدن به 
وجود می آیند. کیوی به دلیل دارا بودن مقادیر 

باالیی از مواد مغذی از جمله ویتامین C اهمیت 
بسیار زیادی در تامین سالمت و پیشگیری از 
بیماری های مختلف دارد. کیوی به عنوان یکی 
از منابع ویتامین E نیز به شمار می رود و در 
پیشگیری از انواع سرطان ها نقش دارد. در واقع 
بخش عمده ویتامین E، در پوست کیوی موجود 
است، بنابراین توصیه می شود که این میوه 
را به خوبی شسته و با پوست مصرف نمایید.

اصاًل در این حالت نخوابید!

استراحت،  هنگام  افراد  نادرست  عادات  از  یکی 
خوابیدن روی شکم است. خوابیدن در این حالت 
می تواند میزان خرخر کردن را کاهش دهد اما فشار 
زیادی به کمر و گردن وارد می کند. بسیاری از 
افرادی که عادت به خوابیدن روی شکم دارند در 
ناحیه گردن، کمر و مفاصل احساس درد می کنند. 

این درد می تواند بر میزان خواب شما تاثیر بگذارد و 
باعث شود در طول شب چندین بار از شدت درد 
از خواب بیدار شوید. خوابیدن روی شکم عالوه بر 
فشاری که روی کمر وارد می کند به ستون فقرات 
آسیب می زند همچنین افراد زمانی که روی شکم 
می خوابند مجبور می شوند برای نفس کشیدن سر 
خود را به یک سمت بچرخانند و موجب می شود 
سر و ستون فقرات از ردیف همدیگر خارج شوند. 

یادداشت

بصیرت افزایی 
ره آورد بزرگ انقالب اسالمی
*طلیمی

بصیرت افزایی و ارتقاء معنویت در کشور یکی از بزرگترین و مهمترین 
دستاوردهای انقالب اسالمی به شمار می رود، این موضوع از آن جهت 
حائز اهمیت است که پس از انقالب اسالمی، همگام با رشد کمی و کیفی 
هییت های مذهبی، برای نخستین بار واژه هایی مانند؛ ایمان، تقوا، وحدت، 
ایثار و شهادت و موضوعاتی مانند؛ حج دانش آموزی و دانشجویی یا مراسم 
اعتکاف و امثال آن در جامعه مورد توجه جدی آحاد مردم به ویژه جوانان قرار 
گرفت که قباًل هرگز در کشور مصداق نداشته است.بالندگی سیاسی مردم و 
مشارکت جامعه در اداره امور حکومتی و برگزاری بیش از 4۰ انتخابات در۶ 
موضوع مختلف از جمله؛ انتخابات تعیین نوع نظام حکومتی، انتخابات قانون 
اساسی، انتخابات مجلس خبرگان، انتخابات ریاست جمهوری، انتخابات 
مجلس شورای اسالمی و انتخابات شوراهای اسالمی شهر و روستا، بیانگر 
امور حکومتی و دستاورد استثنایی دیگری  اداره  اوج مشارکت مردم در 
است که کمتر کشوری از آن برخوردار است.یکی از افتخارات غرور آفرین 
جمهوری اسالمی ایران، رشد روز افزون و حضور فعال کشور در عرصه های 
علمی است، پیشرفت در این زمینه بقدری با سرعت انجام شده است که 
تا سال 13۹2 بیش از 2۷ هزار اختراع در کشور ثبت شده است، همچنین 
پژوهشگران ایرانی از نظر پژوهشی با ثبت بیش از ۹ هزار مقاله علمی، 
در ردیف شانزدهم تولید علم و در زمره دانشمندان و پژوهشگران ممتاز 
جهان قرار گرفته اند.کسب رتبه نخست تولید دارو در سطح خاور میانه، تولید 
۹۷درصد از داروهای مورد نیاز و صادرات دارو از جمله داروهای بیوتکنولوژی، 
خود کفایی در ساخت انواع واکسن، ریشه کنی فلج اطفال و سایر بیماری 
های فراگیر، پوشش واکسیناسیون از3۰درصد به 1۰۰درصد، افرایش تعداد 
بیمارستان ها و مراکز درمانی، توسعه بهداشتی کشور و موفقیت در اولویت 
به پیشگیری بر درمان از دیگر دستاوردهای پزشکی محسوب می شود که 
می توان از آن به عنوان انقالب پزشکی نام برد. فزایش سطح زمین های 
تحت پوشش آبیاری از طریق احداث سدهای مختلف، توسعه کشاورزی و 
آبیاری مکانیزه )قطره ای و بارانی(، کشت نیشکر و دانه های روغنی، تولید 
گسترده گندم و افزایش سیلوها، مواد پروتئینی و دامی در جهت نیل به خود 
کفایی از مواردی است که موجب شد جمهوری اسالمی ایران برای نخستین 
بار موفق به کسب نشان ملی و منطقه ای سازمان بهره وری آسیا گردد. در 
شرایطی که دشمنان انقالب اسالمی ایران با استفاده از تمام ابزار و امکانات 
نوین فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، امنیتی و نظامی تالش دارند تا 
ما را فریب داده و از مسیر خود منحرف سازند، بایسته است در راستای تحقق 
منویات معظم انقالب و رییس جمهور محترم، بسیجی وار با همدلی و هم 
زبانی دولت و ملت، با مشارکت عمومی و حضور فعال آحاد مردم در تمامی 
عرصه های سازندگی و توسعه کشور توطئه دشمنان را خنثی نموده و پرچم 

ایران اسالمی را افراشته نگاه داریم.

باغ اکبریه- عکاس : حمید قربانی کاریکاتور سعید صادقی  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     
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امالک و 
مستغالت

فروش منزل ویالیی تمیز و 
نو در خیایان نرجس 

تلفن تماس
09151639811

فروش 50 متر زمین تجاری  
معصومیه خیابان تالش
 با سند، قیمت استثنایی 
09151609309

 فروش یا معاوضه با خودرو
مسکن مهر۷5متری

13 م واریزی،طبقه۴ 
0902۷61136۴

منزل فروشی در بهلگرد
 با چشم انداز عالی
  تلفن تماس : 
0915961۷6۷0

فروش منزل ویالیی
در مهرشهر 
 فی: 90 م 

09158611160 

خریدار زمین یا منزل 
کلنگی درخیابان صمدی 
خیرآباد و بافت فرسوده 

0915562529۷

فروش ویالیی قدیمی 
 متراژ ۴53 متر 
تلفن  تماس: 

09153116358

ویالیی دو خواب ، زیربنا   
100متر-  حاجی آباد 

 فی 60 م 
0936۴56696۷

 فروش فوری آپارتمان
85 متری،  سایت اداری  
طبقه3، دوخواب باکلیه 
امکانات 09909811802

جویای کار

یک نیروی ماهر به کارواش 
نیازمندیم.

093۷86۷206۴

یک شرکت تولیدی به 
تعدادی نیرو جهت بازاریابی 

تلفنی نیازمند است. 
099035۷655۴

به تعدادی راننده جهت 
کار درآژانس نیازمندیم 

0915۷600۴59

به تعدادی راننده با 
خودروی دوگانه جهت 

کار در آژانس نیازمندیم.  
0915۷2۴62۷6

یک نیرو جهت کاردرکارواش 
به صورت تمام وقت 

نیازمندیم09105۴۷1953

به چند نفر برقکار ماهر 
نیازمندیم .

09903189561

به یک چرخ کارجهت 
 تولیدی لباس نیارمندیم.

091586356۴۴

به تعدادی کارگر ساده جهت 
کار در معدن زغال سنگ 

طبس نیازمندیم 
0915۷۴06136

 به یک نفر راننده پایه یک 
نیازمندیم

 0915161۴632 

تعدادی راننده با ماشین در 
تاکسی تلفنی به صورت 
تمام وقت و نیمه وقت  

093856152۴۴

خودرو

به دو نفر جهت کار 
در ساندویچی داخل
 بازار نیازمندیم  
09155612892

فروش حواله پارس 
 تحویل 12 اسفند ماه
 فی فقط ۴5500
09153635۷66

پراید 131 سفید 
مدل92 ، دزدگیر ، فرمان 
هیدرولیک، فول ، فی1۷ م 

09151603۷5۴

وانت مدل ۷8 بدون رنگ 
بیمه تا برج ۷ ،

قیمت 6 میلیون 
0915160۴635

خریدار هاچ بک مدل پایین  
سفید، تخفیف کامل بیمه  

فنی سالم
09153620886 

111 سفید با بیمه بدنه 
تحویل تا 25اسفند 
23500000 فی 
0930188۴2۴۷

فروش پراید مدل ۷8
بدون رنگ، نوک مدادی 

فی: ۷500 م
09156032825

فروش فوری پژو۴05 
 دوگانه، مدل8۷، نقره ای 

بیمه فی16۷00ت 
09159658۴33

پراید 86 ، دوگانه کارخانه 
یک گلگیر رنگ 

 - بیمه 6 ماه
0915363998۴

متفرقه

واگذار ی مغازه لبنیات 
محلی با کلیه امکانات،  فی 
80 م  09155666326 

091590513۷0

سوپرمارکت با کلیه امکانات 
در مهرشهر به فروش 

می رسد با موقعیت عالی 
091516505۷8

فروش نهال عناب پاجوش 
کوچک 20، بزرگ 25 ت

 تلفن تماس : 
09365۴638۷1

فروش یک دستگاه بلوکه زن 
چهار غالبه ویبراتوری

تلفن تماس :
09356322۴02

فروش زرشک
 خشک پفکی امسالی 

تلفن تماس:
0990۴365681

سوپر اغذیه فروشی به علت 
مهاجرت با موقعیت عالی و 

قیمت مناسب
0915668390۴

فروش رستوران سنتی
 با کلیه امکانات
تلفن تماس:

09155613010 

جواز آژانس فعال با چهار 
راننده و دوخط تلفن به 
فروش میرسد قیمت 

۷میلیون  0915363998۴

فروش پروانه کسب  
خدمات رایانه رسته  

تعمیر با سه سال اعتبار  
093356126۷۷

مبل هفت نفره با روکش 
بسیار مناسب و

 قابل استفاده صدتومان 
0915163292۷

یک دستگاه مرغ خرد کن 
و چراغ چشمک زن مرغ 

و ماهی به فروش می رسد  
0915161۴525

فروش آهن 18 
تعداد:۷شاخه کامل نو 

مناسب  - فوری
0915۷2363۴1

فروش کافی شاپ با موقعیت 
عالی با تمامی تجهیزات

 به دلیل مهاجرت 
09903136۴8۷

فروش مرغداری با امکانات ، 
گاز و برق

 فی 3۷0م- روستای چاج  
09156۷00520

سیستم ماشین
 کامل به فروش

 می رسد.
0936860۴۷83 

موتور تکتاز 
مدل 8۷ استارتی

 با بیمه، فی: 880  
0915۴9۴6008
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آغاز بارش های رگباری از امشب

بارش های رگباری از امشب در خراسان جنوبی آغاز می شود.کارشناس هواشناسی استان گفت: با نفوذ امواج ناپایدار و مرطوب از روز گذشته به تدریج 
شاهد افزایش ابر در آسمان استان هستیم و از اواخر وقت امروز به تناوب وقوع بارشهای رگباری همراه با رعد و برق و گاهی وزش تند باد پیش بینی 
می شود.رضا برهانی با بیان اینکه بارش ها از غرب استان آغاز می شود افزود: بیشترین بارش ها در روزهای جمعه، یکشنبه و دوشنبه رخ خواهد داد.

* امکان اکران فیلم سینمایی در مناطق روستایی و 
مرزی خراسان جنوبی با راه اندازی اولین سینمای سیار 

روستایی فراهم شد.
* 44 هزار تن مرغ سایز در مرغداریهای استان تولید شد.
* راهیابی 6 کارگر و گروه کار نمونه به جشنواره امتنان

*مباررزه با آفت پسیل و شپشک در 70 هکتار از باغ 
های زیتون و خرما شهرستان نهبندان با مشارکت 

کشاورزان و جهاد کشاورزی انجام شد.
*سی تی اسکن های بیمارستان شهید چمران فردوس 
و شهید مصطفی خمینی طبس تعمیر و راه اندازی شد.

بانک اطالعات طراحان مد و لباس 
خراسان جنوبی راه اندازی شد

معاون امور هنری و سینمایی فرهنگ و ارشاد اسالمی 
استان  خراسان جنوبی از راه اندازی بانک اطالعات 
طراحان مد و لباس استان خبر داد و گفت: ورک شاپ 
مد و لباس ایرانی و اسالمی نیز ۱0 اسفندماه در محل 
دانشکده فنی و حرفه ای دختران شهرستان بیرجند 
برگزار خواهد شد. سیدعلی زمزم در جلسه کارگروه مد 
و لباس اسالمی ایرانی در حوزه مد و لباس در خراسان 
جنوبی اظهار کرد: این کارگروه در استان به منظور حفظ 
و تقویت فرهنگ و هویت ایرانی و اسالمی و بومی 
منطقه، تبیین و ترویج الگوهای بومی برای ترغیب 
مردم به پرهیز از انتخاب الگوهای بیگانه با فرهنگ 
و هویت ایرانی در زمینه مد و لباس تشکیل می شود.

تولید 165 میلیارد محصوالت گلخانه ای 
در خراسان جنوبی

رئیس سازمان جهاد کشاورزی گفت: ۱85 گلخانه 
فعال در استان داریم که از ابتدای سال از این گلخانه ها 
تولید9700 تن محصول را داشته ایم. هاشم ولی پور 
مطلق اظهار کرد: در حال حاضر ۱85 گلخانه فعال در 
استان داریم که کل سطح زیرکشت محصوالت این 
گلخانه ها 58.26 هکتار است. وی افزود: از ابتدای سال 
تولید9700 تن محصول گلخانه ای را در استان داشته ایم 
که ارزش این محصوالت حدود ۱65 میلیارد ریال بوده 
است. ولی پور مطلق تصریح کرد: میزان تولیدات گلخانه 
ای از ابتدای امسال نسبت به مدت مشابه حدود 7 
درصد رشد داشته است. وی یادآور شد:  8 مجتمع 
گلخانه ای در استان موجود بوده که در حال حاضر 
تنها 3 مجتمع در آن فعالیت  تولیدی آغاز شده است.

یک هزار و 55۰ کودک دارای سوء 
تغذیه در نوبت حمایت غذایی هستند

معاون حمایت و سالمت کمیته امداد امام خمینی 
خراسان  جنوبی گفت: یک هزار و 550 نفر از کودکان 
دارای سوء تغذیه در خراسان جنوبی در نوبت حمایت 
هستند.علی اکبر نخعی  گفت: 3 هزار و 950 کودک 
دارای سوء تعذیه مورد حمایت کمیته امداد خراسان 
جنوبی هستند و با اعطاء سبد غذایی تالش می شود 
مشکالت ناشی از سوء تغذیه آنان به حدأقل برسد. 
امداد  کمیته  خانواده  سالمت  و  حمایت  معاون 
خراسان جنوبی بیان کرد: البته ظرفیت برای حمایت از 
کودکان دارای سوء تغذیه زیر 4 هزار نفر است و از این 
جهت در حال حاضر یک هزار و 550 نفر از کودکان 
دارای سوء تغذیه در استان در نوبت حمایت هستند. 
وی افزود: به جرأت می توان گفت هیچ جلسه ای در 
سطح کالن برگزار نشده که کمیته امداد در آن از 
وضعیت کودکان دارای سوء تغذیه به ویژه آنانی که 
در نوبت کمک و حمایت هستند سخن نگفته باشد 
چرا که مشکل یه کودک به مراتب بیش از سختی 
بزرگساالن دردآفرین است. معاون سالمت و حمایت و 
سالمت خانواده کمیته امداد خراسان جنوبی یادآور شد: 
در گذشته این کودکان تا سن 6 سالگی مورد حمایت 
قرار می گرفتند که اکنون به پنج سال تقلیل یافته است.

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی با بیان 
اینکه برنامه های مساجد باید دارای محتوا و 
خروجی مفیدی باشد گفت: اگر دین و دانش 
از هم جدا شوند بدترین خطر در کمین بشر 
است پس کارگروه ها باید ابتدا تزکیه را رشد 
داده و به ثمر بنشانند و سپس رفع آفات کنند.

آیت ا... عبادی صبح دیروز در نشست کارگروه 
فرهنگ  شورای  دینی  تربیت  و  فرهنگ 
باید  کرد:  اظهار  جنوبی  خراسان  عمومی 
کارگروه ها در تمامی بخش ها مانند خانواده، 
در  که  کالسیک  و  اجتماعی  آموزش های 
تربیت و تعلیم موثر و اساسی است مصوباتی 
داشته باشد.وی با بیان اینکه کارگروه ها باید 

به  و  داده  رشد  درختی  مانند  را  تزکیه  ابتدا 
ثمر بنشانند افزود: فرهنگ بر اساس تعلیم و 
تربیت اسالمی تعلق می گیرد و باید در این 
ولی  باشیم.نماینده  داشته  مصوباتی  زمینه 
فقیه گفت: در حال حاضر برای بچه های 5 
ساله کالس های زبان انگلیسی می گذارند و 
این امر در فرهنگ جامعه تاثیرگذار است که 
باید مورد توجه بیشتری قرار گیرد و تعلیم و 
کاگروه  وظایف  مهم ترین  از  اسالمی  تربیت 
فرهنگ و تربیت دینی است.عبادی افزود: اگر 
دین و دانش از هم جدا شوند بدترین خطر 
در کمین بشر است و دین بدون دانش سر 
خطرساز  علم  بدون  و  می آرود  در  خرافه  از 

را  تزکیه  ابتدا  باید  کارگروه ها  پس  است 
و  بنشانند  ثمر  به  و  داده  رشد  درختی  مانند 

سپس رفع آفات کنند.وی با بیان اینکه همه 
مشکالت از عقب ماندگی، خرابکاری و ضعف 

راستای  در  را  انسان جایگاه خود  بوده چون 
یک  عنوان  به  و  نکرده  پیدا  الهی  جایگاه 
است.امام  خرابکاری  مشغول  بالفعل  حیوان 
جمعه بیرجند گفت: باید بر روی برنامه های 
طریق  از  و  شود  کار  تخصصی  مکان  های 
به  نفوذ  راهکارهای  رسانه ها  و  و سیما  صدا 
مشورت  آنها  به  و  رسانی  اطالع  خانواده ها 
انجام  نباید  اینکه  بیان  با  شود.عبادی  داده 
برنامه ها در مساجد تنها با یک مراسم باشد 
مفیدی  خروجی  و  محتوا  دارای  باید  بلکه 
قشر  با  که  جایی  آن  از  مساجد  افزود:  باشد 
زیادی از جوانان در ارتباط است باید بر روی 
این مکانها تخصصی کار شود. برنامه های  

رضایی-روز گذشته رییس بیمارستان امام رضا 
بررسی   به  رسانه  اصحاب  با  نشستی  در  )ع( 
توسط  شده  مطرح  های  گالیه  و  مشکالت 
بیان  پرداخت.احمدی  مجموعه  این  از  مردم 
کرد:در سال های گذشته، که طرح نظام تحول 
سالمت اجرا شده است،انتقاداتی به این طرح 
مطرح بوده که البته وقتی طرحی به این بزرگی 
انجام می گیرد طبیعی است که با مشکالتی 

روبه رو هم روبه رو می شود.
 وی ادامه داد:در طرح تحول سالمت 7 محور 
هتلینگ  و  ویزیت  کیفیت  ارتقا  مانند  اصلی 
از  حمایت  پرداختی،  ها،کاهش  بیمارستان 
پزشکان برای ماندن در مناطق محروم،ترویج 
زایمان طبیعی و مقیم شدن پزشکان متخصص 
در بیمارستان ها می توان نام برد که از دید 
حایز  بسیار  هزینه  کاهش  و  هتلینگ  مردم 
کارهای  زمینه  این  در  و  است  بوده  اهمیت 

خوبی در این سال ها انجام گرفته است.
پرداخت 8 درصد 

کل هزینه توسط بیماران
رییس بیمارستان امام رضا )ع( با بیان اینکه 
سالمت  نظام  تحول  طرح  اجرای  از  قبل 
اقالمی مانند تجهیزات پزشکی و داروها تحت 
پوشش بیمه نبوده است و  هزینه باالی را برای 
بیمار به همراه داشت. ولی با شروع این طرح 
مجموعا 8 درصد کل هزینه ای مربوط توسط 

با  همچنین  شود.احمدی  می  پرداخت  بیمار 
بیان اینکه کیفیت هتلینگ وضع  بسیار خوبی 
نسبت به قبل پیدا کرده است،عنوان کرد: 2.5 
میلیارد تومان نیز صرف خدمات هتلینگ شده 
صرف  نیز  تومان  میلیون  همچنین  750  و 

بازسازی بخش اصلی بیمارستان شده است.
97 درصد مراجعان بیمارستان

بیمارستان  همین  رضا)ع(،در  امام 
درمان می شوند

وی همچنین ادامه داد:در بروزرسانی تجهیزات 
فوق  پزشکان  و  انسانی  نیروی  تامین  و 
بیماران  به جز معدود مواردی که   تخصص 
در  کامل  به طور  اعزام می شوند،  به مشهد 
و 97  گیرد  می  انجام  رضا  امام  بیمارستان  
درصد مراجعان در همین جا درمان می شوند. 
سوختگی  بخش  مورد  در  همچنین  احمدی 
بیان کرد: این بخش در حال بازسازی است 
که فاز اول آن که ساخت اسکلت است، انجام 
شده که تمام  امکانات بخش سوختگی اعم از 
اتاق عمل،بستری،درمانگاها را در خود جای می 
دهد.وی افزود:چون تنها بخش سوختگی استان 
هستیم با راه اندازی این بخش در زمینه اعزام 
نخواهیم داشت. بیمار سوختگی هم مشکل 

500میلیون تومان
هزینه هر تخت بخش سوختگی

وی همچنین درمورد زمان بهره بردای از این 
اعتبارات مربوط به  بیان کرد:چون  مجموعه 

و همچنین هزینه  است  پروژه کشوری  این 
افزایش  به  رو  بیمارستان  به  مربوط  های 
است، اگر بودجه ها تخصیص پیدا کند زمان 
بهره برداری کوتاه خواهد بود. این مجموعه 
 500 تخت  هر  برای  که  تخت   32 دارای 
میلیون تومان برآورد هزینه می شود.وی ادامه 
داد:بیمارانی که در اثر تصادفات مراجعه می 
کنند هزینه های بسیاری را به بیمارستان وارد 
ای  هزینه  بیمار هیچ  فرد  و چون  کنند  می 
از  پول  برگشت  روند   ، نمی کند  پرداخت  را 

بیمه ها درمانی و تجاری بسیار طوالنی است 
این قسمت  اخیر  در 3 سال  باعث شده  که 

از بودجه دچار مشکل شود.احمدی ادامه داد: 
و  تومان   میلیون  میلیارد700   ۱2 ها  بیمه 
تومان  میلیون  نیز 8میلیارد۱00  خانه  وزارت 

بدهکاری به بیمارستان دارند.  

برطرف  شهرداری  با  مشکالت  اگر 
شود بخش روان پزشکی 

احداث می شود
داد:  ادامه  )ع(  رضا  امام  بیمارستان  رییس 
بخش روان پزشکی نیز در حال توسعه است 

دارای بخش های  و  تهیه شده  آن  نقشه  و 
،درمانگاه  مردان  و  ،زنان  کودکان  مختلف 
می باشد که اگر مشکالت که با شهرداری 
برطرف شود، شاهد شروع ساخت این بخش 
پرداخت   کرد:در  بیان  بود.احمدی  خواهیم 
بدهی های بیمارستان به شرکت های دارویی 
و بازار روند خوبی را داشته ایم ولی در مورد 
 5-6 و  هستیم  عقب  پرسنلی  های  بدهی 
میلیارد تومان به پرسنل بدهکاری وجود دارد 

که هنوز پرداخت نشده است.

مشکالت نوبت دهی
به دلیل معدود بودن پزشکان

در بعضی رشته ها هنوز وجود دارد
وی در مورد نوبت دهی به بیماران بیان کرد:در 
این زمینه هم استفاده از نرم افزار نوبت دهی 
شده  خریداری  دهی  نوبت  های  دستگاه  و 
ولی  شود  رفع  حدودی  تا  مشکالت  تا  است 
به دلیل معدود بودن پزشکان در بعضی رشته 
ها؛ مشکالت هنوز وجود دارد.وی افزود:نوبت 
دهی هم به صورت تلفنی و حضوری انجام 
شود و همچنین نوبت دهی اینترنتی را هم در 
اندازی کنیم ولی به دلیل  راه  نظر داریم که 
خرید وفروش نوبت که قبال هم تجربه آن در 
بیمارستان های دیگر شهر صورت گرفته است، 

هنوز نسبت به ایجاد آن اقدام نشده است.

شورای  مصوبه  اجرای  راستای  ور-در  پیشه 
اقتصاد ناوگان مشمول طرح نوسازی و شرایط 
تسهیالت اعطایی، ناوگانی که سن آن باالتر 
از 35 سال، ظرفیت بار پذیری باالی ۱0 تن، 
دارای کارت هوشمند معتبر و کارکرد ۱2 فقره 
طرح  مشمول  باشد  گذشته  سال  در   ،cmr
می باشد.مهدی گرجی، ادامه داد: اسقاط خودرو، 
پس از ثبت نام در یکی از شرکت های طرف 

قرارداد و پس از اعالم شماره شاسی اختصاص 
وی،  می شود.  انجام  جدید،  خودروی  یافته 
افزود: تسهیالت اعطایی به میزان80 درصد 
نرخ سود مصوب شورای  با  و  خودرو  قیمت 
پول و اعتبار و توسط شرکت های تامین کننده 
خودرو فراهم می گردد.معاون حمل ونقل  اداره 
کل راهداري و حمل و نقل جاده اي استان، 
درصد صرفه جویی سوخت  میزان 85  افزود: 

زمان  تا  ناوگان  اسقاط  فاصل  حد  ماه،   3
به  پرداخت  پیش  عنوان  به  خودرو  تحویل 
تصریح  می شود.گرجی،  پرداخت  متقاضیان 
از سود مصوب در حال  کرد: سهم متقاضی 
با شرکت های  حاضر و قرداد منعقده موجود 
کرد:  اظهار  است.وی،  درصد   9 کننده  تولید 
سقف مبلغ صرفه جویی معادل قیمت خودرو 
پیمایش  سال   7 حداکثر  طی  که  می باشد 

پرداخت  ایران  نفت  ملی  شرکت  طرف  از 
می گردد.معاون حمل ونقل  اداره کل راهداري 
استان، عنوان  کرد:  نقل جاده اي  و  و حمل 
تاکنون قرداد با 5 شرکت تامین کننده خودرو) 
و  آذهایتکس  زامیاد،  دیزل-  سایپا  ماموت- 
داتیس فرادیزل آریا( منعقد و با سایر شرکت ها 
ایران خودرو دیزل و کاوه دیزل در  از جمله 
دست اقدام است.گرجی، در پایان متذکر شد: 

فرسوده  باری  ناوگان  تردد  محدودیت  طرح 
مشمول  طرح از ابتدای سال آینده اجرا خواهد 
رانندگان  و  مالکین  کلیه  وضروریست  شد 
بیشتر در  مشمول طرح جهت کسب اطالع 
شهرستان بیرجند به مدیریت پایانه بار بیرجند 
واقع در کمربندی شهید کالنتری و در سایر 
و  راهداری  ادارات  به  استان  شهرستان های 
حمل و نقل جاده ای شهرستان مراجعه نمایند.

اخبار کوتاه

حوادث استان

دکل ایرانسل در شهرستان سربیشه 
دچار حریق شد

عملیات  معاون  نسب  شجاعی  حسن  سرهنگ 
در  امدادی  گفت:نیروهای  جنوبی  خراسان  پلیس 
محل حضور دارند و علت حادثه در دست بررسی 
ماموران  توسط  گرفته  صورت  بررسی  با  است. 
انتظامی حریق دکل ایرانسل در شهرستان سربیشه 

بر اثر اتصالی در جعبه برق این دکل بوده است.

انحراف به چپ تریلی حادثـه ساز شد

یک  تصادف  اثر  گفت:در  استان  راه  پلیس  رئیس 
محور  در  سمند  سواری  خودرو  با  تریلي  دستگاه 
“طبس به یزد” یک نفرکشته و چهار نفر مصدوم 
شدند . “حسین رضایي”در تشریح این خبر اظهار 
ازسرنشینان  یکي  رانندگي  سانحه  این  داشت:در 
خودرو سمند براثر شدت جراحات در دم جان باخت 
و چهار نفر دیگر مجروح که توسط گروه امدادي به 
بیمارستان منتقل شدند.  سرهنگ رضایي تصریح 
حادثه  این  وقوع  راه،علت  پلیس  کرد:کارشناس 

رانندگي را تجاوز به چپ راننده تریلی اعالم کرد.

کشف 13۰میلیوني احشام قاچاق

از کشف ۱30میلیون  استان  پلیس آگاهي  رئیس 
ریال احشام قاچاق خبر داد. سرهنگ”سیدغالمرضا 
حسیني”در تشریح این خبر گفت:مأموران انتظامی 
شهرستان هاي “نهبندان و درمیان”هنگام کنترل 
نیسان  وانت  دستگاه  یک  به  عبوری  محورهای 
و  شدند  مشکوک  احشام  حامل  تویوتا  وانت  و 
کردند.وي  هدایت  بازرسي  الین  به  را  خودروها 
تعداد  این دو خودرو  از  بازرسي  افزود:مأموران در 
فاقد  که  ریال  ۱30میلیون  ارزش  به  گاو  7رأس 

مجوز از دامپزشکي بود کشف کردند.

دولتمردان باید خدمتگزار 
مردم باشند

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی گفت: رشد جامعه در 
سایه تربیت دولت مردانی است که اسالمی عمل کنند 
و طبق قانون اساسی کشور دولت مردان باید خدمتگزار 
مردم باشند. آیت ا... سید علیرضا عبادی در مراسم شام 
غریبان حضرت زهرا )س( در هیئت صاحب الزمانی 
خوسف در جمع مردم اظهار داشت: هدف از ایجاد بشر 
به صورت جامع این است که به همه کماالت الزم 
برسد. عبادی با بیان اینکه اشرافی زندگی کردن و بیت 
المال را خرج هوای نفسانی کردن از اهداف و معیارهای 
حکومت جمهوری اسالمی نیست افزود: جامعه اسالمی 
جامعه ای است که حق را به حقدار برساند و در کشور 
هر دولتی که سر کار می آید با حزب، گروه و تفکر 
خاص به سلیقه خود سیاستی را در مدت 8 سال اتخاذ 
می کند و زمانی که دولت می رود براساس قانون اساسی 
نباید سیاست تغییر کند بلکه باید ادامه دهنده سیاست 
دولت قبل باشد اما متاسفانه این امر رقم نمی خورد.

تازه های ورزشی استان

13۰۰ نفر از خراسان جنوبی
 ثبت نام اولیه حج ۹7 را انجام دادند

 مدیر حج و زیارت خراسان جنوبی گفت: هزار و 
300 نفر از خراسان جنوبی ثبت نام اولیه حج 97 را 
انجام دادند. ابوالفضل نوفرستی اظهار کرد: ثبت نام 

قطعی حج سال 97 از چهارشنبه هفته آینده آغاز 
می شود. مدیرکل حج و زیارت خراسان جنوبی بیان 
خراسان جنوبی  از  و سنی  شیعه  کاروان  کرد: ۱2 
عهده  بر  را  وحی  سرزمین  به  زائران  اعزام 
خواهند داشت. وی در زمینه پروازهای عتبات از 
)به  پروازهای عتبات  افزود: بحث  خراسان جنوبی 
مقصد فرودگاه نجف( را شرکت شمسا در سطح 
کشور پی گیری می کند و تاکنون جلسات زیادی 
را با ایرالین ها و شرکت های مرتبط در این زمینه 
داشته است.مدیر حج و زیارت گفت: چنانچه در این 
جلسات در زمینه قیمت به تفاهم برسند وضعیت 
به  اشاره  با  می شود.نوفرستی  مشخص  پروازها 
پروازهای  افزایش قیمت  برخی گفته ها در زمینه 
عتبات یادآور شد: این سخنان تنها گمانه زنی است.

دستگاه الوشن طال، اختراع
 جوان بیرجندی

جوان بیرجندی دستگاه الوشن)شستشوی( شیمیایی 
طال از روی کربن فعال طراحی و ساخته است. جلیل 
خراشادی زاده جوان 26 ساله فارغ التحصیل رشته 
شیمی کاتالیز و نفت دانشگاه بهشتی تهران  می گوید 
این دستگاه در معادن و کارخانه های فراوری طال و 
دیگر کارخانه های تولید فلزات گرانبها استفاده می شود.

استان میزبان مچ اندازان کشور

قهرمانی  اندازی  مچ  مسابقات  دوره  هجدهمین 
یاد خسرو حسنی،  زنده  یادبود  باشگاه های کشور 
به میزبانی طبس برگزار می شود. وزن کشی این 
مسابقات انجام شد و ورزشکاران 3 و 4 اسفند در 
سالن ورزشی دانشگاه آزاد اسالمی طبس باهم رقابت 
خواهند کرد. این مسابقات انتخابی تیم ملی است و 
بیش از 200 ورزشکار در این مسابقات حضور دارند .
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برنامه های مساجد باید دارای محتوا و خروجی مفید باشد

 بدهی سنگین بیمه ها و وزارت بهداشت  

طلب 21 میلیاردی بیمارستان امام رضا)ع( بیرجند

اعطای کمک هزینه تحصیلی
 به 7 هزار محصل نیازمند 

معاون امداد مستضعفان آستان قدس رضوی از اعطای 
کمک هزینه تحصیلی به 7 هزار محصل نیازمند مقاطع 
مختلف تحصیلی خبر داد.مصطفی خاکسار قهرودی اظهار 
کرد: از ابتدای سال 96 تا کنون به 4 هزار دانشجو و طلبه 
محروم و نیازمند در استان های مختلف کمک هزینه 
تحصیلی اعطا شده است.وی  افزود: امیدواریم با اعطای 
کمک هزینه ها، شرایط مناسبی برای تحصیل آسان تر 
دانش آموزان، نیازمند در مناطق محروم کشور فراهم کنیم 

 طرح محدودیت ترددناوگان فرسوده از ابتدای سال آینده اجرا خواهد شد 

اعالم باطلی تعدادی از پروازهای 
فرودگاه بیرجند

کاوش- کارشناس روابط عمومی اداره کل فرودگاه 
های استان گفت: پرواز پنج شنبه سوم و دهم اسفند 
 شرکت هواپیمایی ایران ایر در مسیر تهران - بیرجند - 
زاهدان  لغو گردید. صدری بیان کرد: پرواز چهارشنبه 
قباًل  نیز که  اسفند شرکت هواپیمایی ماهان  دوم 
اطالع رسانی گردیده بود لغو گردید و هواپیمایی 
یاد شده پرواز جمعه 4 اسفند ماه و همچنین پرواز 
تهران-بیرجند- ماه در مسیر  اسفند  چهارشنبه 9 
تهران خود را نیز لغو نمود. وی علت لغو پروازها 
خصوصاً پروازهای هواپیمایی ماهان را کمبود ناوگان 
هواپیمای BAE در این شرکت دانست و اضافه 
کرد: همچنین علت لغو دو هفته ای پرواز زاهدان 
هواپیمای  ناوگان  کمبود  نیز  ایر  ایران  هواپیمایی 
فوکر ۱00 در شرکت یاد شده می باشد. به گفته 
وی روزهای چهارشنبه و جمعه در مسیر تهران-

بیرجند-تهران یک پرواز دیگر برقرار می باشد و با 
توجه به تعداد مسافران جای نگرانی نمی باشد و 
تمام مسافران می توانند از پرواز دیگر استفاده کنند.

TAAD نماینده رسمی گروه مبلمان
Vistor نماینده رسمی گروه  مبلمان

بهترین برندها برای برترین سلیقه ها
مناسب ترین قیمت ها بدون واسطه
چهارراه بهداری طبقه پایین بانک رفاه

با اقساط 
و شرایط ویژه 

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

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

09353694511 - 09353315656 طبخ با روغن کنجد

ساعت کار: 17:30 تا 12 شب

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 : ۰1۰۹831823۰۰۹

شماره کارت مجازی: 6۰37۹۹18۹۹5416۰
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



حدیث روز روزنامه اجتماعی ، فرهنگی ، ورزشی و اقتصادی 
 مدیرمسوول و صاحب امتیاز : غالمرضا جعفرپور مقدم 
سردبیر : علی جعفرپور مقدم
بیرجند، شهدا 8 ، ساختمان آوا   صندوق پستی 136 تلفن : 32224582  نمابر : 32234583   
رتبه 15 نشریات استانی - عضو اتحادیه مطبوعات محلی و شرکت تعاونی مطبوعات کشور
چاپ : چاپ و نشر گلرو -  بها : 500 تومان )50 درصد تخفیف تک فروشی (

اذان ظهر
اذان مغرب 

نیمه شب شرعی
اذان صبح 
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سامانه پیام کوتاه : 3000272424 @ avanews724  : کانال تلگرامیwww.ava724.ir       email:ava.khjnews@yahoo.com

 سازمان اموال و امالك بنياد مستضعفان انقالب اسالمی در نظر دارد: تعدادي از امالك مشروحه ذیل را از طریق مزایده عمومي با شرایط ویژه )به صورت اقساط بلند مدت و بدون کارمزد( واگذار نماید. متقاضيان محترم

  مي توانند از تاریخ 96/11/25 الي 96/12/08 همه روزه حتی ایام تعطيل از ساعت 8/30 صبح لغایت 19/00 جهت اخذ اطالعات و بازدید از محل و دریافت فرم شرکت در مزایده و ارائه پيشنهادات خود به

   دفتر مزایده واقع در:  بيرجند ، خيابان مدرس ، چهار راه سيلو ، خيابان امام موسي صدر شرقي، اداره کل اموال و امالک خراسان جنوبي مراجعه فرمایند.

 تلفن تماس بيرجند : 32437474 – 32441114 – 056    تهران :  86026751 – 021

1. اخذ پاکت های پيشنهادی به همراه اصل چک بانکی به ميزان 5% قيمت پایه ملک مورد نظر طبق فرم شرایط شرکت در مزایده همه روزه حتی ایام تعطيل در ساعات تعيين شده قابل انجام است.

2. بازگشایی پاکت های پيشنهادی در محل اداره کل اموال و امالک خراسان جنوبي روز چهارشنبه مورخ 96/12/09 ساعت 10/30 صبح طبق برنامه زمانبندی انجام خواهد شد. ضمنًا آخرین مهلت تحویل پاکت های 

پيشنهادی چهارشنبه مورخ 96/12/09 ساعت 9/30  صبح می باشد.

3. پيشنهادات فاقد سپرده و یا مخدوش و مبهم و مشروط از درجه اعتبار ساقط و رعایت مفاد فرم شرایط شرکت در مزایده که از طریق دفتر فروش ارائه  می گردد، الزامی می باشد. امضای پشت و روی فرم تقاضا ضروری است.

4. هزینه محضر )حق الثبت و حق التحریر( بالمناصفه به عهده طرفين می باشد.

 5. اخذ اطالعات از دفاتر مزایده و بازدید از امالک الزم و ضروری می باشد. بدیهی است در صورت عدم بازدید و اخذ اطالعات الزم مسئوليتی متوجه این اداره کل نخواهد بود.

6. یک درصد ) 1 %( رقم پيشنهادی به عنوان هزینه مزایده، از برندگان نقدًا دریافت می گردد که پيشنهاد دهنده با علم به این موضوع نسبت به پيشنهاد قيمت اقدام خواهد نمود و هيچ ادعایی در این خصوص پذیرفته نخواهد بود.

 7 . شرایط فروش کليه امالک مندرج در ليست

 مزایده به صورت زیر خواهد بود.
درصد تخفيف در صورت پرداخت نقدی نسبت به 60 % باقيماندهدوره اقساطدرصد پرداختی قسطی ) باقيمانده (درصد پرداختی زمان تحویل ملکدرصد پرداخت نقدی ) قيمت پيشنهادی(قيمت پایه مزایده

15 %24 ماهه60%10 %30 %تا سقف 100 ميليارد ریال1

6.850.000.000ششدانگ - هزینه آماده سازی و سایر هزینه های مورد مطالبه از سوی شهرداری  به عهده  خریدار می باشد .زمين - مسکونی***314/50 1427/377/1565 - اصلی  بيرجند - خيابان مدرس ، مدرس 1511

7.870.000.000ششدانگ - هزینه آماده سازی و سایر هزینه های مورد مطالبه از سوی شهرداری  به عهده  خریدار می باشد .زمين - مسکونی***314/50 1427/377/1577 - اصلی  بيرجند - خيابان مدرس ، مدرس 1613

 47/320 - اصلی  بيرجند17
821.000.000ششدانگ - هزینه آماده سازی و سایر هزینه های مورد مطالبه از سوی شهرداری  به عهده  خریدار می باشد .زمين - مسکونی***198/90 روستای اميرآباد حاشيه کمربندی بيرجند کرمان

722.000.000ششدانگ - هزینه آماده سازی و سایر هزینه های مورد مطالبه از سوی شهرداری  به عهده  خریدار می باشد .زمين - مسکونی***47/331200/45 - اصلی  بيرجند - روستای اميرآباد خيابان وليعصر 182

732.000.000ششدانگ - هزینه آماده سازی و سایر هزینه های مورد مطالبه از سوی شهرداری  به عهده  خریدار می باشد .زمين - مسکونی***47/334200/45 - اصلی  بيرجند - روستای اميرآباد خيابان وليعصر 192

20
249/6314/9562 - اصلی  بيرجند

زمين - تجاری***87/45  حاشيه بلوار جماران ) ضلع جنوب بلوار(
ششدانگ - هزینه آماده سازی ، ارزش افزوده

2.502.000.000 و  سایر هزینه های مورد مطالبه از سوی شهرداری  به عهده  خریدار می باشد .

21
 249/6314/9563 - اصلی  بيرجند

زمين - تجاری***87/45 حاشيه بلوار جماران ) ضلع جنوب بلوار(
ششدانگ - هزینه آماده سازی ، ارزش افزوده

2.502.000.000 و  سایر هزینه های مورد مطالبه از سوی شهرداری  به عهده  خریدار می باشد .

22
 249/6314/9564 - اصلی  بيرجند

زمين - تجاری***87/45حاشيه بلوار جماران ) ضلع جنوب بلوار(
 ششدانگ - هزینه آماده سازی ، ارزش افزوده

2.502.000.000و  سایر هزینه های مورد مطالبه از سوی شهرداری  به عهده  خریدار می باشد .

23
 249/6314/9565 - اصلی  بيرجند

زمين - تجاری***87/45 حاشيه بلوار جماران ) ضلع جنوب بلوار(
 ششدانگ - هزینه آماده سازی ، ارزش افزوده

2.502.000.000و  سایر هزینه های مورد مطالبه از سوی شهرداری  به عهده  خریدار می باشد .

زمين - تجاری***249/6314/957087/50 - اصلی  بيرجند - بلوار جماران ، خيابان سپهر 242
 ششدانگ - هزینه آماده سازی ، ارزش افزوده

1.444.000.000و  سایر هزینه های مورد مطالبه از سوی شهرداری  به عهده  خریدار می باشد .

زمين - تجاری***249/6314/957187/50 - اصلی  بيرجند - بلوار جماران ، خيابان سپهر 252
 ششدانگ - هزینه آماده سازی ، ارزش افزوده

1.444.000.000و  سایر هزینه های مورد مطالبه از سوی شهرداری  به عهده  خریدار می باشد .

زمين - تجاری***249/6314/957287/50 - اصلی  بيرجند - بلوار جماران ، خيابان سپهر 262
ششدانگ - هزینه آماده سازی ، ارزش افزوده

1.357.000.000 و  سایر هزینه های مورد مطالبه از سوی شهرداری  به عهده  خریدار می باشد .

زمين - تجاری***249/6314/957387/50 - اصلی  بيرجند - بلوار جماران ، خيابان سپهر 272
 ششدانگ - هزینه آماده سازی ، ارزش افزوده

1.357.000.000و  سایر هزینه های مورد مطالبه از سوی شهرداری  به عهده  خریدار می باشد .

زمين - تجاری***50 272/711/2153 - اصلی  بيرجند - خيابان پونه ، پونه 288
ششدانگ - هزینه آماده سازی ، ارزش افزوده

843.000.000 و  سایر هزینه های مورد مطالبه از سوی شهرداری  به عهده  خریدار می باشد .

زمين - تجاری***50 272/711/2154 - اصلی  بيرجند - خيابان پونه ، پونه 298
 ششدانگ- هزینه آماده سازی ، ارزش افزوده

843.000.000و  سایر هزینه های مورد مطالبه از سوی شهرداری  به عهده  خریدار می باشد .

زمين - تجاری***50 272/711/2155 - اصلی  بيرجند - خيابان پونه ، پونه 308
 ششدانگ - هزینه آماده سازی ، ارزش افزوده

843.000.000و  سایر هزینه های مورد مطالبه از سوی شهرداری  به عهده  خریدار می باشد .

زمين - تجاری***50 272/711/2156 - اصلی  بيرجند - خيابان پونه ، پونه 318
ششدانگ - هزینه آماده سازی ، ارزش افزوده

843.000.000 و  سایر هزینه های مورد مطالبه از سوی شهرداری  به عهده  خریدار می باشد .

زمين - تجاری***50 272/711/2157 - اصلی  بيرجند - خيابان پونه ، پونه 328
ششدانگ - هزینه آماده سازی ، ارزش افزوده

843.000.000 و سایر هزینه های مورد مطالبه از سوی شهرداری بعهده خریدار می باشد .

زمين - تجاری***50 272/711/2158 - اصلی  بيرجند - خيابان پونه ، پونه 338
ششدانگ - هزینه آماده سازی ، ارزش افزوده

843.000.000 و سایر هزینه های مورد مطالبه از سوی شهرداری  به عهده  خریدار می باشد .

قيمت پایه )ریال(ميزان مالکيت / توضيحاتنوع ملک / کاربریاعيان )مترمربع(عرصه )مترمربع(پالک ثبتی / آدرسردیف

4.572.000.000ششدانگ - هزینه آماده سازی و سایر هزینه های مورد مطالبه از سوی شهرداری به عهده خریدار می باشد .زمين - مسکونی***249/6314/9553228/58 - اصلی     بيرجند - حاشيه بلوار جماران1

4.228.000.000ششدانگ - هزینه آماده سازی و سایر هزینه های مورد مطالبه از سوی شهرداری به عهده خریدار می باشد .زمين - مسکونی***249/6314/9554228/49 - اصلی    بيرجند - حاشيه بلوار جماران2

3.371.100.000ششدانگ- هزینه آماده سازی و سایر هزینه های مورد مطالبه از سوی شهرداری به عهده خریدار می باشد .زمين - مسکونی***224/74 249/6314/9555 - اصلی   بيرجند -بلوار جماران ، خيابان سپهر 32

3.102.000.000ششدانگ - هزینه آماده سازی و سایر هزینه های مورد مطالبه از سوی شهرداری به عهده خریدار می باشد .زمين - مسکونی***249/6314/9556225/53 - اصلی    بيرجند -بلوار جماران ، خيابان سپهر 42

2.093.000.000ششدانگ - هزینه آماده سازی و سایر هزینه های مورد مطالبه از سوی شهرداری  به عهده  خریدار می باشد .زمين - مسکونی***227/2/328270 - اصلی     بيرجند - خيابان سپيده ، انتهای سپيده 53

2.093.000.000ششدانگ - هزینه آماده سازی و سایر هزینه های مورد مطالبه از سوی شهرداری  به عهده  خریدار می باشد .زمين - مسکونی***227/2/329270 - اصلی     بيرجند - خيابان سپيده ، انتهای سپيده 63

2.403.000.000ششدانگ - هزینه آماده سازی و سایر هزینه های مورد مطالبه از سوی شهرداری  به عهده  خریدار می باشد .زمين - مسکونی***227/2/330270 - اصلی     بيرجند - خيابان سپيده ، انتهای سپيده 73

2.403.000.000ششدانگ - هزینه آماده سازی و سایر هزینه های مورد مطالبه از سوی شهرداری  به عهده  خریدار می باشد .زمين - مسکونی***227/2/331270 - اصلی     بيرجند - خيابان سپيده ، انتهای سپيده 83

2.457.000.000ششدانگ - هزینه آماده سازی و سایر هزینه های مورد مطالبه از سوی شهرداری  به عهده  خریدار می باشد .زمين - مسکونی***227/2/332270 - اصلی     بيرجند  خيابان سپيده ، انتهای سپيده 93

2.471.000.000ششدانگ - هزینه آماده سازی و سایر هزینه های مورد مطالبه از سوی شهرداری  به عهده  خریدار می باشد .زمين - مسکونی***227/2/333270 - اصلی     بيرجند - خيابان سپيده ، انتهای سپيده 103

2.217.000.000ششدانگ - هزینه آماده سازی و سایر هزینه های مورد مطالبه از سوی شهرداری  به عهده  خریدار می باشد .زمين - مسکونی***227/2/334270 - اصلی     بيرجند - خيابان سپيده ، انتهای سپيده 113

1.505.000.000ششدانگ - هزینه آماده سازی و سایر هزینه های مورد مطالبه از سوی شهرداری  به عهده  خریدار می باشد .زمين - مسکونی***227/2/456175  - اصلی   بيرجند - خيابان سپيده ، سپيده 9 ) امامت 45 (12

1.691.000.000ششدانگ - هزینه آماده سازی و سایر هزینه های مورد مطالبه از سوی شهرداری  به عهده  خریدار می باشد .زمين - مسکونی***227/2/457173/40 - اصلی  بيرجند - خيابان سپيده ، سپيده 9 ) امامت 45 (13

2.188.000.000ششدانگ - هزینه آماده سازی و سایر هزینه های مورد مطالبه از سوی شهرداری  به عهده  خریدار می باشد .زمين - مسکونی***227/2/458217/65 - اصلی  بيرجند - خيابان سپيده ، سپيده 9 ) امامت 47 (14

مزایده عمومی فروش امالک بنياد مستضعفان انقالب اسالمی

11:46
17 : 41
23 : 06
4 : 48
6 : 09

 امام علی علیه  السالم فرمودند :
َُّه لیَس ألنُْفِسُكم ثََمٌن إّل الَجنُّة، فال تَبیعوها إّل بِها إن

جان بهای شما جز بهشت  نیست؛ پس آن را جز به بهشت مفروشید.
)بحار األنوار : 71/13/78(


