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 می گفتیم تمام تخم مرغ هایتان 
رادرسبدبرجام   نگذارید

صفحه 2

 باید  دراسرع وقت غنی سازی 
۲۰ درصد آغاز شود

صفحه 2

 بیش از ۱۲ سناریوی احتمالی 
طراحی شده است

صفحه 2

اقدام ترامپ نشان داد که برجام 
توافق خوبی بود

صفحه 2

بیرجند و پدیده ای 
به نام »گسترش بیابان 

در قلب خیابان!«
به  داد   فرصتی دست  امسال  نوروز 
کرمان سفر کنم. ازنکات جالب توجه 
مقایسه  مقام  در  کویری  شهر  این 
پر وپیمان و  با شهر ما فضای سبز 
شاداب، معابر عریض و بدون ترافیک 
وتوجه به حفظ زیبایی  منظر  شهری 
بود از جمله چیزهای جالب  دیگری 
که نظر مارا جلب کرد این  بود که 
در  رها  متری  زمینی40-50  حتی 
تیزبین  دید  از  خیابان  یک  حاشیه 

ماموران.... ) ادامه در صفحه ۲ (

سرمقاله
*امین جم

7دستگاه های دولتی موظف به استفاده از کاالی داخلی 3نقش  بی رنگ جامعه ورزشی در انتخاب سکاندار  7 سند آمایش سرزمین استان در مرحله تصویب است

آقایترامپشماغلطمیکنید

تجلیل از خاندان دانشمند 
راشد محصل امروز در بیرجند

امروز مراسم نکوداشت خادمان علم و فرهنگ )ویژه خاندان جلیل القدر راشدمحصل( در بیرجند 
برگزار می شود.این مراسم از ساعت 8:30 بامداد در تاالر والیت دانشگاه بیرجند با تالش بنیاد 
نخبگان ، اداره کل فرهنگ و ارشاد  و دانشگاه بیرجند آغاز می شود. در این برنامه از مقام شامخ 5 
برادر دانشمند استان ، آقایان محمدرضا راشد محصل، محمدتقی راشد محصل، جلیل راشد محصل،  
محمدحسن راشد محصل و مرحوم محمدعلی راشد محصل تجلیل می شود. برادران راشد محصل 
در روستای افضل آباد ماژان بدنیا امده اند و هرکدام در یک رشته علمی صاحب نظر گردیده و آثار 
فاخری از خود به جای گذاشتند.این مراسم  با حضور شخصیت های علمی و فرهنگی برگزار می شود.

رهبر معظم انقالب اسالمی: از طرف ملت ایران می گویم؛

صفحه  ۲

سومین نمایشگاه توانمندی های مهارت های بالینی در خراسان جنوبی / ۷
عکس : زهرا شریف

آگهیمزایده97/1

بانکصادراتخراسانجنوبی

شرحدرصفحهآخر

تحویلفوری،نقدیواقساطیخودرو
درنمایندگیسایپاقربانیراد

تیبا- ساینا- تیبا 2- تیبا دوگانه سوز و ...
جهت کسب اطالعات بیشتر به آدرس بیرجند

 بلوار فرودگاه، مقابل پایانه مسافربری مراجعه یا با شماره های 
۲-3۲338۰۰۱ و 3۲338۰۰6 تماس حاصل فرمایید.

به مناسبت
 چهلمینروز

درگذشت
 بزرگ خاندان

 شادروان

  حاجمحمدخلیلثابتی

از  امروز پنجشنبه 9۷/۲/۲۰  یادبودی  جلسه 
ساعت ۱6 الی ۱۷ در محل حسینیه آیت ا... 
آیتی )واقع در خیابان شهید مطهری( برگزار می گردد  

حضور شما بزرگواران موجب امتنان است.
خانوادههای:ثابتی،سعیدی

وسایرفامیلوابسته

بقا مختص ذات پاک اوست

به مناسبت چهلمینروزدرگذشت بزرگ خاندان

شادروانحاجمحمدپردازی
جلسه بزرگداشتی روز جمعه 9۷/۲/۲۱ از ساعت 9 الی ۱۰ صبح 

در محل هیئت ابوالفضلی )مصلی( برگزار می گردد
 تشریف فرمایی شما سروران گرامی موجب امتنان است.
خانوادههای:پردازی،قرهشیروسایرفامیلوابسته

میلیاردها زیر قیمت دره 100 ساله دربست باغات بی نظیر بهدان، چند 
هکتار با سند، 2 قنات ، ا ربع تا بیرجند  مزایده 97/2/25  09126881005

بقاء مختص ذات اوست
با اندوه فراوان به مناسبتاولینسالگرد
درگذشت مادری عزیز و خواهری مهربان

فاطمهکبریاطلسیمقدم
فرهنگیپیشکسوتآموزشوپرورش

همسرمرحومعلیمقرنسی 
جلسه یادبودی امروز پنجشنبه 9۷/۲/۲۰ بعد از نماز مغرب
 و عشاء در منزل آن مرحومه واقع در خیابان مفتح 3۰ 
 پالک 5۰ منعقد می گردد، تشریف فرمایی سروران گرامی 

موجب امتنان و تسلی خاطر بازماندگان خواهد بود.
خانوادههای:اطلسیمقدم،مقرنسی،قادری،سلیمانیوسایربستگان

بسیار سخت و غیر قابل باور بود 
خبر درگذشت دوست و همکار شایسته و عزیزمان

 مرحومعادلرضایییگانه
 مصیبت وارده را خدمت خانواده محترم مرحوم تسلیت 

عرض نموده، غفران و رحمت الهی برای آن عزیز 
سفرکرده از پروردگار متعال خواهانیم.

مدیرانوکارکنانصنایعتولیدیدرنمایشرق
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اعطای تسهیالت به مدیران از محل اعتبارات دولت ممنوع شد

کیومرث داودی، معاون فنی و حسابرسی امور عمومی و اجتماعی دیوان محاسبات کشور طی نامه ای به دستگاه های اجرایی 
تحت حسابرسی این معاونت، اعطای هرگونه تسهیالت از محل اعتبارات دستگاه های اجرایی به مدیران عامل، اعضای هیات 
مدیره، روسا و مدیران دستگاه های اجرایی را ممنوع اعالم کرد.

بیرجند و پدیده ای به نام 
»گسترش بیابان 
در قلب خیابان!«
*   امین جم

)ادامه سر مقاله از صفحه اول( ... از جمله چیزهای جالبی  

دیگری که نظر مارا جلب کرد این  بود که حتی 
زمینی40-50 متری رها در حاشیه یک خیابان از 
دید تیزبین ماموران شهرداری پنهان نمانده بود و برای 
آن که تصویر نازیبایی از شهر به ذهن بیننده منتقل 
نشود همان قطعه زمین کوچک هم با دیوارهای پیش 
ساخته حصار وزیباسازی شده بود. در بیرجند مرکز 
خراسان جنوبی اما به لطف مدیریت های درخشان 
هکتارها زمین در قلب شهر و حواشی خیابانهای اصلی 
سالهاست که رهاست  و نازیبایی و زشتی شهر اولین 
رهاورد آن برای شهروندان است این در حالی است 
که از مهم ترین عناصری که برای زندگی شهری 
توام با آسایش مطرح است موضوع زیبایی و آسایش 
روانی و بصری انسان در شهر می باشد. انسان ها 
روزانه در برخورد با اولین عناصر و المان های سیما 
و منظر شهری، از آن احساس آشفتگی و یا آسایش 
آن  شهروندان  و  شهر  میان  ی  رابطه  گیرند.  می 
رابطه  ای مستقیم می باشد که در این رابطه هرچه 
شود  قائل  احترام  شهروندان  برای  شهر   مدیریت 
مستقیما شهروندان آن هم به شهر احترام متقابل 
خواهند گذاشت و این گونه خواهد بود که یک شهر 
به شهر آرمانی مد نظر نزدیک ترخواهد شد. همان 
گونه که نت های موسیقی از ضرب آهنگ خاصی 
پیروی می کنند تا موسیقی کامل و زیبایی را ایجاد 
کنند فضاهای  شهری نیز باید هر یک به موقع و 
به جا و متناسب باهویت شهر و منطقه نواخته شوند 
تا شهری زیبا و آرمانی ایجاد کنند. هکتارها زمین یله 
و بی خاصیت در منظر شهری بیرجند که در مالکیت 
سازمان هایی چون بنیاد، اوقاف وبرخی ادارات دیگر 
است، حاال خاری در چشم شهروندان است و چنان 
گسترده و پرپهنا  که در بسیاری از  نقاط  شهر عرصه 
ی بیابان بر خیابان می چربد!  مسافرانی که وارد شهر 
بیرجند می شوند این مناظر خاص و البته زشت را در 
حاشیه بلوار پیامبر اعظم )ص( تحت عنوان اراضی 
موسوی و در مناطقی از جمله ظفر، پرستار، مفتح، 
قسمت هایی از شمال شهر و حتی در بیست متری 
سوم مدرس به چشم  می خورد.  اخیرا نیز گویا پروژه 
بیابان داری به قدر کفایت برخی دستگاه ها را راضی 
نکرده و پروژه بیابان زایی نیزسال هاست که کلید 
خورده است و دیده می شود متاسفانه گاه زمین هایی 
که قبال درخت کاری  بوده اند، با خشکاندن درختان  
درختان و قطع آنان به بیابان تبدیل شده اند. شاید 
طراحان این نقشه ها در راستای منافع سازمانی خود یا 
خود شیرینی وخود عزیزی برای مسوالن پایتخت در 
گسترش بی رویه بیابان در این شهر نان و مقام می 
بینند و در سایه کوتاهی و قصور شورا شهر و مدیران 
شهری به منتهای القیدی در برابر قانون رسیده اند، 
اما شورا و شهردار جدید به عنوان مردمی ترین سازمان 
شهری موظف به دفاع از حقوق شهروندان در مقابل 
سازمانهای عریض و طویلی هستند که کمتر خیری 
از آن ها به مردم این شهر رسیده ، بگذریم که منشا 

خطر و ضرر برای مردم نیز هستند. 
هکتارها زمین رها در جای جای این شهر با توجه 
به گرم شدن هوا و آغاز گردبادهای فصلی منشا گرد 
و خاک، ریزگرد، و آلودگی هوا است. همسایگان 
این اراضی به دفعات از وجود انواع حشرات موذی، 
موش و مار به واسطه وجود این زمین ها در اطراف 
منازل خود گالیه مندند. در جاهایی این مکان ها 
زباله دانی، محل تجمع سگ و گربه و منشا  به 
آلودگی تبدیل شده و مانع آسایش مردم شده است،  
یا زمین هایی در شمال شهر که مکانی امن برای 
معتادان است و به عنوان پاتوق استفاده می شوند. 
گاه نیز این زمین ها مسکونی  تبدیل به پارکینگی 
آلوده  تعمیرات  و محل  برای خودروهای سنگین 

کننده محیط ونارضایتی مردم می شوند. 
انتظار می رود شورای شهر و شهرداری به عنوان 
این  به  شهری،  مسئوالن  و  مردم  نمایندگان 
موضوع ورود کرده و نسبت به تعیین و تکلیف این 
زمین های متروک اقدام کنند. شورا و شهرداری  
این  وارد  قدرت  با  مردم  حقوق  حفظ  برای  باید 
عرصه شود و کمترین کار معمول در کوتاه مدت، 
تعیین  و  مالکان  توسط  اراضی  این  حصارکشی 
کاربری آنها در نقشه جامع شهری و عملی کردن 
های  زمین  از  ساالنه   عوارض  اخذ  است.    آن 
رها کار دیگریست که شورا و شهرداری می تواند 
به نفع مردم و توسعه شهر انجام دهد. شهروندان 
منتظر واکنش عملی شورا و شهرداری و پاسخ  به 

این خواسته مردمی هستند .

ایران توان کافی برای حمایت 
از ریال را دارد

رویترز نوشت: “ایران ۱۱۲ میلیارد دالر ذخایر ارزی در 
اختیار دارد و با توجه به اینکه قیمت نفت به باالترین 
رقم های چند سال گذشته رسیده، تهران توان ارزی 
کافی برای جلوگیری از سقوط ارزش ریال را دارد.” 
این در حالی است که نگرانی ها از آشفتگی اقتصادی 
ناشی از خروج ترامپ از برجام موجب تشدید تب خرید 
ارز در ایران شده است، ارزش ریال در بازار سیاه به 

نزدیکی پایین ترین رقم های خود رسید.

سه محصول ایران خودرو
5 میلیون تومان گران شد

خاموش  به صورت چراغ  روز گذشته  ایران خودرو 
تومان  میلیون  را حدود 5  خود  قیمت 3 محصول 
افزایش داد. به نظر می رسد در روز های آینده باید شاهد 

تغییرات قیمتی این شرکت از کارخانه تا بازار باشیم. 

جاي نگراني براي موضوع دارو 
یا گراني آن وجود ندارد

مدیرعامل تامین اجتماعی گفت: نرخ دارو با تغییرات 
ارزی هیچ تفاوتی نکرده است زیرا دارو جزو محدود 
کاالهایی است که با ارز مبادله ای ثبت سفارش می 
شود. نوربخش در پاسخ به این سوال که آیا با تغییر 
نرخ ارز، شاهد افزایش قیمت دارو و باال رفتن هزینه 
های تامین اجتماعی در این بخش شده ایم یا نه افزود: 
با توجه به اینکه دولت اعالم کرده که مابه التفاوت 
قیمت دارو را پرداخت خواهد کرد، پس جای نگرانی 

برای موضوع دارو یا گرانی آن وجود ندارد.

بالتکلیفی مشموالن سهام عدالت
در حالی که سازمان خصوصی سازی اعالم کرده که 
سود سهاِم تمام مشموالن سهام عدالت که شماره شبا 
حساب بانکی خود را به درستی در سامانه ثبت کرده اند 
پرداخت شده، تعدادی از مشموالن می گویند که این 
مبالغ به طور کامل به حسابشان واریز نشده است. 
سازمان خصوصی سازی در ماه های گذشته شروع به 
پرداخت سود سهام عدالت مربوط به سال مالی ۱3۹5 
کرد. این سازمان مدعی شد که تا پایان سال ۱3۹۶ 
سود سهام عدالِت ۱۹ گروه از ۲0 گروه مشموالن 

سهام عدالت را به طور کامل پرداخت کرده است.

سرمایه گذاری توتال در ایران 
به خطر افتاد

رویترز اعالم کرد: تصمیم ترامپ برای عقب نشینی از 
توافق هسته ای، می تواند زنگ خطری برای شرکت 
فرانسوی توتال باشد که میلیون ها دالر در پروژه های 
گازی ایران سرمایه گذاری کرده مگر اینکه این شرکت 

بتواند معافیت های تحریمی از آمریکا بگیرد.

زمان واریز یارانه اردیبهشت
87 مین مرحله یارانه نقدی مربوط به اردیبهشت سال 
جاری ساعت ۲4 روز چهار شنبه مورخ ۹7/۲/۲۶ به 

حساب سرپرستان خانوار ها واریز می شود. 

سرمقاله

جامعه و فعاالن اقتصادی نباید نگرا ن باشند

کرباسیان، وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: شاخص های اقتصادی کشور در 
حال حاضر داللت بر وضعیت مناسب ارزی و رشد دارند و به همین جهت نیز 
جامعه و فعاالن اقتصادی نباید در اضطراب اثرات رفتارهای یک طرفه و خارج 
از عرف بین المللی آمریکا باشند. آنچه طی 5 سال گذشته در اقتصاد ایران 
رخ داده، همگی متکی به استفاده از مزیت درون زایی و برون نگری بوده است 
و به همین دلیل هم امروز ما کمترین میزان اثرپذیری از تصمیمات آمریکا 
را داریم. وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: خوشبختانه سطح تعامالت ایران 
با کشورهای اروپایی در وضعیت بسیار مطلوبی قرار دارد و رفت وآمدهای 
هیئت های تجاری بخش خصوصی طی 4 سال گذشته نیز تأیید می کند 
که بیشترین حجم و تعداد قراردادهای سرمایه گذاری خارجی میان ایران و 

کشورهای اروپایی بسته شده است.

تحریم جدید، صادرات نفت ایران را مختل نمی کند

جانسون، خبرنگار فارن پالیسی در گزارشی با عنوان “تحریم های جدید آمریکا، 
احتماال تغییری در بازار نفت ایران ایجاد نخواهد کرد” گفت: ترامپ از برجام 
خارج شد اما مشتریان آسیایی ایران همچنان به خرید نفت خام ایران ادامه 
خواهند داد. بازار نفت هم به دلیل از دست دادن یکی از بزرگترین تولیدکنندگان 
و صادرکنندگان نفت اوپک دچار آشفتگی شده و قیمت نفت ایران به 75 دالر 
در هر بشکه رسیده است. اما پس از اعالم ترامپ، قیمت نفت خام نیویورک و 
لندن کمی کاهش یافت. در این میان رئیس جمهور ایران نیز پیش از اعالم 
ترامپ گفت: “کشور ممکن است چند ماه با مشکالتی در خصوص صادرات 
نفت روبرو شود اما حل خواهد شد”. مقامات نفتی ایران هم قول داده اند با وجود 
تحریم های ایاالت متحده به صادرات نفت ادامه دهند و ابراز امیدواری کرده اند 

میلیاردها دالر سرمایه گذاری خارجی در بخش انرژی صورت گیرد.

واکنش بازار کاالی اساسی به خروج آمریکا از برجام 

رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی با تاکید بر اینکه هیچ مشکلی برای 
تامین کاالهای اساسی نداریم، گفت: قیمت برخی اقالم کاهش یافته اما 
تولید کنندگان روغن تقاضای افزایش قیمت دارند که ظاهرا با درخواست آنها 
موافقت شده است. آقا طاهر گفت: هیچ مشکلی برای تامین کاالهای اساسی 
از جمله برنج، روغن، قند و شکر و حبوبات وجود ندارد و این کاالها به اندازه 
کافی در بازار موجود است.  رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی افزود: قیمت 
برنج خارجی، قند و شکر و حبوبات در بازار کاهش یافته و قیمت برنج ایرانی 
ثابت بوده است. وی با بیان اینکه تولید کنندگان روغن خواستار افزایش 
قیمت هستند، گفت: ظاهرا مجوز افزایش قیمت روغن صادر شده است. 
برخی شرکت های تولید کننده روغن توزیع برخی اقالم در بازار را کاهش 

داده اند اما در مقابل برخی شرکت ها کاهش توزیع را جبران کرده اند.

باید  دراسرع وقت غنی سازی 2۰ درصد آغاز شود

ناصر موسوی الرگانی، نماینده مجلس گفت: دولت 
و دستگاه دیپلماسی بداند که ماهی را هر وقت از آب 
بگیرند، تازه است. با اتکا به قابلیت های درونی نظامی 
و استفاده از ظرفیت های دیپلماسی منطقه ای و گرفتن 
بازارهای منطقه می توان این عقب افتادگی 5 ساله را 
جبران کرد. وی گفت در اسرع وقت درباره آغاز غنی سازی ۲0 درصد اقدام شود. 
تاخیر یک دقیقه ای دولت خیانتی به ملت و نظام خواهد بود. ما باید از ان پی تی 

خارج شویم. باید دید که کشور غاصب اسرائیل چه رفتاری دارد.

بر محو موشک های بالستیک ایران تمرکز می کنیم

مایک پامپئو، وزیر خارجه آمریکا در پی اعالم خروج آمریکا از برجام از سوی 
دونالد ترامپ گفت: با شرکایمان برای محو تهدید برنامه موشک های بالستیک 
ایران متمرکز خواهیم شد. به نفع واشنگتن و متحدان آن است که مانع از 
توسعه تسلیحات هسته ای از سوی ایران شوند. برای متوقف کردن فعالیت های 

تروریستی ایران در خاورمیانه و جهان تالش می کنیم.

اقدام ترامپ نشان داد که برجام توافق خوبی بود

علی مطهری، نایب رئیس مجلس بیان کرد: اقدام 
ترامپ نشان می دهد که برجام توافق خوبی بوده 
است که ایشان اصرار دارد از این توافق خارج شود. 
نیز تصمیم مدبرانه ای گرفتند که ما  مسئوالن ما 
فرصتی به اروپا دهیم که اگر ضمانت مستحکمی 
برای ما آوردند به برجام پایبند بمانیم و در برابر فشارهای آمریکا ایستادگی 
کنیم و همچنان در برجام باقی بمانیم. اگر هم این اتفاق نیفتد شاید خارج 

شویم. اکنون زمان وحدت و همدلی است.

دلواپس این روزها بودیم

علیرضا زاکانی نماینده سابق مجلس گفت: دلواپس این روزها بودیم که 
می گفتیم تمام تخم مرغ هایتان را در سبد برجام نگذارید. حاال که کار از 
کار گذشته، الاقل در مواضع تان محکم تر باشید تا کور سوی امیدی که به 
اروپا دارید بر باد نرود. راستی کدام شرکت خارجی، تحریم شدن از سوی 

آمریکا را برای رابطه اقتصادی با ایران به جان می خرد؟

 بیش از ۱2 سناریوی احتمالی طراحی شده است

ایران  پیش بینی های  به  اشاره  با  آشنا  حسام الدین 
نسبت  آمریکا  احتمالی  تصمیمات  با  مقابله  برای 
از ۱۲ سناریوی  ایران بیش  برجام، اظهار کرد:  به 
احتمالی را در مورد تصمیم ترامپ درباره برجام از 
ماه ها قبل بررسی کرده و تصمیم ترامپ به هیچ 
وجه خارج از سناریوهای پیش بینی شده توسط ایران نبود. بنابراین سخنرانی 
رئیس جمهور که بالفاصله بعد از صحبت های ترامپ ارائه شد، مبتنی بر 
برآوردهای قبلی و دقیق ایران در مورد تصمیمات ایاالت متحده آمریکا بود.

تاکید مسکو بر ادامه اجرای برجام

وزارت امور خارجه روسیه پس از آنکه رئیس جمهور آمریکا اعالم کرد از توافق 
هسته ای با ایران خارج خواهد شد، تاکید کرد که خروج آمریکا نقض حقوق 
بین الملل است و اختیارات آژانس بین المللی انرژی اتمی را تضعیف خواهد کرد.
از اعالم  همچنین سخنگوی کاخ ریاست جمهوری روسیه )کرملین( پس 

تصمیم ترامپ، گفت: مسکو برای ادامه اجرای برجام تالش خواهد کرد.

حضرت آیت ا... خامنه ای رهبر معظم 
در سخنان مهمی  اسالمی  انقالب 
درباره »آمریکا« و »برجام« با اشاره 
ملت  عظمت  و  عزت  استمرار  به 

ایران و بی نتیجه ماندن توطئه های 
گفته  بارها  کردند:  تأکید  دشمنان 
نکنید«،  اعتماد  آمریکا  »به  بودیم 
این هم نتیجه اش. درباره مذاکره با 

سه کشور اروپایی هم می گوییم به 
برای  و  کرد  اعتماد  نباید  هم  اینها 
واقعی  باید تضمین های  قرارداد  هر 
نمی شود  وگرنه  بگیرید  عملی  و 

داد. ادامه  را  حرکت  شکل  این  به 
به  اشاره  با  اسالمی  انقالب  رهبر 
ترامپ  سبک  و  سخیف  حرفهای 
های  دروغ  با  شخص  این  گفتند: 

جمهوری  و  ایران  ملت  آشکار، 
اسالمی را هم تهدید کرد که بنده 
از طرف ملت ایران به او می گویم 
»شما غلط می کنید«. ایشان مسئله 
آمریکا را مسئله ای مهم، جدی و غیر 
احساساتی بر شمردند و خاطرنشان 
و  عمیق  مستمر،  دشمنی  کردند: 
با  دشمنی  آمریکایی ها،  براندازانه 
کشور  مسئوالن  دیگر  یا  اینجانب 
نیست بلکه خصومت با مجموعه نظام 
اسالمی و ملتی است که این نظام را 
حرکت  آن  راه  در  و  کرده  انتخاب 
می کند. حضرت آیت ا... خامنه ای در 
همین زمینه افزودند: حتی در دولت 
حرف  و  می نوشتند  نامه  که  اوباما 
براندازی  صدد  در  می زدند،  هایی 
هدف  می گفتند  دروغ  به  اما  بودند 
مان براندازی نظام اسالمی نیست.

جمعي از نمایندگان مجلس شوراي 
اسالمي در نامه اي به محضر رهبر 
پذیرش  نوشتند:  اسالمي  انقالب 
برجام توسط ملت ایران اهداف مهمي 
را دنبال مي کرد که رفع تحریم ها 
جزو  کشور  اقتصاد  در  گشایش  و 
 مهمترین آنهاست. متأسفانه، علي رغم

اسالمي  جمهوري  اکید  پایبندي 
مقابل  طرف  برجام،  مفاد  به  ایران 
شکن  پیمان  دولت  خصوص  به  و 
ایاالت متحد آمریکا از ابتداي انعقاد 
این معاهده مهم ، همه تالش خود 
ایران  ملت  کردن  محروم  براي  را 
بسته  کار  به  برجام  دستاوردهاي  از 
آمریکا  خروج  بحث  ترامپ  اخیراً  و 
ما  است.  کرده  مطرح  را  برجام  از 
نمایندگان مجلس شوراي اسالمي 
به عنوان فرزندان و سربازان حضرت 

عالي با گرایش هاي مختلف سیاسي، 
ضمن بیعت مجدد با آن رهبر بزرگوار 
و اظهار بي اعتمادي کامل به دولت 
اعالم  صریحاً  آمریکا  شکن  عهد 

مي کنیم که تحت هیچ شرایطي به 
دشمنان کشور اجازه نخواهیم داد که 
از نجابت ملت ایران سوء استفاده کرده 
و خواسته هاي نامشروع خود را به 

کشور ما تحمیل کنند. برجام، نتیجه 
تالش هاي پیگیر دولت و دستگاه 
دیپلماسي متعهد کشور است واگر قرار 
باشد ملت ما از دستاوردها و منافع آن 

محروم بماند، قطعاً مجلس شواري 
اسالمي ، دولت را مکلف خواهد کرد 
با اقدام متقابل و سخت، دشمن را از 

عهد شکني پشیمان سازد.

از طرف ملت ایران می گویم آقای ترامپ شما غلط می کنید،
به ۳ کشور اروپایی اعتماد نکنید

مجلس، دولت را مکلف خواهد کرد با اقدام متقابل و سخت، 
دشمن را از عهد شکنی پشیمان سازد

آگهی مزایده اموال غیر منقول )رهنی(

ششدانگ عرصه و اعیان یک باب ساختمان دارای پالک ثبتی شماره یک هزار و سیصد و چهل و یک فرعي از 
، دویست و چهل و پنج اصلی )۱۳۴۱ فرعی از ۲۴۵ - اصلی( بخش ۲ شهاباد به نشانی بیرجند ، سجادشهر ، بلوار شاهد 

پالک ۶۴ ملکی خانم عصمت نادوکی فرزند حجی محمد به شماره ملی ۰۶۵۰۷۴۸۱۲۳ که سند مالکیت آن ذیل ثبت ۴۲۲۱۳ صفحه 
۱۱۰ دفتر ۲۷۱ امالک بیرجند به نام وی صادر و تسلیم گردیده است. محدود به حدود اربعه ذیل به شرح پرونده ثبتی : شماال به طول 
۱۱.۰۵ متر پی دیواریست به کوچه شرقا به طول ۲۴.۷۵ متر دیوار به دیوار پالک ۱۳۴۲ فرعی جنوبا به طول ۱۱.۰۵ متر پی دیواریست 
به کوچه غربا به طول ۲۴.۷۱ متر مربع دیوار به دیوار به پالک ۱۳۴۰ فرعي ) حقوق ارتفاقی ندارد( که اصل ملک برابر سند رهنی شماره 
۱۷۰۵۵-9۳/۱۱/۲۶ دفتر خانه ۲۲ بیرجند در قبال مبلغ هشتصد میلیون ریال به انضمام سود و خسارت تاخیر بدهی نامبرده فوق برای 
مدت ۶۰ ماه و مازاد اول آن به موجب سند رهنی ۱۷۱۴۰-9۳/۱۲/۳ دفترخانه ۲۲ بیرجند در قبال مبلغ هشتصد میلیون ریال به انضمام 
سود و خسارت تاخبر بدهی حجی محمد نادو کی فرزند اسماعیل به شماره ملی ۰۶۵۲۴۲۷۱۲۱ برای مدت ۶۰ ماه و مازاد دوم طي 
سند رهنی ۱۷۱۴۴-9۳/۱۲/۳ دفترخانه ۲۲ بیرجند در قبال مبلغ نهصد میلیون ریال به انضمام سود و خسارت تاخیر بدهی آقای حسن 
عبدالهی فرزند رضا به شماره ملی ۰۶۵۰۳9۱۵۰۰ برای مدت ۶۰ ماه و مازاد سوم برابر سند رهنی ۱۷۱۴۵-۱۳9۳/۱۲/۳ دفترخانه ۲۲ 
در قبال مبلغ نهصد میلیون ریال به انضمام سود و خسارت تاخیر بدهی آقای حسین عبدالهی فرزند رضا به شماره ملی ۰۶۵۱۵۱۵۳۰۰ 
برای مدت ۶۰ ماه و مازاد چهارم طي سند رهنی ۱۷۱۴۷-9۳/۱۲/۳ دفترخانه ۲۲ بیرجند در قبال مبلغ هشتصد میلیون ریال به انضمام 
سود و خسارت تاخیر بدهی آقای بهمن نادوکی فرزند حجی محمد به شماره ملی ۰۶۵۳۲۸۸۸۰۸ برای مدت ۶۰ ماه و مازاد پنجم به 
موجب سند رهنی ۱۷۱۴9-۱۳9۳/۱۲/۳ تنظیمی در دفترخانه ۲۲ بیرجند در قبال مبلغ هفتصد میلیون ریال به انضمام سود و خسارت 
تاخیر موضوع بدهی خانم مریم نادوکی فرزند حجی محمد به شماره ملی ۰۶۵۲۵۱۲۱۷۸ برای مدت ۶۰ ماه در رهن بانک ملت شعبه 
طالقانی بیرجند قرار گرفته است. چون متعهدین ظرف مدت مندرج در اسناد فوق به تعهدات خویش عمل ننموده اند، بانک مرتهن 
مستند به ماده ۳۴ - اصالحی قانون ثبت از دفترخانه مربوطه راجع به وصول طلب خویش تقاضای صدور اجرائیه بدین شرح : راجع 
به سند ۱۷۰۵۵ مبلغ ۱.۱۸9.۲۷۶.۸۷۶ ریال )شامل مبلغ ۶۰9.۱۳9.۶۷۶ ریال اصل طلب و مبلغ ۸۴.۱۱۱.۳۴۲ ریال سود و مبلغ 
۴9۶.۰۲۵.۸۵۸ ریال خسارت تاخیر تادیه تا روز درخواست 9۴/۰۷/۰۶ به انضمام جریمه دیرکرد تا روز وصول(  پرونده ای تحت کالسه 
9۶۰۰۶۶۳ و راجع به سند ۱۷۱۴۰ مبلغ ۱.۴۱۳.۴۶۶.9۰۶ ریال پرونده ای تحت کالسه 9۶۰۰۶۶۸ و راجع به سند ۱۷۱۴۴ نسبت به 
وصول مبلغ ۱.۴۱۱.۸9۵.۴۱۷ ریال پرونده ای تحت کالسه 9۶۰۰۷۰۵ و راجع به سند ۱۷۱۴۵ مبلغ ۱.۴۰9.9۰۷.۳۰۷ ریال پرونده ای 
تحت کالسه 9۶۰۰۶۲۱ و نسبت به سند ۱۷۱۴۷ راجع به وصول مبلغ ۱.۱۸۵.۳۸۲.۷99 ریال پرونده ای به کالسه 9۶۰۰۶۶9 و نهایتا 
نسبت به سند ۱۷۱۴9 راجع به وصول مبلغ ۱.۴۳۳.۶۷۸.۰۰۰ ریال پرونده ای تحت کالسه 9۶۰۰۶9۴ نزد اداره اجرای اسناد رسمی 
بیرجند تشکیل شده است . پس از ابالغ اجرائیه و انقضای مهلت مقرر قانونی به دلیل اینکه متعهدین و راهن بدهی خویش را پرداخت یا 
 نزد صندوق ثبت تودیع ننموده اند، به درخواست بانک بستانکار نسبت به ارزیابی مورد رهن اقدام و پس از رسیدگی به اعتراضات واصله 
بر طبق نظریه هیئت سه نفره کارشناسان رسمی دادگستری وارده به شماره 9۷۰۰۱۲۱۴- 9۷/۰۲/۱۵  ششدانگ پالک ثبتی فوق با 
عرصه ای به مساحت ۲۷۳۰۵ مترمربع و کاربری تجاری و اعیان در همکف به مساحت ۲۰۵.۵ مترمربع مشتمل بر دو دربند مغازه و 
اعیان در طبقه اول ۱9۰ مترمربع و طبقه دوم ۱۵۷.۵ مترمربع و طبقه سوم ۵۶ مترمربع با کاربری دفتر تجاری جمعا به مساحت ۶۱۲.۸۵ 
مترمربع با امتیازات منصوبه شامل سه اشتراک آب و سه اشتراک برق و چهار انشعاب گاز به مبلغ سیزده میلیارد و هفتصد و چهل و یک 
میلیون و نهصد و هفتاد و پنج هزار ریال )۱۳.۷۴۱.9۷۵.۰۰۰( ارزیابی و قطعیت یافته و در روز چهارشنبه مورخ 9۷/۰۳/۰9 از ساعت 9 
الی ۱۲ ظهر در محل اداره اجرای اسناد رسمی بیرجند واقع در میدان شهدا از طریق مزایده به فروش خواهد رسید. بانک بستانکار به 
موجب نامه شماره 9۶/۱۶۴۴۶۳۷- 9۶/۱۱/۲۵ اعالم نموده که مورد رهن فاقد بیمه می باشد و در خصوص پرونده های فوق به استناد 
تبصره ذیل ماده ۴ آیین نامه اجرا خسارت تاخیر از روز درخواست صدور اجرائیه به بعد توسط اداره اجرا محاسبه خواهد شد. مزایده 
حضوری و نقدی از مبلغ ارزیابی شده فوق شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی فروخته خواهد شد. الزم به ذکر است پرداخت بدهی 
های مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و شهرداری 
و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد بر عهده برنده مزایده است که در صورت وجود مازاد مسترد 
خواهد شد. حقوق دولتی به شرح ماده ۴۰ - آیین نامه اجرا نقدا وصول و نسیه فقط راجع به طلب بستانکار با موافقت بانک ملت جایز 
می باشد. چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی اعالم شود ، مزایده روز اداری بعد از تعطیل در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد و 
هرگاه متعهد تا قبل از تنظیم صورتجلسه مزایده اقدام به پرداخت یا تعیین تکلیف بدهی خویش نماید از انجام مزایده خودداری می گردد.

تاریخ انتشار: 97/2/20      غالمرضا دادی - رئیس اداره اجرای اسناد رسمی بیرجند

با آرزوی قبولی طاعات و عبادات و گرامیداشت دهه نکوداشت مساجد
 و بهداشت به اطالع مردم والیت مدار و شهید پرور می رساند:
 نماز عبادی سیاسی و دشمن شکن جمعه این هفته به امامت 

حضرت حجت االسالم والمسلمین
 جناب آقای مختاری امام جمعه موقت بیرجند  اقامه می گردد.

سخنران قبل از خطبه ها: برادر محترم جناب آقای مهندس هنری 
مسئول بسیج سازندگی استان خراسان جنوبی خواهند بود.

ستاد نماز جمعه شهرستان بیرجند

حضور در نماز جمعه زیارت مومنان و شکوه اسالم است. حضرت علی )ع(

زمان : جمعه 97/2/2۱  ساعت ۱۱:45 
مکان: بلوار شهدای عبادی، بلوار صنعت و معدن مصلی بزرگ المهدی )عج(

اداره کل ثبت اسناد و امالک خراسان جنوبی
اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان قاین

آیین   ۱۳ ماده  و  قانون   ۳ ماده  موضوع  آگهی 
نامه  قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی  و 
ساختمان های فاقد سند رسمی. برابر رای شماره 

موضوع  اول  هیئت   9۶/۱۲/۲۶ -  ۱۳9۶۶۰۳۰۸۰۰۲۰۰۰۸۰۳
های  ساختمان  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی قاین تصرفات مالکانه 
سید  فرزند  مقداری  احمد  سید  آقای  متقاضی  بالمعارض  و 
عبدالحسین به شماره شناسنامه ۱۸۰ صادره از قاین به شماره 
ملی ۰۸۸9۰۰۶۶۷9 در ششدانگ قسمتی از یک باب منزل به 
مساحت ۲۵/9۰ مترمربع در تمامی پالک باقیمانده ۲۲۱ فرعی 
از ۱۲۶۸- اصلی بخش ۱۱ قاین مزرعه جعفرآباد واقع در پشت 
)مع  خریداری   )۱۰ )کمال   ۴ شقایق  کوچه  جامع-  مسجد 
الواسطه( از مالک رسمی آقای حسین شکری محرز گردیده است. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز 
آگهی می شود و در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهی به مدت ۲ ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و 
پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در 
صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 
سند مالکیت صادر خواهد شد.تاریخ انتشار نوبت اول: 97/2/4   
تاریخ انتشار نوبت دوم: 97/2/20
محمد براتی اسد آباد -  کفیل اداره ثبت اسناد و امالک قاین

اداره کل ثبت اسناد و امالک خراسان جنوبی- اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان قاین

آگهی موضوع  ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد 
سند رسمی. برابر رای شماره ۱۳9۷۶۰۳۰۸۰۰۲۰۰۰۰۰9 - ۱۳9۷/۱/۲۲ هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی قاین تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای  محمد 
لعل نوغاب  فرزند داود به شماره شناسنامه ۶۷۲  صادره از قاین به شماره ملی ۰۸۸9۰۵9۶۳۲ در ششدانگ یک باب منزل به مساحت 
۱۴۵/۴۵ مترمربع در قسمتی از پالک ۸۰9- اصلی و تمامی پالک یک فرعی از ۸۰9- اصلی بخش ۱۱ قاین اراضی شهر قاین واقع در 
خیابان جانبازان - کوچه آزاده روشن خریداری )مع الواسطه( از مالک رسمی محمد علی مظلوم زاده محرز گردیده است. لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود و در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت ۲ ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک 
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 97/2/4      تاریخ انتشار نوبت دوم: 97/2/20          
 محمد براتی اسد آباد -  کفیل اداره ثبت اسناد و امالک قاین

آگهی مزایده اموال غیر منقول - نوبت اول

نظر به اینکه در پرونده اجرایی شماره 9۷۰۰۴۳ در اجرای دستور فروش صادره 
از شعبه اول به شماره دادنامه 9۶۰99۷۵۶۱۰۱۰۱۲۴9 - ۱۳9۶/۱۲/۲۲ 

دعوی ورثه مهران در خصوص پالک ثبتی به شماره ۲۵۷ فرعی از ۱۷ فرعی از ۱۴۲۷ اصلی 
واقع در بخش ۲ بیرجند واقع در خیابان مدرس - بین مدرس ۵ و۷ - پالک ۸۷ دارای ۴۳ 
مترمربع عرصه و اعیانی همکف و اول )9۰ مترمربع( کاربری ملک به صورت تجاری دارای 
بر اصالحی شهرداری می باشد، کف سرامیک در همکف و دیوارپوش در همکف و درب 
 سکوریت و طبقه اول به عنوان انبار و دفتر استفاده می شود. متعلقات آب و برق و تلفن 
می باشد و با در نظر گرفتن موارد فوق الذکر و کاربری و موقعیت محل و جمیع جهات 
جمعا به مبلغ ۸/9۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال کارشناسی شده است که از طریق مزایده در روز 
چهارشنبه تاریخ ۱۳9۷/۰۳/۰۲ از ساعت 9 الی ۱۰ در دفتر اجرای احکام حقوقی به فروش 
برسد که قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به کسانی که باالترین قیمت را پیشنهاد 
نمایند فروخته خواهد شد. ۱۰ 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 ۱۰ درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. 
 متقاضیان در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا مراجعه  

تا ترتیب بازدید آنان داده شود. هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود. 

رجبی - مدیر دفتر اجرای احکام حقوقی دادگستری بیرجند
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شهرداری  مرکزی،  محترم  بخشدار  توجه  قابل 
انشعاب  منظور  به  کوچه  آسفالت  شکاف  برای 
محاسبه  متر  سانتی  رو30  چاله  مبنای عرض   آب 
همین  با  قبال  هم  ها  دهیاری  حتی  کنند  می 
فرمول محاسبه می کردند، اما حاال در حاجی آباد 
برای جاوید  جناب  محترم  شهردار  دستور  به   بنا 
 5 متر آسفالت شکافی250 هزارتومان از مردم اخذ 
متراژ  همین  برای  سابق   حالیکه   در  کنند.  می 
100هزار تومن می گرفتند. سوال من این است: بلکه 
شاخص شهردار محترم برای روستاها هم دالر و ِسیر 
رو به رشد قیمت هاست؟؟ چطور مهاجرت معکوس 
ازشهرها به روستاها و کارسازی روستاییان در سیاست 
بایستی  یعنی  باشد،  می  باالدستی  مدیران  های 

ازساکنین روستا 2 برابر شهر هزینه گرفت ؟؟
915...268
سالم. تلفن های ثابت روستای القور قطع است.

لطفا به گوش مسئوالن برسانید.
915...269

دانشگاه علوم پزشکی. لطفا به جای ساخت بیمارستان 
درخوسف هزینه را در جای ضروری استفاده کنید.

910...250
شاگردان )مهمانداران( اتوبوس و شاگردان کامیون های 
بین شهری هم باید براساس ساعت کارقانون کار حقوق 
و مزایا از کارفرمایان شان دریافت کنند و اداره کار بر 

حقوق این قشرکاری هم نظارت دقیق خواهد کرد.
910...801

آوا سالم. چرا هیچکس به فکر بیکاری ما جوان 
های بدبخت نیست؟ فاجعه آوره که  از بین 30 فارغ 
از بین من و همکالسی هایم  التحصیل دانشگاه 
حتی یک نفر هم مشغول به کار اداری نیست و 
هیچکدام کار درست و حسابی نداریم. مشت نمونه 

خرواره... قضاوت با جناب استاندار محترم
915...451

سالم پیرو پیام همشهری عزیزی که گله داشتن از 
پرسنل بانک باید بگم اوال همه رو با هم جمع نبندین، 
یک نفر رو نمیشه گفت کارمندها.... دوما من که 
کارمند بانکم وام هنگفتی ندیدم، وام میدم قسطش 
رو ماه به ماه از حقوقمون برداشت میکنن ،سوما شما 
اگه فکر می کنی بانک ها خیلی جای خوبیه ،تالش 
می کردی کارمند بانک می شدی.چهار ما متاسفانه تا 
وقتی وام می خوام همین کارمند بانک میشه بهترین 
آدم ،تا کارشون راه میفته میشه آدم بده ،پنجم ضرب 
المثل خوبی که میگه در خونت رو قفل کن همسایتو 
دزد نکن...قسطات رو بده تا نه زنگ بزنن نه شاهد 
برخورد بد کارمند بانک باشی. چون اونجا هم قوانین 
خودشو داره در مورد به تاخیر افتادن اقساط به اون 
کارمند هم فشار میارن. مشکالت برا همه هست 

دوست عزیز.
910...928

در تاریخ 97/2/19 به بیمارستان ... مراجعه نمودیم 
پیش   ما   2 از  )ماماگرافی(  برداری  عکس  برای 
درخواست دادیم فیلم نرسیده برای چاپ عکس با 
توجه به افزایش قیمت دالر شرکت فروشنده امتناع 
می کند  از فرستادن فیلم ها ... به ریاست مراجعه 
در  که  هم  ،معاونت  داشتند  تشریف  تهران  کردم 
جلسه بودن. مسئول امور اداریشون این حرف ها رو 
زدند. یعنی واقعا جون آدمی زاد  از همه چی ارزون 
تره؟؟ ما توی مرکز یک استان کوچک زندگی می 
کنیم که باید تمامی امکانات برایمان فراهم باشد 
ما  روی  دالر  قیمت  افزایش  است...  این  وضعش 
هم باید در این حد تاثیر داشته باشد ؟؟؟ چرا کسی 

پاسخگوی این مسائل نیست؟ 
915...541

تشکر  باید  واقعا  بیرجند  دانشگاه  از  آوا،  سالم 
کرد که نکوداشت هایی برای مشاهیر و نخبگان 
فراموش  ما  تا  کند  می  برگزار  بیرجند  و  استان 
پرورش  مهد  این  در  ارزشی  با  افراد  چه  نکنیم 
یافته و چه تاثیرات عظیمی در کشور داشته اند، 
امروز هم که نکوداشت خاندان راشدی محصل 
است، تلنگری باشد به مسئوالن تا برای خدمت 
بیشتر به این مردم تالش کنند. باشد که روزی 

نام آن ها در نکوداشت ها آورده شود.
ارسالی به تلگرام آوا
آوا حضور اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس، 
فرصت فوق العاده خوبی است تا قدم های بزرگی 
امیدواریم  شود،  برداشته  استان  کشاورزی  برای 
برای  خوبی  های  بودجه  بتوانند  ها  نماینده 

سرمازدگی و آبیاری نوین بگیرند.
ارسالی به تلگرام آوا

 استاندار از چه کسانی مشورت می گیرد؟

صاحب نظران ورزشی: مدیری دلسوز، متعهد، متخصص و فراتر از مسائل جناحی باید بیاید

نقش  بی رنگ جامعه ورزشی در انتخاب سکاندار 
حسینی، اصغری- با بازنشستگی پنجمین مدیر کل 
ورزش و جوانان ، آینده ورزش استان دوباره در هاله ای 
از ابهام قرار گرفت. نگرانی های فراوانی از آن چه که 
قرار است برای ورزش استان رخ دهد پیش آمده، این 
بار دیگر عالوه بر صدای روسای هیئت ها، ورزشکاران، 
قهرمانان و پیشکسوتان ورزشی، صدای مردم نیز برای 
بلند  اعتراض به وضع بی ثباتی مدیریت ورزش استان 
شده است. حال سوال مهم تر این است که پس از این 
چه کسی و با چه سطح از مهارت و توانایی قرار است 
سکان کشتی ورزش استان را به دست بگیرد. در همین 
با موضوع  آوا،  روزنامه  این هفته  راستا نشست ورزشی 
مدیریت ورزش استان برگزار شد. مهمانان این نشست 
هر کدام به سواالتی که در ذیل آمده است، پاسخ دادند 

و آن چه در ادامه می خوانید نظرات انان است.
1. به نظر شما عمده ترین مشکل ورزش استان چیست؟ 
2. نقش مدیریت در رشد و عقب ماندگی ورزش استان را تا 
چه حد می بینید؟ 3. چه کسانی در انتخاب مدیران ورزشی 
نقش دارند؟ 4. چه کسانی و تا چه حدی در بروز این وضع 
مسئول اند و باید پاسخگو باشند؟ 5. چه راهکاری برای حل 
این معضل باید دنبال کرد و به راستی وضع بی سروسامان 
ورزش استان را چه کسی سامان خواهد داد؟ 6. مدیر ورزش 
یا  باشد  بومی  باشد؟  داشته  باید  هایی  ویژگی  چه  استان 
مرد؟  یا  آن؟ زن  از  یا خارج  از تشکل ورزش  بومی؟  غیر 
8. ضرورت اتاق فکر برای مسئوالن به خصوص استاندار 

را چگونه می دانید؟

نقش سایر افراد جامعه پررنگ تر از مدیر کل

به  پاسخ  در  استان،  ورزشی  پیشکسوت  آریانژاد”  “زهرا 
افراد یک شهر  نظر من همه  به  اول عنوان کرد:  سوال 
که به شکلی در سیاست، دیانت، فرهنگ و ... صاحب نظر 
هستند نقش اساسی تری از یک مدیر کل در استان بازی 
می کنند. به نوعی که وقتی مدیر کل می خواهد برنامه 
ریزی کند باید نظر همه را داشته باشد. این موضوع زمانی 
منجر به نتیجه مطلوب می شود که مسئوالن و صاحب 
نظران استان با دید ورزشی نگاه کنند، اگر فردی نماینده 
مذهبی یا فرهنگی یا سیاستمدار است، دید ورزشی داشته 
باشد و رشد ورزش مد نظرش باشد. وی با اشاره به این که 
محافظه کاری فعلی موجب شده ورزش استان رشد نکند، 
ادامه داد: باید به استعداد ، توانایی و انگیزه فرد از ورزش 
نگاه کرد. به گفته وی با مدیریت های قبلی ورزش استان 
به  آن ریزش،  از  بعد  با مدیریت های  اما  خیزش داشت 
حدی که حتی نتوانستند وضع قبلی موجود را حفظ کنند. 

به بیت المال مردم
به عنوان بیت جیبش نگاه نکند

این پیشکسوت ورزشی با اعتقاد بر این که به غیر از استاندار 
، نمایندگان استان در مجلس و... در انتخاب مدیر کل ورزش 
نقش دارند، اضافه کرد: باید انتخاب گزینه بعدی به عنوان 
مدیر کل، کسی باشد که آزمایش خود را در یک استان دیگر 
پس داده ، سوابق مدیریتی خوبی به جا گذاشته و از همه 
مهم تر با نگاه ورزشی، عالوه بر تخصص و تعهد، تقوای 
الهی داشته باشد نه تقوای دنیوی! به عبارت دیگر به بیت 

المال مردم به عنوان بیت جیبش نگاه نکند. 

ورزش استان تمام سیاسی شده
خط و خط بازی این جا جواب نمی دهد

استان  فعلی ورزش  بروز مشکالت  در  را  آریانژاد کسانی 
برند. وی  مادی می  نفع  کار  این  در  دانست که  مسئول 
با تاکید بر این که ورزش استان تمام سیاسی شده است، 
بیان کرد: به نظر من، سیاست در ورزش باید در سطوح 
باال مطرح شود، در این پایین ها خط و خط بازی خیلی 
در ورزش جواب نمی دهد. این پیشکسوت ورزشی آزادی 
و  عنوان  موفقیت وی  را موجب  مدیر  به  اعتماد  و  عمل 
به  مشغول  خواهد  می  استان  این  در  که  مدیری  افزود: 
کار شود باید بسیار َقَدر باشد و همه جانبه حمایت شود، 
وگرنه این فرد را هم تخریب می کنند. از طرفی باید بسیار 
عقالنی رفتار کند، زیرا که در این جا حرف بسیار است و 
نباید تحت تاثیر آن ها قرار بگیرد. آریانژاد با اعتقاد بر این 
که حتی یک خانم دارای سوابق مدیریتی خیلی خوب از 
خارج استان می تواند سکان مدیریت ورزش را بر عهده 
بگیرد، اضافه کرد: بهتر است مدیر کل ورزشی باشد ، ولی 
اگر خارج از سیستم ورزش هم باشد ولی مدیریت را بتواند 

به بهترین نحو انجام دهد، می توان موفق شد. 

استاندار برای انتخاب مدیر کل
از چه کسانی مشورت می گیرد؟

خزاعی رئیس هیئت بسکتبال استان نیز با اشاره به این که 
ابتدا باید دید نگاه مسئوالن سیاسی به ورزش چگونه است، 
ادامه داد: مسائل اجتماعی و درگیری های مسئوالن سیاسی 
ما به قدری زیاد است که به ورزش به عنوان اولویت چندم 
نگاه می کنند! وی با انتقاد از این که هیچ ورزشکار و جامعه 
ورزشی در انتخاب مدیر نقش کلیدی ندارند، بیان کرد: از آن 

جایی که استاندار در قبال عملکرد مدیر منتخب خود باید 
پاسخگو باشد، طبیعتا مسائل، جبهه گیری ها و جناح های 
سیاسی در انتخاب مدیر تاثیر می گذارند. در این شرایط باید 
دید استاندار از چه کسانی برای انتخاب مشورت می گیرد 
که به عقیده من ورزشی نبوده یا از جناح هایی هستند که 

اطالعاتی از ورزش ندارند. 

مدیرانی با کارنامه سطح پایین
به این جا می آیند

این قهرمان ورزشی، تازه تاسیس و محروم بودن خراسان 

جنوبی را علتی بر عدم برخورداری ورزشی، امکانات و رده 
بندی ها دانست و گفت: با این حال، مدیرانی به این استان 
می آیند که خام یا تازه کار بوده و این جا را  برای کارآموزی 
می دانند، در صورتی که برای این قبیل استان ها باید مدیران 
بسیار قوی با رزومه کاری باال بیایند. به اعتقاد وی وقتی مدیر 
قوی نباشد نمی تواند در مقابل مسئوالن سیاسی استان قوی 

برخورد کند. 

حتی یک سالن برای برگزاری
مسابقات بین المللی نداریم

خزاعی بزرگترین مشکل ورزش استان را نداشتن زیرساخت 
واقعی برای برگزاری مسابقات بین المللی عنوان و  یادآور 
به  ولی  بود  ها  زیرساخت  بردن  باال  رویکرد،  زمانی  شد: 
سالن  که  شد  انجام  ریزی  برنامه  بدون  کار  این  قدری 
ورزشی در روستایی با 2 هزار نفر جمعیت اما بدون یک نفر 
ورزشکار ساخته شد! اکنون به عنوان مرکز استان حتی یک 
سالن برای مسابقات بین المللی و خوابگاه ورزشی نداریم، 

مدیران خواب بودند که این وضع را ندیدند؟!
استاندار،  از  اتاق فکرهای ورزش متشکل  انتقاد کرد:  وی 
معاونان وی و حدود 15 مدیر کل است، ته اتاق دو نفر رئیس 
هیئت مظلومانه نشستند، نه می توانند از ورزش دفاع کنند 
و نه از ورزشکاران! اتاق فکر یعنی کارشناسان خبره و خاک 
خورده ورزشی از رشته های مختلف و برگزیدگانی که توانایی 

فنی و فکری با اختیارات صحبت کنند.

به مدیران ورزشی
زمان و آزادی عمل نمی دهند

رئیس هیئت بسکتبال ، با بیان این که به مدیران انتخاب 
شده، فضا، زمان و آزادی عمل داده نمی شود، خاطرنشان کرد: 
مدیران ورزشی در استان هیچ سایه امنیتی ندارند، مدیری که 
می آید اگر قرار است رشد و توسعه ایجاد کند به برنامه نیاز 
دارد و آن هم زمان و ابزار از جمله نیروی انسانی، زیرساخت و 
بودجه می خواهد. در حالی که اکنون کامال بر عکس است... 
خزاعی عنوان کرد: مدیر ورزشی نباید صد در صد از خانواده 
ورزش باشد ولی نباید هم بدون اطالع از آن باشد، وی یادآور 
البته مدیران غیر ورزشی موفق هم داشتیم، زیرا که  شد: 
معاونان و مشاوران ورزشی قوی انتخاب کردند. اعتقادی ندارم 
که حتما باید بومی باشد، تجربه نشان داده غیر بومی ها بهتر 
هستند زیرا که هم استانی های خودمان ، سیاسی و ورزشی، 

اجازه کار به بومی ها را نمی دهند.

بعد سیاسی به بعد ورزشی می چربد

رضایی رئیس هیئت کنگ فو نیز عنوان کرد: در انتخاب 
مدیر کل ورزش، نظر روسای هیئتی که خود سال هاست 
با این کار دست و پنجه نرم می کنند و چرخ ورزش استان 
را هم چرخانند ، پرسیده نمی شود. وی با تاکید بر این که 
اکنون بعد سیاسی به بعد ورزشی می چربد، بیان کرد: مدیر 
کل باید از اطالعات فنی و تخصصی پیشکسوتان استفاده 
نقاط ضعف و قوت  اوضاع و شناخت  بهبود  برای  کند و 
استان با این افراد جلسه بگیرد و راهکار بخواهد. به گفته 
وی انتخاب معاونان و مشاوران دلسوز و دارای تخصص 

ورزشی و تغییر پست ها به این افراد نیز می تواند به وضع 
فعلی ورزش استان کمک کند. 

اشراف داشتن به مشکالت منطقه

نبود  هم،  بدنی  تربیت  دانشگاه  استاد  االسالمی  ثقه 
ثبات در مدیریت و مشارکت نداشتن بخش خصوصی 
افزود:  و  دانست  استان  ورزش  عمده  مشکل  دو  را 
چانه  اساس  بیشتربر  مدیران  انتخاب  تاکنون  متاسفانه 
انتخاب شده  سیاسی  های  گروه  از طرف  و  بوده  زنی 
اند. وی دو ویژگی اشراف داشتن به مشکالت منطقه 
و جذب حمایت تمام جامعه ورزشی را برای مدیر کل 
ورزش استان الزم دانست و  ابراز  امیدواری کرد هر 
کسی  سرکار می آید دلش برای این منطقه بسوزد و 
با توجه به توانایی باالی جوانان استان، فارغ از جناح 

ها و سیاست فعالیت کند. 

 وضع ورزشهای توپی استان “توپ”نیست

با  هم  فوتبال،  پیشگامان  باشگاه  مسئول  خسروی  رضا 
بیان این که بعد از فوت مرحوم عمیدیان، مدیر کل سوم 
نشده  دیده  متمرکزی  مدیریت  استان، هیچگونه  ورزش 
است، ادامه داد: از سال 93 با عوض شدن چند مدیر و 
وارد  استان  ورزش  پیکر  بر  محکمی  سرپرست، ضربات 
اسپانسرهای  شدن  دلسرد  و  قوی  حامی  نبود  شد.وی 
موجود در استان به دلیل بی احترامی ها را به دلیل ضعف 
مدیریت دستگاه های استان اعم از استانداری، فرمانداری 
باید همه دستگاه  ادارات عنوان کرد و گفت:  و مدیران 
نمایندگان  فرمانداری،  استانداری،  ورزش،  وزارت   ( ها 
به  استان دست  ورزشی  واقعی  دلسوختگان  و...  مجلس 
دست هم داده و تمام ویژگی ها و سابقه مدیریتی یک 
نفر را مد نظر قرار دهند تا مدیر کلی بی عیب و نقص 
معرفی شود. خسروی با اشاره به این که متاسفانه مدیران 
گذشته نتوانستند به ورزش های تیمی و ویترینی مانند 
فوتبال، والیبال و بسکتبال بپردازند، اضافه کرد: با وجود 
سابقه این ورزش ها در استان و کسب عناوین قهرمانی 
در گذشته، اکنون اما خراسان جنوبی در رشته های توپی 
ترجیحا  کل  مدیر  شد:  یادآور  وی  ندارد.  خوبی  جایگاه 
در  استان  مدیریتی  سابقه  است،  بهتر  خیلی  باشد  بومی 
سال های گذشته نشان داده که ما مدیران خیلی عالی در 
تمام کارها چه در وزارت و چه در معاونان کشوری داریم 

و گمان نکنم در این زمینه کمبود نیرو داشته باشیم.

علی الظاهر قحط الرجال است!

گنجی رئیس هیئت کوهنوردی، اما با بیان این که ترجیح مي 
دهم در این موارد اظهار نظر نکنم، اضافه کرد: سکان بخشي 
به سالمت  را  قایق  بنده سپرده شده، همان  به  از ورزش 
با اشاره به این که  البته   به ساحل برسانم، کافیست. وی 
علي الظاهر قحط الرجال است، یادآور شد: وگرنه افراد دلسوز 
و با تجربه ای در استان هستند که تصمیم گیرندگان مي 

توانند از حضور یا حداقل مشورت آن ها بهره مند شوند.

مدیر کلی با هنر مدیریت

که  این  بیان  با  نیز  بدنی  تربیت  ارشد  کارشناس  شکری 
استانداری و نمایندگان به طور هماهنگ و فارغ از هرگونه 
موازی کاری باید در انتخاب مدیر کل نقش داشته باشند، 
ادامه داد: مدیریت ورزش با سایر مدیریت ها به دلیل حضور 
گسترده،  مالی  و  گوناگون  نیازهای  با  ورزشی  هیئت   48
متفاوت است و اگر کسی هنر مدیریت نداشته باشد وفق 
دادن شرایط موجود با برنامه های پیش رو کاری بس مشکل 
خواهد بود، بهر حال گزینه تجربه مدیریتی چند سویه در 
کنار برنامه های قابل اجرا و بکارگیری تمامی ظرفیت های 
موجود در ورزش استان ، مقبولیت اجتماعی و ورزشی این 

فرد و...  مالک های غیر قابل انکار می باشند. 

حضور افرادی بی سواد ، 
چاپلوس و زیرآب زن!!

کرد:  بیان  نیز  جودو  وکارشناس  فعال  مربی  کارکن 
متاسفانه جو اداری حاکم بر اداره ورزش و جوانان  باعث 
به  آبزنی  زیر  و  چاپلوسی  با  سواد  بی  افرادی   تا  شده 
آلود ماهی بگیرند،  این آب گل  از  مطامع خود برسند و 
این افراد در ُپست هایی بنشینند که سرنوشت ورزش  و 
جوانان استان  به دست آنها باشد ولی حتی لحظه ای هم 
البته افراد  نباشند.  این خطه  به فکر جوانان و ورزش 
خوب و باسوادی هم هستند که سخن بنده با 

این عزیزان نیست.
به گفته وی مدیر کل باید بومی و ترجیحا مرد باشد. البته 
الزم نیست از تشکیالت ورزش باشد ولی باید مدیری باشد 

که ورزش را بفهمد و ورزشکاران را درک کند.

حذف و طرد افراد تاثیرگذار
در رشته های مختلف ورزشی از صحنه

برات زاده، عضو کمیته جوانان فدراسیون فوتبال ج.ا.ا نیز 
با بیان این که “ اجرا ” بزرگ ترین مساله مطرح نشده در 
مدیریت امروز است و نبود آن بزرگ ترین مانع موفقیت و 
بیش تر ناکامی هایی است ، عنوان کرد: ورزش استان در 
سال های گذشته با فراز و نشیب های مدیریت و سیاسی 
های  رشته  در  تاثیرگذار  افراد  طرد  و  حذف  و  ها  کاری 

گوناگون ورزشی از صحنه ورزشی روبرو بوده است.
بالتکلیفی  ها  سال  این  در  که  این  بر  اعتقاد  با  وی 
برخی  و  و تحوالت  تغییر  ای،  مدیریت سلیقه  مدیریت، 
در  تا  شد  باعث  مجموعه  این  اداری  و  مالی  مشکالت 
حتی  و  زدن  درجا  نوعی  استان  ورزش  قهرمانی  حوزه 

پس رفت را تجربه کند؛ ادامه داد: این در حالی بوده که 
هیات های ورزشی استان به جهت مشکالت عدیده مالی 
ناشی از این بالتکلیفی به سوی روزمره گی گرایش پیدا 
کردند و عمال ورزش استان افت محسوس و آشفتگی را 
تجربه کرد و بعد قهرمانی همچنان ورزشکاران نامی و 
مطرح سال های قبل خودنمایی می کنند.از سوی دیگر 
یا سه شهرستان،  از دو  به غیر  آمار رسمی  اساس  بر  و 
سایر شهرستان های استان از نظر قهرمانی نقش چندان 

پررنگی در ورزش استان ایفا نمی کنند.

نگاه کم اهمیت مقامات دولتی به استان

به گفته وی قریب به 80 درصد مشکالت ورزش استان، 
جامعه  اجتماعی  فرهنگی  ضعف های  از  گرفته  نشأت 
ورزشی استان و مابقی در کمبودهای اعتباری و زیرساختی 
است.  البته همه مشکالت ورزش استان داخلی و درون 
استانی نیست؛ غربت شدید جغرافیایی و نبود زیرساخت ها و 
نگاه کم اهمیت مقامات دولتی به استان که تبعاً محرومیت 
و عقب ماندگی استان را سبب می شود، از دیگر مشکالت  
است که برای حل آن عزمی وجود ندارد. مسعود نیک بین 
پیشکسوت ورزش استان نیز با بیان این که ورزش استان 
چنان آسیب دیده که جای اظهار نظر نگذاشته است، اضافه 
کرد: مدیر کل ورزش باید دارای برنامه و میدان دیده باشد.

آفت واگذاری اماکن ورزشی به بخش خصوصی

این  بیان  با  هم  استان  گانه  سه  هیئت  رئیس  خسروی 
بزرگترین  ورزشی  مناسب  فضای  و  امکانات  کمبود  که 
اداره  متاسفانه  داد:  ادامه  است،  استان  ورزش  مشکل 
خصوصی  بخش  به  را  ورزشی  اماکن  جوانان  و  ورزش 
اجاره می دهد و هیئت ها توان اجاره شیفت برای تمرین 
ورزشکاران را ندارند. به همین جهت بی انگیزه و پراکنده 
شده و مربی ها هم میلی به تمرین بدون  امکانات ندارند.

استانداری باید نسبت به این اوضاع بد 
ورزش جوابگو باشد

محمدرضا خراشادی عضو هیئت اسکوآش استان هم با 
سیاست  و  ترس  باید  ورزشی  مدیران  که  این  بر  اعتقاد 
نسبت  باید  استانداری  کرد:  خاطرنشان  بگذارند،  کنار  را 
راهکار  تنها  باشد. وی  بد ورزش جوابگو  اوضاع  این  به 
با  بومی  و  دلسوز  مدیری  را حضور  این وضع  از  رهایی 
معاونان قدرتمند دانست و افزود: این فرد اجازه نمی دهد 

پیشکسوتان و دلسوزان خانه نشین باشند.

اگر رسیدگی نشود در آینده شاهد وضع 
دردناک ورزشی خواهیم بود

آموزش  ورزش  وکارشناسان  دبیران  از  پور  حاجی 
برنامه ریزی و مدیریت  وپرورش  و دکتری تخصصی 
بنده  نظر  به  کرد:  بیان  باره  این  در  نیز  استان  ورزشی 
برزخی  موقعیت  یک  در  استان  ورزش  مشکل  االن 
نامیده  بالتکلیفی  نوعی  اصطالحا  که  برد  می  سر  به 
مدیران  سایر  که  سرپرست  شخص  تنها  نه  شود،  می 
ناخواسته  یا  خواسته  را  استان  ورزش  کل  اداره  میانی 
ورزش  هرم  راس  در  ثبات  تا  و  کشانده  روزمرگی  به 
به  ماند.  پابرجا خواهد  این موضوع  نگردد  ایجاد  استان 
گفته وی مشکل مدیریت ورزش استان مزمن گشته و 
چنانچه به بیماری مزمن رسیدگی نشود در آینده شاهد 
مدیران  امروز  اگر  بود.  خواهیم  ورزشی  دردناک  وضع 
را  مطلوبی  بازخورد  ها  تالش  تمام  با  استان  ورزشی 
چراکه  گرفت.  خرده  آنها  بر  نباید  کنند  نمی  دریافت 
به  برایشان  را  شاخصی  میراث  اخیر  دهه  در  دیگران 
ارث نگذاشته اند. حاجی پور اضافه کرد: آنچه امروز بر 
حکمفرماست  استان  ورزش  مدیریت  نامزدهای  فضای 
واقعیتی که شاید به ندرت بیان شده و آن اینکه گروه 
های زیادی به حمایت از فرد مورد نظر خود تالش می 
کنند و در پی به سرانجام رساندن موضع خود هستند. 
انصاف حکم می کند با تعدد گزینه ها تصمیم گیرندگان هم 
دچار نوعی تزلزل و احتیاط نماید که وضع دور از انتظاری 
نیست. به نظرم در شرایط موجود  تعیین یک تیم مدیریتی 
تحصیلکرده، متخصص، الیق و شیفته خدمت در راستای 
ترقی و توسعه ورزش استان می تواند به مثابه خون جدیدی 
باشد که بر پیکره ورزش استان تزریق گردد. پیکره ای که 

همواره نحیف و نحیفتر گشته است.

حرف آخر...
 تمامی این صاحب نظران در این موضوع اتفاق نظر داشتند 
که ،  فقط فردی دلسوز و متخصص می تواند ورزش استان 
را نجات دهد. چه بسا سیاست زدگی و بازی های سیاسی 
نه تنها مشکلی را حل نکرده بلکه ورزش استان را هر چه 
بیشتر به قهقرا کشانده است. و از آن جاییکه ورزش نه فقط 
به عنوان یک فعالیت بلکه یکی از مهم ترین مسائل برای 
جوانان و بازدارنده اصلی از آسیب های اجتماعی ، شمرده 
می شود، با خراب شدن هر چه بیشتر اوضاع   هر اتفاق 

ناخوشآیندی قابل پیش بینی است.  

جوابیه شرکت آب و فاضالب استان

احتراما عطف به مطلب مندرج در ستون پیام شما 
شهر  شرب  آب  نامناسب  وضعیت  خصوص  در 
بیرجندبه اطالع مشترک محترم می رساند: تأمین 
آب  چاه های عمیق  از طریق  بیرجند  آب شرب 
شرب صورت می گیرد که کیفیت آب استحصالی، 
متناسب با ویژگی های شیمیایی بافت خاک مجاور 
الیه های آبده دارای امالح می باشد که در همین 
برای بهبود کیفیت آب استحصالی چاه ها  راستا 
به سمت تصفیه خانه آب هدایت می شود و پس 
از تصفیه در اختیار شرکت آب و فاضالب جهت 
توزیع در سطح شبکه توزیع آب شهری قرار می 
گیرد و مطابق استانداردهای ملی در سطح شبکه 
مجموعه  تالش  و  شود  می  توزیع  شهری  های 
صنعت آب استان بر ارتقای روز افزون کیفیت آب 
به رغم خشکسالی های متوالی و تنگناهای اقلیمی 
می باشد. الزم به ذکر است در این زمینه از ظرفیت 
تصفیه  تاسیسات  ایجاد  جهت  خصوصی  بخش 
محلی آب، با هدف امکان دسترسی متقاضیان به 

آب گواراتر نیز فراهم شده است. 

پاسخ مسئوالن به پیام شما

تخصیص 740 میلیون ریال برای ساماندهی موزه ها
صدا و سیما- 740 میلیون ریال اعتبار ملی برای ساماندهی و بهسازی موزه های خراسان جنوبی تخصیص یافت. معاون اداره کل میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری استان گفت: با تخصیص این اعتبار از محل اعتبارات ملی موزه های اکبریه در بیرجند، نهبندان، طبس، سرایان، قائن 
و فردوس بهسازی می شوند.شریعتی منش افزود: این اعتبار برای نورپردازی موزه، تجهیزات داخلی و مرمت و بهسازی موزه ها هزینه می شود.

قدیری عزیززادهخلیلی

افضل پور عمیدیان
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مرکز ارائه ایده ها و ورود آنها به بازار بدون واسطه است.
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شهدای استان

شهید سید عباس مظلوم

بخشی از وصیت نامه شهید: پروردگارا ایزدا! مرا 
معصوم  چهارده  و  اطهار  ائمه  و شفاعت  ببخش 
از آمدن  رادرآخرت نصیبم کن. خدایا هدف من 
وستم  باظلم  ومبارزه  تو  رضای  فقط  جبهه  به 
واستكبار جهانی است. همانا ملتی که برای اقامه 
عدل اسالمی و اجرای احكام قرآن مجید و کوتاه 
با  زیستن  و  ابرقدرت  جنایتكاران  دست  کردن 
استقالل و آزادی نموده است خود را برای کشته 
شدن و فدا کردن جان خود آماده می کند مگر 
از موالیان ما که حیات  ارثی نیست که  شهادت 
مكتب  راه  در  و  دانستند  می  جهاد  و  عقیده  را 
پرافتخار اسالم با خون خود و جوانان عزیزخود از 

آن پاسداری می کردند به ملت ما رسیده است.

 تبلیغات »به وقت شام« منفی نبود

سرتیپی، مدیر پردیس سینمایی کورش که برنامه 
تبلیغاتی فیلم »به وقت شام« در این مجمتع برگزار 
شد، این نوع تبلیغ را منفی ندانست. وی با تاکید بر 
اینكه در تمام دنیا چنین نمایش هایی برای اکران 
فیلم ها صورت می گیرد که با استقبال نیز همراه می 
شود، توضیح داد: در زمینه ایجاد وحشت بین مردم 
نیز باید بگویم معموال در دنیا دوربین مخفی های 
ترسناک اجرا می شود که باعث ترس و شوکه شدن 
مردم می شود ولی در نهایت بدون هیچ مشكلی از 

سوی مخاطب مورد استقبال قرار می گیرد.

هیچکس نمی تواند 
جای بهرام زند را بگیرد

تورج نصر، گوینده گفت: به هیچ وجه جایگزینی برای 
مرحوم زند در دوبله وجود ندارد همانگونه که ناظریان، 
بزرگان  از  دیگر  بسیاری  و  افضلی  کاملی،  مقبلی، 
عرصه دوبله از دنیا رفتند و جایگزینی برای آنها نیامد 
یعنی اگر بخواهیم در حال حاضر یک فیلم را خوب 

دوبله کنیم توانایی انجام آن را نداریم. 

علمی و فناوریبا مشاهیر خراسان جنوبی

روشی برای درمان بیماران 
قطع نخاع

دانشمندان با استفاده از تراشه های درون-کاشت 
)ایمپلنت( در مغز دو میمون فلج، به این حیوانات 
امكان دادند تا حرکت پاهای خود را کنترل کنند و 
راه بروند. پژوهشگران دانشگاه پلی تكنیک فدرال 
جراحی،  عمل  دو  انجام  با  سوئیس،  لوزان،  در 
تراشه هایی را در مغز دو میمون ماکاک فلج قرار 
دادند و یكی از این دو حیوان پس از شش روز و 
دیگری ظرف دو هفته قدرت حرکت پاهای خود 
را به دست آورد. این عمل باعث افزایش امید به 

درمان بیماران قطع نخاعی شده است.

فکر کردن با صدای بلند به حل 
مشکالت کمک می کند

که  افرادی  دهد  می  نشان  مطالعه  یک  نتایج 
توانند  می  بهتر  کنند  می  فكر  بلند  صدای  با 
که  مطالعه  این  کنند.  حل  را  خود  مشكالت 
در  ترنت  ناتینگهام  دانشگاه  محققان  توسط 
با  فرد  که  زمانی  داد  نشان  شد،  انجام  انگلیس 
تواند  می  بهتر  بسیار  کند  می  فكر  بلند  صدای 
مشكالت خود را حل کند و در قیاس با سایرین 

87 درصد کمتر مرتكب اشتباه می شود. 

امیدی تازه برای نجات 
محیط زیست جهانی 

کارشناسان نوعی ماده تجزیه پذیر تولید کرده اند 
که می تواند در تولید بطری آب معدنی و وسایلی 
از این قبیل مورد استفاده قرار گیرد. تنها پس از 
3 هفته از ورود این بطری ها به آب شور، امالح 
به  و  بطری می شود  تجزیه  در آب سبب  موجود 
این ترتیب محیط زیست جهانی از خطر میلیون ها 
می ماند.  مصون  ناپذیر  تجزیه  پالستیكی  بطری 
این بطری ها از مواد بر پایه کاغذ و الیاف گیاهان 
از  آبزیان دریایی می توانند  اند و حتی  تولید شده 
آن تغذیه کنند،کارآفرین ابداع کننده این بطری ها 
اکنون در حال جمع آوری مبلغی معادل 3۴۰۰۰ 

دالر برای ادامه فعالیت و پژوهش هاست.

درخردادماه  محصل،  راشد  محمدرضا  دکتر 
اهل  درخانواده  شمسی  هجری   1315 سال 
علم و دیانت در روستای افضل آباد ماژان از 
پدربزرگش  و  پدر  شد.  متولد  بیرجند  توابع 
احترام  و  وثوق  مورد  و  دین  علمای  جملگی 

بودند. مردم 
خواندن  و  رفت  خانه  مكتب  به  سالگی  پنج  از  وی 
در  را  دبستان  دوران  سال  شش  فراگرفت.  را  قرآن 
 6 به مدت  . سپس  نمود  همان روستا  روستا سپری 
پایان  به  بیرجند  در  را  دبیرستان  دوره  دیگر  سال 
بیرجند  دانشسرای مقدماتی  به   1332 رساند در سال 
سال  در  پرداخت  آموزگاری  به  همزمان  و  شد   وارد 
در  را  فارسی  ادبیات  زبان  رشته  در  تحصیل   1338
سالها  این  در  نمود  شروع  مشهد  فردوسی  دانشگاه 
روزنامه  در  سیاسی  و  اجتماعی  مقاالت  نوشتن  با 
پرداخت.  می  خود  های  دیدگاه  بیان  به  محلی  های 
این  در  مشهد  ادبیات  دانشكده  فارسی  ادبیات  رشته 
نام  صاحب  استادانی  تدریس  و  حضور  یمن  به  دوره 
و دلسوزی مانند  زنده یادان دکتر احمد علی رجایی 
از  رضایی  جمال  دکتر  و  یوسفی  دکتر غالمحسین  و 

باربود. پر  و  رشته های شاخص 
مدرک  دریافت  به  موفق   13۴2 سال  در  وی 
آن  از  بعد  و  شد   فارسی  ادبیات  و  زبان  کارشناسی 
گردید  مشغول  مشهد  دبیرستانهای  در  تدریس  به 
ارشد  کارشناسی  دوره  در  تحصیل   13۴8 سال  .در 
دانشگاه تهران را شروع نمود و در سال 135۰ موفق 
همان  در  و  گردید  لیسانس  فوف  مدرک  دریافت  به 
همان  در  فارسی  ادبیات  و  زبان  دکترا  دوره  سال 
فرهنگستان  با  همزمان  و  نمود  شروع  را  دانشگاه 

آغاز کرد. را  فارسی همكاری خود  زبان 
دوره  دروس  گذراندن  از  پس   1353 سال  در  وی 
دکترا از وزارت آموزش و پرورش به دانشگاه جندی 
اهواز(  چمران  شهید  کنونی  )دانشگاه  اهواز  شاپور 
انتقال یافت. پس از چند سال تدریس دراین دانشگاه 
مدت  136۰به  ادبیات  دانشكده  ساله   1 سرپرستی  و 
این  در  و  گردید  منتقل  تبریز  دانشگاه  به  سال   3
پرداخت  دانشجویانی  تربیت  و  تدریس  به  دانشگاه 

اند. از استادان زبان فارسی شده  که امروز هر یک 
بازنشسنه شد  اهواز  از دانشكده    وی در سال1365 

و  پژوهشی  علمی  های  فعالیت  از  تازه  ی  مرحله  و 
و  دولتی  غیر  و  دولتی  های  دانشگاه  در  را  فرهنگی 

است. داده  ادامه  کنون  تا  فرهنگی  موسسات 

راشد محصل:  دکتر  کتاب های 

آذرخش دیرپای سهروردی، پرتوهایی از قرآن و حدیث 
در ادب فارسی، داستان گشتاسپ در دو نگاه، شاهنامه 
تا  شوکتی  از  عطارشناخت،  شناخت،  خیام  پژوهی، 
روح  گاه  جلوه  دیار، شاهنامه  این  در  من  دولتی، چون 
نام شناخت توصیفی منظومه های دینی فارسی،  ملی، 
فرهنگ خرد در شاهنامه، گزیده حدیقه سنایی با شرح 
و توضیح، نشانه شناسی ادبی در کاربرد قرآن و حدیث، 
داستان  بیرجند،  در  نوین  آموزش  و  فرهنگ  تاریخ 
های  دریافت  و  شناسی  )پیكره  نگاه  دو  در  گشتاسب 
حماسه  های  حوزه  در  علمی  مقاله  ها  ده  و  اجتماعی( 
عالقه  به  و  منتشر  اسالمی  حكمت  و  عرفان  پژوهی، 
و  »دانش  کتاب  مقدمه  است.در  داشته  عرضه  مندان 
آزادگی« که به قلم جمعی از گردآورندگان نوشته شده، 
)دکتر  این مرد  آزادگی در وجود  و  آمده است: »دانش 
که  است  شده  یگانه  و  همراه  نحوی  به  راشدمحصل( 

تفكیک یكی از دیگری میسر نیست. 
و  علمی  های  فعالیت  طول  در  محصل  راشد  دکتر 

اجرایی خود، چه در گروه زبان و ادبیات فارسی، چه 
سرای  فرهنگ  در  چه  و  شناسی  خراسان  مرکز  در 
وجود  تمام  با  که  خدمتی  برابر  در  گاه  هیچ  فردوسی 
حتی  هیچ،  که  مطالبه  داده،  انجام  اخالص  سر  از  و 

است. نداشته  هم  ازائی  مابه  توقع ضمنی 
اگرچیزی می دادند، با بی میلی و بزرگ منشی و احترام 
خرید  را صرف  آن  عمده  بخش  و  گرفت  می  انگیزی 
کتاب و اهداء به دانشجویان مستعد و همكاران عالقه 
مند و کتابخانه های نیازمند می کرد. دانشوران روزگار 
ما کم نیستند، آزادگانی هم کم و بیش پیدا می شوند، 
اما آن ها که دانش و آزادگی توامان در وجودشان به بار 
نشسته باشد، سیمرغ اند و کیمیا همچنین در مقاله ی 
»جان به فدای عاشقان« که به قلم اصغر ارشاد سرابی 
شده  تصریح  محصل  راشد  دکتر  باره  در  شده،  نوشته 
تاریخ  و  وادب کهن  پهنه شعر  در  او  است: »اطالعات 

اجتماعی ایران، گسترده و شنیدنی است.

اثرات وجودی این مرد بزرگ در تربیت 
بیرجند در  آموخته  دانش  صدها 

آثار  و  عرفانی  مباحث  در  بیشتر  او  علمی  تجلی 
قرن  نیم  نتیجه  هایش  سنجی  نكته  و  حماسی 
قرآنی،  علوم  بر  استاد  احاطه  است  تجربه  و  پژوهش 

بر منابع و محتوای  آثار عرفانی و چیرگی  احادیث و 
دیوان شاعران و آثار نویسندگان کهن، کالس درس 
نكته  است.  کرده  شیرین  را  محصل  راشد  دکتر 
وجودی  اثرات  گذشت  آن  کنار  از  نباید  که  دیگری 
در  آموخته  دانش  صدها  تربیت  در  بزرگ  مرد  این 
فارسی  ادبیات  و  زبان  مقاطع مختلف تحصیلی رشته 
مداوم  کار  سال   25 به  قریب  درطی  و  بیرجند  در 

است.  آموزشی  و  علمی 
آموختگان  دانش  کلیه  گفت  توان  می  جرأت  به 
رشته  در  بیرجند  های  دانشگاه  گذشته  سال   3۰
محصل  راشد  دکتر  شاگرد  یا  فارسی  وادبیات  زبان 
این  مجموع  ایشان.  شاگردان  شاگرد  یا  و  اند  بوده 
1386 مراسم  اسفند  ارزنده سبب شد که در  خدمات 
استانی،  مسئوالن  حضور  با  ایشان  بزرگداشت 
فارسی  ادبیات  و  زبان  های  گروه  اعضای  و  اساتید 
ادب  و  هنر  فرهنگ،  اصحاب  بیرجند،  دانشگاههای 
ادبیات  آموختگان  دانش  از  توجهی  قابل  جمعیت  و 
فارسی در بیرجند برگزار و از سالها تالش و خدمات 
محصل  راشد  دکتر  پژوهشی  و  آموزشی  علمی، 
تقدیر و تجلیل شد در این مراسم تنی چند از اساتید 

کردند. سخنرانی  استاد  خود  و  دانشگاه 
دانشگاه  اسناد  مرکز  از  برگرفته 
اهواز شهیدچمران 

دکتر محمد رضا راشد محصل، اسوه دانشوری و آزادگی
عالیه پیشه ور

سینما و چهره ها

به مناسبت فرا رسیدن ماه مبارک رمضان تاالر و رستوران
 برادران کریم آماده پذیرایی از همشهریان عزیز می باشد

آدرس: خیابان ارتش، حد فاصل معلم و غفاری  تلفن تماس: 05631550 - 09155616478 

مــژده   
پخت با برنج

 100 درصد ایرانی
پنیر، سبزی، خرما  ضمنا 

چای رایگان می باشد

برترین تولید کننده محصوالت لبنی و 
غذایی در محیطی کامال بهداشتی و 
مجهز به دستگاه ها ی پیشرفته و به روز

عرضه کننده: شیر تازه گاو و گوسفند
انواع ماست تازه، چکیده، دوغ تلمی 
پنیر، کره، خامه و سرشیر
ماست پروبیوتیک سنتی 
برای اولین بار در استان 
تولید محصوالت لبنی گوسفندی
طعم واقعی محصوالت لبنی سنتی را 
با قائم تجربه کنید

آدرس: میدان سوم شهید مدرس، باهنر غربی، تقاطع شهید نوربخش   تلفن: 32421000

انتخاب شده به عنوان واحد نمونه بهداشتی سال 96
  به شماره 26/80559 

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
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برای کاهش ترس برنامه داشته باشید

اگر آن چیزی که می ترسید خارج از کنترلتان باشد)مانند 
رکود اقتصادی(، یک برنامه مخصوص و دقیق تدوین 
کنید تا بتوانید زمانی که با این مشکالت رو به رو شدید، 
با این شرایط خود را سازگار کنید. کارتان را بر اساس 
برنامه انجام دادید، برنامه تدوین شده را در کنار بگذارید 
و شجاعت فراموش کردن آن حادثه را داشته باشید. 
زمانی که کارهای الزم را بر مبنای برنامه انجام دادید، 
دوباره باید کارتان را از سر بگیرید.اما اگر آنچه که از آن 
می ترسید در کنترل شما قرار دارد باید چند لحظه را برای 

آماده کردن خودتان صرف کرده و سپس اقدام کنید.
منظور من االن است و نه فردا و هفته دیگر همین 
االن قبل از آنکه ادامه این متن را بخوانید آن فرد را 
صدا بزنید، آن ایمیل را ارسال کنید، برنامه تجارتتان را 

بنویسید فقط همین االن!
که  باری  آخرین  شوید.  همگام  ترس  جالب  جنبه  با 
احتماال  بیاورید.  خاطر  به  را  شدید  هوایی  ترن  سوار 
بسیار ترسیده اید اما در عین حال لحظات خاطره انگیز و 
خوبی را سپری کرده اید.زندگی را بدون ترس و شجاعت 
مقابله با آن تصور کنید. قطعا زندگی بسیار آرام و بی 
مزه به نظر خواهد آمد اگر ترسی وجود نداشته باشد.
باید بدانید نوع دیگری از ترس وجود دارد که در واقع 
شما  مثال  عنوان  به  ترس.  نه  و  است  کاری  احتیاط 
ممکن است از رانندگی بی محابانه بترسید چرا که شاید 
موجب تصادفتان شود و یا این که از دستگیر شدن به 
بترسید. دیگران  به  مواد غذایی مسموم  فروش  دلیل 
احتیاط چیز خوبیست. فقط باید مطمئن شوید که مثال 
در پذیرش یک ریسک منطقی در کسب و کار تظاهر به 
احتیاط نمی کنید چرا که این دیگر در حوزه احتیاط قرار 

ندارد و ترس خالص است!

بزرگمهر و انوشیروان

زود  صبح  هرروز  انوشیروان  دانای  وزیر  بزرگمهر 
احترام  ادای  از  پس  و  می رفت  انوشیروان  خدمت 
تا  باش  خیز  سحر  می گفت:  انوشیروان  روی  در  رو 

کامروا گردی.
شبی انوشیروان به سرداران نظامی اش دستور داد تا 
نیمه شب بیدار شوند و سر راه بزرگمهر منتظر بمانند. 
بیاید  پادشاه  درگاه  به  خواست  صبح  از  پیش  چون 
لباس هایش از تنش در بیاورند و از هر طرف به او 

حمله کنند تا راه فراری برای او باقی نماند.
اتفاق  انوشیروان  صبح روز فردا وقایع طبق خواسته 
افتاد. بزرگمهر راه فراری پیدا نکرد. چون صالح ندید 
برهنه به درگاه انوشیروان برود، به خانه بازگشت و 
دوباره لباس پوشید. آن روز دیرتر به خدمت پادشاه 
نمی گفتی  روز  رسید.پادشاه خندید و گفت: مگر هر 

سحر خیز باش تا کامروا باشی؟
آنها  زیرا  کامروا شدند،  امروز  دزدان  بزرگمهر گفت: 
از  زودتر  من  اگر  بودند.  شده  بیدار  من  از  زودتر 
من  می آمدم،  پادشاه  درگاه  به  و  می شدم  بیدار  آنها 

کامرواتر بودم.

وقتی در هنگام شب لباس هایت
 را از تن در می آوری، نگرانی هایت

 را نیز از تن در بیار.

شهامت توانایی ادامه دادن نیست،
 بلکه ادامه دادن در زمانی
 که توانایی ندارید است.

شبها گذرد که دیده نتوانم بست
مردم همه از خواب و من از فکر تو مست

باشد که به دست خویش خونم ریزی
تا جان بدهم دامن مقصود به دست

عشق هیچ حصاری نمی شناسد. از موانع پرش 
می کند، از نرده ها عبور می کند، در دیوارها رخنه 

می کند تا با امید کامل به مقصد خود برسد.

وقتی که در پایان عمرم در مقابل خدا می ایستم، 
امیدوارم که هیچ ذره ای از استعدادم باقی 
نمانده باشد و بتوانم بگویم »از همه چیزی 

که به من دادی استفاده کردم«.
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حرف های ابریشمی موفقیت

شعر روز 

پیامک

عارفانه روز 

یک لحظه مکث کن

نگرش

آیه روز  

و از میان هر امتی گواهی بیرون می  کشیم و می  گوییم برهان خود را بیاورید پس 
بدانند که حق از آن خداست و آنچه برمی  بافتند از دستشان می  رود. القصص )۷۵(

حدیث روز  

بر آن کس که از جانب خدا خرد ورزد ]و عقلش به فرمان حق باشد[ سزاست که خدا را در روزی رسانی کندکار نپندارد و او را در 
قضایش مّتهم نسازد ]و بر او گمان بد نبرد. امام موسی کاظم )علیه السالم(

سبک زندگی

چگونه مصاحبه شغلی موفقی داشته باشیم؟
متقاضیان  برای  باالیی  بسیار  اهمیت  از  شغلی  مصاحبه 
از  بسیاری  که  حالیست  در  این  است.  برخوردار  شغل 
شغلی  مصاحبه  در  تأثیرگذار  و  مهم  نکات  از  متقاضیان 
مانند اهمیت لباس مناسب، تحقیق کافی، برخورد اولیه 

خوب، زبان بدن غافلند.
موفقیت  با  را  رزومه  پذیرش  و  ارسال  روند  که  زمانی 
گذراندید و درخواست مصاحبه را دریافت کردید، باید بدانید 
که چگونه در مصاحبه کاری خود طوری عمل کنید که 
شما را به موفقیتتان در استخدام نزدیک تر کند.  این مقاله 
به بررسی چند نکته مهم برای شرکت در مصاحبه شغلی 

اختصاص یافته است.
۱- درباره مدیریت، مدیریت منابع انسانی

 و موقعیت شغلی خود تحقیق نمایید
صحیح  و  کامل  اطالعات  داشتن  موفقیت  در  اول  قدم 
شغلی  مصاحبه  از  پیش  نظر  مورد  شغل  درباره  متقاضی 
و  شغل  نیازمندی های  شرکت،  رییس  باید  شما  است. 
کسی که از شما مصاحبه می گیرد را بشناسید. هرچه بیشتر 
بتوانید تحقیق کنید، بیشتر می توانید رییستان را بشناسید و 
بهتر می توانید سواالت مصاحبه را پاسخ دهید. از وبسایت 
سازمان بازدید کنید و از شبکه های اجتماعی و یا مطالب 
چاپ شده راجع به آن تحقیق نمایید. همچنین می توانید 
برای تحقیق از موتور های جستجو نیز کمک گرفته و یا از 

کسانی که آشنایی دارند سواالتتان را بپرسید.

۲- در مورد سواالت احتمالی 
مصاحبه های شغلی تحقیق کنید

در مورد سواالتی که عموما در مصاحبه های کاری پرسیده 
می شود تحقیق کنید و جواب هایتان را آماده نمایید. یکی 
دیگر از کلیدهای موفقیت در مصاحبه کاری این است که 
بتوانید سواالت مصاحبه را پیش بینی کنید. ابتدا از مصاحبه 
کننده بپرسید که آیا سواالت مصاحبه به صورت گروهی 
پرسیده می شود یا نفر به نفر است؟  هدف شماباید این باشد 
که مطمئن شوید که می توانید پاسخ های دقیق و روشن به 
سواالت مطرح شده بدهید. ابزار مناسب برای این که بتوانید 
پاسخ ها را به خاطر بسپارید این است که پاسخ ها را به صورت 
نیست  نیازی  کنید.  بیان  را  آن  و  بیاورید  در  داستان  یک 
پاسخ ها را حفظ کنید و در واقع نباید حفظ کنید بلکه باید 

نکات اصلی را به خاطر بسپارید و از فن بیان استفاده کنید.
۳- برای مصاحبه شغلی لباس مناسب بپوشید

لباسی را مناسب با شرکت و یا سازمان مورد نظر انتخاب 
کنید و سعی کنید حرفه ای ترین ظاهر خود را برای مصاحبه 
کاری به نمایش بگذارید. همیشه بدانید که لباس رسمی 
پوشیدن بهتر از لباس غیر رسمی است. همچنین لباس شما 
باید اندازه، تمیز و اتو کشیده باشد. جواهرات و بدلیجات را به 
حداقل برسانید. بهتر است قبل مصاحبه غذا نخورید و سیگار 
نکشید. همچنین پیش از مصاحبه حتما دهان خود را مسواک 

بزنید و یا از دهان شویه استفاده کنید.

۴- سر ساعت برسید، آرامش داشته باشید 
و آماده مصاحبه شوید

هیچ بهانه ای برای دیر رفتن در مصاحبه کاری وجود ندارد. 
همیشه ۱۵ دقیقه قبل از زمان تعیین شده در محل مصاحبه 
با  را  شده  تعریف  بازی های  کاغذ  تا  باشید  داشته  حضور 
موفقیت به پایان برسانید و چند دقیقه ای بنشینید. رسیدن 
زودتر از ساعت مقرر شما را با محیط کار آشنا می کند.روز قبل 

از مصاحبه چند نسخه از رزومه خود را تهیه کنید.
 اگر نمونه کاری نیز در دست دارید آن را نیز مانند رزومه آماده 
داشته باشید. حتما چند خودکار و چند برگه برای یادداشت 
برداری در دست داشته باشید و زمانی که وارد دفتر می شوید 
گوشی همراه خود را خاموش نمایید و اگر آدامسی در دهن 

دارید آن را دور بیاندازید.
۵- برخورد اولیه خوب را فراموش نکنید

یکی از قوانین اصلی برای یک مصاحبه موفق ادب و سالم 
و احوال پرسی گرم با همه کسانی است در محل مصاحبه 
می بینید. این فرد از نگهبان پارکینگ می تواند باشد تا پذیرش 
و مدیر استخدام. مدیران کنجکاوند که بدانند چقدر شما به 
عنوان یک متقاضی شغل با دیگر کارمندان می توانید ارتباط 

گرم و صمیمی برقرار کنید. 
در عین حال شما باید بدانید که اگر رفتار زشت و بی ادبانه و 
نیز خشمگینانه ای با اعضای آن مجموعه داشته باشید، باید 
قید شغل مورد عالقه تان را بزنید. فراموش نکنید که برخورد 

اولیه یعنی برخوردی که مصاحبه کننده از شما در ثانیه های 
اول مصاحبه دریافت می کند، می تواند موفقیت و یا شکست 
شما را در مصاحبه رقم بزند. به کمک لباس مناسب، رسیدن 
در زمان تعیین شده، و ارتباط بدن صحیح یعنی لبخند و 
ارتباط چشمی مناسب می توانید یک برخورد اولیه قوی را 
ارائه نمایید. نکته دیگر در ایجاد ارتباط اولیه صحیح دست 
دادن نه صفت و نه شل است. این که بتوانید در همان ابتدا 
اشتیاق خودتان را برای شغل مورد نظر به مدیران نشان دهید 

می تواند قدم حیاتی برای شما باشد. 
 ۶- صادق، خوش بین، متمرکز، بی ریا، 

مختصر گو و دارای اعتماد به نفس باال باشید
زمانی که مصاحبه شروع می شود، کلید موفقیت شما کیفیت 
پاسخ شما به سواالت است. هدف شما باید صداقت باشد به 
طوری که بدون کم و زیاد به سواالت مصاحبه کننده پاسخ 
دهید. در عین حال هدف دیگر شما باید این باشد که بتوانید 
پاسخ های دقیقی به سواالت مصاحبه کننده بدهید به طوری 
که بتواند به خوبی توانایی ها و تجارب شما را نشان دهد و در 
عین حال متناسب با موقعیت شغلی پیش رو و نیاز کارفرما 
باشد. مثال های خوب و راهکار های دقیقی را در کنار هنر ها و 
توانایی هایتان ارائه دهید، اما پاسخ هایتان را کوتاه ارائه کنید. اگر 
بتوانید پاسخ هایی را برای سواالت عمومی که در مصاحبه ها 
پرسیده می شود آماده کنید، می توانید از اشتباهات رایج در 

مصاحبه های شغلی و پاسخ های ناصحیح جلوگیری نمایید.
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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.

شماره 4064                         

986147532

274539618

531628497

365984271

892715346

417263859

153896724

649372185

728451963

جدول سودوکو

از مردم، برای مردم، توسط خود مردم 
دست های کوچک کودکانی که از موهبت پدر محرومند و دل های خسته نیازمندانی که از شدت 
نجابت هرگز لب به شکوه نمی گشایند هر روز و هر لحظه در انتظار یاری پاک و پربرکت شماست. 
 تعداد خانواده های تحت حمایت: 500 خانواده شهری، 1390 خانواده روستایی، 163 نفر یتیم نیازمند

مرکز نیکوکاری جواد االئمه )ع( بیرجند

شماره حساب مرکز نزد بانک ملی: 0109831823009 
شماره کارت مجازی: 6037991899549160

پرداخت از طریق شماره گیری تلفن همراه: # 4518*8877*  

آدرس: موسی بن جعفر )ع( 5 )صمدی 8(  داخل صحن مسجد جواد االئمه )ع(  
 09151631855 -  32313472 056- طاهری

فروش مغازه اغذیه فروشی دارای سابقه 
کار و موقعیت عالی به علت مهاجرت 

09384970438

فروش انواع نشاء گوجه و بادمجان و ...
تلفن تماس: 09157212359  

09364782506 -2605

مدارک اینجانب محمد محمدنژاد 
مفقود گردیده از یابنده تقاضا 
می شود ضمن تماس با شماره 

 09155620363
مژدگانی دریافت  نماید.

فرصت ویژه بازماندگان 
از تحصیل برای اخذ مدرک دیپلم

مشاوره و ثبت نام:
 09155612739 
09357787912

آدرس: بیرجند- خیابان ارتش 
 جنب رستوران کریم خان

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

تجربه کنید.   09158668002

در فروشگاه لوازم یدکی خودرو به یک 
همکار و شراکت در کار نیازمندیم.

09158254172

نصب و سرویس کولر آبی
لوله کشی ، برق کشی، تعمیر آبگرمکن

نورپردازی ، لوله بازکنی با فنر، 
نصب سایبان

خدمات فنی و تاسیساتی دهشیبی

09151633903

در اسرع وقت و تضمینی

نقاشی ساختمان
انواع رنگ های روغنی ، پالستیک، 
اکرولیک، مولتی کالر، کنیتکس، 

کناف و ... با قیمت مناسب
09156633230  برگی

حمل  اثاثیه منزل با خاور مسقف و کارگر ماهر
)ضمنا کارگر تنها نیز داریم( 09159639065 - علی آبادی 

فروش زمین با آب در روستای بیجار

یک سهم آب بر مدار 12 با دو زمین 
زرشک و عناب با منبع آب
 قیمت پایه 35 میلیون 

 روستای بیجار ، کالته بلند

یک سهم آب بر مدار 12 با باغ انار 
و زرشک و عناب - قیمت پایه 15 
میلیون  روستای بیجار - کالته پایین

 09120750177
09151643855- بیجاری
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سیر تا زمانی که بریده و له نشود بویی ندارد، اما پس از خرد و 
له شدن ترکیب آنزیم آلیسین درون این گیاه در فرآیند هضم 
سبب ایجاد » آلیل متیل سولفید« می شود که تجزیه نشده و به 
همین شکل وارد جریان خون می شود. سپس از طریق سیستم 
گردش خون به ریه ها منتقل شده و در حفره ریه رها می گردد. 
همچنین این ماده از طریق غدد عرق در سطح پوست آزاد می شود. 

این ترکیبات سبب ایجاد بوی نامطبوع در دهان و سطح پوست 
می شوند. بر اساس تحقیقات دانشمندان، مصرف هفته ای دو بار 
 سیر خام، ریسک ابتال به سرطان ریه را ٤٤ درصد کاهش می دهد .

مصرف سیر التهاب بدن را کاهش می دهد و به عنوان یک آنتی 
اکسیدان عمل می کند . این محصول حتی در سیگاری ها و کسانی 
که در معرض دود مستقیم سیگار قرار دارند نیز ریسک ابتال به 

سرطان ریه را ۳۰ درصد کاهش می دهد.شواهد و قراین نشان می 
دهند مصرف مواد غذایی حاوی سیر احتمال ابتال به سرطان معده 
را به شدت کاهش می دهند. آنزیم آلیسین از تغییراتی که منجر به 
سرطانی شدن بافت های دیواره معده می شود جلوگیری می کند. 
همچنین سیر، باکتری helicobacter pylori که عامل ایجاد 

زخم معده و سرطانی شدن بافت های آن است را نابود می کند.

یک خوراکی تند و تیز برای در امان ماندن از سرطان ریه

نکته های طالیی 
برای کاهش عرق در تابستان

در  که  است  مشکالتی  از  یکی  کردن،  عرق 
دهد.  می  آزار  را  انسان  تابستان  گرم  روزهای 
برخی افراد از بوی عرق کالفه هستند و برخی 
دیگر از لکه هایی که عرق روی لباس هایشان 
برجای می گذارد، گله می کنند. به نکات زیر توجه 

کنید: 1- استرس تان را کم کنید 2- لباس نخی 
روشن و کفش چرمی بپوشید 3- عصاره مریم 
گلی استفاده کنید 4- شام سبکی بخورید 5- از 
دئودورانت ها یا برچسب های ضدتعریق استفاده 
کنید 6- مصرف نوشیدنی های کافئین دار را کم 
کنید 7- اپیالسیون را فراموش نکنید 8- مقدار 
پروتئین دریافتی تان را متعادل کنید 9- آب خیلی 
سرد ننوشید 10- غذاهای کم ادویه بخورید.

حنا گیاه هزار و یک خاصیت

با  له شده حنا  مالیدن مخلوط برگ های   -1
روغن زیتون به موی سر کمک زیادی به رشد 
آن می کند به ویژه اگر این مخلوط با آب گشنیز 
ترکیب شود 2- راهکاری سریع برای رفع بوی بد 
عرق در هنگام پوشیدن کفش 3- جوشانده برگ 
های حنا به صورت غرغره برای رفع پیله دندان 

مفید است 4- حنا به صورت موضعی در درمان 
بیماری های قارچی پوستی به ویژه در قارچ های 
روماتیسمی دردهای  تخفیف  و  کچلی   عامل 
 به کار می رود 5- ضد باکتری، ضد قارچ، ضد 
تب، ضد اسپاسم، ضد ویروس، ضد آفتاب، قابض، 
تهوع آور، ادرارآور، قاعده آور، ملین، خلط آور، محافظ 
کبد، کاهش دهنده پرفشاری خون و مسکن از 

خواص مفید حنا ست.

این عادت های روزانه 
به کبد آسیب می رساند 

1- مصرف نمک زیاد: به دلیل افزایش تدریجی 
مایع، موجب بیماری کبد چرب می شود 2- شکر 
زیاد:ریسک بیماری های کبد را باال می برد 3- 
ویتامینA: ویتامین A برای بینایی خوب است اما 
میزان زیاد از این ویتامین می تواند برای کبد مضر 

باشد 4- انواع نوشابه: چه نوشابه های بدون قند 
و چه نوشابه های رژیمی، پر از شیرین کننده های 
که  هستند  باال  دی اکسیدکربن  و  مصنوعی 
منجر به بیماری کبد می شوند 5- داروهای ضد 
افسردگی: در موارد نادر، داروهای ضدافسردگی، 
میزان سم را در کبد افزایش می دهند 6- غذاهای 
بسته بندی: چربی های ترانس موجود در آنها به 

کبد شما آسیب می رساند.

در سفر داروها را داخل خودرو 
نگهداری نکنید

 
داروها را به هیچ عنوان در پشت شیشه، داشبورد و 
صندوق عقب ماشین نگهداری نکنید، زیرا گرمای 
محیط خودرو باعث می شود که مکانیسم های 
موجود در دارو تغییر ماهیت یافته و در صورت 
استفاده اشخاص از این داروها باعث مسمومیت 

به  که  داروهایی  و  قرص ها  که  چند  هر  شود. 
اصطالح جامد هستند، از ثبات بیشتری برخوردار 
بوده، اما این داروها نیز مستثنی از این قاعده نیستند. در 
هنگام مسافرت با ماشین، قطار و ... خیلی از داروهای 
ضدتهوع استفاده نکنید چون اگر از این دارو در طول 
24 ساعت، 2 تا 3 عدد استفاده شود ممکن است 
باعث فلج اندام های صورت مثل چشم، و رعشه 
دست و پا شود. شربت آبلیمو مورد مناسب تری است.

از مضرات جوجه های رنگی 
خبر دارید ؟ 

  
وقتی اقدام به خرید این جوجه ها می کنید، زمینه 
انتقال بیماری به افراد خانواده را مهیا و همه را در 
معرض خطر قرار می دهید. هنگامی که جوجه 
در دسترس کودک قرار گرفت، کودک شروع 
به بازی، دستمالی کردن و حتی گاهی بوسیدن 

جوجه می کند، در کنار آن ها غذا می  خورد، جوجه 
را به لباس و موهای خود می مالد، یا خودش 
اقدام به تعویض و نظافت محیط نگهداری آن ها 
می  کند. این در حالی است که در اثر آلوده شدن 
غذا یا لباس کودکان به مدفوع آلوده جوجه  ها یا 
استنشاق غبار حاصل از مدفوع، یا خوراک آلوده 
به باکتری موجود در مدفوع جوجه در هنگام نظافت، 
احتمال انتقال انواع بیماری ها به کودک وجود دارد. 

یادداشت

تعدادی ازبوکسرهای قهرمان بیرجندی دراوایل دهه 50 )سالن شهیدکوشه ای بیرجند( * گردآورنده: اصغری  داده نما

انسان در دو ساحت عقل 
و عشق در تقابل دائمی است

* رمضانی

انسان در دو ساحت عقل و عشق در تقابل دائمی است و جسم، 
محمل این دو که بین عقل و عشق در تالطم به سر می  برد. انسان 
تعاملی  است.  عالم هستی  دیگر  اشیاء  با  تعامل  در  با جسم خویش 
جنس  از  بودنی  و  ماندن  شدن؛  و  بودن  و  رفتن  و  ماندن  جنس  از 
عقالنیت و رفتنی و شدنی از جنس عشق و عرفان حقیقی و جسم که 

بین این دو امر حیران و سرگردان است.
جسم انسان عاشق نحیف و جزئی از اجزای هستی و کائنات و در 
حال وصل و هجران معشوق در »استعینوا بالصبر و الصلوه«، جسمی 
فانی که خود را نمی بیند و تمام وجود خویش را وقف دیگران از کل تا 
جزء، از خاک تا افالک می نماید. انسان عاشق خود را به جریان وجود 
می سپارد و با شدنی دائمی قطره ای ناچیز در رودخانه زمان هستی به 
سمت اصل خود و دریای امت واحده رهسپار می باشد. او را به ماندن 
امیدی نیست و در سیر دائمی به شدن های آن به آن نظر دارد. انسان 
عاشق با تمام اجزای وجودش ذکر«هو« گوید و در دایره هستی به 
دنبال »لن ترانی« معشوق غایب از نظر، محکوم به صبر است. اما 
در آن سو شاهد جسم انسان عاقل می باشیم، جسمی فربه که خود 
را حاکم مطلق و اشرف اجزای هستی و کائنات فرض نموده و در 
کسب سود و منافع برای امیال خویشتن خویش در اسراف دائمی به 
سر می برد. جسمی از دید او باقی تا ابد و تمام وجود خویش را صرف 
نفسانیت کرده و همه را به استخدام درآورده و عالم و هستی را حول 

محور »من« با نگاه امانیستی تعریف نموده است. 
انسان عاقل، عقل را به معنای عقل قیاس گر که به داشته های خود 
بنگرد و نداشته های دیگری، با عقلی که بی پروا از ماده اولیه قیاس را 
در روابط و قواعد فیزیکی و زیستی اخذ می نماید. انسان عاقل آینده بین 
امور  در  را  خویش  چشم انداز  و  آینده  و  کرده  عبور  آن  از  و  می شود 
مادی هم چون ثروت، قدرت، شهرت و شهوت ترسیم می نماید انسان 
عاقل برنامه ریز و کم صبر است. چنانچه صبری هم داشته باشد با نگاه 
مادی و در حیطه فیزیک چون َددمنشان برای شکار، مترصد فرصت 
می ماند. قلب این انسان چون سنگی خارا سخت می باشد و زمین بایر و 
سرسخت که امیدی به رویش هیچ نوع گیاهی در آن نیست. چشمانش 
رنگ هیچ ابری را به خود ندیده است و دریغ از اندکی حیات و جوشش 

از چشمانی که از قلب قسی بخواهد سرچشمه گیرد.
به نظر، این اختالف بین دو طیف عاقل و عاشق که از بدو خلقت خود 
را نشان داده است؛ تا هستی وجود دارد هم چنان ادامه خواهد داشت 
و نقطه برخورد و تالقی آنها قیامت خواهد بود که یکی از دو طیف در 
نهایت باید در برابر دیگری زانو زند و یکی باید با گرمای جهنم مؤدب و 

تنبیه شود و دیگری با روح و ریحان بهشت تشویق گردد.

امالک و 
مستغالت

آپارتمان شیک، فول امکانات 
طبقه سوم ،سایت  اداری
)فروشی با تخفیف( 
۰91516۰9۳۰9

 فروش زمین مغازه تجاری، 5۰ 
متر، معصومیه، خیابان تالش 

آینده دار، دوکله ، قیمت استثنایی 
۰912915۰۳55

فروش 2۰٤ متر زمین شمالی، 
مهرشهر، دارای قرارداد بنیاد 

و پروانه و امتیازات
۰91572۳۰8٤5 

آپارتمان 7۰متری،1خواب، طبقه 
روی پیلوت،آفتابگیر، خیابان 
فتح روبروی پارک فی:11۰م 

۰919816۰65۰

فروش منزل ویالیی در حاجی 
آباد 1۳۰ متر،  1۰۰ متر زیر بنا، 

فی87 م 
۰915۳61۳77٤  

منزل ویالیی حاشیه  
خیابان اصلی در سجادشهر 

تلفن تماس
 ۰9۳۳۰751696 

فروش ۳۰۰مترمربع زمین 
مسکونی با سند  ششدانگ 

خیابان شهید رجایی آرین شهر 
فی: 25 م  ۰915۳6۳8297

فروش واحد آپارتمان. 
صیادشیرازی،۳۳م ،تعاونی 

مسکن فرهنگیان )یامعاوضه با 
اتومبیل( ۰915۳621٤۳٤

یک سوئیت کوچک دانشجویی 
کال 22 متر، دارای گاز مستقل 
و درب مستقل،2 م رهن 16۰ 

اجاره    ۰915۳6۳6856

جویای کار

به یک نیروی با سابقه در 
ساندویچی یا در زمینه فست  

فود شیفت صبح از ساعت 1۰الی 
18 نیازمندیم. ۰912915۰۳55

به نیروی با سابقه کار
 در فست فود نیازمندیم

تلفن تماس :
۰912915۰۳66 

 

جویای کار عطاری
 با سابقه کاری مفید

تلفن تماس:
۰919٤۰87258

آژانس با زنگ خور باال 
در منطقه آوینی

 به تعدادی راننده نیاز دارد 
۰9۳9526512۰

خودرو

پژو ٤۰5 رنگ بژ ، مدل8۳ ، فنی 
عالی، ظاهر خوب فی:8/5۰۰م 

تلفن تماس:
۰9۰17۳59٤۳٤

سمند دوگانه کارخانه ،مدل 9٤ 
یا 95  سفید خریداریم.در صورت 

تمایل با آردی معاوضه می کنم
۰9۰17۰21٤٤6

111خشک، تحویل درب 
نمایندگی، 2۳میلیون تومان

تلفن تماس:
۰9۳۰188٤2٤7

فروش موتورکاوازاکی 1۰۰، 
الستیک نو

 موتورتازه تعمیر
۰91516۳8892

متفرقه

   
فروش دستگاه  DVR ، قابلیت 
ساپورت  دوربین ٤ مگاپیکسل، 
5 عدد  دوربین 2 مگاپیکسل  

۰9۳68٤178۰2

فروش دوربین مداربسته
 با شرایط نقد و افساط

تلفن تماس:
۰9۳516168۰9

خریدار کتاب های پایه نهم 
دوره اول متوسطه

تلفن تماس:
۰9۳68٤178۰2

سوپرمارکت با کلیه امکانات 
به فروش می رسد در مهرشهر

تلفن تماس:
۰915165۰578

فرو ش کلیه لوازم آرایشگاه زنانه
 با نازلترین قیمت 

تلفن تماس:
۰91572118۳9

گازوئیل حرارتی وکهنه 
خریداریم    

تلفن تماس:
۰9۳57۳9۳78۳ 

لوازم منزل

مبل چرم ترک 9 نفره 
به همراه 6 میز عسلی

فی: 1 میلیون
۰915۳6۳6856

فروش سرویس چوب کامل 
نوجوان، میز نهار خوری چوبی 

چهار نفره  
۰9156٤679۰1

میزناهارخوری ٤ نفره، جدید 
طرح دار،کف چرم، چوبی و شیک 

سالم، میز ٤ کشو ٤۰۰ تومان 
۰915۳6۳6856

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

عضو معتبر اتحادیه   مسئول: دستگردی
دفتر : توحید21 ، نبش نبوت 21 ، پالک 105
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7
هشدار هواشناسی برای وقوع رواناب

غالمی-هواشناسی خراسان جنوبی نسبت به وقوع بارش های رگباری و ایجاد رواناب در استان هشدار داد. کارشناس هواشناسی استان گفت: با توجه به ورود سامانه بارشی و نفوذ جریانات ناپایدار 
به استان ، تا اوایل هفته آینده به تناوب وزش باد شدید همراه با گرد وخاک و کاهش دید افقی سبب اختالل در ترددهای جاده ای می شود. نخعی با بیان اینکه بیشترین فعالیت این سامانه بارشی از 
بعدازظهر امروز تا صبح روز شنبه خواهد بود، افزود: با توجه به شدت بارش ها و رگباری بودن آن ایجاد رواناب ، آبگرفتگی معابر و سیالب ناگهانی در اغلب نقاط  تا روز جمعه  قابل پیش بینی است .

*بیش از یک هزار مسجد در استان غبارروبی شد.
*مراسم پایانی جشنواره روزنامه دیواری “ فردا در دستان 

من “ در بیرجند برگزار شد.
*توزیع هدایای آستان قدس رضوی بین 44 هزار 

دانش آموز عشایر در مناطق محروم استان آغاز شد.
*هزار  و 161 آزمایش فروردین امسال در بخش سرولوژی 
طیور آزمایشگاه مرکزی اداره کل دامپزشکی انجام شد.
*نماینده مردم نهبندان و سربیشه در مجلس شورای 
اسالمی گفت: همایش توسعه و فرصت های سرمایه 
گذاری نهبندان که 22 اردیبهشت  جاری برگزار می 
شود، زمینه معرفی و شکوفایی ظرفیت های مغفول 

این شهرستان را فراهم می کند.
*مدیرکل دامپزشکی استان گفت: تمامی نمونه گیری 
هایی که از فرد متوفی مشکوک به بیماری تب کریمه 

کنگو در فردوس انجام شده، منفی است.
*نمایشگاه ضیافت ویژه ماه مبارک رمضان در بیرجند از 

2۳ اردیبهشت ماه گشایش پیدا می کند.
*همایش ملی نکوداشت خادمان علم و فرهنگ در 

خراسان جنوبی برگزار می شود.
*رئیس اداره امور قرآنی تبلیغات اسالمی گفت: ۳24 نفر 
از خراسان جنوبی برای آزمون اعطای مدرک تخصصی 

به حافظان ثبت نام کرده اند.
*اتاق پراتیک استاندارد  جمعیت هالل احمر قائن به 

مناسبت هفته هالل احمر به بهره برداری رسید.
*اعطای کتاب، بازی و سرگرمی های کانون پرورش 
فکری کودکان و نوجوانان به کودکان بی سرپرست 
و کودکان روستاهای مرزی زیرکوه، لبخند و شادی 

را به این کودکان هدیه کرد.

اخبار کوتاه

دستگاه های دولتی موظف به
 استفاده از کاالی داخلی هستند

گفت:  صنعتی  های  شهرک  شرکت  مدیرعامل 
همه  استان  زیربنایی  کارگروه  مصوبه  براساس 
دستگاه های دولتی باید مصارف خود را از تولیدات 
داخلی و بومی تهیه کنند. جرجانی روز  گذشته در 
مورد  چند  مدت  این  در  افزود:  ایرنا  گوبا  و  گفت 
خالف طبق دستور شورای فنی استان موافقت نشده 
و برگشت کرده است.وی اظهار کرد: این روند نوعی 
امیدبخشی را در صنعت استان ایجاد کرده است که 
با همت مردم، مسئوالن و تولیدکنندگان در فرهنگ 
سازی استفاده از تولیدات بومی بخش عظیمی از 
مشکالت موجود که منجر به تعطیلی شرکت های 
صنعتی می شود، رفع خواهد شد.وی با بیان اینکه 
بخش خصوصی هم می تواند نقش تعیین کننده 
مسلم  آنچه  گفت:  کند  ایفا  زمینه  این  در  را  ای 
است بسیاری از مصالح و امکاناتی که به دلیل نبود 
فرهنگ سازی در این استان کاربرد ندارد در استان 
های دیگر مورد استقبال قرار می گیرد زیرا نسبت 
به مشابه های  بازار از مرغوبیت بیشتری برخوردار 
است.مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان  
به  باید  اول  درجه  در  بومی  کاالهای  کرد:  اظهار 
معرفی  مردمی  و  دولتی، خصوصی  های   بخش 
شود که رسانه ها مهمترین نقش را در این زمینه 
می توانند ایفا کنند. جرجانی مصالح ساختمانی را 
از مهمترین این ظرفیت ها بیان کرد و گفت: عمده 
تولیدهای موفق خراسان جنوبی در زمینه مصالح 

ساختمانی و بخشی هم صنایع غذایی است.

مژده اجراهای عمومی
 برای هنرمندان تئاتر

بهسازی  و  بازسازی  پروژه های  مدیر  صدرا 
تجهیز  و  ساخت  و  الغدیر  گلبانگ  آمفی تئاتر 
با  گفت:  کامیابی مسک  پروفسور  استاد  پالتوی 
عنایت به بودجه ای که برای بازسازی و بهسازی 
سالن گلبانگ و همچنین ساخت پالتویی با یاد 
مسک«  کامیابی  احمد  »پروفسور  استاد  نام  و 
به  فضا  دو  این  طراحی  شد،   داده  تخصیص 
اتمام رسیده و مرحله بازسازی و بهسازی سالن 
گلبانگ آغاز گردیده است. سالن گلبانگ الغدیر با 
تعیین و اضافه شدن فضاهای مدنظر در راستای 
نمایش،  اجرای  برای  به سالنی حرفه ای  رسیدن 
از جمله اتاق های گریم در پشت سن، ساخت و 
فضای  در  نمایش  تمرین  برای  پالتویی  تجهیز 
موجود و تجهیز اتاق فرمان، تجهیز نور و صوت 
سالن و همچنین بزرگتر شدن سن و نما و ورودی 

اختصاصی سالن در حال بازسازی است.

استان میزبان اولین جشنواره ملی 
ترانه و شعر سپید رضوی

خراسان  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  مهر-مدیرکل 
جنوبی گفت: آذر سال جاری، خراسان جنوبی میزبان 
اولین جشنواره ملی ترانه و شعر سپید رضوی خواهد 
بود. محبی اظهار کرد: پاییز سال جاری استان میزبان 
اولین جشنواره ملی ترانه و شعر سپید رضوی است. 
این  کرد:  بیان  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  مدیرکل 
جشنواره باهدف تقویت پیوند ادبیات فارسی با فرهنگ 
ناب رضوی، گرامیداشت تولیدکنندگان آثار مرتبط با 
فرهنگ رضوی و کمک به انتشار آثار برتر فرهنگی 
در حوزه معارف امام رضا )ع( برگزار می شود.محبی 
ادامه داد: موضوع جشنواره سبک زندگی رضوی و 
ابعاد شخصیتی حضرت امام رضا )ع( در قالب های ترانه 
و شعر سپید است و البته بخش ویژه جشنواره نیز با 
محوریت مدح و منقبت حضرت موسی بن جعفر )ع( 
خواهد بود. وی گفت: اطالع رسانی و فرایند ثبت نام 
 khorasanjonobi.shamstoos.ir از طریق تارنمای
و یا portal.shamstoos.ir خواهد بود. به گفته وی 
آخرین مهلت ارسال آثار دهم آبان  سال جاری و زمان 
برگزاری جشنواره نیز هفته دوم آذرماه خواهد بود.

12 دونده خراسان جنوبی به مسابقات 
 کشوری جانبازان و معلوالن می روند

رئیس هیئت ورزش های جانبازان و معلوالن گفت: 
تیم دو و میدانی جانبازان و معلوالن استان متشکل 
از 12 نفر در دو بخش آقایان و بانوان به مسابقات 
کشوری اعزام می شوند. زمان برگزاری این رقابت ها 

از 22 تا 25 اردیبهشت جاری است.

اعزام  اولین داوران درجه یک استان 
به مسابقات بوکس شرق کشور

منفرد  خزاعی  محمد  و  نسب  فتحی  حمید  آقایان 
دو  داور درجه یک استان برای اولین بار به مسابقات 
بوکس شرق کشور در کرمان اعزام می شوند. همچنین 
بوکسورهای جوان و بزرگسال استان در این مسابقات 
که از امروز آغاز و تا جمعه ادامه دارد، شرکت می کنند. 
آقایان: چهکندی نژاد، حیدری، علیزاده و موذن در این 

مسابقات برای خراسان جنوبی بازی خواهند کرد. 

تازه های ورزشی استان 

 سند آمایش سرزمینی استان
درحال  تصویب است

رئیس سازمان برنامه و بودجه استان خراسان جنوبی 
گفت: سند آمایش سرزمین خراسان جنوبی پس از 
آخرین مرحله تدوین، برای تصویب به سازمان برنامه و 
 بودجه کشور ارائه شد. آرین در گفت و گو با ایرنا افزود :
گروهی متشکل از نمایندگان سایر استان ها و وزارتخانه 
ها، نظرات و نقدهای خود را در خصوص سند آمایش 
سرزمین خراسان جنوبی تا 2 هفته آینده مکتوب اعالم 
خواهند کرد و سازمان نیز پس از جمع بندی نتایج آن را 
به استان می فرستد. وی با اشاره به نظر مثبت مسئوالن 
کالن کشور در خصوص سند آمایش استان اظهار کرد: 
از آنجا که سند آمایش هر استانی باید با استان های 
همجوار تطابق داشته باشد، الزم است تمامی استان 
ها سندهای آمایش خود را به سازمان برنامه و بودجه 
کشور ارایه دهند تا پس از اینکه تطابق نهایی با سند 
ملی انجام شد، به تصویب برسد. رئیس سازمان برنامه 
و بودجه خراسان جنوبی گفت: تاکنون سند آمایش 
17 استان از جمله خراسان جنوبی تمام شده و بقیه 
استان ها نیز تا تیرماه موظف هستند برای تطابق با 
سند ملی سند آمایش خود را ارایه دهند. وی افزود: 
در این طرح مطالعه جامع درخراسان جنوبی انجام و 
افقی نیز برای 1415 این استان در نظر گرفته شده است 
که تمامی قابلیت ها و محدودیت های 11 شهرستان 
استان را در بر می گیرد. آرین   بیان کرد: این سند آینده 
خراسان جنوبی را ترسیم کرده است و برنامه ها را به آن 
سمت هدایت می کند. وی با بیان اینکه آرمان های 
تعریف شده در سند آمایش آینده استان را رقم خواهد 
زد، گفت: برخالف شبهه ای که برخی دستگاه های 
متولی دارند، از این سند برای توزیع اعتبارات نمی 
توان سهم خواهی کرد بلکه سند آمایش سرزمینی 
یک نقشه راه برای استان است که اجرایی شدن 
آن همت همه دستگاه ها را می طلبد. وی افزود: 
راهبرد  افتد و  اتفاق  قوانین و مقررات  اگر اصالح 
مشخص شده در این سند نیز انجام شود خراسان 

جنوبی در افق 1415 به اهداف خود خواهد رسید.

فرمانده سپاه انصار الرضا)ع(  عنوان کرد :امروز 
هیچ  گونه احساس ناراحتی از خروج آمریکا از 
برجام نداریم. برجام هیچ خیر و منفعتی برای 
سردار  تسنیم،  گزارش  به  است.  نداشته  ما 
فرمانده  معارفه  و  تکریم  مراسم  در  قاسمی 
ناحیه مقاومت بسیج سپاه بیرجند اظهار کرد: 
مقام معظم رهبری در برهه حساس اقتصادی 
می خواهند استفاده از کاالی ایرانی در جامعه 
اشاعه پیدا کند اما برخی می گویند این نیز کار 
سپاه است و سپاه پاسداران را مانع از پیشرفت 
بیان می کنند.وی عنوان کرد: روزی که برجام 
و  کردند  ماست مالی  مجلس  و  دولت  در  را 
پذیرفتند مقام معظم رهبری 9 شرط  را  آن 
گذاشتند که اگر آن شرط ها را انجام می دادیم 
امروز وضع این گونه نبود.   وی افزود: سپاه  
انجام  را  رهبری  معظم  مقام  تدابیر  چون 

می دهد متهم به مخالفت با دولت می  شود در 
صورتی که این گونه نیست. وی فزود: یک بار 
دیگر سر مجلس کاله رفت چراکه بصیرت 
نداشتند و ظاهر قضیه تفاهم نامه سازمان ملل 
را پذیرفتیم که مخالفت با تروریست است و 
این که با حامیان تروریست ها همراهی نشود 
اما باطن قضیه و واقعیت آن است که از نظر 
مجاهدان  و  مردم  ملل،  سازمان  و  آمریکا 
هستند  تروریست  حزب ا...  و  یمن  بحرین، 
دست  عماًل   FATF معاهده  پذیرفتن  با  که 
راهبردی  حمایت های  و  بستیم  را  خودمان 
باشیم. داشته  نمی توانیم  لبنان  و  سوریه  از 

فرمانده سپاه انصار الرضا)ع( در بخش دیگری 
از سخنانش اظهار کرد:   حمایت از کاالی 
ایرانی تکلیف دولت است امروز مقام معظم 
ایرانی فریاد  از کاالی  رهبری برای حمایت 

صادر  فتوا  می کنند،  ابالغ  و  تأکید  می زنند، 
می کنند اما متأسفانه کم توجه هستیم.

بسیجیان استان با دست خالی برای 
مناطق زلزله زده کارگری می کنند

استان  بسیجیان  اینکه  به  اشاره  با  قاسمی 
قالب 8 گروه جهادی در  خراسان جنوبی در 
مناطق زلزله زده استان کرمان با دست خالی 
برای مردم زلزله زده کارگری می کنند، اظهار 
پاسداران  ویژگی های  از  تکلیف محوری  کرد: 
است و پاسداران مأمور به تکلیف هستند نه 
برای  را  تکلیف محوری  این  امام  و  نتیجه 
عموم جامعه فرمودند. در این مراسم، مهدی 
ناحیه  فرمانده جدید  به عنوان  صادق احمدی 
مقاومت بسیج سپاه شهرستان بیرجند معرفی و 

از زحمات غالمرضا فالحی قدردانی شد.

توقیف 3 دستگاه تریلر 
حامل کود مرغ غیرمجاز در دیهوک

۳ دستگاه تریلر حامل کود مرغ بدون مجوز بهداشتی 
حمل دامپزشکی در دیهوک متوقف شد. رئیس شبکه 
دامپزشکی طبس گفت: در راستای کنترل حمل ونقل 
دام و فرآورده های خام دامی ۳ تریلر حامل 66 تن 
دامپزشکی  حمل  بهداشتی  مجوز  بدون  مرغ  کود 
که قصد ورود به طبس را داشتند در پست قرنطینه 

دامپزشکی دیهوک توقیف شدند.

حوادث استان

  هیچ  ناراحتی از خروج آمریکا از برجام نداریم

بعد از چهار سال می گویند مذاکره با آمریکا دیوانگی است

برگزاری  نمایشگاه توانمندی های مهارت های بالینی در بیرجند 
مهارت های  توانمندی های  نمایشگاه  سومین 
بالینی در علوم پزشکی )آموزشی و نوآوری( در 
مراسمی با حضور رئیس دانشگاه علوم پزشکی 
بیرجند و جمعی از مسئوالن در بیمارستان رازی 
به گزارش تسنیم،  افتتاح شد.  این شهرستان 
افتتاح  مراسم  حاشیه  در  دیروز  صبح  قائمی 
مهارت های  توانمندی های  نمایشگاه  سومین 
بالینی در علوم پزشکی )آموزشی و نوآوری( در 
بیمارستان رازی بیرجند اظهار کرد: این نمایشگاه 
ابتکار دانشجویان را نشان می دهد که در آن 
ارزیابی می کنند. رئیس دانشگاه علوم  را  خود 
پزشکی بیرجند با بیان اینکه این نمایشگاه، هم 
نمایشگاه و هم کارگاه آموزشی است افزود: در 
هوش  رشته های  دانشجویان  نمایشگاه  این 
بری، اتاق عمل، تکنولوژی اتاق عمل و علوم 
آزمایشگاهی آموخته های خود را که در ۳ سال 
فراگرفته اند به سایر دانشجویان منتقل می کنند. 
وی با اشاره به اینکه این کارگاه در بخش های 
رادیولوژی، بخیه، رادیولوژی و غیره برگزار شده 
است، بیان کرد: در این نمایشگاه حدود 50 نفر 
همکاری می کنند. قائمی از فعال بودن 4 غرفه 
در  کرد:  تصریح  و  داد  خبر  نمایشگاه  این  در 
این راستا در هر غرفه بین 10 تا 15 دانشجو 
دانشگاه  رئیس  دارند.  همکاری  پیراپزشکی 
این  برگزاری  از  هدف  بیرجند  پزشکی  علوم 
نمایشگاه را نمایش توانمندی های دانشجویان 
عنوان کرد که کارهای عملی را انجام می دهند.

فقیه  ولی  نمایندگی  هماهنگ کننده  معاون 
در سپاه انصارالرضا)ع( خراسان جنوبی گفت: 
برجام  نام  به  مذاکره ای  میز  پای  مسئوالن 
ایران  نصیب  چیزی  آخر  در  که  نشستند 
می بود  والیت  همنوای  دولت  باید  نشد؛ 
می داد.  فرا  گوش  رهبری  فرمایشات  به  و 
اکبرپور  حجت االسالم  فارس  گزارش  به 
و  طالب  اعتراضی  تجمع  در  دیروز  ظهر 
روحانیون حوزه علمیه نسبت به نقض عهد 
برجام،  نمادین  زدن  آتش  مراسم  و  آمریکا 
همواره  انقالب  معظم  رهبر  کرد:  اظهار 
فرمودند  و  دادند  هشدار  برجام  به  نسبت 
نیستم. خوش بین  دشمنان  و  برجام  به  بنده 
وی گفت: ملت ایران از دشمنان توقعی ندارند اما 
از مسئوالن سیاسی کشور این توقع را داشتیم 
همچنان  که  کنند  ثابت  والیتمداری  در  که 
والیتمدار هستند و به دشمن اعتماد نمی کنند. 
اکبرپور تصریح کرد: سیاست خارجه پنج سال 

وقت خود را صرف برجام کرد اما امروز از برجام 
چه ماند؟ از دشمن توقع خیرخواهی و همراهی 
رئیس جمهور  زیبنده  اما  نداریم  و  نداشتیم 
از چهار  بعد  او نیست که  کشور و معاون اول 

است  دیوانگی  آمریکا  با  توافق  بگویند  سال 
است.  ساده لوحی  دشمنان  با  مذاکره  یا  و 

چیزی از برجام نصیب کشور نشد

اکبرپور ادامه داد: امروز همه می دانند که چیزی از 
برجام نصیب کشور نشده است و ما امروز برخی 
از مباحث مانند غنی سازی 20 درصد را از دست 
دادیم و اگر والیتمداری وجود داشت باید برخی 

از اعداد و ارقام بیشتر بود.معاون هماهنگ کننده 
نمایندگی ولی فقیه در سپاه انصارالرضا )ع(  با 
بیان اینکه دشمنان با خوش خدمتی برخی از 
مسئوالن کشور باز هم به دشمنی خود ادامه 
برجام  از  ترامپ  کرد:  خاطرنشان  می دهند، 
خارج شد و آن را پاره کرد و ما نیز به پیروی 
از رهبر معظم انقالب، برجام را آتش می زنیم. 

 
هر آنچه الزمه دفاعی منطقه باشد 

به پشتوانه ملت و جوانان متفکر
 انجام می دهیم

ملت  اینکه  بیان  با  اکبرپور  حجت االسالم 
افزود:    هستند،  عالم  مظلومان  مدافع  ایران، 
رهبری  معظم  مقام  که  طور  همان  گفت: 
فرمودند ما هر آنچه که الزمه دفاعی منطقه 
و  ملت  پشتوانه  به  قطع  طور  به  را  باشد 
جوانان متفکر انجام می دهیم و هیچ وقت از 

دشمنان اجازه نمی گیریم.

یف
شر

س :
عک

خالقیت دانش آموزان اسفدن

صدا و سیما-دانش آموزان دبیرستان قدسیه اسفدن، 
کمپوست خانگی تولید کردند. مدیر دبیرستان شبانه روزی 
قدسیه اسفدن  گفت: دانش آموزان دبیرستان قدسیه 
اسفدن  با هدف ارتقای فرهنگ حفظ محیط زیست ، 
کاهش حجم پسماندها  و کمک به شهرداری اقدام به 
تهیه کمپوست خانگی کردند. میرنظامی با بیان اینکه 
روزانه 5 کیلوگرم  زباله تر در این مدرسه تولید می 
شود، افزود: تا کنون 100 کیلوگرم کود کمپوست تولید 
کردیم که مقداری برای فضای سبز این آموزشگاه  
مصرف شده و مقداری هم در بین شهروندان اسفدن 
به فروش رسیده است که درآمد حاصل از این اقدام 

صرف هزینه های جاری  آموزشگاه شده است.

نت
نتر

س :ای
عک

برنامه های موسسات قرآنی 
راهبردی شود

فرهنگ  اداره  کل  عترت  و  قرآن  دفتر  مسئول 
برنامه های  شدن  راهبردی  بر  اسالمی  ارشاد  و 
موسسات قرآنی تاکید کرد. به گزارش ایسنا منطقه 
خراسان جنوبی، محمد جعفری، مسئول دفتر قرآن و 
عترت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی، روز گذشته 
تشکل های  و  موسسات  مدیران  گردهمایی  در 
اظهار کرد: معاونت قرآن و عترت  بیرجند،  قرآنی 
اداره  کل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان جنوبی 
از فعالیت های موسسات و خانه های قرآن پشتیبانی 
در  قرآنی  موسسه  اینکه 74  بیان  با  وی  می کند. 
استان فعالیت می کنند، افزود: 25 موسسه فرهنگی، 

هنری نیز در استان فعال هستند.
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هیئت مدیره انجمن بیماران ام اس خراسان جنوبی  

به اطالع هم استانی های گرامی می رساند: 

انجمن ام اس استان در نظر دارد:
  به همت خیرین عزیز با تامین سبد غذایی 
برای خانواده نیازمندان ام اس شادی را به 

آنها هدیه نماید. 

منتظر یاری سبزتان هستیم

شماره کارت بانک کشاورزی: 
6037707000024111

شماره کارت بانک ملی: 
6037991899881936

شماره کارت بانک قرض الحسنه مهر ایران:  
6063737000007540
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جز به یکی از سه نفر حاجت مبر: به دیندار، یا صاحب مروت، یا کسی که اصالت خانوادگی 
داشته باشد.

                                                                 )تحف العقول ، ص 251( 

056 - 32454577 - 09303102285
خیابان غفاری - نبش غفاری 30 )قربانی( )حتی برای یک لباس(

کارگر برای دامداری نیازمندیم. 09156046934 جناب آقای مهندس علی اکبر نصرآبادی
با اندوه فراوان درگذشت مرحومه مغفوره مادر عزیزتان 
را حضور جناب عالی و خانواده محترم تسلیت عرض نموده

برای آن عزیز سفرکرده علو درجات و برای بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت می نماییم.

موسسه خیریه دانش آموزی امام علی )ع(

مسابقات والیبال کارکنان دولت )ویژه آقایان(
جـام رمضـان

محل ثبت نام: استادیوم آزادی - خانه ورزش 
مهلت ثبت نام: 97/2/25

تاریخ قرعه کشی: 97/2/26
تلفن تماس: 09155614756

ضمنا همایش بزرگ ورزش صبحگاهی
) آقایان و بانوان ( 

سه شنبه 97/2/25  ساعت 6:30 صبح - پارک توحید 

نام رديف 
شماره پالک ثبتی نشاني نام شهر نام ملك استان 

مساحت    
نوع كاربري نوع ملك نوع مالكيت    )متر مربع ( 

قيمت پايه نوع سند 

نوع بهره متصرف 
برداري فعلي 

توضيحات 

اعيان عرصه 
ملكي ، تمليكي ، 
سرقفلي ، اوقافي 

/ غير اوقافي 

ساختمان ، 
آپارتمان ، 

مغازه ، زمين  
ساير 

بانك ، تجاري ، اداري  
مسكوني ، صنعتي  
رفاهي ،آموزشي ، 

ورزشي ، انبار ، مزروعي  
كارگاه ، ساير 

ندارد / دارد
 ) بانكي / 
غير بانكي (

تخليه ، اشغال ، 
بالاستفاده 

خراسان 1
جنوبی 

ساختمان 
تجاری ، 
مسكونی 

فردوس 
فردوس - خیابان 

انقالب نبش 
انقالب 21

2144/3351

 79/43
متر مربع 
کل زمین 
تجاری و 
مسکونی

180
شش تجاری مسكونیساختمان ملكی مترمربع 

تخليه ندارد 6/700/000/000دانگ 

سازه ساختمان  اسكلت 
فلزی - نما آلومينيوم 
وكف سازی سنگ و 
سراميك - سيستم 

گرمايش پكيج ديواری   
دارای  امتياز برق  و آب 

و گاز 

خراسان 2
جنوبی 

زمین ، 
سوله و 

ساختمان 
اداری  

قاین

قاین - حاشیه 
جاده بیرجند - 
مشهد روبروی 
دانشگاه آزاد 
اسالمی قاین 

انتقال مزروعی ، صنعتی سایر تملیکی 1839/1456210003100
شامل ساختمان اداری  تخلیه  ندارد22/000/000/000اجرایی 

سوله و زمین مزروعی 

خراسان 3
جنوبی 

زمين و 
سربیشه سوله 

سربیشه - 
حاشیه جاده 

بیرجند - زاهدان 
جنب هالل احمر 

و اداره راه 
و شهر سازی 

حمل و نقلسایر تملیکی 28/780/779/218458837270
 و انبار داری 

شش 
اشغالندارد5/025/000/000دانگ

به شكل موجود - فروش 
به صورت 100 درصد 
نقدی شامل جدول 

شرايط اقساط نمی باشد 

بانک صادرات خراسان جنوبي در نظر دارد: تعداد 3 واحد از امالک مازاد خود را به شرح 
ذیل از طریق مزایده عمومي به فروش برساند. متقاضیان شرکت در مزایده مي توانند 
 97/2/27 الی   )97/2/20 )پنجشنبه  آگهی  درج  روز  از  بیشتر  اطالعات  کسب  جهت 
نسبت به دریافت اسناد مزایده اقدام وتا پایان وقت اداري )ساعت 14( روز چهارشنبه مورخ 97/3/2 به نشاني بیرجند -  خیابان 
مدرس - نبش مدرس 9 - اداره مرکزي بانک صادرات طبقه اول - دایره تدارکات و ساختمان نسبت به عودت آن اقدام نمایند. 
پاکت هاي پیشنهادي ارائه شده رأس ساعت 10 صبح روز یکشنبه مورخ 97/3/6 در محل فوق با حضور اعضای کمیسیون 

معامالت بانک و متقاضیان خرید مفتوح ، قرائت و برندگان مشخص خواهد شد.
 الزم به ذکراست، اسناد شرکت در مزایده بایستي تا پایان وقت اداری مورخ 97/3/2 ، فقط به دایره تدارکات و ساختمان بانک 

تحویل و رسید اخذ گردد.
توضیحات و شرایط : 

جهت دریافت اسناد مزایده، ارائه اصل فیش واریزي به مبلغ 100/000 ریال به شماره حساب 0101532454002 به نام دایره 
تدارکات و ساختمان بانک صادرات خراسان جنوبي الزامي است. 

مبلغ سپرده شرکت در مزایده معادل 5% قیمت پایه مندرج در آگهي مي باشد که طبق مندرجات اسناد مزایده مي بایست 

اقدام گردد. 
بازدید از امالک و اموال مورد مزایده در روزهاي اداري از ساعت 8 تا 14 فراهم و برای تمامی شرکت کنندگان ضروری مي باشد.

مزایده گذار در رد یا قبول یک یا تمامي پیشنهاد خرید مختار است. 
کلیه امالک با وضع موجود به فروش می رسند.

نحوه دریافت ثمن معامله پس از اعالم برندگان و همزمان با انعقاد قرارداد به شرح جدول ذیل می باشد:

ردیف
 شرایط پرداخت

) گروه (
میزان پرداخت غیر نقدیمیزان پرداخت نقدی

) باقیمانده در اقساط (

1

                 اولویت با پرداخت نقدی ، پیشنهاد غیرنقدی با اولویت پرداخت ، به ترتیب ذیلز
 ) 2-3-4- 5( قابل بررسی خواهد بود

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

بانک صادرات خراسان جنوبي 

آگهي مزایـده )97/1(

لیست امالک مازاد بانک صادرات مدیریت شعب خراسان جنوبی  )مزایده 97/1 (


