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سرمقاله

نیرو هوایی پیش قراول 
نیروهای مسلح در انقالب

* مصطفوی

نیروی هوایی  نقش درخشان، کلیدی و محوری 
در انقالب اسالمی از یاد و خاطره فرزندان انقالب 
هرگز زدوده نخواهد شد، نیرویی در متن رژیم تا 
دندان مسلح ستم شاهی، ... ) ادامه  سرمقاله در صفحه 2 (

عکس: اکبری

نقش پررنگ آموزش فنی و حرفه ای 
دراشتغال،آموزش و کارآفرینی

صفحه 2

دهیاری دستگرد 
در سالی که گذشت

صفحه ۴

برگزاری همایش بین المللی نهضت جهانی امام روح ا... در استان/ بهره مندی 227 خانوار روستایی از آب شرب/ رد رشوه100 میلیون ریالی پلیس وظیفه شناس در “قاین”/ 480 هزار نفر در استان تحت پوشش بیمه سالمت هستند/صفحه 7
 صفحه 8 صفحه 8 صفحه 8 صفحه 8

 معصومه ابتکار:
پایگاه اصالح  طلبان را باید

برای انتخابات بعد توجیه کنیم

حسام الدین آشنا:
اگر روند کنونی ادامه یابد

اکثریت سرخورده می شوند

جلیلی: 
رقیب روحانی بودم اما وظیفه دارم

از اقدامات خوب دولت دفاع کنم

عبدا... ناصری:
آیت ا... جنتی

آدرس غلط ندهد!

واگذاری زمین 
به صنوف آالیند ه

سفر وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی به  خراسان جنوبی  / صفحه7

در مرکز استان آغاز شد

صفحه ۷

روایت یک انقالبی 
از بهمن ۵۷ بیرجند
صفحه ۳

شبکه خاوران
24 ساعته می شود

فعالیت شبکه استانی سیمای خاوران از 22 بهمن، به 
صورت آزمایشی 2۴ ساعته می شود. مدیر کل صدا 
و سیمای در نشست خبری با بیان این مطلب گفت: 

از نیمه اسفند نیز ... مشروح در صفحه ۷

قابل توجه همشهریان گرامی 

پوشاک استاپ با نام جدید بـارکـد 

در مکانی جدید با بهترین برندها 
در خدمت شماست.

تفاوت را با ما احساس کنید

مژده  سرکار خانم دکتر سودابه امینیمژده 
موفقیت شما را در 

اخذ دکترای گیاه پزشکی از دانشگاه تهران 
صمیمانه تبریک و تهنیت عرض نموده ، توفیقات روز افزون تان

 و خانواده محترم را از خداوند بزرگ مسئلت می نماییم.

قضائی و بانو

جناب آقای مهندس محمدرضا قالسی مود
انتصاب شایسته جناب عالی را به سمت

رئیس حوزه دفتر شهردار بیرجند
که نشان از تجربه و شایستگی شما می باشد، صمیمانه تبریک عرض نموده 

موفقیت روزافزون تان را از درگاه ایزد منان خواستاریم.
مجمع خیرین سالمت خراسان جنوبی- بیمارستان ایران مهر

حراج سالیانه بهمن ماه پوشاک هلـن
 از تاریخ 96/11/17 فقط به مدت 10 روز 

 ساعت 18:30  20/ 11/ 96جمعه

به مناسبت افتتاحیه غذا به صورت
 10% تخفیف و میز اردو )پیش غذا( 

به صورت رایگان 
عرضه می شود.

افتتاح رستوران دربـار با طبخ غذاهای محلی شمال و ...

آدرس: بین مدرس 50 و 52
با مراسم رسمی منتظر حضور گرم تان هستیم

آگهی مزایده عمومی امالک مازاد بانک کشاورزی 
شماره ع/96/2 - نوبت اول

شرح در صفحه 2

به مناسبت اولین سالگرد درگذشت 

شادروان کربالیی علیرضا حاجی زاده 
جلسه یادبودی امروز پنجشنبه 96/11/19 بعد از نماز 

مغرب و عشاء در محل مسجد حضرت ولی عصر )عج( )اکبریه( 
واقع در انتهای خیابان معلم برگزار می گردد. 

از طرف خانواده حاجی زاده و بستگان

شرکت آب و فاضالب روستایی خراسان جنوبی در نظر دارد تجدید مناقصه ای با موضوع  ذیل برگزار نماید:
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گواهی صالحیت اداره کار
ضمناً: اولویت واگذاری با 

شرکت هاي خدماتي است 
که یا داراي کدهاي فعالیتي 

خدمات عمومي، امور 
تاسیسات و امور حمل و نقل 
در سال 96 باشند یا مدارک 
اثبات کننده اخذ کد فعالیت 
ذکر شده را به کارفرما ارائه 

دهند

زمان دریافت اسناد مناقصه: 1396/11/19 الی 1396/11/25
تاریخ ارسال پیشنهادات: ساعت 14 روز سه شنبه مورخ 1396/12/08

 تاریخ بازگشایی پاکت ها: ساعت 9 صبح روز پنجشنبه مورخ 1396/12/10
 محل بازگشایی پاکت ها: بیرجند، بلوار شهدای عبادی، ضلع غربی سازمان جهاد کشاورزی 

شرکت آب و فاضالب روستایی استان خراسان جنوبی، سالن جلسات 
ضمناً : کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی 
 )www.setadiran.ir پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ستاد )به آدرس 
 انجام خواهد شد. به پیشنهادهای واصله خارج از درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ترتیب اثر 

داده نخواهد شد. 
این شرکت در رد یا قبول پیشنهادات برابر قوانین و مقررات مربوطه مختار می باشد. برای کسب 
اطالعات بیشتر از شرایط شرکت در مناقصه و مشخصات پروژه به وب سایت شرکت آب و فاضالب 
روستایي خراسان جنوبي )www.abfar-kj.ir( و یا وب سایت پایگاه ملي اطالع رساني مناقصات 
)iets.mporg.ir( مراجعه و یا با شماره 8-32214752- 056 اداره امور حقوقي و قراردادها تماس 

حاصل فرمایید.

روابط عمومی شرکت آب و فاضالب روستایی خراسان جنوبی

شماره: 67/1156    تاریخ: 1396/11/17        شناسه آگهی: 140158

وزارت نیرو 
شرکت آب و فاضالب 
روستایی خراسان جنوبی

   تجدید مناقصه عمومي یک مرحله اي 
شماره  96-1069/1 

به مناسبت چهلمین روز درگذشت 
پدری مهربان، همسری فداکار و برادری دلسوز 

شادروان حاج غالمحسین برنای تنها 
 جلسه یادبودی امروز پنجشنبه 96/11/19 از ساعت

  19 الی 20 در محل هیئت حسینی )خیابان انقالب( 
برگزار می گردد، تشریف فرمایی سروران ارجمند موجب 

امتنان است.

خانواده های: برنای تنها ، بنازاده و سایر بستگان

به مناسبت چهلمین روز درگذشت 

شادروان سید محمد شمس آبادی 
جلسه یادبودی فردا جمعه 96/11/20 از ساعت 9/30 الی 10/30 صبح
  در محل هیئت محترم حسینی )واقع در خیابان انقالب( برگزار می گردد

 حضور شما سروران گرامی موجب شادی روح آن مرحوم
و تسلی خاطر بازماندگان خواهد بود.

از طرف خانواده 

 قبل از مراجعه اپلیکیشن اثاث کشی
 را از بازار و یا سایت

 www.asaskeshi.com نصب کنید

جذب وانت ، خاور، تریلی و... 
در بزرگ ترین سامانه هوشمند حمل کاال )اثاث کشی(

* درآمد شگفت انگیز      * ساعت و محل کار شناور

* دریافت نزدیک ترین بارها بر اساس موقعیت مکانی شما

* هر وقت و هر جا مایلید کار کنید

محل ثبت نام: بیرجند- معلم 27- پالک6 
جهت اطالع از مدارک ثبت نام با شماره 32449471-056 تماس بگیرید.

درون شهری
      برون شهری
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خانهدارکردنمحرومانباخانههایارزانقیمت

 معاون مسکن شهری بنیاد مسکن با اشاره به برنامه مسکن سازی این بنیاد در پروژه های کوچک و بزرگ مقیاس،  گفت:  با هدف خانه دار کردن اقشار کم درآمد واحدهای 
مسکونی در مناطق مختلف کشور ساخته شده و با ۱۵ درصد زیر قیمت بازار واگذار می شود. جواد حق شناس با بیان این که یکی ازبرنامه های بنیاد مسکن استفاده از 
روش های نوین ساخت و ساز مسکن در کشور است، اظهار کرد: یکی از فعالیت های بنیاد مسکن، احداث مجتمع های مسکونی در کالنشهرها و شهرهای کوچک است.

نیرو هوایی پیش قراول 
نیروهای مسلح در انقالب
* مصطفوی

 ) ادامه  سرمقاله از صفحه اول ( که هر فریادی را در گلو خفه 
می کرد، با درک درست شرایط و زمان شناسی در آن 
روز با اعتصاب غذا و تحصن و راهپیمایی در پایگاه ها 
و پادگان های هوایی نهضت را شروع کرد و با علنی 
ساختن مخالفت رسمی خود با رژیم پهلوی، با بیعت 
تاریخی در روز ۱9 بهمن ۱37۵ به عنوان پیش قراول 
نیروهای مسلح در پیوستن به انقالب، رهبری و مردم 
باعث نقطه عطفی در پیروزی انقالب اسالمی شد و 
با ایجاد شکافی عمیق در ارتش شاهنشاهی سران رژیم 
را ناامید و سرعت پیروزی را به حد اعال رساند.پس از 
پیروزی انقالب و خروج مستشاران آمریکایی و به ویژه 
بعد از تحریم های همه جانبه ی تسلیحاتی و با قطع 
ارتباط نیرو هوایی با سیستم های کالسیک تحمیلی 
قدیم، در بین متخصصان فنی نیرو، خالء ناشی از قطع 
ارتباط و لزوم جایگزینی سازمانی که بتواند جایگزین  
روش های تحمیلی و استعماری گذشته شود به خوبی 
احساس می شد و به همین منظور پیشنهاداتی برای 
تاسیس و تشکیل نهادهای جایگزین در راستای کاهش 
وابستگی و خودکفایی ارتش ارائه شد. نیروی هوایی در 
دفاع مقدس به لحاظ ویژگی های منحصر به فرد چون 
تحرک پذیری و واکنش سریع ،قابلیت انعطاف باال،قدرت 
آتش موثر،اجرای عملیات سریع و انهدام در سطح وسیع 
و توان اجرای سناریوی نبرد در آسمان ،با بهره گیری از 
تجهیزات مدرن و کارامد،دارای قابلیت های تهاجمی و 
تدافعی فوق العاده بود. دریک عملیات درخشان هوایی 
موسوم به عملیات کمان 99،در پاسخ به تجاوز وحشیانه 
صدام،۱40 فروند هواپیمای شکاری همزمان وارد خاک 
کشور عراق شدندوپایگاه هاومناطق حساس ان را  به 
صورت موثر بمباران کردند. همچنین در عملیات بزرگ و 
متهورانه اچ3 ، 8 فروند هواپیمای شکاری با انجام چندین 
مرحله  سوختگیری هوایی در  خاک دشمن،دورترین 
پایگاه هوایی عراق را در مرز اردن بمباران و خسارات 
بسیار سنگین و جبران ناپذیری به ان تحمیل کردند.در 
زمان حاضر نیروی هوایی با توجه به قطع وابستگی های 
تجهیزاتی و آموزشی ،در بسیاری موارد  کامال خودکفا و 
غیروابسته ،نیازمندی های خود را با تکیه بر نیروهای 
داخل کشور تامین می کند و با تکیه به تجربیات 8 سال 
دفاع مقدس و برخورداری از نیروی انسانی کارامد و 
متعهد و حرفه ای در بهترین وضع از نظر آمادگی روحی 
و رزمی قرار دارد و آماده هرگونه پاسخ به دشمنان است. 
این نیرو امروز متناسب با تهدیدات ،خود را آماده کرده  و 
آن چنان تنوع در تجهیزات و ابزار به وجود آمده است 
که برای دشمن وضع شناخته شده ای نداریم. تجهیزات 
جنگ الکترونیک،تجهیزات پدافندی و آفندی مناسب و 
با کیفیت  در اختیار نیرو قراردارد و برای پشتیبانی از پرنده 
های خود وابسته به هیچ کشوری نیست. امروزه در شرق 
ایران اسالمی  در صورت هرگونه تخاصم، پرنده ها کمتر 
از هفت دقیقه در آسمان قرار می گیرند و  با آمادگی 
تمام این قابلیت  وجود دارد که امنیت هوایی استان های 
همجوار  هم توسط پایگاه شکاری استان پشتیبانی شود.

سرمقاله

نسرین کاری - مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان 
 خراسان جنوبی  عنوان کرد: اداره کل آموزش فنی و حرفه ای
متولی آموزش های مهارتی بین سطوح تحصیلی در استان 
است و فعالیت های خود را با هدف تربیت نیروی کار ماهر، 
نیمه ماهر و ارتقاء مهارت نیروی کار شاغل در دو بخش 
 دولتی و غیر دولتی با داشتن ۱6 مرکز آموزش انجام می دهد.
حسین خوش آیند  با اشاره به اینکه  فعالیت ها در قالب 
دولتی   بخش  در  آموزشی  حرفه   480 و  ثابت  کارگاه   90
است افزود:  ۱62 آموزشگاه آزاد با 2۱0 حرفه آموزشی در 
بخش غیر دولتی  فعالیت دارد که ساالنه به طور متوسط 
۵ میلیون نفر ساعت آموزش  می گیرند. وی تاکید کرد:  
رکن اصلی فعالیتهای این اداره، آموزش و مهارت آموزی 
است که ماموریت و هویت اصلی آن را شکل می دهد. وی 
با بیان اینکه فعالیت های این اداره کل در قالب دوره های 
۱0 تا ۱090 ساعته با آموزش در مراکز ثابت و شعب شهری، 
آموزش در مناطق روستایی و عشایری، صنایع و صنوف، جوار 
 دانشگاهی، پادگان، زندان و آموزشگاه های آزاد  انجام می شود
 ادامه داد: آموزش فنی حرفه ای توانسته نسبت به تامین 
نیروی انسانی ماهر مورد نیاز حوزه های مختلف صنعت، 
 کشاورزی، خدمات و فرهنگ و هنر در استان اقدام نماید. 

تمامی خدمات آموزشی ارائه شده 
در بخش دولتی رایگان می باشد

وی خاطر نشان کرد: تمامی خدمات آموزشی ارائه شده 
در بخش دولتی رایگان می باشد و جامعه هدف این اداره 
فارغ  و  دانشجویان  روستاییان،  کارجویان،  کل  شامل 
آموزان، دانش  دار،  خانه  زنان  و  دانشگاهی   التحصیالن 
، زندانیان، شاغلین صنایع و صنوف  پادگان ها  سربازان 
و تمامی کسانی که به دنبال مهارت هستند، می باشد.   
مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان خراسان جنوبی 
با بیان اینکه در کلیه شهرستانهای استان مراکز آموزش 
به  را  آموزشی  خدمات  و  هستند  فعال  ای  حرفه  و  فنی 
شهروندان در کلیه نقاط استان ارائه می دهند گفت: در 
شش  شهرستان بیرجند، قاین، نهبندان، درمیان،  فردوس 
امکانات  دارای  آموزش فنی و حرفه ای  و طبس مراکز 
غیر  و  روستایی  کارآموزان  که  باشند  می  روزی  شبانه 
از این امکانات بهره  بومی می توانند به صورت رایگان 
بخش  در   96 ۱0ماهه  در  افزود:  آیند  گردند.خوش  مند 
دولتی )ثابت، زندان، پادگان، روستا، سیار شهری، ضمن 
نفر  هزار   ۱9 باالی  جمعا  دانشگاه(  جوار  و  اصناف  کار، 
در  کرد:  اظهار  همچنین  آیند  اند .خوش  دیده  آموزش 
آنها  تعداد  که  آزاد  های  آموزشگاه  و  دولتی  غیر  بخش 
۱62 مرکز است حدود 6 هزار و 967 نفر در قالب ۱442 

دوره آموزش های مهارتی را فرا گرفته اند.  

طرح مهارت آموزی در محیط کار واقعی

وی با بیان اینکه ایجاد اشتغال و بازار کار در سال اقتصاد 
مقاومتی، تولید و اشتغال و اهمیت مهارت آموزی نیروی کار 
در فضای واقعی، ضرورت دارد  خاطر نشان کرد: در این راستا 
مهارت آموزی در محیط کار واقعی یکی از روش های آموزش 
 فنی و حرفه ای است. وی افزود: مهارت و شایستگی های

 مورد نیاز در چارچوب استانداردهای آموزشی سازمان از مربی 
به مهارت آموز همزمان با فرآیند تولید محصول و ارائه خدمت 
منتقل می گردد . مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان 
 آشنایی با محیط کسب و کار، کسب تجربه و آماده سازی

و ایجاد خودباوری در مهارت آموزی برای ورود به عرصه 
اشتغال وکارآفرینی را از اهداف این شیوه آموزشی برشمرد. 

 خوش آیند حفظ وپایداری مشاغل سنتی و بومی خصوصاً در 
صنایع دستی، کمک به بنگاه های فعال به منظور شناسایی و 
جذب نیروی کار مستعد و توانمند،کاهش هزینه های جذب و 
به کارگیری نیروهای فاقد مهارت و استفاده از ظرفیت و توان 
آموزش عملی بنگاه های اقتصادی را از دیگر اهداف این 
طرح دانست .وی با بیان اینکه تعهد استان در بخش مهارت 
آموزی در محیط کار واقعی ۵60 نفر می باشد گفت: تا کنون 
630 نفر در این حوزه آموزش دیده اندکه باعث افتخار است 

که در این حوزه رشد ۱۱3 درصدی داشته ایم. 

طرح توانمند سازی مهارتی دانشجویان و فارغ 
التحصیالن دانشگاهی (SCD) با رویکرد اشتغال

خوش آیند با اشاره به طرح توانمند سازی مهارتی دانشجویان 
و فارغ التحصیالن افزود: این طرح با هدف رفع موانع اشتغال 
دانش آموختگان دانشگاهی و همچنین رفع چالشهای پیش 
 روی مراکز فعلی آموزش فنی و حرفه ای جوار دانشگاهی

)ASD(و ارتقای آنها با همکاری و مشارکت فعال تر و محوری 
دانشگاه ها، پژوهشگاه ها و موسسات آموزش عالی، تنظیم 
شده است. وی ادامه داد: در این طرح الگویی برای انتقال 
مهارت های مورد نیاز بازار کار به دانشجویان و در نتیجه 
ارتقای شایستگی های حرفه ای آنها با تکیه بر ظرفیت های 
بالقوه و بالفعل دانشگاه ها، پژوهشگاه ها و موسسات آموزش 
عالی و سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور، ارائه شده 
است. وی تصریح کرد: در طرح آموزش جوار دانشگاهی تعهد 
استان ۱۵0 هزار نفر-ساعت آموزش بوده است که با اجرای 
۱۵7 هزار و 38۵ نفر- ساعت آموزش  در این بخش رشد 

۱0۵ درصدی داشته ایم. 

آموزش جویندگان کار فاقد مهارت و ارتقای 
مهارت شاغلین در مراکز ثابت بخش دولتی

 وی با بیان اینکه در مراکز ثابت آموزش فنی و حرفه ای،

کالسها،  آموزشی،  های  کارگاه  شامل  آموزشی  مکان 
آزمایشگاه، فضای اداری و امکانات جانبی هستند خاطر نشان 
کرد این مراکز بر اساس ضوابط و مقررات به منظور ایجاد و 
ارتقاي مهارت یا تخصص در افراد متقاضی کار فاقد مهارت 
و یا کم مهارت دایر شده اند و به صورت رایگان آموزش 
های الزم را به افراد جویای مهارت ارائه می کنند.  خوش 
آیند اظهار کرد: اینگونه آموزش ها که عموماً آموزش های 
پایه ای فنی در بخش های مختلف می باشند معموال در 
کارگاه های مجهز که در محل ثابتی مستقر گردیده اند، اجرا 
می شود. وی ادامه داد:  در مراکز ثابت اداره کل در استان، 
آموزش های مورد نیاز جامعه با محوریت بازار کار، از طریق 
ایجاد حرفه های آموزشی جدید، ارتقا یا تغییر در حرفه هاي 

موجود، برنامه ریزی و اجرا می شوند.

توانمند سازی روستاییان و عشایر

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان با بیان اینکه مطابق 
مواد ۱07 تا ۱88 و ماده ۱96 قانون کار جمهوري اسالمي ایران 
 ،سازمان آموزش فني و حرفه اي کشور به منظور برنامه ریزي

در سال ۱380 و اجراي دوره هاي الزم در رشته هاي مختلف 
کشاورزي و صنایع تبدیلي و تکمیلي اقدام به ایجاد مدیریتي 
و صنایع  کشاورزي  آموزش صنایع  مدیریت  عنوان  تحت 
تبدیلي و تکمیلي نمود تصریح کرد: بر اساس ضرورتي که 
در آموزش سایر رشته ها براي روستاییان کشور وجود دارد 
و نیز به منظور دستیابي به توسعه آموزش نیروهاي فاقد 
تخصص و نیز ارتقاي مهارت شاغلین در بخشهاي مختلف 
صنایع، خدمات و کشاورزي در مرکز دهستان و روستاهاي 
امور  به دفتر  اواخر سال ۱394  پرجمعیت،این مدیریت در 
آموزش روستایي تغییر نام داد  تا از این رهگذر بتواند به ارائه 

خدمات گسترده تري در سطح روستاها بپردازد. وی عملکرد 
در حوزه آموزش روستایی و عشایری را ۵86 هزار و 7۱3 نفر 

دانست که رشدی ۱09 درصد داشته است.

 طرح قرارگاه مهارت آموزی نیرو های مسلح

خوش آیند با اشاره به اینکه به منظور اهمیت اشتغال جوانان 
بعد از خدمت سربازي، طرحي تحت عنوان طرح آموزش فنی و 
 حرفه ای سربازان در دورۀ مقدس سربازي در حال اجرا می باشد

 افزود: سربازان در محیط پادگان و یا در مراکز آموزش فنی و 
حرفه ای در کارگاههای آموزشی شرکت می نمایند تا بتوانند 
ضمن انجام خدمت سربازی، با مهارت های اشتغال جهت 
ورود به بازار کار آماده شوند.وی خاطرنشان کرد تعهد استان 

در این حوزه 46 هزار و 283 نفر ساعت بوده که با اجرای  632 
هزار نفر ساعت آموزش برای 920 نفر از سربازان بیش از 37 

درصد رشد در ارائه این آموزشها داشته ایم.  

آموزش کارجویان فاقد مهارت در زندان های استان

نبود  و  بیکاری  استان   ای  فنی و حرفه  آموزش  مدیرکل 
مهارت را یکی از علل گرایش به اعتیاد، بزهکاری و خالف 
دانست و تاکید کرد: بنابراین داشتن مهارت در فرد، ضمن 
ایجاد شرایط اولیه برای اشتغال، به تقویت شخصیت و منزلت 
اجتماعی فرد کمک می کند. وی افزود: در این راستا سازمان 
از طریق عقد تفاهم نامه با سازمان امور زندان ها و ستاد 
مبارزه با مواد مخدر، نسبت به آموزش زندانیان و معتادین 
درمان یافته و خود معرف اقدام می نماید. خوش آیند عملکرد 
در بخش زندان را یک هزار و چهارصد و دو نفر دانست که 

درصد تحقق آن ۱۱4 درصد بوده است. 

کمک های بالعوض 
 GGPپروژه تامین امنیت انسانی کشور ژاپن

لوازم  تعمیر  کارگاههای  تجهیز  پروژه  از  بردن  نام  با  وی 
دستی،  اطالعات، صنایع  فناوری  دوخت،  خانگی، طراحی 
تراش سنگهای قیمتی و نیمه قیمتی ادامه داد: اعتبار این 
پروژه  300 میلیون تومان و محل اجرا آن شهرستان درمیان 
بوده است. خوش آیند تاکید کرد: به طور متوسط در طول هر 
سال 300 نفر از خدمات آموزش فنی و حرفه ای در قالب این 
پروژه در شهرستان بهره مند خواهند شد. وی با بیان اینکه 
 اثرات مورد انتظار از پروژه توسعه آموزش های فنی و حرفه ای
 و توانمند سازی نیروی انسانی آموزش دیده  است ادامه 
داد: همچنین باعث ایجاد اشتغال در مشاغل خانگی، خود 
اشتغالی و کارآفرینی شده و از مهاجرت و حاشیه نشینی در 
شهرهای بزرگتر جلوگیری خواهد کرد.وی افزود: همچنین 
این امر باعث کاهش نرخ بیکاری و در نتیجه بهبود کیفیت و 

رفاه اجتماعی در منطقه خواهد شد.

پروژه تجهیز کارگاه ایمنی معادن
 با همکاری سازمان توسعه و نوسازی معادن و 

صنایع  معدنی ایران(ایمیدرو) 

با  معادن  ایمنی  کارگاه  تجهیز  پروژه  اینکه  بیان  با  وی 
 – اعتبار پروژه ۵00 میلیون تومان در شهرستان طبس 
شود  می  انجام  ای طبس-  حرفه  و  فنی  آموزش  مرکز 
مباحث  به  پرداختن  را  پروژه  اجرای  اهمیت  و  ضرورت 
ایمنی محیط کار و آموزش پرسنل و کارکنان این معادن 
از اهمیت ویژه ای برخوردار  دانست. وی افزود:  تجهیز 
اندازه  تا  تواند  می  استان  در  ایمنی  آموزش  کارگاه  یک 
و  ناگوار  حوادث  و  اتفاقات  بروز  از  جلوگیری  در  زیادی 
صدمات مالی و جانی موثر باشد .وی خاطر نشان کرد: 
این اداره کل  اقدام به تدوین سند مهارت استان در قالب 
از  آن  اجرایی  روند  که  است  نموده  پژوهشی  طرح  یک 

اواخر سال جاری شروع خواهد شد.  

طرح ها و پروژه هاي عمرانی در دست  اجرا  
اداره کل آموزش فنی و حرفه ای خراسان جنوبي

وی درباره طرح های در دست اجرا به توسعه مرکز آموزش 
فنی و حرفه ای بیرجند با اعتبار هزینه شده تا کنون ۱200 
میلیون ریال  نام برد و افزود برای تکمیل این پروژه 2200 
میلیون ریال نیاز است. مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای 
استان احداث مرکز آموزش فنی و حرفه ای خواهران قاین 
 با رشد  6۵  درصدی  و احداث مرکز آموزش فنی و حرفه ای 
خواهران طبس با رشد 40 درصدی را از دیگر پروژه های 

در دست احداث استان دانست. 

نقش پررنگ فنی و حرفه ای در اشتغال، آموزش و کارآفرینی

آگهی استخدام
 روزنامه آوای خراسان جنوبی جهت تکمیل کادر تحریریه خود از افراد جویای کار با تخصص های ذیل دعوت به همکاری می نماید . 
چنانچه توانمندی های ذکر شده در جدول ذیل برای هر رسته شغلی را در خود می بینید و برای کار در حوزه مطبوعاتی و رسانه ای انگیزه 
کافی دارید، می توانید درخواست خود را از طریق شماره تلگرامی 090۱7۵۵442۱  برای ما ارسال نمایید . نوع نگارش درخواست و ارائه 
 رزومه از سوابق کاری گذشته یا دوره ها و اطالعات مرتبط به تخصص مورد نیاز و همچنین اطالعات کامل جهت برقراری ارتباط  ، می تواند
همکاران ما را در گزینش سریعتر و شناخت بهتر در دعوت به مصاحبه حضوری یاری نماید . حقوق و مزایای ردیف های شغلی اعالم 
شده در حدود قانون کار و با بیمه تامین اجتماعی خواهد بود . در صورت پذیرش ، شما در دفتر مرکزی روزنامه آوا مشغول به کار 
 خواهید شد . آخرین مهلت ارسال درخواست ها تا 2۵ بهمن ماه خواهد بود و به درخواست های پس از آن ترتیب اثر داده نخواهد شد . 
زمان بندی گزینش اولیه تا اول اسفند است و افراد پذیرش شده پس از آن جهت مصاحبه دعوت خواهند شد . اطالعات الزم جهت 
این دعوت به کار در این اطالعیه آمده است پس پیشاپیش از شما که درخواست های خود را صرفا به شماره اعالم شده ارسال و از 

تماس با سایر واحد های روزنامه و مراجعه حضوری اجتناب می نمایید، ممنونیم . 

جدول ردیف های شغلی مورد نیاز تحریریه روزنامه آوای خراسان جنوبی

ساعت کار تخصص های الزم عنوان شغلی ردیف

شیفت عصر 
) ساعت ۱2 الی 20 (
هر روز جز پنجشنبه

سرعت تایپ خوب /  تسلط بر نرم افزارهای فتوشاپ ، آفیس ترجیحا آشنایی
 با نرم افزار ایندیزاین / آشنایی با اینترنت / ترجیحا آشنایی با طراحی با اصول منطبق 

بر چاپ افست / ترجیحا آشنا با تعمیرات نرم افزاری رایانه

طراح و گرافیست ۱

شیفت عصر 
) ساعت ۱3 الی 2۱ (
هر روز جز پنجشنبه

سرعت تایپ خوب /  آشنایی با نرم افزارهای فتوشاپ ، آفیس و ایندیزاین 
 آشنایی با اینترنت و فضای مجازی  / آشنایی با مسائل فرهنگی ، سیاسی، اقتصادی و 

اجتماعی روز کشور /  آشنا با تعمیرات نرم افزاری ، سخت افزاری 
و پشتیانی رایانه به ویژه شبکه / آشنایی با خبرنویسی و گزارش نویسی

دبیر صفحات کشوری 2

شیفت عصر 
) ساعت ۱3 الی 2۱ (
هر روز جز پنجشنبه

سرعت تایپ خوب / آشنایی با نرم افزارهای فتوشاپ ، آفیس و ایندیزاین
  آشنایی با اینترنت و فضای مجازی  / آشنایی با مسائل  روز استان /  آشنا با تعمیرات 
نرم افزاری ، سخت افزاری و پشتیانی رایانه / تسلط بر خبرنویسی و گزارش نویسی 

) دارای سابقه کار خبری (

دبیر صفحات استانی 3

شیفت عصر 
) ساعت ۱3 الی 2۱ (
هر روز جز پنجشنبه

 آشنایی با نرم افزار آفیس / آشنایی با خبرنویسی و گزارش نویسی 
 آشنایی با ویرایش فارسی ) ترجیحا دانش آموخته رشته ادبیات (

ویراستار مطبوعاتی 4

* برای تخصص های خبرنویسی و گزارش نویسی و ایندیزاین دوره آموزشی و آزمون برگزار می شود . چنانچه تخصص های این 
حوزه را ندارید ولی توانمندی فراگیری سریع را در خود می بینید ، می توانید از فرصت های آموزشی استفاده و در آزمون شرکت نمایید. 

آگهی  فراخوان متقاضیان مجتمع دامپروری شهرستان سربیشه 
 96/11/25 تا   96/11/19 تاریخ  از  توانند  می  شیری  گاو  مجتمع  واحدهای  متقاضیان 
مدیریت  دام  امور  به  واگذاری  نحوه  از  اطالع  و  نام  ثبت  جهت  اداری  ساعت  در 

روابط عمومی مدیریت جهادکشاورزی سربیشهجهادکشاورزی سربیشه مراجعه نمایند.

ن(   
رزا

)ا درب اتوماتیک سیـد 
 جک پارکینگی ، کرکره و سکوریت اتومات

آدرس: خیابان شهید رجایی ، نبش 
رجایی 15   09155614880
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مشاعاعیانازکل

ششدانگپالکثبتي
شماره2فرعیاز1فرعی
از387اصلیواقعدر
فیروزآبادبخش2
طبسگلشن

صنعتی
)کارخانه
تولیدی
ترشیو
مربا(

**

5000سهم
مشاعاز8000
سهمششدانگ
عرصهو616/11
سهممشاعاز
985/40سهم
ششدانگاعیان

8000985/404,100,400,000

1-اولويتبه
صورتنقدی

2-نقدو
اقساط

)30درصدنقد
70درصد
اقساطی

60ماهه(

فهرست امالك مازاد بانک کشاورزی جهت مزایده شماره ) ع/96/2(

)آگهي مزایده عمومي امالك مازاد بانک کشاورزی شماره  ع/96/2 ( )آگهی نوبت اول(
مدیریت شعب بانک کشاورزي استان خراسان جنوبي در نظر دارد: امالک مازاد مشروحه ذیل را از طریق برگزاري مزایده 
عمومي به شرح مندرج در جدول ذیل به فروش برساند. متقاضیان مي توانند از تاریخ اولین انتشار آگهي ، همه روزه به 

استثناي روزهاي تعطیل از ساعت 7/30 صبح لغایت ۱3/30 جهت کسب اطالعات بیشتر و اخذ اوراق شرکت در مزایده به نشاني 
بیرجند ، میدان شهدا ، ساختمان مدیریت بانک کشاورزي استان خراسان جنوبي ، طبقه سوم ، واحد حقوقی مراجعه نمایند. حداکثر 

مهلت شرکت در مزایده ۱0 روز از تاریخ انتشار آخرین آگهي تا پایان وقت اداری ۱396/۱2/02 مي باشد. 
 تلفن جهت پاسخگویی :  322۱3000  -  322۱33۱2  داخلی 408

توضیحات و شرایط : 
۱- این آگهي در دو نوبت به فاصله 2 روز چاپ مي شود. تاریخ انتشار آگهي نوبت اول 96/۱۱/۱9 ) انتشاردر روزنامه هاي خراسان ـ آوای خراسان 

جنوبي( تاریخ انتشار آگهي نوبت دوم96/۱۱/2۱ ) انتشاردر روزنامه هاي خراسان ـ آوای خراسان جنوبي( 
2- کلیه هزینه های درج آگهي مزایده در روزنامه ها و هزینه کارشناسی هر ملک بر مبنای دستمزد کارشناسی رسمی دادگستری به عهده  برنده 
مزایده مي باشد .  3-  بانک در رد یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.  4- اوراق شرکت در مزایده  به آدرس فوق الذکر موجود و پیشنهاد دهندگان 
می بایست یک نسخه از آن را دریافت و با قید قبولي امضا کرده و به پیشنهاد خود ضمیمه و نسبت به واریز فیش نقدی به میزان ۵ درصد قیمت 
پایه کارشناسی هر ملک نزد بانک کشاورزي )کلیه شعب حکم واحد دارد(  به حساب دایره مالي مدیریت استان خراسان جنوبي با کد ) 4962 ( یا 
ارائه ضمانت نامه بانکی  به میزان ۵ درصد قیمت پایه کارشناسی به عنوان سپرده شرکت در مزایده ، در پاکت الک و مهر شده به مسئولین مزایده 
تسلیم و رسید دریافت نمایند.  ۵- به پیشنهادهاي مبهم ، مشروط و بدون سپرده شرکت در مزایده و پیشنهاداتي که بعد از انقضاي مدت مقرر در 
آگهي واصل گردد ترتیب اثر داده نمي شود. 6- در شرایط مساوي اولویت با مالک قبلی ملک خواهد بود و وجوه واریزي نفر دوم تا تعیین تکلیف 
نهایي برنده مزایده مسترد نخواهد شد .  7- در خصوص امالک با کاربری صنعتی که دارای ماشین آالت منصوبه می باشند تحویل ملک به برنده 
مزایده بر اساس گزارش کارشناس رسمی دادگستری خواهد بود . 8- بازدید از امالک از تاریخ اولین آگهی برای کلیه شرکت کنندگان در مزایده 
الزامی است . 9- در پیشنهادات نقد و اقساط حداقل مبلغ پیش پرداخت نقدی بر اساس میزان مندرج درفهرست امالک و الباقی ثمن در قالب عقد 
اجاره به شرط تملیک با سود بخش مربوطه )مطابق نرخ مصوب شورای پول و اعتبار( و به مدت حداکثر 60 ماهه خواهد بود که متقاضی باید در 
برگه پیشنهادات بصورت صریح و شفاف اعالم نماید. ۱0- کلیه امالک  با  وضعیت  موجود و طبق  مفاد اسناد مالکیت و اسناد  انتقال  اجرایي صادر  
شده  واگذار  مي گردد و در صورت وجود متصرف ، تخلیه بر عهده خریدار مي باشد. ۱۱- کلیه هزینه های ثبت قرارداد در دفترخانه اسناد رسمي و 
مالیات نقل و انتقال مالکیت ، بر عهده برنده مزایده خواهد بود.  ۱2- هر گاه نفرات اول ، دوم از عقد قرارداد امتناع نمایند، سپرده شرکت در مزایده 
آنها ضبط خواهد شد .  ۱3- پاکت هاي دریافتي از شرکت کنندگان در مزایده رأس ساعت ۱0صبح مورخ ۱396/۱2/03 در محل مدیریت بانک 
کشاورزي استان خراسان جنوبي به نشاني میدان شهدا، ساختمان مدیریت بانک کشاورزي استان خراسان جنوبي، طبقه سوم، سالن ویدئو کنفرانس 
بازگشایي خواهد شد.  ۱4-شرکت کنندگان در مزایده مي توانند در موعد یاد شده ، با ارائه کارت شناسایي معتبر و ارائه رسید تحویل پاکت مزایده 
در جلسه شرکت نمایند. تبصره: بدیهي است عدم حضور شرکت کنندگان در جلسه مزایده ، تحت هر شرایط و به هر دلیل اعم از موجه و غیر 

موجه مانع از انجام جلسه مزایده و بازگشایي پاکت ها نخواهد بود. 
مدیریت شعب بانک در استان خراسان جنوبي  

مدیریت استان 
خراسان جنوبی

ری
 کا

س :
عک

شماره شناسه: 140157



پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424 3
پنجشنبه * 19 بهمن 1396* شماره 4002

بهره برداری از 24 طرح آبیاری کم فشار و تحت فشار در شهرستان سربیشه 
کاوش- مدیر جهاد کشاورزی سربیشه از بهره برداری 3 پروژه در بخش آب و خاک به مناسبت ایام ا... دهه فجر خبر داد و عنوان کرد: این پروژه ها 
شامل 9 طرح آبیاری تحت فشار با مساحت 324 هکتار و با اعتبار دولتی بیش از 2 میلیارد و 268 میلیون تومان می باشد.   جوادی خاطرنشان کرد: همچنین 
سالم خیلی خوشحالم که استاندار محترم باالخره 15 طرح آبیاری کم فشار با مساحت 417.47 هکتار با اعتبار دولتی یک میلیارد و 235 میلیون تومان در شهرستان سربیشه افتتاح وبه بهره برداری رسید.

درد مردم را که دستگاههای اجرایی هستند فهمید 
و از سرمقاله جانانه آقام هرم پور هم ممنونم فقط 
ما  گری  مطالبه  که  باشیم  مراقب  بگم  خواستم 
فراموش نشود و بحث تغییر و یا حذف کارشناسان 

سنگ انداز ادارات به جد پیگیری شود ؟
 ارسالی به تلگرام آوا
و  وبودجه  برنامه  رئیس  از  خواستم  می  باسالم 
شفاف  بصورت  بار  یک  کنم  خواهش  مسئوالن 
توضیح  آن  سود  و  عدالت  درمورد سهام  واضح  و 
دیگری  با  سودش  مبلغ  هرکس  چرا  بفرمایند. 
متفاوت است آیا برای فرزندمان که االن 1 و  4 

ساله هستند می توانیم سهام بگیریم؟
935...167
در خیابان غفاری چهار راه دانشگاه جهاد دانشگاهی 
قرار است شهرداری چند تا درخت که چندین و چند 
سال طول کشیده به این قد و قامت برسند را برای 

کنار گذر قطع کند لطفا جلوی این کار را بگیرید.
ارسالی به تلگرام آوا
با سالم جناب شهردار لطفا برای تأمین زمین برای 
آرامگاه حکیم نزاری که در شورا مطرح شده بود 
برای جابجای مقبره از فضای بزرگ زمین های 04 
که در مرکز شهر برای جذب توریست وگردشگر 
و رفاه همشهریان مسافران مکانی در شأن حکیم 

شاعر ومردمان این دیار باشد.
933...877
و  برای بخش خصوصی  مثال  بخواهیم یک  اگر 
دولتی بزنیم بمپ بنزین میدان امام مثال جالب است. 
همیشه خراب بوده یا همیشه در گیر تعویض شیفت 
هستند. بنابراین بعضی وقت هاباید بعضی بخش ها 

را به بخش خصوصی سپرد.
915...471
دانشگاه  از طریق  که  است  نیم  و  سال  دو  حدود 
بیرجند برای بنده از دانشگاه آزاد بیرجند تقاضای 
تاییدیه تحصیلی شده وتا امروز هنوز پاسخ ارسال 
نشده است.چرا؟ لطفا پیگیری بفرمایید. البته شاید 

مسیر خیلی طوالنی است.        
910...838
افتتاح  گازرسانی  پروژه  چند  روز  هر  آوا   سالم 
می شود ولی روستای رحیم آباد مدرس 48 هنوز 
نفت می سوزانند ای کاش آن هم به راحتی تهیه 

شود . ما مردم فقط چوب مسئوالن را می خوریم.
915...495
ریاست و معاون توسعه دانشگاه علوم پزشکی سال 
تمام شد هنوز اضافه کار و کارانه پارسال پرسنل 
همه  این  شد  چه  نکردین  تسویه  را  بیمارستانها 
خدا  درگاه  به  گناهی  چه  پرسنل  ما  مگر  وعده؟! 
کردیم که این جوری ما را مجازات می کنید اضافه 
کار امسال هم که 4ماه نصف ونیمه پرداخت کردید 

شما را بخدا ما را دریابید.
915...995
این ماشین های پالک قرمز دولتی هزینه هایشان 
از بنزین و روغن و... از بیت المال میدهند.چرا باید با 
همین ماشین ها ساعت 11 شب آقا با خانومش تو 

خیابون دور بزنند تازه خانم راننده باشد!؟
915...684
سالم ، لطفا از اداره مخابرات بپرسید چرا تا االن که 
 کوچه های شهرک آسفالت نداشت و پیاده رو ها
آماده نبود کابل نمی کشید؟ حاال که پیاده رو ها 
کار.  به  کردن  شروع  شده،  آسفالت  و  شده   آماده 

می خواهید پول آسفالت شکافی بگیرید؟
915...684
نشین  قوطی  مردم  حرف  لطفاً  عزیز  آوای  سالم 
مسکن مهر سایت اداری را به گوش شورای شهر و 
شهردار برسان و بگو مردم روی قول شما در زمان 
تبلیغات انتخاباتی حساب کردند و شما را برگزیدند 
فقط از شما گذاشتن یک رفتگر در مجموعه مسکن 

سایت اداری را تقاضا دارند.
915....100
 با سالم. خدمت شهردار محترم شما که امر می فرمائید
اضافه کاری کارمندان در زمان شهردار قبلی به شما 
مربوط نمی شود پس ما همشهریان هم نسبت به 
عوارض سالیان گذشته هم باید بگوییم شهردار قبلی 
بیاید نقد کنند. از شورا و شهر تقاضای رسیدگی به 

موضوع اضافه کاری کارکنان شهرداری را داریم.
915...593
اهالی  ما  حال  به  فکری  میدم  قسم  بخدا  شمارو 
اباد امیراباد و شمس واباد و چهکند بکنید  حاجی 
چرا که ازبوی گند فاضالب خودمان و بچه هایمان 
مریض شدیم چون اکثرأ قشر کارگر هستند سرکار 
وفاضالب  آب  مسئول  آقای  کارکرد.  نمیشه  هم 
ازپشت میز بلندشو بیا ببین بیست دقیقه تحمل این 

بوی گند رو داری؟ اهالی حاجی آباد بیرجند
935...167
اوا جان حدود 60نفر پرسنل پروژه 450هکتاری ...   
که با حداقل حقوق کار میکنیم ولی  متاسفانه 6ماهه 
که حقوق نگرفتیم  خواهشمندیم به گوش مسؤلین 

برسونید فکری به حال مابکنند همگی متاهلیم
915...172

مبارزات یکپارچه و شکوهمند مردم ایران در 
سال 1357 به پیروزی کامل نزدیک می شد . 
داشت  قصد  نظامیان  به  قدرت  انتقال  با  رژیم 
عملیاتی  مجددا  را   1332 سال  کودتای  طرح 
کند؛ شاه به بهانه استراحت روز 26 دی ماه 57 
خاک ایران را ترک کرد و در سر می پروراند بعد 
از آرام شدن اوضاع مجددا به کشور باز گردد . در 
همین رابطه پای صحبت یکی از مبارزین دوران 
پیروزی انقالب که جزء فعالین راهپیمایی های 
شهرستانهای بیرجند واصفهان بود می نشینیم 
. سید حسین اصغری پیشکسوت ودبیر ورزش 
آموزشگاه های بیرجند از زحمت کشان عرصه 
ورزش و مطبوعات که از سال 1351 با حضور 
در میادین و مجموعه های ورزشی و خدمت به 
نوجوانان ؛ جوانان و ورزشکاران را تا کنون ترک 

ننموده است. 
وی سخن را این گونه آغاز کرد: با استعانت از 
ایزد منان در چهلمین سالگرد پیروزی انقالب و 
جمهوری اسالمی وطنمان قرار داریم همه ساله 
راهپیمایی  در  مردم  و وسیع  با حضور گسترده 
گرامیداشت یوم ا... دهه مبارک فجر یاد وخاطره 
کبیر  گذار  بنیان  و  معمار  راحل  امام  ؛  انقالب 
انقالب و شهدای عزیزمان را گرامی می داریم . 
و از طریق رسانه ها ؛ مطبوعات ؛ جراید داخلی و 
خارجی و رسانه ملی نسل  دوم و سوم و به امید 
خدا چهارم انقالب را در جریان قرار می دهیم. 

اما هنوز نتوانسته ایم حق مطلب را ادا کنیم .
بیرجند  شهرستان  مردم  داد:  ادامه  وی 
همزمان با سایر شهرستانها با برگزاری تظاهرات 
های  درگیری  و  نویسی  شعار   ، راهپیمایی  ؛ 
در  برخواستند  رژیم  با  مخالفت  به  خیابانی 
و  ها  لیدر  جزء  که  زیادی  عزیزان  رابطه  این 
هشت  دوران  در  بودند  تظاهرات  دمداران  سر 
سال دفاع مقدس به شهادت رسیدند، تعدادی 
نتوانستند  بعضی  و  را وداع گفتند  فانی  دار  نیز 
خودشان را به آخر راه برسانند ؛ بعضی نیز درگیر 
بعضی هم. هنوز  و  تفاوت  بی  و  زندگی شدند 
و  انقالب  رهبر  منویات  و  نظام   آرمانهای  به 
پاسداری از خون شهدا وفا دارند و خودشان را 
به پست ومقام و مال ومنال و زرق و برق دنیا 
نفروختند ، با آنکه متاسفانه کسی یاد شان نمی 
کند و گاها مظلومانه بدون چشم داشتی و حتی 
مطرح کردن خاطرات که شناخته نشوند و ریا 

نشود زندگی می کنند.

ساعت 10 تا 5 صبح
عبور و مرور ممنوع بود

مانند سایر  نیز  اینجانب  اصغری اضافه کرد: 
تظاهرات  ابتدای  همان  از  مردم  و  دوستانم 
داشتم،  حضور  بیرجند  در  ها  درگیری  و 
 ، مشهد   ، تبریز  چون   بزرگی  شهرستانهای 
نقش  انقالب   نشستن  ثمر  به  در  اصفهان 
بسیار مهم و تاثیر گذاری داشتند .  اصفهان از 
ورود  زودتر  مردمش  که  بود  هایی  جمله شهر 
پیدا کردند من همیشه به دنبال این گونه شهر 
 . بود  تر  وسیع  ها  درگیری  دامنه  که  بودم  ها 
پادگان  در  که  بودند  ارتشی  خواهرم  شوهر 
از  نیز  اصفهان   . کردند  می  خدمت  اصفهان 
اولین شهرهایی بود که در آن حکومت نظامی 
به فرمانداری سر لشکر معدوم ناجی تشکیل شد. 
در آذر ماه 1357 راهی اصفهان و منزل خواهرم 
که در خانه های نظامیان ارتش واقع شده بود 
شدم . اطراف خانه پادگان و در محدوده حفاظت 
شده قرار داشت ورودی آن بعداز چهارراه حکیم 
نظامی به طرف کوه صفه بود. که همیشه ابتدای 
بودند بخاطر حکومت  تانک مستقر  خیابان دو 
مرور  و  عبور  صبح   5 تا   10 ساعت  از  نظامی 

ممنوع بود .

کتاب ها را پشت کیلومتر شمار ماشین 
مخفی می کردم

وی با یادآوری آن روزها بیان کرد: تا 27 دی 
ها شرکت  راهپیمایی  و  تظاهرات  تمام  در  ماه 

می کردم  . اکثر ساعت 8:30 الی 9 در محل 
تجمع دانشجویان دانشگاهیان که در میدان شاه 
و میدان امام فعلی بود، همراه مردم و از طریق 
داشت  قرار  چهلستون  مسیر  در  که  خیابانی 
خودمان را به دروازه دولت و از طریق چهار باغ 
به سی و سه پل می رساندیم تا در میدان انقالب 
فعلی به سخنان آقای طاهری و سایر سخنرانان 
گوش فرا دهیم. ضمن این که همیشه در میدان 
امام و خیابان چهارباغ گروه های مختلف سیاسی 
کتاب، نشریه و نوار به فروش می رساندند. بعد از 
راهپیمایی ها کتاب هایی از دکتر علی شریعتی 
و استاد شهید مرتضی مطهری خریداری و در 
پیکان مخفی می  پشت کیلومتر شمار ماشین 
کردم زیرا که تانک های محله منزل ما افراد 
و خورو ها را بازدید می کردند. این کار همین 
گونه ادامه داشت و کتاب های خریداری شده را 
به منزل خواهرم  منتقل می کردم و با اتوبوس 
قرار اختیار دوستان  در  و  آوردم  بیرجند می   به 

می دادم. مردم در همان دوران به ساواک حمله 
وقتی  کنند  تسخیر  را  محله  این  تا  کردند  می 

قصد باال رفتن از دیوارها را داشتند از داخل به 
آنان تیراندازی می شد و همین بین تعداد زیادی 

از مردم به شهادت رسیدند.
این مبارز دوران انقالب با بیان این که پس 
خانواده  با  را  ها  ها همه ساواکی  این حمله  از 
هایشان به مهمانسرای ارتش که در محل خانه 
کردند،  منتقل  داشت  قرار  داران  درجه  های 
افزود: آن منطقه مسیر و خیابان محل رفت و 

آمد ناجی فرماندار حکومت نظامی بود.

فریاد “سینما را آتش زدند”

از  بعد  روزهای  کرد:  خاطرنشان  اصفری 
تجمع  محل  به  را  خودم  نظامی  حکومت 
راهپیمایان می رساندم که در محل میدان شاه 
سابق و امام فعلی قرار داشت ، در آن جا پالک 
کاردها، عکس ها و شعارها و پارچه ها در اختیار 
مردم قرار می دادند. مسیر تظاهرات از خیابان 
خیابان  و  دولت  دروازه  طرف  به  ستون  چهل 
چهارباغ بود. در یکی از روزها به نزدیک سینما 
)چهارباغ( رسیده بودیم که چند نفر را در حالی 
دیدم که عکس امام و اسپری در دست داشتند 
و آن را روی دیوارهای سینما حک می کردند 
. همزمان تعدای وارد سینما شدند ما هم پشت 
سرشان وارد شدیم که در یک لحظه از داخل 
زدند”  آتش  را  “سینما  شد  بلند  فریادی  سینما 
وقتی بیرون آمدیم به طرف میدان سی و سه 
پل رفتیم چند نفر هم باالی مجسمه رضاشاه در 
حالی که سوار اسب بود قرار گرفتند و چند طناب 
خودرو  یک  به  را  دیگر  طناب  و  بستند  آن  به 

وصل کردند و مجسمه را پایین آوردند.

 ارتشیان قصد دارند حسابت را برسند

ساعت  گفت:  سخن  دی   26 وقایع  از  وی 
درب  جلوی  نظامی  حکومت  و  بود  صبح   5
که  تانک  دو  با  داران  درجه  منازل  ورودی  و 
کردم  کمی صبر  جا  آن  کردند.  می  محافظت 
و پس از آن به در صف بنزین دروازه شیراز که 
داشت  قرار  اصفهان  دانشگاه  به روی درب  رو 
لیتر سهمیه می  روز 20  زمان هر  آن  رسیدم، 
دادند و صف هم چند کیلومتر بود که تا عصر 
نوبت می رسید. اواسط صف خودرو رسیده بودم 
که ساعت 9:30 همه بدون این که بنزین بزنند 
با شادی و چراغ های روشن رفتند. فردی آمد 
گفت “شاه فرار کرد” من هم چراغ روشن در 
حالی که برف پاک کن ها کار می کردند با بوق 
زدن به طرف پادگان رفتم و بدون توجه از وجود 
تانک ها وارد کوی درجه داران شدم عصر شوهر 
خواهرم آمد و گفت امشب تعدادی از ارتشیان 

قصد دارند بیایند حسابت را برسند.
که  حالی  در  غروب  اوایل  راستا  همین  در 
را  من  بودم  کشیده  دراز  پیکان  عقب  صندلی 
ابتدای پل فلزی اصفهان و  اتوبوس  به  گاراژ 

رساندند و راهی بیرجند شدم.

شهربانی برود ما می رویم

اصغری ادامه داد: در بیرجند اکثرا در اطراف 
مسجد آیت ا... آیتی مستقر می شدیم . تظاهرات 
از آن جا هدایت و به سایر نقاط شهر کشیده می 
شد. یکی از روزها همه در مسجد آیت ا... آیتی 
را شکستند  آجرها  ها  بچه  بودیم  کرده  تجمع 
های  مغازه  بام  پشت  لب  را  آن  های  تکه  و 
انداخته بودند که در زمان مواجه  فعلی مسجد 
و برخورد با نیروهای شهربانی و ارتش استفاده 
کنند آن روز نیز همه باال رفتیم. از طرفی روبه 
روی مسجد آن طرف خیابان نیروهای ارتش و 
شهربانی مستقر شدند. بچه ها شعار می دادند 
بودند.  کرده  آماده  هم  مولوتف  کوکتل  حتی 
کرد:  می  تکرار  مدام  بلندگو  با  ها  آن  فرمانده 
متفرق شوید، ولی ما اصرار داشتیم و می گفتیم 
نیروهای  که  زیرا  رویم.  می  ما  برود  شهربانی 
روند  این  بودند،   کرده  اذیت  خیلی  شهربانی 
ادامه داشت تا جایی که همه نیروهای شهربانی 
رفتند بعد ما از باالی دیوار مسجد پایین آمدیم. 
این برنامه ها اکثر روزها اتفاق می افتاد. چندین 
جلسه هم با بچه ها داخل مسجد آیتی بودیم 
حاجی  آقای  مرحوم  جمله  از  متعدد  سخنرانان 

آبادی، عندلیب و کمیلی روحانی می آمدند.

 آن جا ضمن اطالع رسانی از اوضاع مملکت و 
شهر و هماهنگی با دوستان روی دیوار اعالمیه 
و اطالعیه ، زمان برگزاری و مسیر تظاهرات ، 
نحوه ساخت کوکتول مولوتف، چگونگی مبارزه 
استتار صورت توسط جوراب  با عوامل رژیم و 

زنانه و دیگری آموزش داده می شد.

ورود چماق به دستان به بیرجند

روز 5 بهمن نیز تعدادی از عوامل طرفدار شاه 
و به قولی چماق به دستان وارد بیرجند شدند و 
بعد از ضرب و شتم افرادی انقالبی شیشه های 
که  حالی  در  را شکستند  آیتی  ا...  آیت  مسجد 
نیروهای شهربانی آن ها را حمایت می کردند 
افراد در برگشت در نزدیکی روستای  و همین 
منصور آباد شهید حسینی را که شعار ضد امام 
نداده بود و جلوی طاق موتور سیکلت خودش 
عکس امام را نصب کرده بود، با پیچ گوشتی به 

شهادت رسانده بودند. 
البته   . داشت  ادامه  بیرجند  در  تظاهرات  اما 

پراکنده بود و دیگر آن انسجام روز 7 بهمن و 
آن گستردگی را نداشت عوامل رژیم هم متوجه 
برخوردی  دیگر  و  بودند  شده  انقالب  پیروزی 

صورت نمی گرفت و فقط نظاره گر بودند.

پایین آوردن تابلوها توسط جوانان 
انقالب

و  ریزی  برنامه  پیرو  ماه  بهمن   21 روز 
و  تظاهرات  مقرر گردید  انجام شده  هماهنگی 
ا...  آیت  از جلوی مسجد  رژیم  راهپیمایی ضد 
آیتی برگزار گردد. صبح همه آنجا تجمع کردیم 
)خیابان  اسدی  راه  سه  طریق  از  جمعیت  ابتدا 
شهید مطهری( خیابان رود یا جمهوری اسالمی 
میدان ششم بهمن )میدان امام ره( با شعارهای 
با شعار مرگ بر شاه ختم  منسجم که آخرش 
 17( شهریور   25 خیابان  طریق  از  شد  می 
شهریور فعلی( به مسجد آیت ا... آیتی برسانیم 
خونریزی  و  برخورد  بدون  مردم  تظاهرات  این 
برگزار گردید و از مسیرهای تعیین شده شروع 
و از خیابان 17 شهریور جمعیت گذر می کرد 
در بین راه جمعی از ورزشکاران تابلوی میدان 
ششم بهمن و تابلوهای 12 اصل انقالب سفید 
شاه را شکستند. در مسیر از محل میدان شهدای 
فعلی عبور کردیم و همچنین از طریق خیابان 
نزاری شهدای فعلی وارد میدان کوروش )ابوذر( 
شدیم. چند نفر از جوانان در حالی که جمعیت 
آنها را حمایت می کرد باالی ستونی رفتند که 
.... پهلوی روی آن نوشته بود تالش کردند این 

انقالبی  جوانی  نشدند  موفق  کنند  را جدا  تابلو 
بنام محمدرضا باقری به تعمیرگاه مرحوم آقای 
کاظم ذاکری رفت و یک قلم و چکش آوردند 
و آن را از ستون جدا کردند از آن جا جمعیت 
تظاهر کننده به طرف خیابان آیت ا... طالقانی 
)کشمان رخ فرح( رفتند و در مسیر نیز تعدادی 
را  رژیم  به  وابسته  عوامل  های  مغازه  از  یکی 
روبروی  و  جمعیت  نیز  همزمان  زدند.  آتش 
بیمارستان امام رضا )ع( )علم سابق( تابلو شیر 
و خورشید را پایین آوردند و در نهایت تظاهرات 
بدون برخورد فیزیکی در مقابل مسجد آیت ا... 

آیتی خاتمه پیدا کرد. 

گرفتن شهربانی بیرجند

 22 در  کرد:  خاطرنشان  انقالب  مبارزه  این 
بهمن نیز مسیر راهپیمایی مانند 21 بهمن تعیین 
شده بود در سراسر کشور خصوصا مراکز استانها 
مراکز  و  ها  ها، شهربانی  ها، کالنتری  پادگان 
تسخیر  انقالبی  نیروهای  را  ساواک  و  حساس 

تظاهر  وقتی  بهمن   22 روز  در  بودند.  کرده 
کنندگان به میدان امام )ره( رسیدند. تعدادی از 
جوانان از جمله شهید سید علی راشدی، شهید 
آهنی و مرحوم شهید شریفی پناه به شهربانی که 
پهلوی سینما فردوسی قرار داشت اشاره کردند 
در  بگیرند  را  آنجا  شهرها  سایر  مانند  باید  که 
همین حال یک سرگرد شهربانی پارچه سفیدی 
را به عنوان تسلیم بلند کرده بود درب شهربانی 
را بسته بودند جمعیت مسیر را عوض کرده در 
ابتدا شهید سید  مقابل شهربانی تجمع کردند. 
علی راشدی وارد شد و وسط سالن شهربانی بر 
زمین نشست و گفت: از پاسبان ها کسی فرار 
از دقایقی فرمان رسید  باز شد بعد  نکند. درب 
دیگر  باشید  مواظب  ببندید  را  شهربانی  درب 
کسی وارد نشود و همچنین از پاسبان ها کسی 
فرار نکند. درب را بستند در حالی که حدود 20 
تا 25 نفر بودیم از جمله اینجانب تقسیمات انجام 
شد. پاسبان هایی که اطالعات شهربانی بودند 
و  راهپیمایی  دوران  در  که  افرادی  و همچنین 
تظاهرات مردم را اذیت کرده و مورد ضرب و 
شتم قرار می دادند را نگه داشتند بقیه را پس از 

بازدید بدنی مرخص کردند.

به عنوان افسر نگهبان بیشتر
در شهربانی و زندان بودم

داشت  قرار  همانجا  که  شهربانی  زندان  در 
سلول  چند  و  نسوان  بند  یک  و  سلول  4 تک 
عمومی داشت. هنوز زندانیان دستگیر شده در 
جرمهای  و  مخدر  مواد  اکثرا  که  پهلوی  رژیم 

دیگر داشتند نگهداری می شدند. بعد از مدتی 
نگهداری  برای  زندان  های  سلول  اینکه  برای 
و دستگیری عوامل رژیم آماده شود، همه آنان 
جمع  شهربانی  محل  در  ربانی  ا...  آیت  توسط 
زیر  از  را  همه  ربانی  سخنرانی  از  بعد  شدند. 
قرآن عبور دادند و مرخص  نمودند.  مسئوالن 
مشخص  را  داشتند  که حضور  افرادی  وظایف 
کردند. محمد نوربخش به عنوان مسئول اسلحه 
آید  یادم می  تعیین شد. وی اضافه کرد:  خانه 
من و چند نفر دیگر به اسلحه خانه برای دیدن 
رولور، 4  کلت  بود، 20  اتاقکی کوچک  رفتیم. 
مسلسل نوری، تعدادی خشاب و تفنگ ژ3 دیگر 
نیز آنجا بود یک دفتری نیز آنجا بود که اسامی 
اطالعات  لباس شخصی  و  عوامل شهربانی  و 
در آن نوشته شده بود. در اتاق بیسیم رجبعلی 
آهنی قرار گرفت. در داخل زندان افسر جانشین 
شیفتی  به صورت  گذاشتند  قرار  شد  مشخص 
نگهبانی بدهند در این هنگام به اتفاق چند نفر از 
بچه ها به اتاق رئیس شهربانی سرهنگ نجفی 
نزدیک  دیوار  روی  شدم  اتاقش  وارد  رفتیم. 
آریامهر  شاهنشاه  بنام  بود  نوشته  اش  صندلی 
عکس  راست  طرف  در  و  ارتشداران  بزرگ 
شاه و طرف چپ عکس شهبانو نصب بود که 
همه را پایین آوردیم و کف اتاق شکستیم. در 
همین هنگام به هر کداممان ماموریتی داده شد 
که برویم عوامل را دستگیر کنیم به من یک 
نیروی  یک  دادند  ماموریت  و  داده  رولور  کلت 
اختیارش  در  نیز  کلتی  که  شهربانی  اطالعات 
بود را از منزلش دستگیر و بیاوریم. ضمن اینکه 
شهربانی کال 2 ماشین داشت یک پیکان و یک 
جیپ روسی. من در حالی که کلت را به کمر 
از منزلش  را  نیروی شهربانی  بودم رفتم  بسته 
دادم  تحویل  شهربانی  به  و  کردم  دستگیر 
فرماندار  افراسیابی  دستگیری  دومم  ماموریت 
شهرستان بود که باید به خیابان اسدی یا شهید 
مطهری می رفتم. به درب منزل وی که کنار 
اداره بود رسیدم، قصد داشتم بدون جلب توجه 
در  را گرفتم که  در  دستگیرش کنم. دستگیره 
باز شد و افرسیابی متوجه حضورم شد، پرسید: 
“شما کی هستی؟” وقتی اسلحه را در دستم دید 
حرفی نزد در حالی که در یک دست کلت و در 
به در  را  او  بودم  را گرفته  دست دیگر دستش 
بردم و  بیرجند  قلعه  پهلوی  بهداشت شماره 2 
گفتم با خانواده تان صحبت کنید بگویید دستگیر 
شدید بعد از تماس او را به خانه پیشاهنگ واقع 
دوم  طبقه  فرهنگیان  کلینیک  جنب  کوچه  در 
تحویل دادم بعد خودم رساندم شهربانی و از آن 
به بعد به عنوان افسر نگهبان اکثرا در شهربانی 

و زندان بودم.

انقالبیون نه آن زمان و نه االن
به فکر مقام و پست نبودند و نیستند 

وی اضافه کرد: آن زمان هیچ چیز جز پیروزی 
و انقالب مهم نبوده و نیست اما از همان اوایل 
شعار اصلی “استقالل آزادی جمهوری اسالمی” 
و “نه شرقی و نه غربی جمهوری اسالمی” بود. 
از همان ابتدا همه بدون اینکه جناحی و حزبی 
و گروهی مطرح باشد متحد در زیر لواح رهبری 
و والیت فقیه پا به میدان گذاشتند  بعد با امام 
بیعت کردند و رمز پیروزی هم اتحاد و وحدت 
 . بودند  مردم  و  شهدا  خون  والیت،  اسالم،   ،
یکپارچگی مردم نقش مهمی در به ثمر نشستن 
انقالب داشت. انقالبیون نه آن زمان و نه االن 
به فکر روزی و رزق و پست و حکومت به دست 

آوردن نبودند.

روایت روزها و رازهای انقالب در بیرجند
حکایت های یک انقالبی از بهمن 5۷  

آگهی ابالغ اجرائیه )سند ذمه(
بدین وسیله به خانم ها آرزو سورگی فرزند محمدرضا به شماره ملی 0640258743 به نشانی بیرجند، مهرشهر،

 خیابان سلمان 15، فرعی اول سمت چپ و بنا به اظهار متعهد له سمت راست به عنوان وام گیرنده و حلیمه رحیم
 آبادی فرزند محمد قلی به شماره ملی 0652473180 به نشانی بیرجند خیابان سلمان 15، فرعی اول سمت چپ و بنا به اظهار متعهد له 
سمت چپ منزل اول به عنوان ضامن ابالغ می گردد: بانک قرض الحسنه مهر ایران مدیریت شعب خراسان جنوبی مستند به قرارداد شماره 
5162/734- 1395/08/19 جهت وصول مبلغ 5/643/659 ریال طلب خویش بدین شرح: مبلغ 5/450/000 ریال اصل طلب و مبلغ 193/659 
ریال خسارت تاخیر تا روز درخواست صدور اجرائیه 1396/06/17 به انضمام جریمه دیرکرد تا روز وصول، تقاضای صدور اجرائیه علیه شما را 
نموده که پرونده ای تحت شماره بایگانی 9600604 در این خصوص نزد اداره اجرای اسناد رسمی بیرجند تشکیل شده است. نظر به اینکه بر 
طبق گزارشات مورخ 1396/07/23 و 1396/07/24 مامور ابالغ آدرس شما به نشانی های فوق شناسایی نگردیده و بستانکار نیز قادر به معرفی 
آدرس دیگری از شما نبوده، لذا بنا به تقاضای بانک بستانکار 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 است علیه شما ادامه خواهد یافت.

تاریخ انتشار: 96/11/19     غالمرضا دادی- رئیس اداره اجرای اسناد رسمی بیرجند

امام خمینی )ره(: نماز جمعه ثمره خون شهیدان است
با آرزوی قبولی طاعات و عبادات و گرامیداشت ایام ا... دهه فجر انقالب اسالمی و یوم ا... 22 بهمن ماه سالروز پیروزی 
 خون بر شمشیر و یاد و خاطره شهدای انقالب و امام شهدا، به اطالع مردم والیتمدار و شهید پرور می رساند:
نماز عبادی سیاسی و دشمن شکن جمعه این هفته به امامت حضرت حجت االسالم و المسلمین حاج سید 

علیرضا عبادی نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه محترم شهرستان بیرجند اقامه می گردد. 
سخنران قبل از خطبه ها: برادر محترم حضرت حجت االسالم و المسلمین حاجی آقا رضایی

 مدیر کل سازمان تبلیغات اسالمی خراسان جنوبی خواهد بود.
زمان: 96/11/20 ساعت 10/45

مکان: بلوار شهدای عبادی، بلوار صنعت و معدن ، مصلی بزرگ المهدی )عج(

من ا... التوفیق                                                                                                          ستاد نماز جمعه شهرستان بیرجند

خانواده های محترم حجی پور و کارکن
با نهایت تاسف و تالم درگذشت شادروان نعمت حجی پور

 را خدمت شما بزرگواران صمیمانه تسلیت عرض نموده، از درگاه باریتعالی برای آن مرحوم 
رحمت و مغفرت الهی و برای تمامی بازماندگان صبر و بردباری آرزومندیم.

عباسی- کارکن- مالیی

تزئینات ساختمان رحیمی
کناف، دیوارپوش، کاغذ دیواری، رنگ آمیزی، بازسازی منازل، مشاوره و 
طراحی در محل    بیست متری سوم شرقی - پالک 29       09155610111
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هشدار رئیس سازمان هواشناسی درباره »بارورسازی ابرها«

ایسنا- داود پرهیزکار رئیس سازمان هواشناسی کشور  ضمن هشدار نسبت به تاثیر منفی باروی ابرها گفت: اگر بدون شناخت 
دقیق ابر نسبت به بارورسازی اقدام و به اشتباه هسته  های تراکم زیادتر از نیاز وارد ابر کنیم؛ نه تنها در افزایش بارش موفق 

عمل نکرده ایم بلکه حتی ممکن است با این عمل باعث کاهش مقدار طبیعی بارش ابر شویم.  پنجشنبه *19 بهمن  1396 * شماره 4002

معرفی کتاب

حدیث بیداری

نویسنده: حمید انصاری
انتشارات: عروج
سال نشر:1374

این مهم است که سیر زندگانِی شخصیت تاریخ ساز 
بزرگی چون حضرت امام خمینی، رضوان اهلل علیه، 
چگونه طی شده است که در نهایت ایشان به یک 
رهبر بزرگ جهانی تبدیل شده اند و توانسته اند موجب 
بیداری  نو گردند. حدیث  بیداری بشریت در عصر 

مروری است بر مهم ترین وقایع زندگانی حیات با برکت 
ایشان. جریان قیام و مبارزات ایشان و رهبری ایشان 
در دوران انقالب اسالمی بخش هایی از زندگی ایشان 
است که کتاب حاضر به آن ها پرداخته است. از تولد تا 
استقرار در قم، تبعید به ترکیه، تبعید به عراق، مهم ترین 
رویداد های سیاسی از 15 خرداد تا پیروزی انقالب، 
سفر امام خمینی )ره( به پاریس، بازگشت به ایران و... 
از عناوین این کتاب هستند. کتاب »حدیث بیداری« 
به قلم حمید انصاری را نشر عروج منتشر کرده است.

دهیار  صمدی،  نرگس   - قوسی   جواد 
و  عمران  راستای  در  کرد:  اظهار  دستگرد 
دستگرد  روستای  بیشتر  هرچه  آبادانی 
کوشا  مردم  مشارکت  با  متعددی  اقدامات 
انجام  جاری  سال  در  روستا  فرهنگ  با  و 
شده است. وی ادامه داد: نخستین اولویت 
هدایت  و  کشی  جدول  شده،  انجام  کاری 
آب های سطحی با هزینه ای بالغ بر 218 
میلیون تومان و همچنین 87 هزار مترمربع 
بر 143  بالغ  ای  هزینه  با  معابر  زیرسازی 
عمرانی  اعتبارات  محل  از  تومان  میلیون 
اضافه  دستگرد  دهیار  است.  بوده  دهیاری 
بهره  با  آسفالت  مترمربع  هزار   87 کرد: 
هزینه  با  و  رایگان  قیر  تن  از 380  گیری 

که  است  شده  اجرا  تومان  میلیون   853
200 تن قیر آن، طی تفاهم نامه ای با بنیاد 
مسکن انقالب اسالمی و 180 تن قیر هم 
طی تفاهم نامه ای با اداره راه و شهرسازی 

تامین شده است. 
و  زیباسازی  کرد:  خاطرنشان  صمدی 
بالغ  ای  هزینه  با  آرامستان  حصارکشی 
ساخت  و  بازسازی  تومان،  10میلیون  بر 
سرویس  و  پارک  بهداشتی  سرویس 
با  بهداشتی کانون فرهنگی هنری هدایت 
هزینه ای بالغ بر 17.7 میلیون تومان، خط 
کشی و نصب عالیم راهنمایی و رانندگی به 
منظور ایمن سازی معابر و کاهش حوادث 
تومان،  میلیون   20 بر  بالغ  ای  هزینه  با 

جابجایی تیرهای خطرساز برق وسط معابر با 
هزینه ای بالغ بر 3.5 میلیون تومان، ساخت 
و تجهیز پارک و ایستگاه سالمت با هزینه ای 
بالغ بر 120میلیون  تومان، نصب 4 سایبان 
ایستگاه اتوبوس مجهز به جایگاه معلوالن به 
دهیاری  تجهیز  تومان،  میلیون   8.5 مبلغ 
دستگرد به ماشین مکانیزه جمع آوری زباله 
بر  بالغ  ای  هزینه  با  و سیستم شستشوی 
35 میلیون تومان از اهم فعالیت های انجام 
جاری  سال  در  خدماتی  و  عمرانی  گرفته 
پاسخ  افزود: در  بوده است. دهیار دستگرد 
به نیاز جوانان به زمین ورزشی و پرکردن 
اوقات فراغت و کاهش آسیب های اجتماعی، 
بر 157  بالغ  ای  هزینه  با  مصنوعی  چمن 

میلیون تومان اجرا شده است. وی بیان کرد: 
کتابخانه  دهیاری،  متعدد  های  پیگیری  با 
پروفسور معتمدنژاد در زمینی به مساحت 
با  مترمربع  زیربنای 280  و  مترمربع   500
اعتبار 76 میلیون تومان اعتبار از محل ماده 
180 اعتبار تملک دارایی های سرمایه ای 
اداره کل کتابخانه ها احداث شده است.       

سینما و چهره ها

اکبرعبدی، ترامپ می شود؟

تست  درباره  تلویزیون  و  سینما  گریمور  اسکندری 
گریمی که از اکبر عبدی منتشر کرده و شباهت آن به 
ترامپ گفت: این عکس به پروژه ای سینمایی تعلق 
دارد که چون دیگر از آن گریم استفاده نشد و حیف 

بود من آن را منتشر کردم.

جذابترین ها

مبارزه جالب معلم مشهدی
 با فضای مجازی!

ایران - در روزهایی که سرانه مطالعه مردم روند 
نزولی در پیش گرفته است و دیگر حتی خبری 
معلم  یک  نیست،  حرفه ای  روزنامه خوان های  از 
دبیرستانی دست به ابتکاری جالب زد. دبیر درس 
تفکر و سبک زندگی پایه هشتم دبیرستان باقریه 
مشهد سرفصل های این کتاب را با تشویق بچه ها 
به خواندن روزنامه ها تدریس می کند. دانش آموزان 
مدرسه این روزها به جای رفتن به فضای مجازی 
و تلف کردن ساعت های مفیدشان در این فضا با 
در دست داشتن روزنامه به  دنبال موضوع جذابی 
می گردند تا درباره آن در کالس درس بحث کنند. 
دانش آموزانی  روزنامه ها سرمشق  رنگی  صفحات 
زندگی  در  نکته ای  آموختن  دنبال  به   که  است 
هستند. 3۰۰ دانش آموز دبیرستان باقریه چند ماهی 
است که به روزنامه خوان حرفه ای تبدیل شده اند 
و در زنگ های تفریح یا کالس درس بحث های 
داغی بر سر موضوعات روز بین دانش آموز یا معلم 

کالس برقرار است.

فرانسه ممنوعیت استفاده از موبایل 
در اتومبیل روشن را تصویب کرد

پیرامون  جدیدی  قانون  اخیراً  فرانسه  دیجیاتو- 
رانندگی  حین  هوشمند  تلفن های  از  استفاده 
تصویب کرده تا آمار مرگ و میر ناشی از تصادفات 
آن  از  حاکی  بیاورد.گزارشات  پایین  را  رانندگی 
قانون  در  یاد شده  ممنوعیت  اساس  بر  که  است 
رانندگی فرانسه تا زمانی که موتور ماشین روشن 
است، فرد اجازه ندارد گجت هوشمندی در دست 
خود داشته باشد. از این رو رانندگان برای استفاده 
در  را  اتومبیلشان  باید  هوشمندشان  تلفن های  از 
محل های مخصوص کنار جاده پارک و خاموش 
کرده، سپس از موبایل استفاده کنند.بر اساس این 
قانون اگر راننده ای کنار جاده پارک کرده باشد و 
موتور ماشین را روشن نگاه دارد، در صورت استفاده 

از تلفن همراه متخلف شناخته خواهد شد.

وزیر ارتباطات: »بالکچین« مفاهیم 
حکمرانی را دگرگون می سازد

محمدجواد آذری جهرمی گفت: بالکچین یکی از 
تغییرات شگرف دنیا معرفی است که باید با زیر و بم 
این تکنولوژی آشنا شد.وزیر ارتباطات ارزهای دیجیتال 
را دگرگون ساز مفاهیم بانکداری، اینترنت اشیا را عامل 

تغییر سبک زندگی در آینده و بالکچین را مسبب تغییرات 
در سبک حکمرانی کشورها دانست و گفت:»تمام 
زیرساخت ها درآینده وابسته به فضای مجازی هستند 
می کنند. پیدا  راه  هم  ما  کشور  به  تغییرات  این  و 

خدمات عمرانی و خدماتی یکساله دهیاری دستگرد
نرگس صمدی، دهیار پرتالش روستای دستگرد عنوان می کند :

لی
کما

ها :
س 

عک

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي و مجامع عمومی فوق العاده شركت صندوق حمايت از توسعه بخش كشاورزي 
استان خراسان جنوبي )سهامي خاص(  ثبت شده به شماره 2480 و شناسه ملی 10360041832

به اطالع صاحبان سهام شرکت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزي استان خراسان جنوبي )سهامی خاص( مي رساند: جلسه 
 مجمع عمومي عادي و مجامع عمومی فوق العاده شرکت  مذکور به ترتیب در ساعات  9 و 10 و11:30  صبح  روز دوشنبه  مورخ
 30 /1396/11 به  آدرس بیرجند-  بلوار پیامبر اعظم )ص( - روستای چار - هتل کوهستان - کدپستی 9714914775 برگزار مي گردد. 
)تلفن: 05658323368( بدینوسیله از نمایندگان قانوني صاحبان سهام دعوت به عمل مي آید با در دست داشتن اصل  معرفي نامه  از 
تشکل خود )به انضمام شماره ثبت، شناسه ملی، تاریخ ثبت، کد ملی و تاریخ تولد روز/ماه /سال نماینده و درج عناوین مجمع عادی و فوق 

العاده( در روز و ساعت مقرر در محل مذکور حضور بهم رسانند.
الف: دستور جلسه مجمع عمومي عادي )ساعت 9(: ارائه گزارش هیئت مدیره، بازرسین قانونی و حسابرس شرکت درخصوص عملکرد  
شرکت برای سال مالی منتهی به 96/6/31 و منتهی به 96/9/30 * بررسی و تصویب صورت های مالی )ترازنامه و حساب سود و زیان( 
 شرکت برای سال مالی منتهی به 96/6/31 و منتهی به 96/9/30 * بررسی و تصمیم گیری درخصوص نحوه تقسیم سود سالیانه شرکت 
* بررسی و تصمیم گیری درخصوص پرداخت پاداش اعضای هیئت مدیره، مدیرعامل و کارکنان شرکت *بررسی و تصمیم گیری درخصوص 
حق الزحمه بازرس * انتخاب اعضای هیئت مدیره * انتخاب بازرسین قانونی شرکت * انتخاب حسابرس * تعیین روزنامه کثیر االنتشارجهت 
درج آگهی های شرکت * اتخاذ تصمیم درخصوص تکلیف قانونی برنامه ششم توسعه مبنی بر اختصاص 20% از منابع به توسعه صادرات 
محصوالت کشاورزی * تعیین حق حضور جلسه اعضای هیئت مدیره * تصمیم گیری درخصوص تسویه حساب سهامداران بدهکار از محل 

سود سالیانه
ب- دستور جلسه مجمع عمومي فوق العاده ) ساعت 10(: قرائت گزارش هیئت مدیره و بازرسین قانونی شرکت در خصوص لزوم 
افزایش سرمایه - بررسی و تصویب افزایش سرمایه ج- دستور جلسه مجمع عمومي فوق العاده )ساعت 11:30( بررسی و تصویب نقل 
و انتقال سهام. ترازنامه و صورت هاي مالي سال مالي منتهي به96/6/31 و 96/9/30 در محل شرکت آماده رویت سهامداران محترم مي باشد 
ضمنا از کلیه سهامداران محترم که تاکنون موفق به تحویل کارت سهام قبلی و دریافت کارت جدید نشده اند درخواست می گردد ضمن 
همراه داشتن کارت سهام قبلی در جلسه مجمع نسبت به تحویل آن به کارکنان صندوق و اخذ کارت سهام جدید اقدام فرمایند.                
رئیس  هیئت مديره                                                                                                                                                                                        

فرصـت هـا  
        تکرار نشدنیست!!!

3 ماهه
اقساط 6

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

 حمــل
  اثاثیـه 

 با  کارگر ماهر و ماشین اتاق بزرگ
 مسیر مشهد و  زاهدان 

 حمل یخچال ساید در اسرع وقت
حمل بار برای خارج شهر 

 20 میلیون بیمه

ل بار
حم

 100 درصد تضمینی

 09159618581  
فاروقی

ایزوگام و قیرگونی کاظم سالخورده 

از ما خريد نکنید ، اما قیمت را از ما بپرسید
       09155612949 - 32331050 

میدان آزادی – ابتدای خیابان شهید برگی

با 10 سال بیمه

حمل  اثاثیه منزل
 با خاور مسقف 

و کارگر ماهر
)ضمنا کارگر تنها نیز داریم(

09159639065 
 علـی آبادی 

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

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

09353694511 - 09353315656 طبخ با روغن کنجد

ساعت کار: 17:30 تا 12 شب

صنایع مبل تهران مد
تعمیر، تولید، تعویض پارچه 

انواع مبل
جمهوری 8- داخل کوچه 
 روبروی آرایشگاه حمید

32233142
09151602018 - خسروی
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می خواهم خودم باشم

زمانیکه اعتماد به نفس کافی ندارید، قابلیت های خود را 
نادیده می گیرید و یا اینکه هدف خاصی در زندگی دنبال 
نمی کنید و به نقاط ضعف خودتان و نقاط قوت دیگران 
نگاه کنید، ممکن است در گرداب مقایسه کردن قرار 
گیرید. خانواده و آشنایان فالن ماشین را دارند، من ندارم! 
دوستم در این زمینه تحصیل کرده است من نکرده ام! 

یاد گرفتن از دیگران محاسن بسیار زیادی دارد از جمله 
اینکه زمان زیادی را صرف یکسری یادگیریهای تکراری 
نمی کنید و از این طریق آموزشهای مناسبی می بینید و 
در معرض ایده ها و پیشرفتهای بیشتری قرار می گیرید. 
اما جنبه های منفی آن زمانی است که به مقایسه کردن 
ناسودمند گرفتار می شوید توجه به تواناییها و قابلیتها در 
جهت توانمندتر شدن و برطرف نکات ضعف می تواند 
شما در بهره گیری از  آموخته های درست یاری رساند.

هدف در زندگی: هدف مسیر زندگی را روشن می کند 
تا از پیشرفتهای خود خشنود باشید و رضایت خاطر شما 
بدست آید و می دانید از دیگران چه چیزهای بیاموزید تا 

کمک کننده باشد نه صدمه زننده. 
رسیدن  برای  منظم  برنامه ی  داشتن  ریزی:  برنامه 
از مقایسه  را  او  امیدوارتر می کند و  را  به هدف فرد 
های نادرست دور می کند. در یادگیریها ضروری است 
تفکر کردن را سرلوحه خود قرار دهید تا از مشکالت و 
مصیبتهای آن دور بمانید و همیشه به این مسئله توجه 

داشته باشید انسان موجودی منحصر به فردیست. 
مقایسه توانایی و شایستگی خود با گذشته خود و توجه به 
پیشرفت و موفقیت تدریجی کمک می کند تا اعتماد به 
نفس باالتری برخوردار شوید. قدردان و سپاسگذار داشته 
های خود باشید تا رضایت خاطر و آرامش بیشتری بدست 

آورید و به  نقاط ضعف خود نیز توجه کنید.

به مشکالت بخندید !

 مرد جوانی که می خواست راه معنویت را طی کند به 
سراغ استاد رفت. استاد خردمند گفت: تا یک سال به 
هر کسی که به تو حمله کند و دشنام دهد پولی بده.

تا دوازده ماه هر کسی به جوان حمله می کرد جوان 
به او پولی میداد. آخر سال باز به سراغ استاد رفت تا 

گام بعد را بیاموزد.
برایم غذا بخر.همین که  استاد گفت: به شهر برو و 
مرد رفت استاد خود را به لباس یک گدا در آورد و 
از راه میانبر کنار دروازه شهر رفت. وقتی مرد جوان 

رسید، استاد شروع کرد به توهین کردن به او.
جوان به گدا گفت: عالی است! یک سال مجبور بودم 
بدهم  پول  کرد  توهین می  به من  که  به هر کسی 
اما حاال می توانم مجانی فحش بشنوم، بدون آنکه 

پشیزی خرج کنم.
و  داده  نشان  رو  را شنید  وقتی صحبت جوان  استاد 
گفت: برای گام بعدی آماده ای چون یاد گرفتی به 

روی مشکالت بخندی!
مرا  تواند  نمی  مشکالت  گوید:  می  داوینچی 
قاطع تصمیم  برابر  در  مشکلی  هر  دهند،   شکست 

من تسلیم می شود.

اگر از من بپرسی که به این جهان آمدم 
تا چه کاری انجام دهم، به تو خواهم گفت: 

آمدم که با صدای بلند زندگی کنم.

شکست بهترین دوست من به عنوان یک نویسنده بوده 
است. آن شما را امتحان می کند تا ببیند توانایی الزم 

برای عبور از سد مشکالت را دارید یا نه.مارکوس زوساک

             آن رشته که قوت روانست مرا  
آرامش جان ناتوانست مرا

     بر لب چو کشی جان کشدم از پی آن  
پیوند چو با رشته جانست مرا

طبیعت مهربان ترین دوست ما و بهترین منتقد
 علم تجربی است، اگر تنها اجازه دهیم

 اطالعیه هایش بی طرفانه وارد ذهنمان شود.

ما همه می خواهیم به یکدیگر کمک کنیم. نوع بشر 
این گونه است. ما می خواهیم به وسیله

 شادی یکدیگر زندگی کنیم، نه غم و غصه یکدیگر.

5

حرف های ابریشمی موفقیت

شعر روز 

پیامک

عارفانه روز 

یک لحظه مکث کن

نگرش

آیه روز  

هر کس خواهان ]دنیای[ زودگذر است به زودی هر که را خواهیم ]نصیبی[ از آن می  دهیم 
جهنم را که در آن خوار و رانده داخل خواهد شد برای او مقرر می داریم. سوره االسرا/ آیه  18

حدیث روز  

از نشانه های دین فهمی، حلم و علم است، و خاموشی دری از درهای حکمت است. خاموشی و سکوت، دوستیآور و راهنمای هر 
کار خیری است. امام رضا )علیه السالم(

سبک زندگی

اگر انگیزه ای ندارید، بخوانید
 روزهایی که دلمان می خواهد فقط تنبلی کنیم و هیچ انگیزه 
ای برای کارهای عادی و ساده هم نداریم. آیا می خواهید 
با این حالت مبارزه کنید؟باید بدانیم که انگیزه است که به 
زندگی ما رنگ می دهد و راه را به سوی اهداف مترقی و 
باال هموار می کند. انگیزه سبب می شود ارزش عمر و وقت 
خود را بدانیم و از هدر رفت زمان و انرژی جلوگیری می کند.

چرا بی انگیزه اید؟
به طور طبیعی موقعیت هایی وجود دارد که در آن عاقالنه 
است عمیق ترین احساساتتان را از دیگران پنهان کنید، اما 
اگر این پنهانکاری احساسات روش زندگی تان شود از نظر 
هیجانی و روحی فردی خشک و بی روح می شوید و تنها و 
منزوی خواهید شد. درست آن است که انتخابی عمل کنید، 
یعنی احساسات تان را به افرادی که قابل اعتمادند بیان کنید.

باخود قرار بگذارید
هنگامی که احساس می کنید عالقه ای به انجام کاری یا 
کارهایی ندارید، به خود بگویید که اگر این بخش کتاب را 
خواندم یا این گزارش ها را تمام کردم، می روم بیرون قدم 

می زنم و یک بستنی می خورم.
با انگیزه رفتار کنید

اگر بی حوصله اید و انگیزه کاری را ندارید، تصور کنید که 
سرشار از انگیزه اید. حسن این کار در این است که به محض 
شروع، آرام آرام احساس می کنید که شور و عالقه، حقیقتا 

در وجود شما زنده شده است.

تغییر زمان و مکان هدف ها
هدف های بزرگ و ویژه برای خود در نظر بگیرید. اهداف 
بزرگ تر نسبت به هدف های کوچک تر، انگیزه بیشتری در 
فرد به وجود می آورند. هدف بزرگ اثر بیشتر و عمیق تری 

دارد و می تواند منشأ انگیزه های قوی شود.
برنامه ریزی برای کارهای کوچک

یک کار کوچک را آغاز و به پایان برسانید؛ مثال میز کارتان 
را تمیز کنید، یک قبض یا رسید را بپردازید و یا ظرف ها را 
بشویید. فقط نیاز به این دارید که کاری را آغاز کنید. وقتی 
این کار را تمام کردید احساس می کنید که آمادگی انجام 

کار های بعدی را هم پیدا کرده اید.
شروع از کارهای سخت و جدید

هنگامی که به کارهای روزمره خود فکر می کنیم به نوعی 
دچار نگرانی می شویم که چگونه این همه کار را انجام 
بدهیم. از سخت ترین کار شروع کنید. هنگامی که سخت 
ترین کار موجود در فهرست را شروع کرده و به پایان برسانید، 
احساس می کنید که بار سنگینی را از دوش تان برداشته اید.

یادآوری موفقیت ها
ها،  ناکامی  و  ها  به شکست  کردن  فکر  به جای  همواره 
موفقیت ها و کامیابی هایتان را به خاطر بسپارید. بهتر آن 
است که حتی با ذکر جزئیات آنها را یادداشت کنید؛ مراجعه 
به گذشته می تواند خاطرات خوبی را در شما زنده کند و 
انگیزه کار و تالش را در وجود شما زنده نگه دارند. محیط 

کار همراه با تفریح
به خاطر داشته باشید فضای کاری که خلق می کنید یا در 
برنامه ای که در نظر دارید، جایی هم برای کمی تفریح و 
شوخی در نظر بگیرید. با این کار انگیزه کافی برای انجام کار 

و به پایان رساندن آن خواهید داشت.
از شکست نهراسید

و  ضروری  و  مفید  اطالعات  نوعی  عنوان  به  را  شکست 
بخشی طبیعی از موفقیت بپذیرید. یکی از بسکتبالیست های 
مشهور )مایکل جردن( می گوید: بیش از 9هزار خطا داشتم 
و تقریبا 300بازی را باختم. 26مرتبه به من اعتماد کردند تا 

ضربه پیروزی را بزنم.
چرا این کار را انجام می دهید

اگر نمی دانید که به چه دلیل می خواهید چنین کاری را 
انجام دهید یا اینکه دلیل کافی برای انجام آن ندارید، پس 
خاتمه دادن آن برای شما بسیار مشکل خواهد بود. کاری را 
برگزینید که دلیل قوی و کافی برای انجام آن داشته باشید.

یادداشت هدف ها
هدف و منظور خود را از انجام آن فعالیت بنویسید، سپس آن 
را روی دیوار، رایانه، یا آینه بچسبانید. با این کار در طول روز، 
مراحل انجام کار را مرور می کنید و این آگاهی تداوم کار را 

برای شما آسان تر می کند.
مثبت اندیش باشید

بیاموزید که بیشتر اوقات مثبت اندیش باشید و یاد بگیرید 

که افکار منفی را قبل از آنکه سد راه شما باشند، از سر 
بیرون کنید. ممکن است که همه نتوانیم همیشه مثبت 
اندیش باشیم، اما باور کنید که بیشتر ما می توانیم این 
حس را در خود تقویت کنیم و مطمئنا این کار نتیجه کار 

را بهتر می کند.
کمتر تلویزیون تماشا کنید

آیا زیاد تلویزیون تماشا می کنید و عمرتان را پای تلگرام 
و فضای مجازی خرج می کنید؟ تالش کنید روی دیگر 
اینترنت کنید.  راببنید و  که کمتر خود را درگیر  زندگی 
فعالیت های مورد عالقه خود را در زندگی واقعی دنبال 

کرده و با روش های خودتان انجام دهید.
تقسیم کارها به کارهای کوچک تر

به قسمت  را  آن  دارید،  را در دست  بزرگی  پروژه  وقتی 
های کوچک تری تقسیم کنید، سپس بر روی نخستین 
بخش تمرکز کنید  و فعالیت خود را آغاز کنید و وقتی 
این بخش تمام شد، بخش بعدی را آغاز کنید. موفقیت 
می  دست  به  اولیه  های  بخش  انجام  در  که  کوچکی 

آورید. دنبال کردن این روش نتیجه بخش است.
باالتر از توان تان فکر کنید

نمی  شما  فعلی  های  داشته  و  ها  توانایی  را  شما  آینده 
فکر  که  است  چیزی  از  بیشتر  شما  های  توانایی  سازد. 
آینده  برای  و  بگیرید  کمک  ها  تجربه  از  کنید.   می 

برنامه ریزی کنید.
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سودوکو جدول اعدادی است که امروزه یکی از سرگرمی های رایج در 

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

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

محبوبیت جهانی دست یافت و نخستین مسابقه ملی آن در سال 2008 در 
فیالدلفیا در آمریکا برگزار شد.
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298346751

371952486

456187923

632891547

589674132

714523869

147235698

825769314

963418275

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

صورت نقد و اقساط به  فروش می رسد.
09158254172

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

تجربه کنید.   09158668002

نصب داربست فلــــزی
 با قیمت مناسب در اسرع وقت  

09153637507 - حسینی 

به تعدادی نیروی خانم برای 
کار در رستوران نیازمندیم.
ساعت تماس: 11 ظهر تا 5 عصر 

32342233

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

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

32228253 -09155620737

با اقساط 20 ماهه بدون سود و پیش قسط 

ایزوگـام  شفیعـی
آسفالت )محوطه و پشت بام( و  قیرگونی

 32225494 - 09151630283   صیادشیرازی، مجتمع میرداماد، واحد 98

تاالر درویش برای ارتقای
 مجموعه کاری خود نیاز به شریک 

سرمایه گذار دارد.  09157639200 - چمنی

تاالر پذیرایـی لـوکس درویش

آدرس: خیابان محالتی اول سپیده  تلفن: 32324444 / مدیریت: 09157639200

 افتخار دارد میزبان کلیه مجالس شما عزیزان و همشهریان محترم 
باشد و مثل گذشته با ارائه خدمات خاص و طبخ انواع غذاهای ایرانی 

آماده پذیرایی از ضیافت های شماست.

3نفر
ت 00

رفی
ظ

ساعات کار جهت رزرو 9 الی13 و 16 الی21

با مدیریت جدید کیفیت برتر را تجربه کنید 
طبـخ انـواع غـذا بـدون روغـن،پیتــــزا بـا 
گوشت تازه )شتر و گوساله( به دلخواه شما 
انواع غذای ایتالیایی،
سوپ و 
پیک رایگان
هدیه برای فرزندانتان
دریافـــت نماییـــد.

پیتـزا پـازل 

آدرس: نبـــش پاســـداران 19

اخالق، انصاف، کارخوب
سرلوحه خدمات ماست

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

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

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

اتوبــار آریــا  ترابــر

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

 09159634038
32414702

نی
می

تض
صد 

 در
صد

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

دفترچه یک قبضه سالح شکاری 
تیپ ساچمه زنی مدل ته پر کوسه 

کالیبر 12، ساخت پاکستان، به شماره  
8816445 به نام حسین پند آموز 

فرزند برات مفقود گردیده 
و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

نقاشی  ساختمان
انواع رنگ های روغنی ، پالستیک، اکرولیک   

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

  09156633230- برگی

صنایع ریخته گری بیرجند ذوب کلیه ضایعات
 آهن و چدن شما را با باالترین قیمت 
در سطح استان نقدا خریدار است. 

بین رجایی 21 و 23      09036240644

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

نصب سایبان در اسرع وقت و تضمینی

خدمات فنی و تاسیسـاتی دهشیبی

 شماره تماس: 09151633903

پوشـــاک یــــاس
عرضه کننده انواع پوشاک زنانه، مردانه و بچه گانه با تخفیف %15

بیرجند. خیابان قدس. بین قدس 5و7.نرسیده به چهارراه عدل. محمدیان
تلفن: 09158612465- 32450469
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بهداشت نیوز- مواد غذایی کامال فرآوری شده اساسا میزان زیادی از قندها، 
چربی ها و نمک را به بدن می رسانند. این مواد غذایی شامل چیپس ها، 
آماده  غذاهای  و  صنعتی  صنعتی، سس های  بوداده  ذرت  شیرینی ها، 
هستند. بدترین مواد غذایی برای مغز به شرح زیر است:1- نوشیدنی های 
شیرین: نوشیدنی های شیرین شامل مواردی مانند نوشابه های گازدار، 
می شوند.  آب میوه ها  و  ورزشی  نوشیدنی های  انرژی زا،  نوشیدنی های 

مصرف نوشیدنی های شیرین به مقدار زیاد نه تنها اندازه دور کمر را افزایش 
می دهد و خطر ابتال به بیماری های قلبی و بیماری دیابت نوع ۲ را بیشتر 
می کند، بلکه اثرات منفی و مخربی برای مغز دارد.۲- کربوهیدرات های 
تصفیه شده:کربوهیدرات های تصفیه شده شامل غالت شیرین و کامال 
فرآوری شده مانند آرد سفید می شوند. این نوع از کربوهیدرات ها اساسا 
هضم  سریع تر  درنتیجه  و  دارند  باالیی   )GI( گالیسمیک  شاخص 

می شوند. همین هضم سریع باعث می شود که قند خون و سطح انسولین 
در خون با مصرف این خوراکی ها به طور ناگهانی افزایش پیدا کند. از طرف 
دیگر، این خوراکی ها بار گالیسمیک )GL( باالیی هم دارند که خصوصا 
در صورت مصرف به مقدار زیاد، اثراتش را نمایان می کند. 3-چربی های 
ترانس، نوعی از چربی های غیراشباع هستند که می توانند اثرات منفی و 

مخربی برای مغز داشته باشند. 

بدترین مواد غذایی برای مغز کدامند؟

آیا از خواص فوق العاده کیوی 
برای کبد اطالع دارید؟

ایسنا- بررسی ها نشان می دهد ترکیبی در کیوی 
چرب  کبد  بیماری  از  می تواند  که  دارد  وجود 
رژیم  دوران  این  در  مادران  کند.اگر  جلوگیری 
غذایی با چربی باال مصرف کنند، فرزندشان به 
اختالالتی همچون اضافه وزن یا بیماری کبد 

کیوی  در  موجود  ترکیب  می شود.  دچار  چرب 
می تواند از بروز کبد چرب جلوگیری کند.ترکیب 
PQQ موجود در کیوی از پیشرفت بیماری کبد 

چرب در موش هایی که مادرشان رژیم غذایی 
جلوگیری می کند. داشته،   باال  میزان چربی  با 

نامطلوب مادر در زمان  همچنین رژیم غذایی 
بارداری، باکتری معده نوزاد را با خطر چاقی و 

مشکالت دیگر جسمی مواجه می کند.

۷ فرمان 
تا ۱۰۰ سال زنده باشید!

1- فعال باشید.کم تحرکی می تواند ۴ سال از دوره 
زندگی یک فرد بکاهد ۲- سطوح کلسترول خود 
را کنترل کنید 3- از رژیم غذایی مناسب پیروی 
کنید ۴- فشارخون را کنترل کنید. فشارخون منظم 
خطر سکته را تا ۴۰ درصد و خطر حمله قلبی را تا 

۲5 درصد کاهش می دهد 5- وزن مناسب داشته 
باشید و آن را حفظ کنید.چاقی می تواند تا ۴ سال 
از عمر شما بکاهد 6- دیابت را کنترل کنید. دیابت؛ 
خطر فشارخون باال، تصلب شرایین، تنگی عروق، 
بیماری تصلب عروق و سکته را افزایش دهد 7- از 
تنباکو دوری کنید. به محض این که از مصرف 
سیگار خودداری کنید، خطر بیماری قلبی و سکته 

کاهش می یابد.

تاثیر خوردن پاستا در کاهش وزن 

برخالف باور عمومی، مصرف پاستا، بخصوص 
نودل، نقشی در چاقی ندارد و حتی با کاهش 
خوردن  است.  مرتبط  هم  بدنی  توده  شاخص 
پاستا برطبق عالقه و لذت فرد در شاخص توده 
بدنی سالم، کاهش اندازه دور کمر و تناسب کمر 
- ران بهتر نقش دارد. تاکنون مطالعات زیادی 

نشان داده اند که چطور رژیم غذایی مدیترانه ای 
یکی از سالم ترین رژیم های غذایی بوده و حتی 
در کنترل وزن هم نقش دارد. پاستا جزء غذاهای 
ممنوعه در رژیم غذایی الغری تلقی می شود. 
اما در سایه یکسری تحقیقات، محققان توانسته 
اند دریابند که هیچ دلیلی برای حذف پاستا از 
رژیم غذایی وجود ندارد. در واقع مصرف متعادل 
پاستا با کاهش احتمال چاقی نیز مرتبط است.

جگر سفید بخوریم یا نخوریم؟

و  سیرابی  همراه  بیشتر  را  سفید  جگر  معمواًل 
آن  از  هم  جغوربغور  در  اما  می خورند،  شیردان 
در  هم  آن  کاربرد  بیش ترین  می شود.  استفاده 
صنعت فرآورده های گوشتی است. درواقع به ریه 
دام جگر سفید گفته می شود و اگرچه برخالف 
کبد دام آلودگی ندارد، اما مواد مغذی آن به اندازه 

جگر سیاه نیست. پروتئین آن کمتر از جگر سیاه 
و گوشت قرمز است و از نظر ویتامین A فقیر و 
آهن کمتری دارد و کلسترول آن بیشتر از گوشت 
گاو کم چرب و برابر جگر سیاه است. به همین 
دلیل بهتر است جگر سیاه را که ارزش تغذیه ای 
بیشتری دارد، برای خوردن انتخاب کنیم. جگر 
سفید به دلیل آن که نایژه ها و کیسه های هوایی 
زیادی دارد باید حداقل دو ساعت داخل آب بجوشید.

موثرترین توصیه ها 
برای رفع سیاهی های آرنج و زانو

1- کرم های حاوی AHA و اسید سالیسیلیک: 
این ترکیبات در کرم های چرب اگر ساخته شوند 
کمک خوبی به روشن تر شدن پوست می کند 
۲- کــرم های کراتولیتیک: الیه  شاخی را نازک 
ناحیه  این  پوست  تیرگی  و  ضخیم شدن  از  و 

پیشگیری می کنند 3- کرم های حاوی اوره 5 
تا 1۰ درصد: با نفوذ در الیه های عمیق پوست، 
آن را نرم کرده و پوسته ریزی  را آسان می کند 
۴- کرم های اسکراب یا ساینده: برای برداشتن 
پوست های مرده مناسب هستند البته نباید سایش 
روزانه باشد چون باعث می شود پوست آسیب 
ببیند و تیره تر شود 5- کرم های مرطوب کننده: 
بعد از حمام کردن و نیز قبل از خواب مفید است.

یادداشت

قلعه بیرجند  - عکاس :مجتبی گرگی کاریکاتور بهروز فیروزی  داده نما، آوای خراسان جنوبی

دهه فجر یادآور
 ارزش های ماندگار 
* کرمی

سی و نهمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی برای یادآوری ارزش های 
انقالب اسالمی و ایثار ملت ایران برای دستیابی به این ارزش ها درپیش است 
و در این میان تذکر چند نکته حائز اهمیت است، اینکه ملتی قبال زیر یوغ 
طاغوت واستکبار بود کمر او به واسطه ظلم وستم بی عدالتی خم شده بود و 
توانست خود را از بیداد و جور برهاند بسیار قابل تامل و ارزشمند است.آفرین 
بر این ملت که به داشته های معنوی خود که همان ایثار وشهادت است رجوع 
کرد و بساط بردگی خود را جمع کرد. درود بر امتی که با اتحاد وانسجام با 
تاسی به الگوهای ماندگار خود یعنی سنت گرانقدر حضرت رسول واهل بیت 
که همان مبارزه با طاغوت بود را در دستور کار خود قرارداد و راه رستگاری 
وسعادت خود را باز یافت.اما همه این ارزش های بدست آمده مدیون بزرگ 
انسان هایی است که تا ابد نام و یادشان در ذهن مردم ایران ماندگار خواهد 
ماند. همه مدیون روشنگری های فقیه عالی مقام یعنی حضرت روح ا... هستیم 
که توانست با تهذیب نفس و خودساختگی انسان های بزرگ دیگری را تربیت 
کند و بسازد.ما برای رسیدن به این اهداف خون ها وجان ها داده ایم و چه 
انسان هایی در این وادی فدا کرده ایم و باید عزیزان جوان و نوجوان ما بدانند 
این انقالب و این عزت و سربلندی آسان بدست نیامده است و اکنون نوبت 
آنان است که همانند قهرمانان گذشته ازاین رسالت دفاع کنند.همه ما باید 
شکرگزار و قدردان امام و یاران امام و والیت و رهبری باشیم که عزتمندانه 
ما را پیشوایی کردند و سرافرازانه در دنیای پرآشوب و دشمن امروز با اقتدار و 
قدرتمند در حرکت هستیم. مردم ما همیشه قدردان نظام و امام و رهبری و 
خون گرانسنگ شهیدان هستند و به درستی وظایف خود را انجام می دهند.این 
مردم هستند که در آستانه چهلمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی 
همچنان امیدوار و با اعتقاد از آن دفاع می کنند چون این مردم مخصوصا 
قدیم ترها خدمات بی منت نظام را با تمام وجود درک و حس می کنند و به 
خوبی می دانند که خدمات نظام مقدس جمهوری اسالمی علیرغم توطئه های 
دشمنان چقدر درخشان و بزرگ بوده است.در این میان آنچه بیش از همه 
مورد انتظار است توجه مسئوالن و دست اندرکاران به مردم است. مدیران باید 
بدانند که جالل وشوکت آنها به واسطه حمایت مردم است و از خود هیچی 
ندارند. مسئوالن موظفند با تمام وجود به مردم خدمتگذاری کنند و حق ندارند 
خود را تافته جدا بافته بدانند،آنها بدانند که مردم با کسی عقد اخوت نبسته  اند 
و اگر دردشان درمان نشود بر مسئوالن آتش می شوند وآنها را خواهند سوزاند. 
مسئوالن وظیفه دارند طبق نقشه راه که همان رهنمودهای حکیمانه امام 
راحل و مقام معظم رهبریست حرکت کنند در غیر اینصورت به عذاب الهی 
دچار خواهند شد.آنچه امروز نیاز اصلی جامعه اسالمی ما است حفظ وحدت و 
تبعیت از والیت و رهبریست که اگر این مهم محقق شود هزاران دسیسه و 

توطئه دشمن به فضل الهی  نقش بر آب خواهد شد

برای اولین بار فرش های خود را اتو کشیده تحویل بگیرید   2- 2۰ 43 42 66/32 66 44 32     
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امالک و 
مستغالت

فروش یا معاوضه با خودرو 
مسکن مهر۷۵متری،۱۳ م  

واریزی، طبقه۴ 
0902۷6۱۱۳6۴

فروش منزل ویالیی والیت 
۵، جنوبی، زمین 2۴0متر

بنا ۱۷0متر
09۱۵۵6۱6۵98

فروش زمین ویالیی در مود 
)۱000متری( 

تلفن تماس:
09۱۵۷۴۱۵9۱۳

فروش تجاری، 60 متر
 زمین، ۳00 متر زیربنا 
در ۴طبقه، فی۴۷0م 

09۱98۱606۵0

فروش زمین کشاورزی روبروی 
مجتمع شوکت آباد تقاب  یا 
معاوضه  با  خودرو ، مسکونی 
داخل شهر 09۱۵09۱2۳9۴

آپارتمان۷۵متری شیک 
طبقه سوم، مجتمع یگانه 

سجادشهر،6۵م و مقدارکمی 
وام   09۱۵96۴۳9۵۷

منزل مسکونی فروشی واقع 
در روستای کوشه سفلی از 
توابع خوسف در حد سفت 

کاری 09۱۵۱60۳0۷۳

 ۵۵ مترزمین تجاری 
خیابان ۷تیر9،

با سند
09۳0۵6۱6۷6۷

آپارتمان تازه ساز مدرس 
۱۷، بنا ۱6۵ متر، طبقه اول 
سه خواب و هال آفتابگیر 

09۱۵۵6۱6۵98

فروش منزل ویالیی خیابان 
 انقالب، ۱60 متر، دو نبش

  تلفن تماس :
09۱۵۱60۷0۳0

۱۴0متر زمین مسکونی 
حصارشده دارای برق و درب 

 ماشین رو، شهرک بعثت
09۱۵96۳۳28۱

آپارتمان8۵ متری ، سایت 
 اداری ،طبقه۳،دوخواب

 ویوعالی، سند آماده صدور
099098۱۱802

خریدار زمین یا منزل کلنگی 
درخیابان صمدی، قائم 

منتظری، انقالب،  خیرآباد 
09۱۵۵62۵29۷

فروش زمین 90متری 
واقع در حاجی آباد، 

انتهای بلوارخلیج فارس 
9۱۵۷2۳۳8۴9

 
فروش یا معاوضه منزل 
ویالیی شهرک چهکند، 

زمین 26۴، زیربنا ۱60متر 
فی توافقی09۱۵۱606۷2۱

 

رهن و اجاره

ویالیی دربست 220 متر 
زیربنا ، خیابان توحید، ۵ 

 میلیون رهن، ۱میلیون اجاره
09۱98۱606۵0

نیازمند به منزل ویالیی 
دربست ازفلکه خوسف ، 

سجادشهر،20 م پیش، ۱00 
اجاره  09۳۷62۴۷8۷۷

جویای کار

نظافت منزل ، راه پله، پیلود، 
شستشوی فرش ، اصالح 
درخت در اسرع وقت و 

مناسب   09908۱9۳۷۱6

یک گروه تولیدی برای کادر 
فروش بازاریاب حضوری و 

تلفنی نیازمند است 
 0990۳۵۷6۵۵۴       

 
آژانس برکت  در مهرشهر 
به تعدادی راننده تمام وقت 

با خودرو نیازمند است 
09۳۵۴۵۳۱600 

آژانس با زنگ خور باال به 
تعدادی راننده تمام وقت و 

 نیمه وقت نیازمنداست
09۱۵۴9۴۴080   

یک نیروی با سابقه در 
فست فود با حقوق مکفی 

نیازمندیم. 09۱29۱۵0۳۵۵ 
0۵6۳۱996

یک نیروی ماهر در کارواش 
برای شیفت عصر

نیازمندیم
09۳6860۴۷8۳ 

به چند نیروی با سابقه 
 کار فست فود نیازمندیم

 تلفن تماس :
۳۱996  -09۱29۱۵0۳66

نیروی خدماتی در غذا آماده 
شیفت شب
 نیازمندیم

09۳۵29۱29۷0 

نیازمندیم به یک خدمتکار 
ترجیحا  مجرد

 با ضامن معتبر 
090۳۵26۷۷۴6

یک نیروی ماهر به کارواش 
جهت شیفت  عصر 

نیازمندیم
09۳۷86۷206۴

خودرو

فروش پراید86 نقره ای
 2 گانه ، بیمه، ضبط و 

پخش و.... فی:  ۱0800 م 
09۱۵09۱2۳9۴

پراید سفید مدل ۷9
یک گلگیر رنگ دارد

 شش سال تخفیف  
 09۱۵۷2۱۱08۴

  
پراید مشکی مدل 8۵  
تخفیف بیمه کامل، سالم 

و تمیز،سندتک برگ 
09۱۵96۱۷۳۴۱

پراید مدل 82 دوگانه ال پی 
جی، رنگ سفید، بیمه تا برج 
2 سال 9۷، فی ۷.۷00 م 

09۳8۱606۷08

متفرقه
 

میزتلویزیون درحد نو ، قهوه 
ای،  ابعاد۱60 در۱60سانت 
دارای نور مخفی، فی توافقی 

09۱0۳۳8۷۴۳۷

زرشک خشک شده
 تاالری فروشی است 

تلفن تماس : 
09۳6۴۴۷۵980

فروش انواع لوال وکشو 
با قیمت عالی

 تلفن تماس:  
09۱۵۷۵۵۵929

فروش زرشک خشک
 پفکی امسالی
 تلفن تماس : 

0990۴۳6۵68۱

مرغداری ۱۵هزارقطعه، با دو 
و نیم هکتار زمین ، دارای 
امکانات ، نقد و اقساط، فی 
۳۷0م   09۱۵6۷00۵20

میزتحریر و هود و چرخ 
JANOME خیاطی

فروشی  قیمت توافقی 
09۱۵۱6۳۵202

المپ زنون خریداریم  
در حد نو

 تلفن تماس : 
090۳966۷2۴6

فروش زمین مغازه تجاری 
۵0 متر،  معصومیه،  خ 
تالش، دوکله ، قیمت  

استثنایی  09۱۵۱609۳09

سوپرمارکت  باکلیه امکانات 
به فروش  می رسد با 

موقعیت عالی، مهرشهر  
09۱۵۱6۵0۵۷8

مغازه پیتزا و ساندویچ با 
کلیه امکانات با موقعیت 
عالی به فروش می رسد 

09۱۵۷0۱۴292

 آژانس فروشی 
با سرمایه اولیه کم ، زنگ 
 خور، با راننده فعال، خ دولت
فی ۷ م  09۱۵۳6۳998۴

ضبط۳ دیسک 
تصویری،

سه پایه دوربین 
09۱۵۳6۳896۳
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7
افزایش ابر و احتمال بارش های پراکنده در خراسان جنوبی

گروه خبر-هواشناسی از امروز بارش پراکنده و خفیف باران و برف در خراسان جنوبی پیش بینی کرد. کارشناس 
هواشناسی استان گفت: همچنین در این مدت دما به طور متوسط 3 درجه کاهش می یابد. رضا برهانی افزود: با عبور 

این موج از جو استان از جمعه، مجددا کاهش ابر پیش بینی می شود و تغییرات دمایی بدون تغییر خواهد بود.

* دبستان 12 کالسه برکت در هفتمین روز از دهه 
فجر با حضور استاندار خراسان جنوبی و مسئوالن 

اجرایی در طبس به بهره برداری رسید
*  محموله حامل 3 تن جگر مرغ منجمد در ورودی 

شهرستان بیرجند متوقف شد
* مدیرعامل سازمان ساماندهی مشاغل شهری و 
فرآورده های کشاورزی شهرداری بیرجند گفت: با 
آماده سازی میدان بار سابق و بازار روز غفاری از روز 
شنبه 21 بهمن همه ماشینهای سیار که در معابر سطح 
شهر اقدام به فروش میوه و تره بار ، اقالم و اجناس 
 مختلف می کنند باید به این مکانها مراجعه کنند.
* نا ایمن بودن کمربندی های خراسان جنوبی، از 
آغاز امسال سبب کشته شدن 6 نفر و زخمی شدن 

46 نفر در حوادث رانندگی این محورها شده است.
* پیشه ور - معاون بهره وری اقتصادی اداره کل 
اوقاف و امور خیریه از  افتتاح دو باب سوئیت در امامزاده 
بی بی زینب خاتون)س( سربیشه  خبر داد و افزود:  
در حال حاضر از 7 سوئیت به 9 عدد رسیده است.  
* با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مجموعه 
رسید. برداری  بهره  به  طبس  سنگ  زغال  آبی 

استان  سالمت  بیمه  کل  رضایی-مدیر 
در  سالمت  بیمه  سازمان   : کرد  بیان 
های  بخش  شامل  مرکز   350 با  استان 
بیمارستان  و  عمومی،خصوصی،پاراکلینیک 
قرار داد است که خدمات عمومی  ها طرف 
، تخصصی و فوق تخصصی ارائه می دهند 
.اربابی ادامه داد: در 5 صندوق بیمه ای شامل 
سالمت  ،بیمه  کارمندی،روستایی  صندوق 
بیمه  برقراری  به  نسبت  وایرانیان  همگانی 
مردم اقدام شده است  که 480 هزار نفر در 
این صندوق ها تحت پوشش بیمه سالمت 
هستند و نزدیک به 70 درصد جمعیت استان 
تحت پوشش بیمه سالمت اند،که 380 هزار 
هزار   70 روستاییان  بیمه  صندوق  در  نفر 
و  اقشار  نفر در سایر  نفرکارمندی و15 هزار 
همچنین حدود 20 هزار نفر هم در صندوق 
بیمه  سازمان  عضو  همگانی  سالمت  بیمه 

سالمت هستند.

بیمه  شده،  بیمه  جمعیت  درصد   85
سازمان  به  را  مبلغی  هیچ  سالمت 

پرداخت نمی کنند
وی با بیان اینکه منابع مالی که در اختیار بیمه 
سالمت قرار می گیرد عمدتا دولتی است اظهار 

در صندوق  شدگان  بیمه  از  مبلغی  کرد:هیچ 
های روستایی ،سالمت همگانی و برخی افراد 
در صندوق سایر اقشار،از بیمه شدگان دریافت 
نمی شود و تمام هزینه ها را دولت پرداخت می 
کند و طبق آمار 85 درصد جمعیت بیمه شده، 
بیمه سالمت استان هیچ مبلغی را به سازمان 

پرداخت نمی کنند.

9 هزار میلیارد تومان
زیان انباشته در کشور

اینکه  بیان  با  استان  بیمه سالمت  مدیر کل 
فقط در صندوق کارمندی،بیمه شدگان هزینه 
پرداخت می کنند و در دیگر صندوقها سازمان 
بیمه سالمت دچار ضرر و زیان می شود ، بیان 
کرد:در این صندوق ها به علت اینکه هزینه 
ای از بیمه شده گرفته نمی شود و  هزینه ها 
بر دوش دولت است ،زیان بیش تری را شاهد 
هستیم و باعث به وجود آوردن، 9 هزار میلیارد 
تومان  زیان انباشته در کشور شده است ، که 
باید اقداماتی انجام شود تا خللی در پرداخت به 
موسسات ایجاد نشود و همچنین برای اینکه 
بماند  باقی  مطلوبی  در سطح  خدمات  سطح 
امیدواریم که منابع مالی خوبی در بودجه 97 

به سازمان بیمه سالمت تخصیص پیدا کند.

برای  تومان  میلیارد   25 تخصیص 
تامین دارو و تجهیزات به استان 

اربابی ادامه داد:به منظور تامین  دارو و تجهیزات 
موسسات که با پرداخت به شرکت های تامین 
کننده صورت می گیرد ،2 هزار میلیارد تومان 

این مقدار25  از  داده شد است که  اختصاص 
جنوبی  خراسان  استان  به  تومان  میلیارد 
تخصیص یافته است، و بالفاصله به  بیمارستان 
ها و داروخانه پرداخت شده است .وی ادامه داد: 
بدهی های سازمان بیمه سالمت  از موسسات 

است  پیدا کرده  نسبتا خوبی کاهش  به طور 
و در بخش بستری تا پایان تیر 96و  بخش 
داروخانه ها تا پایان آبان96 پرداخت شده است 
و همچنین  با تخصیصی که در یک ماه گذشته 
صورت گرفته است توانسیته ایم بدهی های 

سال 95به این موسسات را تسویه کنیم و عمال 
عقب افتادگی  10 ماهه در پرداخت ،به 3 ماهه 

تبدیل شده است.
دو  دارای  استان  در  نفر  هزار   90
دفترچه بیمه سالمت و تامین اجتماعی 
مدیر کل بیمه سالمت استان با اشاره به اینکه 

صندوق ها بیمه سالمت  در مناطق شهری 
و روستایی زیر 20 هزار نفر به منظور استفاده 
رایگان افراد که مشکالت مالی دارند تشکیل 
شده است گفت:جمعیتی که برای تحت پوشش 
این بیمه پیش بینی شده بود 6 میلیون نفر بوده 
است،ولی  افرادی  هم که توان پرداخت حق 
تحت  ها  صندوق  این  در  اند  داشته  را  بیمه 
پوشش قرار گرفته اند که از این مقدار تجاوز 
کرده است و اگر این افراد به سازمان های بیمه 
کننده دیگری مراجعه کنند خدمات بیمه ای 
بهتری به افراد کم درآمد و ناتوان در پرداخت 
از  داده خواهد شد.اربابی همچنین  بیمه  حق 
جمعیت 90 هزار نفری دارای دو دفترچه بیمه 
سالمت و تامین اجتماعی خبر داد و افزود:این 
همپوشانی در تصمیم گیر های کالن دولت 
مشکل ایجاد می کند و افرادی که دارای دو 
دفترچه هستند باید یکی از این سازمان ها را 
انتخاب کنند.وی ادامه داد:با توجه به پراکندگی 
جمعیت در استان با 26 دفتر پبشخوان عقد قرار 
داد شده است که 7 دفتر در شهرستان بیرجند 
قرار دارد و افرادی که دفترچه های روستایی 
فاقد اعتبار دارند می توانند با مراجعه به این 
مراکز برای تعویض دفترچه اقدام کنند ،تا در 
مراجعه به مراکز درمانی دچار مشکل نشوند.   

واگذاری  مراسم  گذشته  روز  صبح   - قوسی 
اراضی صنوف آالینده با حضور فرماندار بیرجند 
برگزار شد. ناصری، فرماندار بیرجند اظهار کرد: 
صنوف  انتقال  که  است  سال   10 به  قریب 
آالینده به صورت جدی بعد از تقسیم استان 
مطرح شده است. وی ادامه داد: واگذاری اراضی 
به شرکت تعاونی صنوف آالینده توسط اداره راه 
و شهرسازی استان،فرصت مناسبی است تا هم 
از لحاظ وضع زیست محیطی بیرجند مخصوصا 
آلودگی صوتی حل شود و هم صنوفی که شاید 
مستاجر باشند، در این محل مالک یک واحد 

بیرجند  فرماندار  شوند.  می  تجاری  و  صنفی 
امیدواریم حدود 78 هکتاری که  کرد:  اضافه 
اخذ شده  آن  استانی  مصوبات  و  تثبیت شده 
است، بعد از اخذ مصوبات سازمان ملی زمین و 
مسکن، توسط دولت به اتحادیه ها واگذار شود 
و مطابق نقشه مناسب و رعایت مباحث فنی 
و مهندسی و زیباسازی ساخته شود و بتوانیم 
شهرک نمونه و الگویی در حوزه صنوف آالینده 
داشته باشیم. ناصری خاطرنشان کرد: اکنون تنها 
3 هکتار تحویل شرکت تعاونی داده شده تا به 3 
 صنف واگذار شود و 220 واحد صنفی ایجاد شود

هکتار  78 از  هکتار   3 بیان واگذاری  شهرسازی  و  راه  مدیرکل  هکتار جعفری،   77.5 اراضی  کلی  مساحت  کرد: 
است و بنابر طرح تفکیکی آن، 1800 قطعه 
تجاری،  و  اداری  قطعه   200 و  کارگاهی 
می  ایجاد  رستوران  و  مسجد  سبز،  فضای 
هکتار   3 واگذاری  کرد:  تصریح  وی  شود. 
آن در حد اختیارات استان است و مابقی آن 
بعد از تصویب شورای برنامه ریزی استان به 
ارسال می شود. جعفری  زمین  ملی  سازمان 
داشته  خصوصی  مالکیت  هکتار   34 افزود: 
که 30 درصد سهم خالص اراضی مربوط به 
آنها و 70 درصد سهم هم دولت شده است. 

نسرین کاری - قصه از آنجا شروع شد که در 
شبکه های اجتماعی مطلبی بر این مبنا پخش 
شد که زنی با سه کودک اخیرا سه شب سرد 
آزادی  پارک  های  دستشویی  در  را  زمستان 
بیرجند گذرانده است، وی شبهای سرد زمستان 
بچه هایش را در زیر چادرش گرفت و شبهایی 
تا  گذراند  آزادی  پارک  های  دستشویی  در  را 
اینکه توسط ماموران نیروی انتظامی بازداشت 
شد و همسر این مرد در زندان است مردی که 
حتی سیگار هم نکشیده است! بعد از چاپ شدن 
این قصه از زبان راوی آن در یکی از رسانه های 
استان نهادهای مردم نهاد و برخی از شهروندان 
که احساسات آنها جریحه دار شده بود به انتقاد 
از نهادهای مسئول پرداختند و این را برای شهر 
فرهنگی بیرجند یک معضلی بزرگ دانستند. از 
طرفی بهزیستی، استانداری و دیگر نهادهای 
مسئول هم پیگیر ماجرا شدند و طی روزهای 
گذشته خبرهای ضد و نقیضی در شبکه های 
مجازی پخش شد که از زندانی بودن پدر خانواده 

و نداشتن هزینه زندگی خبر می داد. تا اینکه 
باالخره مشخص شد این قصه مظلوم نمایی 
یک  مردی معتاد است و اصال صحت ندارد.

کودکان  ها،  خانمان  بی  آوری  جمع 
خیابانی و معتادان  و فراری ها برعهده 

نیروی انتظامی و شهرداری است
آوا  خبرنگار  با  گفتگو  در  بهزیستی  مدیرکل 
دراین باره گفت: با توجه به اینکه دراین مورد 
انتقادات فراوانی به بهزیستی شد ولی ضمن 
به  نهادهای مسئول  بین  ای که  نامه  تفاهم 
قضایی  ضابط  بهزیستی  است،  رسیده  امضا 
آوری بی خانمان ها، فراری ها  نیست جمع 
،کودکان خیابانی، معتادان متجاهر  و متکدیان 
بر عهده نیروی انتظامی و شهرداری است و 
ارایه  و  بازتوانی  و  پذیرش  وظیفه  بهزیستی 
را  آنها  شناسی  آسیب  و  مددکاری  خدمات 
برعهده دارد.علی عرب نژاد ادامه داد: بهزیستی 
کسانی  را که دچار آسیب اجتماعی شده اند 

و توسط نیروی انتظامی جمع آوری شده اند 
نگهداری، ساماندهی می کند و به آنها خدمات 
اینکه  بیان  با  وی  دهد.  می  ارائه  مددکاری 
بهزیستی مدعی است که برای هر آسیبی در 
استان مرکز مخصوص و تفکیک شده وجود 
دارد که کار تخصصی و کارشناسی کار انجام 
می دهد ادامه داد: برای دختران فراری “خانه 
»مرکز  بدسرپرست  زنان  برای  و  سالمت” 
“خانه  دیده  آسیب  زنان  وبرای  بازپروری« 
سالمت«  فرار»خانه  دختران  وبرای  امن” 
برای معتادان پر خطر “خوابگاه شبانه خیابان 
که  است  شده  گرفته  نظر  در  جمهوری16” 
امیدواریم رسانه ها با اطالع رسانی این مراکز را 

به مردم بشناسانند. 

همشهریان با مشاهده آسیب اجتماعی 
با سامانه 123 یا 110 تماس بگیرند

وی تاکید کرد: شهروندان با مشاهده کودک 
آزاری، دختر فراری، همسرآزاری یا بی خانمان 

وهرنوع آسیب اجتماعی می توانند به سامانه 
123 بهزیستی یا 110 نیروی انتظامی تماس 

بگیرند تا این نهادهای مسئول وارد کار شوند.
مردی که گفته شده بود حتی سیگار 

نمی کشد معتاد بود!
عرب نژاد ابراز تاسف کرد: در این قصه مردی 
معتاد است که  سیاهنمایی کرد و احساسات 
های  شبکه  برخی  و  شد  دار  جریحه  مردم 
نگاه  اینکه  و   شد  زده  دامن  آن  به  مجازی 
به خدمات دولتی تیره شود جالب نیست.وی  
شده  گفته  آنچه  برعکس  کرد:  نشان  خاطر 
این مرد حتی سیگار نمی کشد! متاسفانه پدر 
خانواده معتادی است که وضع بسیار نامناسبی 
دارد و از این طریق خواسته کالهبرداری کند و 
پول مواد خود را از روای قصه و دیگران  بگیرد. 
مدیر کل بهزیستی یادآور شد: طبق پیگیری 
های انجام شده شخص مورد نظر زندانی نمی 
باشد و در یک نوبت هم اورژانس اجتماعی می 
خواست بچه ها را از آنها بگیرد که با واکنش 

پدر خانواده که گفته بود خودم را آتش می زنم 
این کار انجام نشد.عرب نژاد با اشاره به اینکه 
در استان فرهنگی ما اینکه مقام اول کودک 
آزاری را نسبت دهند شاخص خوبی نیست و 
باید مردم توجه داشته باشند گاهی این بزرگ 
نمایی ها به ضرر استان است اظهار کرد: باید 
نگرشهای عموم مردم به شیوه تربیتی عوض 
شود و شکاف تربیتی سنتی و مدرنیته موجود 
با جایگزین کردن متد های علمی و پیشرفته 
از  بازهم  کرد:  تاکید  شود.وی  جدیدحل  و 
موردی  اگر  که  داریم  درخواست  همشهریان 
از آسیب اجتماعی را مشاهده کردند از همان 
ابتدا با نهادها مربوطه تماس بگیرند و از اقدام 
هر گونه فعالیتی که تاثیرات منفی داشته باشد 
خودداری کنند.الزم به ذکر است که قرار شده 
مربوطه  خانواده  سراغ  به  اجتماعی  اورژانس 
برود و با مشاوره اقدامات حمایتی انجام گردد. 
ضمناعکس این پدر و مادر معتاد شناسایی شده 

در اختیار روزنامه آوا قرار گرفت.

در  رأسی   15 دام  پرواربندی  کشوری  طرح 
هفتمین روز از دهه فجر با حضور قائم مقام 
بنیاد تعاون سپاه در محمدیه بیرجند دیروز از 
خراسان جنوبی کلید خورد. قائم مقام بنیاد تعاون 
سپاه در آیین راه اندازی اولین واحد طرح مردمی 
پرواربندی دام 15 راسی کشور  در بیرجند، گفت: 
در این طرح که شامل 2 هزار و 100 واحد در 
سراسر کشور است به هر خانوار متقاضی 15 
راس گوساله 100 تا 140 کیلویی واگذار می 
شود و در یک دوره 8 تا 9 ماهه این دام های 
پرواری تا 600 کیلو وزن خواهند گرفت.خضرا... 
حیدرزاده افزود: این طرح سراسری با نظارت و 
هدایت بسیج سازندگی استانها و شرکت سرمایه 
گذار حامی سرمایه وابسته به بنیاد تعاون سپاه 
به عنوان مجری طرح اجرا می شودوی با بیان 
اینکه در قالب این طرح ساالنه 9 هزار تا 11 
هزار تن گوشت قرمز تولید خواهد شد، گفت: 
کشور ساالنه به بیش از 120 هزار تن گوشت 
وارداتی نیاز دارد که این طرح تا زمانی که کشور 
از واردات گوشت قرمز بی نیاز شود ادامه می 

یابد.قائم مقام بنیاد تعاون سپاه افزود: به ازای 

هر واحد حداقل دو نفر مستقیم مشغول به کار 

می شوند و برای راه اندازی هر واحد 60 میلیون 

تومان پیش بینی شده است.در خراسان جنوبی 

تا پایان امسال 50 واحد دامپروری 15 راسی به 

بهره برداری برسد.مدیر دایره اعتبارات وبازاریابی 

بانک انصار خراسان جنوبی محسن محمدنژاد 
گفت: این طرح با حمایت مالی بانک انصار در 
قالب پرداخت تسهیالت ،  بستگی به شرایط 
و  هشتصد  تا  ریال  میلیون  سیصد  هرواحداز 
پنجاه میلیون ریال با اقساط 60 ماهه ویک دوره 
تنفس 9 ماهه در ابتدای طرح انجام شد.فرماندار 
خوسف بیان کرد: برای 38 روستا با هماهنگی 
بنیاد مسکن انقالب اسالمی زمینه ایجاد کارگاه 
های تولیدی با واگذاری زمین به صورت رایگان 
فراهم شده است.وی از بنیاد تعاون سپاه خواست 
خوسف  شهرستان  اشتغالزیی  های  طرح  در 
سرمایه گذاری کند و افزود: از همه امکانات و 
ظرفیت ها برای توسعه سرمایه گذاری در این 
شهرستان حمایت می شود. سرپرست سازمان 
بسیج سازندگی استان هم بر لزوم تامین امنیت 
غذایی کشور در کاالهای استراتژیک و کمبود 
به  توجه  با  افزود:  و  کرد  تاکید  قرمز  گوشت 
ظرفیت های موجود در روستاها و کانون های 
تولید مجموعه بنیاد تعاون سپاه را متقاعد نمود که 
در این حوزه وارد طرح پرواربندی مردمی شود.

اخبار کوتاه

حوادث استان

واژگونی تندر 90 پنج نفر
 را روانه بیمارستان کرد

گروه خبر- واژگونی یک دستگاه سواری تندر 90 
در جاده قاین به گناباد پنج نفر را روانه بیمارستان 
راه  پلیس  رئیس  رضایی”  .سرهنگ”حسین  کرد 
اعالم  با  گذشته  کرد:شب  اظهار  جنوبی  خراسان 
مرکز فوریت های پلیسی 110 مبنی بر واژگونی 
خودرو در جاده قاین به گناباد نرسیده به نیم بلوک 
پلیس  کارشناسان  و  امدادی  نیروهای  بالفاصله 
به محل حادثه اعزام شدند .وی گفت:مأموران با 
حضور در محل حادثه مشاهده کردند یک دستگاه 
و  36ساله  فردی  رانندگی  به   90 ال  خودروی 
سرنشینی همسر و سه فرزندش که از سمت قاین 
به گناباد در حرکت بوده است واژگون شده است 
که راننده و همه سرنشینان خودرو مصدوم و به 

بیمارستان شهداء قاین اعزام شدند.

درشهرستان مخدر  مواد  گرم  کیلو   51 
 “ خوسف  “ کشف شد

  48 کشف  از  خوسف  شهرستان  انتظامي  فرمانده 
این  در  کیلوگرم حشیش  سه  و  تریاک  کیلوگرم  

شهرستان خبر داد.

رد رشوه100 میلیون ریالی پلیس
 وظیفه شناس در شهرستان “قاین”

سردار “مجید شجاع”اظهار کرد:مأموران فرماندهی 
انتظامی شهرستان قاین در بازرسی از یک دستگاه 
عازم  بلوچستان  و  سیستان  از  که  باري  کامیونت 
شهرهای شمالی کشور بود شش کیلو و 800 گرم 
محلول شیشه کشف کردند که در این رابطه یک 
متهم دستگیر شد .وی گفت:راننده خودرو با توجه به 
کشف مواد مخدر از خودروی وی، به مأمور کاشف 
مواد مخدر پیشنهاد 100 میلیون ریال رشوه کرد و با 
دادن کارت بانکی و رمز آن از مأمور پلیس خواست تا 

از جرمش چشم پوشی کند .

در دیدار با نماینده ولی فقیه استان مطرح شد:

برگزاری همایش بین المللی 
نهضت جهانی امام روح ا... 

درخراسان جنوبی
رئیس حوزه هنری خراسان جنوبی در دیدار اعضای 
دبیرخانه نهضت جهانی حضرت امام روح ا...)ره( با 
نماینده ولی فقیه و امام جمعه بیرجند از برگزاری 

ا...  روح  امام  جهانی  نهضت  المللی  بین  همایش 
بیست و ششم بهمن ماه در استان خبر داد. کریمیان 
اظهار کرد: همایش بین المللی تاثیر اندیشه و تفکر 
امام خمینی)ره( در حوزه جهان اسالم برگزار می 
پاکستان،  افغانستان،  مبلغان کشورهای  از  و  شود 
است.  شده  دعوت  عراق  و  یمن  سوریه،  بحرین، 
نماینده ولی فقیه هم با تأکید بر این موضوع که 
بنیان گذار  مورد  در  دشمنی هایش  همه  با  دشمن 
انقالب اسالمی  جمهوری اسالمی و رهبر معظم 
ایشان ذکر کند،  از  را  نتوانسته نقطه ضعفی  هرگز 
تصریح کرد: جمهوری اسالمی هرگز به کشوری 
تجاوز نکرده و جزو برنامه های ما نیست چراکه ما 
بشر  نوع  همه  برای  و  می خواهیم  را  ملت ها  خیر 
خواهان آزادی هستیم و پشتیبان مظلومانی هستیم 

که هیچ کس به نفع آن ها برنمی خیزد.

 بهره مندی 227 خانوار روستایی
 از آب شرب

قوسی - صبح روز گذشته پروژه آسفالت و اجرای 
حضور  با  شوشود-قطارگز  محور  ای  لوله  آبنما 
فرماندار به بهره برداری رسید. رضایی، رییس اداره 
راهداری و حمل و نقل جاده ای شهرستان بیرجند، 
گفت: اجرای آبنمای لوله ای محور شوشود-قطار 
آسفالت و  لوله و 350 تن  انجام 36 ردیف  با  گز 
با اعتبار 280 میلیون تومان از اعتبارات استانی به 
بهره برداری می رسد. در ادامه پروژه های دهه فجر 
سال جاری حوزه شهرستان بیرجند، پروژه احداث 
اعتبار  با  قطارگز-شیرک  روستایی  راه  آسفالت  و 
2میلیارد و 600 میلیون تومان به طول 7.5 کیلومتر 
به بهره داری رسید. همچنین مجتمع آبرسانی اِلقار با 
آبرسانی به روستاهای القار، مافنداب، استخر، ارویچ، 
 1.67 اعتبار  با  و  آباد  رقی  و  محمدسلطان  کوچ، 
میلیارد تومان و بهره مندی 227 خانوار و خط انتقال 

16000متری افتتاح شد.

افتتاح پلی کلینیک 
تأمین اجتماعی طبس

پلی کلینیک تأمین اجتماعی طبس امروز با حضور 
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در طبس به بهره 
نیرو و 5 پزشک  این مرکز 32  در  برداری رسید. 

فعالیت می کنند. علی ربیعی دیروز در حاشیه بهره 
برداری از مرکز پلی کلنیک تأمین اجتماعی طبس 
و  احداث  کامل  استانداردهای  با  مرکز  این  گفت: 
برای اجرای آن بیش از 15 میلیارد تومان هزینه 
شده است.وی گفت: بازنشستگان جامعه کارگری 
کلینیک  این  خدمات  از  توانند  می  مردم  سایر  و 
استفاده کنند. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: 
همچنین مجموعه آبی طبس برای جامعه کارگری 
این شهرستان با هزینه 10 میلیارد تومان به بهره 
برداری می رسد که این طرح با هدف ایجاد نشاط و 

سالمتی در جامعه کارگری اجرا شده است.

۶ طرح آموزشی، پرورش و خدماتی 
در مدارس استان به بهره برداری رسید

 مدیرکل آموزش و پرورش استان گفت: در هفتمین 
روز از دهه مبارک فجر 6 طرح آموزشی، پرورش و 
خدماتی با اعتبار 2 میلیارد و 225 میلیون 800 هزار 

تومان در مدارس استان به بهره برداری رسید.

تازه های ورزشی استان

امنیت کشور مرهون هوشیاری
 نیروی هوایی است

دادرس مقدم-استاندار خراسان جنوبی که صبح دیروز 
در پایگاه شکاری شهید خلبان حسیني در خور سخن 
مي گفت با بیان این مطلب، افزود: در روز 19 بهمن 

ماه که افسران نیروي هوایي اعالم همبستگي با امام 
کردند در واقع کمر رژیم را شکستند. مروج الشریعه به 
امنیت و اسایش امروز کشور و استان اشاره کرد  و 
گفت  بخشی از این امنیت مرهون تالش های شبانه 
روزی کارکنان این پایگاه است .وی به نیازمندی ها 
و اقداماتی که باید در این پایگاه انجام شود اشاره کرد 
و ادامه داد:در جلسه ای تخصصی مسائل این پایگاه 

مورد برسی قرار خواهد گرفت.

24 ساعته شدن برنامه های شبکه 
استانی سیمای خاوران از 22 بهمن

فعالیت شبکه استانی سیمای خاوران از 22 بهمن، به 
صورت آزمایشی 24 ساعته می شود. مدیر کل صدا و 
سیمای دیروز در نشست خبری با بیان این مطلب گفت: از 
نیمه اسفند نیز 24 ساعته شدن برنامه های شبکه استانی 
سیمای خاوران از حالت آزمایشی به قطعی تغییر می یابد.
آینه دار افزود : از اسفند، 7 عنوان برنامه جدید به جدول 
پخش شبکه استانی سیمای خاوران افزوده می شود. وی 
گفت: برنامه تلویزیونی زنده صبح از ساعت 7 تا 8 صبح، 
برنامه ورزش با پخش یک ساعت در هفته، برنامه های 
پرسمان و بازتاب با موضوع رسیدگی به مشکالت و 
مطالبات مردم و پاسخگویی مسئوالن، برنامه با نمایندگان 
برای ارتباط بیشتر مردم با نمایندگانشان در مجلس، 
برنامه مذهبی جلوه نیاز، از جمله برنامه هایی است که 
در شبکه 24 ساعته سیمای خاوران پخش خواهد شد.

 تیم آتش نشانی قهرمان مسابقات والیبال 
دهه مبارک فجر گرامیداشت سالروز 

حادثه  پالسکو

قلي پور: اختتامیه مسابقات والیبال و تنیس روی میز دهه 
مبارک فجر گرامیداشت سالروز حادثه  پالسکو با حضور 
معاون ورزشی اداره کل ورزش و جوانان، رییس هیات 

ورزشهای همگانی استان و جمعی از مدیران دستگاههای 
اجرایی در سالن ورزشی فجر فرودگاه بین المللی بیرجند 
برگزار و از تیمهای برتر تقدیر شد.در مسابقات والیبال که 
8 تیم حضور داشتند، با انجام 16 بازی، تیمهای آتش 
نشانی )الف( ، آتش نشانی)ب( و تیم اداره کل راه و 
شهرسازی استان مقامهای اول تا سوم را کسب نمودند.
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480 هزار نفر در استان تحت پوشش بیمه سالمت هستند

آغاز واگذاری اراضی صنوف آالینده بعد از 10 سال

قصه سازی یک معتاد

بهره برداری از واحد پرواربندی 15 رأسی دام با حمایت بانک انصار

عکس:رضایی

عکس:مقامی
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َمِن اْستَبَدَّ بَِراْءیِِه َهلََک

هر که به رأی خود تكیه زند هالک شود.
)نهج البالغه : ح 161، ص 1163(

اظهارات مداخله جویانه وزارت خارجه 
آمریکا درباره ایران

آمریکا  خارجه  وزارت  سخنگوی  نوئرت«  »هثر 
اتباع  آزادی  خواستار  مداخله جویانه  اظهاراتی  در 
به حبس  ایران  در  امنیتی  به جرائم  آمریکایی که 
اینکه  با ادعای  ادامه  محکوم هستند،  شد. وی در 
ایران  در  زیادی  مدت  برای  آمریکایی  چندین 
باید این آمریکایی ها  زندانی هستند، افزود: »ایران 
را آزاد کند اگر می خواهد به عنوان بخشی از جامعه 
گیرند.« قرار  احترام  مورد  و  شده  شناخته  جهانی 

مازنی:با خاتمی صحبت کرده ایم

یک عضو فراکسیون امید درباره روند پیگیری ها در 
دیگر جریان ها  با  ملی  خصوص طرح گفت وگوی 
فراکسیون  و  مجلس  در  ویژه  کمیته  یک  گفت: 
امید تشکیل  شده که در آن بر اولین هسته تشکیل 
گفت وگوی ملی در کشور به توافق رسیده ایم. مازنی 
همچنین در پاسخ به اینکه با چه افراد و چهره هایی 
در هر دو جناح دراین باره صحبت شده است، بیان 
کرد: با چهره هایی مانند آقایان سیدمحمد خاتمی، 
موسوی  عبدالواحد  موسوی خوئینی ها،  محمد  سید 
عادل،  حداد  غالمعلی  دیگر  طرف  در  و  الری 
ناطق  علی اکبر  باهنر،  محمدرضا  توکلی،  احمد 
است. شده  صحبت  کدخدایی  عباسعلی  و  نوری 

موالوردی: پیگیری هایمان درباره پرونده 
دختران معترض به حجاب نتیجه نداده

رئیس جمهور  ویژه  دستیار  موالوردی  شهیندخت 
دختران  پرونده  با  رابطه  در  شهروندی  امور  در 
معترض به حجاب گفت: هنوز پیگیری که منتج 
از  دقیقی  اطالع  اما  نداشتیم،  را  بشود  نتیجه  به 
شد. اعالم  رسانه ها  در  آنچه  اال  نداریم  بازداشتی 

فرد مهاجم به نهاد ریاست جمهوری 
وابستگی سیاسی ندارد

با  ثارا...)ع(  قرارگاه  فرمانده  جانشین  کوثری  سردار 
بیان این که فرد مهاجم به نهاد ریاست جمهوری 
»طبق  گفت:  است،  درمان  تحت  و  بازداشت  در 
تحقیقات اولیه فرد مهاجم به نهاد ریاست جمهوری 
کوثری  ندارد.«  سیاسی  وابستگی  و  نبود  سیاسی 
تصریح کرد : البته سالمت روانی فرد مهاجم هم 
مورد بررسی قرار خواهد گرفت و همان طور که گفتم 
این ها نتایج تحقیقات اولیه است و قطعی نیست.

ناصری: آیت ا... جنتی آدرس غلط ندهد!

 ناصری گفت: آیت ا... جنتی اخیرا در سخنانی نسبت به 
وضعیت اقتصادی کشور ابراز نگرانی کرده است. خود آقای 
جنتی می داند که چرخ اقتصاد فقط دست دولت نیست و 
موانع نیز فقط به دست دولت حل نمی شود. وی افزود: 
به نظرم آقای جنتی و فعاالن اصولگرا درباره اعتراض ها 
آدرس غلط ندهند. درست است مطالبات اقتصادی در پیشانی اعتراضات قرار داشت، 
اما بهبود اقتصاد نیازمند یک فضای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی مناسب است.«

والیتی مزدوران وجاهالن داخلی را معرفی کرد

مجمع  استراتژیک  تحقیقات  مرکز  رئیس 
که  آنهایی  گفت:  نظام  مصلحت  تشخیص 
مزدور  یا  می نویسند  ذلت  وطنی  نسخه  اینجا 
کرد:  تصریح  والیتی  علی اکبر  جاهل.  یا  هستند 
دفاعی  کارهای  و  استقالل  برای  پیشگیری 
جلوگیری  برای  ما  که  هزینه ای  است.  اساسی  اقدام  یک  کشور  برای 
است. موثرتر  و  کم خرج تر  بسیار  می کنیم  کشور  به  دشمنان  نفوذ  از 

برخی نمی خواهند مرد م  انقالب را جشن بگیرند

آیت ا... جنتی با بیان اینکه دشمنان نمی خواهند مردم، 
۴۰ ساله شدن انقالب خود را جشن بگیرند، درباره برخی 
تالش ها برای پایه گذاری فتنه های جدید، هشدار داد 
و گفت: مسئوالن باید مراقب باشند و مجال ندهند تا 
فرصت طلبان و هتاکان به مقاصد شوم خود دست یابند.

قصد  گوناگون   کارشکنی های  با  سال   ۴۰ طول  در  دشمنان  افزود:  وی 
اند. خورده  ها شکست  زمینه  این  در  تاکنون  که  اند  داشته  را  نظام  نابودی 

 معصومه ابتکار معاون رئیس جمهور 
برخی  که  سوال  این  به  پاسخ  در 
و  ماه  ناآرامی های دی  به  اشاره  با 
بدنه  گویند  می  پشیمانی،  کمپین 

ریزش  اصالحات  جریان  اجتماعی 
کرده، بنابراین شانس اصالح طلبان 
انتخابات مجلس سال 98 برای  در 
کسب اکثریت کرسی ها از انتخابات 
مجلس در سال 9۴ نیز کمتر است. 

گفت: اوال تا یازدهمین دوره انتخابات 
مجلس خیلی فرصت داریم؛ بنابراین 
زمان زیادی خیلی باقی مانده است 
که بخواهیم قضاوتی بکنیم. این یک 

اتفاق خاص و یک تنش در کشور بود 
که گرچه ممکن است دالیل واقعی 
این  خواهیم  نمی  ما  و  باشد  داشته 
مسئله را انکار کنیم و نادیده بگیریم اما 
تا انتخابات مجلس آینده زمان زیادی 

باقی است. مهم این است که دولت 
با عملکرد خوب و تبیین عملکرد و 
اصالحات  جریان  و  دستاوردهایش 
پیگیری  و  گفتمان  این  برگزاری  با 
مطالباتش به پیش برود. اصالح طلبان 
در مجلس شورای اسالمی، شوراهای 
شهر و شهرداری ها باید پیگیری هایی 
برای تحقق مطالبات مردم انجام دهند، 
مهم این است که واقعا ما چه طور می 
توانیم در این فرصت باقی مانده کار 
کنیم که آن پایگاه اجتماعی جریان 
انتخابات  اصالحات برای حضور در 
مجلس شورای اسالمی توجیه شود. 
وی گفت: جریان اصالحات و جریان 
اعتدال و هر جریان پویای سیاسی باید 
متناسب با انتظارات و مطالباتی که 
جامعه دارد، دائم خودش را ارزیابی و 

نقد کند.

رئیس مرکز بررسی های استراتژیک 
ریاست جمهوری گفت: در تحقیقات 
میدانی که در جریان اعتراضات دی 
ماه 9۶ انجام داده ایم به این نتیجه 
رسیدیم که مردم به راحتی تفکیکی 
نیستند  قائل  نظام  و  دولت  میان 
ناکارآمد  دولت  بگوییم  بتوانیم  تا 
مشروعیت  دارای  نظام  اما  است 
یابد  ادامه  کنونی  روند  اگر  است؛ 
و  شوند  می  سرخورده  اکثریت 
شد. خواهند  رادیکال  اقلیتی  یک 
حسام الدین آشنا گفت: بیش از نیمی 
نظرسنجی ها  به  دهندگان  پاسخ  از 
نارضایتی  و  مشروع  را  اعتراضات 
می  آغاز  آنها  علت  را  اقتصادی 
این  پاسخگویان  نظر  از  دانند. 
اعتراضات حاصل انباشت مطالبات و 
نارضایتی های اقتصادی، اجتماعی و 

سیاسی در طول سال ها و دهه های 
گذشته بود و اگر روند کنونی اصالح 
بینی می کنیم که در  نشود، پیش 
آینده شاهد وقوع اعتراضات بیشتری 

در حوزه های گوناگون باشیم. بنا به 
ممکن  اعتراضات  با  مواجهه  نحوه 
پایین  دهک های  ورود  با  است 
احتمال  و  اعتراضات  به  جامعه 
افزایش جدی خشونت مواجه شویم.

آنچه کنشگران  اینکه  بیان  با  وی 
دهد،  می  قرار  تاثیر  تحت  را 
نه  و  است  واقعیت  از  آنها  ادراک 
این  اگر  تاکید کرد:  واقعیت،  لزوما 

که  گفت  باید  بپذیریم،  را  گزاره 
به  دهندگان  پاسخ  از  درصد   ۶۰
نظرسنجی ها معتقد بودند که تعداد 
اعتراضات  در  کننده  شرکت  افراد 
است. بوده  زیاد  و  متوسط 

اگر روند کنونی ادامه یابد اکثریت سرخورده می شوند  پایگاه اصالح  طلبان را باید برای انتخابات بعد توجیه کنیم
حسام الدین آشنا: معصومه ابتکار:

دیدار مدیر،معاون،مربی پرورشی  و شورای دانش آموزی دبستان امام حسین )ع(با جانباز انقالب زلیخایی      عکس:کدخدا  بازدید استاندار خراسان جنوبی از پایگاه شکاری شهید خلبان حسینی                    عکس:اکبری  افتتاح استخر سرپوشیده زغال سنگ  طبس با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و استاندار     عکس:اکبری

جلیلی: رقیب روحانی بودم اما وظیفه دارم 
از اقدامات خوب دولت دفاع کنم

اما  بودم  روحانی  آقای  رقیب  بنده  گفت:  جلیلی 
انجام دهد که به نفع  اگر ایشان امروز کار خوبی 
کشور و مردم باشد وظیفه دارم آن را حمایت کنم. 
مردم باید خروجی های این کار را بچشند و ببینند 
شهری دارند که شورای شهر آن، سپاه آن و امام 
از بحث ها و  جمعه اش دور هم می نشینند و فارغ 
مجادالت بیهوده سیاسی برای شان فکر می کنند.

روایت باهنر از طرح های عجیبی که 
احمدی نژاد تصویب می کرد

محمدرضا باهنر گفت: در دوران ریاست جمهوری 
آقای هاشمی رفسنجانی ایشان به سفرهای استانی 
می رفتند. در دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد هم 
سفرهای استانی بسیار زیاد شد البته از این نظر که 
وی رو در رو و مستقیم با مردم ارتباط داشت این 
مسئله امری مثبت تلقی می شد البته این مسئله به 
اینجا ختم نشد چرا که وی در طی سفرهای استانی 
خود طرح های عجیب و غریبی بدون در نظر گیری 
پشتوانه مالی تصویب می کرد که در نهایت نیز این 
است  جالب  ماند.  باقی  دولت  دست  روی  طرح ها 
از دوران  از این پروژه ها  نیز بسیاری  بدانید اکنون 
ناتمام مانده است  دولت های نهم و دهم کماکان 
البته کلنگ آن زده شده اما بودجه عمرانی دولت 

امکان اتمام آ نها را ندارد.

امضای چند اصالح طلب
 پای طرح سوال از روحانی

از  امضای طرح سوال  درباره  تهران  مردم  نماینده 
رئیس جمهور گفت: امضای ما سیاسی نبود. او در 
پاسخ به این سوال که آیا این امضا به اختالف ها 
و گالیه های فراکسیون امید از رئیس جمهور ربط 
دارد گفت: به هیچ عنوان این موضوع سیاسی نیست 
و دلیل امضای ما در موضوع سوال مشخص است. 

مردم می خواهند مسئوالن عدالتخواه 
سرکار بیایند

پرویز سروری دبیر کل جمعیت رهپویان گفت:بعد از 
۴۰ سال از آغاز انقالب اسالمی، امروز مردم تشنه 
همان مسائلی هستند که ۴ دهه پیش عنوان شد، به 
این معنا که می خواهند کشور براساس شایسته ساالری 
اداره شود و مسئوالنی عدالت محور برسر کار بیایند. اما 
امروز متأسفانه شاهد هستیم که برخی وزرا هزاران 
صراحت  کمال  با  و  دارند  سرمایه  تومان  میلیارد 
آن را بیان می کنند، لذا این مسائل به هیچ وجه با 
شئونات انقالب اسالمی سازگاری ندارد.وی افزود: 
و  ناکارآمدی ها  وجود  با  کشور  امور  اداره  متأسفانه 
نگران  بسیار  آثار  می تواند  شایسته ساالری،  نبودن 
مسئوالن  اگر  باشد،  داشته  ایران  برای  کننده ای 
نظام با نگاهی انقالبی مبتنی بر عقالنیت و عدالت 
حرکت کنند، کشور می تواند به عنوان یک الگوی 
اسالمی مطرح شود   برای همه کشورهای  کارآمد 

دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني بيرجند درنظر دارد: در راستاي اجراي دستورالعمل واگذاري داروخانه بيمارستاني به بخش غير دولتي، محل داروخانه های سرپايي بيمارستان شهداء 
قاين و شهيد آتشدست نهبندان را از طريق برگزاري مزايده عمومي به اجاره واگذارنمايد، لذا از كليه داروسازان و شركت هاي داراي مجوز از كميسيون قانوني داروخانه ها )مستقر در معاونت غذا و دارو 
دانشگاه علوم پزشكی بيرجند( دعوت به عمل مي آيد ضمن بازديد از محل مورد نظر با رعايت مهلت هاي تعيين شده نسبت به خريداري اسناد مزايده اقدام و پس از تكميل در موعد مقرر تحويل نمايند.

1( مدت و محل موضوع مزایده : يک سال كامل شمسی- بيمارستان شهداء قاين و شهيد آتشدست نهبندان
2( مدارك الزم جهت خرید اسناد مزایده: الف( واريز مبلغ 150/000ريال به شماره حساب 2178162198007 بانک ملي )سيبا( و ارائه فيش آن به انتشارات نسبت به خريد اسناد اقدام نمايند.

ب( دريافت رايگان از طريق پايگاه ملي مناقصات به آدرس http://iets.mporg.ir    ج( جهت كسب اطالعات بيشتر با شماره 05632395252 تماس حاصل فرماييد.
3( مهلت دریافت اسناد: از تاريخ 96/11/19 لغايت 96/11/23    4( مهلت تحویل اسناد مزایده: تا ساعت 9 صبح مورخ 96/12/5

5( نوع و مبلغ تضمين شركت در مزایده: 

مبلغ تضمين )ریال(مکان داروخانه شماره مزایده

12/000/000داروخانه سرپايي بيمارستان شهداء قاين96-78
6/000/000داروخانه سرپايي بيمارستان شهيد آتشدست نهبندان96-79

ضمانت نامه بانكي يا چک تضمين شده بانكي و يا واريز نقدي وجه به حساب شماره 2643856 بانک رفاه شعبه معلم بيرجند به نام سپرده جاري دانشگاه )شركت در مزايده(
6( محل تحویل اسناد: خراسان جنوبي - دبيرخانه مركزي دانشگاه علوم پزشكي بيرجند تحويل و رسيد دريافت گردد.  
7(شروع فرآیند بازگشایی پاكت ها: ساعت 10 صبح مورخ 96/12/5 - سالن معاونت توسعه )سازمان مركزي دانشگاه(

در ضمن هزينه نشر آگهي بر عهده برندگان مزايده بوده و دانشگاه در رد يا قبول يک يا كليه پيشنهادات تابع آئين نامه مالي معامالتي خويش مختار مي باشد.
توجه: جهت دريافت پيامک های اجاره داروخانه ها،بوفه ها،انتشارات،خشكشويی،آژانس های دانشگاه عدد 26 را به شماره 3000484877 ارسال فرماييد. 

 روابط عمومي دانشگاه علوم پزشکي بیرجند

مزایده عمومي واگذاري به اجاره مکان داروخانه های سرپایي بیمارستان شهداء قاین 
شناسه آگهی: 140191   و شهید آتشدست نهبندان   )شماره های  78-96 و -96-79(

حـراج  فـوری

قابل توجه احداث کنندگان 
مرغداری و دامداری 

 و سازندگان سوله ، کانکس و 
درب و پنجره

شرکت کارخانجات لوله و پروفیل 
کویر خراسان 

تولیدی  محصوالت  انواع  دارد:  نظر  در 
ساختمانی  و  صنعتی  پروفیل  و  لوله 
تومان   400 کیلویی  را  خود   2  درجه 

زیر قیمت بازار به فروش برساند.
آدرس: 

 11 بیرجند-کیلومتر  جنوبی-  خراسان 
جاده کرمان - جنب کویرتایر

تلفن:
05632255744 - 09155610279 

خانواده محترم دهشیبی
 با نهايت تاسف درگذشت شادروان کربالیی سید محمد دهشیبی

 را خدمت شما عزيزان تسليت عرض نموده، براي آن مرحومه علو درجات و برای بازماندگان 
صبر و شكيبايی از خداوند منان خواهانيم.

هیئت حسینی     


