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محمد جواد حق شناس:
تقویت توانمندی ها ،

 دشمنی آمریکا را بی اثر می کند 

عارف:
 دولت در ایجاد فاصله با اصالح طلبان

سهیم نباشد 

سردار سنائی راد: 
تحریم سپاه به معنی تحریم

 همه ملت ایران است

 شمخانی: 
تا 13 آبان سال 97 شاهد افول نقش آمریکا 

در منطقه خواهیم بود
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جورج بوش پدر، ترامپ را “الف زن” خواند/ترامپ: داعش هزینه سنگینی برای حمله به ما خواهد پرداخت/حمله دوباره بمب افکن های روسی به مواضع داعش در دیرالزور/سعد الحریری : ایران هیچ جا وارد نمی شود مگر در آنجا خرابی ایجاد کند!/آمریکا 1۰ سال از فناوری موشکی ایران دور است/صفحه 8

جام پیشکسوتان پاسداشت استاد حاج ابراهیم عرب

سرمقاله

  
جای خالی تحلیلگران 
در تصمیم  های استانی

*  اسماعیل هداوندی

   جناب  آقای  استاندار چهارشنبه شب جلسه 
رسیدیم،  شما  خدمت   استان  پژوهش  کمیته 
از  که  کردید  بیان  و  بودید  خسته  بسیار  شما 
انرژی  با  ولی  اید  بوده  متعدد  جلسات  در  صبح 
درستی  به  و  کردید  صحبت  جلسه  در  زیاد 
پیوند  باید  ها  پژوهش  نتیجه  که  نمودید  اشاره 
داشته  آن  بر  اثری  و  مردم  زندگی  با  بخورد 
مهم  جلسه  ما،  جلسه  بعد  فهمیدم  وقتی  باشد. 
دیگری داشتید و عمال از صبح زود تا آخر شب 
از  جدای  اید،  بوده  حاضر  پرچالش  جلسات  در 
جلسات  فضای  به  گفتم،  شما  به  که  خداقوتی 
شود  می  اخذ  آنها  در  که  تصمیماتی  کیفیت  و 
یک  بخواهیم  اگر  اندیشیدم،  هم   شود  نمی  و 
شاخص را به عنوان شاخصی که اثربخشی تمام 
دهد  نشان  را  استان  در  شده  انجام  تالشهای 
انتخاب کنیم، من شاخص تولید ناخالص داخلی 
سرانه را انتخاب می کنم که در آن استان رتبه 
29 را در کشور دارد، ...  )ادامه سرمقاله  در صفحه 2 (

اگر وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی به جزتشکیل جلسات شورای فرهنگ عمومی هیچ 
کار دیگری انجام ندهد باز هم به وظایف خودش عمل کرده است.  )مقام معظم رهبری(

14 آبان ماه که به نام شورای فرهنگ عمومی کشور 
پیش  از  بیش  تا  است  مغتنمی  فرصت  شده  نامگذاری 
توسعه  در  آن  تاثیر  و  عمومی  فرهنگ  اهمیت شورای  به 
های  آسیب  با  مواجهه  در  و  بیاندیشیم  جامعه  اقتصادی 
فرهنگی استان و شهرستان ها، اهتمام جدی برای عالج 
بیماری های فرهنگی منطقه داشته باشیم و با سیاستگذاری 

صحیح و بهره گیری از فرصت های بی بدیل و ظرفیت های ناب فرهنگی استان، 
عادت، سنت ها و روش های غلط فرهنگی را اصالح نماییم. 

درک سرمایه های فرهنگی و پاسداشت آنها و صیانت از میراث فرهنگ عمومی هر 
منطقه و از این رهگذر تدوین و سیاستگذاری مناسبت های تقویمی و تالش برای 
هم آوایی و همگرایی همه دستگاه های فرهنگ برای دستیابی به فرهنگ تراز انقالب 
اسالمی و مقابله با جنگ نرم دشمن با برش استانی از جمله ماموریت های خطیر 

فرهنگی شورای فرهنگ عمومی می باشد و این مناسبت را به اعضای فرهیخته 
و ریاست فهیم شورای فرهنگ عمومی استان تبریک و تهنیت عرض می نمایم.

احمد  محبی- مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی  و دبیر شورای فرهنگ عمومی
                                                          استان خراسان جنوبی         شناسه آگهی: 100928

سرکار خانم لیلی ناصح
با کمال تاسف و تاثر درگذشت پدر عزیزتان بزرگ خاندان 

شادروان حاج ابوالحسن ناصح 
را حضور شما و خانواده محترم تسلیت عرض نموده، برای آن مرحوم آمرزش الهی 

و برای بازماندگان صبر و سالمتی آرزومندیم.
از طرف هیئت تنیس استان خراسان جنوبی

جناب آقای مجتبی ناصح 
و جناب آقای دکتر بهنام باریک بین

با نهایت تأثر و تألم مصیبت وارده را خدمت شما و خانواده محترم تان تسلیت عرض نموده، 
از خداوند متعال برای روح پاک آن مرحوم علو درجات و مغفرت الهی و برای خانواده محترم 

و سایر بازماندگان صبر جمیل آرزومندیم.

مجمع خیرین سالمت استان خراسان جنوبی

جناب آقای حاج علی اکبر فالحی
مدیرعامل محترم مجتمع تولیدی

 کاشی و سرامیک فرزاد
انتخاب شایسته آن شرکت را به عنوان صادر کننده ملی 

در سال 96 که حاصل زحمات جناب عالی و همکاران خدوم 
آن مجموعه می باشد، تبریک عرض نموده 

 توفیق روز افزون شما را از خداوند متعال آرزومندیم.

هیئت مدیره و اعضای تعاونی مسکن
 کانون بازنشستگان آموزش و پرورش خراسان جنوبی

در مکان جدید در خدمت 
همشهریان عزیز 

نشانی:  بلوار توحید 
 نبش توحید 11

مدیریت: اسدزاده 
۰91575652۰1 

افتتـاح 
غذای آماده

 جوجه طالیی

جناب آقای مهندس
 مجتبی ناصح

درگذشت
 پدر گرامی تان

 شــادروان

 حاج ابوالحسن ناصح
 را حضور شما و خاندان محترم 

تسلیت عرض می نماییم.
آگهی مزایده نوبت دوم اجاره واحد مسکونی موقوفه بنگاه خیریه آبلولهپرسنل شرکت معدنی اورانوس

شرح در صفحه آخر

جناب آقای مهندس سنجری 
مدیر کل محترم تعاون ، کار  و  رفاه اجتماعی خراسان جنوبی
با کمال افتخار کسب مقام اول شاخص های عمومی و اختصاصی 

ارزیابی عملکرد در سه سال متوالی
 را که حاصل تعهد، تالش و پیگیری دلسوزانه جناب عالی، همکاران 

و تمامی تعاونگران و کارآفرینان می باشد، صمیمانه تبریک عرض نموده  
توفیق روزافزون تان را از خداوند منان خواستاریم. 

هیئت رئیسه اتاق تعاون خراسان جنوبی  

جناب آقای مهندس قربانی
انتصاب شایسته جناب عالی را به سمت 

 مدیر سازمان تعاون روستایی خراسان جنوبی
که حاصل توانمندی و شایستگی شماست، تبریک عرض نموده 
از درگاه ایزد منان سربلندی و توفیق روزافزون تان را خواستاریم.

مدیرعامل و هیئت مدیره
 اتحادیه شرکتهای سهامی زراعی و تعاونی تولید خراسان جنوبی
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فروش اعتباری دنا ، سمند وسورن آغاز شد 

 فروش اعتباری سه خودروی دنا، سمند و سورن در آبان ماه آغاز شد. براساس این طرح فروش مبلغ پرداختی به شرکت ایران خودرو در جهت خودروهای 
ثبت نامی، معادل بهای کارخانه بوده و سایر مبالغ مربوطه به پرداخت های قانونی و الزامی است. پرداخت های قانونی و الزامی عبارتند از هزینه های 

مالیات بر ارزش افزوده، مالیات شماره گذاری، عوارض شهرداری، بیمه شخص ثالث، پست، خدمات کارت هوشمند و خدمات کارت طالیی است.

سرمقاله

 جای خالی تحلیلگران
در تصمیم  های استانی

* اسماعیل هداوندی

استان  در  که  حالی  در   )1 صفحه  از  سرمقاله  )ادامه   
تالشهای زیادی می شود که نمونه اش کوشش 
بسیار زیاد شما و مسؤوالن قبلی است، ولی می 
بینیم که در این شاخص که پیوند بین تالشها و 
زندگی مردم را نشان می دهد ما در کشور جزء 
آخرینها هستیم! من در جلسه ای که خدمت شما 
بودیم گفتم که ما در حوزه پژوهش استان سردرگم 
هستیم، چون هنوز اولویت ها مشخص نشده که بر 
آن مبنا پروژه های مطالعاتی انجام و به تعریف پروژه 
 های عملیاتی درست منتج شود. ما اولویت هایمان
 را نشناخته بودیم که صنعت فوالد را در استان 
آوردیم و احتماال پروژه مطالعاتی درستی هم برای 
استقرار این صنعت در استان و سود اقتصادی آن در 
بلند مدت نداشتیم و تصمیمی اشتباه گرفتیم و امروز 
شما میراث دار این تصمیم گذشتگان هستید که این 
همه هزینه به استان تحمیل کرده است! مشکل 
پروژه های  و  مطالعاتی  پروژه های  میان   رابطه 
عملیاتی در همین جا نمود پیدا می کند که هم 
خطای ارتکاب را ایجاد می کند )انجام کار غلط( 
درست  کار  ندادن  انجام   ( قصور  خطای  هم  و 
رفته(. دست  از  های  فرصت  هزینه  ایجاد  و 
 جناب استاندار، فشارهای ناشی از کار شما باعث می شود
 که فعالیت های کاری بیش از اندازه ای انجام 
دهید، حضور در 7-8 جلسه و بازدیدهای زیاد شما 
در روز شاید باعث شود که شما به هر مساله ای 
پاسخ سریع دهید و فوری تصمیم بگیرید، در حالی 
که باید عقب بنشینید و با دیدن تصمیم بزرگتر و 
استفاده از اطالعات تحلیلی درست، برخورد آگاهانه 
با مسائل را جایگزین فشارهای مصنوعی تصمیمات 
فوری نمایید. اگر چه شما باید به مسائل گوناگون 
و متنوع  پاسخ ماهرانه و سریع بدهید، اما باید در 
و  عینی   ، ملموس  اطالعات  از  تصمیمات  این 
تحلیلی استفاده شود و مدل تصمیم شما با مدلهای 
پیشنهادی تحلیلگران تکمیل شود. مثال وقتی ما 
زنجیره ارزش توسعه تجارت و توسعه صنعت فوالد 
را در استان تحلیل نکردیم و سود حسابداری و سود 
اقتصادی )سود حسابداری به اضافه هزینه های 
 فرصت( آنرا در بلند مدت نمی دانیم چطور می توانیم
 در چند جلسه تصمیمی مهم در این زمینه اتخاذ 
نه  و  کالمی  اطالعات  با  بیشتر  هم  آن  کنیم، 
ارتکاب. نتیجه اش می شود خطای  تحلیلی! و 
جناب استاندار، ما معضل برنامه ریزی داریم، شما 
اطالعات، اختیار و قدرت دارید )ادامه سرمقاله  در ستون مقابل(

)ادامه سرمقاله( )شما می دانید سیاست های کالن که 

از باال دیکته می شود چیست،و آیا توسعه تجارت و 
فعال شدن مرز اولویت جدی در نگاه تصمیم گیرندگان 
است یا نه! شما از تصمیمات مختلفی که در حوزه های 
 سیاسی، اجتماعی، اقتصادی  برای استان گرفته می شود 
اطالع دارید(  و تحلیل گران زمان و تکنولوژی که فکر 
کنند و تحلیل استراتژیک و بعد تدوین راهبرد انجام 
دهند، مزیت ها را مشخص کنند، موازنه، تناسب و 
استمرار را در بطن راهبردهای استان قرار دهند . بزرگان 
مدیریت توصیه می کنند که یک رابطه کاری میان شما 
و تحلیلگران به وجود  آید تا اطالعات را به اشتراک 
بگذارید و تحلیل گر یاد بگیرد خود را با نیازهای شما 
تطبیق دهد و تحلیلگران در پژوهش هایی وقت گذارند 
که واقعا در اولویت   قرار دارد .  تحلیلگران می توانند 
شما را در برنامه ریزی زمان کمک کنند، اطالعات 
تحلیلی بدهند  ، بر پروژه ها نظارت کنند، مدلهایی برای 
کمک به انتخاب شما تدوین کنند برنامه های اقتضایی 
برای مقابله با اختالالت قابل پیش بینی طراحی کنند 
)مثل مشکلی که گاه  در مرز ماهیرود به جهت  نداشتن 
زیرساخت بوجود می آید( و برای آن دسته که قابل 
پیش بینی نیستند تحلیل های سریع و یکپارچه به کار 
برند. قبول کنید اگر تحلیگران از جریان اصلی اطالعات 
شکل  موثری  همکاری  و  پژوهش  باشند،  دور  شما 
نخواهد گرفت و طبق نکته شما جلسات و پژوهش ها و 
تصمیمات با زندگی مردم پیوند موثری ایجاد نمی کنند. 
کالمی  بیشتر  استان  در  اطالعات  ماهیت  چون 
مدیران  ذهن  در  بیشتر  هم  اطالعات  بانک  است، 
است و وقتی مدیری می رود این حافظه را با خود 
می برد. این موضوع پرمخاطره ای است که  دچار 
پیوند  عمال  و  شوند  می  درست  اطالعات  مضیقه 
شود. نمی  ایجاد  مردم  زندگی  و  تحقیقات  بین 

)نه  تحلیلی  دستیار  که یک  است  این  من  پیشنهاد 
اجرایی( در کنار شما قرار گیرد. این دستیار می تواند 
یک شخص یا گروه باشد ولی بایستی حتما تحلیلگر 
باشد، مدلهای تحلیلی را بداند، فرایند تحلیل، تدوین، 
اجرا و کنترل استراتژی را بداند و تجارب جدی  داشته 
باشند و به معنای واقعی تحلیلگر باشد. دستیار تحلیلی با 
همراهی شما در جلسات  می تواند اطالعات کالمی و 
دست اول را بدست بیاورد، با بکارگیری مدلهای تحلیلی 
مبتنی بر اطالعات درست تصویر بزرگی برای شما خلق 
کند از اثرات مختلف تصمیمات و گزینه های تصمیم، و 
در اختیار شما قرار دهد که به سمت اجتناب از تصمیم 
گیری آنی بروید و تصمیماتی بگیرید که بر طبق نظر شما 
پیوندی با زندگی مردم داشته و اثرش را در استان بگذارد.

ارائه  ضمن  ایران  بیمه  سالمت  سازمان  مدیرعامل 
توضیحاتی درباره قانون الزام بیمه شدگان صندوق همگانی 
این سازمان به دریافت خدمت از بخش دولتی تاکید کرد: 
ما نمی خواهیم مشکلی برای قشر آسیب پذیر ایجاد شود؛ 
به  می توانند  رایگان  بیمه  از  بهره مندی  برای  افراد  این 
کمیته امداد مراجعه کنند، اگر شاخص های کمیته امداد را 
دارا بودند، سازمان بیمه سالمت به آنها ارایه خدمت خواهد 
داشت. به گزارش ایسنا، مهندس طاهر موهبتی با اشاره 
به جمعیت ۴۰ میلیون نفری تحت پوشش سازمان بیمه 
سالمت ایران، گفت: پنج صندوق زیرمجموعه این سازمان 
قرار دارد که شامل صندوق »کارکنان دولت« با پنج میلیون 

و ۶۰۰ هزار جمعیت تحت پوشش، »صندوق روستاییان« 
با ۲۲ میلیون نفر جمعیت تحت پوشش، صندوق »سایر 
اقشار« با یک میلیون و ۴۰۰ هزار جمعیت تحت پوشش 
و »صندوق بیمه سالمت ایرانیان« که قبل از شروع بیمه 
رایگان همگانی چهار میلیون و ۴۰۰ هزار نفر عضو داشت 
و خویش پرداز بودند، اما متاسفانه بعد از اجرای طرح »بیمه 
همگانی رایگان« شاهد مهاجرتی از بیمه ایرانیان به سمت 
صندوق بیمه همگانی بودیم؛ به طوریکه ۵۰ درصد اعضای 
به 11  اعضایش  مقاطعی  در  که  همگانی  بیمه  صندوق 
میلیون نفر نیز رسید، افرادی هستند که از سایر صندوق ها 

به صندوق بیمه همگانی مهاجرت کردند.

وی با بیان اینکه سازمان بیمه سالمت با سازمان تامین 
افزود:  دارد،  همپوشانی  شده  بیمه  میلیون   ۵.۵ اجتماعی 
است  بیشتر  روستاها  در  همپوشانی  میزان  که  چند  هر 
مکاتبه  مشغول  حاضر  حال  در  و  نیست  احصا  قابل  اما 
و پیگیری با سازمان تامین اجتماعی هستیم تا اطالعات 
اما  کنیم،  دریافت  را  همپوشانی  میزان  درباره  نیاز  مورد 
مسلما همپوشانی های دیگری هم با صندوق های مختلف 
باشد.  داشته  وجود  است  ممکن  مسلح  نیروهای  با  حتی 
موهبتی درباره بخشنامه اخیر این سازمان مبنی بر عدم 
امکان دریافت خدمات از بخش خصوصی از سوی بیمه 
شدگان صندوق بیمه همگانی گفت: اوال باید توجه کرد 

که ما تصمیم جدیدی ابالغ نکردیم؛ آنچه که به سراسر 
کشور اعالم شد در حقیقت الیحه دولت به مجلس بود 
الف  بند  و طبق  به مصوبه ای شد  منجر  این الیحه  که 
اعالم  به صراحت  بودجه سال ۹۶  قانون  ماده 17  تبصره 
شده کسانی که بیمه رایگان هستند باید از خدمات بخش 
دولتی و دانشگاهی چه در حوزه سرپایی و چه در بخش 

بستری استفاده کنند. 
دولت  سوی  از  مصوبه ای   ۹۶ ماه  تیر   ۳ در  آن  متعاقب 
از  به نوعی  تاکید شد کسانی که  به موجب آن  صادر و 
بیمه رایگان استفاده می کنند به جز در حوزه دارو باید برای 

دریافت خدمات به بخش دولتی مراجعه کنند.

اقشار آسیب پذیر برای »بیمه رایگان« ابتدا به کمیته امداد مراجعه کنند

معاون وزیر کار درباره اجرای سلیقه ای قوانین مربوط به بانوان 
شاغل گفت: تمام دستگاه های دولتی و کارفرمایان در بخش 
 خصوصی مکلف به اجرای این قوانین هستند.جمشید تقی زاده

 در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به سوالی مبنی بر اجرای 
از جمله کاهش  بانوان شاغل  سلیقه ای قوانین مربوط به 
ساعت کار بانوان دارای شرایط خاص، گفت: قطعا وظیفه 
ما ایجاد امنیت شغلی برای کارگران و امنیت اقتصادی برای 
کارفرمایان است و در این زمینه همه دستگاه ها و کارفرمایان 
مکلف هستند.بر اساس این گزارش، طبق »قانون کاهش 

مشمول  بانوان  خاص«،  شرایط  دارای  بانوان  کار  ساعت 
در  مربوطه  بخش  هماهنگی  با  می توانند  طرح  اجرای 
سازمان، دستگاه یا شرکت خود هر روز یک ساعت زودتر 
از سایر شاغالن، محل کار خود را ترک کنند یا اینکه یک 
ساعت دیرتر در محل کار خود حاضر شوند که ظاهرا برخی 
کارفرمایان بخش خصوصی با تفسیر از تبصره 7 این قانون، 
از اجرای آن امتناع می کنند.وی در این خصوص خطاب به 
کارفرمایانی که از اجرای این قانون امتناع می کنند گفت: 
تمام کارفرمایان اعم از بخش خصوصی و دولتی ملزم به 

اجرای این قانون هستند و در صورتی که از اجرای آن سرباز 
زنند، قطعا برخورد خواهیم کرد.

باره  امور مجلس و حقوقی وزیر کار همچنین در  معاون 
آخرین وضعیت اجرای قانون »برداشت 1.۵ میلیارد دالر از 
صندوق توسعه ملی برای اشتغال« گفت: مراحل بررسی و  
تخصیص این اعتبار به خوبی طی شده و سازمان برنامه و 
بودجه نیز در حال بررسی بیشتر  مراحل تخصیص بودجه 
اشتغال به بخش های مخلتف است.در همین راستا در وهله 

نخست بودجه بخش روستایی در حال تخصیص است.

الزام کارفرمایان به اجرای قوانین مرتبط با بانوان شاغل کارمند ادارات

مبلغ مستمری افزایش یافته مددجویان به 
حساب یارانه واریز نمی شود

رئیس کمیته امداد امام خمینی)ره( از مصوبه جدید دولت درخصوص 
چگونگی واریز مستمری مددجویان خبرداد و گفت: از پایان آبان ماه، مبلغ 
مستمری مددجویان به جای حساب یارانه ای، به حساب مستمری آنها 
واریز می شود.فتاح ادامه داد: هفته گذشته در جلسه کمیسیون اقتصادی 
دولت مصوب شد که از پایان آبان ماه، این مبالغ به حساب مستمری های 
کمیته امداد و مددجویان واریز شود. این موضوع در دولت هم تصویب می 
شود و از ماه آینده دیگر مستمری ها به حساب یارانه ای واریز نخواهد شد 
بلکه به حساب خود مددجویان پرداخت می شود. فتاح ادامه داد: هفته 
گذشته مصوب شد که از پایان آبان ماه، این مبالغ به حساب مستمری 

های کمیته امداد و مددجویان واریز شود. 

هزینه مکالمه، پیامک و اینترنت 
سیم کارت های ایرانی در عراق 

اپراتور اول ارتباطی اعالم کرده در راستای ارائه خدمات ارتباطی ویژه به 
زائران اربعین تعرفه رومینگ بین الملل خود در عراق را کاهش داده که بر 
این اساس تعرفه خدمات پایه )مکالمه، پیامک و اینترنت(، برای مشترکان 
همراه اول به صورت یک جا کاهش می یابد.نگاهی به تعرفه های در نظر 
گرفته شده نشان می دهد که این اپراتور از روز گذشته تا نهم آذر ماه سال 
جاری، تعرفه های تشویقی را به زوار اربعینی ارائه خواهد کرد. روال هم به 
این شکل است که اگر زائران با همان سیم کارت همراه اول خود با ایران 
تماس بگیرند باید دقیقه ای 11۹۰ تومان بپردازند و اگر با آنها تماس گرفته 
شود باید دقیقه ای 7۹۰ تومان بپردازند؛ نرخ مکالمه داخل عراق نیز ۳۹۰ 

تومان در نظر گرفته شده است. 

خدمات بیماران خاص افزایش می یابد

 عضو هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی گفت: در آخرین جلسه شورای 
عالی بیمه در راستای خدمات رسانی به بیماران خاص تصمیمات کارسازی 
گرفته شد.به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر  محمدعلی همتی افزود: در 
شورای عالی بیمه تصمیم بر این شد که هیچ گونه کاهش ارائه خدمتی 
در خصوص بیماران خاص نداشته باشیم بلکه افزایش ارائه خدمات و 
هماهنگی در ارائه خدمات سازمان های بیمه گر به این بیماران در دستور 
کار قرار گرفت. همتی با اشاره به اینکه سازمان تامین اجتماعی در راستای 
هزینه کرد درمان در سه سال گذشته فراتر از )۹ بیست و هفتم( هزینه داشته 
است، افزود: هفته گذشته کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در جلسه ای 
به ارزیابی منابع طرح تحول و چگونگی ادامه طرح پرداخته شد و موضوعات 

مورد بررسی قرار گرفت.

آگهی ابالغ اجرائیه )سند ذمه(
ابراهیم  فرزند  پناهی  مهرداد  آقای  به  وسیله  بدین 
ساکن  مشهد  ملی0946408610صادره  شماره  به 

بیرجند: مدرس، بین مدرس 12 و 14 پالک 168 ابالغ می شود 
که مدیریت شعب بانک مهر اقتصاد خراسان جنوبی مستند به قرارداد 
بانکی شماره943812188606201-93/01/28 جهت وصول مبلغ 
147/374/409 ریال طلب خویش بدین شرح مبلغ 106/137/866 
ریال بابت اصل طلب و مبلغ 11/431/333 ریال خسارت تاخیر تا 
روز درخواست 1396/03/28 به انضمام جریمه دیرکرد تا روز وصول، 
تقاضای صدور اجرائیه علیه شما به عنوان وام گیرنده و غیره را نموده 
اداره  که پرونده ای تحت کالسه 9600167 در این خصوص نزد 
اجرای اسناد رسمی بیرجند تشکیل شده است. نظر به اینکه برطبق 
گزارش مورخ 1396/4/12 مامور اجرا، ابالغ مفاد اجرائیه در نشانی 
فوق الذکر به علت عدم شناسایی آدرس مذکور میسر نگردیده و بانک 
بستانکار آدرس دیگری از شما معرفی ننموده اند، لذا بنا به درخواست 
طلبکار و به استناد ماده 18 آیین نامه اجرا به موجب این آگهی مفاد 
اجرائیه صادره به شما ابالغ و مستفاد از ماده مذکور عملیات اجرایی 
ظرف 10 روز از تاریخ انتشار این آگهی که تاریخ ابالغ نیز محسوب 
می گردد علیه شما ادامه خواهد یافت و به جز آگهی مزایده، آگهی 

تاریخ انتشار: 1396/8/14دیگری منتشر نخواهد شد.
غالمرضا دادی- رئیس اداره اجرای اسناد رسمی بیرجند

دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی فوق العاده )نوبت سوم(
شرکت تعاونی مسکن کانون بازنشستگان آموزش و پرورش خراسان جنوبی

شماره ثبتی: 2583      شناسه ملی : 10360042848
شماره ثبتی: 2583   شماره: 163   تاریخ: 96/8/11     تاریخ انتشار: 96/8/14

جلسه مجمع عمومی فوق العاده )نوبت سوم( شرکت تعاونی مسکن کانون بازنشستگان آموزش و پرورش 
خراسان جنوبی ساعت 9 صبح روز سه شنبه تاریخ 96/8/30 در محل خانه معلم واقع در خیابان قدس شرقی 
برگزار می گردد. از کلیه اعضا دعوت می شود جهت اتخاذ تصمیم نسبت به بررسی موضوع ذیل در این مجمع 
حضور بهم رسانند. ضمنا چنانچه عضوی بنا به دالیلی نتواند شخصا حضور یابد، می تواند همزمان با نماینده تام 
االختیار خویش با هم یک هفته قبل از تشکیل مجمع به دفتر شرکت واقع در خیابان مدرس- خیابان شهید 
تیمورپور- پالک 81 مراجعه و برگ وکالت نامه را تنظیم و برگه ورود به جلسه مجمع را دریافت نمایند. حداکثر 

آرای وکالتی هر عضو سه رای و هر فرد غیر عضو یک رای می باشد. 
دستور جلسه: 1- طرح و بررسی و تصویب اصالح بند ب ماده 12 اساسنامه تعاونی تحت عنوان شرایط 

اختصاصی از: بازنشستگان و شاغلین آموزش و پرورش
به:  شاغلین و بازنشستگان آموزش و پرورش و سایر ادارات و فرزندان آنها

هیئت مدیره تعاونی مسکن کانون بازنشستگان آموزش و پرورش خراسان جنوبی

نتیجه انتخابات کانون کارگران بازنشسته تامین اجتماعی شهرستان بیرجند

به استناد ماده 134 قانون کار و دستور العمل اصالحی 96/4/27 به موجب صورتجلسه مورخ 96/6/28 مجمع 
عمومی عادی و جلسه 96/7/17 هیئت مدیره و سایر مدارک تسلیمی، اسامی و سمت هر یک از اعضای اصلی و 
علی البدل هیئت مدیره و بازرسان منتخب کانون از تاریخ 96/6/28 به مدت 4 سال به شرح ذیل تایید می گردد. 

1- آقای محمد حسین براتی   رئیس هیئت مدیره
2- آقای غالمرضا ایزدی     نایب رئیس هیئت مدیره

3- آقای سید قاسم هاشمی   خزانه دار هیئت مدیره 
4- آقای ابراهیم کامکار دالکه    دبیر هیئت مدیره 

5- آقای علی اکبر خالقی      عضو اصلی هیئت مدیره
6- آقای محمد قاسمی      عضو علی البدل هیئت مدیره

                  7- آقای حسن حسنی مهموئی    عضو علی البدل هیئت مدیره
8- آقای مسعود رمضانی     بازرس اصلی کانون

9- آقای اسداله خیربین     بازرس علی البدل کانون
کانون مذکور به شماره 500-5-12 در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان خراسان جنوبی به ثبت 
رسیده و مطابق اساسنامه کلیه اسناد و اوراق مالی و بهادار و تعهدآور با امضای رئیس هیئت مدیره یا دبیر به 

اتفاق خزانه دار و ممهور به مهر کانون معتبر خواهد بود.
محمد سنجری- مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی

دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده )نوبت دوم(
 شرکت تعاونی مسکن کانون بازنشستگان آموزش و پرورش خراسان جنوبی

شماره: 164       تاریخ: 96/8/11     تاریخ انتشار: 96/8/14
جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده )نوبت دوم( شرکت تعاونی مسکن بازنشستگان آموزش و پرورش خراسان جنوبی ساعت 10 صبح روز سه شنبه تاریخ 
96/8/30 در محل خانه معلم واقع در خیابان قدس شرقی برگزار می گردد. از کلیه اعضا دعوت می شود جهت اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل در این مجمع 
حضور بهم رسانند. ضمنا چنانچه عضوی بنا به دالیلی نتواند شخصا حضور یابد، می تواند حداکثر تا یک هفته قبل از تشکیل جلسه با نماینده تام االختیار خویش با هم 
به دفتر شرکت مراجعه و برگ وکالت نامه را تنظیم و برگه ورود به جلسه مجمع را دریافت نمایند. حداکثر آرای وکالتی هر عضو سه رای و هر فرد غیر عضو یک رای 
می باشد. کلیه اعضای متقاضی عضویت سمت بازرسی می توانند تا یک هفته پس از تاریخ نشر این آگهی به محل دفتر شرکت واقع در خیابان مدرس- خیابان شهید 

تیمورپور- پالک 81 مراجعه و درخواست خود را همراه با مدارک مورد نیاز ارائه نمایند.
دستور جلسه: 1- طرح و تصویب صورت های مالی منتهی به سال 95 پس از ارائه گزارش هیئت مدیره و بازرس 2- طرح و تصویب بودجه پیشنهادی هیئت مدیره 

برای سال 96 3- انتخاب بازرس اصلی و علی البدل برای یک سال مالی
هیئت مدیره تعاونی مسکن کانون بازنشستگان آموزش و پرورش خراسان جنوبی

بدینوسیله به اطالع افراد یاد شده ذیل می رساند از تاریخ انتشار آگهی به مدت 15 روز فرصت دارند تا نسبت 
به مشخص نمودن وضعیت پروانه کسبی خود اقدام نمایند، در غیر این صورت برابر مقررات صنفی پروانه 

نامبردگان ابطال می گردد. 
آدرس: خیابان طالقانی ، طالقانی 3، فرعی 3/8، ساختمان اتاق اصناف )طبقه همکف(

اتحادیه صنف قنادان و شیرینی فروشان بیرجند

رستهنام پدرنام خانوادگینامردیف
خرده فروشی آب معدنی و نوشیدنی گازدارقنبرآریان پورمسعود1
قنادی و شیرینی پزیغالمرضاضیائیزهرا2
کافه تریامحمد حسناشرفیفاطمه3
تولید نبات و آبنبات و آبنبات چوبیغالمحسیناکبریحسن4
قنادی و شیرینی پزیذبیح الهبادی پورمحمد حسن5
کافه تریاعلیجانتقی زادهمحمد حسن6
کافه تریاحسینجعفریرجب7
کافه تریااسحاقخروشیعبدالعلی 8
کافه تریامحمد حسنخزاعی اسفزارعلی 9
خرده فروشی انواع شیرینیغالمرضادانش وری پورفاطمه زهرا10
قنادی و شیرینی پزیاحمدعلیرحمانی درمیانالهام11
خرده فروشی انواع شیرینیعلیرضارخشانی مقدمفاطمه12
تولید نبات و آبنبات و آبنبات چوبیموسیسپهری رادحامد13
قنادی و شیرینی پزیناصرسخائیناهید14
قنادی و شیرینی پزیمحمد حسینسعیدی رادامیر 15
فرآوری و بسته بندی آجیل و خشکبارکلوخشبان حسین 16
قنادی و شیرینی پزیعباسشبانزهرا 17
فرآوری و بسته بندی آجیل و خشکباراسحقشرفی حجت18
آجیل پزی با بودادن آجیل و...علیعباس آبادیرضا 19
قنادی و شیرینی پزیرمضانعجماباذر20
خرده فروشی آب معدنی و نوشیدنی گازدارحسینفنودیرضا 21
خرده فروشی آب معدنی و نوشیدنی گازدارمحمدکیانی علی آبادزهرا22
تولید نبات و آبنبات و آبنبات چوبیموسی مرادیمحمدرضا23
کافه تریاسید علیمنجگانیسید امیر24

سید 25 
محمد علی

تولید نبات و آبنبات و آبنبات چوبیسید موسیموسوی

آگهی مزایده اموال غیر منقول- نوبت اول
 960167 شماره  اجرایی  پرونده  در  اینکه  به  نظر 
به  محکوم علیه محمود رضا کنعانی محکوم است 

پرداخت مبلغ 460/612/728 ریال در حق محکوم له حسین خزیمه 
نژاد و پرداخت مبلغ 20/500/000 ریال بابت حق االجرا در حق 
دولت و با توجه به توقیف ششدانگ پالک ثبتی به شماره 10438 
فرعی از 1554 اصلی بخش 2 بیرجند که حسب نظریه کارشناسی 
ملک واقع در خیابان نرجس - نرجس 6- فرعی 4- پالک 16 که به 
صورت یک واحد آپارتمان در طبقه اول به مساحت اعیانی 99/64 متر 
مربع و اسکلت ساختمان از نوع فلزی و نما سنگ و کاربری مسکونی و 
متعلقات آب و برق و گاز که ارزش ششدانگ از پالک مذکور به مبلغ 
996/400/000 ریال کارشناسی شده است که از طریق مزایده در روز 
شنبه تاریخ 1396/08/27 از ساعت 9 الی 10 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. 10 
درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس  از برنده مزایده دریافت و نامبرده 
مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله 
اقدام نماید در غیر این صورت 10 درصد اولیه به نفع دولت ضبط و 
مزایده تجدید خواهد شد. متقاضیان در صورت تمایل می توانند پنج 
روز قبل از موعد مزایده به این اجرا مراجعه تا ترتیب بازدید آنان داده 

شود. هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود. 

رجبی -  مدیر دفتر اجرای احکام حقوقی دادگستری بیرجند
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 »مرگ بر امریکا «  پاسخ مردم خراسان جنوبی به رئیس جمهور امریکا
گروه خبر-  مردم همیشه در صحنه خراسان جنوبی دیروز در جای جای این استان با حضور در راهپیمایی 13 آبان، به یاوه گوییهای استکبار جهانی جواب دندان شکنی می دهند. مراسم روز 
جهانی مبارزه با استکبار جهانی در 30 نقطه استان آغاز  و اقشار مختلف مردم بویژه دانش آموزان و دانشجویان به یاد شهدای دانش آموز و دانشجو، آرمانهای انقالب اسالمی که مبارزه همیشگی 
با ظلم و استکبار و حمایت از مظلومان جهان است، را فریاد می زنند. شرکت کنندگان با آتش زدن پرچم امریکا و اسرائیل و آدمک ترامپ نفرت و انزجار خود را از این غاصبان به نمایش گذاشتند. 
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مسئوالن  است  قرار  اگر  شهروند  یک  عنوان  به 
ابی  به علت کم  برسند که  نتیجه  این  به  استان 
باید به دنبال صنعت و گردشگری در استان حرکت 
کنیم باید به عرض شما برسانم هرچند که خود 
کنیم  ایجاد  جاذبه  ما  که  بایستی  هستید  آگاه 
متفاوت باشیم این را بخشی خود طبیعت استان به 
ما عطا کرده است ولی ما هم باید اندکی سرمایه 
بال و پر دهیم در  آنها را رشد و  گذاری کنیم و 
کشورهای دیگر یک سر سره ابی درست کرده اند 
هیچ طبیعت و آب وهوایی هم ندارند همان آب هم 
ندارند! اما این خالقیت و تفاوت را به وجود آورده 
اند و مورد استقبال هم شده است ،اما ما باید سرسره 
های  جذابیت  به  باید  ما  کنیم؟خیر  درست   آبی 
کویرمان برسیم ما کدام سایت گردشگری را در 
استان داریم که به چند زبان آماده پذیریش مسافر 
و گردشگران باشد یا در آن هتل ها و مراکز اقامتی 
و بازدید ما یک جا در آن باشد؟؟ امروزه اینترنت 
دنیا را به دهکده جهانی تبدیل کرده است!پس اگر 
می خواهیم استانمان درخششی داشته باشد باید به 

این سمت حرکت کنیم 
910...277
با سالم لطفا فرماندهی انتظامی بیرجند به سئوال من 
جواب دهند که سرعت مجاز درکمربندی بلوار پیامبر 
اعظم و کمربندی شهید ناصری چند کیلومتر هست؟ 
باتوجه به اینکه درتمام مراکزاستانها80کیلومترهست 
ومتاسفانه دربیرجند از60کیلومتر باالترجریمه میکنند
915...247
به نظرم اگه دولت یک لودر و کامیون در اختیار هر 
بخشداری استان قرار میداد و بخشداران بر اساس 
اختیار روستاهایی که  این تجهیزات را در  اولویت 
مشکل کم شدن یا خشک شدن آب قنات دارند 
باالدست  در  با هماهنگی دهیاری  و  میدادند  قرار 
قنات ها بندهای خاکی بزرگی احداث می کردن که 
در موقع بارندگی روان آبها در پشت ان جمع گردد 
هم مشکل بی آبی روستاها و هم مشکل مهاجرت 
روستایان حل می شد اگر زمان الزم برای احداث هر 
بند رو 20روز بگیریم هرسال می توان تعداد زیادی 

از روستاها را نجات داد.
910...182
درهیچ  ای  یارانه  آرد  با  نانوائی  مجوز  االن 
مجوز  پز  آزاد  نانوائی  فقط  نمیدهد  شهرستانی 
تفتان  و  سنگک  و  500تومان  لواش  میدهدکه 
بیش از1500 تومان با این روش مردم از برایشان 

سخت است و یارانه مردم را هم زیاد نمیکنند
915...801
را  مطلب  این  کنید  لطف  خواستم  می  سالم 
جهت  امروز  کنید  چاپ  تان  روزنامه  ستون  در 
به  برگشت  وموقع  رفتم   ... بیمارستان  به  عیادت 
علت لیز بودن مسیر داخل بیمارستان جلوی بوفه 
که وحشتناک لیز می باشد با بچه کوچکم زمین 
 خوردم وسرم شکست ودخترم هم سرش وبینی اش
آسیب دید افراد زیادی در آنجا می گفتند که ما هم 
چندبار می خواستیم زمین بخوریم آیا بیمارستان 
سهل  با  باید  دهد  نجات  باید  را  انسان  جان  که 

انگاری باجان افراد بیگناه بازی کند متشکرم
915...739
با سالم خدمت مردم مذهبی و استان هرسال شاهد 
برای غذاهای  این هستیم که مبالغ بسیار زیادی 
نذری در ایام سوگواری سیدالشهدا ،ساختن مسجد 
و یا جدیدا کمک به کاروانهای اربعین و موارد مشابه 
توسط مردم مومن کمک می شود. باور کنید الزم 
نیست توی هر کوچه یک مسجد یا هیات باشد . 
الزم نیست این همه غذای نذری حیف و میل شود.   
بیایید از این همه اسراف بپرهیزیم . بگذارید از غذای 
امام حسین یک قاشق با برکت به ما برسد ولی در 
عوض این پولها در راه های خداپسندانه تری هزینه 
شود. سالهاست استان ما از خشکسالی رنج می برد و 
بارندگی های جزئی فقط به لطف باروری ابرهاست 
که هزینه گزافی دارد . هرسال با کشتار انسانهای بی 
گناهی مواجه هستیم که در جاده های مرگ استان 
که منتظر اعتبار از پایتخت هستند از بین می روند. 
خودتان قضاوت کنید کمک به غذاهای نذری و ... 
خداپسندانه تر است یا کمک به تامین هزینه باروری 
ابرها یا کمک به تامین هزینه بهسازی جاده های 

مرگ...کمی فکر کنیم به عنوان پیشنهاد صرفا
ارسالی به تلگرام آوا
سالم شهرداری و شورای محترم کمیته محترم انطباق 
فرمانداری جای بسی تعجب است که با ابالغ قیمت 
 های  نجومی منطقه ای جدید توسط شما بزرگوارن ،
رکود  شرایط  در  ساختمانی  پروانه  صدور  هزینه 
 مطلق مسکن و اشتغال چندین برابر شده است !!! 

چه کسی پاسخگوست؟
933...188
جذاب  های  رنگ  از  کنیم  شادتر  را  شهر  بیایید 
استفاده کنیم مکان هایی برای اجرای تئاتر در شهر 
پیش بینی کنیم،ایستگاه هایی ایجاد کنیم به طور 
رنگی  های  آدمک  شهروندان،   برای  خودگردان 
چرا نداریم و یا حداقل در نمایشگاه ها مورد استفاده 
شود،همچنین مکان هایی برای نقاشی مسابقه و 
تفریحات گروهی کودکان نداریم،سرزمین بازی و 
دستگاه های بازی رایانه ای که رویا ما باید باشد!
915...452

اصالحیه

این  در  آبان  شنبه 11  پنچ  روز  گزارش  اساس  بر 
صفحه روزنامه در مورد تاکسیرانان ، یکی از رانندگان 
تاکسی گفته بود 3 درصد از فروش تاکسی را  شرکت 
،مدیر  نیا  داران می گیرد ،شجاعی  تاکسی  تعاونی 
 تعاونی تاکسی داران این گفته را تکذیب و گفت :
شرکت تنها 1 درصد از فروش تاکسی را می گیرد. 

اردوی جهادی در روستای »سیدال« نهبندان

پایان ماراتن هشت روزه رسانه ها 

مردم خراسان جنوبی یک صدا گفتند

در  جنوبی  خراسان  صحنه  در  همیشه  مردم 
صفوف  در  کویری  استان  این  جای  جای 
نمایندگان  مدیران،  دانشجویی،  آموزی،  دانش 
صحنه  به  صدا  یک  همه  استان  مسئوالن  و 
حمایت  اسالم  و  نظام  ارزش های  از  تا  آمدند 
کنند و شعار “مرگ برآمریکا” پاسخی کوبنده 
گزارش  بود.به  ترامپ  یاوه گویی های  بر 
در  مردم همیشه  بیرجند،  از  تسنیم  خبرگزاری 
جای  جای  در  امروز  جنوبی،  خراسان  صحنه 
آبان   13 راهپیمایی  در  حضور  با  استان  این 
به یاوه گویی های استکبار جهانی جواب دندان 
شکن دادند.دیروز روز جهانی مبارزه با استکبار 
جنوبی  خراسان  استان  از  نقطه  در 30  جهانی 
آغاز شد که اقشار مختلف به ویژه دانش آموزان، 
دانشجویان برای آرمان های انقالب اسالمی که 
مبارزه همیشگی با ظلم و استکبار و حمایت از 

مظلومان جهان است را فریاد زدنند.
زدن  آتش  با  راهپیمایی  در  شرکت کنندگان 
پرچم آمریکا و اسرائیل و آدمک ترامپ نفرت و 
انزجار خود را از این غاصبان به نمایش گذاشتند 
و از آن جایی که شعار همیشه مردم ما “مرگ 
و  ظلم  نابودی  تا  فریاد  این  است  آمریکا”  بر 

استکبار همچنان طنین انداز خواهد بود.
بر علیه  را  تا خشم خود  بودند  آری همه آمده 
استکبار جهانی اعالم کرده و با حضور گسترده 
و  ترامپ  یاوه گویی های  به  کوبنده  پاسخ  خود 

تحریم های او علیه سپاه داشته باشند.
آموزانی که دیروز  از دانش  به راستی بسیاری 
در راهپیمایی حضور داشته و فریاد سر می دادند 
ایام جنگ و انقالب را تجربه نکرده بودند اما 

در این مراسم حال و هوای انقالب اسالمی را 
درک کرده و انگیزه آنها برای حرکت در جهت 
آرمان های انقالب اسالمی دو چندان شده بود.

13 آبان روز آگاهی
و دشمن شناسی است

آبان   13 راهپیمایی  کشور  سراسر  با  همزمان 
با حضور تشکل های دانش آموزی و مردمی با 

فریادهای استکبارستیزی در مسیر خیابان های 
شهید فهمیده، شهید بهشتی و شهید مطهری 
شهر خوسف برگزار شد.امام جمعه خوسف در 
مراسم راهپیمایی 13 آبان با اشاره به سه رویداد 
مهم این روز گفت: 13 آبان روز آگاهی و دشمن 

شناسی است و آنچه امروز دانش آموزان ما باید 
با  مبارزه  والیت،  از  پیروی  کنند  توجه  آن  به 
استکبار، دشمن شناسی و موضع گیری نسبت 
به دشمن و در رأس آنها آمریکاست و اگر در 
برابر ظلم سکوت کنیم شکست خواهیم خورد.

استکبار  مورد  در  شاهبیکی  االسالم  حجت 
مسئله  یک  ستیزی  استکبار  افزود:  ستیزی 
جزو  و  است  عقالنی  و  ملی  قرآنی،  دینی، 

ممتازی  جایگاه  و  ماست  اعتقادات  و  آرمان ها 
که کشور ما در منطقه و جهان پیدا کرده باید 
در  بماند.وی  باقی  الگو  و همچنان  حفظ شود 
مورد خوی استکباری و شیطانی آمریکا افزود: 
جمهور  رئیس  ترامپ  و  نشده  عوض  آمریکا 
و  داده  نشان  را  آمریکا  واقعی  چهره  آمریکا 
و  ندارد  قبل  جمهورهای  رئیس  با  فرقی  هیچ 
به حرف بعضی که القاء می کنند آمریکا عوض 
شده نباشید چون یک جریان شیطانی را دنبال 
می کند.شاهبیکی اشاره ای هم به جریان تحریم 
از سوی  ایران  اسالمی  انقالب  پاسداران  سپاه 
در  آمریکا  موضع گیری  گفت:  و  کرد  آمریکا 
مقابل سپاه ایران نشان داد که همه مردم، نظام 
مدافع  ایران  کشور  خارج  و  داخل  مسئوالن  و 
و پشتیبان و همراه سپاه هستند و این نیرو با 
صالبت تر از گذشته به کار خود ادامه خواهد داد.

و  آموزی  دانش  سازمان  بیانیه  سرود،  اجرای 
اجرای نمایش ایران و آمریکا و قرائت قطعنامه 
این  برنامه های  دیگر  از  راهپیمایی  سراسری 

مراسم بود.

اگر امروز با آمریکا مبارزه نکنیم
در حقیقت به قرآن عمل نکرده ایم

مبارزه  ملی  روز  آبان   13 راهپیمایی  مراسم 
استان  سراسر  با  همزمان  جهانی  استکبار  با 
خراسان جنوبی در شهرستان فردوس با حضور 
فرهنگیان  آموزان،  دانش  نظیر  کم  و  گسترده 
شد.راهپیمایان  برگزار  مردم  مختلف  اقشار  و 

در حالی که شعارهای مرگ بر آمریکا و مرگ 
ازمردم مظلوم فلسطین،  اسرائیل و حمایت  بر 
بحرین، یمن فریاد می کردند مسیر میدان 15 
خرداد تا مصالی بزرگ امام خمینی را پیمودند.

امام جمعه فردوس در این مراسم گفت: شعار 
مرگ بر آمریکا به فرموده امام راحل اظهار تنفر 
شیطانی  سیاست های  و  آمریکا  دولتمردان  از 
و  دشمنی  کشور  این  مردم  با  ما  و  است  آنان 
مشکلی نداریم.حجت االسالم محمدرضا بابایی 
تصریح کرد: قرآن کریم ما را امر به مبارزه با 
استکبار کرده و اگر امروز در مقابل سیاست های 
قرآن  به  حقیقت  در  نکنیم  مبارزه  استکبار 
با آمریکایی  عمل نکرده ایم.وی تاکید کرد: ما 
مخالفیم که اسرائیل را حمایت می کند طالبان 
مردم  کشتار  از  و  آورده  وجود  به  را  داعش  و 
مظلوم فلسطین، یمن، بحرین و میانمار حمایت 
کرد:  خاطرنشان  فردوس  جمعه  می کند.امام 
تحلیل  را  جهان  و  انقالب  تاریخ  باید  جوانان 
چه  جهانی  استکبار  و  آمریکا  بدانند  تا  کنند 
از  یا  و  داده  انجام  ملتها  علیه  جنایت هایی 
دولت های وابسته حمایت کرده اند.بابایی با بیان 
اینکه دولتمردان آمریکا با اصل نظام اسالمی 
در ایران مشکل دارند افزود: بدعهدی های آنان 
هیچ  به  آمریکائی ها  که  داد  نشان  برجام  در 

عنوان قابل اعتماد نیستند.

ایستادگی در برابر دشمن بها دارد

با  انصارالرضا)ع( خراسان جنوبی  فرمانده سپاه 

جهانی  استکبار  برابر  در  ایستادگی  اینکه  بیان 
و  ظلم  برابر  در  ایستادگی  گفت:  ندارد  پایانی 
ستم بها دارد که بهای آن جوانانی مانند شهید 
حججی و فهمیده بودند.سردار علی قاسمی در 
اظهار  آبان   13 راهپیمایی  برگزراری  حاشیه 

هستیم  محرم  و  رمضان  فرزندان  ما  داشت: 
برابر  در  که  است  امام حسین)ع(  ما  الگوی  و 
یار   72 با  و  تنها  دشمن  لشکر  نفر  هزار  هزار 
در  ما  اینکه  بیان  با  کرد.وی  ایستادگی  واقعی 
برابر ظلم ایستادگی کرده  و این روز برای مردم 
ایران یوم اهلل است افزود: وقتی در برابر استکبار 
آن  بهای  و  بدهیم  باید  هم  هزینه  می ایستیم 

شهید  و  حججی  شهید  مانند  عزیزی  جوانان 
فهمیده هستند.

نفوذ معنوی ما دور میز ترامپ 
و کاخ سفید می چرخد

جنوبی  خراسان  انصارالرضا)ع(  سپاه  فرمانده 
 19 از  پاسداران  سپاه  آمریکا  نظر  از  گفت: 
اما  است  شده  تحریم   58 سال  ماه  فروردین 
داشته  تاکنون  که  پیشرفت هایی  به  توجه  با 
و  نداشته  اثری  هیچ  تحریم ها  این  می بینیم 
ندارد چون پشتوانه ما همین نیروهای مردمی 
این  به  سپاه  که  هستند  جهان  مردم  و  ایران 
افتخار می کند.قاسمی افزود: امروز نفوذ معنوی 
ما دور میز ترامپ و کاخ سفید می چرخد و امروز 
جوانان دانش آموز و دانشجوی ما حامی اسالم 

و انقالب اسالمی هستند.

نوجوانان  و  جوانان  رنگ  پر  حضور 
امیدوار کننده است

استاندار خراسان جنوبی نیز در حاشیه برگزاری 
خبرنگاران  جمع  در  ماه  آبان   13 راهپیمایی 
اظهار داشت: حضور پررنگ جوانان و نوجوانان 
بیان  با  است.مروج الشریعه  امیدوارکننده 
و  آموزان  دانش  مانند  ما   جوانان  امروز  اینکه 
را  موضوع  اهمیت  انقالب  دوران  دانشجویان 
با  مستقیمی  ارتباط  حضور  این  و  کرده  درک 
استکبارستیزی دارد افزود:  امروز مردم خراسان 
بار دیگر  با حضور پر رنگ خود در راهپیمایی 

بستند.وی  میثاق  شهدا  و  امام  آرمان های  با 
در  دانشجویان  و  آموزان  دانش  داشت:  اظهار 
نقش  اسالمی  انقالب  مختلف  صحنه های  
خود  پشتیبانی  هم  امروز  و  کردند  آفرینی 
کشیدند  جهانیان  رخ  به  را  انقالب  و  نظام  به 
مانند  را  حماسه  این  محوریت  خوشبختانه  که 

همیشه جوانان بر عهده داشتند.

نسرین کاری- جمعه 12 آبان بیست و سومین 
پایان  خود  کار  به  کشور  مطبوعات  نمایشگاه 
داد.  امسال بیش از  400 هزار نفر از نمایشگاه 
مطبوعات بازدید کرده و به طور میانگین روزانه 
قول  به  آمدند.  مصلي  به  نفر  هزار  بر 45  بالغ 
روابط عمومی نمایشگاه مطبوعات حضور مردم 
در نمایشگاه مطبوعات امسال حدود 30 درصد 
رشد داشته که شاید مهم ترین دلیل این افزایش 
مخاطبان، اقبال بیشتر خانواده ها براي حضور در 
نمایشگاه و البته حضورهاي گروهي مدارس و 
دانشگاه ها بوده است. این در حالي است که از 
نظر حضور مسئوالن دولتي، نمایندگان مجلس، 
چهره هاي سیاسي، اجتماعي هم بر اساس آمار 
روابط عمومي مصلي، به طور میانگین نمایشگاه 
هر روز از 25 نفر میزباني کرده و این گروه به 
طور متوسط حدود 2 ساعت مهمان نمایشگاه 

بوده و در شبستان مصلي حضور داشته اند.

رسانه هاي برتر و فعال بیست و سومین 
نمایشگاه مطبوعات معرفي شدند

اختتامیه  در  فارسي  ادب  و  زبان  فرهنگستان 

برندگان  مطبوعات  نمایشگاه  و سومین  بیست 
اعالم  را  نویسي  درست  جایزه  پنجمین  نهایي 
جایزه  سیاستگذاري  شوراي  جلسه  در  کرد. 

که  هایي  روزنامه  شد  مقرر  نویسي  درست 
اختالف میانگین امتیازشان نسبت به رتبه یک 
جایزه  مشترکا  است،  نمره  یک  از  کمتر  دو،  و 

را دریافت کنند.همچنین مقرر شد روزنامه هاي 
هاي  رتبه  با  امتیازشان  اختالف  که  نیز  بعدي 
یک و دو، کم است شایسته تقدیرشناخته شوند 

جلدي  پنج  دوره  یک  تقدیر،  لوح  بر  عالوه  و 
 دانشنامه ادبي از طرف فرهنگستان دریافت کنند.

حضور هزار رسانه در نمایشگاه امسال
معاون مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 
در  این مراسم بیان کرد:  هزار رسانه در قالب 

600 غرفه در نمایشگاه امسال حضور داشتند و 
یکی از ویژگی های نمایشگاه که آن را برجسته تر 

از سابق می کند این است که نشست های قابل 
توجهی در آن برگزار شد که عمده این نشست ها 
توسط خود اصحاب رسانه در تاالرهای گفت وگو 
برگزار شد که به 400 عنوان نشست می رسید.

حسین انتظامی  با بیان اینکه  بالغ بر هشت هزار 
عنوان رسانه مجوز دارند، 2800 عنوان رسانه به 
سایت ها و مابقی به رسانه های چاپی تعلق دارند 
و به نوعی 24 درصد رسانه ها برخط هستند، این 

نسبت در ابتدای دولت سه درصد بود. 

برای  که  لغت هایی  از  انتقاد حدادعادل 
خنده به فرهنگستان نسبت می دهند

حداد عادل یکی از برکت های جشنواره مطبوعات در 
پنج سال اخیر را توجه ویژه به زبان فارسی برشمرد 
و گفت: زبان ابزار اصلی کار رسانه هاست؛ بنابراین 
توجه و اهتمام درست نویسی از بایستگی های مهم 
رابطه  اینکه  بیان  با  است.او  مطبوعات  حوزه  در 
مستقیمی بین اقتدار ملی و اقتدار زبان و ادبیات هر 
ملت وجود دارد، تصریح کرد: هر چه انضباط زبانی 
بیشتر باشد، انضباط فکری هم بیشتر می شود و بین 
این دو یک رابطه دوسویه وجود دارد. عالوه بر این 

هویت ملی ما هم بستگی به حفظ زبان و پاسداری 
فرهنگستان  گفت:  عادل  دارد.حداد  ما  ادبیات  از 
زبان و ادبیات فارسی آماده است برای هر یک از 
مطبوعات و رسانه ها که مایل به برگزاری دوره 
تخصصی باشند اقدام کند.وی در عین حال با انتقاد 
از برخی خبرها که به خروجی فرهنگستان زبان و 
ادبیات فارسی نسبت داده می شود، گفت: گاهی در 
رسانه ها و غالبا در فضای مجازی به فرهنگستان 
و ادبیات فارسی جفا می شود و لغاتی که مصوب 
به  خنداندن  برای  برخی ها  نیست  فرهنگستان 
فرهنگستان نسبت می دهند که روح ما از آن خبر 
فرهنگستان  به  داریم  انتظار  مطبوعات  از  ندارد. 
کمک کنند، این کمک، کمک به زبان فارسی 
است که هویت ملی و پرچم فرهنگ ما در همه 
جهان و سرتاسر تاریخ بوده و خواهد بود.در حین 
صحبت های حداد عادل، معترضان پدیده مشهد، 
کاسپین و پالسکو برای دقایقی اعتراض خود را 
نشان دادند که رییس فرهنگستان زبان و ادبیات 
فارسی در پاسخ به اعتراض آنها، گفت: من سکوت 
کردم که صدای شما شنیده شود، شما هم سکوت 

کنید که صدای ما شنیده شود.

 ایستادگی در برابر استکبار پایان ندارد

عکس:کرمی
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اپل به وجود خطوط اضافه در صفحه اپل واچ 3 اعتراف کرد

براساس گزارش داخلی از شرکت اپل که برای کارشناسان فرستاده شده، اپل وجود خطوط زائد روی صفحه برخی 
از ساعت های هوشمند نسل سوم اش را تایید کرده است. طبق این گزارش، خطوط تنها در مدل های بدون درگاه 
سیمکارت مشاهده شده است چراکه در ساعت های سیمکارت خور اپل، صفحه نمایش متفاوتی به کاربرده شده است.
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یادداشت

سه گانه سیزده آبان

* کدخدایی

که  روز  یک  نه  ایران  تاریخ  در  آبان  سیزده 
و  درد  که  روزهای  سرنوشت ساز.  است  روزهایی 
را در دل  الم، شور و هیجان و عشق و معرفت 
از  و  برسد  تکامل  به  تا  گرفت  قربانی  داشت. 
نماد  با  مبارزه  به  استکبار  داخلی  با عمال  مبارزه 
استکبار صعود کند. و هم ازاین روی بود که تبعید 
و شهادت مقدمه ای شد برای تسخیر النه شیطان 

بزرگ و برگشت کید دشمن به خود.
شهروندان  تحقیر  وقتی   ۱۳۴۲ سال  آبان  در 
ایران آن هم توسط مدعیان حقوق بشری صورت 
قانونی پیدا کرد، فریاد دفاع از مردم ایران سر داده 
شد که البته پاسخ تبعید بود و دهان دوختن. به 
جرم دفاع از برابری حقوق مردم تبعید روا داشته 
شد و سنگ ها بسته و سگ ها رها شدند. و او )ره( 
جرمش این بود که فریاد برآورد: ملت ایران را از 

سگ های آمریکایی پست تر کردند.
آمریکایی  بعد سگ های  افسوس که ۱۵ سال 
آزادی  از  دفاع  به جرم  را  مرزوبوم  این  نوجوانان 
قتل عام کردند. نوجوانانی که به دنبال نور بودند و 
آفتاب را فریاد می زدند. و بار دیگر ۱۳ آبان دوباره 
در کانون توجه واقع شد به گونه ای که قافله ساالر 
دور از وطن خروشید که: »... عزیزان من صبور 
با  نزدیک است و خدا  نهایی  پیروزی  باشید، که 
صابران است ... ایران امروز جایگاه آزادگان است.
و وقتی که قول او محقق شد و پیروزی حاصل 
گردید، فرزندان ۴۲ در ۱۳ آبان بر بنای استکبار 
خروشیدند و انقالبی دیگر خلق کردند. انقالبی بی 
نظیر که دشمن را به عقب واداشت و اسرار مگوی 
دشمن را فاش ساخت. انقالبی بزرگ تر از انقالب 
اول. و فرزندان قافله ساالر انقالب ثابت کردند که 
ایران به حق جایگاه آزادگان است. و بیشتر اینکه 
این  در  که  ساخت  فاش  دشمن  سنگرهای  فتح 
سال ها چه بر سر ملت عزیز ایران رفته و چگونه 
منافع آنان قربانی مطامع استکبار شده بود. و اما 
 ۱۳ گانه  سه  که  بود  انقالب  فرزندان  پاسخ  این 
آبان را در قلب تاریخ مبارزه با استکبار جای داد، 

سه گانه ای که هیچ گاه فراموش نخواهد شد.

خواندنی ها

مشهورترین برج های جهان

1-برج گاالتا:برج گاالتا، برج سنگی مربوط به 
قرون وسطی است که در ناحیه گاالتا در استانبول ترکیه 
قرار دارد. این برج که یکی از برجسته ترین بناهای 
دیدنی شهر است، 67 متر ارتفاع دارد و نوک استوانه ای 
آن سر به آسمان کشیده است. این برج در سال ۱۳۴8 
به عنوان بخشی از سنگرکشی دور مستعمره جنوا در 
قسطنطنیه ساخته شد. امروزه رستوران و کافه ای در 
طبقات باالیی برج وجود دارد که چشم اندازی تماشایی 

از استانبول و تنگه بسفر ارائه می دهد.
2- برج های سوانتی:سوانتی شمالی ترین 
کشت  مزارع  از  سرزمینی  است،  گرجستان  استان 
ذرت، روستاهای کوچک و برج های باستانی. این 
برج های معروف برای دفاع در مقابل قبایل شمالی 
و ریزش بهمن ساخته شد. هر خانواده سوانتی معمواًل 
برج مخصوص خود را داشت. قدیمی ترین برج های 

سوانتی مربوط به قرن نهم بعد از میالد می شود.
3- دو برج بولونیا :دو برج معروف بولونیا در 
اند که  ایتالیا به اسم خانواده هایی نامگذاری شده 
ساخت این دو برج بین سال های ۱۱09 تا ۱۱۱9 به 
آن ها نسبت داده می شود. برج آسینلی با ارتفاع 97.۲ 
متر بلندترین برج در بولونیا است. برج گاریسندا در ابتدا 
60 متر ارتفاع داشت ولی در قرن چهاردهم به ۴8 متر 

کاهش پیدا کرد تا امنیت بیشتری پیدا کند.
4-. منار جام: منار جام که در نقطه ای دورافتاده 
در غرب افغانستان قرار دارد، در قرن دوازدهم به عنوان 
بخشی از یک مسجد ساخته شد. این مسجد در سیلی 
شدید از بین رفت و محل اطراف منار نیز بعدها توسط 
مغول ها نابود شد. با در نظر گرفتن این موضوع و 
شرایط آب و هوایی نامساعد، پابرجا ماندن این برج 

مرتفع 6۲ متری شبیه به معجزه است.
5- برج بلم:برج بلم در اوایل قرن شانزدهم به عنوان 
بخشی از سیستم دفاعی برای محافظت از شهر لیسبون 
ساخته شد. این نقطه شروع برای خیلی از ناوبرها بود که 
به دنبال کشف مسیرهای تجاری جدید بودند و تبدیل به 

اثری تاریخی از عصر کاوش پرتغال شده است.
6-قطب منار:قطب منار در هندوستان به دستور 
قطب  الدین آیبک اولین حاکم مسلمان دهلی در سال 
داشت  قصد  ایبک  قطب الدین  شد.  ساخته   ۱۱9۳
مناری بلندتر از منار جام در افغانستان بسازد و در زمان 
مرگش تنها پایه آن تکمیل شده بود. جانشینان او 
ساخت منار را ادامه دادند و بلندترین طبقه آن باالخره 
در سال ۱۳86 کامل شد. این منار 7۲ متر ارتفاع دارد 
و ۳79 پله برای رسیدن به نوک آن وجود دارد. قطب 

منار بلندترین منار آجری جهان است.
7-سه پاگودا:سه پاگودا در ۱.۵ کیلومتری شمال 
غربی شهر باستانی دالی در چین قرار گرفته، و یکی 
بناهای بودایی در چین هستند که علی رغم متحمل 
شدن چندین فاجعه انسانی و طبیعی، همچنان به خوبی 
سالم باقی مانده اند. پاگودای میانی که بین سال های 
8۲۴ تا 8۴0 میالدی به وسیله پادشاه کوان فنگیو 
ساخته شد، 69.6 متر ارتفاع دارد و یکی از بلندترین 
پاگوداها در چین است. دو پاگودای دیگر حدود یک قرن 

بعد ساخته شدند و ۴۲.۱9 متر ارتفاع دارند.
8- برج سی ان :واقع شده در مرکز شهر تورنتو، 
برج سی ان یکی از مشهورترین نمادهای کانادا است. 
این برج ارتباطی از سال ۱97۳ تا ۱976 به وسیله 
با  راه آهن »کندین نشنال« ساخته شد و  شرکت 
۵۵۳.۳۳ متر ارتفاع، برای بیش از ۳0 سال بلندترین بنا 
در جهان بود تا اینکه برج دوبی رکورد آن را شکست.

9- مناره ملویه :مناره ملویه بخشی از مسجد 
از  یکی  مسجد  این  است.  عراق  در  سامرا  جامع 
بزرگترین مساجد در جهان است. مناره ملویه در ابتدا 
به وسیله پلی به مسجد متصل بود. این مناره بین سال 
های 8۴8 تا 8۵۲ میالدی با ماسه سنگ ساخته شد 
و به خاطر طراحی مخروطی مارپیچ صعودی خود، در 
میان دیگر مناره ها منحصر به فرد است. این برج ۵۲ 
متر ارتفاع دارد. در سال ۲00۵ شورشیان بخش باالیی 

برج را منفجر کردند.
10-بیگ بن:برج ساعت بیگ بن که تقریباً ۱۵0 
سال پیش ساخته شد، یکی از مشهورترین جاذبه های 
توریستی در لندن است. نام بیگ بن در واقع نه به خود 
برج ساعت، بلکه به ناقوس ۱۳ ُتنی درون برج اشاره 
دارد و نام خود را از ِسر بنجامین هال گرفته است که 
برای اولین بار این ناقوس را سفارش داد. بیگ بن 

سومین برج ساعت ایستاده در جهان است.
11- برج ایفل: برج ایفل نماد فرانسه و یکی 
از معروف ترین نمادها در جهان است. این برج به 
برای  ورودی  طاق  عنوان  به  ایفل  گوستاو  وسیله 
نمایشگاه بین المللی پاریس در سال ۱889 ساخته 
شد. با ارتفاع ۳00 متری، ایفل تا سال ۱9۳0 مرتفع 
ترین برج جهان بود، تا اینکه ساختمان کرایسلر 
ساخته شد. از زمان ساخت این برج، بیش از ۲00 
میلیون نفر از برج ایفل دیدن کرده اند تا تبدیل 

به پربازدیدترین بنا در جهان شود.

عکس ها :قاسمی 

از گوشه کنار 

ابتکار یک شرکت ژاپنی برای 
ترک سیگار

به کارمندان غیرسیگاری  ژاپنی  یک شرکت 
این  به  داد  تشویقی  مرخصی  روز  شش  خود 
از  باالتر  اندکی  آنها  کاری  زمان  که  علت 

آنهاست. سیگاری  همکاران 
 ۱۲0 با  که  شرکتی  سی   ان  آی  پیاال، 
است  فعال  اینترنتی  بازاریابی  زمینه  در  کارمند 
برنامه  این  توکیوست،  در  آن  مرکزی  دفتر  و 
یکی  که  کرد  آغاز  زمانی  و  سپتامبر  ماه  را 
غیرسیگاری  همکاران  اینکه  از  کارمندانش  از 
سیگار  برای  مدام  و  کنند  می  کار  کمتر  او 
شوند،  می  بلند  خود  میز  پشت  از  کشیدن 
کمتر  گذشته  به  نسبت  ژاپنی ها  کرد.  شکایت 
این  در  اجتماعی  فشار  اما  کشند  می  سیگار 
دخانیات  استعمال  از  جلوگیری  برای  کشور 
اعالم  بر  بنا  است.  غربی  کشورهای  از  کمتر 
درصد   ۲8 حدود  جنوبی،  کره  بهداشت  وزارت 
مردان و 9 درصد زنان ژاپنی سیگاری هستند. 
 ۱0 از  بیش  و  مردان  از  نیمی  پیش،  ۲0 سال 

بودند. ژاپنی سیگاری  زنان  درصد 

برداشت زرشک 
در خراسان جنوبی

ایرنا - خراسان جنوبی با دارا بودن ۱۵ هزار و ۱۳ 
هکتار باغ زیر کشت زرشک و تولید ساالنه ۱8 هزار 
تن محصول، بیش از 98 درصد زرشک ایران را در 
اختیار دارد. برداشت این محصول به تازگی در نقاط 
مختلف این استان آغاز شده است. ایران در عرصه 
و  زرشک  کننده  تولید  بزرگترین  جهانی  تجارت 
خراسان جنوبی تولید کننده عمده این محصول است، 
شهرستان زیرکوه رتبه نخست تولید این محصول را 
نه تنها از نظر تولید بلکه به لحاظ خرید و فروش انواع 

زرشک پفکی و معمولی داراست

عکاسخونه 

تاریخ  از  بیرجندی  عبدالعلی  الدین  پیشه ور - نظام 
تولدش اطالع دقیقی در دست نیست و درباره مذهب 
و  حنفی  را  وی  برخی  دارد.  وجود  بحثهایی  نیز  او 
قمری(,  هجری   9۳۴ )وفات  دانسته اند.  شیعه  برخی 
و  نهم  سده های  مشهور  شناس  ستاره  و  ریاضیدان 
علوم  اهم شاخه های  در  که  بود،  قمری  دهم هجری 
اسالمی تبحر داشته و به شهادت آنچه از آثارش که 
قلم زنی  زمان خویش  فنون  اکثر  در  رسیده،  به دست 
عبدالعلی  الدین  نظام  وی  کامل  نام  است.  کرده 
فاضل  القاب  با  را  او  و  است  حسین  محمدبن  بن 

نامیده اند.  نیز  بیرجندی  محقق  و  بیرجندی 

بهره بردن از استادان بزرگ

بهره  بزرگی  استادان  محضر  از  بیرجندی  عبدالعلی 
کاشانی،  جمشید  غیاث الدین  نزد  را  حدیث  علم  برد. 
کاشی،  الدین  معین  منصوربن  نزد  را  حکمی  فنون 
همکار غیاث الدین جمشید کاشانی، و سایر علوم را نزد 
کمال الدین قنوی آموخت . مال مسعود شروانی و سیف 
الدین تفتازانی نیز از استادان او به شمار می روند. وی 
وی  آرامگاه  یافت.  وفات  قمری  9۳۴ هجری  در سال 
در روستای بجد از توابع شهرستان بیرجند، واقع است.

و  ریاضیات  زمینه  در  بسیاری  تالیفات  دارای  وی 
ستاره شناسی به زبانهای فارسی و عربی بوده که برخی 
نگهداری  هند  و  انگلستان  کتابخانه های  در  آنان  از 
فارسی،  به  اسطرالب،   : از  عبارتند  وی  آثار  می شوند. 
اسطرالب  معرفت  در  باب  بیست  نامهای  به  را  آن  که 
و تحفه حاتمیه نیز معرفی کرده اند. این اثر در جمادی 

رساله  این  از  نسخه ای   . نوشته شده است   900 االولی 
در موزه بریتانیا نگهداری می شود.

امروز  تا  که  خطی  نسخ  فهارس  در  آنچه  طبق  اّما 
منتشر شده و در آنها از آثار بیرجندی گزارش داده اند، 
می توان به موارد زیر اشاره کرد و از زوایای مختلف به 

طبقه بندی آنها پرداخت.

موضوع بندی آثار بیرجندی

نجوم و احکام نجوم
تحفۀ حاتمیه، موسوم به رساله در اسطرالب یا بیست 
باب در معرفت اسطرالب - بیست باب در معرفت تقویم 
تام-الحاشیه علی شرح الملخص-رساله فی صنعه آالت 
اسطرالب-شرح  معرفت  در  باب  بیست  الرصد-شرح 
سلطانی  جدید  زیج  الهیئه-شرح  فی  النصیریه  التذکره 
یا شرح زیج الغ بیگ یا شرح مفصل زیج سلطانی-شرح 
مختصر  شرح  المجسطی-  تحریر  شرح  یا  المجسطی 
الهیئه- المختصر فی بیان آالت الرصد- رساله در سعد و 

نحس کواکب-رساله در هیئت- فایدۀ نجومی.
جغرافیا: ابعاد و اجرام، مساحت سطوح اجسام، بدایع 
و  البلدان  عجایب  االجرام،  عجایب  اقلیم،  هفت  آثار 
مسالک  و  علوی،  اجرام  اوضاع  و  سفلی  اجرام  الجبال، 

و ممالک-ترجمۀ تقویم البلدان ابوالفداء .
فن  یا  کشاورزی نامه  یا  فالحت  معرفت  کشاورزی: 

کشت و زراعت و ارشاد الزراعه.
منطق: شرح آداب المناظره یا آداب العضدی.

علوم قرآنی و ادعیه: شرح الدّر النظیم فی خواص 
القرآن الکریم- قواعد الدعاء- ادعیۀ قرآنی یا ادعیۀ قرآن.

الفوائد  شرح  الحساب-  فی  الشمسیه  ریاضی:شرح 
البهائیه فی القواعد الحسابیه.

صرف:حاشیه المختصر فی الصرف.
فقه: شرح النقایه مختصر الوقایه.
طالع بینی: رساله در طالع بینی.

امروز  که  است  خوشوقتی  و  افتخار  مایه  من  برای 
بزرگ  دانشمند  تولد  سال  پانصدمین  جشن  مناسبت  به 
حسین  محمدبن  بن  عبدالعلی  الدین  نظام  ایرانی، 
عنوان  به  توانم  حد  در  باشم.  در محضر شما  بیرجندی 
عالقمندم  ایران  اسالمی  جمهوری  در  یونسکو  نماینده 
رخداد  این  به  را  محترم  مدیرکل  تبریکات  و  درود  که 
ابالغ کنم و تشکر یونسکو را به میزبانان آن اعالم نمایم.

در  را  سالگرد  مراسم  این  یونسکو  عمومی  کنفرانس 
میان جشن های سالگرد سال ۲0۱۳ و ۲0۱۲ قرار داده 
است. بنابراین تمام جامعه یونسکو به منظور بزرگداشت 
قرن  در  ایرانی  برجسته  فیزیکدان  و  منجم  ریاضیدان، 

شانزدهم میالدی عالمه بیرجندی که در این شهر 
یعنی بیرجند زندگی می کرد به ما می پیوندند.

خوبی  به  اکنون  و  دانیم  می  ما  همه  که  همانطور 
بیرجندی  عالمه  های  کتاب  و  آثار  است  شده  روشن 

کمک شایانی به پیشرفت علم نجوم کرده است.

یک  و  کرد  کشف  ستاره  یک  دیگران،  همراه  او، 
تقویم تدوین نمود. در نجوم و فیزیک نجومی اسالمی 
زمین  گردش  درباره  را  القوش(  )علی  بحث  بیرجندی 
بود  ممکن  که  آنچه  از  خودش  تحلیل  در  داد.  ادامه 
او فرضیه ای را شبیه  بیفتد  اتفاق  اثر حرکت زمین  در 

نظریه چرخش دورانی گالیله مطرح کرد.
بر  بیرجندی  عالمه  شروح  و  تالیفات  همچنین 
ریاضیات راهگشای بسیاری از دانشمندان جوان روزگار 
بر  بالغ  او  مکتوب  آثار  بود.  بعد  های  دوره  و  خودش 
نجوم،  ریاضیات،  مختلف  های  شاخه  در  است  اثر   ۲0
و  کشاورزی  منطق،  تقویم،  تدوین  مکانیک،  جغرافیا، 
علوم اسالمی که همگی در نوع خود منحصر به فردند.

جمله  از  جهان  نقاط  از  بسیاری  در  بیرجندی 
آمریکا  و  اروپا  قاره  روسیه،  پاکستان،  هند،  افغانستان، 
این  در  او  گوناگون  علمی  آثار  و  است  شده  شناخته 
نگهداری  مهم  کتابخانه های  در  دقت  با  کشورها 
می شود و هنوز توسط دانشمندان مورد مطالعه و تجزیه 

و تحلیل قرار می گیرد.
بیرجندی نه تنها به عنوان یک دانشمند فضل تقدم 
داشت بلکه از نظر شخصیتی، فردی متواضع و با تقوی 
بود و شهرت علمی و مذهبی او برکات زیادی را برای 
آورده  ارمغان  به  قرن ها  در طی  او  نوادگان  و  فرزندان 
دست  در  بزرگ  دانشمند  این  آثار  از  امروز  است.آنچه 
نخست  می شود:  دسته بندی  کلی  عنوان  دو  در  داریم، 
اثر  یک  عنوان  به  آن  تألیف  به  وی  خود  که  آثاری 
مستقل اقدام نموده و دوم آثاری که در آن به شرح آثار 

پیشینیان پرداخته است.

عکاس: قاسمیطاهره شبانی  قاب عکس کاریکاتور  داده نما، آوای خراسان جنوبی

عالمه عبدالعلی 

فاضل و محقق بیرجندی

پیام مدیر کل یونسکو به همایش نکوداشت 
 ۱۴ تاریخ  در  که  بیرجندی  عبدالعلی  عالمه 
فرزان  عالمه  سالن  در   ۱۳9۱ اردیبهشت 

بیرجند برگزار شد:

شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی استان به پاس حضور مردم و مسئوالن والیتمدار خراسان 
 جنوبی در مراسم استکبارستیزی یوم ا... 13آبان، از عموم اقشار مختلف، قدردانی کرد.

متن کامل این بیانیه به شرح ذیل است:
شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی خراسان جنوبی با صدور بیانیه ای ضمن قدردانی 
در  عزیز  مردم  هوشمندانۀ  و  گسترده  مقتدرانه،  دشمن شکن،  حضور  از  تشکر  و 
کرد: اعالم  جهانی«  استکبار  با  مبارزه  ملی  »روز   ، آبان   13 یوم ا...  تظاهرات   مراسم 
شکر و سپاس بي حد، خداوند قادر متعادل را که بار دیگر به توفیق الهي و با بصیرت 
از  سرنوشت ساز  و  حساس  مقطع  در  متدین،  و  شریف  مردم  اقشار  زمان شناسي  و 
تاریخ سراسر افتخار انقالب اسالمي مراسم یوم ا... سیزدهم آبان ماه »روز ملي مبارزه 
گردید. برگزار  قبل  از  شکوه تر  با  والیتمدار  امت  آحاد  حضور  با  جهاني«  استکبار   با 
 آفرین باد بر شما مردم و مسئوالن انقالبی و همیشه در صحنه که بار دیگر تبعیت 
محض از مقتداي عظیم الشأن امت اسالمي حضرت آیت ا... العظمي امام خامنه اي »مدظله 
العالي«، پایبندي تا پاي جان به اصول و ارزش هاي ترسیم شده از سوي احیاگر اسالم ناب 

 محمدي)ص( - حضرت امام خمیني »رضوان ا... تعالي علیه« را به جهانیان نشان دادید.
فریادهای رسای مرگ بر آمریکای  شما در تظاهرات ضد استکباری یوم ا... 13 آبان، نشان 
حمایت از مردم مظلوم عالم و خشم و نفرت مقدس شما نسبت به استکبار جهاني و جوابی 
قاطع و دندان شکن بر  لّفاظی ها و لجن پراکنی های توهین آمیز رئیس جمهور منفور آمریکا 
نسبت به ملّت ایران و نهاد انقالبی سپاه پاسداران و به کارگیری واژه مجعول و غلط برای 

خلیج همیشه فارس بود.
شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی استان، در پایان این پیام ضمن تشکر مجدد از مردم 
بصیر خراسان جنوبی، بر خود الزم می داند از تمامی مسئوالن و دست اندرکاران امر 
برگزاری مراسم تظاهرات یوم ا... 13آبان در سراسر استان و اصحاب محترم رسانه ها و جراید 
به  ویژه رسانۀ ملی که در آگاه سازی، ترغیب و تشویق مردم به حضور در مراسم تظاهرات و 
انعکاس مناسب اخبار و به  نمایش  درآوردن گوشه هایی از حماسۀ حضور و اقتدار ملی ایران 

نقش اساسی ایفا کردند، تشکر و قدردانی  نماید.                                  
 روابط عمومی شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی خراسان جنوبی

بیانیه تشکر و قدردانی شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی استان از حضور پررنگ ، گسترده  و حماسی
 مردم و مسئوالن همیشه در صحنه  خراسان جنوبی

عکس:مجتبی گرگی 

درختکاری 



یکشنبه  * 14 آبان   1396 * شماره 3925 

مشخصکنچهمیخواهی

بسیاری از افراد هستند که به خاطر شرایط غیرقابل 
ثروت  صاحب  ناگهان  اجتماع  و  محیط  پیش بینی 
و  ثروتمند شوند  آن ها می خواستند  کالنی شده اند. 
دست طبیعت با انتقال میراثی کالن و یا باال بردن 
را در  پولی هنگفت  ناگهان  قیمت زمینی کم ارزش 

دامن آن ها انداخته است. 
و  زمین  و  مدرن  وسایلی  خرید  تجمالت،  کمی 
ماشینی جدید و بعد هم افراط در تفریح! آن ها با 
سرعتی غیرقابل باور خود را به سوی فقر و ناداری 
همان  به  دوباره  بعد  زمانی  اندک  و  می کشانند 
چون  چرا!؟  برمی گردند.  اولیه  ناداری  وضعیت 
نمی دانستند که هم زمان با ورود به جرگه ثروتمندان 
باید یک سری از رفتارها، آرزوها و ناکامی های زمان 

ناداری را نخواهند و دنبال نکنند!
به راستی کسی که پایین قله ایستاده چگونه می تواند 
هم زمان به سمت باال حرکت کند. او برای حرکت به 
سمت باال در اولین گام باید زمین پایین دره را رها 
کند و خود را روی دامنه کوه به سمت باال بکشاند. 
داشتن هم زمان قله و زمین پای کوه، میسر نیست 
و این نکته ای کلیدی است که متاسفانه بسیاری از 

انسان ها از آن غافلند!
همین االن کاغذی بردارید. با خط کش و مداد آن را 
دو قسمت کنید و در یک بخش خواستن ها و آرزوهای 
خود و در نیمه دیگر نخواستن های خود را بنویسید. 
خواهید دید که موقع نوشتن نخواستن ها دچار مشکل 
را  خود  ذهن  تمام  عمر  یک  چون  چرا؟!  می شوید. 
فقط روی خواستن و طلب کردن متمرکز کرده ایم 
و خودمان را از آن چه نباید بخواهیم غافل ساخته ایم.

مردیکهدراتاقشراقفلمیزد

می گویند که ایاز غالم سلطان محمد غزنوی ، در آغاز 
چوپان بود و با گذشت زمان ، در دربار پادشاه صاحب 
منصب شد. او اتاقی داشت که هر روز صبح به آن سر 
می زد و وقت خروج بر در اتاق قفلی محکم می زد تا 
این که درباری ها گمان کردند ایاز گنجی در اتاق پنهان 
کرده است و موضوع را از سر حسادت به گوش شاه 
رساندند .پادشاه دستور داد وقتی غالم در اتاقش نیست 
در را باز کنند و گنج نهان را به محضر شاه بیاورند. 
به این ترتیب 30 نفر از بدخواهان به اتاق ایاز ریختند 
و قفل را شکستند و هرچه گشتند چیزی نیافتند جز 
یک چارق کهنه و یک دست لباس مندرس که به دیوار 

آویخته شده بود.
به این ترتیب دست خالی پیش شاه برگشتند و آنوقت 
سلطان به خنده افتاد که » ایاز مردی درستکار است . 
آن لباس های مندرس مربوط به دوره چوپانی اوست و 
آنها در اتاقش آویخته است تا روزگار فقر و سختی اش را 

به یاد داشته باشد و به رفاه امروزش غره نشود.
هدف موالنا داستان ایاز، این است که مخاطب هایش در 
هر جایگاهی که هستند همیشه پوستین کهنه روزگار 
سختی را برای خودشان نگه دارند تا قدرت، آنها را 

مغرور و غافل نکند.

امید در رویاها، تخیل، و در شهامت کسانی 
وجود دارد که می خواهند آن رویاها

 را به واقعیت تبدیل کنند.

تیتر خبرها ممکن است گمراه کننده باشند 
چرا که خبرهای بد تیتر می شوند، ولی در مورد 

پیشرفت تدریجی چیزی گفته نمی شود.

خدایا داد از این دل داد از این دل
نگشتم یک زمان مو شاد از این دل
چو فردا داد خواهان داد خواهند
بر آرم ن دو صد فریاد از این دل

گاهی اوقات وقتی که نوآوری می کنی، دچار اشتباه 
می شوی. بهتر است که اشتباهات را سریعا بپذیری
 و سعی کنی به بقیه نوآوری های خود ادامه دهی.

ما از بازی کردن دست بر نمی داریم 
چون پیر می شویم؛ ما پیر می شویم

 چون از بازی کردن دست بر می داریم.

شما به پيشرفت هاي تحصيلي و شغلي خود افتخار مي کنيد 
و مشتاقيد تا به عرصه چالش ها ي جديد قدم بگذاريد اين 
چالش ها براي شما موقعيت ها و آزمايش هايي را فراهم 
مي آورند که شخصيت و شان شما را زير بوته آزمايش 
خواهد برد. به خاطر داشته باشيد نگه داشتن شان شخصي 
در اعتماد به نفس، عزت نفس و عدالت خالصه مي شود. 
چند نکته وجود دارد که با استفاده از آن ها ارزش شخصي 
و عزت نفستان در محل کار هيچ گاه از بين نخواهد رفت.

 بدون کوچک کردن خود 
رئيستان را کارآمد جلوه دهيد

زماني که مسئول شما ترفيع رتبه يا پست جديد مي گيرد 
براي شما دو موقعيت مختلف پيش مي آيد يکي اين که به 
شما اهميت نداده و براي تان خالء ايجاد کند و ديگر اين 
که چون شما يکي از سرمايه هاي با ارزش سازمان هستيد 
شما را با خود به بخش جديد که متصل شده است ببرد تنها 
کاري که بايد انجام دهيد اين است که مطمئن شويد او و 
ديگران از سهم بزرگي که براي سازمان انجام مي دهيد آگاه 

مي شوند. خود را در معرض ديد قرار دهيد. 
سودمند واقع شويد و براي قبول مسئوليت هاي جديد آماده 
بـاشيد. امـا به هيچ  وجـه چاپلـوسي نـکنيد. بـه نـدرت 
اتفاق مي افتد که يک مدير اطراف خود را با بله قربان گوها 
پر کند. به موقعيت هاي خود افتخار کنيد و استعدادها و 

توانايي هايتان را بروز دهيد.

 گله و شکايت نکنيد
اگر هميشه و مرتباً از مدير خود تقاضاي فرصت بيشتر نماييد 
و زماني که به مهلت تحويل پروژه و يا ارائه وظيفه محول 
شده به شما نزديک شويد از او بخواهيد تا مجدداً زمان 
بيشتري را به شما اختصاص دهند او به طور حتم نسبت به 
شما بدبين و تاثير منفي روي شغل و در نتيجه روي عزت 
نفس تان مي گذارد. افرادي که به طور دايم در حال گله و 
شکايت هستند کمتر ترفيع رتبه مي گيرند)مديران هميشه 
سعي مي کنند آن ها را به ساير قسمت هاي سازمان انتقال 
دهند تا از دستشان راحت شوند( قطعاً شما خواهان اين 
هستيد که رئيس تان دوست تان باشد و نه دشمن تان 
پس سعي کنيد اسباب ناراحتي و رنجش او را فراهم نسازيد.

مطمئن شويد که شرايط کاري مناسب است
آيا شما حقوق کافي و براساس خدماتي که ارايه مي دهيد 
دريافت مي کنيد؟ آيا دريک محيط امن مشغول به فعاليت 
هستيد؟ براي به دست آوردن حقوق قانوني خود و مواردي 
که براي تان مهم است مي توانيد موضوع را با مدير خود 
در ميان بگذاريد. هيچ گاه عزت نفس و ارزش خود را به 
خاطر فيش حقوقي تان زير پا نگذاريد. پرخاش گر نباشيد 
و هميشه روي فوايد و مزاياي کارهاي خود براي سازمان 
با ارزشي که براي مسئول تان قائل  تاکيد داشته باشيد. 
هستيد و با اتکا به عزت نفس، احتمال پذيرش طرح ها 

و پيشنهادهاي خود را افزايش دهيد.

هميشه از اکثريت پيروي نکنيد
همکاري و تشريک مساعي داشته باشيد اما هيچ گاه اجازه 
تا  دهيد  اجازه  اگر  کنند.  استفاده  شما  از  ديگران  ندهيد 
همکاران تان تمام کار ها را روي سر شما بريزند ارزش 
و احترام تان پايين مي آيد و در عوض آن ها به وسيله 
کاري که شما آن را به خوبي انجام داده ايد، افتخار کسب 
مي کنند. بد نيست گاهي استقالل خود را امتحان کنيد. 
اگر برخي از همکاران از ساعت 9 تا 17 سرخود را با کار 
هاي غير ضروري و خارج از وظيفه اصلي خود گرم مي 

کنند الزم نيست که شما هم مشابه آن ها عمل کنيد. 
براي مسائل مهم مثل ايمني در محل کار، حقوق و مزايا 
خوب است به جمع به پيوندند اما عالوه بر اين که در چنين 
جمع هايي شرکت مي کنيد بهتر است براي افزايش درآمد 

با مديريت رو در رو صحبت کنيد.
اجازه ندهيد عنوان دلقک 

و يا لوده بخش را به شما بدهند
فراغت خود  اوقات  و  بيکاري  در ساعات  که  نيست  بد 
بخنديد و شادي کنيد يا روزنامه بخوانيد اما نبايد زياده 
روي کنيد. ادب مساوي است با ارزش خنـداندن مـردم 
تان  اگر همکاران  کنفرانس.  يا  و  زمـان سخنرانـي  در 
شما را به عنوان دلقک بشناسند هيچ کس شما را جدي 
نمي گيرد و چندي نمي گذرد که عزت نفس خود را از 

دست خواهيد داد.

 مشکالت شخصي را به محل کار نبريد
بلند صحبت کردن بالخص با تلفن در محل کار جايگاهي 
ندارد. اگر شما با شخصي جر و بحث داريد نبايد در محيط 

کار با او مجادله نماييد. 
پيش از اين که بخواهيد با هر يک از همکاران تان ارتباط 
برقرار کنيد به تاثيراتي که ممکن است او روي مسائل 
کاري شما بگذارد به دقت فکر کنيد. انجام دادن کاري که 
خالف مقـررات سـازمـاني است منجر به نابودي شان و 

ارزش ما خواهد شد. 
چرا که به زودي تمام کارمندان از مواردي که شما سعي مي 

کنيد مخفي نگه داريد آگاه خواهند شد.
جلوي خشم خود را بگيريد

 و احساس تان را کنترل کنيد
زماني که يکي از همکاران کار خود را به موقع انجام ندهد و 
تاثير آن به طور مستقيم روي بازده کاري شما گذاشته شود، 
طبيعي است که شما ناراحت، رنجيده و عصباني شويد. اما 
نحوه برخورد شما با قضيه، ميزان ادراک شما براي سايرين 
روشن مي کند. اگر انسان کم طاقتي هستيد بايد مراقب 
باشيد که در زمان عصبانيت حرکت ناشايستي از شما سر نزد 

با کنترل احساسات تان منزلت خود را باال ببريد. 
اگر حرکتي انجام داديد يا حرفي زديد که نمي بايست 
انجام داد و يا بيان کرد در اسرع وقت از طرف مقابل 

خود عذر خواهي کنيد.
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شرکت پخش سراسری مهرگان 
پخش حافظ »مزمز« جهت تکمیل 

 کادر فروش خود بازاریاب با سابقه 
 آقا و خانم با حقوق ثابت،بیمه و 

پورسانت عالی استخدام می نماید. 
09156676874

32231503
ساعت تماس: 8 الی 15

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

را تجربه کنید.   09158668002

بلوارشعبانيه-بينچهارراهایزوگام فنودی 
بقيها...)عج(وخياباننرجس
32371262-09151639659

پخـشونصـب

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

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

09157213571 - صالحی منش

ایزوگـام  شفیعـی
آسفالت)محوطهوپشتبام(وقيرگونی

32225494-09151630283صيادشيرازی،مجتمعميرداماد،واحد98

اخالق،انصاف،کارخوب
سرلوحهخدماتماست

مرکزتخصصیحملونقلاثاثيهمنزل
ولوازماداریباسابقهدرخشان

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

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

اتوبــار آریــا  ترابــر

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

 09159634038
32414702

ی
ين
ضم

دت
رص
دد

ص

عرضه مستقیم انواع سیمان
 گچ،آهک، پودر سنگ، سفال 
تیغه 10- 15، بلوک سیمانی

50 پاکت 
 حمل رایگان
09155611722 - شمـس آبادی

سمسـاری صـادق
لوازم منزل و اداری شما را منصفانه خریداریم. 
09380160779 -  09151641464علی آبادی

نصب داربست فلزی
 با قیمت مناسب در اسرع وقت
 09153637507

حسینی 

آژانس آرامش پیمای سعادت 
واقع در خیابان شهید مفتح 

مفتح 25اجاره داده می شود. 
نقاشی  ساختمان09155620547 - سعادت پور

انواع رنگ های روغنی ، پالستیک
 اکرولیک ،  مولتی کالر،  کنیتکس، کناف و... 

با قیمت مناسب 
  09156633230- برگی

کانال خبری: cinemaferdosi @تلگرام
آدرس: میدان امام   

 تلفن: 32222134
Cinemaferdosi_Birjand اینستاگرام

سینمـا فردوسـی
    َملی و راه های نرفته اش                 زرد                                  

14:4516:3020:3018:30شروع سانس

خانه دختر  
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مهاجمان استقالل قابل قبول نیست
 می توان به باالی جدول آمد

استقالل  مهاجمان  نفت،  برابر  دیدار  در  گفت:  استقالل  یشکسوت 
تمرینات  آنان  برای  باید  شفر  و  نداشتند  بخشی  رضایت  عملکرد 
آبی  عملکرد  خصوص  در  ورمزیار  بگیرد.صادق  نظر  در  اختصاصی 
نفت  مقابل  خوبی  بازی  استقالل  گفت:  تهران  نفت  برابر  پوشان 
آنها در تمام خطوط تقریبا بدون نقص بودند و توانستند  انجام داد. 
از موقعیت هایی که داشتند تنها به ۲ گل دست پیدا کرده و با یک 

روحیه خوب به تعطیالت لیگ بروند.

شرایط سخت برانکو ایوانکوویچ بعد از تعطیالت

به  نسبت  بارها  اخیر  مدت  طی  که  سرخپوشان  کروات  سرمربی 
اعالم  را  خود  نرم  اعتراض  تیمش  برای  گرفته  برنامه ریزی صورت 
کرده، در پایان تعطیلی فعلی لیگ برتر که تیم ملی اردوی خود برای 
روز   ۲5 دیدار طی   6 شود.  حاضر  کرده،  برپا  را  تدارکاتی  دیدار  دو 
یک برنامه فشرده را پیش روی برانکو ایوانکوویچ و شاگردانش قرار 
خواهد داد و این مساله باعث خواهد شد تا او در تعطیالت بیشتر روی 
عملکرد بدنی آنها برنامه ریزی داشته باشد تا در این برهه حساس 

مشکلی آنها را تهدید نکند.

امکان خصوصی سازی قطعی 
سرخابی ها وجود ندارد

عضو هیئت مدیره باشگاه استقالل تهران معتقد است با توجه به تعداد 
هوادارانی دو باشگاه پرسپولیس و استقالل در سطح کشور دارند، به 

هیچ وجه امکان خصوصی سازی قطعی این دو باشگاه وجود ندارد.
حسن زمانی با اشاره به اعالم آمادگی دولت برای کمک به دو باشگاه 
استقالل و پرسپولیس برای حضور در جام باشگاههای آسیا گفت: این 
که دولت برای کمک به این دو باشگاه دست به جیب شود را به فال 
نیک می گیریم.مشاور رییس مجلس شورای اسالمی افزود: هر یک 
از این دو باشگاه دارای ۳۰ میلیون نفر هوادار هستند و با لحاظ این 
این میزان دربرگیری  داد که  انجام  نمی توان هیچ کار فرهنگی  امر، 
خصوصی سازی  درباره  همچنین  زمانی  باشد.  داشته  را  اثرگذاری  و 
دو  این  که  هوادارانی  تعداد  به  توجه  با  گفت:  پایتخت  سرخابی های 
خصوصی سازی  امکان  وجه  هیچ  به  دارند،  کشور  سطح  در  باشگاه 
قطعی این دو باشگاه وجود ندارد.عضو هیئت مدیره باشگاه استقالل 
تهران تصریح کرد: تنها راه این است که مثال استقالل زیر مجموعه 
ایران خودرو قرار گیرد و پرسپولیس نیز زیر مجموعه سایپا و این دو 
قطب بزرگ خودروسازی در کشور هزینه های این دو باشگاه را بپردازند 
و اینگونه امکان واگذاری این دو باشگاه وجود دارد ولی واگذاری این 

باشگاه ها به شخص امکان پذیر نیست.

 علت آلرژی به سیب چیست؟

لرژی به غذا زمانی رخ می دهد که سیستم ایمنی 
بدن به غذایی که فرد استفاده کرده بیش از حد 
پاسخ دهد. گاهی این واکنش زیاد، ناخوشایند 
که  افرادی  در  می باشد.  کننده  تهدید  حتی  و 
از  پس  مشکالت  این  دارند،  آلرژی  سیب  به 
خوردن سیب ایجاد می شود. نشانه های آلرژی 

سیبعبارتند از: افرادی که آلرژی سیب دارند در 
هنگام خوردن سیب یا در مدت کوتاهی بعد از 
آن سیری از عالئم را تجربه می کنند. عالئم 
فردی  از  آلرژی  نوع  اساس  بر  سیب،  آلرژی 
از  برخی  است.  متفاوت  دیگر  فرد  به  نسبت 
این عالئم عبارتند از: خارش گلو یا دهان، تورم 
لب ها یا گلو، ناراحتی معده و گرفتگی مجاری 

تنفسی، بثورات جلدی، اسهال است. 

عفونت هایی که با این لوازم آرایشی 
نصیبتان می شو

متخصص پوست گفت: لوازم آرایشی و بهداشتی 
باید کامال از مواد مورد تأئید سازمان بهداشت 
جهانی و وزارت بهداشت کشورمان باشند، زیرا 
در غیر این صورت وجود ترکیبات غیراستاندارد 
می شود. پوست  به  جدی  آسیب  باعث  لوازم 

محسنی عنوان کرد: لوازم آرایشی و بهداشتی 
که تحت برندهای معروف با قیمت های پایین 
در اختیار مصرف کنندگان قرار می گیرد، احتماال 
در ترکیبات آنها مواد مضر بکار رفته و باعث 
بیماری های پوستی و حتی عفونتی می شود. وی 
یادآور شد: قرمزی پوست، التهاب، خارش و بروز 
جوش های آبدار از جمله عواملی هستند که در اثر 
استفاده از لوازم آرایشی و بهداشتی بی کیفیت است

به گفته محققان، افزایش ابتال به برخی بیماری ها می تواند نتیجه 
تغییر آب و هوا باشد.بارندگی های زیاد و ذوب الیه های منجمد 
آلی  مواد  شود  می  موجب  زمین  گرمایش  از  ناشی  زمین  اعماق 
بیشتری به داخل دریاچه ها، رودخانه ها و اب های ساحلی سرازیر 
شود. این وضعیت موسوم به »براونینگ« آب های جهان موجب 
کردن  ضدعفونی  در  خورشید  ماوراءبنفش  اشعه  توانایی  کاهش 
موثر آب ها شده و در نتیجه منجر به افزایش بیماری های مرتبط 

دانشگاه  در  تحقیق  تیم  شود.سرپرست  می  آب  های  میکروب  با 
میامی، در این باره می گوید: »ما توانستیم تعیین کنیم در برخی 
موارد، براونینگ موجب کاهش توانایی نور خورشید در ضدعفونی 
مفاهیم  تواند  این وضعیت می  فاکتور ۱۰ می شود.  تا  آب  کردن 
قابل توجهی در مورد منابع آب نوشیدنی و ماهیگیری های ساحلی 

جهان داشته باشد.«
در این مطالعه مشخص شد براونینگ در دریاچه های محلی موجب 

زا  بیماری  عوامل  بر  خورشید  ماوراءبنفش  اشعه  پتانسیل  کاهش 
غیرفعال در اب می شود.

همچنین محققان دریافتند قدرت ضدعفونی کننده خورشید بعد از 
محققان  مثال،  عنوان  به  یابد.  می  کاهش  سنگین  های  بارندگی 
نابودی  بر   UV اشعه  تاثیر  نمونه های آب دریافتند  از  استفاده  با 
پاتوژن ها بعد از طوفان های سهمگین تا ۲۲ درصد کاهش می یابد 

چراکه مواد آلی بیشتری وارد اب می شود.

ارتباط تغییرات جوی و افزایش ابتال به بیماری ها

کشف 14 نفر شتر قاچاق در بشرویه

اظهار  بشرویه  شهرستان  انتظامی  فرمانده 
کنترل  هنگام  شهرستان  انتظامی  داشت:ماموران 
کامیونت  دستگاه  یک  به  عبوری  خودروهای 
شتر  ۱۴نفر  خودرو  از  بازرسی  در  و  مشکوک 

قاچاق کشف کردند.
ارزش  افزود:کارشناسان  فوالدی  سرهنگ 
تقریبی احشام قاچاق کشف شده را ۴۰۰ میلیون 

ریال برآورد کردند.
و  توقیف  خودرو  رابطه  این  در  کرد:  عنوان  وی 

دو متهم دستگیر شد.

آتش سوزی خودرو در بلوار شهدای عبادی

فرماندهی آتش نشانی،با بیان خبر آتش سوزی 
یک دستگاه خودرو پژو در بلوار شهدای عبادی 
به سامانه ۱۲5 افزود:  تیم اطفا حریق ایستگاه 
یک پس از ۳ دقیقه در محل حادثه حاضر و 
پس از انجام اقدامات ایمن سازی اولیه،حریق را 
اطفا نمودند.سید رضا حسینی عنوان کرد:  حریق 
از قسمت موتور خودرو شروع واز زیر خودرو و 
محل قرار گرفتن لیور دنده به داخل اتاق سرایت کرده بود. طبق کارشناسی اولیه، نقص 
فنی در سیم کشی موتور خودرو، عامل ایجاد حریق کارشناسی شده است. به گفته ی وی 
این حادثه فاقد خسارت جانی و حدودا دو میلیون تومان خسارت مالی بجای گذاشته است.

تصادف  در جاده قاین - بیرجند

برخورد خودور پژو ۴۰5 با تریلر در جاده قاین  بیرجند 
۲ کشته و ۲ زخمی برجا گذاشت. به گزارش خبرگزاری 
راه  پلیس  رئیس  جنوبی،  خراسان  مرکز  سیما  و  صدا 
پژو  خودور  دستگاه  یک  برخورد  اثر  بر  گفت:  استان 
بیرجند   - قاین  جاده   ۳5 کیلومتر  در  تریلر  با   ۴۰5
راننده پژو و یکی از سرنشینان آن در دم جان باختند.

نیز  پژو  دیگر  سرنشین  دو  افزود:  رضایی  سرهنگ 
زخمی شدند و بیمارستان شهدای قاین منتقل شدند.

است.  شده  گزارش  وخیم  ها  زخمی  حال  گفت:  وی 
علت این حادثه در دست بررسی است.

عالئم بارز درعارضه نقرس

اگر مدام دچار درد انگشت بزرگ پایتان می شوید 
بهتر است به بیماری نقرس در خود مشکوک 
شوید اگر این عارضه با درد و ورم همراه بود 
سریعابه پزشک متخصص مراجعه کنید و درمان 
را شروع کنیداگر مدتی است که شست پایتان 
متورم و ملتهب و دردناک شده احتمال اینکه به 

نقرس مبتال شده باشید، بسیار است. پزشک و 
متخصص تغذیه با بیان این نکته گفت: »نقرس 
بیماری است که حاصل تولید اسیداوریک ناشی 
از پروتئین  هاست.« فرح بخش افزود: پروتئین ها 
حاوی ترکیبات پورینی هستند که وقتی در بدن 
سوخت و ساز روی آنها انجام و متابولیزه می شود، 
به  بیماران  می شود.این  تبدیل  اسیداوریک  به 

جای گوشت باید  از سویا استفاده کنند.  

عالئم ونشانه های هپاتیت حاد

التهاب و ورم کبدی«  به معنای »  هپاتیت 
می گویند.  نیز  یرقان  آن  به  که  است 
بیماری  این  کننده  ایجاد  عوامل  مهم ترین 
و  بیماری  این  چنانچه  هستند.  ویروس ها 
عالئم آن کمتر از شش ماه طول بکشد به 
از  آن »هپاتیت حاد« و اگر طول مدت آن 

مزمن«  »هپاتیت  آن  به  باشد  بیشتر  ماه   6
هپاتیت  نشانه های  و  عالئم  می شود.  گفته 
حاد عبارتند از : تغییر رنگ پوست و چشم ها 
به زردی )یرقان(-پر رنگی ادرار )تیره شدن 
شدن  )سفید  مدفوع  شدن  ادرار(-بی رنگ 
استفراغ-بی اشتهایی- مدفوع(-تهوع،  رنگ 

کاهش  و  بی حالی  بدن-خستگی،  خارش 
توانایی در انجام فعالیت های روزانه

لباسی برای درمان زردی نوزادان

و  مواد  علوم  آزمایشگاه های  در  محققان 
فناوری فدرال سوئیس موفق به توسعه یک 
پارچه نورانی جدید شده اند که می تواند برای 
تولید لباس خواب نوزاد استفاده شود و کودکان 
مبتال به زردی را در نور احاطه کند.محققان 
جدید  فناوری  این  توسعه  با   ،Empa

برای  کرده اند.آنها  برطرف  را  والدین  مشکل 
تولید این فناوری جدید فیبرهای نوری که از 
رشته معمولی پهن تر نیستند را در پارچه های 
سنتی تعبیه کردند. این کار استفاده از آن را 
دیگر کودک،  لباس های  مانند  و  آسان کرده 
احساس راحتی را منتقل می کند و همچنین 
برای والدینی که در طول درمان کودکانشان 

از آن استفاده می کنند طبیعی است.

استفاده از بخاری های بدون دودکش در فضاهای بسته و محدود مانند اتاق خواب 
روابط عمومی شرکت گاز  استان خراسان جنوبیممنوع است.

جانمایی فضای امن باید به گونه ای باشد که دسترسی به راه خروج به راحتی و در 
روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان جنوبیامنیت حاصل شود. )مبحث 21 مقررات ملی ساختمان( 

31104

www. iranwash. ir قالیشویي و مبل شویي ایـران

صاف صاف ، لول لول ، تخت تخت   2- 20 43 42 32  / 66 66 44 32     

برای اولین بار فرش های خود را اتو کشیده تحویل بگیرید
دفتر : توحید21 - نبش نبوت 21 - پالک 105
عضو معتبر اتحادیه   مسئول: دستگردی

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

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

09353694511 - 09353315656 طبخ با روغن کنجد

ساعت کار: 5/30 تا  12 شب

درب اتوماتیک سید
مجری انواع: )درب های اتوماتیک، جک  پارکینگی ، کرکره ، 
سکوریت اتومات(  09303107002 09155614880
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فرمانده انتظامی خراسان جنوبی:

نیروی انتظامی از ارکان 
اصلی برقرار کننده نظم 
و امنیت در کشور هستند

امیرآبادیزاده-فرمانده انتظامی استان با بیان اینکه 
الزمه  فقیه  والیت  به  پایبندی  و  بصیرت  داشتن 
رسیدن به جایگاه مجاهدان فی سبیل ا... است گفت: 
نیروی انتظامی از ارکان اصلی برقرار کننده نظم و 
افتتاحیه  در  در کشور هستند.سردار شجاع  امنیت 

هفتمین دوره بصیرت دینی غیر تمرکزی کارکنان 
بصیرت  دوره  در  اینکه  بیان  با  استان  انتظامی 
کرد: اظهار  هستیم  خودسازی  دنبال  به   بیشتر 
که  است  انقالبی  افراد  بصیرت جزء شاخصه های 
تمام فرماندهان و مسئوالن نظام جمهوری اسالمی 
باید به این زینت آراسته شوند.وی افزود: برخورداری 
از بصیرت این امکان را فراهم می آورد تا کارکنان در 
مأموریت ها با قدرت تفکر و اندیشه وارد میدان شده 
و نقش مؤثری را در رشد جریان فکری اسالمی و 
شکل گیری نظام اسالمی ایفا کنند و در تحقق آن 
مسئولیت فرماندهان و مدیران بسیار مهم و اثرگذار 
است.شجاع، با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری 
گفت: بصیرت، تشخیص خط و نقطه درگیری با 
ارکان  از  انتظامی  نیروی  کارکنان  و  است  دشمن 
اصلی برقرار کننده نظم و امنیت در کشور هستند 
و کسانی که در برقراری امنیت سهیم هستند تحت 
عنایت ویژه خداوند قرار دارند و قرآن از امنیت به 
عنوان امداد غیبی یاد می کند.شجاع، تصریح کرد: 
هفتمین دوره بصیرت دینی غیر تمرکزی کارکنان 
انتظامی با حضور 148 نفر بصیرت جو به مدت سه 

هفته  برگزار می شود.

نام نویسی متقاضیان تشرف 
به عتبات عالیات

گروه خبر- دوره جدید نام نویسی متقاضیان تشرف 
اربعین، در دفاتر زیارتی  از  به عتبات عالیات پس 
خراسان جنوبی آغاز شد.مدیر حج و زیارت استان 
بعد  عالیات  عتبات  به  عزیمت  گفت:متقاضیان 

از ربعین حسینی، می توانند تا زمانی که ظرفیت 
زیارتی  دفاتر  به  مراجعه  با  است  خالی  ها  کاروان 
استان نام نویسی کنند.نوفرستی افزود : در این دوره 
نام نویسی، نیازی به پیش ثبت نام و قرعه کشی 
بین متقاضیان نیست.وی با اشاره به اعزام متقاضیان 
جدید تشرف به عتبات عالیات از اواخر آبان به مدت 
یک ماه گفت: پرواز های هوایی از فرودگاه بیرجند 
به عتبات عالیات از 4 آذر از سرگرفته می شود. مدیر 
حج و زیارت استان همیچنین از صدور ویزا برای 
برای همه 7 هزار و 500 زائر شرکت کننده خراسان 

جنوبی در پیاده روی اربعین حسینی خبر داد .

مدیران کارآمد و کاربلد 
برای استان انتخاب شوند

کاری- در آخرین روز بیست و سومین نمایشگاه 
مطبوعات رئیس پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری 
به خبرنگار اعزامی آوا گفت: به نظر می رسد برای 
اینکه بتوانیم بیشتر و بهتر استان را معرفی کنیم باید 
در کنار کار  رسانه یک نمایشگاه عکس از تاریخ 
بیرجند و فرهیختگان هم به نمایش بگذاریم.حمید 
آیتی افزود: خراسان جنوبی  به دلیل دور بودن از 
مرکز کشور، خشکسالی ومدیریت قالب یک چهره 
سیاسی در بین سایر استان های کشور واقعا مهجور 
بوده و کمتر مورد توجه قرار گرفته است وی خاطر 
نشان کرد استان نیازمند تحول مدیریتی و همراهی 
براساس  افراد  و  است   دولت  با  ها  جناح  همه 
انتقاد  با  شوند.آیتی  انتخاب  کاربلدی  و  کارآمدی 
از اینکه مسئوالن و استانداران استان مدت کمی 
در مسند کار هستند و زود عوض می شوند افزود: 
مشکل دیگر استان میانگین باالی سن استانداران 
است در اکثر استان های دیگر از نیروی جوانتر و 

پرانرژی تر استفاده می شود. 

راه اندازی ایستگاه سیار صدور کارت ملی

صدا و سیما- ایستگاه سیار صدور کارت ملی هوشمند 
در استان راه اندازی شد. مدیر کل ثبت احوال گفت: 
این ایستگاه سیار برای روستاهای دور افتاده، مراکز 
نگهداری معلوالن و جانبازان و افرادی که قادر به 
مراجعه به دفاتر پیشخوان دولت برای دریافت کارت 
ملی نیستند، راه اندازی شده است. فاطمی با اشاره به 
اینکه این ایستگاه سیار در بازه زمانی مشخص در 
روستاها اقدام به ثبت نام متقاضیان می کند، افزود: 
این طرح در راستای تکریم ارباب رجوع و پرداخت 
هزینه کمتر اجرایی شده است.وی با بیان اینکه کارت 
های ملی فعلی تا پایان سال 96 اعتبار دارد، افزود: 
کارت ملی هوشمند در سال 97 اجرایی و کاربردی 
می شود بنابراین افراد هر چه سریع تر نسبت به 
کنند. اقدام  خودشان  ملی  کارت  شدن  هوشمند 
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»مهاجرت روستاییان« دلیل افزایش حاشیه نشینی؛ استان مهاجرفرست است

کاهش 20 درصدی مراجعه کنندگان به مراکز خونگیری خراسان جنوبی
گروه خبر-  آمار مراجعه کنندگان به مراکز خونگیری استان در آبان امسال، نسبت به شرایط عادی ماههای قبل 20 تا 30 درصد کاهش دارد.مدیرکل سازمان 
انتقال خون استان گفت: تعداد مراجعه کنندگان از آبان تاکنون نسبت به مدت مشابه ماه قبل 30 درصد و نسبت به شرایط عادی 20 درصد کاهش داشته است.
عاملی با بیان اینکه از ابتدای آبان تاکنون تعداد مراجعه کنندگان به مراکز خونگیری 546 نفر بوده است افزود: این آمار در مدت مشابه ماه مهر، 770 نفر بود .

خرید زعفران
 زیر چتر دولت 
کشاورزی  جهاد  سازمان  امیرآبادیزاده-رئیس 
استان از راه اندازی و تجهیز مراکز خرید زعفران 
در شهرستانهای بیرجند، قاینات و فردوس توسط 
سازمان تعاون روستایی خبر داد و عنوان کرد: این 
زعفران  خرید  العمل  دستور  ابالغ  راستای  در  کار 

از سوی مقام عالی وزارت و با پیگیری مداوم این 
سازمان انجام شد. ولی پور مطلق در گفتگو با آوا 
در  روستایی  تعاون  های  اتحادیه  که  این  بیان  با 
نوع  زعفران  خرید  آماده  مذکور  های  شهرستان 
پوشال درجه یک و دو هستند، ادامه داد: کشاورزان 
می توانند برای فروش بدون واسطه زعفران خود از 
همین امروز عمل نمایند. به گفته وی زعفران در 
اتحادیه های تعاون روستایی به دو روش امانی و 
قطعی خریداری می گردد و تالش کردیم که قیمت 
افزایش  باعث  که  باشد  ای  گونه  به  دولت  خرید 
منافع کشاورزان ما گردد و تفاوت فروش محصول 

کشاورزان در بازار و اتحادیه کامال محسوس باشد.

جابجائی 4115 نفر زائر
 به مرز چزابه از مبدا استان

غالمی-مدیر کل راهداری وحمل ونقل جاده ای 
استان خراسان جنوبی از جابجائی چهارهزاروصدو 
 : افزود  و  داد  خبر  استان  مبدا  از  زائر  نفر  پانزده 
جابجائی زائران به مرز چذابه ازتاریخ 29 مهر1396 
به طور رسمی در استان آغاز و تا 26 آبان 1396ادامه 
خواهد داشت جعفر شهامت رفتار توام با احترام و 
ادب و خدمات مطلوب در حین سفر برای زائران 
اولویت های اساسی و یک ضرورت  از  محترم را 
اساسی برای شرکتهای حمل ونقل مسافر استان 
بر  افزون  اکنون  هم  کرد:  نشان  خاطر  و  دانست 
618 دستگاه انواع وسیله نقلیه ائم از ناوگان اتوبوسی 
ویژه ، vip وناوگان سواری کرایه و مینی بوسی در 
بخش حمل و نقل مسافر فعالیت دارند که آماده 
ارائه خدمات مطلوب به زائرین محترم حسینی می 
باشند و هیچگونه کمبودی در این خصوص احساس 
نمی گردد. وی خاط نشان کرد: برای بررسی وضع 
ایمنی ناوگان مسافری استان بازدیدهای مضاعف بر 
عملکرد مدیران فنی شرکتهای مسافربری در استان 
استان  انتظامی  فرماندهی  راه  پلیس  با هماهنگی 
مسافران  تا  گردیده  آغاز  مسافری  های  پایانه  در 
جعفر  پایان  نمایند.در  مسافرت  آسوده  خاطری  با 
 شهامت مدیر کل راهداری وحمل ونقل جاده ای

شماره  کرد:  نشان  خاط  جنوبی  خراسان  استان 
300056141 آماده دریافت پیشنهادات، انتقادات و 
نظرات زائران محترم درخصوص نحوه ارائه خدمات 

سفر در استان خراسان جنوبی خواهد بود.

زنگ استکبارستیزی در ۲5۰۰ مدرسه 
استان نواخته شد

خراسان  پرورش  و  آموزش  تسینم-مدیرکل 
استکبار  آبان زنگ  ا... 13  یوم  در  جنوبی گفت: 
ستیزی در 2 هزار و 500 آموزشگاه استان نواخته 
شد و غریو برائت از استکبار آمریکایی160 هزار 
دانش آموز در آسمان خراسان جنوبی طنین انداز 
زنگ  نواختن  مراسم  در  دیروز  صبح  شد.المعی 
استکبارستیزی در شهرستان بیرجند اظهار داشت: 
دانش آموزان و فرهنگیان استان، همگام و همراه 
با سایر اقشار جامعه با حضور در مراسم روز مبارزه 
با استکبار بار دیگر ثابت کردند که در تداوم راه و 

مسیر انقالب ثابت قدمند.

روزانه ۸ هزار قرص نان
 بین زائران اربعین توزیع می شود

مهر-مسئول ستاد بازسازی عتبات عالیات شهرستان 
نان به  از توزیع روزانه هشت هزار قرص  سرایان 
زائران اربعین در کاظمین خبر داد.علی حسن پور 
بیان کرد: دو دستگاه نانوایی از شهرستان سرایان 
برای پخت نان به کاظمین منتقل شده است.وی 
با بیان اینکه دستگاه ها در موکب فاطمه زهرا)س( 
مستقر هستند، گفت: این موکب تعهد دارد شبانه 
روز هشت هزار قرص نان در بین زائران توزیع کند.

حسن پور با اشاره به توزیع غذای گرم بیان کرد: 
همچنین موکب امامین جوادین از شهرستان سرایان 
طی دو روز گذشته 20 هزار پرس غذای گرم در بین 

زائران توزیع کرده است.

تولید 7۰۰ تن گوشت شتر در استان

خراسان  در  امسال  شتر  گوشت  تن   700 ایسنا- 
دامی  تولیدات  بهبود  معاون  شد.  تولید  جنوبی 
جهادکشاورزی گفت: از آغاز امسال 3 هزار و 450 
نفر شتر در واحدهای صنعتی و سنتی استان کشتار 
شد. مدرسی ارزش گوشت شتر تولید شده در استان 
را 210 میلیارد ریال اعالم کرد و افزود: بهره برداران 
صنعتی و سنتی شترداری در استان هزار نفر هستند.

مصوب کارگروه  تخصصی اشتغال خراسان جنوبی

رئیس اتاق بازرگانی بیرجند:

کارگروه  ششمین  دیروز  ظهر  حسینی- 
حضور  با  جنوبی  خراسان  اشتغال  تخصصی 
توسعه  و  اقتصادی  امور  هماهنگی  معاون 
جلسه  این  شد.در  برگزار  استانداری  منابع 
توزیع  تغییر  پیرو  زیاد  های  بحث  از  پس 
توزیع  بودجه شهرستانی مصوب شد جدول 
اعتبارات به شکل قبل باقی مانده و تا بهمن 
های طرح  جذب  برای  ها  شهرستان   به 

توجیهی فرصت داده شود،به گفته مدیر شعب 
موفقیت،  عدم  درصورت  استان  ملی  بانک 
اعتبارات به طور شناور از استان ناموفق به استان 
 با جذب اعتبارات بیشتر انتقال داده می شود. 
مدیر اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم در 
با اشاره به ابالغ اعتبارات دولتی  این جسله 
برای طرح تکاپو و توزیع شهرستانی آن در 
استان، ادامه داد: 8 بانک عامل معرفی شده 
اند و با توجه به مشخص شدن منابع و ابالغ 
به بانک ها، هیچ گونه تاخیری در فرآیند اجرا 
به شرایط  توجه  با  پذیریم. سنجری  نمی  را 
به  اعطای تسهیالت  استان، خواستار  خاص 
طرح های غیر از رشته های اولویت دار در 
طرح تکاپو شد و افزود: در شیوه نامه جدید 
نیز مطرح شده که اگر طرحی با ایجاد اشتغال 
بیشتر و سرانه کمتر ارائه شد، کار برای آن 

هم انجام شود.

استخدام نیروی جوان، شرط 
پرداخت سود تسهیالت توسط دولت

مدیر اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی ، تفاوت 
از سود  پرداخت بخشی  را در  این تسهیالت 
توسط دولت در قالب یارانه دانست و افزود: این 
 میزان بین 5 تا 7 درصد بوده و برای شرکت های 
باشد.  می  بیشتر  درصد  یک  بنیان  دانش 
را اجرای کامل  سنجری شرط پرداخت سود 
تعهدات توسط کارفرما اعالم کرد و یادآور شد: 
یکی از اصلی ترین شروط، به کارگیری نیروی 
جوان در رده سنی بین 20 تا 35 سال بوده 
و این طرح خاص دولت برای اشتغال جوانان 
می باشد. وی همچنین با بیان این که از این 

تسهیالت، 20 درصد برای طرح های سرمایه در 
 گردش و 55 درصد برای طرح های توسعه ای

است، خاطرنشان کرد: موضوع دیگر در دریافت 
تسهیالت میزان آورده متقاضیان بوده که طبق 
برنامه بانک ها 20 درصد می باشد. به گفته 

وی از این مقدار نیز، بین 5 تا 7 درصد از سهم 
آورده متقاضی کم خواهد شد. 

توزیع اعتبارات شهرستان ها 
بر اساس تعداد بیکاران 

در آمار سرشماری
 مدیر اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی از دستگاه های

 اجرایی خواستار، اطالع رسانی شفاف به گروه های 
 هدف خود کرد و گفت: در معرفی طرح های 
باشید. داشته  مشارکت  نیز  برتر  توجیهی 

سنجری با اشاره به این که در این طرح دریافت 
وثایق، ضمانت ها و تعلق نگرفتن تسهیالت 
مانده  یا قسط  برگشتی  دارای چک  افراد  به 
توسط بانک ها تعیین می شود، اضافه کرد: 
توزیع شهرستانی نیز نه بر اساس نرخ بیکاری 

بلکه بر اساس آخرین آمار بیکاران سرشماری 
تاکید  با  انجام شده است.وی  نفوس مسکن 
بر این که طرح های خود اشتغالی و بخش 
مسکن در این طرح قرار نمی گیرند، بیان کرد: 
استانی  اگر  و  بود  شناور  طرح  این  اعتبارات 

تواند می  باشد  موفق  تسهیالت  جذب   در 
ناموفق استفاده کند  اعتبارات استان های  از 
استان  های  دستگاه  همه  تالش  کار  این  و 
را میطلبد.به گفته وی طبق این طرح باید با 
اعتبار 151 میلیارد و 300 میلیون تومان برای 

4 هزار و 930 نفر فرصت شغلی ایجاد کرد.

اولویت با طرح های توجیهی رسته ها
پس از این سخنان، تعدادی از حضار با توزیع بر 
اساس آمار سرشماری موافق نبودند. همچنین 
و  معدن  صنعت،  سازمان  رئیس  شهرکی 
تجارت نیز عنوان کرد: اگر واحدی قسط عقب 
مانده نمی داشت که دریافت تسهیالت خارج 
طرفی  از  بود،  مهیا  برایش  نیز  طرح  این  از 
میکنند.  رد  را  ها  طرح  از  بسیاری  ها  بانک 

اقتصادی  امور  هماهنگی  معاون  سرفرازی 
نباید  که  این  بیان  با  پاسخ  در  استانداری 
دست روی آن چه که در گذشته اتفاق افتاده 
گذاشت، افزود: با توجه به این که برای انجام 
باید طرح  انجام شده  این طرح کار بسیاری 

 های توجیهی رسته ها، اولویت داشته باشند.

کارگروه اشتغال
تکلیف را مشخص کند!

امیرحسنخانی نماینده طبس، فردوس، بشرویه 
و سرایان نیز در این جلسه با اعالم این که 
27 هزار نفر بیکار در استان داریم عنوان کرد: 
آیا وقتی می گوییم ایجاد اشتغال برای 4 هزار 
نفر آیا واقعا قرار است به آن برسیم؟ من که 
این طور فکر نمی کنم و شاید فقط 50 درصد 
موفق باشید. وی با انتقاد شدید از این که طرح 
توجیهی توسط بانکی رد شده و اعتبار به استان 
دیگری منتقل می شود تصریح کرد: چگونه 
می گویید به گذشته توجه نکنید در حالی که از 

آن باید تجربه گرفت! کارگروه اشتغال باید در 
این جلسه تکلیف این که بانک ها طرح ها را 

رد می کنند مشخص کند. 

اعتبار جدا شده از استان کجا رفت؟
سرایان  و  بشرویه  فردوس،  طبس،  نماینده 
همچنین با اشاره به این که آمار بیکاری ارائه 
شده در هر شهرستان با واقعیت تفاوت دارد 
بیان کرد: شما در بین مردم نیستید و االن هم 
نمی توانید از مرکز برای آنان تصمیم بگیرید. 
امیرحسنخانی در ادامه خواستار مشخص شدن 
تکلیف اعتباری شد که استاندار سابق از بودجه 
استان جدا کرده و قرار بود به عنوان یارانه در 
استان استفاده شود. وی تصریح کرد: تعیین 
تکلیف این اعتبار ضرورت ندارد؟ آیا نباید به ما 
زمانی بدهید که قرار است کی مشخص شود 
این اعتبار کجا رفته است و قرار است چه شود؟
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری در 
پاسخ با اشاره به این که مرجع آمار نیستیم ادامه 
داد: این که آمار در بخش های رسمی درست 
به  وی  دارد.  را  خودش  جای  نشده  منتشر 
اعتبارات فنی جدا شده از اعتبارات استان اشاره 
کرد و افزود: قرار شد این مبلغ در قالب اسناد 
خزانه به بانک ها داده شود ولی به گفته نماینده 
ها بانک  ریزی  برنامه  و  مدیریت   سازمان 
موافقت نکردند، پس از آن هم تغییر استاندار را 

داشتیم و کار ماند.

انتقال اعتبار از شهرستان ناموفق
به موفق

دهباشی مدیر شعب بانک ملی استان هم در 
این نشست عنوان کرد: آیا همه طرح ها خوب 
هستند که قرار باشد تمام آن ها پذیرفته شود؟ از 
 طرفی اطالعات توجیهی طرح را از دستگاه ها 
می گیریم و اگر کارشناس دستگاهی اعالم کند 
 طرح کارشناسی شده، ما نیز موافقت می کنیم.
وی همچنین از نپذیرفتن اسناد خزانه توسط 

بانک ها اظهار بی اطالعی کرد.
)Ava.news13@gmail.com(

با  باید  گفت:  بیرجند  بازرگانی  اتاق  رئیس 
همفکری و همراهی بخش دولتی و خصوصی 
فرایندهای سرمایه گذاری در استان را کوتاه 
کنیم.به گزارش خبرنگار مهر، محسن احتشام 
در جلسه هیأت نمایندگان اتاق بیرجند با اشاره به 
گالیه واحدهای تولیدی از پروسه زمان بر صدور 
پروانه های بهداشتی گفت: در گذشته صدور 
 پروانه گاها تا شش ماه به طول می انجامید.

رئیس اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی 
بیرجند با اشاره به اینکه ارسال پرونده ها برای 
صدور پروانه به استان خراسان رضوی موجب 
طوالنی شدن این مهم بود، گفت: خوشبختانه 
پروانه  صدور  برای  استان  در  ها  ساخت  زیر 
با  اینکه  بر  تاکید  با  است.وی  شده  فراهم 
همفکری و همراهی بخش دولتی و خصوصی 
باید فرایندها برای سرمایه گذاری را کوتاه کنیم، 
های  فرصت  فرایندها  شدن  کوتاه  با   افزود: 
 از دست رفته واحدهای تولید کاهش می یابد. 
رئیس اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی 
بیرجند با اشاره به اینکه تولید در شرایط سختی 
قرار گرفته است، عنوان کرد: رقابتی شدن بازار، 

شدن  و سخت  تولید  های  هزینه  رفتن  باال 
حضور در بازارهای خارجی از مشکالت پیش 
پای واحدهای تولید است. وی با تاکید بر اینکه 

همه باید برای ایجاد اشتغال و کاهش ضریب 
بیکاری تالش کنیم، بیان داشت: ابالغ استاندار  
کاالهای  از  استفاده  برای  جنوبی  خراسان 
دارد.وی  تشکر  و  تقدیر  جای  استان  تولیدی 
عنوان کرد: این امر در بازاریابی، بازارسازی و 
افزایش مصرف کاالهای تولیدی استان موثر 

واحدهای  مشکالت  کرد:  بیان  است.احتشام 
مکتوب  صورت  به  بهداشتی  حوزه  در  تولید 
منتقل خواهد شد تا با همکاری بخش دولتی 

زمینه تسهیل امور انجام شود.وی با اشاره به 
الشریعه  مروج  دکتر  اقتصادی  های  دیدگاه 
شورای  در  گفت:  جنوبی  خراسان  استاندار 
استاندار  خصوصی  بخش  و  دولت  گفتگوی 
توجه خاص به مشکالت صنعت و تولید داشتند.

رئیس اتاق بازرگانی بیرجند با تاکید بر اینکه 

باالتری  سرعت  اقتصادی  های  فعالیت  باید 
استان  در  خوبی  ظرفیت  کرد:  بیان  بگیرد، 
ایجاد شده برای بخش خصوصی که باید از 
آن استفاده کنیم. معاون دانشگاه علوم پزشکی 
امور  تمامی  گفت:  جلسه  این  در  نیز  بیرجند 
 اجرایی مربوط به بررسی و صدور پروانه های

و  آشامیدنی   ، خوراکی  محصوالت  بهداشتی 
بیرجند  پزشکی  علوم  دانشگاه  به  بهداشتی 
برخی  وجود  به  اشاره  با  شد.ناصری  تفویض 
 قوانین دست و پا گیر بیان کرد: صدور پروانه های

بهداشتی به استان تفویض شده است و از هفته 
استان خواهد  از سوی  آینده صدور مجوز ها 
بود.معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی 
بیرجند گفت: امور مربوط به بررسی و صدور 
 ، خوراکی  محصوالت  بهداشتی  های  پروانه 
استان خراسان جنوبی  بهداشتی  و  آشامیدنی 
می  انجام  رضوی  خراسان  در  این  از  پیش 
شد. وی با تاکید بر اینکه امید داریم ترخیص 
کاال هم به استان تفویض شود، بیان کرد: تمام 
سرمایه  امر  در  امور  تسهیل  برای  ها  تالش 

گذاری را دنبال می کنیم.

لزوم راه اندازی 
آزمایشگاه مرجع بهداشتی

خامه زر عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی بیرجند 
نیز در این جلسه مشکل سرگردانی و اتالف وقت و 
 هزینه تولید کنندگان در مراجعه به آزمایشگاه های 
سازمان استاندارد و معاونت غذا و دارو دانشگاه 
برای  اقتصادی  فعاالن  گفت:  پزشکی  علوم 
دریافت تاییدیه تولید و صادرات یک محصول 
بایستی دو آزمایشگاه اشاره شده مراجعه و عالوه 
بر اتالف وقت هزینه های اضافی برای یک 
آزمایش مشابه پرداخت کنند. وی بیان کرد: در 
شرایطی که آزمایشگاه یک اداره دولتی نتیجه 
آزمایشات انجام شده روی یک محصول را تایید 
و مجوز الزم را ارایه می دهد، این مجوز مورد 
تایید دستگاه اجرایی دیگر نبوده و آن دستگاه 
نیز با دریافت هزینه مجدد محصول مورد نظر را 
به آزمایشگاه سازمان خودش می فرستد.خامه زر 
خواستار ایجاد آزمایشگاه مرجع برای جلوگیری 
از موازی کاری ها در نمونه گیری از کاالها شد 
و افزود:  برای حمایت از بخش خصوصی  باید 

زمینه انجام این فعالیت در استان فراهم شود.

و  شناسایی  راستای  مقدم-در  دادرس 
پرورش استعدادهای بالقوه ورزشی مسابقات 
کشتی قهرمانی نوجوانان “جام پیشکسوتان 
برگزار  عرب”   حاج ابراهیم  استاد  پاسداشت 
کشتی  هیأت  رییس  سروری   شد.عباس 
پرورش  و  راستای شناسایی  در  استان گفت 
کشتی  مسابقات  ورزشی  بالقوه  استعدادهای 
پیشکسوتان  “جام  نوجوانان  قهرمانی 
برگزار  عرب”  حاج ابراهیم  استاد  پاسداشت 
مسابقات  از  دوره  این  در  گفت:   شد.سروری 
منطقه شرق کشور بیش از 100 کشتی گیر از 
خراسان رضوی، سیستان وبلوچستان و هفت  
تیم از شهرستان های خراسان جنوبی در سالن 
ورزشی جهان  پهلوان تختی بیرجند با یکدیگر 
به رقابت پرداختند.رئیس هیات کشتی افزود: 

در مسابقات کشتی قهرمانی “جام پیسکسوتان 
گیران  کشتی   عرب”  حاج ابراهیم  پاسداشت 

نوجوان رده های سنی 16 تا 17 سال آزادکار 
و فرنگی کار با یکدیگر به رقابت پرداختند.به 

گفته سروری : نیمروز سیستان و بلوچستان بر 
سکوی نخست تیمی مسابقات کشتی فرنگی 

استاد  پاسداشت  پیشکسوتان  نوجوانان “جام 
نایب  بیرجند  تیم  حاج  ابراهیم عرب”ایستاد، 
قهرمان شد و تیم  مشهد مقام سوم رقابت ها 
را کسب کرد.وی خاطرنشان کرد: در مسابقات 
قهرمانی کشتی آزاد این رقابت ها تیم مشهد 
خراسان رضوی رتبه برتر را از آن خود کرد، 
تیم طبس نایب قهرمان شد و تیم نهبندان 
به مقام سوم مسابقات دست یافت.در مراسم 
اختتامیه مسابقات قهرمانی کشتی فرنگی و 
پاسداشت  پیشکسوتان  “جام  نوجوانان  آزاد 
حاج ابراهیم عرب” با حضور افضل پور مدیر 
کل ورزش وجوانان و جمعی از پیشکسوتان 
از  استان  کشتی  هیآت  اندرکاران  دست  و 
برترین ها با حکم و مدال قهرمانی تجلیل شد.

)Ava.news1@gmail.com(

 شهرستان ها برای جذب طرحهای توجیهی فقط تا بهمن فرصت دارند 

فرایندهای سرمایه گذاری کوتاه شود

برگزاری مسابقات کشتی قهرمانی نوجوانان “جام پیشکسوتان پاسداشت استاد حاج ابراهیم عرب”
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هر که در نهان، برادر خود را پند دهد او را آراسته و هر که آشکارا برادرش را پند دهد 
او را کاسته.  )بحار األنوار، ج 71، ص 166(

عضو حزب اتحاد ملت:
 روحانی همان روحانی است 

ایلنا- یک عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت 
درباره چرخش رئيس جمهور به پایگاه اصولگرایی 
روحانی  همان  روحانی،   که  این  بر  تاکيد  با  خود 
بوده  که  است  همان  روحانی  آقای  گفت:  است، 
از  برخی  شاید  نگرفته،  صورت  او  در  تغييری  و 
شعارهایی که در ایام انتخابات داد تصور و مطالباتی 
نشان  خاطر  راد  کيانوش  کرد.  ایجاد  مردم  در  را 
کرد: آقای روحانی از ابتدا هم مشی ميانه روی را 
انتخاب کرد،  او به لحاظ سنتی وابسته به اردوگاه 

اصولگرایان بوده است.

 استقبال زیباکالم
 از گفتگوی سپاه با اصالح طلبان 

خبرآنالین- صادق زیباکالم درباره گفتگوی سپاه 
با اصالح طلبان گفته است: سپاه پاسداران انقالب 
اسالمی اعتقاد دارد که جریانی سياسی نيست و 
در ورای جریانات سياسی قرار دارد. سپاه خود را 
جریانی متعلق به تمامی جامعه  ایران و در سطحی 
مفيد  بگيرد،  صورت  گفتگو  اینکه  می داند.  ملی 
است. من مدافع هر نوع گفتگو در سطح جامعه 
هستم، زیرا اعتقاد دارم گفتگو به معنی اذعان به 

وجود طرف مقابل است.

میرتاج الدینی: شهامت داریم 
احمدی نژاد را نقد کنیم 

 معاون پارلمانی دولت دهم گفت: ما در حال حاضر 
این شهامت را داریم به کسی که رئيس جمهور 
بوده و با او کار کرده ایم، انتقاد کنيم. محمدرضا 
ميرتاج الدینی اظهار کرد: در رابطه با آقای احمدی 
نژاد و اطرافيانش نيز باید بگویم که نمی توان از 
آنها به عنوان یک جریان سياسی تعبير کرد بلکه 
آنها بيشتر یک حلقه و مجموعه هستند و اکثریت 
اعضای کابينه نهم و دهم از سال ها قبل دیگر با 

ایشان همراه نيستند.

مشکل بزرگ اصالح طلبان 
از نگاه یک اصولگرا

نياز  هم  طلبان  اصالح  گفت:  سياسی  فعال  یک 
به دوباره سازی دارند. وضعيت آنان از این لحاظ 
چندان بهتر از رقيب نيست. آنان حتما بایستی در 
تشکيالت خود بازنگری کنند. ناصر ایمانی گفت: 
گسل بزرگی بين نسل قدیم و جدید اصالح طلبان 
وجود دارد که این دو را به طرز قابل مالحظه ای 
از یکدیگر بيگانه ساخته است. نسل جدید اصالح 
طلبان همخوانی و همفکری چندانی با نسل قبلی 
آقایان  اخير  های  شد: صحبت  یادآور  وی  ندارد. 
موسوی  محمد  و  نبوی  بهزاد  نوری،  عبدااله 
درباره  نگرانی  از  بازتابی  توان  می  را  ها  خویينی 

همين شکاف دانست.

جورج بوش پدر، 
ترامپ را “الف زن” خواند

جورج بوش پدر در کتاب جدیدی که توسط یک مورخ 
درباره وی و پسرش نوشته شده، رئيس جمهور کنونی 

آمریکا را فردی الف زن خواند.
به گزارش انتخاب به نقل از شبکه خبری سی.ان.ان، 
این توصيف از سوی جورج بوش پدر، چهل و یکمين 
رئيس  ترامپ،  دونالد  برای  آمریکا  جمهور  رئيس 
جمهوری کنونی ایاالت متحده در حالی مطرح شده 
که جورج بوش پسر، رئيس جمهور پيشين آمریکا نيز 
با واژه های نه چندان خوبی هم قطار جمهوری خواه 

خود را توصيف کرده است.

ترامپ: داعش هزینه سنگینی برای حمله 
به ما خواهد پرداخت

دونالد ترامپ رئيس جمهور آمریکا در پيام توئيتری 
حيوان  شد  مدعی  تازگي  به  »داعش  نوشت: 
منحطی که مردم فوق العاده را در »وست ساید« 
بوده  آنها  سرباز  کرد،  زخمي  شدت  به  و  کشت 
روز  دو  در  آمریکا  ارتش  اساس،  همين  بر  است. 
اخير، داعش را به مراتب شدیدتر هدف حمله قرار 
داده است. آنها براي حمله اي که به ما مي کنند، 

بهاي سنگيني خواهند پرداخت«.

حمله دوباره بمب افکن های روسی
 به مواضع داعش در دیرالزور

 بمب افکن های دوربرد روسيه اهداف گروه تروریستی 
داعش در استان دیرالزور سوریه را هدف قرار دادند. 
وزارت دفاع روسيه با انتشار بيانيه ای در این خصوص 
های افکن  بمب  توسط  که  حمله  این  در   نوشت: 

»تی یو- ۲۲ ام ۳« انجام گرفت، انبارهای مهمات 
تروریست ها و همچنين پست های فرماندهی داعش 

در منطقه البوکمال مورد هدف قرار گرفت. 

 سعد الحریری : ایران هیچ جا وارد 
نمی شود مگر در آنجا خرابی ایجاد کند!

 
 نخست وزیر لبنان پس از استعفای  خود در سخنانی 
وارد  جایی  هيچ  ایران  شد:  مدعی  برانگيز   تعجب 
نمی شود مگر اینکه در آنجا خرابی و نا امنی ایجاد کند! 
این ادعای مضحک در حالی است که هم پيمانان سعد 
الحریری همچون عربستان سعودی، خود در حمایت از 

تروریسم، شهره عام و خاص هستند.

تقویت توانمندی ها ، دشمنی آمریکا را بی اثر می کند 

که  اندازه  هر  گفت:  ملی  اعتماد  حزب  عضو 
دشمنی های  دهيم،  افزایش  را  توانمندی هایمان 
آمریکا بی اثر می شود و به ما آسيبی نمی رساند. 
با  مقابله  راه های  درباره  حق شناس  جواد  محمد 
 دشمنی های آمریکا، اظهار کرد: تقویت توانمندی ها ،

مهمترین راه مقابله با دشمن خارجی و رقيبانی است که در عرصه بين الملل 
برای رسيدن به پيشرفت رقابت می کنند.

آمریکا ۱۰ سال از فناوری موشکی ایران دور است 

خارجی  سياست  و  ملی  امنيت  کميسيون  عضو 
اسالمی  ایران  کنونی  اقتدار  به  اشاره  با  مجلس 
ناراحتی  از  نشان  ترامپ  اخير  اظهارات  گفت: 
دارد.  اسالمی  ایران  صالبت  از   آمریکایی ها 
فالحت پيشه با تاکيد بر اینکه امروز آمریکا با توان 
 موشکی ایران مشکل دارد، بيان کرد: آنچه مایه ناراحتی آمریکایی ها شده ،

این است که آنها 1۰ سال از فناوری موشکی ایران دور هستند.

دولت در ایجاد فاصله با اصالح طلبان سهیم نباشد 

اميد گفت: عده ای اصرار  ایسنا- رئيس فراکسيون 
داشتند به جامعه القا کنند رأی مردم به اصالح طلبان 
در انتخابات مجلس دهم اشتباه بوده ولی مردم جواب 
آنها را در انتخابات شوراها دادند و حمایت قاطع تری از 
ليست اميد کردند. عارف گفت: جریانی می خواهد بين 
اصالح طلبان و دولت فاصله بيندازد باید در مقابل این گونه تحرکات هوشيار 

باشيم و دولت هم باید مراقبت کند در ایجاد این فاصله سهيم نباشد.

با  قطع  طور  به  گفت:  شمخانی 
به سياست های غير معقول  توجه 
آغاز شده از سوی ترامپ در فاصله 
1۳ آبان ماه سال 96 تا 1۳ آبان 97 

شاهد افول بيش از پيش جایگاه و 
نقش آمریکا در منطقه خواهيم بود.

دبير             و  رهبری  معظم  مقام  نماینده 
جمع  در  ملی  امنيت  عالی  شورای 

آبان   1۳ مراسم  راهپيمایان  پرشور 
روز ملی مبارزه با استکبار جهانی در 
آمریکا   مقابل النه جاسوسی سابق 
با اشاره به این که ملت ایران رکورد 

مقابله با توطئه های آمریکا در ذهن 
جهانيان، مسلمانان و مستضعفان را به 
نام خود ثبت کرده است. اظهار کرد: 
آمریکایی ها از اقدام براندازانه نظامی، 

با  مخالفت  دفاعی،  قدرت  تضعيف 
قدرت و پيشرفت اقتصادی و ایجاد 
فضاسازی های  امنيتی،  بحران های 
سياسی و ایجاد تنش با همسایگان 
استفاده  ایران  تضعيف  برای 
کرده اند اما همه اینها نتيجه ای جز 
است. نداشته  ایران  شدن  قوی تر 
وی گفت: عليرغم چهار دهه دشمنی 
آمریکا عليه ایران و استفاده از ابزارهای 
دليل  به  تحریم،  و  تهدید  مختلف 
برابر  ایران در  مقاومت جانانه مردم 
سياست های خصمانه نظام سلطه 
نموده اند  اعتراف  دشمنان  مجموعه 
که ایران از قبل قدرتمندتر شده است.
شمخانی استفاده آمریکا از ابزارهای 
شکست خورده تهدید و تحریم عليه 
اراده  بر  گذاری  تاثير  فاقد  را  ایران 
جمهوری اسالمی ایران عنوان کرد.

سپاه  سياسی  معاون  ایسنا- 
گفت:  اسالمی  انقالب  پاسداران 
معنی  به  پاسداران  سپاه  تحریم 
است. ایران  ملت  همه  تحریم 
در  العمل  راد عکس  سنائی  سردار 
آمریکایی  خصمانه  مواضع  برابر 
اظهار  و  دانست  واجب  را  ها 
ملت  عليه  ترامپ  آنچه  کرد: 
فارس  خليج  نام  و  زده  داد  ایران 
عنوان  جعلی  نام  با  و  وارونه  را 
جمهوری  اتاق  فکر  حاصل  کرده، 
ادبيات  با  وی  که  است  خواهان 
کند. می  بيان  را  آنها  مآبانه  الت 
به  ترامپ  آقای  داد:  ادامه  وی 
ملت  آمریکا  مجلس  از  نمایندگی 
کند  عنوان می  تروریست  را  ایران 
چشم  در  خاری  ما  مردم  که  چرا 
سياست های  اجرای  و  هستند  آنها 

نمی دهد. را  آنها  دشمنانه 
و  ظلم  با  مساوی  را  آمریکا  وی 
توصيف  ها  داعشی  از  حمایت 
داعش کودک کشی  افزود:  و  کرد 

هيچ  از  و  آموخته  اسرائيل  از  را 
نکردند. دریغ  سوریه  در  جنایتی 
به  آمریکا  اینکه  به  اشاره  با  وی 
اسالمی  های  دولت  تجزیه  دنبال 

منطقه خاورميانه است، تصریح کرد: 
جمهوری  های  سياست  برابر  در 
خورده  شکست  ایران  اسالمی 
آنها دخالت  اجازه  کشورمان  و   اند 
 

دهد. نمی  را  منطقه  امور  در 
 سنائی راد  ادامه داد: مردم ایران از سپاه 
حمایت می کنند و اجازه کارشکنی 
داد. نخواهند  را  ها  آمریکایی  به 

سردار سنائی راد: تحریم سپاه به معنی تحریم
 همه ملت ایران است

  شمخانی: تا ۱3 آبان سال 97
 شاهد افول نقش آمریکا در منطقه خواهیم بود

موقوفه بنگاه خیریه آبلوله در نظر دارد: تعداد یک واحد آپارتمان ، با وضعیت ساختمانی موجود از طریق 
مزایده کتبی به مدت یک سال با مشخصات ذیل به متقاضیان واجد شرایط به اجاره واگذار نماید.

مشخصات واحد

اجاره بها پایه مساحت هر واحدنوع ملکردیف
ماهیانه به ریال

مبلغ سپرده جهت 
آدرس ملکشرکت در مزایده 

یک باب 1
نبش پیروزی 1- مجتمع 1508/000/0009/600/000آپارتمان

جنوبی - طبقه یک واحد 4

لذا متقاضیان جهت اطالعات بیشتر و دریافت اسناد مزایده حداکثر تا تاریخ 96/8/22 به دفتر موقوفه بنگاه خیریه آبلوله 
بیرجند واقع در خیابان طهماسبی جنب اورژانس تامین اجتماعی مراجعه یا با شماره 32431110 - 09158610609 

تماس حاصل فرمایند.
موقوفه بنگاه خیریه آبلوله بیرجند

مزایده نوبت دوم اجاره واحد مسکونی موقوفه بنگاه خیریه آبلوله  شناسه آگهی: ۱۰۰939 فروشگـاه 
پـارس پـرداز
فروش اقساطی لپ تاپ، 

تبلت و سیستم 
) ارسال رایگان 

 به سراسر استان( 
بیرجند- بیست متری اول 

شرقی مدرس
 پالک 16

09357787955
سلطانی

آدرس ملکمبلغ قابل پرداخت بابت سپرده 5 درصد قیمت پایه مزایدهقیمت پایه هر متر مربع )ریال(مساحتپالك ثبتيشهرکاربري

411/685483,200,0007,680,000/ 11 اصلینیمبلوكتجاری1

شهرك 
احداثي مهر

411/686502,800,0007,000,000/ 11 اصلینیمبلوكتجاری2

411/687502,800,0007,000,000/ 11 اصلینیمبلوكتجاری3

411/688502,800,0007,000,000/ 11 اصلینیمبلوكتجاری4

411/689502,800,0007,000,000/ 11 اصلینیمبلوكتجاری5

411/690502,800,0007,000,000/ 11 اصلینیمبلوكتجاری6

411/691502,800,0007,000,000/ 11 اصلینیمبلوكتجاری7

411/692502,800,0007,000,000/ 11 اصلینیمبلوكتجاری8

411/693502,800,0007,000,000/ 11 اصلینیمبلوكتجاری9

411/694483,000,0007,200,000/ 11 اصلینیمبلوكتجاری10

288/69844,272,500,0005,533,750/ 11 اصلینیمبلوكتجاری11

288/699502,200,0005,500,000/ 11 اصلینیمبلوكتجاری12

288/700502,200,0005,500,000/ 11 اصلینیمبلوكتجاری13

288/701502,200,0005,500,000/ 11 اصلینیمبلوكتجاری14

288/702462,300,0005,290,000/ 11 اصلینیمبلوكتجاری15

                                                                 مشخصات قطعات تجاری نیمبلوك به صورت نقديپالك ثبتي قطعات تجاري نیمبلوك به شرح ذیل اعالم مي گردد :

اداره روابط عمومي اداره کل راه و شهرسازي خراسان جنوبي

اصالحیه آگهي مزایده  9 واحد تجاری و 27 واحد مسکوني در شهر بیرجند )به صورت 2۰ درصد نقد و 8۰ درصد اقساط 5 ساله(
و 5 قطعه زمین تجاری در بیرجند و ۱5 قطعه زمین تجاری و 9 قطعه زمین مسکونی در نیمبلوك )به صورت نقد(   شناسه آگهی: ۱۰۰934 

ردیف

مسابقات کشتی ، پاسداشت استاد حاج ابراهيم عرب               *عکس : قوسیراهپيمایی 1۳ آبان  *عکس: شهپر










