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سرمقاله

فردا، باران عشق بر 
سنگفرش خیابانها
*هرم پور

 فردا 22 بهمن است، روزی مثل همه ی روزهای 
روزهای  ی  همه  از  تر  متفاوت  روزی  و  خدا 
در  هم  آمد،  خواهد  باران  فردا  اند  داده  او.خبر 
استان خراسان جنوبی ...  )مشروح  سرمقاله در صفحه 2 (

 سالن عالمه فرزان در کمترین زمان ممکن بازسازی و تجهیز شود/توسعه مشاغل در روستاها با همکاری وزارت رفاه و صندوق کار آفرینی امید/ بهره برداری از 13 پروژه با اعتبار946 میلیون تومان درفردوس / برگزیدگان ششمین جشنواره شعر فجر خراسان جنوبی معرفی شدند/ نمایشگاه توانمندی های بانوان افتتاح شد/صفحه  7

اسدا... بادامچیان:
 اختالس و حقوق نجومی با حضور

 امثال رجایی ها در مسئولیت  رخ نخواهد داد

آیت ا... سید احمد خاتمی:
در نظام اسالمی فقط چند

دزد دله پیدا می شوند

عبدالرضا رحمانی فضلی:
کشور را با تهدید

اداره نمی کنیم

حجت االسالم حمید رسایی:
رهبری به دولت درباره برجام اجازه 
مذاکرات دادند اما خون دل خوردند

سید محمود علوی:
دولت نگران امنیت

دانشگاه ها نیست
 صفحه 2 صفحه 2 صفحه 2 صفحه 2 صفحه 2

حضرت آیت ا... خامنه ای رهبر معظم انقالب اسالمی 
صبح )پنج شنبه( و همزمان با سالروز بیعت تاریخی 
همافران نیروی هوایی در ۱۹ بهمن سال ۱۳۵۷ با 
 امام )ره(، با جمعی از فرماندهان و کارکنان نیروی
هوایی و قررگاه پدافند هوایی ارتش دیدار کردند بر 
انقالب اسالمی در این دیدار، ایام ا... و مناسبت های مهم 
انقالب اسالمی را مایه قوام و استحکام نظام دانستند 
و تأکید کردند: امسال به لطف الهی، 22 بهمن از آن 
22 بهمن های تماشایی خواهد بود... مشروح در صفحه 2

 در کارگروه تخصصی اشتغال مطرح شد :

توسعه کویرتایر 
اشتغال زیادی 
ایجاد می کند
صفحه ۷

رهبر معظم انقالب اسالمی:

۲۲ بهمن امسال گرم تر از
همیشه و تماشایی خواهد بود

مسیرهای راهپیمایی ۲۲ 
بهمن در خراسان جنوبی 

اعالم شد
ریصفحه ۷
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جناب آقای دکتر مروج الشریعه استاندار محترم خراسان 
جنوبی، معاونین محترم استانداری، فرماندار محترم درمیان، 

مدیر کل محترم شرکت گاز، مدیر کل محترم بنیاد شهید
 و مدیران کل محترم استانداری

از کلیه مسئوالن محترم در سی و نهمین سالگرد پیروزی انقالب
 و در دولت محترم تدبیر و امید که از خانواده شهید معمار 

 دیدار نموده  و همزمان پروژه گاز رسانی به روستای بیدسک منند
را افتتاح نمودند، تشکر و قدردانی می نماییم. 

خانواده شهید معمار

آگهـی مزایـده عمومـی 

امالک مازاد بانک کشاورزی 

شماره ع/96/۲- نوبت دوم
شرح در صفحه ۲

بزرگ مردی، پرواز از دنیای خاک را آغاز نمود 
دیدگان و دل هایمان را با خود به پرواز درآورد

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت 

شادروان حاجی غالمرضا پرتوی 
را به اطالع دوستان و اقوام محترم می رساند: 

بزرگداشت آن مرحوم روز یکشنبه 22 بهمن از ساعت  مراسم 
 3 الی 4 بعدازظهر در محل حسینیه آیت ا... آیتی برگزار می گردد

حضور شما عزیزان باعث تسلی خاطر بازماندگان خواهد بود.

خانواده های: پرتوی، ابراهیم زاده ،  عیلکی نژاد و سایر بستگان بدین وسیله به حکم ادب و قدرشناسی از همه عزیزان، سروران، دوستان، آشنایان و همکارانی
 که ما را در تحمل مصیبت درگذشت روح بلند مادری مهربان و عاشق پاکباخته اهل بیت )ع(

 مرحومه حاجیه فاطمه اشرفی گل 
یاری بخشیده اند و با حضور پرشور و حق شناسانه در تمامی مراسم تشییع و مجالس ترحیم و یادبود

 ما را مورد تفقد قرار داده و یا با ارسال پیامک، اعالمیه، پارچه نوشته و نثار تاج گل 
مرهمی بر قلب داغدارمان بوده اند، صمیمانه تشکر می کنیم. همچنین نظر به اینکه به علت تالمات روحی 

فراوان و کثرت بزرگواران، قادر به قدردانی حضوری و تلفنی نشده ایم، قلبا پوزش می طلبیم 
امید است همگان مشمول عنایات خاصه ذات اقدس باریتعالی و اولیائش واقع باشیم.

از طرف خانواده پاسبان گل

تشکر و اعتذار

جایگاهداران محترم خراسان جنوبی
حضور مسئوالنه و پرشور عزیزان در مجمع عمومی و انتخاب خردمندانه هیئت مدیره 

جدید انجمن صنفی کارفرمایی جایگاهداران خراسان جنوبی
که حاصل تالش افتخاری برای رفع مشکالت جایگاه های عرضه سوخت می باشد

 را ارج نهاده و انتخاب هیئت مدیره جدید را حضورتان تبریک می گوییم.

شرکت پخش فرآورده های نفتی کندوان

ثبت نام بدون آزمون کارشناسی ناپیوسته 
ثبت نام بدون آزمون کاردانی و کارشناسی پیوسته و ناپیوسته 

 www.azmoon.org از طریق وب سایت
عالقه مندان جهت کسب اطالعات بیشتر و آگاهی از عناوین رشته ها 

 www.iaubir.ac.ir به وب سایت دانشگاه آزاد اسالمی بیرجند
و یا به اداره ثبت نام دانشگاه مراجعه نمایند. 

تلفن تماس: 31310

روابط عمومی دانشگاه آزاد اسالمی بیرجند

رویای تان را آزاد انتخاب کنید

مدیریت امور شعب خراسان جنوبی

آدرس شعبه سرپرستی :
بیرجند : خیابان مدرس- مدرس 11- پالک 11                     تلفن تماس: 32354163 - 32354175

دفاتر نمایندگی:
بیرجند - خیابان توحید- بین توحید 1 و 3- نمایندگی مطهریان              تلفن تماس  09151609728
بیرجند - خیابان معلم - بین معلم 7 و 9 - نمایندگی کمیلی               تلفن تماس: 09155611353
بیرجند - خیابان معلم - مجتمع کوهسنگی- نمایندگی حسنی زاده           تلفن تماس: 09355090230
بیرجند - منطقه ویژه اقتصادی بیرجند - نمایندگی رحمانی               تلفن تماس: 09151641582
بیرجند - خیابان غفاری- غفاری 30- پالک 67/1                تلفن تماس: 09151652285
بیرجند - سجادشهر- خیابان امامت - نمایندگی کهرمی               تلفن تماس: 09159625938
بیرجند - خیابان شهید کاوه - نمایندگی عباسی مقدم              تلفن تماس: 09151603063
قائن - ابتدای بلوار سیمان شهر- خیابان ابوطالب - نمایندگی غالمی           تلفن تماس: 09155625753
فردوس- خیابان امام رضا )ع( - جنب نمایندگی سایپا - نمایندگی فغفوری تلفن تماس: 09153359502
بشرویه - خیابان امام خمینی شمالی - نمایندگی توکلی                         تلفن تماس: 09153353648
زهان - خیابان امام رضا )ع( - نمایندگی آتشکار               تلفن تماس: 09151644955



2
شنبه* 21 بهمن 1396* شماره 4003

سقف برداشت از عابر بانک ها افزایش یافت

یک مقام مسئول در بانک مرکزی با اشاره به تمهیدات روزهای پایانی سال، گفت: افزایش سقف برداشت با توجه به شرایط پایانی سال و نیاز مردم تا سقف ٥٠٠ هزارتومان 
بصورت داخلی در هر بانک امکان پذیر است. داوود محمد بیگی درباره تمهیدات اندیشیده شده از سوی بانک مرکزی برای دو ماه پایانی سال، اظهار داشت: قطعا در ماه 
های پایانی سال، بانک ها، شرکت های ارایه دهنده خدمات پرداخت و همچنین بانک مرکزی در حالت آماده باش قرار گرفته و شیفت های کاری نیز افزایش می یابد.

فردا، باران عشق بر 
سنگفرش خیابانها
*هرم پور

   فردا 22 بهمن است، روزی مثل همه ی روزهای 
خدا و روزی متفاوت تر از همه ی روزهای او.خبر 
استان  در  هم  آمد،  خواهد  باران  فردا  اند  داده 
و روستاهایش و هم  خراسان جنوبی، در شهرها 
و  امید  عشق،  از  بارانی  فردا  ایران،  ی  همه  در 
خیابانها،  فرش  سنگ  روی  قطره  قطره  انگیزه، 
به  انقالب  عشق  به  که  هایی  آدم  همه  پای  جا 
صحنه آمده اند و بر گونه های همه ایرانی هایی 
ایران را دوست دارند خواهد نشست. فردا، با  که 
همه ی سختی ها و مشکالت چهل سال استقالل 
طلبی و آزادی خواهی، با همه ی رنج هاِی روی 
پای خود ایستادن و با همه ی مرارت های الگو 
در  و  آمد  خواهند  به صحنه  مردم  باز هم  بودن، 
دفاع از کشورشان و در حمایت از انقالبشان شعار 
خواهند داد. فردا دوباره نسیم حضور جوانان انقالب 
از میان موج های صخره شکن مردم، تبدیل به 
جوانانی خواهد شد که کاخ های ظلم و تزویر را 
در هم بکوبد و یاوه گویی های سالطین تبلیغات 
و پادشاهان امپریالیسم رسانه ای را به حلقومشان 
های  گام  دوباره  فردا  کند.  شان   خفه  و  فروبرد 
استوار مردم بر زمین لرزه خواد افکند و پلیدی های 
مزدوران دژخیم و دشمنان بدخواه انقالب را زیر پا 
لگدمال خواهد کرد. فردا دوباره مشت های گره 
کرده، محکم و بی امان بر پیکر نیمه جان لجن 
پراکنان بدنام و زالوصفتان شهره ی خاص و عام 
فرو خواهد آمد و سیلی ملت بر صورت نحس و 
پلید طراحان آشوب و بی نظمی در ایران اسالمی 
قدردان  مسؤولین  دوباره  فردا  شد.  خواهد  نواخته 
نعمت حضور این  مردم خواهند بود، و شکرگزار 
حمایت های بی پایانشان از انقالب؛ مردمی که از 
انقالب سهمی نخواسته اند و سهمی نمی خواهند؛ 
مردمی که صبورانه، دردها و رنج ها را تحمل می 
کنند و آن را نه به پای انقالب که به پای برخی 
مسؤوالن بی درد و بی خبر از درد مردم و غفلت 
گذارند؛  می  انقالب  مدعی  مدعیان  برخی  های 
مردمی که چهل سال پس از انقالب باز هم انقالب 
را دوست دارند و  به پایش جان می دهند و انقالبی 
می مانند. فردا دوباره مردم در صحنه خواهند بود، 
پرشورتر و محکم تر از هر سال دیگر. فردا دوباره 
برای ساختن  انگیزه  از  پر  راهی  آغاز  بهمن،   22
و  انقالبی  ایرانی  اسالمی،  ایرانی  سربلند،  ایرانی 
ایرانی متعهد به خون شهدا خواهد شد.   )لطفا نظر 
و پیشنهاد خود در رابطه با یادداشت های روزنامه 
فرمایید(   ارسال   ٠93٠4943831 شماره  به  را 

وعده نوبخت درباره اعطای
 100 هزار واحد مسکونی

محمدباقر نوبخت با اشاره به برنامه های دولت برای 
تحرک اقتصادی گفت: نخستین گام این برنامه فردا 
توسط رئیس جمهوری در زمینه احیای بافت های 
فرسوده رقم می خود و ٥٠ هزار واحد مسکونی در 
مناطق شهری و ٥٠ هزار واحد مسکونی در مناطق 
روستایی کشور با اعطای تسهیالت یارانه ای به افراد 

صورت می پذیرد.

ثبات قیمت بلیت های نوروزی

رئیس اتحادیه شرکت های تعاونی مسافری کشور 
نوروزی  های  بلیت  فروش  پیش  که  کرد  اعالم 
اتوبوس، سواری کرایه و مینی بوس بدون هیچگونه 
افزایش قیمتی در اختیار متقاضیان قرار می گیرد. او 
همچنین روزهای 23 اسفند 96 تا 1٥ فروردین 97 را 
زمان پیش فروش بلیت های نوروزی اعالم کرده بود.

هزینه صدور کارت ملی هوشمند
 چقدر است؟

سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور با اشاره به هزینه 
صدور کارت ملی هوشمند،گفت: رقم در نظر گرفته 
شده در این زمینه 31 هزار تومان است و در صورتی که 
بیش از این رقم از مردم پول دریافت کنند با آنها برخورد 
می شود. ابوترابی، گفت: کارت های ملی هوشمند فعلی 
صادر شده تا سال 89 ، تنها تا پایان سال اعتبار دارد.

هشدار بانک مرکزی به دارندگان حساب 
درباره کالهبرداری

 بانک مرکزی به منظور پیشگیری از کالهبرداری 
و سوءاستفاده برخی افراد متخلف از حساب های 
کرد  درخواست  شهروندان  مشتریان،از  بانکی 
استفاده از خدمات پیامکی واریز و برداشت حساب 
بانکی خود را جدی بگیرند. گزارش می شود که 
اخیراً اشخاصی با استفاده از وکالت نامه های جعلی 

قصد برداشت از حساب های افراد را داشته اند   

خرما18هزار تومان شد؟!

باغبانی وزارت جهاد کشاورزی گفت:  امور  معاون 
که  چرا  است  کشاورزان  نفع  به  توافقی  خرید 
محصولشان در انبار از بین نمی رود. قیمت خرما 
در بازار 7تا 8 هزار تومان در باالترین قیمت است و 
این محصول در طول تاریخ قیمت 18 هزار تومانی 

را به خود ندیده است.

سرمقاله

درنظاماسالمیفقطچنددزددلهپیدامیشوند

آیت ا... احمد خاتمی عضو هیات رئیسه مجلس خبرگان 
رهبری گفت: در رژیم سابق غارتگری اصل بود، اما در 
نظام اسالمی چند دزد دله و غیر دله قاچاقی پیدا می شوند 
و از نبود رصد دقیق استفاده کرده و دزدی می کنند ولی 
دستگاه مقتدر قضا پول دزدی را از حلقوم شان بیرون می 
آورد. وی افزود: اختالس هایی که رخ می دهد ناشی از عدم نظارت دقیق است. از 
قوه قضائیه انتظار می رود پول های دزدی را از حلقوم اختالس گران بیرون بیاورد.

طعنهعلیمطهریبهصداوسیما

مطهری پس از پخش گفت وگوی تلویزیونی آیت ا... 
هاشمی شاهرودی از شبکه یک سیما در اینستاگرام خود 
نوشت: شبکه یک صدا و سیما چهارشنبه شب مصاحبه 
مفصلی با آیت ا... شاهرودی رئیس مجمع تشخیص 
را  خوبی  نکات  نیز  ایشان  و  داشت  نظام  مصلحت 
بیان کردند اما سئوال اینجاست که چرا قبال و در زمان ریاست آیت ا... هاشمی 
رفسنجانی چنین مصاحبه ای انجام نمی شد؟ این یعنی سیاست یک بام و دو هوا.

وزیراطالعات:دولتنگرانامنیتدانشگاههانیست

وزیر اطالعات گفت: با واگذاری مسئولیت تامین 
مدیریت  و  اساتید  دانشجویان،  خود  به  امنیت 
دانشگاهها در ابتدای فعالیت دولت تدبیر و امید، 
حرکات  یا  هنجارشکنی  نوع  هیچ  شاهد  تاکنون 
غیرمتعارف در دانشگاههای کشور نبوده ایم. وی 
افزود: احساس حقارت ریشه بسیاری از ناهنجاریها است و اگر حرمت افراد 
جامعه شکسته شود باید آماده چالشهای امنیتی در سطح جامعه باشیم.

رحمانیفضلی:کشورراباتهدیدادارهنمیکنیم

باید  گفت:  کشور  وزیر  رحمانی فضلی  عبدالرضا 
اشکاالت و ایرادات را حل کنیم اما کشور را با تهدید 
اداره نمی کنیم.وی ادامه داد: بدون ایران هیچ کاری 
در منطقه امکان پذیر نیست و براساس باورهای دینی 
به هر کشوری که تحت ظلم قرار گیرد و درخواست 
کمک داشته باشد، ما به آن کشور کمک خواهیم کرد.وی افزود: به اشد مجازات 
با فساد و رانت باید برخورد شود و قدردانی و شکر از انقالب و مردم را داشته باشیم.

اظهاراتجنجالیحسینشریعتمداریدربارهبحرین

مدیرمسؤول روزنامه کیهان گفت: یک بار نوشتیم 
زیادی  صداهای  و  سر  که  ماست  برای  بحرین 
کردند و مفتی های آل سعود که حرف مفت زیادی 
می زنند، گفته بودند که قتل ما واجب است؛ بحرین 
قطعه  را  خود  بحرین  مردم  و  است  ایران  برای 
جداشده از ایران می دانند؛ اینکه چندین سال با همه توان درگیر هستند و 

نتوانستند خروش را خاموش کنند، به همین علت است.

مذاکرات اجازه برجام باره در دولت به رهبری
دادنداماخوندلخوردند

حجت االسالم رسایی نماینده سابق مجلس با اشاره به بی نتیجه بودن برجام 
افزود: دولت در هر مسیری که در برجام طی کرد در موشکی و بقیه موضوعات 
هم طی می کند اما مقام معظم رهبری جلوی سند 2٠3٠ را گرفت، رهبری در 
موضوع برجام به دولت اجازه مذاکرات دادند اما خون دل خوردند و فرمودند موافق 
نیستم و چیزی عاید ما نمی شود.وی افزود: رفاه طلبی انسان را تغییر می دهد و 
برخی شخصیت های سیاسی رفاه طلب شدند و جامعه برای آنها بی ارزش شد.

رهبر  ای  خامنه  ا...  آیت  حضرت 
صبح  اسالمی  انقالب  معظم 
سالروز  با  همزمان  و  )پنج شنبه( 
نیروی  همافران  تاریخی  بیعت 

هوایی در 19 بهمن سال 13٥7 با 
امام )ره(، با جمعی از فرماندهان و 
قررگاه  و  هوایی  نیروی  کارکنان 
کردند. دیدار  ارتش  هوایی  پدافند 

رهبر انقالب اسالمی در این دیدار، 
ایام ا... و مناسبت های مهم انقالب 

استحکام  و  قوام  مایه  را  اسالمی 
نظام دانستند و تأکید کردند: امسال 
به لطف الهی، 22 بهمن از آن 22 
بود.  خواهد  تماشایی  بهمن های 

ایشان راهپیمایی 22 بهمن امسال 
را یک نمونه از عشق و ارادت مردم 
به انقالب دانستند و افزودند: امسال 
از  برخی  گویی های  یاوه  دلیل  به 
دولتمردان امریکا و غیر امریکا، مردم 
احساس می کنند که دشمن در حال 

دشمنی  درصدد  و  گرفتن  کمین 
است و به همین علت، به حول قوه 
الهی، حضور مردم در راهپیمایی 22 
و  تر  از همیشه گرم  امسال  بهمن 
پرشورتر خواهد بود و همه خواهند 
تحقق  راههای  از  یکی  آمد.ایشان 
ظلم  با  مبارزه  را  اجتماعی  عدالت 
و فساد دانستند و افزودند: مبارزه با 
و  است  بسیار سخت  فساد  و  ظلم 
همانگونه که چند سال قبل گفتم، 
هفت سر  اژدهای  همچون  فساد 
افسانه ها است که از بین بردن آن 
ولی  نیست  پذیر  امکان  راحتی  به 
انقالب  شود.رهبر  انجام  باید  حتماً 
اسالمی تأکید کردند: برخورد با ظلم 
و فساد در میان کارگزاران حکومتی 
باید شدیدتر و جدی تر از بقیه موارد 
مدیران  و  مسئوالن  همه  و  باشد 
کشور باید به این موضوع توجه کنند.

اسالمی، گفت:  مؤتلفه  عضو حزب 
شهید  الجوردی ها،  همت ها،  اگر 
بهشتی ها، رجایی ها، خرازی ها، صیاد 
باشند  کار  سر  بر   ... و  شیرازی ها 
دیگر اختالس و حقوق نجومی معنا 
مهندس بازرگان  این  که  چرا  ندارد؛ 
بود که وقتی بر سر کار آمد حقوق 
نخست وزیر زمان شاه را که 2٠ هزار 
تومان، معادل 2٠ میلیون تومان امروز 
را دریافت کرد ولی وقتی شهید رجایی 
نخست وزیر شد، گفت برای چه باید 
از 4  بیش  و  بگیرم؟  را  حقوق  این 
هزار تومان دریافت نکرد. بادامچیان 
که  گفتند  او  به  وقتی  کرد:  اضافه 
نخست وزیر باید بیش از وزرا حقوق 
بگیرد، گفت چه دلیل دارد مگر خرج 
وزراست؟وی  از  بیش  نخست وزیر 
خطاب به مردم تصریح کرد: اگر شما 
انتخاب  برای  را  انسان هایی  چنین 

مجلس تان انتخاب کنید آیا مشکلی 
خواهید داشت؟ با انتخاب اینگونه افراد 
نه اختالسی رخ خواهد داد و نه فساد 
و ناکارآمدی شاهد خواهیم بود بلکه 

کارآمدی و امداد الهی خواهد بود و 
اگر ملت دید که امثال رجایی بر سر 
کار آمده اند با او همراهی نیز می کنند.

این مبارز پیشکسوت انقالب اسالمی 
گفت: ما در میان این ملت مدیرانی 
همچون رجایی زیاد داریم و همه باید 

به دنبال یافتن آنها باشیم.وی گفت:  ما 
نمی توانیم برویم از آمریکا و اروپا امثال 
مستشارانی چون »میلسپو« را بیاوریم 
تا اقتصاد ما را چاره اندیشی کند؛ ما در 

ایران نیروهای قوی، ارزشمند، پاک و 
متدین فراوان داریم که در این سال ها 
در عین آنکه در اوج قدرت بوده اند سالم 
مانده اند؛ به این مدیرانی که تخلف  
نیروهای  بلکه  نکنید  توجه  کرده اند 
ارزشمند را بشناسید و انتخاب کنید.

حضورمردمدرراهپیمایی22بهمنامسالازهمیشه
گرمتروپرشورترخواهدبودوهمهخواهندآمد

بادامچیان:اختالسوحقوقنجومیباحضور
امثالرجاییهادرمسئولیترخنخواهدداد
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کاربریمشخصات ثبتي ملکآدرس ملکردی

وضعيت 
تصرف

نوع 
ميزان مالكيت مالكيت

بانک 

متراژ کل 
ششدانگ عرصه 

قيمت پایه به و اعيانی ملک
 نحوه فروش )ریال (

ک
بان

ره
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م

صه 
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ن 
عيا

ا
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 طبس گلشن  
شهرک 

صنعتی  
شرکت 
تعاونی 
توليدی

 مژان طبس 

5000 سهم از 8000 سهم 
مشاع عرصه و 616/11 
سهم از 985/40 سهم 

مشاع اعيان از کل 
ششدانگ پالک ثبتي 

شماره  2 فرعی از 1 فرعی 
از 387 اصلی واقع در 

فيروزآباد بخش 2 
طبس گلشن

صنعتی 
)کارخانه 
توليدی 
ترشی و 

مربا(

 ** 

5000 سهم 
مشاع  از 8000 
سهم ششدانگ 
عرصه و 616/11 
سهم مشاع از 
985/40 سهم 
ششدانگ  اعيان

8000985/404,100,400,000

1 - اولویت به 
صورت نقدی          

2-نقد و 
اقساط

 ) 30درصدنقد 
70 درصد 
اقساطی

 60 ماهه ( 

فهرستامالكمازادبانكکشاورزیجهتمزایدهشماره)ع/96/2(

))آگهيمزایدهعموميامالكمازادبانكکشاورزیشمارهع/96/2(()آگهینوبتدوم(
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 7/3٠ صبح لغایت 13/3٠ 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 1٠ روز از تاریخ انتشار آخرین آگهي تا پایان وقت اداری 1396/12/٠2 مي باشد . 
تلفن جهت پاسخگویی:   32213٠٠٠  -  32213312   داخلی 4٠8

توضیحات و شرایط :   1- این آگهي در دو نوبت به فاصله 2 روز چاپ مي شود .  
تاریخ انتشار آگهي نوبت اول 96/11/19 ) انتشار در روزنامه هاي خراسان ـ آوای خراسان جنوبي(
تاریخ انتشار آگهي نوبت دوم96/11/21 ) انتشار در 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 ٥ 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 میزان٥ درصد قیمت پایه کارشناسی به عنوان سپرده شرکت در مزایده ، در پاکت الک و مهر شده به مسئولین مزایده 
تسلیم و رسید دریافت نمایند.  ٥- 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 6٠ ماهه خواهد بود که متقاضی باید در 
برگه پیشنهادات بصورت صریح و شفاف اعالم نماید. 1٠- کلیه امالک  با  وضعیت  موجود و طبق  مفاد اسناد مالکیت و اسناد  انتقال  اجرایي 
صادر  شده  واگذار  مي گردند و در صورت وجود متصرف ، تخلیه بر عهده خریدار مي باشد .  11- کلیه هزینه های ثبت قرارداد در دفترخانه اسناد 
رسمي و مالیات نقل و انتقال مالکیت ، بر عهده برنده مزایده خواهد بود.  12- هر گاه نفرات اول ، دوم از عقد قرارداد امتناع نمایند، سپرده شرکت 
در مزایده آنها ضبط خواهد شد. 13- پاکت هاي دریافتي از شرکت کنندگان در مزایده رأس ساعت 1٠صبح مورخ 1396/12/٠3 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. 14-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 .
مدیریتشعببانكدراستانخراسانجنوبي

مدیریت استان
  خراسان جنوبی

شماره شناسه:
140157 

آگهی مزایده اموال غیر منقول )اسناد رهنی(
به استناد مواد 121 و 122 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی الزم االجرا تمامی سه و نیم دانگ مشاع از ششدانگ یک باب  

منزل دارای پالک ثبتی شماره 3051 فرعی از 245- اصلی بخش 2 به نشانی بیرجند، سجادشهر، بلوار سجاد، سجاد 23 
پالک 8 که سند مالکیت آن ذیل ثبت شماره 32289 صفحه 395 دفتر جلد 206- امالک بیرجند به نام آقای علی ثابتی فرزند عباس به شماره 
ملی 0730048225 صادره تربت جام ثبت و سند مالکیت صادر و تسلیم گردیده است، محدود به حدود اربعه ذیل به شرح پرونده ثبتی: شماال به 
طول 12 متر پی دیواریست به کوچه 8 متری شرقاً، به طول 25 متر پی دیواریست به پالک 1574 فرعی جنوبا به طول 12 متر پی دیواریست به 
پالک 1576 فرعی غربا، به طول 25 متر پی دیواریست به پالک 3052 فرعی )فاقد حقوق ارتفاقی( که اصل و مازاد اول آن برابر اسناد رهنی شماره 
40133-91/6/12 و 42312- 91/11/8 بابت بدهی آقای علی ثابتی و مازاد دوم آن طی سند شماره 49605 - 93/6/31 همگی نزد دفترخانه 8 
بیرجند در قبال بدهی آقای صادق ثابتی فرزند علی به شماره ملی 0653150393 در رهن بانک ملت شعبه مدرس بیرجند قرار گرفته است. چون 
متعهدین ظرف مدت مندرج در اسناد مذکور به تعهدات خویش عمل ننموده اند، بانک مرتهن مستند به ماده 34- اصالحی قانون ثبت از دفترخانه 
تنظیم کننده اسناد فوق راجع به سند شماره 91/6/12-40133 نسبت به وصول مبلغ 203/088/778 ریال بدین شرح: )مبلغ 139/491/016 
ریال اصل طلب و مبلغ 32/275/225 ریال سود و مبلغ 31/322/537 ریال خسارت تاخیر تادیه تا روز درخواست 1395/9/22 به انضمام جریمه 
دیرکرد تا روز وصول ( و سند شماره 42312-91/11/8 جهت وصول مبلغ 228/967/959 ریال  بدین شرح : )مبلغ 172/191/826 ریال اصل 
طلب و مبلغ 30/560/174 ریال سود و مبلغ 26/215/959  ریال خسارت تاخیر تادیه تا روز درخواست 95/9/22 به انضمام جریمه دیرکرد تا 
روز وصول(  و سند شماره 49605 - 93/6/30 جهت وصول مبلغ 885/968/829 ریال بدین شرح: )مبلغ 741/017/869 ریال اصل طلب و 
مبلغ 144/950/960 ریال خسارت تاخیر تادیه تا روز درخواست 1395/9/22 به انضمام جریمه دیرکرد تا روز وصول( تقاضای صدور اجرائیه 
علیه وام گیرندگان و راهن را نموده که پرونده هایی تحت کالسه 9500392 و 9500393 و 9500398 در این خصوص نزد اداره اجرای اسناد 
رسمی بیرجند تشکیل شده است. پس از ابالغ اجرائیه و انقضای مهلت مقرر قانونی به دلیل اینکه متعهدین بدهی خویش را پرداخت یا نزد 
صندوق ثبت تودیع ننموده اند، به درخواست بانک بستانکار نسبت به ارزیابی مورد رهن اقدام و پس از رسیدگی به اعتراض واصله از ناحیه بدهکار 
و راهن نسبت به ارزیابی های انجام گرفته به استناد رای شورای محترم عالی ثبت موضوع به هیئت کارشناسان رسمی دادگستری ارجاع و بر 
طبق گزارش هیئت مذکور طی نظریه وارده به شماره 96003835 - 96/07/18 ششدانگ پالک فوق با عرصه ای به مساحت 300 مترمربع و 
اعیانی به مساحت 198 مترمربع دارای زیرزمین و طبقه همکف و طبقه اول با سازه نیم اسکلت و دیوارهای 35 سانتی متری و سقف طاق ضربی 
و نمای سنگ در صحن منزل یا کاربری مسکونی و دارای یک امتیاز آب و یک امتیاز برق و دو امتیاز گاز جمعا به مبلغ دو میلیارد و نهصد و 
پنجاه میلیون )2/950/000/000( ریال ارزیابی و قطعیت یافته است. برابر جوابیه شماره 301/96/12768 - 96/11/11 اداره ثبت اسناد و امالک 
بیرجند مازاد بر رهن ششدانگ پالک فوق برابر دستور 9510115610505162- 95/6/4 اجرای احکام مدنی دادگستری بیرجند در قبال مبلغ 
1/050/000/000 ریال به نفع آقای محمدرضا یوسف نژاد و برابر دستور شماره 9510115610507653 - 95/9/9 در قبال مبلغ 675/050/441 
ریال به نفع آقای مرتضی بهدانی بازداشت گردیده است، همچنین به موجب دستورات شماره 9610115610501715 و 1720- 96/8/29 
اجرای احکام دادگستری بیرجند از دو و نیم دانگ مشاع از ششدانگ پالک فوق فک رهن و رفع بازداشت به عمل آمده است و برابر سند رسمی 
شماره 59409-96/9/1 دفترخانه 8 بیرجند به قائم مقامی اجرای محترم احکام دادگستری از طرف و محل مالکیت آقای علی ثابتی به شخص 
غیر انتقال و سند مالکیت راجع به دو دانگ و نیم مشاع از ششدانگ به نام انتقال گیرنده صادر و تسلیم شده است ضمن اینکه برابر نامه شماره 
9610115615405161 - 96/10/12 مقام محترم قضایی دستور بازداشت 2/5 دانگ مذکور و نیز جلوگیری از انتقال سند صادر گردیده است با 
توجه به اینکه دو دانگ  و نیم مشاع از ششدانگ به غیر منتقل گردیده، لذا ارزش سه و نیم دانگ مشاع باقیمانده به مبلغ 1/720/833/331 ریال 
قطعیت یافته است و بانک بستانکار به موجب نامه های وارده به شماره 1396007345- 96/11/8 و 96007660- 1396/11/15 ضمن گواهی 
اینکه مورد رهن فاقد بیمه نامه رسمی است، طلب خویش را تا تاریخ 96/11/11 مبلغ 1/850/000/000 ریال به انضمام جریمه دیرکرد تا روز وصول 
به عالوه هزینه های اجرایی اعالم نموده که به استناد تبصره ذیل ماده 4 آیین نامه اجرا خسارت تاخیر از روز درخواست صدور اجرائیه به بعد توسط 
اداره اجرا محاسبه خواهد شد تقاضای مزایده مورد رهن را نموده است و تمامی سه و نیم دانگ مشاع از ششدانک ملک فوق در روز چهارشنبه 
مورخ 1396/12/09 از ساعت 9 الی 12 ظهر در محل اداره اجرای اسناد رسمی بیرجند واقع در میدان شهدا از طریق مزایده به فروش خواهد 
رسید. مزایده حضوری و نقدی از مبلغ ارزیابی شده فوق شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی فروخته خواهد شد. الزم به ذکر است پرداخت بدهی 
های مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری 
و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد برعهده برنده مزایده است که در صورت وجود مازاد مسترد خواهد شد. 
حقوق دولتی به شرح ماده 40- آیین نامه اجرا نقدا وصول و نسیه فقط راجع به طلب بستانکار با موافقت بانک ملت جایز می باشد. چنانچه روز 
مزایده تعطیل رسمی اعالم شود، مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد و هر گاه متعهد تا قبل از تنظیم 

صورتجلسه مزایده اقدام به پرداخت یا تعیین تکلیف بدهی خویش نمایند از انجام مزایده خوددداری می گردد.    
                         تاریخ انتشار: 96/11/21                              غالمرضا دادی- رئيس اداره اجرای اسناد رسمی بيرجند

آگهی ابالغ اجرائیه
بدینوسیله به آقای حسین جانباز فرزند الهیار به شماره  

ملی 2980232599 به آدرس کرمان - خیابان هفده شهریور- 
چهار راه حجتیه - کوچه مجاهد فعال مجهول المکان ابالغ می 
گردد که خانم عصمت محمودی فرزند حسین به موجب سند 
ازدواج شماره 590177 مورخ 93/10/18 مبنی بر وصول مهریه 
خود به میزان بها تعداد 300 عدد سکه بهار آزادی طرح جدید 
تقاضای صدور اجرائیه علیه شما در دفترخانه ازدواج 9 سربیشه 
نموده که پرونده ای تحت کالسه 9600052 در این اداره تشکیل 
و جهت ابالغ به اداره ثبت استان کرمان نیابت داده شده و چون بر 
طبق گزارش مامور ابالغ )پست شهر کرمان(، ابالغ اجرائیه در نشانی 
متن سند میسر نگردیده و بستانکار هم نمی تواند موقعیت مکانی 
یا سکونت شما را معرفی نماید لذا با تقاضای بستانکار و وفق ماده 
18 آیین نامه اجرا مفاد اسناد رسمی الزم االجرا اجرائیه صادره فوق 
الذکر در یک نوبت در روزنامه های کثیر االنتشار آگهی می شود و 
چنانچه ظرف مدت 10 روز از تاریخ انتشار این آگهی که روز رسمی 
ابالغ نیز محسوب می گردد اقدام به پرداخت بدهی خود ننمایید 

عملیات اجرایی برابر مقررات علیه شما تعقیب می گردد. 
محمد حسين  مصلحی 
مدیر اجرا واحد اجرای اسناد رسمی سربيشه

آگهیدعوتمجمععمومیفوقالعاده
شرکتباربریسریعالسیربیرجند

)سهامی خاص(

 شماره  ثبت460 -    شناسه  ملی 10360017207

بدینوسیله از کلیه صاحبان سهام دعوت می 
شود که در جلسه مجمع عمومی فوق العاده 
مورخ 1396/12/03ساعت 9 صبح در دفتر 
شرکت به آدرس بیرجند، میدان امام تشکیل 

می شود حضور بهم رسانند.  

دستور جلسه:
 1- اصالح بند 4 اساسنامه 2- اصالح بند 

47 اساسنامه
هيئت مدیره

قابلتوجه
همشهریانگرامی

پوشاک استاپ با نام جدید 

بـارکـد 
در مکانی جدید با بهترین برندها 

در خدمت شماست.
تفاوت را با ما احساس کنید

آدرس:بلوارمعلم-خیابانفردوسی
نبشتقاطعسعدی 

مژده  مژده 

قابلتوجهکارکنانوخانوادهمعززنیروهایمسلح
طرح ویژه عمر و سرمایه گذاری ) کسر از حقوق (

 
با بیشترین سود به همراه پوشش هایی از قبیل  :

* پوشش بیماری های خاص 
* پرداخت تسهیالت 7 درصد پس از 2 سال 

* پوشش فوت به علت حادثه 
* پوشش نقص عضو به علت حادثه 

* پوشش معافیت بیمه گذار ) در صورت از کار افتادگی دائم (

آدرس:نبشچهارراهدومتوحیدتلفن:056-32437439



پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424 3
شنبه * 21 بهمن 1396* شماره 4003

دعوت شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی و ستاد دهه فجر از مردم برای حضور در راهپیمایی یوم ا... 22 بهمن 
امیری- حجت االسالم احمد مالیی رییس ستاد دهه فجر استان، با بیان اینکه سخنران محوری راهپیمایی 22 بهمن ماه در مرکز استان آیت ا... رئیسی تولیت آستان قدس رضوی و نماینده مردم استان 
در مجلس خبرگان رهبری خواهند بود.وی گفت:ستاد دهه فجر و شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی استان از تمامی آحاد و اقشار مختلف مردم، به منظور حضوری پرشور، گسترده و آگاهانه دعوت می نماید 
در سفر رییس هالل احمر کشور به استان وی خبر تا با حضور باشکوه و وحدت بخش خود در راهپیمایی یوم ا... 22 بهمن، برگ زرین دیگری بر صحیفۀ انقالب اسالمی بیفزایند و پاسخ محکمی به یاوه گویان و مستکبران عالم و ایادی داخلی آنان بدهند

از راه اندازی انبارهای پشتیبانی و لجستیک منطقه 
از  این سوال  بود.حال  از شهرستانها داده  در یکی 
ایشان و از رییس هالل احمر استان مطرح است 
که آیا اصول آمایش سرزمینی ، اولویت جمعیتی و 
مرکزیت جغرافیایی و عقل سلیم این مورد را تایید 
می کند که انبار پشتیبانی یک منطقه، محدود به 
یک شهر خاص شود. در حالیکه اگر این انبار در 
نظر  از  هم  و  نظر جمعیتی  از  هم  باشد  مرکزیت 
جمعیتی  پوشش  و  دسترسی  جغرافیایی  مرکزیت 

بیشتر و سریعتری خواهد داشت؟
ارسالی به تلگرام آوا
پایان  مدرک  کاربردی  علمی  دانشگاه  چرا 
تحصیالت را خیلی دیر می دهد همه فرصتهای 

شغلی را از دست می دهیم.
915...137

سالم آوا، خبر “قصه سازی” یک معتاد را خواندم، 
آن  زندگی  داستان  که  زمانی  شود  نمی  باورتان 
خانم را در فضای مجازی دیدم چقدر غصه خوردم 
هم  این  به  کاش  خبر  این  کنار  در  حاال...  ولی 
بپردازید که چه عواملی موجب می شود همچنین 
داستان سرایی هایی برای سوءاستفاده از عواطف 
مردم انجام شود، روی این مسائل کار کنید، روی 
و  آزاری  بی عدالتی، کودک  از  ناشی  فقر  اعتیاد، 
همسر آزاری ، مسئوالن که کاری نمی کنند شاید 

شما خبرنگاران بتوانید این جامعه را بسازید. 
ارسالی به تلگرام آوا
باسالم .گرفتن مالیات عوارض، سود باالی بانکی 
اداره   آبونمان آب برق گاز. هزینه هنگفت  تعرفه 
و  دیواری  چهار  یک  ساخت  برای  مختلف  های 
دادن  ... عودت  رجوع  ارباب  و سردواندن  سرپناه 
مدیر  چندین  توسط  پایتخت  به  استان  بودجه 
ومسوول عاشق صندلی وپست ومقام! به خدا به 
دین به پیغمبر به والی علی در خور مردم صبور 
و قانع  و زحمتکش وبی توقع و ساده و بی ریای 
بیرجند نیست شهری که نه کارخانه نه تولیدی نه  

توریستی نه زیارتی نه صنعتی نه ؟؟
935...167

سالم خبر جالبی در روزنامه خواندم، بعد از گذشت 
1۰ سال هنوز 3 هکتار زمین می خواهد برای انتقال 
صنوف آالینده و مزاحم واگذار شود مسئوالن خسته 

نباشید سپاس از زحمات فراوان شما.
915...756

اقساط  پرداخت  و  سکونت  از  سال  سه  باگذشت 
چه  نشده،  گرفته  پایانکار  هنوز  مهر  مسکن 
با  بکند،  اینکار  به  مجبور  را  تعاونی  باید  کسی 
وجود نواقص در ایمنی ساختمان چند سال دیگه 

بایدصبرکرد؟ مهر11بیرجند
915...494

باسالم دایر بودن یک واحدپرنده فروشی درمنطقه 
مسکونی در سجادشهر بیرجند خیابان ... مشکالت 
ایجادکرده  محل  اهالی  برای  زیادی  بهداشتی 
است. لطفا مسؤالن شهرداری ، بهداشت و محیط 

و دامپزشکی پیگری نمایند.
915....65۰
بلوار  روشنایی  برای  فکری  کنم  می  خواهش 
مطلق  تاریکی   ، بکنید  چهکند  شهرک  ورودی 

است، آقای دهیار لطفا پیگیری کنید.
915...684

با  خواهشمندیم  شهری  مسئوالن  از  باسالم 
اختصاص بودجه  یک پارک یا بوستان برای حاجی 
با احداث خانه  بیرجند احداث نمایند چرا که  آباد 
بنیاد مسکن  همچین مکانی  های 135 واحدی 
الزم و واجب است القل بچه هایمان یک مکان 

تفریحی و سرگرمی داشته باشند. 
935...167

فاضالب  برای  که  اعتباراتی  پول  چرا  آوا  سالم 
شهر  جنوب  در  را  شده  داده  اختصاص  مهرشهر 
خرج می کنند فاضالب به ورودی مهر شهر که 
رسید می گویند اعتبار تمام شده مگر مردم بلوار 

ولی عصر عج کمتر از مردم جنوب شهرهستند؟
915...۰38
جالب است که 9۰ هزار نفر در استان دو دفترچه 
نظارت   در  دهنده ضعف  نشان  این   . هستند  ای 
سازمان ها نیست؟  البته باید به این تعداد هم حق 
داد، تحت پوشش در هر بیمه ای که بشویم  ضعف 
هایی دارد که امید می رود شاید بیمه دیگری آن 
بیمه ای  لطفا خدمات  را پوشش دهد!  ضعف ها 

خود را کامل به مردم ارائه دهید!
ارسالی به تلگرام آوا
با شکوه بود هر روز  دهه فجر امسال هم خیلی 
اخبار و مطالب خوب در روزنامه ها و تلویزیون درج 
می شد امیدواریم که این گونه حرکات جهادی و 
مدیریت پویا رو از مسئوالن استانی در تمام طول 

سال شاهد باشیم.خدا قوت به آوا در این هفته
935...395

جوابیه شرکت توزیع نیروی برق

احتراما در پاسخ به پیامک شهروند محترم مورخ 
لباس فرم مشخص ماموران  96/1۰/۰6 درباره 
قرائت  ماموران  رساند:کلیه  می  اطالع  به  برق 
دارای کارت شناسایی عکس دار صادره از دفتر 
خراسان  برق  نیروی  توزیع  شرکت  حراست 
استان  قرائت  ماموران  کلیه  باشند.  می  جنوبی 
دارای  که  باشند  می  مشخص  فرم  لباس  داریا 
با آرم و لگوی پیمانکار وزارت نیرو می  اتیکت 
باشد. کلیه ماموران قرائت استان از طلوع آفتاب 
تا غروب آفتاب مجاز به مراجعه به درب منازل 

مشترکان برای قرائت کنتور برق می باشند.

پاسخ مسئوالن به پیام شما

سال  انقالبی  مبارزات  بحبوحه  در  اصغری-  حسینی، 
57، افرادی بودند که به واسطه خوی و منش پهلوانی و 
از طرفی قامت ورزشکاری خود، نقش پررنگی را ایفا می 
کردند. ورزشکارانی که برخی راهنمای مردم در تظاهرات 
انقالب.   عوامل  محافظان  هم  برخی  و  بودند  مبارزات  و 
صبحانه ورزشی این هفته آوا نیز در همین راستا، مهمان 
4 نفر از این افراد بود. آقایان محمدرضا حسین پور، احمد 
مقدم، محمود مقدم و عباس دلباز که با خاطرات شیرین 

خود حال و هوایی انقالبی به این نشست صمیمی دادند.

کوچه های تو در تو دلیل انتقال حرکات انقالبی 
به مسجد جامع پایین شهر

محمدرضا حسین پور،  از والیبالیست ها قبل انقالب 
مبارزات  زمان  در  خودش  گفته  به  که  بود   43 سال  و 
بیان  با  انقالب و سال 57، حدود 31 سال داشت. وی 
عنوان  شد،  شروع   42 سال  از  انقالب  ریشه  که  این 
کرد: آن سال متوجه برخی برنامه ها و حرکات انقالبی 
شدیم، آن زمان که نیروهای شهربانی آیت ا... خامنه ای 
را که در منزل آقای سادسی سخنرانی می کرد، دستگیر 
ما  ولی  انجام می شد  قم  و  تهران  در  ها  برنامه  کردند. 
 ،57 مهر  بودیم.  تفاوت  بی  آن  به  نسبت   57 سال  تا 
بودجه،  و  برنامه  سازمان  طرف  از  ماموریت  یک  برای 
رفته  تایباد  و  سرخس  نادر،  کالت  به  آمارگیری  برای 
بودیم ، همزمان با ماموریت ما صبح ها آقایان طبسی و  
هاشمی نژاد در منزل آیت ا... قمی  و بعد از ظهرها در 
منزل آیت ا... شیرازی سخنرانی می کردند. در حالی که 
همان موقع هم در بیرجند خبری نبود، کم کم جوانانی 
مانند شهید رحیمی، فرزندان آقای شهپر، هادی عندلیب 
و مهدی آیتی کارهای انقالبی را شروع کردند. حرکات 
دلیل  به  شهر  پایین  جامعه  مسجد  به  هم  را  انقالبی 
از دست  فرار  برای  تو  تودر  و  داشتن کوچه های تنگ 

نیروهای شهربانی بردیم. 

گفتند “شعار مرگ بر شاه” ندهید
دقیقا برعکس شد!

وی با یادآوری آن دوران تعریف کرد: شب تاسوعای 
را در منزل مرحوم شیخ حسن هندی معروف  سال 57 
شعار  تعدادی  هم  سبوعی  آقای  و  گذراندیم  پوزشی  به 
را روی پالکارد و پارچه نوشت تا صبح تاسوعا از آن ها 
در  هم  محرم  شش  شب  کنیم.  استفاده  تظاهرات  در 
جلسه ی هیئت های حسینی، ابوالفضلی، صاحب الزمانی، 
رضوی، فاطمیه و مرتضوی را هماهنگ کردند تا در این 
تظاهرات شرکت کنند منتهی هیئت ها بدون پرچم نام 
هیئت حرکت کنند. همان روز یک ماشین جیپ شهباز از 
سازمان برنامه و بودجه دست ما بود که راننده مسئول آن 
به قم رفته بود. آقای حسن رزاقی، حمید تقوی سرپرست 
قسمت آمار و علی رضا اخوی من، با این ماشین رفتند تا 
گالب پاش برای هیئت ها بیاورند، ولی ماشین در فلکه 
خوسف تصادف کرد و مجبور شدند آن را به خانه مرحوم 
درگیر  چون  دادند  خبر  که  هم  من  به  ببرند.  شاعرزاده 
داشت،  ادامه  تظاهرات  نکردم.  توجهی  بودم  تظاهرات 
آقای عندلیب در فلکه خوسف سخنرانی کرد. به میدان 
لباس  با  استوار  رسیدیم یک  فعلی(  که  )ابوذر  کوروش 
شخصی من را صدا زد و گفت: ”از جلوی ژاندارمری که 
می خواهید عبور کنید شعار ندهید که چند افسر دستور 
تیراندازی دارند” ما نیز سریع این مطلب را منتقل کردیم 
اما دقیقا برعکس قضیه شد! مردم به محض رسیدن به 
ژاندارمری از آنجاییکه احساساتی و جوان بودند، شروع به 
دادن شعار “ مرگ بر شاه “ کردند. تیراندازی که شروع 
شد، شهید سندروس جلوی اداره ثبت و شهید سورگی در 

میدان شهداء تیر خوردند. 

جزو 3 نفر اول لیست سیاهشان بودم

حسین پور از وقایع بعد از تظاهرات 7 بهمن سخن گفت 
و افزود: ماشین جیپ را 11 بهمن به گاراژ پامرغی برای 
تعمیر بردند، اما شهربانی که متوجه این قضیه شده بود، 
ماشین  در  و  کرده  پاره  را  ولیعهد  و  شهبانو  شاه،  عکس 
گذاشته بود و همان را به همراه ذکر این که اسلحه هم 
در ماشین بوده صورت جلسه کرد.  ما این موضوع را به 
آقای فرزان که جیپ با وی تصادف کرده بود اطالع دادیم 
ایشان هم واسطه شد. راننده ماشین هم از قم آمد ماشین را 
تحویل گرفت و به سازمان برد. من را در این زمان دستگیر 

نکردند اما جزو 3 نفر اول لیست سیاهشان بودم.

جرئت نمی کردیم در خیابان ها دور بزنیم

وی یادی از همراهان آن دوران کرد و ادامه داد: شیخ 
واحدی  فردی بود که در تمام تظاهرات حتی روزهای اول 
که تعداد کم بود، همراه ما می شد.  . با شعار “پرچم خونین 
قرآن، در دست مجاهد مردم، مانده به عالم جاویدان، فتح 
اسالم در جهاد است” در مجلس های روضه درو می زدیم، 

جرئت نمی کردیم در خیابان ها دور بزنیم! در تظاهرات اول 
تعداد زیادی از جمله پدر شهیدین شهپر، محمدعلی راستگو 
مقدم و شیخ واحدی را به کالنتری بردند، البته حال آقای 
راستگو مقدم همان جا بد شد و سکته کرد. شیخ واحدی را 

هم خیلی اذیت کردند.

باال بردن پرچم سفید و گرفتن شهربانی

این مبارز انقالبی ، اضافه کرد: روز 22 بهمن، مقابل در 
شهربانی محمدباقر کمیلی سخنرانی کرد. ماموران هم از 
آن طرف پرچم سفید به نشانه تسلیم باال بردند و توانستیم 
شهربانی را تحویل بگیریم. همان جا عده ای را به سرمنبر 
آب فرستادیم و عده ای هم در ورودی های شهر تا مراقبت 
کنند. پس از آن دستگیری ها انجام شد و تعدادی را به 
شهربانی آوردند. 4 روز اول انقالب ، تصمیمات در خانه 
غالمرضا عبدارزاق نژاد که خانه قبلی سرهنگ خزاعی در 
خیابان طالقانی بود گرفته می شد. پس از آن کمیته تشکیل 

شد و زندانیان را به مشهد منتقل کردیم.

تشکیل کمیته در خانه پیشاهنگ

حسین پور با اشاره به این که برای تشکیل کمیته ها، 
آقایان ربانی، آیتی، ابراهیمی، روحانی، عندلیب و نوراللهی 
ابراهیمی  آقای  کرد:  اضافه  آمدند،  شهربانی  به  نامی 
کمیته  رئیس  که  داشت  کنی  مهدوی  آقای  از  کاغذی 
تشکیل  و  بیرجند  به  و دستور عزیمت  بودند  کل کشور 
کمیته و پس از آن مراجعت به تهران را داده بودند. آقای 
وجوهات شرعیه  آوری  برای جمع  ای  نامه  نیز  روحانی 
گفته  به  نوراللهی  آقای  اما  داشتند.  پسندیده  ا...  آیت  از 
اما  بود  شده  فرستاده  طبسی  ا...  آیت  طرف  از  خودش 
نامه ای نداشت. گفتند این گونه بدون نامه که نمی شود، 
تلفن دفتر آقای طبسی را گرفتند و آقای آیتی با ایشان 

صحبت کردند ولی به نتیجه نرسید.
وی خاطرنشان کرد: پس از این قضیه آقای ابراهیمی را 
به خانه پیشاهنگ برای تشکیل کمیته بردیم. شهربانی را 
هم تحویل دادیم. پس از آن حدود 4 سال به عنوان مامور 
در کمیته های دادگستری شرکت کردم و پس از آن در 

سازمان امور اراضی شهری و بنیاد مستضعفان کار کردم.

مردم انقالب کردند

ارتش  دست  سابق  که  اکبریه  باغ  آیتی  آقای  نظر  با 
و سلطانی  عندلیب   , ای  آقایان حمزه  به همراه  را  بود 
آقایان  همراه  به  بعد  روز  کردیم.  مهر  الک  و  بررسی 
و  ای  حمزه  فدوی،  زاده،  شریف  تنها،  شریفه  مرحوم 
عرفانی به باغ رحیم آباد رفتیم و پس از صورت جلسه 
انبار آن جا را هم الک مهر کردیم. بیش از 2۰ صندوق 
را با هواپیما به مشهد فرستادیم. وی در پایان سخنانش 
 98 آن  کردند،  مردم  نکردیم  ما  را  انقالب  کرد:  تاکید 

درصد جمعیت مردم  پیروزی انقالب را رقم زدند.

دنبال افتادن با چاقو برای دستبوسی!

هم  زمان  آن  انقالبی  مبارزان  دیگر  از  دلباز  عباس 
با آقای  عنوان کرد: سال 53 در دبیرستان خزیمه علم 

امده  ما  مدرسه  به  مشهد  از  که  گیری  کشتی  دوالبی 
بود، آشنا شدم. عاشق تیپ ورزشکاری وی شده بودم و 
همین موضوع موجب شد وارد ورزش کشتی شوم، پس 
از یک سال ورزش باستانی را شروع کردم. وی درباره 
در  انقالب  از  بعد  کرد:  تعریف  خود   57 سال  خاطرات 
خانه نشسته بودیم که عباس مددی آمد و گفت “بیا که 
در شهربانی نیرو کم داریم” به آن جا که رفتم ، آقای 
آمدند  کلت  و  ژ3  با  ماژانی  شهید  و  خدابیامرز  دادرس 
عارفی،  آقای  است  قرار  گفتند”  و  دادند  هم  ما  به  و 
حسین  به  برسانید.  پاسگاه  به  را  پاک  و  آفتابی  ربانی، 
شدیم،  رو  روبه  مردم  زیاد  استقبال  با  رسیدیم  که  آباد 
آقای ربانی هم برای سخنرانی باالی منبر رفت، همان 
زمان آقای آفتابی هم به مسجد رفت تا وضو بگیرد. وی 
با خنده ادامه داد: ناگهان دیدیم ایشان به سمت بیابان 
دنبالشان  چاقو  با  هم  فردی  و  هستند  دویدن  حال  در 
افتاده است! نشستم گلنگدن کشیدم تا بزنمش که آقای 
او  نزن  گفت”  و  انداخت  من  روی  را  خودش  “الله” 
دیوانه است” رفتیم فرد را گرفتیم و متوجه شدیم طرف 
فکر کرده آقای آفتابی ، امام خمینی)ره( هستند، پشت 
در مسجد منتظر بوده تا دستشان را ببوسد آقای آفتابی 
هم اجازه ندادند، او هم با پاقو به دنبالشان افتاده بوده تا 
به زود دستشان را ببوسد! دلباز خاطره خود را از آنجایی 
آباد به نهبندان رفتند. وی  ادامه داد که پس از حسین 
قاچاق  بود که  آن جا هم معدن گل سفید  اضافه کرد: 
را  نهبندان  و  شد  تشکیل  ای  جلسه  شب  بردند،  می 

تحویل دادند.

این مهندسان ایتالیایی خطرناک هستند!

وی خاطره دیگری از روزهای پس از پیروزی انقالب 
تعریف کرد و گفت: ماموریت دادند که به پمپ شعله برویم 
که قرار است آن جا درگیری شود. شهید رجب علی آهنی 
را هم با خودمان بردیم. شب بود و مشغول نگهبانی بودیم 
که ناگهان صدای ایست رجب علی را شنیدیم. تعدادی از 
مهندسان راه ایتالیایی بی خبر از اوضاع، از سرکار برگشته 
بودند که رجب علی آن ها را دیده بود و دست بسته آورده 
بود و اصرار داشت که این ها خطرناک اند! در آخر آن ها را 

در میدان شهرداری آزاد کردیم که بروند.

همزمان شدن اتمام نماز
با ورود نیروهای شهربانی

و  ها  کتاب  از  را  دیگر خود  انقالبی خاطره  مبارز  این 
نوارهایی که پخش می کردند تعریف کرد: پسرعموی ما 
بچه نداشت و خانه اش آرام بود از طرفی با شهید سید 
از  به همین موضوع  بنا  بودند،  راشدی هم دوست  علی 
پایگاه استفاده می کردیم. آقای راشدی  خانه وی برای 
و صالح پور از راه کویر به قم می رفتند و به همراه خود 
کتاب می آوردند. اکثرا هم از دکتر شریعتی بود. یک روز 
کتاب ها را روی میز در مسجد آیتی ردیف کرده بودیم. 
نوار  و  متصل  یکدیگر  به  سیم  با  هم  را  ضبط  تعدادی 
سخنرانی پخش می کردیم. ناگهانی نیروهای شهربانی 
رسیدند ولی تا خواستند وارد شوند با اتمام نماز همزمان 
شد و مردم به سمت در یورش بردند، این گونه فرصت 

کافی برای پنهان کردن کتاب ها فرآهم شد.

یک ساعت سینه خیز در جوی آب

محمود مقدم دیگر مهمان روزنامه و مبارز انقالبی آن 
های  و سال  کرده  را شروع  بوکس  از سال 47   ، دوران 
بار هم  چند  بود  بزرگ  بوکس خراسان  قهرمان  متمادی 
 22 شب  از  وی  رفت.  کشوری  مسابقات  برای  انتخابی 
بهمن تعریف کرد: ساعت 4 صبح بود که از من خواستند 
برای زندانی ها از شیرینی سرای پدرم شیرینی بیاورم. آقای 
افراسیابی و طاهری را دستگیر کرده بودند شیرینی را که 
تعارف کردم آقای طاهری شوخ طبع بود و راحت برداشت 
ولی آقای افراسیابی نه، حتی در تمام آن لحظات سخنی 

نگفت، در دادگاه هم از خودش دفاع نکرد.
مقدم  گردد.  بازمی  دی 57  تاریخ 1۰  به  دیگر  خاطره 
بیان کرد: قرار گذاشتیم این دفعه در خیابان معلم تظاهرت 
کنیم. شعار هم “ارتشی ها خمینی سالمتان رسانده “ بود. 
شروع  هوایی  تیراندازی  رسیدیم  که  کوروش  میدان  به 
شد.مردم متفرق شدند و ما هم از طریق کانال سعی در 
شد.  برقرار  نظامی  دقیقه حکومت  داشتیم. ظرف 4  فرار 
آقای خاکشور از این موضوع مطلع نبود و تا از در منزل 

بیرون آمد مورد اصابت گلوله قرار گرفت و شهید شد.
وی از خاطرات 7 بهمن خود نیز تعریف کرد: شب به 
همراه برادرم و برادران گنجی در منزل آقای رحیمی قرار 
گذاشتیم تا اسلحه خریداری کنیم و هر کسی به مبارزان 
انقالب تیراندازی کرد شناسایی و پس از آن به سراغش 
برویم. ساعت های 12 بود که می خواستیم از منزل خارج 
مجبور  نظامی  های  مراقبت  تشدید  دلیل  به  ولی  شویم 
شدیم یک ساعت را سینه خیز در جوی آب طی کنیم. آخر 

هم قسمت نشد اسلحه بخریم و امام پیروز شد.

ماموران چوب به دست منتظر بودند

از  هم  زمان  آن  مبارزان  از  و  کار  باستانی  مقدم  احمد 
خاطرات خود گفت. وی با بیان این که در سال 5۰ عکس 
امام را آقای تفکر در مغازه خیاطی خود نشانم داد، اضافه 
کرد: اولین بار بود که ایشان را دیدم و از همان زمان در 
ذهنم حک شد. سال 51 آقای کامیاب در دبیرستان علم، 
صبحگاهان پس از خواندن قرآن آن را انقالبی و تاثیر گذار 
تفسیر می کرد و این هم باعث شد بیشتر به انقالب عالقه 
مند شوم. سال 54 آقایان بارانی و رحیم زادگان را به شهر 
ما تبعید کردند، افرادی با سواد و مطلع بودند که از انقالب 
سخن می گفتند. این قضایا همین گونه پیش می رفت تا 
این که قیام قم و شهادت تعداد زیادی در تبریز رخ داد. قرار 
شد چهلم شهادت آنان را در بیرجند با تظاهرات برگزار کنیم. 
من و آقای علیزاده و چند نفر به همراه دانشجویان دانشگاه 
تازه تاسیس بیرجند بودیم که تظاهرات را راه انداختیم. شهید 
شهاب هم سخنرانی کرد و گفت” امروز بدون شعار از حوزه 
علمیه راه خواهیم افتاد تا هر کجا که برسیم.” شعار هم فقط 

“ نصر من ا... و فتح قریب” است.
تظاهرات شروع شد، از مسجد چهار درخت رد شدیم 
به حسینیه آراسته رسیدیم که یک ماشین جیپ فلزی با 
سرعت و ُپر گاز به سمت ما می آمد، 4۰ نفر بودیم و قصد 
داشت زیرمان کند، راننده را می شناختم تحریکش کرده 
بودند که هر طور شده حتی با زیر کردن جلوی تظاهرات 
افتاد و  به من  را بگیرد ولی خدا رحم کرد که چشمش 
برایش آشنا بودم، سریع پا بر ترمز گذاشت و ایستاد. ما 

هم به آرامی از دو طرف جیپ راه خود را ادامه دادیم. به 
میدان شهدا که رسیدیم ماموران چوب به دست منتظر 
ولی چون  زدند  به من  کردند. چوبی هم  و حمله  بودند 

همه همدیگر را می شناختند خیلی برخوردی نکردند.

بازجویی از بازجو

بود.   57 سال  رمضان  ماه  از  مقدم  دیگر  خاطره 
مهدی  سید  آقای  که  بودیم  مسجد  در  داد:  ادامه  وی 
آورد  آقای سید جوادی  و  امام  از  اعالمیه  دو  نوربخش 
کردند  می  نگاه  فقط  مسجد  پیرمردهای  کرد،  نصب  و 
بلند  صدای  با  من  بنابراین  بخوانند،  توانستند  نمی  و 
به  چشمم  زمان  همان  خواندم.  برایشان  را  ها  اعالمیه 
فردی افتاد که دم در مسجد به من زل زده بود و نگاه 
می کرد. روز بعد من را به شهربانی بردند! یک نفر آن 
است  جالب  و  کرد  بازجویی  من  از  محترمانه  خیلی  جا 
که 22 بهمن همان فرد را که دستگیر کردند من از وی 

بازجویی کردم، به همان اندازه محترمانه!

االن وقت مبارزه در زندان نیست، در خیابان به 
شما نیاز است

وی ادامه داد: صبح من و آقای نوربخش را به کالنتری 
یک مشهد بردند، چند دانشجو را هم دستگیر کرده بودند، 
ما که ناوارد بودیم از آنان پرسیدیم که چه بکنیم؟ یکی آن 
ها گفت” االن وقت مبارزه در زندان نیست، هر چه تعهد 
خواستند بدهید و بگویید چشم، االن در خیابان به شما نیاز 

است خود را درگیر زندان نکنید”
آن شب چند نفر را هم از سبزوار آورده بودند و زیرزمین 
کوچک و کثیف کالنتری از جمعیت ُپر شد به حدی که 
نمی توانستیم نفس بکشیم. ساس ها روی دیوارها راه می 
رفتند و می دانستیم اگر نیش بزنند قطعا تب خواهیم کرد!

آن شب را گذراندیم و ما را به رکن دوی ارتش بردند. 
پیرمرد  البته  کرد.  می  بازجویی  ما  از  عصبانی  پیرمردی 
دیگری هم بود با چهره ای به شدت خشن ولی مهربان 
و نمازخوان که ما را برای نماز صبح هم بیدار می کرد. او 
جلوی خشم همکار خود را می گرفت. ما را از آن جا به 
پایگاه ساواک بردند و قبلش اخطار دادند که این جا آخر 
راه است راستش را بگویید. آن جا همه را می خواستند آزاد 
بری  خربزه  چاقوی  بازرسی یک  موقع  که  من  جز  کنند 

همراه خودم داشتم، در نهایت من را هم آزاد کردند.

بادی در سر که نیامده خوابید!

آن  کرد:  تعریف  بهمن   23 روز  از  انقالبی  مبارز  این 
خورده  قسم  نفر  چند  که  زد  زنگ  پادگان  فرمانده  روز 
اند انتقام بگیرند.  ما نیز اصال کار با سالح را بلد نبودیم 
و نمی دانستیم چگونه از خود دفاع کنیم. آقای آیتی به 
فرمانده تماس گرفت و چند سرباز را برایمان فرستادند. 
بودیم ولی خبری نشد، معلوم شد فقط  آماده  تا 3 شب 
بعد  روز  چند  است!  خوابیده  که  بوده  سرشان  در  بادی 
از پیروزی انقالب طرفداران شاه تظاهرات کردند. آقای 
سردار مولوی به ما خبر داد، ما هم سرجمع شدیم و در 
میدان شهدا ایستادیم، آن ها هم از جمهوری می آمدند 

که بالفاصله با دیدن ما متفرق شدند.

خاطرات انقالب از زبان ورزشکاران استان 
در صبحانه ورزشی این هفته روزنامه می خوانید:

نی
سی

  ح
س :

عک
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بی احترامی سامسونگ به ورزشکاران ایرانی

پیش از این باخبر شده بودیم که قرار است سامسونگ به عنوان حامی مسابقات المپیک زمستانی 2018 پیونگ چانگ کره جنوبی، به هر یک 
از ورزشکاران و مقامات ورزشی کشورهای مختلف حاضر در این مسابقات، یک دستگاه گوشی گلکسی نوت 8 هدیه بدهد. ولی خبری منتشر 

شد مبنی بر این که این هدیه به دلیل تحریم های بین المللی به ورزشکاران ایران و کره شمالی تعلق نخواهد گرفت.  شنبه *21 بهمن  1396 * شماره 4003

معرفی کتاب

آیندۀ انقالب اسالمی ایران

نویسنده: استاد مرتضی مطهری
انتشارات : صدرا
سال نشر:1362

متن اولیۀ کتاب، پیشتر با عنوان »پیرامون انقالب 
اسالمی« منتشر شده و این مجلد که همراه با اضافاتی 
بخشی  در  است.  بخش  شش  بر  مشتمل  است، 
در  روحانیت  اهداف  بررسی  به  نویسنده   کتاب  از 
مبارزات می پردازد. شهید مطهری بر این باور است که 

روحانیت در مبارزات خود برای انقالب اسالمی، تنها 
یک بُعدی عمل نکرده اند؛ بلکه خواسته اند تمام وجوه 
اسالم در جامعه تحقق پیدا کند. اما از آن جا که رسیدن 
به این خواسته، تغییر در آنچه اساس و زمینۀ ایجاد 
آن را تشکیل می دهد است، باید گفت اساسی ترین 
صدر  در  که  است  چیزی  همان  روحانیت،  هدف 
اسالم اتفاق افتاد، یعنی تغییر حاکم و حکومت فاسد و 
اصالِح آن که این با تشکیل حکومت اسالمی محقق 
می گردد .در بخش دیگر کتاب که متن سخنرانِی 
استاد شهید در دانشکدۀ االهیات در تاریخ 2/11/۵۷ 
است، به »مفهوم آزادی عقیده«  پرداخته شده است. 

مجلس  انتخابات  به  نزدیک  ایام  در  و   1382 سال 
در  که  ششم  مجلس  نمایندگان  از  برخی  هفتم، 
شورای  استصوابی  نظارت  حذف  طرح  تصویب  عدم 
این  به  اعتراض  در  بودند،  مانده  ناکام  نگهبان 
از  بعد  بالفاصله  کردند.  تحصن  مجلس  در  مسأله، 
وقت،  دولت  کابینه ی  اعضای  از  تعدادی  اتفاق،  این 
از  حمایت  راستای  در  نیز  وزرا  معاونان  از  برخی  و 
این  آنان  تصور  کردند.  استعفا  به  تهدید  متحصنین، 
می توانند  حاکمیت”،  از  “خروج  ایده  تداوم  با  که  بود 

کنند. خود  نظرات  پذیرش  به  متقاعد  را  نظام 
انتخابات  برگزاری  از  که  بود  این  آنان  بعدی  قدم   
پانزدهم  زدند.  باز  سر  مقرر  موعد  در  هفتم  مجلس 
از  جمعی  با  دیدار  در  انقالب  رهبر  اما   82 بهمن ماه 
در  باید  »انتخابات  که  کردند  اعالم  صراحتا  مردم، 
روز  یک  حّتی  بدون   - اسفند  اّول  روز   - خود  موعد 
انتخابات،  و  شد  هم  همین گونه  گیرد.«  انجام  تأخیر 
رهبر  بعد،  سال  ده  شد.  برگزار  مقرر  موعد  در 
اتفاق چنین می گویند:  آن  تکرار خاطره ی  با  انقالب، 
»خیلی ها خواستند انتخابات را کمرنگ کنند، از وقت 
کمرنگ  آن  در  را  مردم  حضور  بیندازند،  عقب  مقرر 
و بی رونق کنند - برای این کار، انگیزه داشتند- اما 
به  هم  این  از  بعد  نتوانستند،  امروز  تا  نتوانستند؛ 

توانست.«)13۹2/02/16( نخواهند  الهی  توفیق 

به مردم ساالری دینی باور صادقانه   *

انقالب  رهبر  برای  آنقدر  انتخابات،  در  مردم  حضور 
کشور  برای  بزرگ«  »نعمتی  را  آن  که  دارد  اهمیت 
تلقی  »مصیبت«  را  مردم  حضور  عدم  و  دانسته 
پشت  مردم  که  است  آن روزی  »مصیبت،  کرده اند. 

دشمن  و  است؛  مصیبت  این  رأی؛  صندوق  به  کنند 
می کشند  انتظار  و  می کنند  آرزو  می خواهد...  را  این 
پای صندوق ها شرکت  نود درصد مردم  را که  روزی 
درصد  نود  که  کنیم  کاری  باید  می گویند...  نکنند... 
آن  مصیبت  نیایند؛  رأی  صندوق های  پای  مردم 
پای صندوق  مردم  می بینم. حضور  را  آن  بنده  است. 

است.«)13۹6/03/1۷( بزرگی  نعمت  رأی، یک 

*انتخابات

انتخابات  دارند  انگیزه  چرا  »آنها  که  است  آن  سؤال 
کنند؟«)13۹2/02/16( کمرنگ  را 

اسالمی،  جمهوری  چون  است،  مشخص  آن  جواب   
آنهاست.  حضور  و  “مردم”  بر  مبتنی  اقتدارش 
متکی  اسالمی،  جمهوری  قوام  که  می داند  »دشمن 
اسالمی  جمهوری  در  است.  مردم  حضور  و  رأی  به 
اگر مردم در صحنه نباشند، جمهوری اسالمی چیزی 
به همین علت هم هست که  نیست.«)13۹2/02/16( 
را  دینی  مردمساالری  »من  می گویند:  انقالب  رهبر 

کرده ام.«)13۹6/10/1۹( قبول  صادقانه 
ممکن  اگرچه  که  است  آن  باور  این  نتیجه ی   
یا  خرد”  “جهت گیری های  برخی  در  دولت ها،  است 
“روش ها” با سلیقه های متفاوت عمل کنند، اما رهبر 
آنان  به  کردن  کمک  و  کار  به  ملزم  را  خود  انقالب 
بکنند،  انتخاب  مردم  این  که  را  »هرکسی  می دانند. 
می دانیم،  مسئول  را  او  می دانیم،  رئیس  را  او  ما 
خودمان  وظیفه ی  و  می دانیم  الزم  را  او  به  کمک 

می دانیم.«)13۹6/10/1۹(
 در حقیقت، حمایت رهبر انقالب از دولت ها، حمایت 
اقدامی  هر  از  حمایت  آن،  تبع  به  و  مردم،  رأی  از 

به  می شود.  مردم  مشکالت  حل  به  منجر  که  است 
رأی  از  حمایت  دولت ها،  از  حمایت  دیگر،  سخن 

است. مردم 
* از ارائه ی راهکار

اوقات تلخی و  تا هشدار   

از  انقالب  رهبر  حمایت  و  پشتیبانی  این  البته 
باواسطه  یا  بی واسطه  که  کشور  اجرایی  مسئولین 
دارد.  متفاوتی  گونه های  هستند  مردم  انتخاب 
برای  جامع”  و  درست  “راهکار  ارائه ی  با  گاهی 
ابالغ  مانند  است،  اشکاالت  و  نواقص  از  خروج 
بخواهیم  ما  »اگر  مقاومتی.  اقتصاد  سیاست های 
را  داخلی  تولید  مشکل  کنیم،  حل  را  رکود  مشکل 
کنیم،  حل  را  بیکاری  مسئله ی  بخواهیم  کنیم،  حل 
اینها  همه ی  عالج  کنیم،  مهار  را  گرانی  بخواهیم 
مقاومتی  اقتصاد  و  اقتصادی  مقاومت  مجموعه ی  در 
همه ی  شامل  مقاومتی  اقتصاد  است.  شده  گنجانده 
جنگ  به  مقاومتی  اقتصاد  با  می شود  است.  اینها 
می شود  رفت؛  رکود  جنگ  به  می شود  رفت؛  بیکاری 
تهدیدهای  مقابل  در  می شود  کرد؛  مهار  را  گرانی 
فرصت های  می شود  کرد؛  ایستادگی  دشمنان 
فرصت ها  از  و  کرد  ایجاد  کشور  برای  را  بسیاری 
اقتصاد  برای  که  است  این  شرطش  کرد؛  استفاده 
بگیرد.«)13۹۵/01/01( انجام  و تالش  کار  مقاومتی 

* مذاکرات هسته ای

دولتمردان،  که  است  طرح هایی  از  حمایت  گاهی 
حمایت  مانند  می دانند،  مشکالت  حل  راهکار  را  آنها 
در  یازدهم  دولت  مذاکره کنندگان  از  انقالب  رهبر 

از  اگرچه  انقالب،  رهبر  هسته ای.  مذاکرات  ماجرای 
تجربه های  و  دشمن  رفتار  از  درست  شناخت  با  ابتدا 
مذاکرات  فرجام  به  اسالمی،  انقالب  ساله ی  سی 
مشکالت  چاره ی  آن،  تبع  به  و  نبودند  »خوشبین« 
غربی  کشورهای  با  توافق  و  مذاکره  در  را  کشور 
تصور  دولتمردان  آنکه،  دلیل  به  اما  نمی دانستند، 
درنتیجه،  و  “تحریم ها”  از  رهایی  راه  که  می کردند 
“گشایش اقتصادی”، از طریق توافق هسته ای است، 

آنان دادند. اجازه ی مذاکرات را به 

خصوصی جلسات  در  *تذکر 

و  مشکالت  از  دقیق  اطالع  دلیل  به  نیز،  گاهی  و 
به  رسیدگی  عدم  و  سویی،  از  مردم  واقعی  مطالبات 
در  دیگر،  سویی  از  مسئولین  طرف  از  مشکالت  آن 
داده اند.  تذکراتی  آنان  به  مکررا  خصوصی  جلسات 
“اوقات تلخی”  یا حتی  با “هشدار”  بعضا  که  تذکراتی 
چرا  که  می کنند  گله  »بعضی ها  است.  بوده  همراه 
بنده زیاد تذّکر می دهم.  فالنی تذّکر نمی دهد؛ نخیر، 
می گویم،  یک چیزی  علنًا  گاهی  من  می بینید  اینکه 
هشدارهای  و  اوقات تلخی ها  و  تذّکرات  یک دهِم  این 
بنده  حکومتی،  جلسات  در  نیست.  آقایان  این  با  ما 
هم  اینجور  دارم.  زیاد  مطالبه،  و  هشدار  تذّکر،  غالبًا 
بعضی ها  حاال  نباشیم؛  مطلع  قضایا  از  ما  که  نیست 
از  بنده  نیست؛  مطلع  قضیه  فالن  از  فالنی  می گویند 
آن مسائل اجتماعی و عمومی و اساسی ای که مردم 
باشم  مطلع  آنها  برابر  ده  باید  مطلع می شوند،  آنها  از 
می گویم،  علنی  گاهی  من  آنچه  هستم...  الحمدهلل  و 
عرض  آقایان  با  خاص  جلسات  در  آنچه  یکدهم 
نمی شود؛ گاهی هشدار می دهیم، گاهی  می کنیم هم 

می کنیم.«)13۹6/10/1۹( دعوا 

* همه برای آن است که همت ها
 و وقت ها صرف حل مشکالت مردم شود

بخش هایی  و  نمونه ها  شد،  مطرح  که  موضوعاتی  این 
از مجموعه ی اقدامات و کنش های رهبر انقالب است 
تقویت  آن،  نتیجه ی  که  مردم،  مشکالت  حل  برای 
پیاده ساختن احکام اسالمی  به دنبال  حکومتی است که 
در کشور است. اگرچه روش های رهبر انقالب فراتر از 
یک  حتی  انقالب  رهبر  اگر  پس  است.  یاد شده  موارد 
از  اگر یک قدم  برنمی تابند،  را  انتخابات  تغییر روز  روز 
»بدعت های  بار  زیر  و  نکرده  عقب نشینی  مردم  رأی 
غیرقانونی« نمی روند، اگر از نامزد منتخب مردم حمایت 
گره  برای  یا  می کنند  حمایت  دولت ها  از  اگر  می کنند، 
حتی  یا  و  میدهند،  ارائه  راهکار  مشکالت،  از  گشودن 
با مسئولین می کنند،  اوقات تلخی  اگر تذکر و هشدار و 
همه برای آن است که همه ی همت ها و وقت ها صرف 
است که  ها  این شاخص  با  مردم شود.  حل مشکالت 
میتوان به صورت درست پی به رفتار رهبر انقالب برد.

دانستنی ها

ایرانی ها چقدر عمر می کنند؟

ایرج حریرچی سخنگوی وزارت بهداشت با اشاره به 
برخی شاخص های مربوط به سالمت و ارتقای آنها 
بعد از انقالب اسالمی، گفت: مهم ترین هدف نظام 
سالمت افزایش امید به زندگی و امید به زندگی 
سالم است. امید به زندگی در بدو تولد یعنی میانگین 
سال هایی که انتظار می رود یک نوزاد زنده بماند، 
در سال های قبل از انقالب ۵۴ سال بوده و حتی 
در دهه ۴0 شمسی بین ۴۵ تا ۵0 سال هم رسیده 
است، اما با افتخار اعالم می کنم که هم اکنون امید 
ایرانی  ایرانی ۷8.۴ سال و مردان  به زندگی زنان 

۷3.8 سال است.

سینما و چهره ها

 آرزوی سخنگوی دولت برای 
سالمتی جمشید مشایخی 

محمدباقر  خبرآنالین،  خبرگزاری  گزارش  به 
در  مطلبی  انتشار  با  دولت  سخنگوی  نوبخت، 
توییتر برای جمشید مشایخی، بازیگر پیشکسوت  
آرزوی سالمتی کرد. نوبخت در توییتر نوشت:»در 

که  حالی  در  و  فجر  دهه  شعور  و  شور  روزهای 
جشنواره  برگزاری  جریان  در  سینما  اهالی  جشن 
ماندگار  چهره  شدم  مطلع  است،  برقرار  فجر 
در  مشایخی  جمشید  نامدار  استاد  ایران  سینمای 
بستر بیماری هستند. برای ایشان آرزوی عافیت 

و صحت کامل و عاجل دارم.«

چالش غیرت در نشست »هایالیت«؛ 
بازغی: باور کنید نه مرد فیلم 

بی غیرت است نه من

خبرانالین - نشست خبری فیلم »هایالیت« با حضور 
بازیگران و عوامل پشت دوربین، عصر روز پنجشنبه 
نشست  این  از  بخشی  در  شد.  برگزار  بهمن   1۹
خبری میان یک خبرنگار و مینا وحید، بازیگر فیلم 
بحثی درباره غیرت مرد فیلم به وجود آمد. در حالی 

که خبرنگار وحید را به نداشتن شناخت از دین متهم 
کرد، وحید در پاسخ گفت: »متاسفم که مرد فیلم را 
بی غیرت نامیدید.«پژمان بازغی بازیگر »هایالیت« 
نیز در این باره گفت:  »باور کنید نه شخصیت فیلم 
بی غیرت است نه من. الاقل من بی غیرت نیستم.«.

گلوریا هاردی: بین ایران و فرانسه، 
ایران را برای ماندن انتخاب می کنم !

گلوریا هاردی در برنامه »کافه تماشا« گفت: »پنج 
سال است در ایران زندگی می کنم و به این کشور 
عادت کرده ام، اگر قرار باشد بین ماندن و برگشتن 

انتخاب  ایران را  انتخاب کنم،  به فرانسه یکی را 
خواهم کرد، من و همسرم اینجا راحت هستیم.«

طرح عیدانه شستشوی انواع پرده و پتو
مجتمـع بـزرگ بـاران 

افتخار دارد به مناسبت عید بزرگ نوروز با تخفیف ویژه در خدمت شما باشد

مژده به 
همشهریان عزیز

باز و بست پرده 
رایگان

بیرجند، خیابان 15 خرداد، خیابان 22 بهمن، جنب مسجد حضرت ابوالفضل )ع(  
تلفن: 32448187 -056  09157212188 - هاشمی

کار خوب اتفاقی نیست

هم استانی هــای عــزیز
مرکز خیریه درمانی دارالشفاء فاطمه زهرا )س( بیرجند با کادر مجرب دندانپزشکی آماده ارائه خدمات 

)کشیدن ، ترمیم ، عصب کشی و پروتز(
با مرغوب ترین مواد در راستای حمایت از طرح بهداشت و سالمت مردم

با  تخفیف 50 درصد نسبت به بخش خصوصی
)ضمنا دندانپزشکان محترم را در شیفت صبح دعوت به همکاری می نماید( 

آماده عقد قرارداد با سازمان ها و ادارات ، موسسات و شرکت های تولیدی و خدماتی 
آدرس: بیرجند - دارالشفاء فاطمه زهرا )س( - خیابان مطهری- بین مطهری 6 و 8  تلفن: 32227878

درمانگاه خیریه ولی عصر )عج(: جمهوری اسالمی 19 میدان شهید سندروس تلفن: 32227361
همه روزه صبح و عصر به جز ایام تعطیل  

  روابط عمومی دارالشفاء فاطمه زهرا )س( و درمانگاه ولی  عصر)عج( بیرجند

اطالعیـه 

نمایندگی انحصاری تشک رویال آسایش در خراسان جنوبی 
نقد واقساط فقط ماهیانه 100هزارتومان  / انواع روتختی ترک و ایرانی 
قیمت درب کارخانه   خیابان ارتش، حدفاصل عدل و معلم، پالک170

شماره تماس: 09361113580 -09155600850 جبروتی

انواع تشک و تخترویـال آسـایش

* ویژه فرهنگیـان
                     *  کارکنـان دولت

                                           *  مشاغـل آزاد

صدور استثنایی بیمه ثالث و بدنه ویژه نمایندگی آرامفر

آدرس : بیرجند - خ 15 خرداد - حد فاصل میدان 7 تیر و پاسداران
 بیمه ایران نمایندگی آرامفر کد 31327 تلفن : 32435040

بیمه ثالث 3 الی 6 قسط        

بیمه بدنه 3 الی 10 قسط

گچ کاری و گچ بری پذیرفته 
می شود. در اسرع 

وقت )شهر و روستا(  
09904712042

ن(   
رزا

)ا درب اتوماتیک سیـد 
 جک پارکینگی ، کرکره و سکوریت اتومات
آدرس: خیابان شهید رجایی ، نبش 
رجایی 15   09155614880

آگهی مزایده اموال منقول و غیر منقول - نوبت اول
نظر به اینکه در پرونده کالسه 950131 اجرایی این اجرا در قبال محکومیت ورثه مرحوم محمد علی رضایی به پرداخت مهریه  

خانم مختاری 120 متر مربع معادل 120 سهم اراضی امیرآباد از 410991 مترمربع مطابق نظریه کارشناسی به مبلغ 84/000/000 ریال 
ارزیابی و 350 مترمربع معادل 350 سهم اراضی سینه چهکند از 88874 مترمربع مطابق نظریه کارشناس 122/500/000 ریال و یک 
دستگاه خودروی سواری پراید تیپ 141 دوگانه سوز فابریک مدل سال 1386 به رنگ نقره ای به شماره انتظامی 61 د 637 ایران 32 مطابق 
نظریه کارشناسی وضعیت الستیک های خودرو در حد متوسط و یک عدد گلگیر عقب و نیمه درب دارای رنگ می باشد و به مبلغ 10 
میلیون تومان ارزیابی و یک عدد سیم کارت همراه اول به مبلغ 2/280/000 ریال متعلق به مرحوم محمد علی رضایی توقیف و ارزیابی شده 
است و قرار است اموال منقول و غیر منقول مذکور از طریق مزایده در روز شنبه تاریخ 96/12/5 از ساعت 10 الی 11 صبح در  دفتر شعبه دوم 
اجرای احکام مدنی دادگستری بیرجند به فروش برسد که قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به کسانی که باالترین قیمت را پیشنهاد 
نمایند فروخته شد. 10 درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت 
باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید در غیر این صورت 10 درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. متقاضیان در صورت 
تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا مراجعه تا ترتیب بازدید آنان داده شود. هزینه نقل وانتقال به عهده خریدار خواهد بود.
 شفیعی- مدیر شعبه دوم اجرای احکام مدنی دادگستری بیرجند  

آگهی مزایده اموال منقول- نوبت دوم
نظر به اینکه در پرونده کالسه 962338 اجرایی آقای علیرضا قاسمی پور محکوم به پرداخت مبلغ 29/607/500 ریال در حق 
آقای مهدی باقری و مبلغ 1/455/375 ریال حق االجرا در حق دولت گردیده است و در قبال بدهی محکوم علیه دو خط  

تلفن همراه اول توقیف و به مبلغ 15/000/000 ریال کارشناسی گردیده و قرار است  از طریق مزایده روز چهارشنبه تاریخ 1396/12/9 
از ساعت 8 الی 9 صبح در دفتر اجرای احکام مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند به فروش برسد که قیمت پایه از بهای ارزیابی شده 
شروع و به شخصی که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده 
دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید در غیر این صورت 10 درصد اولیه 
به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. لذا متقاضیان در صورت تمایل می توانند 5 روز قبل از موعد مزایده به این اجرا واقع در 
خیابان طالقانی - بین طالقانی 16 و 14 مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند مراجعه و از مورد مزایده بازدید به عمل آورند. هزینه نقل 

و انتقال به عهده خریدار خواهد بود. ضمن آگهی مزایده از وب سایت دادگستری به آدرس www.dadkj.ir قابل مشاهده می باشد. 
منفرد -  مدیر اجرای احکام مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند

آگهی مزایده اموال غیرمنقول - نوبت اول

نظر به اینکه در پرونده کالسه 963410 اجرایی آقای سید محمود احمدی محکوم به پرداخت مبلغ 654/ 194/738 ریال 
در حق آقای محمد افشار رمضانخانی و مبلغ 8/950/000 ریال حق االجرا در حق دولت گردیده است و در قبال بدهی محکوم علیه 
ملک به پالک ثبتی 249/5620/8302 اصلی بخش 2 بیرجند به شماره ثبت 88704 صفحه 98 دفتر 558 کدپستی 9718946166 
به مساحت 140/87 یک واحد آپارتمان طبقه همکف و زیرزمین با اشتراکات منصوبه آب و برق و گاز شهری معرفی و توقیف و به مبلغ 
1/650/000/000 ریال کارشناسی گردیده و قرار است از طریق مزایده روز دوشنبه تاریخ 1396/12/7 از ساعت 8 الی 9 صبح در دفتر 
اجرای احکام مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند به فروش برسد که قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به شخصی که باالترین 
قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد.10 درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر 
تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید در غیر این صورت 10 درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید 
خواهد شد. لذا متقاضیان در صورت تمایل می توانند 5 روز قبل از موعد مزایده به این اجرا واقع در بیرجند - خیابان طالقانی - بین 
طالقانی 16 و 14 مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند مراجعه و از مورد مزایده بازدید به عمل آورند. هزینه نقل و انتقال به عهده 

خریدار خواهد بود. ضمن آگهی مزایده از وب سایت دادگستری به آدرس www.dadkj.ir قابل مشاهده می باشد. 

منفرد- مدیر اجرای احکام مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند
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شما آنقدرها که فکر می کنید جذاب نیستید 

بله می دانم که این حرف خوشایندی نیست اما اجازه 
دهید ببینیم علم چه می گوید. در مطالعه ی مشترکی 
که بین محققان دانشگاه شیکاگو و محققان دانشگاه 
ویرجینیا صورت گرفت، دانشمندان از افراد در وضع 
آن  از  کپی  چند  سپس  و  گرفتند  عکس  عادی شان 
تصاویر تهیه کرده و آنها را به گونه ای ویرایش کردند 
که بیشتر یا کمتر جذاب جلوه کنند. چند هفته بعد، 
این افراد دوباره برگشتند و از خواسته شد که بگویند 
کدام عکس شان اصلی و بدون ویرایش است. بیشتر 
آنها باور داشتند عکسی که با ویرایش آنها را جذاب تر 
نشان می داد عکس واقعی و بدون ویرایش آنهاست،  
و این یعنی؛ افراد خودشان را جذاب تر از آنچه که در 

واقعیت هستند می بینند.
جالب است بدانید این افراد وقتی همین بررسی و قضاوت 
را در مورد عکس دیگران انجام می دادند، معکوس عمل 
کردند! بیشتر آنها عکس بدون ویرایش یا عکسی را که با 
ویرایش از جذابیت شان کاسته بود به عنوان عکس اصلی 

و بدون ویرایش انتخاب کرده بودند.
اینکه خودتان را جذاب تر و زیباتر از آنچه که هستید 
اعتماد  شما  به  چون  نیست.  بدی  چیز  لزوما  ببینید 
زیباتر  و  بهتر  را  ظاهرتان  اتفاقا  که  می دهد  بنفسی 
عکس  که  کسانی  می دهد  نشان  تحقیقات  می کند. 
در  که  را  بنفسی  اعتماد  می توانند  می بینند  را  شما 
جذاب تر،  را  شما  و  کنند  دریافت  دارد  وجود  شما 
افراد  از  ببینند.سپس  شایسته تر  و  داشتنی تر  دوست 
ویژگی ها  همان  طبق  همدیگر  تصاویر  به  خواستند 
امتیاز بدهند. بعد از مقایسه ی نتایج، معلوم شد تقریبا 
بهترین  مورد  در  افراد  که  چیزی  بین  انطباقی  هیچ 
عکس های خود تصور می کردند و چیزی که دیگران 
تصور می کردند وجود نداشت، یعنی برداشت افراد از 

جذابیت می تواند متفاوت باشد.

اشعار دهه فجر و 22 بهمن

از اوج بروج حق سردار قیام آمد
بر شوق سماع جان، انوار امام آمد

طاغوت نگونسر شد با خاک برابر شد
شمشیر اناالحق چون بیرون ز نیام آمد

آن پیر پیام آور بت بر کن وال گستر
بر گستره ای لبریز از خون و قیام آمد

گفتا که من آن بحرم کارام نمی گیرد
در مسلک بیداران آرام، خرام آمد

عنبر چکد از نامش، سر مقدم اقدامش
بر لحظه سرمستان اکسیر دوام آمد

پیک خبر بهمن سرداد به هر برزن
کای منتظران خیزید، خیزید امام آمد

*****
غزل بهمن

از خون سرخ بهمن سرسبز شد بهاران
اندیشه باور شد، در امتداد باران

بر صخره هاي هّمت جوشیده خون غیرت
بانگ سرود و وحدت آید زچشمه ساران
و الفجر بهمن آمد، فصل شکفتن آمد

بر پهندشت باور، خالي است جاي یاران

پیشرفت بدون تغییر غیرممکن است، و کسانی
 که نتوانند افکار خود را تغییر دهند نمی توانند

 هیچ چیزی را تغییر دهند.

من معتقدم اگر به مردم مشکالت را نشان دهیم و 
راهکارهای آنها را هم در اختیارشان 

قرار دهیم، انگیزه اقدام کردن پیدا می کنند.

آهن آبدیده را زنگ عوض نمی کند 
 چهره انقالب را جنگ عوض نمی کند

به دشمن علی بگو به کوری دو چشمتان 
 پیرو خط رهبری رنگ عوض نمی کند

آمدی فجرآزادی! که با آمدن تو، امام آمد، امامی که 
بر سربیدادگران خروش کلیم داشت و برجان امت، دم 

مسیح کالمش بوی وحی داشت و طعم شیرین آوای انبیا 

اگر باطل را نمی توان ساقط کرد می توان رسوا ساخت 
و اگر حق را نمی توان استقرار بخشید می توان اثبات 
کرد، طرح کرد و به زمان شناساند و زنده نگه داشت!

5

حرف های ابریشمی موفقیت

شعر روز 

پیامک

عارفانه روز 

یک لحظه مکث کن

اشعار انقالب

آیه روز  

و از سر مهربانی بال فروتنی بر آنان بگستر و بگو پروردگارا آن دو را رحمت کن 
چنانکه مرا در خردی پروردند. سوره االسرا/ آیه 24

حدیث روز  

شما را به پرهیزگاری و ترس از خدا و ادامه تفّکر و اندیشه سفارش می کنم، زیرا که تفّکر و اندیشه، پدر و مادر تمام خیرات است.. 
امام حسن مجتبی )علیه السالم(

سبک زندگی

22 بهمن؛ بزرگترین رخداد تاریخی ملت بزرگ ایران
در روز 22 بهمن 1357، تاریخ نهضت اسالمي مردم ایران 
به رهبري امام خمیني )ره( به نقطه عطف خود رسید. در 
روز 22 بهمن سرانجام مبارزات مردم مسلمان به بار نشست 
و پادشاهي 2500 ساله و ظلم و استبداد بیش از 50 ساله 
الهي  ایران، ریشه کن شد و به خواست  رژیم پهلوي در 

حکومت جمهوري اسالمي تأسیس شد.
22 بهمن روز فراموش نشدنی برای ایران

22 بهمن، یادآور یکی از بزرگترین رخدادهای تاریخی ملت 
فراموش  روز  به یک  روز مبدل  این  و  ایران است  بزرگ 

ناشدنی و بزرگ برای ایرانیان شده است.
رایج  جهان  مردمان  آداب  و  فرهنگها  تمامی  در  واقع  در 
است که بزرگترین روز تاریخ کشور خود را پاس می دارند، 
تاریخی  و  بزرگ  روز  آن  کشور،  هر  فرهنگ  به  بنا  البته 
گرامی داشته می شود و نسل به نسل و سینه به سینه، 
منتقل می شود تا آیندگان قدر آن روز را بدانند. قریب به 
اکثریت کشورهای جهان، بزرگترین روز تاریخی خود را روز 
استقالل خود می دانند و برای آن، احترام قابل مالحظه ای 
قائل می باشند، ملت ایران اسالمی نیز در روز 22 بهمن 
سال 1357 موفق شد بر حکومت مستبدانه و شاهنشاهی 
2500 ساله ی شاهنشاهی فائق آید و در این روز تصمیم 

گرفت خود برای آینده اش برنامه ریزی نماید.
آزاد  انتخابات  انقالب اسالمی،  از  قبل  تا  باور کنیم  آری، 
در ایران مفهومی نداشت و نخست وزیر و وزرا و موکالن 

تعیین  در  حقیقتا  مردم  و  بودند  انتصابی  تمامی  مجلس، 
سرنوشت خود تبدیل به یک هیچ کاره ی تمام عیار شده 
تمامی  تالشهای  و  مظلومان  خونهای  برکت  به  و  بودند 
اقشار جامعه به رهبری بنیانگذار فقید و بزرگ جمهوری 
اسالمی ایران، حضرت امام خمینی )ره( در 22 بهمن به 
پیروزی دست یافتند و تصمیم گرفتند خود سرنوشت خود را 
در زیر لوای اسالم رقم بزنند، پس این روز بزرگ را باید به 

نیکی و بزرگی پاس بداریم.
وقایع 22 بهمن سال 1357

اوین،  زندان  ترتیب  به   1357 سال  بهمن   22 روز  در 
ملی،  شورای  و  سنا  مجلسین  آباد،  سلطنت  ساواک، 
زندان کمیته مشترک  و ساختمان  ژاندارمری  شهربانی، 
سپهبد  شهربانی  تسخیر  در  آمد.  در  مردم  تصرف  به 
انقالبیون  دست  به  تهران  نظامی  فرماندار  رحیمی 
مسلح افتاد. همچنین در روز 22 بهمن، پادگان باغشاه 
جمشیدیه،  زندان  نظام،  دبیرستان  افسری،  دانشکده  و 
از  پس  یکی  عباس آباد  پادگان  و  آباد  عشرت  پادگان 
تصرف  به  که  مرکزی  آخرین  و  شدند  تسلیم  دیگری 

درآمد رادیو و تلویزیون بود.
تصمیم شورای عالی ارتش

ساعت 10 بامداد روز 22 بهمن شورای فرماندهان نیروهای 
مسلح در ستاد مشترک تشکیل گردید. نظامیان حاضر در 
شفقت،  جعفر  باغی،  قره  عباس  از:  بودند  عبارت  جلسه 

عبدالعلی  مقدم،  ناصر  حاتم،  هوشنگ  فردوست،  حسین 
امیرحسین  بدره ای،  عبدالعلی  احمدعلی محققی،  نجیمی، 
جعفر  معصومی،  عبدالمجید  حبیب اللهی،  کمال  ربیعی، 
محمد  جهانبانی،  حسین  زاده،  محسن  اسداهلل  صانعی، 
کاظمی، خلیل بخشی آذر، علی محمد خواجه نوری، پرویز 
امینی افشار، امیر فرهنگ خلعتبری، محمد فرزام، جالل 
پژمان، منوچهر خسروداد، ناصر فیروزمند، موسی رحیمی 
الریجانی، محمد رحیمی آبکناری و رضا وکیلی طباطبایی.

ریاست شورای عالی ارتش بر عهده عباس قره باغی بود. 
بحث  موجود  وضع  از  نیروها  فرماندهان  گزارش  از  پس 
پیرامون همبستگی ارتش با مردم آغاز شد؛ اکثراً موافقت 
بی  بر  مبنی  اعالمیه ای  و سرانجام  نمودند  اعالم  را  خود 

طرفی ارتش تهیه و بامضا رسید. 
پس از تصمیم شورای عالی، ساعت یک بعد از ظهر خبر 
تلویزیون  و  رادیو  اختیار  در  ارتش  عالی  شورای  تصمیم 
گذاشته شد. رادیو ایران برنامه عادی خود را قطع و اعالمیه 
را قرائت کرد. لحظه ای بعد نیروهای انقالب محوطه رادیو 
سلطنتی  رژیم  سقوط  خبر  و  نمودند  تصرف  را  تلویزیون 

پهلوی از رادیو تلویزیون ملی اعالم شد.
عوامل موثر در پیروزی انقالب در 22 بهمن

پیروزی شکوهمند 22 بهمن 57، حاصل عوامل بسیاری 
است که مهم ترین آن ها عبارتند از:

1- ایمان به خداوند متعال

2- رهبری روحانی متقی و فقیه آگاه امام خمینی رحمه ا...
3- اتحاد و همبستگی همه، اقشار ملت.

4- استقامت و پایداری در راه خدا، تحمل مشکالت و ... 
بر هیچ کس پوشیده نیست که جمع شدن این عوامل در 
 ملتی موجب نزول تاییدات غیبی الهی گردیده و پیروزی 

آن ها بر دشمنان حتمی می شود.

22 بهمن و حیرت جهانیان
در دوران معاصر، 22 بهمن، روز پیروزي انقالب اسالمي 
در ایران، حادثه مهم و حیرت انگیزي براي جهانیان بود. 
این حادثه بزرگ قرن، از یک سو معادالت سیاسي استکبار 
را در ادامه سیاست سلطه و تقسیم استعماري جهان بر هم 
زد و از سوي دیگر یکي از استوارترین رژیمهاي وابسته 
از  که  اهمیتي  با  ایران  در کشور  و  ریشه کن ساخت  را 
نظر استراتژیکي و اقتصادي براي قدرتهاي بزرگ جهان 
آورد  به وجود  داشت، تحولي سیاسي ـ مردمي و عظیم 
تعیین کننده در  به عنوان قدرت  بار دیگر اسالم  و یک 
و  اسالم  جهان  وحدت  انداز  چشم  و  شد  مطرح  جهان 
ایستادگي در برابر استعمار کهنه و نو، ایجاد قطب سیاسي 
جدید در جهان و فرو ریزي رژیمهاي وابسته و تحمیلي را 
در سرزمینهاي پر نعمت اسالمي، در برابر دیدگان مشتاق 
بیش از یک میلیارد مسلمان گشود و موجي از وحشت و 

اضطراب رادر دلهاي جهانخوران پدید آورد.

جدول کلمات                        

 - کردن  مشورت   -1 افقي: 
روشی در پخت و پز 2- اشاره و 
رمز - کشوري در قاره سياه- به 
طور ناگهاني 3- راهنمايي کردن 
- هنگام- خدمتكار زن 4- نوك 
استيون  فيلم   - گهواره   - مثلث 
صنم-   -5 کشور   - اسپيلبرگ 
امروزي   -6 فراهم  ده-  بزرگ 
- اثر ابن سينا - بلي در مكالمه 
شامه  قوه  محل   - گلها  از   -7
ديدن-  ماضي   -8 سرزنشگر   -
مياني-  گوش  حلزوني  بخش 
آفرينش  آغاز  زمان   -9 دوستي 
سنگين  درخشان-  و  روشن   -
کارگزاران  انگليسي-  قلم   -10
قاره  در  11-کشوري  پيوند   -
آفريقا- آبفشان- از زبانهاي برنامه 
نويسي 12- پول خرد اسپانيا - 
شرط  کلمه   - شير  گردن  موي 
 - ميوه هندي  - سرازيري 13- 
دارند  را همه  بزرگش  و  کوچك 
- گول زننده 14- آکنده - شعله 
مالوی-  پايتخت   -15 پيكار   -

فيلمی از مسعود دهنمكی
عمودي: 1- تخته مدار الكتريكي 
بر  رايانه  گوناگون  بخشهاي  که 
روي آن سوار می شوند- حرکتي 

سازمان   -2 ژيمناستيك  در 
در  شهری   - فروش  ماهي 
روسيه- فقرالدم 3- پف کردگي- 
تبديل کننده - بازي روشندالن 
زن  قلقله   - پارچه  نوعي   -4
کوشش-   - ساز   خورشت 
آسمان   -5 است  اي  ميوه 
غرنبه- کشوري در شمال اروپا- 
به  نفوذ  وحده 6-  متكلم  ضمير 
قالي  کامپيوتري-  سيستم  يك 
فرسوده- مايع نشاسته 7- رونق- 
گل-  گونه  بر  طبيعت  اشك 
نخستين  فاضالب-   -8 مرواريد 

محصول  ايران  بعدی  سه  فيلم 
چيزي9-  از  واحد  ده   -  1392
ماچ - سرمربي سابق سويا- پوچ، 
شاعر  امن-  جای    -10 خيالي 
پسر   -11 آغوش  فرانسوي- 
زرشناس  شدن-  پير  تهماسب- 
شهر  چشم-  مردمك   -12
همان  رمه-  آلمان-  صنعتي 
راوي است 13- هادي- چراگاه 
هندو  الهه  عشاير-  و  ايالت 
رسم  تن-  به   تن  جنگ   -14
 -15 يخبندان  سرزمين  الخط- 

استخواني در پا - پادتن

جدول 4003

123456789101112131415
1
2
3
4
5
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12
13
14
15

123456789101112131415
پراهمدنگناریا1
اولمزیهماوداب2
ناویلایمیکینی3
ددلوونازارفج4
اراناکلاممپا5
اونهلوزنیکین6
ودبیماتیندار7
نوارهامیناب8
ابلابیرعتنها9
فرغمفراعتنانز10
نیاکرامماینا11
لتنایدتدومکر12
اهرربرابنارای13
نوترواهرادملا14
دوباتهنیگیزاب15

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

ایزوگـام  شفیعـی
آسفالت )محوطه و پشت بام( و  قیرگونی

 32225494 - 09151630283   صیادشیرازی، مجتمع میرداماد، واحد 98

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

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 

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

09011251205

دفتر فروش: بیرجند- بلوار خلیج فارس - نرسیده به پمپ 
شعله - جنب کارگاه معاشری 

صنـایع فلـزی پـارس فــوالد
طراحی و ساخت: 

انواع مخازن فلزی )ثابت - چرخدار - هوایی(
ساخت تانکرهای ذخیره سوخت تا ظرفیت 500 هزار لیتر

ساخت سیلوی سیمان در ظرفیت های مختلف
ساخت اسکلت های فلزی جوشی،انواع تیر ورق،گونیا، بلت و صفحه ستون

تلفن: 32222380-056   همراه : 09151414431- 09151607721
کارخانه: شهرک صنعتی مود- جنب پمپ بنزین 

مرکز فوق تخصصی بازیابی اطالعات  سورن

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

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

PC3000 با جدیدترین دستگاه روز دنیا

چند نفر خانم مجرد و یک خانم حسابدار با روابط 
عمومی باال برای کار در تاالر سینا شوکت آباد 

نیازمندیم.   09155612669 - قاسمی
 09359280927 - کیان تاج

32435686-09365237014-09157063220 - خسروی

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

ی
مین

تض
د 

رص
1 د

00

الستیـک پیشــرو
عرضه انواع الستیک با نازل ترین قیمت 

خیابان مدرس - جنب استانداری 
 32438137

 09151635860
 کرباسچی 

ساخت استخر 
ژئو ممبران

09153637917

آژانس فعال با موقعیت عالی 
در معصومیه به فروش می رسد.

09159658860
نقاشـی ساختمـان بـرج
  09150912340 - قربانی

09157714043 - فرخ

اجرای رنگ های جدید ساختمانی
روغنی، پالستیک، اکرولیک

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

جدید، کاغذ دیواری
09157411071 - باقری

صنایع مبل تهران مد
تعمیر، تولید، تعویض پارچه 

انواع مبل
جمهوری 8- داخل کوچه 
 روبروی آرایشگاه حمید

32233142
09151602018 - خسروی
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باشگاه خبرنگاران-یک فوق تخصص گوارش با اشاره به عالئم بیماری 
داد.بیژن  خبر  ایرانی  هزار  میان ۷۰  در  بیماری  این  شیوع  از  سلیاک 
شهبازخانی  فوق تخصص گوارش  درباره بیماری سلیاک اظهار کرد: بیماران 
سلیاکی  حساسیت  شدیدی  به گندم و جو دارند و به همین دلیل این افراد 
نمی توانند نان، ماکارونی ، شیرینی، بسکو  ییت و شکالت مصرف کنند.وی 
ادامه داد: بیماری سلیاکی یک عارضه ژنتیکی  و مادرزادی است  که بیشتر 

به دلیل مصرف بیش از حد نان  و جو در کودکی  می تواند  در افراد بروز پیدا 
کند.فوق تخصص گوارش عنوان کرد: بیماران سلیاکی  به دلیل محدودیت  
غذایی که دارند باید مورد حمایت  کامل  سازمان های ذیربط  قرار بگیرند زیرا 
از نظر خوراک این گونه  بیماران در محدودیت  شدید قرار دارند.وی اظهار 
کرد: اگر بیماران سلیاکی  رژیم  غذایی خود را قطع کنند و موادغذایی  حاوی 
جو و گندم مصرف کنند دچار سوء جذب ، دل  درد شدید، کم خونی، فقر 

آهن، پوکی استخوان و کاهش رشد قد و در نتیجه کوتاهی قد می شوند.
شهبازخانی  اظهار کرد: بیماران سلیاکی  در صورت مصرف گندم و جو میزان 
آنزیم های کبدی  باال رفته و دچار بیماری های مزمن کبدی  می شوند.

فوق تخصص گوارش یادآور شد: بر اساس آمار و تحقیقات انجام شده در 
حدود ۷۰ هزار نفر از مردم ایران دچار بیماری سلیاکی  هستند و این بیماری 

در دوران کودکی به مرور عالئم آن بروز پیدا می کند.

۷۰ هزار ایرانی دچار بیماری »سلیا ک« هستند

چه زمانی نفخ نشانه سرطان است؟

نفخ یک حالت خوش خیم اما پردردسر است که 
البته می تواند عللی از عدم تحمل به الکتوز گرفته 
تا ابتال به سرطان را به همراه داشته باشد. عالئم 
و نشانه های هشداردهنده: کاهش وزن، آسیت و 
یا همان تجمع غیرطبیعی آب و مایعات در شکم 
و لگن، در مواردی که فرد عالئم نفخ، یرقان و 

زردی پوست و چشم ها را همراه با هم تجربه 
کند، احتمال ابتال به سرطان کبد نیز وجود خواهد 
داشت. البته این عالئم در بیماری های کبدی 
خوش خیم مانند هپاتیت هم دیده می شود، درد 
شکمی شدید و نفخی که به یکباره ایجاد شود، 
مخصوصاً زمانی که با تهوع و استفراغ نیز همراه 
باشد، وجود خون در مدفوع یا خونریزی واژن که 
مربوط به قاعدگی نیست و تب همراه با نفخ.

خواص آب و عصاره قلم گاو و گوساله

قلم گاو حاوی امالح و خیلی چرب است اما وقتی 
هنوز قرمز است منبع خوبی از آهن است و باید 
در مصرف آن رعایت تعادل را بکنید. در واقع 
پروتئین اصلی در عصاره آن نیز، ژالتین است 
که مکمل های ژالتین سبب بهبود درد و سفتی 
مفاصل در افراد مبتال به آرتروز می شود. فواید: 

1- مواد مغذی به بدن می رساند 2- تندرستی 
3- تامین کننده مواد مغذی مورد نیاز زنان 4- 
سالمت دستگاه گوارش 5- بهلود عملکرد مغز 
6- کند کردن روند پیری ۷- کمک به سالمت 
مفصل ها 8- تقویت سیستم ایمنی  9- بهبود 
عملکرد کلیه ها و غدد فوق کلیوی 1۰- در حفظ 
سالمت دندان ها موثر است 11- استخوان ها را 
تقویت می کند 12- عضله ها را تقویت می کند.

کیوی را با پوست بخورید
 

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

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

این مواد را در یخچال نگه ندارید

خیلی  آن  نشاسته  زمینی:  سیب  موز. 2-   -1
خراب                     پیاز:   -3 شود.  می  قند  به  تبدیل  زود 
می شود. 4- آواکادو .5- سیر: باعث خرابی و 
فاسد شدن آن می شود .6- نان: رطوبت خودش 
را از دست می دهد، و جویدن آن مشکل می 
شود. ۷- قهوه 8- گوجه فرنگی: مزه آن خراب 

می شود 9- عسل: شکرک می زند. 1۰- هندوانه: 
هندوانه نبریده را داخل یخچال نگذارید، زیرا در 
درجه حرارت اتاق آنتی اکسیدانتهای آن حفظ می 
شوند. 11- کدو حلوایی. 12- روغن زیتون: مزه 
آن تند می شود. 13- ریحان: بوی خود را از دست 
داده و بوی غذاهای دیگر را میگیرد. بهترین شکل 
نگهداری آن در آشپزخانه، داخل یک لیوان آب است. 
14- میوه های هسته دار 15- کره بادام زمینی

برای درمان بواسیر چه باید کرد؟
 

1- استفاده از انجیر خشک: با آب گرم بشویید 
آب  با  نمایید. صبح همراه  را خیس  آن  وشب 
آن میل نمایید. خوردن انجیر هنگام عصر نیز 
مفید میباشد. 2- تخم انبه: آنرا خشک کرده و 
بخورید 3- مصرف  روز  در  دوبار  و  پودرنمائید 
تربچه 4- شلغم 5- خوردن کدو  6- زنجبیل: 

نصف قاشق چایخوری از آب زنجبیل تازه را بایک 
قاشق چایخوری آبلیموی تازه ونعنا و یک قاشق 
عسل ترکیب کنید ۷- مصرف پیاز : آن را درآب 
رنده و میل کنید 8- مصرف علف: تنقیه آب علف 
دیواره روده را از مدفوع پاک میکند مرحله عادی 
تنقیه با آب ولرم میباشد 9- دانه کنجد: آن را 
در پانصد میلی گرم آب بجوشانید تا به شکل 

یک شیرینی دربیاید  )خمیر(.

یادداشت

تزریق منابع، تجویز دولت 
برای اشتغال بیمار
* علی پور

 96 تابستان  در  بیکاری  نرخ  آمار،  مرکز  سوی  از  اعالم شده  آمار  طبق 
به11/۷درصد رسیده است. طبق اصول 3، 28 و 43 قانون اساسی، وظیفه 
حاکمیت است اشتغال مردم را آن طور که می خواهند تأمین کند. در همین 
راستا، دولت های مختلف طرح هایی را جهت رفع معضل بیکاری و رونق اشتغال 
کشور در دستور کار خود قرار داده اند که می توان به: طرح های خوداشتغالی، 
اشتغال ضربتی و بنگاه های زودبازده و... اشاره کرد. اما سؤال اینجاست که 
آیا واقعاً راه حل معضل بیکاری، تزریق منابع است؟ اگر هست، چرا طی این 
سال ها که چندین دولت بر روی کار آمده اند این معضل همچنان بر جای خود 
باقی است؟دولت های یازدهم و دوازدهم طرح هایی را برای رفع معضل بیکاری 
ارائه داده اند که تمامی آن ها تزریق منابع را برای رفع این معضل دنبال می کند. 
ازجمله این طرح ها می توان به موارد زیر اشاره کرد: حمایت از بنگاه های کوچک 
و متوسط -برنامه اشتغال فراگیر شامل طرح تکاپو، طرح کاج و...- طرح اشتغال 
امید و تخصیص اعتبار برای اشتغال در بودجه کشور. در این طرح ها، دولت طی 
شرایطی وام در اختیار مردم و واحدهای تولیدی قرار می دهد؛ اما این طرح ها به 
جای ان که معضل را حل کنند، نتیجه عکس گذاشته و به دلیل شرایط دریافت 
و بازپرداخت وام ها باری هم بر روی دوش مردم گذاشته است.با توجه به آن 
چه بیان شد، به نظر می آید تزریق منابع راه حل این معضل نیست و باید به جای 
آن، فضای کسب وکار کشور سامان بخشی شود و لکوموتیوهای اقتصادی 
موردتوجه قرار گیرند و راه حل هایی جایگزین طرح کنونی دولت، منظور گردد 
در ایران شرایط نامطلوب فضای کسب وکار، نتایجی هم چون ریسک باالی 
فعالیت های اقتصادی، فقدان ضمانت های حقوق مالکیت، قوانین پیچیده و ضد 
تولید، فقدان رقابت، عدم کارایی نهادها، وجود فرهنگ نامناسب برای تولید و 
ناکارآمدی زیرساخت های حمل ونقل و ارتباطات و انرژی را به همراه داشته 
است.در این بخش راه حل هایی پیشنهاد داده می شود که می توان آن ها را 
جایگزین طرح هایی کرد که رویکرد تزریق منابع را دنبال می کنند:1- ایجاد 
بازار مصرف برای محصوالت تولیدی: درواقع با ایجاد بازار مصرف، خودبه خود 
تقاضا برای کاال بیشتر و با رشد تقاضای شغل نیز ایجاد خواهد شد.2- الگو قرار 
دادن برنامه های کشورهای دیگر برای رفع معضل بیکاری به طور صحیح: 
درواقع طرح ها و برنامه هایی که به تقلید از غرب برای کشور استفاده می شود، 
طرح هایی هست که متناسب با شرایط فرهنگی و اقلیمی غربی ها است و نباید 
کورکورانه به تقلید از برنامه های آن ها پرداخت و  باید نیاز کشور را شناسایی و 
برنامه ای متناسب با شرایط اقلیمی و فرهنگی سیاسی کشور و صدالبته قابل اجرا 
ارائه داد.3- تسهیل و اصالح قوانین حاکم بر فضای کسب وکار: با اصالح 
قوانین و تسهیل کار در بازار کشور، هم تولیدکننده داخلی تمایل به کار و تولید 
داشته و همچنین سرمایه گذار خارجی ترغیب به ورود به بازار کشور شده و تولید 
و اشتغال دوباره زنده شده و رونق می گیرند.4- توجه خاص به لکوموتیوهای 

اقتصادی جهت افزایش و رونق تولید کشور.

کاریکاتور احسان گنجی داده نما، آوای خراسان جنوبی عکس: سعید سجادی 

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

عضو معتبر اتحادیه   مسئول: دستگردی
دفتر : توحید21 ، نبش نبوت 21 ، پالک 105
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 برگزاری مسابقات هنرهای فردی و زورخانه ای کارگران کشور در بیرجند

گروه خبر-این مسابقات با حضور 11 استان در گود زورخانه ولی عصر روستای حاجی آباد بیرجند برگزار شد. در این مسابقات 90 ورزشکار از استان های تهران، فارس، مرکزی، 
مازندران، اصفهان، همدان، کرمان، یزد و خراسان  شمالی، رضوی و جنوبی در ماده های چرخ تیز، چرخ چمنی، میل بازی، سنگ، کباده و مرشدی باهم رقابت کردند. گفتنی 

است؛ نخستین دوره از مسابقات هنرهای فردی و زورخانه ای قهرمانی کشور نیز شهریورماه 95 به میزبانی خراسان جنوبی در گود  زورخانه ولی عصر)عج( حاجی آباد برگزار شد.

استاندار و  با حضور  برکت  دبستان 12 کالسه   *
مسئوالن اجرایی در طبس به بهره برداری رسید

*  رزمی کاران استان در مسابقات قهرمانی کشور که به 
میزبانی مازندران برگزار می شود، حضور پیدا می کنند.  
*  جشنواره قرآنی کودک و نوجوان در استان برگزار شد.
* پیاده روی 10 هزار نفری آدینه در بیرجند برگزار شد.

قول مساعد معاون وزیر برای تکمیل 
مجتمع ورزشی کارگران فردوس

سربازی-مدیر عامل صندوق بازنشستگی کشوری 
و سرپرست دفتر حقوقی وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی با سفر به شهرستان فردوس ضمن بازدید 
از مجتمع در دست احداث ورزشی کارگران در جلسه 
کمیته اشتغال و سرمایه گذاری این شهرستان شرکت 
کرد.به گزارش خبرنگار ما تقی زاده در این جلسه 
این مجتمع  اعتبار  قول مساعد داد مشکل کمبود 
که چندین سال است بدلیل کمبود اعتبار در مرحله 
فنداسیون متوقف شده را هر چه سریعتر حل کند

افتتاح اولین همراه سرای بیمار کشور
 در خراسان جنوبی

اولین همراه سرای بیمار در کشور با حضور تقی زاده 
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بیمارستان 
میالد بیرجند به بهره برداری رسید. معاون بیمارستان 
میالد بیرجند گفت: این همراه سرا شامل 2 سوئیت 

عمومی 70 متری و 11 سوئیت 50 متری است

خرید دارو برای نیازمندان 
از محل موقوفات اداره اوقاف طبس

پیشه ور - رئیس اوقاف طبس از اجرای طرح مهر 
تندرستی از ۳ بهمن با هدف کمک رسانی به دارو و 
درمان بیماران از محل موقوفات خبر داد و گفت: در 
راستای این طرح مبلغ ۸5 میلیون وششصدهزار تومان 
جهت دارو و درمان نیازمندان با مدیریت مشترک 
اوقاف و بیمارستان طبس، موسسات خیریه، بهزیستی 
مراجعات متفرقه اقدام گردید. حجت االسالم دادخدا 
خدایی ادامه داد : این طرح در  راستای کمک به بیماران 
نیازمند، تامین دارو، درمان و هزینه های بستری با 
اجرای نیات از محل موقوفات در طبس اجرا می شود.  

برگزیدگان ششمین جشنواره شعر فجر 
خراسان جنوبی معرفی شدند

گروه خبر-طی مراسمی از برترین های ششمین جشنواره 
شعر فجر با حضور مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
استان، فرماندار و امام جمعه خوسف تجلیل شد.محبی 
از دبیرخانه دائمی شعر فجر در خوسف خبر داد و افزود:با 
توجه به روح فرهنگی و هنری حاکم بر این منطقه 
دبیرخانه دائمی این جشنواره در خوسف مستقر شد و 
همه ساله این جشنواره به صورت استانی در ایام مبارک 
دهه مبارک فجر در این شهرستان برگزار خواهد شد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان 
جنوبی گفت: طرح های توسعه کویرتایر، کاشی 
چون  گیرند  قرار  حمایت  مورد  ریسندگی  و 
می تواند اشتغال زیادی برای استان داشته باشد. 
داوود شهرکی در کارگروه تخصصی اشتغال 
که با حضور وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی 
در  صنعتی  واحد   47 کرد:  اظهار  بود  همراه 
خراسان جنوبی با اعتبار 60 میلیارد تومان در 
سامانه کارا ثبت نام کردند. وی با بیان اینکه 
رونق  تسهیالت  تومان  میلیارد   500 بر  بالغ 
شده  پرداخت   96 و   95 سال های  در  تولید 
واحد  و 500  گذشته  سال  در  واحد  که 470 
امسال از این تسهیالت برخوردار شدند افزود: 
استان خراسان جنوبی از ظرفیت معدن خوبی 
برخوردار بوده که باید سرمایه گذاری در استان 
صورت گیرد. رئیس صنعت، معدن و تجارت 
خراسان جنوبی گفت: 50 هزار بافنده در استان 
هزار   5 تنها  که  دارد  وجود  جنوبی  خراسان 
بیمه هستند.  تعداد تخت پوشش  این  از  نفر 

ربیعی: ۹ میلیون نفر از جوانان
وارد بازار کار نشدند

 9 گفت:  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  وزیر 
میلیون نفر دهه شصتی باید در دهه ۸0 وارد 
امر محقق نشد و  این  اما  بازار کار می شدند 
باید فکری به حالشان بشود. علی ربیعی گفت: 
جنوبی  خراسان  استان  در  انسانی  ظرفیت 
نشان می دهد که افراد، علما و نخبگان زیادی 
پرورش داده شده و با وجود مشکالت زیادی 
که دارد اما باز به دلیل فرهیختگی این استان، 
ایستاده است.وزیر تعاون، کار و رفاه  پا  روی 
اجتماعی با بیان اینکه در دستگاه های اجرایی 
گزارش های خوبی در خراسان جنوبی مطرح 
می شود و امیداوریم تعداد مدیران زن استان 
بیشتر شوند اظهار داشت: این 5 سال سال های 
اساسی برای کشورمان است چون 40 سالگی 
ما  سالگی   40 برای  دشمن  و  است  انقالب 
برنامه ریزی کرده و از سویی دیگر اگر بخواهیم 
و نخواهیم سیاست های غلطی بر کشور طی 
بخشی  که  ما  خاک  بر  فشارهایی  که  شده 
حاصل از خشکسالی بوده رخ داده است. وی 
تومان  میلیارد  هزار   20 امروز  اینکه  بیان  با 

در اختیار داریم اظهار داشت: معیار ما توسعه 
اشتغال است و سهمی که در استان خراسان 
است.  تومان  میلیارد  شده 49۳  دیده  جنوبی 
وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی اظهار داشت: 
باید روی معدن، سنگ و حمل و  در طبس 

نقل سرمایه گذاری کنیم و در صنایع دستی، 
گیاهان دارویی، صنایع جانبی و خدمات مولد 
باید در استان خوب ببینیم و برنامه منسجم 

روی فقر استان در نظر گرفته شود.

قالی بافان  بیمه  به سهمیه  نفر   ۵۰۰
خراسان جنوبی افزوده شد

رئیس سازمان تامین اجتماعی کشور گفت: به 
زودی سهمیه بیمه قالی بافی به تعداد 500 نفر 
افزوده شده و ۳00 وام برای مستمری بگیران 
سید تقی  می شود.  محقق  جنوبی  خراسان  در 
نوربخش هم افزود: 50 درصد خراسان جنوبی 
هستند.  اجتماعی  تامین  بیمه  پوشش  تحت 
نوربخش افزود: در خراسان جنوبی یک بیمارستان 
مجهز به نام میالد افتتاح شد و فردا شاهد توسعه 
مرکز اجتماعات تاسیسات جانبی آن خواهیم بود 
در شهرستان قاین نیز آغاز عملیات توسعه مرکز 
درمانی قاین و یک مرکز درمانی در شمال شهر 
بیرجند در بودجه سال آینده پیش بینی می شود. 

“شستا” در استان
خراسان جنوبی سرمایه گذاری کند

نماینده مردم شهرستان های فردوس، طبس، 
بشرویه، سرایان در مجلس شورای اسالمی 
جنوبی  خراسان  در  شستا  اینکه  بر  تأکید  با 

در  جمعیت  نرخ  گفت:  کند  گذاری  سرمایه 
مهاجرت ها  چون  شده  ثابت  انتخابیه  حوزه 
به دلیل بیکاری رقم خورده است. محمدرضا 
امیرحسنخانی نیز اظهار  کرد: با وجود همه 
پتانسل هایی که در خراسان جنوبی داریم اما 
نیست  خوب  زیاد  استان  در  اشتغال  اوضاع 
و  بوده  سنگ  زغال  معادن  که  طبس  در  و 
زغال شویی می کنند روستاهای اطراف دچار 
کمبود آب شده که کسی هم پاسخگو نیست 
زغال شویی  آب صرف  لیتر  چندین  روزانه  و 
منطقه  آب  شدن  کم  باعث  که  می شود 
شده است. وی افزود: نرخ جمعیت در حوزه 
و  است  منفی  بشرویه  و  فردوس  سرایان، 
ثابت است  نرخ جمعیت  تا 95  از  سال 90 
وجود  بیکاری  و  داریم  را  مهاجرت ها  چون 
بشرویه  فردوس،  مردم طبس،  نماینده  دارد. 
این  برای  باید کاری  و سرایان گفت: شستا 
منطقه انجام دهد از طرفی بیمه قالی بافان را 
هم نداریم و در استان دچار مشکل هستیم. 

عمده مشکل استان
نارضایتی قشر کارگری است

نماینده مردم قاین و زیرکوه در مجلس شورای 
اسالمی نیز در این جلسه اظهار داشت: عمده 
مشکل استان در حال حاضر نارضایتی قشر 

کارگری است و در فوالد مشکالت وجود دارد 
و  در کارخانجات نیمه تعطیل مشکالت وجود 
دارد.فرهاد فالحتی گفت: تعداد زیادی تحت 
انتظار  خط  پشت  و  بوده  بهزیستی  پوشش 
برنامه  و  است  زیاد  خدمات  دریافت  برای 
جامع توسعه ای برای خراسان جنوبی به عنوان 
پایلوت انتظار داریم که وجود داشته باشد و  در 
مشکالت  نشود  توجه  اگر  مهاجرت  موضوع 

زیادتری پیش رو خواهد بود.

مهاجرت ۶ هزار نفری
در نهبندان بر اثر خشکسالی

نماینده مردم نهبندان و سربیشه در مجلس 
سال   4 مدت  در  گفت:  اسالمی  شورای 
نهبندان  شهرستان  نفردر  هزار   6 گذشته 
اند.نظر  کرده  مهاجرت  خشکسالی  دلیل  به 
سال   4 مدت  در  داشت:  اظهار  هم  افضلی 
کوچ  نفر  هزار   6 نهبندان  جمعیت  گذشته  
بیان  با  اند.وی  شده  خالی  مرزها  و  کردند  

اینکه 1۸ سال با خشکسالی روبرو هستیم و  
امسال تا این زمان در نهبندان باران  نباریده  
افزود: درصد بیکاری ما 16 درصد در نهبندان 
است.  درصد   ۳0 نظر  به  اما  شده  اعالم 
نماینده مردم نهبندان و سربیشه در مجلس 
شورای اسالمی گفت: بعد از سفر رهبری آن 
چنان که باید  کاری در نهبندان انجام نشد 
شدن   تخلیه  حال  در  مرز  دهم  می  تذکر  و 
است که باید  توجه ویژه داشته باشید. وی 
بیان داشت:مشکالت عشایر و روستاییان  را 
باید حل کنیم و حتی خود ادارات تعاون در 
شهرستان  نهبندان  وضعیت مطلوبی ندارد .

وضعیت اشتغال
در خراسان جنوبی مناسب نیست

نماینده مردم شهرستانهای بیرجند درمیان و 
بیان  با  اسالمی  شورای  مجلس  در  خوسف 
اینکه شرکت شستا در استان بیشتر سرمایه 
مداری کند،گفت: وضعیت اشتغال در خراسان 
جنوبی خوب نیست و با سیل زیادی جوانان 
حجت  هستیم.  مواجه  بیکار  کرده  تحصیل 
کرد:  اظهار  عبادی  باقر  محمد  االسالم 
امیدواریم این سفر مقام عالی وزارت  سفری 
خوب و آثار  مفیدی برای مردم استان داشته 
متدین،  استان  این  مردم  افزود:  وی  باشد. 
انقالبی و والیتمدار بوده  وحضور آنها در همه 
صحنه ها  دیده می شود و عالوه بر این امر در 
خراسان جنوبی وجود  نیروی انسانی باال همراه  
این استان  را در جایگاه باالتری قرارداده است.

نماینده مردم شهرستانهای بیرجند درمیان و 
خوسف در مجلس گفت: وجود نیروی انسانی 
ماهر و تحصیل کرده  موجب شده خراسان 
سالهای  در  کشور  استان  ترین  امن  جنوبی 
هایی  چالش  افزود:   باشد.عبادی  متمادی 
در  گذاران   سرمایه  برخی  است  ممکن  که 
استانها با آن مواجه باشند در این استان مواجه 
نیستندوی بیان داشت: هتل کویر  چند سالی 
است بالتکلیف است  که یا آنرا صندوقهای 
بازنشستگی بسازند یا بخش خصوصی بسازند 
و از حالت بالتکلیفی خارج شود و در سرمایه 
گذاری که بیشتر سرمایه در دست این وزارت 

خانه است سرمایه گذاری کنند.

تبلیغات  هماهنگی  شورای  غالمی-رئیس 
اسالمی استان خراسان جنوبی از اعالم مسیرهای 
راهپیمایی 22 بهمن در مراکز شهرستان های 
استان خراسان جنوبی خبر داد. حجت االسالم 
 22 روز  برنامه های  تشریح  به  مالیی  احمد 
بهمن پرداخت و اظهار کرد: مسیر راهپیمایی در 
شهرستان های استان مشخص شده است و تدابیر 
الزم برای برگزاری هر چه باشکوه تر برگزار شدن 
این مراسم اندیشیده شده است.وی افزود: در مرکز 
استان راهپیمایی از ساعت 9 صبح آغاز خواهد شد 
و مردم غیور خراسان جنوبی می توانند با حضور 
در میدان شهدای بیرجند که شروع مراسم است 
شرکت کنند.رئیس شورای هماهنگی تبلیغات 
اسالمی افزود: راهپیمایی 22 بهمن در بیرجند از 
میدان شهدا شروع شده و جمعیت در ادامه مسیر 
از میدان ابوذر، خیابان ارتش و خیابان پاسداران 
عبور می کنند و در انتها با تجمع در میدان قدس 
و سخنرانی آیت ا... رئیسی تولیت آستان قدس و 
نماینده مردم خراسان جنوبی در مجلس خبرگان 

رهبری این مراسم به پایان می رسد.مالیی افزود: 
در شهرستان نهبندان نیز مسیر راهپیمایی 22 
عاشوراخانه،  میدان  از  بهمن  ساعت 9 صبح 
خیابان قائم شرقی، میدان شهدا، خیابان شهدا 
و میدان امام خمینی )ره( است.وی بیان کرد:  
قاینات ساعت  مسیر راهپیمایی در شهرستان 
از سه راه مسجد جامع به سمت  9:۳0 صبح 
خیابان امام خمینی)ره(، میدان شیرازی، خیابان 
شیرازی، خیابان شهید امین زاده، میدان هفتم 
تیر، خیابان شهید رجایی و مصلی نماز جمعه 
است.رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی 
خراسان جنوبی اظهار کرد: راهپیمایی 22 بهمن 
در شهرستان سرایان نیز ساعت 9 صبح در مسیر 
میدان بسیج، بلوار ولی عصر)عج(، میدان قدس، 
خیابان امام خمینی)ره(، حسینیه سیدالشهدا برگزار 
می شود.مالیی افزود: راهپیمایی در شهرستان 
بشرویه ساعت 9 صبح از مسیر میدان امام خمینی 
)ره( به سمت بلوار انقالب اسالمی و مزار شهدای 
تبلیغات  گمنام است.رئیس شورای هماهنگی 

اسالمی استان یادآور شد: در شهرستان فردوس 
راهپیمایی ساعت 9 صبح در مسیر میدان انقالب، 
چهار راه شهیدان پارسا، خیابان امام خمینی)ره(، 

میدان 15 خرداد، خیابان مدرس و مصلی امام 
خمینی)ره( انجام می شود.وی بیان کرد: مسیر 
راهپیمایی 22 بهمن در سربیشه ساعت 9:۳0 
صبح از میدان امام خمینی)ره( به سمت میدان 

17 شهریور، میدان بسیج، میدان صاحب الزمان 
میدان  طالقانی،  میدان  آبان،  میدان 1۳  )عج(، 
امام خمینی)ره( و مهدیه سربیشه است.مالیی 

گفت: در شهرستان زیرکوه و در شهر حاجی آباد 
مسیر راهپیمایی ساعت 9 صبح از سه راه آبیز به 
سمت فلکه آیت ا... فقیه خواهد بود.رئیس شورای 
هماهنگی تبلیغات اسالمی استان بیان کرد: مسیر 

 9:۳0 ساعت  طبس  شهرستان  در  راهپیمایی 
صبح در مسیر میدان انقالب )جلوی باغ گلشن( 
به طرف میدان امام خمینی)ره( و انتهای میدان 
امام خمینی )ره( است.مالیی افزود: در شهرستان 
درمیان و شهر اسدیه نیز مسیر راهپیمایی ساعت 
9 صبح از میدان شهید حمزه ای آغاز و در مسیر 
امام  میدان  و  ابوذر  میدان  رضا)ع(،  امام  بلوار 
مسیر  کرد:  تصریح  می یابد.وی  ادامه  رضا)ع( 
راهپیمایی در شهرستان خوسف ساعت 9 صبح 
از مسیر میدان امام خمینی)ره( به سمت بلوار 
خیابان  قهرمان،  شهید  میدان  بهشتی،  شهید 
شهید مطهری، آرامگاه ابن حسام و مسجد جامع 
انجام می شود.رئیس شورای هماهنگی تبلیغات 
ا... اظهار کرد: مراسم گلبانگ  استان  اسالمی 

اکبر و نور افشانی نیز در شب 22 بهمن ساعت 
و  شریف  مردم  توسط  استان  سراسر  در   21
انقالبی استان از پشت بام منازل انجام می شود 
که این مراسم در مرکز استان از ساعت 1۸:۳0 
در محل امام زادگان باقریه شروع خواهد شد.

اخبار کوتاه

حوادث استان

سالن عالمه فرزان در کمترین زمان 
ممکن بازسازی و تجهیز شود

گروه خبر- مدیرعامل سازمان آتش نشانی شهرداری 
بیرجند گفت:” ساعت 5 و 1۳ دقیقه دیروز، حریق به 
این سازمان اعالم و دو دقیقه بعد نیروها از نزدیکترین 
ایستگاه در خیابان سجادشهر، به محل حادثه اعزام 

شدند.حسینی افزود:شدت آتش سوزی به حدی بود 
که فرمانده عملیات درخواست نیروی کمکی کرد و 
بالفاصله از 5 ایستگاه دیگر نیروها اعزام شدند.وی 
افزود: 20 نیروی آتش نشان با  6 دستگاه خودروی 
سنگین، یک دستگاه باالبر و دو دستگاه تانکر آبرسان 
پشتیبان، کار اطفای حریق را از چهار نقطه شروع 
کردند و حریق را در 5۸ دقیقه خاموش کردند. در پی 
وقوع این حادیثه، استاندار خراسان جنوبی در تماس 
تلفنی با مدیرکل فرهنگ و ارشاد استان از کم و کیف 
و چگونگی حادثه حریق سالن عالمه فرزان اداره کل 
اگاه شد.وی ضمن تاکید بر بازسازی هرچه سریع 
تر و با قید فوریت این پروژه با عنایت به اینکه نام 
عالمه فرزان بر تارک این سالن می درخشد، گفت: 
عالمه فرزان از مفاخر و مشاهیر این خطه هستند 
و از طرفی دغدغه بجا و ارزشمند اهالی فرهنگ و 
هنر استان در خصوص بهره مندی از این ظرفیت 
هنری شایسته است بنابراین در اولین فرصت ممکن 
پس از بررسی های معمول نسبت انعقاد قرارداد و یا 
واگذاری به شرکتهای دارای صالحیت و پیمانکاران 
زبده نسبت به بازسازی و تجهیز این پروژه اقدام شود.

محمد مهدی مروج الشریعه با تاکید بر بازسازی این 
باید  افزود: این پروژه  بازه زمانی  سالن در کمترین 
مجددا در چرخه بهره برداری قرار گیرد.احمد محبی 
مدیرکل فرهنگ و ارشاد خراسان جنوبی هم با اشاره 
به استاندارد بودن سالن و دارا بودن تمام امکانات الزم 
از حسن نظر و مناعت طبع استاندار خراسان جنوبی 
با اشاره به حمایت های استاندار  قدردانی کرد.وی 
خراسان جنوبی مبنی بر حمایت از فعالیت فرهنگی 
و هنری تا مادامیکه در استان هستند، گفت: در اولین 
به  نسبت  بسترسازی الزم  از  پس  ممکن  فرصت 
بازسازی و تکمیل و تچهیز سالن عالمه فرزان بهتر 
از گذشته اقدام می شود.محبی تاکید کرد: این نوید را 
به هنرمندان عزیز استان میدهم که با تمام توان پای 

بهسازی و تجهیز این پروژه خواهم ایستاد.

»خطبه های آدینه«
بایستیم/  انقالب  و  اسالم  شجره  پای 

راهپیمایی ۲۲ بهمن تماشایی خواهد بود
با اشاره به  نماینده ولی فقیه و امام جمعه بیرجند 
اینکه نباید تحت تاثیر بازی هایی که استکبار بر سر 
ما درآورده است قرار گیریم، افزود: به دنبال لیبرال 
دموکرات غرب نروید و مردانه بایستید که جلوه آن 
در 22 بهمن راهپیمایی تماشایی خواهد بود. عبادی 
در خطبه های نماز جمعه اظهار کرد: تمام اقدامات 
این است که فرصت  برای  لیبرال دموکرات غرب 
فکر کردن را از جامعه بشر بگیرند و به افتضاحات 
خود سرپوش بزنند، گفت: با نیرنگ های مختلف 
و سرگرم  لعب  و  لهب  به  و سرگرمی  شرب خمر 
کردن طبقات مختلف به ثروت و فقر و ایجاد تفرقه 
و نزاع میان ملت ها و مذهب ها برای این است که 
بقای آنان در این است که فرصت فکر کردن را در 
مسائل اصلی از مردم بگیرند. وی بیان کرد: اگر توفیق 
پیدا کردیم و با انقالب بمانیم خدا با ما خواهد بود 
اما اگر به نیرنگ باشیم رسوا و شکست می خوریم 
ولی اسالم رسوا نمی شود و شکست نمی خورد.

برای  مردم  از  طبس  جمعه  امام  دعوت 
حضور گسترده در راهپیمایی ۲۲ بهمن

امام جمعه طبس گفت: به برکت و شکرانه این نعمت 
بزرگ انقالب اسالمی در روز 22 بهمن امسال با 
حضور گسترده در سراسر کشور در راهپیمایی این 
روز شرکت بکنیم و مشت محکم به دهان دشمنان 

مخصوصا دهان گشاد ترامپ دیوانه بزنیم.
اقتدار،امنیت،وحدت و همبستگی ملت ایران 
در ۲۲ بهمن به نمایش گذاشته می شود

حجت االسالم عباسعلی خزائی امام جمعه نهبندان 
گفت: در ایام دهه فجر، ملت ایران تجدید عهد با 
آرمان های انقالب اسالمی نموده اند و با حضور 
خود در مراسمات و به ویژه راهپیمائی 22 بهمن که 
از اهمیت خاصی برخوردار است اقتدار،امنیت،وحدت 
و همبستگی خود را باری دیگر به نمایش خواهند 
مقام معظم رهبری 22  تعبیر  به  گذاشت چرا که 

بهمن امسال تماشائی خواهد بود.
حضور مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن ،مشت 
است نظام  بدخواهان  دهان  بر  محکمی 

قاین  جمعه  امام  رحمانی  علی  االسالم  حجت  
گفت:حضور پرشور مردم در راهپیمایی22بهمن، با 
توجه به اغتشاشات اخیر در کشور ، مشت محکمی 

بر دهان بدخواهان نظام و انقالب خواهد بود.
یک  یعنی  انقالب  از  قدرشناسی  معنای 
بهمن  ۲۲ راهپیمایی  در  باشکوه  حضور 
فردوس  جمعه  امام  بابایی  االسالم  حجت 
پیدا  معنا  زمانی  انقالب  از  شناسی  گفت:قدر 
میکند که مردم در صحنه هایی که انقالب از ما 
انتظار داردحضور یابند وبرای همین مردم در 22 
بهمن در خانه نمانند وهمه هرچه باشکوه تر در 

راهپیمایی مانند هرسال شرکت کنند.

تازه های ورزشی استان

 بهره برداری از 13 پروژه
 با اعتبار946 میلیون تومان درفردوس 

سربازی-درهشتمین روز از دهه مبارک فجر انقالب 
اسالمی 1۳ پروژه خدماتی و کشاورزی با اعتبار بیش 
از 946 میلیون تومان درفردوس با حضور مسئوالن 
به بهره برداری رسید. 11 پروژه برق رسانی شامل: 
احداث  فرسوده،  چراغهای  تعویض  شبکه،  اصالح 
شبکه فشار ضعیف و متوسط با 64۳ میلیون تومان 
به بهره برداری رسید.همچنین درادامه استخر ذخیره 
آب موتور پمپ کشاورزی چمن اسالمیه با ظرفیت 7 
هزار متر مکعب و 170 میلیون از محل اعتبارات دولتی 
و خودیاری مردم افتتاح شد.طرح آبیاری تحت فشار 
موتور پمپ کشاورزی سجادیه با اعتبار 1۳۳ میلیون و 
400 هزار تومان درسطح 16 هکتاردر روستای سرند 

نیز با حضور مسئوالن به بهره برداری رسید.

توسعه مشاغل در روستاها با همکاری 
وزارت رفاه و صندوق کار آفرینی امید

غالمی-واعظ مهدوی مدیر عامل صندوق بیمه اجتماعی 
کشاورزان روستاییان و عشایر کشور عصر پنجشنبه  در 
از توسعه مشاغل در  تعاون  اداره کل  سالن جلسات 
روستاها با همکاری وزارت رفاه و صندوق کار افرینی 
امید خبر داد و ابراز امیدواری کرد :که صندوق بیمه با 
همکاری صندوق کار افرینی امید بتوان در روستاها با 
استفاده از ظرفیت و توانمندی همان روستا شغل ایجاد 
کرد.گفتنی است اشرفی سرپرست اداره کل تعاون کار و 
رفاه اجتماعی هم بر تعامل با صندوق بیمه تاکید کرد .

برگزاری جلسه هماهنگی مسابقات 
تیراندازی با کمان کشور در استان

دادرس مقدم-مسابقات کشوری تیراندازی با کمان 
کشور اوایل اردیبهشت سال 97به میزبانی خراسان 
باید  گفت:  پور  افضل  شود.  می  برگزار  جنوبی 
جهت برگزاری این رویداد مهم کشوری امکانات 
و تجهیزات مورد نیاز مورد بررسی قرار گیرد تا این 

مسابقات به بهترین نحو ممکن برگزار شود.

مسابقات قهرمانی پینگ پنگ پیشکسوتان 
خراسان جنوبی

مسابقات  فجر،  دهه  گرامیداشت  غالمی-بمناسبت 
پیشکسوتان خراسان جنوبی  پنگ  پینگ  قهرمانی 
استان و شهرستان  پینگ پنگ  با همکاری هیات 
ایام  با هدف گرامیداشت   ، بیرجند برگزار می شود. 
مسابقات  استان  پنگ  پینگ  هیات  فجر،  دهه  ا... 
قهرمانی پینگ پنگ پیشکسوتان ویژه آقایان و اعزامی 
کند. می  برگزار  را  کرمانشاه  کشوری  مسابقات  به 
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طرح توسعه کارخانه کویرتایر اشتغال زیادی به همراه دارد

مسیرهای راهپیمایی ۲۲ بهمن در خراسان جنوبی اعالم شد

عکس:میری

آئین دومین رکوردزنی شکستن اجسام سخت همزمان با 
هشتمین روز از دهه فجر”یادبود شهید محسن حججی” 
به  شد.  برگزار  کویرتایر  شرکت  در  مسئوالن  حضور  با 

گزارش خبرگزاری تسنیم از بیرجند، همزمان با هشتمین 
روز از دهه فجر دومین رکوردزنی شکستن اجسام سخت 

در شرکت کویرتایر برگزار شد.شکستن 2 تن سنگ مرمر 
با دست توسط سن سی مصطفی بکتاش در محل شرکت 
کویرتایر انجام شد.این مراسم به همت مدرسه کیوکوشین 

سرپرستی  به  و  بیرجند  بسیج  ذوالفقار  ماتسوئی  کاراته 
رجب زاده و جعفری و به مربیگری ترابی و اکبری انجام شد.

دفتر  همت  با  بیرجندی  بانوان  توانمندیهای  نمایشگاه 
ورزشی  و  اجتماعی  فرهنگی،  سازمان  و  بانوان  امور 
سایر مسئوالن  و  فرماندار  باحضور   , بیرجند  شهرداری 

ناصری  شد.  افتتاح  از  غرفه   ۳0 از  بیش  با  شهرستان 
به  کرد:  اظهار  فجر  مبارک  دهه  ایام ا...  تبریک  با 

شهرداری بیرجند توصیه شد با توجه به امکانی که در 
را  غرفه  یک  حداقل  روزها  بازار  مخصوصاً  دارد  اختیار 
تولیداتی  و  به مشاغل خانگی خانواده ها  بازار روزها  در 

که دارند اختصاص دهند و اگر این اتفاق بیفتد عرضه 
می شود. انجام  بیشتری  کیفیت  با  و  کاال  مستقیم 

آیین دومین رکوردزنی شکستن 
اجسام سخت در بیرجند

نمایشگاه توانمندی های
 بانوان افتتاح شد

عکس:کاربرعکس:زارع
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 امام باقر علیه  السالم فرمودند :
المؤمُن أْصلَُب مِن الَجبِل، الَجبُل یُْستََقلُّ مِنه، والمؤمُن ال یُْستََقلُّ مِن ِدینِه َشيٌء

مؤمن از کوه سخت تر است. از کوه کم  می  شود اما از دین  مؤمن چیزی  کاسته نمی  گردد.
)کافی : ج2 ، ص241 ، ح37(

هتل سپهر بیرجند یک ساله شد 
            عکس ها : کاری 

نسرین کاری- هتل سپهر بیرجند در بهمن سال 1395 فعالیت خود را آغاز کرد. 
این هتل دارای دو ساختمان مجزا می باشد. ساختمان اقامتی هتل سپهر در دو 
طبقه بنا شده و دارای 26 باب اتاق و سوئیت است. ساختمان رفاهی هتل سپهر 
بیرجند که در مجاورت ساختمان اقامتی واقع شده، دارای شش طبقه است و 
برای رفاه هر چه بیشتر میهمانان گرامی مجهز به برخی تجهیزات ورزشی و تاالر 
نیز می باشد. همچنین هتل سپهر از لحاظ موقعیت مکانی در خیابان جمهوری 
اسالمی قرارگرفته و در فاصله 2 کیلومتری تا قلعه یا دژ بیرجند که بزرگ ترین 

بنای تاریخی شهر است، واقع شده است.
جشن تولد هتل سپهر با حضور میهمان ها برگزار شد

پنجشنبه شب تولد یک سالگی هتل سپهر بیرجند با حضور برخی از مسئوالن 
استان، هنردوستان و جمعی از همشهریان حوزه گردشگری برگزار شد. 

مدیر هتل سپهر بیرجند در مراسم تولد یک سالگی این هتل گفت: ساخت این 
پروژه از سال 89 آغاز  و حدود 40 اتاق و امکان پذیرایی از  120 نفر میهمان را 
دارد. سید محمد آذرکار بیان کرد: این مجموعه دارای استخر، سونا و جکوزی، 4 
تاالر پذیرایی میهمان، رستوران تابستانه، پارکینگ اختصاصی، کافی شاپ و چند 
فروشگاه برای عرضه محصوالت بومی استان است. وی خاطرنشان کرد: زمانی که  
مسافری به بیرجند و خراسان جنوبی می آید اینجا را نه به اسم و نام من بلکه به 
نام سرزمین خراسان جنوبی می شناسد و الزم است میهمان نوازی به نحو احسن 
انجام شود تا مهر تایید میهمان نوازی را به پرونده استان بزند. آذرکار در خصوص 
اینکه در مباحث اسالمی عزت و احترام به مسافر تاکید شده  است، افزود: این 

زمان می توانیم الگویی برای مسلمانی خود باشیم. 
عرفا و بزرگان در ارتباط با احترام به مسافر مطالب مهمی بیان کرده اند

مدیر هتل سپهر با نام بردن از تذکره اولیای عطار نیشابوری تاکید کرد: عرفا و بزرگان 
 در ارتباط با احترام به مسافر مطالب بسیار مهمی را مطرح کرده اند در جایی که 

می گوید هر کس به این سرا آمد نانش دهند و از ایمانش نپرسند.
وی ادامه داد: کار میهمان نوازی یکی از ویژگی های شاخص مراکز اقامتی است 
که علیرغم مشکالتی که در پی دارد انرژی مثبتی از میهمان به میزبان می رسد. 
وی با اشاره به اینکه مسافری که به استان می آید دارای انتظارات متفاوت، خلق 
و خوی مختلف و خستگی راه و مشکالت دیگر است، خاطر نشان کرد: میزبان 
باید همه این ها را به جان بخرد و با گشاده رویی میزبانی کند چون زمانی که 

میهمان به شهر و دیار خود برگردد ما را داوری خواهد کرد.
کارهای عام المنفعه نیازمند همفکری و کمک اقتصادی است

مدیر هتل سپهر بیرجند تاکید کرد: کارهای عمومی و عام المنفعه نیازمند 

همفکری، کمک های مالی و اقتصادی است  و همدلی ها و همراهی ها بار 
سنگین این مسئولیت را سبک تر می کند. 

وی اظهار کرد: مشکالت در حوزه گردشگری و هتل داری در خراسان جنوبی 
فراوان است، بنابراین مساعدت و همیاری همه شهروندان ، مسئوالن، تصمیم 

گیران و تصمیم سازان را می طلبد. 
آذرکار بیان کرد: در این راستا اگر این امکانات از طریق هتل ها و مراکز اقامتی انجام 
 شود، عاملی خواهد شد تا به قدر وسعت و نیاز استان از امکانات استفاده کنند.

وی صحبت هایش را با این شعر وحشی بافقی به پایان برد :
پروانه بر آتش زند از بهر تو خود را            ای شمع تو هم حرمت پروانه نگه دار

هتل سپهر یک مجموعه پویا و زنده است
فرماندار بیرجند هم در این مراسم  بیان کرد: هتل سپهر مجموعه ای پویا و 
زنده است و تولد یک هتل کار زیبایی است.  علی ناصری افزود: با هر معیاری 
که بسنجید هتلداری در جذب گردشگر کار سختی است و اینکه یک مکان 
 آبرومند و حرفه ای برای مسافران در شهرمان داشته باشیم، خیلی مهم است.
وی افزود: رسم است برای افراد ارزشمند یادبود و بزرگداشت می گیرند و این 
زیباست که برای مکان های زیبا و مهم استان هم یادبود بگیریم. وی ادامه داد: 
فعاالن حوزه گردشگری و هتلداری نباید دغدغه ای جز کیفیت باالی کار داشته 
باشند و بیندیشند چگونه می توانند در حیطه کاری شان موفق باشند تا مشکالت 

سرمایه گذاری و گردشگری کمتر شود. 
 فرماندار بیرجند با بیان اینکه فعاالن گردشگری چراغ توسعه استان را روشن کرده اند،
خاطر نشان کرد: این افراد باید حمایت شوند چون یادگارهای تاریخی و فرهنگی 
بسیاری در استان داریم که الزم است گردشگران این آثار و تمدن را ببینند و باید 

از این فرصت ها استفاده کرد.
جشن تولد هتل جزو کارهای اول و آغازگر است

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان هم در جشن تولد هتل 
سپهر بیرجند ضمن نام بردن از اولین کسانی که مدرسه دایر کردند، اولین آب شرب 
لوله کشی و اولین دانش آموختگان مدرسه شوکتیه افزود:  اگر انسان های آغازگر 
 نبودند ما االن چیزی نداشتیم، جشن تولد هتل جزو کارهای اول و  آغازگرست. 
 حسن رمضانی ادامه داد: برای اینکه شهر بدرخشد و شرایط فرق کند، الزم است به قیمت
 رنج و تالش فضای بهتری مهیا شود و مدیریت هتل سپهر این کار مهم را انجام داد.
وی یادآور شد: درک این مطلب که هتلداری در بیرجند صرفه اقتصادی ندارد بر 
 کسی پوشیده نیست، بگذریم از سختی و رنج هایی که در این کار متحمل شده اند
این تالش  برای مسئوالن مسئولیت آفرین است. وی ادامه داد: بی تردید محور 
توسعه استان گردشگر است، ما در مسیر گردشگری قرار داریم و انگیزه مدیران 

این حوزه با جد و جهد تاثیر گذار است. 
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان با اشاره به اینکه در 
سال 93 گردشگران خارجی استان 190 نفر بوده، خاطر نشان کرد: در سال 95 

طبق آمار نیروی انتظامی این گردشگران به بیش از 5 هزار نفر رسید.
وی یادآور شد: در حوزه فروش صنایع دستی در سال 93،  )15 روز نوروز( حدود 
139میلیون تومان فروش داشته ایم که این آمار فروش در نوروز گذشته به 700 
میلیون رسید. وی خاطر نشان کرد: با وجود اینکه در قبل از سال 93 هیچ خانه 
 بومگردی در استان فعال نبود، گفت: امروز 20 واحد بومگردی فعال در استان داریم. 
در این مراسم از دانش آموزان دختر دعوت شده به تیم ملی اسکواش که در 
اردوی آماده سازی  بیرجند بسر میبرند و مهمان هتل سپهر می باشند تقدیر به 

عمل آمد  هدایایی به رسم یادبود داده شد.


