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اصل در حقوق اساسی، ثبات 
قانون اساسی است

صفحه 2

انتظار ما از مسئوالن اين است 
که بايد به خدا وابسته باشيد 

صفحه 2

از حمايتی که از روحانی انجام 
داديم پشيمان نيستيم

صفحه 2

ملت  ايران از اخم آمريکا  نهراسيد 
و آن را به شکست کشاند

صفحه 2

امنیت ،بهانه ای جذاب 
برای فرار از مسئولیت !

طی سالهای اخیر وبویژه این ماهها  از بامزه  
ترین افاضات برخی مدیران ، امنیتی جلوه 
دادن بسیاری از مسائل معمولی وپیش 
پا افتاده در جغرافیای خاص استان است 
!خاصه انگاه که پای خبرنگاران هم در 
میان باشد. موضوع انتقال بخشی از پایگاه 
... به مکانی دیگر برخالف قواعد روشن 
نظامی وامنیتی که حاال حتی بچه های 
مدد شرکت   به  ابتدایی هم  دوم  دوره 
درکالسهای اشنایی با اصول پدافند غیر 
عامل درستی آن را زیر سوال می برند. یا 
برداشتن دیوار اراضی مخروبه پادگان در 
مرکز شهر و تحویل آن به  ....  ) ادامه در 

سرمقاله
* امین جم
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هيچ خدمتی باالتر از پياده کردن قانون اساسی نيست/5

سرپرست اداره کل آموزش و پرورش خبر داد:

 خراسان جنوبی تبدیل به پایگاه گاز رسانی شده است /6
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سرکارخانم دکتر منظر مالکی
کسب موفقیت شما را در

 اخذ مدرک دکترای ریاضی)گرایش آنالیزتابعی( 
از دانشگاه فردوسی مشهد 

که حاصل تالش و پشتکار مجدانه می باشد، تحسین نموده 
 و صمیمانه ترین تبریکات خود را تقدیم می نمایم.

ازطرف همسرت

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت

 شـادروان فرخ سپـاسی
 )بازنشسته آموزش و پرورش(همسر حاج حسین ایمانی

را  به اطالع  دوستان و آشنایان می رساند مراسم تشییع و تدفین آن 
مرحومه امروز دوشنبه 1397/6/19 ساعت 4 الی 5 بعدازظهر 

از محل غسالخانه برگزار می گردد. 
ضمناً مراسم سومین روز درگذشت آن عزیز سفرکرده چهارشنبه 
97/6/21 ساعت 5:15 الی 6:15 بعدازظهر در محل مصلی 
برگزار می گردد، تشریف فرمایی سروران گرامی مزید امتنان می باشد. 

خانواده های: ایمانی ، سپاسی ، ناصری ، اکبرزاده وخالصی

سرکارخانم دکتر منظر مالکی
کسب موفقیت شما را در

 اخذ مدرک دکترای ریاضی)گرایش آنالیزتابعی( 
از دانشگاه فردوسی مشهد 

که حاصل تالش و پشتکار مجدانه می باشد، تحسین نموده 
 و صمیمانه ترین تبریکات خود را تقدیم می نمایم.

ازطرف همسرت

آگهی مزایده عمومی فروش یک قطعه زمین )نوبت سوم(و اجاره امالک )نوبت اول(  
شهرداري بیرجند در نظر دارد: نسبت به فروش یک قطعه زمین مسکونی به متراژ 591/95 مترمربع واقع در خیابان قدس شرقی، ظفر24 با پالک ثبتی 
271/324 اصلی بخش دو بیرجند و اجاره 4 ملک از امالک خود ، از طریق مزایده عمومي به افراد حقیقی و حقوقی  واگذار نماید. لذا از کلیه متقاضیان 
حقیقی و حقوقی واجدشرایط و متناسب با موضوع مزایده دعوت مي شود جهت دریافت شرایط و اسناد مزایده به سایت www.ets-birjand.ir مراجعه 
نموده و پس از تکمیل،کلیه اسناد و مدارک را حداکثر تا پایان وقت اداری )ساعت 14:30( مورخ 97/07/01 به آدرس خراسان جنوبی- بیرجند- میدان 

ابوذر- شهرداری بیرجند- دبیرخانه اداره حراست تحویل نمایند.
 تضمين شرکت در مزايده: متقاضیان می بایست مبالغ جدول ذیل را به عنوان سپرده شرکت در مزایده به صورت ضمانت نامه بانکی قابل قبول با حداقل اعتبار 3 ماهه و قابل تمدید ،

چک تضمینی در وجه شهرداري بیرجند و یا وجه واریزی به حساب 100610 بانک شهر به نام شهرداری بیرجند به همراه اسناد مزایده به شهرداری ارائه نمایند. 
جلسه کمیسیون مزایده ساعت 10 مورخ 97/07/04 درمحل سالن جلسات شهرداری بیرجند به آدرس بیرجند - میدان ابوذر برگزار می گردد.

شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار می باشد.
سایر جزئیات و شرایط در اسناد مزایده و قرارداد درج گردیده است. 

درصورت نیاز به کسب اطالعات بیشتر با شماره 3-05632222200 تماس حاصل فرمایند.
محمد علی جاوید - شهردار بیرجند 

امالک اجـاره ای

آدرس ملکرديف
مساحت 

حدودی)مترمربع(
قيمت پايه 

ماهيانه )ريال(
قيمت پايه کل

سال )ريال(
5% سپرده هر 

موضوع واگذاریقطعه )ريال(

1
خيابان احمدی روشن زيرزمين 

جنب حسينيه امام رضا )ع(
جهت سفره خانه1125/100/00061/200/0003/060/000

جهت سفره خانه1233/750/00045/000/0002/250/000خيابان منتظری 26

304/500/00054/000/0002/700/000خيابان منتظری324
کليه صنوف به جز صنوف آالينده 

و مزاحم

4
روبروی خيابان جمهوری 29 
ضلع جنوب ايستگاه اتوبوس 

کليه صنوف به جز صنوف آالينده و مزاحم3323/100/000277/200/00013/860/000

زمین فـروشی

شماره رديف
نوعپالک ثبتیقطعه

کاربری
مساحت 
)مترمربع(

قيمت پايه
هر مترمربع 

)ريال(
قيمت پايه کل هر 

قطعه )به ريال(

5% سپرده هر 
آدرس ملکقطعه )ريال(

6/215/475/000310/773/750 591/9510/500/000مسکونی 11271/324
خيابان غفاری - خيابان قدس 

شرقی - امتداد ظفر 24 

تشکر و قدردانی
با احترام، از سروران گرامی و عزیزی که درمراسم تشییع وتدفین وترحیم مادر عزیزمان

 شادروان حاجیه خدیجه میریزاده
  شرکت نموده ویا با ارسال پیام همدردی ، درج پیام تسلیت درجراید وتلفنی ابراز همدردی نموده اند 

تقدیر وتشکر می نماییم، ازخداوند متعال سالمتی و سعادت شما بزرگواران را آرزومندیم.

   دکتر  شبان ، دکترثابتی 

شرکت کیان خاک ایرانیان ، فعال در زمینه تولید فرآورده های معدنی 
در شهرستان بیرجند از افراد واجد شرایط ذیل جهت مدیریت فروش 

دعوت به همکاری می نماید.

* خانم * مسلط به زبان انگلیسی * تحصیالت : کارشناسی/ کارشناسی ارشد 
*  توانایی کار تیمی * توانمند در تعیین سیاست و خط مشی در حوزه نفوذ 

به بازار * روابط عمومی باال *  تجربه و توانایی در مدیریت تیم فروش

آگهـی استخـدام

واجدین شرایط می توانند رزومه کاری خود را همراه با شماره تماس حداکثر
info@KianKhak.co  .تا تاریخ 1397/06/22 به رایانامه مقابل ارسال نمایند 

پرواز ایر باس 737

هر روز تهران - بيرجند - تهران 
فروش در کليه آژانس های هواپيمايی 
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هواپیمایی آتا
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شلیک ۷ موشک زمین به زمین به محل جلسه سران تروریست ها در اقلیم کردستان عراق

یگان موشکی نیروی هوافضای سپاه با مشارکت یگان پهپادی نیروی زمینی سپاه، در یک عملیات موفق، محل استقرار و جلسه سران یکی از گروهک های پلید و 
جنایتکار و مرکز آموزش تروریست های وابسته در اقلیم کردستان عراق را با ۷ فروند موشک زمین به زمین کوتاه برد، مورد هدف قرار داد. بر اساس گزارشات موثق و 
مستند دریافتی در این عملیات، این مرکز توطئه علیه امنیت ملی ایران  منهدم و ده ها تن از سران و عناصر مهم عملیاتی گروهک به هالکت رسیده و زخمی شدند.

امنیت، بهانه ای جذاب 
برای فرار از مسئولیت! 

* مهرآیین

)ادامه سر مقاله از صفحه اول( ... موضوع انتقال بخشی از 

پایگاه ... به مکانی دیگر برخالف قواعد روشن نظامی 
و امنیتی که حاال حتی بچه های دوره دوم ابتدایی 
اصول  با  آشنایی  مدد شرکت درکالسهای  به  هم 
پدافند غیر عامل درستی آن را زیر سوال می برند.  
یا برداشتن دیوار اراضی مخروبه پادگان در مرکز شهر 
و تحویل آن به راه و شهر سازی، همچنین گشایش 
اقتصادی بیرجند به  دری در منطقه منفصله ویژه 
افغانستان در مرز ماهیرود  که یک مقام ارشد استان 
آن را امنیتی تلقی و از پاسخ به آن طفره رفت. یا 
خبرنگاری  پرسش  به  دیگر  مسوولی  ندادن  پاسخ 
درباره سرنوشت پروژه آبهای ژرف به همین دلیل، 
سختگیری غیر متعارف در موضوع ورود گردشگران 
به استان و عدم طرح موضوعات مرتبط با سوءتغذیه 
احتمالی ... در رسانه های استانی در همان زمان که 
در روزنامه های کشوری مطالبی در این باره منتشر 
می شود شاهد افزایش روز افزون دایره سوژه های 
مثال امنیتی به روایت مسئوالن غیر امنیتی است و 
نشان می دهد که ما حقیقتا در منطقه ای نوباوه ! با 
مدیرانی نوباوه تر زندگی می کنیم که قواعدی فراتر 
از همه کشور دارند. این موضوعی است که حاال برای 
برخی از مدیران به رویه و برای خبرنگاران و اهالی 
رسانه به سوالهایی بی پاسخ بدل شده است. راستی 
کدام گنج هیچکی ندارم! در بیابانهای برهوت استان 
پنهان شده است! نیروگاه اتمی یا مرکز انرژی هسته 
ای داریم یا مسئوالن طراز اول کشور و جهان چپ 
در راست! به شهر و استان ما سفر می کنند که همه 
چیزمان رنگ و بوی امنیتی گرفته است؟! جواب همه 
این سوالها خیر است! ما از آن چیزها که اشاره شد 
هیچ نداریم اگر چه کالسی که برخی مدیران مان 
می گذارند کمتر از وزیر و رئیس جمهور نیست. اما 
واقعیت همان است که اشاره شد و تقریبا تمام مطالبی 
هم که تاکنون در این دیار رنگ و لعاب امنیتی خورده 
است در استانهای پیشرفته و پایتخت کشور مطالبی 
کامال پیش پا افتاده است. اما چرا!؟ نگاهی به تمام 
موضوعات امنیتی شده در بیان برخی مسئوالن شاهد 
آن است که این حوزه ها دقیقا همان حوزه هایی 
است که در آنها کم کاری شده  است: به طور مثال 
سالهای زیادی از ابالغ قانون خروج مراکز نظامی 
زمینی  تحویل  از  این حال  با  از شهرها می گذرد 
که پول آن گرفته شده خودداری و هزاران درخت 
متعلق به شهروندان در همین فضا خشک می شود.
درباره چنین خبطی   تواند  کدام وکیل سخنور می 
پاسخی شایسته بدهد؟ ... )ادامه سر مقاله  در ستون مقابل( 

)ادامه سر مقاله( هیچ کس. چه پاسخی بهتر از این که 

گفته شود موضوع امنیتی است! با گره زدن مطلب به 
این مفهوم بسیاری از سر احساس مسولیت و برخی 
از سر ترس بی خیال اصل سوال می شوند و آن مقام 
مسوول هم عجالتا پرسشگر را از سر خود باز کرده 
اکتشاف منابع آب  بررسی  نتایج  است. در موضوع 
ژرف نیز به درستی معلوم نیست چه مفهوم امنیتی 
وجود دارد. آیا این جا هم کار درخوری انجام نشده 
و  اند  نداشته  آستین  در  مناسبی  پاسخ  مسوالن  و 
مصلحت را امنیتی کردن موضوع دیده اند. همچنین 
بازگشایی دری در منطقه ویژه در مرز ماهیرود که 
گفته می شود منافع برخی مناطق دیگر پشت جواب 
این سوال است  از این گونه تواند بود؟ به هر روی 
هر چه هست فرار از پاسخ مسووالن به رسانه ها و 
مردم با این بهانه ها! کم کم به تاکتیک و شیوه ای 
نخ نما تبدیل می شود. این رویه البته با روح وظیفه 
پاسخگویی مسووالن بیگانه است و از دیگر سو در 
تضاد کامل با قانون دسترسی آزاد به اطالعات است. 
بسیار مناسب است مدیران استان شان خود را واقعا در 
سطح مدیران کشور باال ببرند و در حد آنها پاسخگو 
باشند. به ویژه به خبرنگاران پاسخهایی روشن، مستدل 
و بدون ابهام مرحمت فرمایند و بدانند درحوزه امنیت 
کشور و استان به خوبی دغدغه های امنیتی واقعی 
رصد می شود و ضرورتی برای دلسوزی بیش از حد 
وجود ندارد. مولی علی )ع( برترین الگوی مدیریت 
اسالمی جز، برخی اسرار نظامی که حسب ضرورت 
باید پنهان باشد چیزی را از مردم مخفی نمی کرد 
و حتی ریزترین اتفاقات و دالیل بسیاری اقدامات 
در حوزه حکومت خود را در روزگار نبود رسانه های 
امروزی درقالب نامه هایی به مردم شهرها  ابالغ  
می فرمود: بپرسید قبل از آنکه مرا از دست بدهید. 
چون دانستن و سوال کردن را حق مردم می دانست.

    

فروش مجدد ارز مسافرتی

فروش ارز مسافرتی در شعب منتخب بانک ملی آغاز 
شده و مسافران می توانند یورو با قیمت ۱۴۵۰۰ تومان 
دریافت کنند. مسافرانی که قصد سفر به کشورهای 
همسایه را دارند ۵۰۰ یورو و کشورهای اروپایی ۱۰۰۰ 
یورو می توانند از بانک ملی دریافت کنند. قیمت 
ملی  بانک  منتخب  در شعب  ارز مسافرتی  فروش 
برای هر یورو ۱۴ هزار تومان تعیین شده که به همراه 
بپردازند. نرخ  باید ۱۴۵۰۰ تومان  کارمزد، مسافران 
هر دالر آمریکا نیز ۱۲۶۰۰ تومان تعیین شده است. 

سرمقاله

بهتدریجپیشمیرویموبهدانهدرشتهامیرسیم

پرونده های  به  کننده  رسیدگی  قضات  از  زرگر، 
بر  مبنی  سوالی  به  پاسخ  در  اقتصادی  مفاسد 
این که »به نظر می آید قوه قضاییه عزمش را برای 
مبارزه با مفاسد اقتصادی جزم کرده اما برخی می 
اکتفا  متهمان  این  به  نباید  قضاییه  قوه  که  گویند 
کند بلکه باید دانه درشت ها را پای میز محاکمه بیاورد. آیا متهمان فعلی 
و  صرافان  دالالن،  به  مربوط  اولیه  پرونده  گفت:  هستند«  درشت ترین ها 
دانه درشت ها بود و به تدریج پیش می رویم و به دانه درشت ها می رسیم.

ازحمایتیکهازروحانیانجامدادیم،پشیماننیستیم

عارف، رئیس فراکسیون امید با بیان اینکه اصالح 
طلبان در انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۲ و ۹۶ 
به درستی عمل کردند، گفت: ما )اصالح طلبان( در 
حمایت از روحانی به وظیفه خود عمل کردیم و از 
پشیمان  دادیم،  انجام  ایشان  از  که  هایی  حمایت 
نیستیم البته در پیگیری مطالبات مردم با هیچ کسی تعارف نداریم و وظیفه 
ملی و تشکیالتی خود را انجام می دهیم و امیدواریم با تالش بیشتر دولت و 
همکاری همه نهادها و جریانات با دولت، وضعیت اقتصادی کشور بهبود یابد.

اصلدرحقوقاساسی،ثباتقانوناساسیاست

نگهبان،  شورای  سخنگوی  کدخدایی،  عباسعلی 
در واکنش به درخواست برخی نمایندگان مجلس 
شورای اسالمی برای تغییر قانون اساسی، گفت: 
اصل در حقوق اساسی، ثبات قانون اساسی است. 
قانون اساسی ما ظرفیت هایی دارد که مورد استفاده 
قرار نگرفته است. معتقدم به جای اصالح قانون اساسی، به فکر استفاده 
تمام  نهادها،  و سایر  گانه  قوای سه  آیا  باشیم.  آن  تمام ظرفیت های  از 
گرفتند؟ کار  به  را  اساسی  قانون  در  مصرح  صالحیت های  و  اختیارات 

رهبر  ای،  خامنه  ا...  آیت  حضرت 
مقتدرانه  ایستادگی  انقالب،  معظم 
جمهوری اسالمی در مقابل استکبار 
اهداف  عمده  شکست  موجب  را 

ظالمان جهانی در منطقه برشمردند 
تحلیلگران  کردند:  خاطرنشان  و 
سیاسی و هوشمندان عالم از اینکه 

بر  تکیه  و  خداوند  به  اتکا  با  ایران 
را  جهانی  های  قدرت  ملی،  قدرت 
در منطقه ناکام گذاشته است، شگفت 
اذعان  واقعیت  این  به  و  اند   زده 

می کنند. ایشان با اشاره به سیاست 
های شرارت بار استکبار برای ایجاد 
ناامنی و بی ثباتی در منطقه تأکید 

ملت  و  اسالمی  جمهوری  کردند: 
ایران با ایستادگی مقابل آمریکا ثابت 
کرده اگر ملتی از اخم و تشر زورگویان 
نترسد و به توانایی های خود اعتماد 
و اتکا کند، ابرقدرت ها را به عقب 
نشینی و شکست می کشاند. رهبر 
معظم انقالب، جمهوری اسالمی را 
نمونه ای روشن از این واقعیت دانستند 
و فرمودند: ۴۰ سال است ایران آماج 
خرابکاری های آمریکا و همدستانش 
قرار دارد اما اکنون از نهالی کوچک 
تبدیل  پرثمر  و  برومند  درختی  به 
شده و با وجود اکراه شدید و اقدامات 
ملت  های  دل  مستکبران،  فراوان 
ها را به پیام انقالب جذب و جلب 
در  را  آمریکا  های  توطئه  و  کرده 
است. کشانده  شکست  به  منطقه 

جانشین  کوثری،  محمد  سردار 
فرمانده قرارگاه ثارا...)ع( سپاه گفت: 
مبنای این نظام بر اساس اسالم ناب 
این  الگوی  و  است  محمدی)ص( 
نظام حکومت علی ابن ابیطالب)ع( 
انقالب  کنیم  توجه  باید  و  است 
ایثار  و  فداکاری  اساس  بر  اسالمی 
و از خودگذشتگی بوده و هست لذا 
انتظار ما از مسئولین این است که 
اگر مردم به شما رای دادند و شما 
را انتخاب کردند باید به خدا وابسته 
باشید نه کدخدا؛ کدخدا برای ما کاری 
نمی کند. وی ادامه داد: تا وقتی این 
طور حرکت کنیم هیچ موقع استکبار 
نیست. و  بود  نخواهد  دوست  ما  با 

کوثری با اشاره به تاکیدات چند ساله 
رهبری روی موضوع اقتصاد، تصریح 

کرد: اگر اقتصاد مقاومتی را دقیقا اجرا 
نخواهیم  دیگر هیچ مشکلی  کنیم 
داشت زیرا وابسته به کسی نخواهیم 
بود. وی ادامه داد: این روزها و مسایل 

اقتصادی که دشمن و برخی عوامل 
نفوذی داخلی که مسئولیت هم دارند 
و فکر می کنند می توانند کاری کنند 

می گذرد. مسئولین باید بنشینند و 
فکر کنند تا براساس روحیه انقالبی 
و مردمی مسایل را حل کنند. کوثری 
جنگ  که  دشمن  کرد:  خاطرنشان 

روانی و ناامیدی را دنبال می کند بداند 
که کور خوانده و ملت ما این مرحله 
گذاشت. خواهد  سر  پشت  هم  را 

ملتایرانازاخمآمریکانهراسیدوآنرابهشکست
وعقبنشینیکشاند

انتظارماازمسئوالنایناستکهبایدبهخداوابستهباشید
نهکدخدا؛کدخدابرايماکارينميکند

زمانعرضهمجددبنزینسوپراعالمشد

 سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس، از عرضه مجدد بنزین سوپر از ابتدای 
مهر و پس از پایان سفرهای تابستانی خبر داد. قره خانی با اشاره به عدم عرضه 
بنزین سوپر در جایگاه های سوخت، اظهار کرد: دو هفته آتی اوج سفرهای 
تابستانی در کشور است که شاید به این دلیل بنزین سوپر در کشور عرضه نشده 
باشد. احتماال پس از این دو هفته و از ابتدای مهر عرضه مجدد بنزین سوپر در 
جایگاه های سوخت آغاز می شود. وی با بیان این که اگر در مهر بنزین سوپر 
در جایگاه های سوخت عرضه نشود جای سوال دارد، افزود: اگر میزان مصرف 
بنزین با کاهش سفرها کمتر شود، تولید بنزین سوپر از سر گرفته می شود.
تولید ۵ میلیون لیتر بنزین یورو ۴ معادل تولید 3 میلیون لیتر بنزین سوپر است.

انتقالکارتبازرگانیدردفاتراسنادرسمی،ممنوع

 سازمان ثبت اسناد در بخشنامه ای به دفاتر ثبت اسناد و امالک سراسر 
کشور، ممنوعیت تنظیم سند رسمی برای نقل و انتقال کارت بازرگانی یا 
واگذاری حق استفاده از مزایای آن به غیر را ابالغ کرد. در این بخشنامه با 
اشاره به اینکه برخی از دارندگان کارت بازرگانی از طریق تنظیم سند رسمی 
در دفاتر اسناد رسمی با عناوین صلح، هبه، وکالت بالعزل با حق توکیل و 
نظایر آن مبادرت به واگذاری حق استفاده از کارت های مذکور به دیگران 
می کنند، تصریح شده که »دفاتر اسناد رسمی مجاز به تنظیم سند رسمی 
که منجر به نقل و انتقال کارت بازرگانی یا واگذاری حق استفاده از مزایای 
کارت های مذکور به غیر دارنده کارت در قالب هر یک از عقود، نیستند.«

زمزمههاازارزانی30درصدیخودروهایخارجی

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو گفت: در صورت آزادسازی واردات، به طور 
حتم قیمت خودرو های خارجی تا 3۰ درصد کاهش خواهد یافت. دادفر با 
اشاره به نامه ای که در زمینه آزادسازی واردات خودرو به وزیر صنعت داده 
شده و ایشان آن را به رئیس جمهور ابالغ کرده ، اظهار کرد: رئیس جمهور 
با آزادسازی خودروهای دپو شده در گمرک موافقت کرده است. با آزاد شدن 
واردات خودرو، اگرچه اوضاع به حالت قبل باز نمی گردد اما بی تاثیر نخواهد 
بود، چرا که اگر روند واردات عادی شود یقینا تقاضایی که به صورت افسار 
گسیخته برای خودروهای وارداتی در بازار وجود دارد، فروکش می کند. در 
این حالت قیمت خودروی خارجی حدود 3۰ درصد کاهش پیدا خواهد کرد.

آگهی نوبت دوم  ثبت نام انتخابات اتحادیه صنف
فروشندگان لوازم یدکی و تعمیرکاران دوچرخه و موتور سیکلت شهرستان بیرجند

با عنایت به آیین نامه اجرایی انتخابات اتحادیه های صنفی )ماده22 قانون نظام صنفی( از داوطلبان 
باشند،  می  ذیل  شرایط  دارای  که  الذکر  فوق  اتحادیه صنف  بازرس  و  مدیره  هیئت  در  عضویت 
 دعوت می شود ظرف مدت 10 روز از تاریخ 97/06/20 جهت ثبت نام در سامانه ایرانیان اصناف
 )www.iranianasnaf.ir( مراجعه و اصل مدارک را به دبیرخانه هیئت اجرایی برگزاری انتخابات واقع 
 در خیابان شهید مطهری - سازمان صنعت، معدن و تجارت )اداره امور اصناف و تشکل ها(  تحویل نمایند.
شرایط داوطلبان: تابعیت جمهوری اسالمی ایران - اعتقاد و الزام عملی به نظام جمهوری اسالمی 
ایران- نداشتن سوءپیشینه کیفری موثر- عدم ممنوعیت تصرف در اموال مانند حجر، ورشکستگی 
و افالس- عدم اشتغال در ارگان ها و دستگاه های اجرایی )موضوع ماده 5 قانون خدمات کشوری( و 
همچنین کارکنان اتحادیه ها و اتاق اصناف - عدم اعتیاد به مواد مخدر- عدم اشتهار به فساد - داشتن 
حداقل مدرک تحصیلی دیپلم برای افراد فاقد سابقه عضویت در هیئت مدیره اتحادیه - حداکثر سن در 

زمان ثبت نام هفتاد و پنج سال -  داشتن پروانه کسب معتبر دائم -  وثاقت و امانت
مدارک مورد نیاز: فتوکپی پروانه کسب معتبر )2 برگ(- فتوکپی از تمام صفحات شناسنامه )صفحه 
اول 2برگ(- عکس 4×3 رنگی )6 قطعه( - فتوکپی کارت ملی )2 برگ( - فتوکپی آخرین مدرک 
تحصیلی- گواهی عدم سوء پیشینه کیفری- گواهی عدم اعتیاد به مواد مخدر- داشتن اصل مدارک فوق 

زمان ثبت نام الزامی است. 
آریانفر - رئیس هیئت اجرایی برگزاری  انتخابات اتحادیه های صنفی بیرجند

برایاولینبارفرشهایخودرااتوکشیدهتحویلبگیرید32446666/32424320-2

عضو معتبر اتحادیه   مسئول: دستگردی
دفتر : توحید21 ، نبش نبوت 21 ، پالک 105

 www. iranwash. ir

تخـتتخـتلـوللـولصـافصـاف قاليشويي و مبل شويي ايـران

دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی )نوبت دوم(
 شرکت تعاونی مسکن کارگران کویرتایر )معصومیه( در حال تصفیه 

تاریخ انتشار: 97/06/19 
جلسه مجمع عمومی عادی شرکت تعاونی مسکن کارگران کویرتایر )معصومیه( درحال تصفیه 
ساعت 15 روز دوشنبه مورخ 97/07/02 در محل بیرجند، خیابان شهید تیمورپور، پالک44 
برگزار می شود. از کلیه اعضا دعوت می شود جهت اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل در 
این مجمع حضور بهم رسانند. ضمنا چنانچه عضوی بنا به دالیلی نتواند شخصا حضور یابد می 
تواند همزمان با نماینده تام االختیار خویش با هم به دفتر شرکت مراجعه و برگ وکالت نامه را 
تنظیم و برگه ورود به جلسه مجمع را دریافت نمایند. حداکثر آرای وکالتی هر عضو سه رای و 
هر فرد غیر عضو یک رای می باشد. ضمنا داوطلبان عضویت در سمت هیئت تصفیه موظفند 
حداکثر ظرف مدت هفت روز از تاریخ انتشار آگهی یا صدور دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی 

عادی، مدارک مربوطه را به دفتر شرکت تعاونی تحویل نمایند.
دستورجلسه:1- انتخاب 3 نفر هیئت تصفیه برای مدت 2 سال 2- تعیین حق الزحمه اعضای 

هیئت تصفیه                                                                                 هیئت مدیره

با مجـوز رسمی و پروانه فعالیت  از سازمان مدیریت حمل و نقل بار و 
 مسافر شهرداری بیرجند  و تنها نماینده رسمی اتحادیه  تاکسیرانی  های 
 سراسر کشور اقدام به جذب رانندگان تاکسی به صورت رایگان می نماید.

بهتعدادمحدودیرانندههمراهباخودرونیازمندیم

اولینوبزرگترینتاکسیاینترنتیآنالیندربیرجند

به ازای هر 2 سرویس یک سیم کارت رایگان ایرانسل 5G با 12 گیگ 
اینترنت رایگان از موبایل بذری - نبش رجایی 1 دریافت کنید.
نصب اپلیکیشن در کافه بازار اندروید، اپ استور و گوگل پلی

آدرس: بیرجند- جمهوری 4 - سازمان سابق تاکسیرانی بیرجند 
  32223900 - 09155631886 مخملباف

هـوا مطبـو ع شـرق 

وستن ایر،گری و ایرانی

فروشاسپیلتدیواری،اسپیلتایستاده
داکتاسپیلت

0915  561  5463 / 0915  863  6100

قابل توجه دامداران خراسان جنوبی
برای اولین بار در استان 

تولید علوفه تازه جو ، گندم و ... در فاز 2 افتتاح شد
جهت خرید و  عقد قرارداد با شماره 09151614137 )عربی( تماس بگیرید

امیرآباد-انتهایعدالت1-راهسمتچپ-گلخانهرزبیرجند

غـذاآمـادهبـرادرانخزیمـه
کباب کوبیده / جوجه / مرغ سرخ شده 

خورشت قورمه سبزی / خورشت قیمه و سیب زمینی
شعبه 1: بلوار شعبانیه ، وصال  32311717

شعبه 2: بین معلم 47 و 49 ، غذای رز   32342008

حملاثاثیهمنزلمداحی
باخاورمسقفوکارگرماهر
داخلوخارجشهر

ود  شهراممداحی09153633647
محد

  و
ویژه

ش 
فرو درباتوماتیکسیــد

 جک پارکینگی ، کرکره 
و سکوریت اتومات 

خیابان شهید رجایی  - نبش رجایی  15   
09155614880

فروشویـژهفـرشهامـون
طرح فرهنگ ویژه فرهنگیان محترم  * حکمت کارت ویژه نیروهای محترم مسلح

 و اقساط بلندمدت برای سایر شهروندان عزیز بدون دریافت پیش قسط و سود 
با خرید هر تخته فرش 12 متری یک تخته فرش شش متری 

رایگان هدیه بگیرید )تعداد محدود(
نبش مطهری 21/1 - فرش هامون   32228253 - 09155620737
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تشییع پیکر مادر شهید در قاین

صداو سیما- پیکر مادر شهید جعفر توانا صبح  دیروز در قاین تشییع شد. رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان قاین گفت: پیکر مرحومه مرضیه توانا، مادر شهید جعفر توانا 
در قاین تشییع و در گلزار شهدای این شهر به خاک سپرده شد. حجت االسالم خداشناس افزود: این مادر ایثارگر در سن ۸۴ سالگی به دلیل کهولت سن و تحمل سال ها رنج 
بیماری درگذشت.وی گفت: شهید جعفر توانا 10 مرداد 1355 در روستای ُورِزق از توابع شهرستان قاین متولد و 19 فروردین 1375 در ایرانشهر به دست اشرار به شهادت رسید.

احتراما در جواب مطالب مندرج در ستون پیام شما مورخ 
اداره میراث فرهنگی برای رونق  با عنوان   97/6/11

گردشگری شهر بیرجند چه برنامه هایی دارد ؟
 موارد زیر به استحضار می رسد: 

-برگزاری رویدادهای مختلف گردشگری اعم از نوروزگاه 
ها که همه روزه در ایام نوروز در محل باغ و عمارت اکبریه 
و قلعه بیرجند برگزار می شود - برنامه ریزی برای برگزاری 
نخستین جشنواره گردشگری غذا در سطح استان که در 
آبان سال جاری برگزار خواهد شد - برگزاری تورهای 
متعدد بیرجند گردی با همکاری دفاتر خدمات مسافرتی 
و گردشگری برای گردشگران داخلی و خارجی - طی 
مکاتباتی که در این اداره کل با سازمان رفاهی و تفریحی 
شهرداری بیرجند در خصوص در اختیار قراردادن بیلبورد 
در شهر برای معرفی جاذبه های گردشگری داشته است 

تاکنون پاسخی از جانب سازمان مذکور ارائه نشده است.
* چرا این سازمان برخی بناهای دور افتاده روستاها  که 
هیچ گردشگری به آنجا نمی رود اعتبار تخصیص دهد؟
مطابق اساسنامه سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردشگری، حفظ و احیای بناهای تاریخی یکی از 
اساسی ترین و اصلی ترین فعالیت های این سازمان 
می باشد که محدود به شهرها و یا مناطق گردشگری 
نمی شود. لذا بر همین اساس اداره کل میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری استان اقدام به مرمت تمامی 
ابنیه واجد ارزش تاریخی ، فرهنگی در چارچوب ضوابط 

سازمانی در کل استان می نماید. 
*مگر این بیت المال نیست؟ بناهای تاریخی به عنوان 
یکی از ذخایر ملموس فرهنگ و تاریخ مردمی این 
سرزمین شناخته می شود و فارغ از مالکیت آن به نوعی 
به همه مردم تعلق دارند لذا هرگونه هزینه جهت حفظ و 
مرمت آن نوعی خرج بیت المال برای بیت المال است.

از رسانه محترم آوا، میراث فرهنگی و شورای شهر 
بیرجند خواهشمندیم جهت حفظ آثار تاریخی وطبیعی از 
فروش باغ تاریخی رحیم آباد که توسط بنیاد مستضعفان 

در حال انجام است جلوگیری فرمایند.
915...25۴

سالم. خیابان شهید آیت ا... غفاری روبروی کلینیک 
پزشکی بوعلی 6 ماه پیش روکش آسفالت شده است 
که ممنونیم ولی متاسفانه خط کشی عابر پیاده نشده 
دچار مشکل هستیم با سرعت باالی وسیله نقلیه لذا از 

مسئوالن ذیربط تقاضای همکاری داریم. ممنون
915...531 

پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424

افزایش بی رویه قیمت مصالح ساختمانی از یک سو و فعالیت 
دالالن از سوی دیگر، ساخت وساز در بیرجند را با رکود رو به رو 
کرده است. به گزارش مهر، افزایش بهای مصالح ساختمانی طی 
روزهای اخیر، آشفته  بازاری از مسکن به راه انداخته است. بنا به 
گفته مسئوالن، رشد 100 درصدی قیمت مصالحی مانند فوالد 
از بی رغبتی مسکن سازان خبر می دهد.، چیزی که در این بین به 
هیاهوی افزایش قیمت ها رنگ می دهد، حضور دالالن در بازار 
خرید و فروش مصالح ساختمانی در برخی موارد پدیده ای به نام 
احتکار را منجر شده است. بدون شک دست دالالن نه تنها بازار 
مسکن را آشفته کرده، بلکه اعتماد مسکن سازان را در ال به الی 
سودهای حبابی خود گم کرده است. رکود بازار، افزایش تمام شده 
قیمت مسکن و اجاره بها و نوسانات قیمت مصالح ساختمانی، 
صنوف وابسته با ساخت وساز مسکن را به مرز تعطیلی کشانده 

و صدای فریادخواهی آن ها را بلند کرده است.

تنها دالالن سود می برند
یک پیمانکار ساختمان بیان کرد: در شرایط فعلی ساخت وساز 
مسکن به  هم  ریخته است.سعید قدبا با بیان اینکه بازار ساخت و 
ساز مطلوب نیست، افزود: افزایش قیمت مصالح و زمین ها باعث 
کسادی بازار مسکن و ساخت وساز شده است. وی با اشاره به 
نقش دالالن در بازار ساخت وساز بیان کرد: در تمام بازار ایران، 
تنها دالالن سود می برند. این پیمانکار ساخت وساز افزود: حضور 
دالالن باعث افزایش قیمت زمین و در نهایت قیمت باالی 
تمام شده مسکن می شود. قدبا بیان کرد: باید چاره ای اساسی 
برای رفع مشکالت فعلی اعم از نوسانات شدید قیمت ها در 

مصالح ساختمانی و کوتاه کردن دست دالالن اندیشیده شود.
یک فروشنده مصالح ساختمانی هم بیان کرد: در روزهای اخیر 

نمی توان قیمت مشخصی برای مصالح ساختمانی تعیین کرد.
رضا علیپور که مصالحی اعم از سنگ را به فروش می رساند، 
افزود: اگرچه سنگ با رشد قیمت زیادی روبه رو نبوده اما دیگر 

کاالها مانند سیمان، شیشه و لوله افزایش زیادی یافته است.
وی با بیان اینکه این شرایط زمینه حضور دالالن را افزایش می 
دهد، افزود: باید پیش از اینکه بازار ساخت و ساز به طور کلی از 

رونق بیفتد، چاره ای جدی اندیشیده شود.

افزایش ۲۰ درصدی قیمت سیمان
رئیس اتحادیه مصالح ساختمانی بیان کرد: مصالح ساختمانی 

مانند سنگ 15 درصد افزایش یافته است.
حسین چوپانی با بیان اینکه برخی از اجناس مانند سیمان افزایش 
20 درصدی داشته است، افزود: افزایش قیمت سیمان به دلیل 
افزایش کرایه حمل است چرا که از سمنان و مشهد وارد می شود.
وی از افزایش پنج درصدی پودر گچ خبر داد و افزود: وقتی مواد 
اولیه مانند سیمان، سنگ و گچ گران شود، قیمت ساختمان 
نیز افزایش می یابد. چوپانی با بیان اینکه در بازار کمبود مصالح 
ساختمانی وجود ندارد، افزود: افزایش قیمت ها توان خرید مردم 

و مسکن سازان را کاهش داده است.
وی با اشاره به حضور دالالن در آشفته بازار مسکن بیان کرد: 
خوشبختانه با توجه به نظارت و بازرسی های مستمر، انبار دپو و یا 

احتکار کاال کشف نشده است.

قیمت فوالد ۱۰۰ درصد افزایش یافت
نایب رئیس اتحادیه صنعت پروفیل بیرجند هم با اشاره به وضعیت 
قیمت فوالد در بازار مسکن بیان کرد: در کشور و خراسان جنوبی 
نه تنها کمبود فوالد نداریم، بلکه مازاد بر مصرف داریم. علیرضا 
چهکندی بیان کرد: نوسانات و افزایش شدید قیمت فوالد و 
عرضه ناقص فوالد در داخل، بازار مسکن سازان را دچار مشکل 
کرده است. وی اظهار کرد: آهن آالت از طریق بورس عرضه 

می شود و تعاونی ها باید از شرکت های خاصی خرید کنند.
چهکندی افزود: این امر باعث می شود که قیمت آهن آالت مانند 

فوالد 70 درصد داخل بورس و بازار تفاوت قیمت داشته باشد.
نماینده آهن فروشان در اتحادیه صنعت پروفیل ادامه داد: قیمت 
هر کیلو فوالد در داخل بورس و بازار، دو هزار و 500 تومان 
با یکدیگر تفاوت دارد. وی بیان کرد: اگر قیمت فوالد با همان 
نرخی که در بورس توزیع می شود، به دست مصرف کننده برسد، 
مشکل کنونی رفع می شود.چهکندی با بیان اینکه نباید فوالد را 
به صورت قطره چکانی عرضه کنند، افزود: در حال حاضر یک 

هفته عرضه فوالد داریم و تا دو هفته دیگر عرضه نداریم.
نایب رئیس اتحادیه صنعت پروفیل بیرجند اظهار کرد: نسبت 

به ابتدای سال در فوالد 70 تا 100 درصد افزایش قیمت داریم.

پای دالالن در بازار ساخت وساز مسکن
وی با اشاره به سوءاستفاده دالالن از شرایط فعلی بیان کرد: برخی 
از دالالن فوالد را از کارخانه خریداری می کنند و به امید گران 
شدن، آن ها را در انبار دپو می کنند.چهکندی خواستار رفع مشکل 
فعلی و کوتاه کردن دست دالالن شد و افزود: فعالیت این افراد 

ضربه زیادی به بازار مسکن و ساخت و سازها می زند.
وی بیان کرد: برای رفع این مشکل باید شیوه توزیع فوالد به 

روش قبل بازگردد و از طریق بورس عرضه نشود.
بورس  طریق  از  آهن آالت  می خواهد  اگر  افزود:  چهکندی 
عرضه شود باید شرایطی فراهم کرد تا با همان نرخ به دست 
مصرف کننده برسد.وی بیان کرد: در شرایط فعلی شرکت هایی 
فوالد را خریداری کرده و تا مقصد نهایی، قیمت دو برابر می شود.

آهن آالت جیره بندی می شود
چهکندی از جیره بندی آهن آالت برای استان ها خبر داد و گفت: 
به دنبال پیگیرهای انجام شده، قرار شده تعاونی ها سهمیه ای 
مشخص از بورس خریداری کنند. نایب رئیس اتحادیه صنعت 
پروفیل بیرجند بیان کرد: سهم تعاونی خراسان جنوبی 250 تن در 

هفته است که باز هم پاسخگوی نیاز استان نیست.
وی ادامه داد: برای اجرای آن طرح اطالعات را از تعاونی اخذ 
کرده اما هنوز عملیاتی نشده است.نماینده آهن فروشان در 
اتحادیه صنعت پروفیل بیرجند با بیان اینکه آهن آالت وضعیت 
خوبی ندارد، گفت: قیمت ها طی یک روز بارها تغییر می کند و 

این امر بازار را کساد کرده است.

 افزایش دو برابری قیمت آلومینیوم
رئیس اتحادیه شیشه و آلومینیوم کاران  بیرجند هم بیان کرد: 

در بهمن ماه سال گذشته قیمت هر کیلو آلومینیوم 1۸ هزار 
تومان بوده که اکنون به 3۸ هزار تومان رسیده است.

احمد علیزاده با بیان اینکه افزایش قیمت، خرید و فروش را 
تعطیل کرده است، گفت: طی سال های گذشته روند افزایشی 
وجود داشت اما رشد قیمت مشخص شده بود. وی با بیان 
اینکه در شرایط فعلی افزایش قیمت بیش از حد است، گفت: 

باید قیمت ها مناسب شود تا مردم قدرت خرید داشته باشند.
اینکه در شرایط کنونی هفته ای یک درب  بیان  با  علیزاده 
آلومینیوم فروش ندارد، افزود: قریب به 95 درصد کار خرید 
و فروش خوابیده است.رئیس اتحادیه شیشه و آلومینیوم کاران  
بیرجند بیان کرد: در سه سال گذشته این اتحادیه نه تنها عضو 
از 110 عضو به 97 نفر  جدیدی نداشته، بلکه تعداد اعضا 
کاهش یافته  است. وی رکود بازار، افزایش اجاره بها و نوسانات 
قیمت را علت کاهش اعضای این اتحادیه دانست و افزود: با 
ادامه روند تا یک سال دیگر 60 درصد صنوف این اتحادیه 
تعطیل می شود. این گونه که پیداست شرایط کنونی نگرانی های 
زیادی برای بازاریان در ساخت وساز و مسکن به وجود آورده 
است که با ادامه روند، بحران مسکن گرفتار جامعه خواهد شد. 
آنچه مسلم است باید راهکاری اساسی برای رفع این معضل 

فراگیر اندیشیده شود تا باری دیگر مردم به مسلخ نروند.

حال ناخوش ساخت وساز مسکن در بیرجند
صدایپایدالالنمیآید
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هیئت حسینی بیرجند
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مدارس( شما خیرین محترم می باشد.
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ریگزار یالن در نزدیکی حیدرآباد نهبندان به عنوان گرمترین نقطه کره زمین بنا به تشخیص حسگرهای
 ماهواره های ناسا در چندین سال متوالی شناخته شده و دارای بلندترین کوههای شنی جهان می باشد.

 داده نما

هنگام سرگیجه، این چهار
گروه غذایی را هرگز نخورید

 

از راه های درمان سرگیجه انتخاب مواد غذایی 
درست می باشد. هنگام سرگیجه، این 4 گروه 
غذایی زیر را هرگز نخورید.غذاهای شور و مواد 
غذایی شیرین شده با قندهای مصنوعی اصال 
مناسب نیستند.همچنین گوشت های فرآوری  
شده و پنیرهای کهنه نیز تشدید کننده سردرد 
هستند.انواع مغز آجیل و دانه ها  نیز جزو همین 

مواد مضر برای سردرد هستند.

کارهایی که برایتان واقعا ترس آور است
 انتخاب کنید و انجامش دهید

به طور کلی هر کاری که فرد بیشترین ترس را از انجامش دارد مدنظر 
 است. من از صحبت در جمع همیشه دوری می کردم ولی فهمیدم که 
می خواهم یک سخنران انگیزشی شوم. پس برای غلبه بر ترسم به 
 اساتیدی مراجعه کردم. اولین سخنرانی من وحشتناک بود، زانوهایم 
ولی  بخورم.  تکان  توانستم  نمی  و  بودم  کرده  عرق  و  لرزید  می 
هم  شما  هستم.  انگیزشی  سخنران  یک  حاال  و  دادم  انجامش 
را  آنها  و  کنید  تهیه  تان  زندگی  ترسناک  چیزهای  از  لیست  یک 

دهید. انجام 

موفقیت

داستان های دنباله دار

 داستان دنباله دار لحظه های انقالب

*سید محمود گالبدره یی

ناگهان شعار عوض شد و شد: »ارتشی تو خون ملتی، تا کی به زیر ذلتی« 
مردم حاال عصبانی شده بودند. بلند و برنده می غریدند. ناگهان، همان 
طورکه می گفتیم و می رفتیم، طلبه قد کوتاهی دوید و چسبید به طلبه 
جلوی دسته ما و گفت: »امروز دستور تیر دادن، آقای شریعتمداری گفتند 
تظاهرات نکنید. می زنند.« تندتند گفت و خودش دوید. طلبه ما هم پشت 
سرش دوید و یکی دو تا از بچه ها هم دویدند؛ ولی دسته از جا ُجم نخورد. 
می غرید و می رفت. من هر دوشان را دیدم که فرو رفتند توی در گاراژی.
ما از جلوی ارتشی ها گذاشتیم. حاال شعارها دست ما بود. حاالمی توانستیم 
هرچه بخواهیم بگوییم. من جمال را دیدم که با زنش، از کنار دیوار، توی 
پیاده رو دارد می رود. بین زرگنده و قلهک، گفته بودم بیا برویم و او گفته 
بود، تو جوانی و پرشورتری و من در دل خندیده بودم. می دانستم او هم 
همین سی و هشت نه سال یا بگیریم چهل ساله است، شاید هم کمتر از 
خیرش گذشته بودم؛ حاال اما دلم می خواست یکی بود و با هم، شعارهایی 
که دل مان می خواست، می دادیم. ولی نمی شد. شعارها را نمی شد عوض 
کرد و من یک بار سر »نصرمن ا... و فتح قریب / چشماتو واکن، ندهندت 
فریب«، با پسری که کنارم بود، حرفم شد. اما همان پسر گفت: »خب، شما 
بگو« گفتم: »اون دسته بگه: مرگ بر این سلطنت پرفریب.« ادامه دارد . . . 

آیه روز  
»بگو: پروردگارم روزی را برای هر کس بخواهد توسعه می  دهد و برای هر کس بخواهد تنگ )و محدود( 
می  سازد، و هر چیزی را )در راه او( انفاق کنید جای آن را پر می  کند و او بهترین روزی دهندگان است. .«
)سوره سبا - آیه 39 (

حدیث روز  
مردم، بیشتر از آن که با عمر خود زندگی کنند، با احسان و نیکوکاری خود زندگی می کنند و بیشتر از 

آن که با اجل خود بمیرند، بر اثر گناهان خود می میرند   
   امام صادق )علیه السالم(
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آیت ا... سید محمود طالقانی؛ 
ابوذر زمان و مالک اشتر انقالب

در  انقالبی  و  علم  اهل  خانواده ای  در  طالقانی  ا... سیدمحمود  آیت 
پدر  نزد  را  ابتدایی  تحصیالت  شد.  متولد  طالقان  گلیرد  روستای 
آموخت و پس از آن در مدارس رضویه و فیضیه قم تا سال ۱3۱۷ 
تحصیل علوم اسالمی را تا درجه اجتهاد ادامه داد. در سال ۱3۱۷ 
نامه اجتهاد دریافت کرد  ا... عبدالکریم حائری یزدی اجازه  از آیت 
 و در سال ۱3۱۸ برای تدریس در مدرسه سپهساالر به تهران رفت.

از سال ۱3۱۸ به طور جدی، مستمر و خستگی  ا... طالقانی  آیت 
ناپذیر وارد مبارزه سیاسی با حکومت شاه شد و پس از امام خمینی 
دومین و پر نفوذترین رهبر انقالب اسالمی ایران در دوران رژیم 
استعمار  استبداد،  با  مبارزه  خاطر  به  بارها  ایشان  بود.  ستم شاهی 
و صهیونیسم به زندان شاه افتاد. آیت ا... طالقانی به مرور اندیشه 
انقالبی خود را برای دانشجویان، اساتید دانشگاه ها و روشنفکران 
به زبان گویا و رسا بیان کرد و به قول امام خمینی بازوی توانای 
اسالم بود. او با تفسیر عصری از قرآن و نهج البالغه این دو کتاب 
تحصیل  اقشار  و  جوانان  جامعه،  میان  به  مجدا  را  بخش  نجات 
تأسیس   با  را  خود  فرهنگی   فعالیت   طالقانی   آیت ا...  آوردند.  کرده 
مسجد هدایت  در سال  ۱3۲۷ به  شکلی  منسجم  آغاز کرد. مسجد 
 هدایت پایگاه اصلی سخنرانی های انقالبی و روشنگرانه آیت ا...
 طالقانی بود. مسجد هدایت، مسجد جلیلی و حسینیه ارشاد سه مرکز 
رژیم ستم  زمان  در  مذهبی  نیروهای  مبارزاتی  فعالیت های  مهم 
شاهی بود. مسجد هدایت در خیابان جمهوری از مساجد انقالبی 
کهن است که از اواخر دهه بیست تا پیروزی انقالب اسالمی نقش 

مهمی در روند انقالب اسالمی داشت. 

اندیشه:
با طاغوت  مبارزه  طالقانی ضرورت  ا...  آیت  انقالبی  اندیشه  اساس 
زمان و دیکتاتوری، اصل شورا به عنوان مبنای حکومت دینی، عدالت 
اجتماعی به مثابه قانون اصلی نظریه اجتماعی اسالم، ضرورت مبارزه 
کامل  آزادی  برای  با صهیونیسم، تالش  مبارزه  آمریکا،  استعمار  با 
فلسطین و حمایت از مبارزه مسلحانه علیه حکومت های خودکامه بود.

مالک اشتر انقالب اسالمی
انقالب  ابوذر و مالک اشتر  امام به عنوان  از سوی  آیت ا... طالقانی 
اسالمی نامیده  شد. در پی درگذشت ناگهانی آیت ا... طالقانی، امام 
خمینی در پیام تسلیت خود ایشان را به نحو بی نظیری ستودند: “آقای 
طالقانی یک عمر را در جهاد، روشنگری و ارشاد گذراند. او شخصیتی 
بود که از حبسی به حبس دیگر و از رنجی به رنج دیگر در رفت و آمد 
بود و هیچ گاه در جهاد بزرگ خود سستی و سردی نداشت. او برای 
اسالم به منزله ابوذر بود. زبان گویای او چون شمشیر مالک اشتر بود، 

بّرنـده بود و کوبنـده.”
سرانجام در سحرگاه نوزدهم شهریور سال ۱35۸ این عالم مجاهد پس 
از سال ها فعالیت های علمی و مبارزات سیاسی علیه رژیم ستم شاهی 
و عمری تالش خستگی ناپذیر در راه پیاده کردن احکام اسالم، در اثر 
سکته قلبی دار فانی را وداع گفت و به دیدار معبود شتافت. روحش شاد

یک لحظه مکث کن . . . 

پاکسازی کبد با چای زردچوبه

چای زردچوبه، یکی از مهمترین روش های 
سم زدایی از کبد است. این ماده، کیسه صفرا 
را تحریک می کند و سبب تولید صفرا می شود. 
استفاده  زدایی  برای سم  مایع صفرا  از  کبد 
می کند. معموال برای تهیه چای زردچوبه از 
زردچوبه و زنجبیل تازه، فلفل سیاه، دارچین، 
شیر نارگیل و عسل استفاده می شود که هریک 

خواص فوق العاده ای دارند.

میوه ای که قند خون
 را کاهش می دهد

دیابتی  افراد  روزانه   رژیم  در  می تواند  پرتقال 
قرارگیرد. پرتقال به طور طبیعی قند کمی دارد 
و پر از فیبر و ویتامین C و مواد معدنی مانند 
تیامین است که به کنترل قند خون کمک 
می کنند. عالوه بر این پرتقال جزو میوه هایی با 
شاخص گلیسمی پایین است و سبب می شود 
وارد جریان خون شود.  به کندی  که گلوکز 
همچنین به کنترل و کاهش وزن کمک می کند. 

جدول کلمات                        

تخمین  پارکومتر-   -۱ افقي: 
سرخ  سزاوار-  شکوه-   -۲
است  خون  در  سفیدش  و 
همیشه  جایگاه-  سربار-   -3
رسم  کوچک-  آموزش-   -4
بنزي  اتومبیل  مخترع  کننده- 
نسوز 5- دودل- پنبه داخل دوات 
6- سردار کارتاژ- عزا- عمو ۷- 
تنگه- سمي مهلک- رشته حسي 
۸- سردي- یخه- گنجینه اسناد 
9- همنشین برهمن- دریاچه اي 
 -۱0 پایداري  فارس-  استان  در 
از  فیلمي  خانمها-  لباس  دهان- 
رحیم بهبودي فر ۱۱- تهیدست- 
کلمه  قدم-  نشان   -۱۲ درخور 
نام شیرر  تعلیل- ماه کم حرف- 
گلزن سابق نیوکاسل ۱3- نوعي 
شنا - مثل و مانند- فرهنگ لغت 
جنس  از   - عالم   -۱4 فرانسه 
-۱5 پیچنده  گیاه  مادر-   فلز 

بي منطق و نامناسب- ضربه پا در 
شکم در تکواندو

جهان  همسر   -۱ عمودي: 
در  اي  وسیله   - رستم  پهلوان 

گذرنامه-  امضاي   -۲ خودرو 
اصرار- چهلچراغ 3- از گونه هاي 
شیرماهي- سرباز نیروي دریایي- 
آماده کردن 4- پیروزي- شهري 
در استان یزد - تب الزم- پارک 
مدرسه   -5 دماوند  حومه  ملي 
 -6 تکبر  کردن-  جدا   - قدیم 
شکایت زیرلبي- وحشت- باجناق 
۷- مجموعه گلبرگها- کالسکه- 
جوش  ذوق-  بي   -۸ زردپي 
مرج-  و  هرج   -9 واکسن  ریز- 
دادن  عطا  معروف-  اي  قله 

تیر  دوستي-  روسي-  نژاد   -۱0
آبهاي  الهه  گندم-  پیکاندار ۱۱- 
روان- مجراي آب ۱۲- خوب و 
زیبا - شهر سوهان- ساز قدیمي 
آمریکایی  تلوزیونی  سریال   -
گیاهي   - شکوه  و  شأن   -۱3
ایران  شمال  و  اروپا  آسیا،  بومي 
میانه  آسیاي  در  اي  دریاچه   -
نافرماني-  حین-  و  گاه   -۱4
تزئینات   -۱5 هندسي  شکل 
و  علمي  تربیتي،  سازمان   - زائد 
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
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13
14
15

123456789101112131415
درایلیبشوجهوهق1
اونانالولدکار2
نسوکنیارایلوا3
شیاتیاغطبانب4
اعبرمرابردی5
مرومکشناوختفه6
ووهیتلاجخایر7
زیمشمهتمینمشد8
یتاهزرابممتس9
هناخدوردیابهت10
اهسردمننسمن11
تسستاورایهجو12
مویلههیامسناش13
ییرمباهشلدابت14
لاتسیرکدرگهزره15

دارد.  تداخل  داروها  برخی  با  سبز  یا  سیاه  زمان چای  مصرف هم 
و  وارفارین  داروی  ها،  سرفه  ضد  از  برخی  آور،  خواب  داروهای 
مشتقات آن، برخی داروهای دسته ضد تجمع پالکتی خون مانند 
آسپرین و پالویکس و برخی داروهای ضد فشار خون نمونه ای از 

این داروها هستند.
هم چنین از معروف ترین تداخالت چای می توان به تداخل آن با 
آهن نیز اشاره کرد، »تانن« موجود در چای با عنصر آهن، کمپلکس 
توجه شود که  باید  مانع جذب آهن می شود؛  و  تشکیل می دهد 

نام  داروهای  با  زمانی دست کم دو ساعت  فاصله  رعایت  با  چای 
برده شده، مصرف شود.

چای سبز در بعضی افراد احتیاط یا منع مصرف دارد: از جمله افرادی 
بیماران  از  برخی  دارند،  حساسیت  آن  مشتقات  یا  و  چای  به  که 
بیماران  قلبی ـ عروقی،  بیماری های  با  روان، کودکان  و  اعصاب 

کبدی، کلیوی و یا با سابقه تشنج .
مرکز اطالع رسانی داروها و سموم دانشگاه
 علوم پزشکی بیرجند - تلفن 190

تداخل چای و برخی از داروها

حمل  اثاثیه منزل
 با خاور مسقف و کارگر ماهر

)ضمنا کارگر تنها برای تخلیـه و بارگیری 
اثاثیه منزل داریم(

 09159639065- علـی آبادی 

مجری ذیصالح 6سقف 
آماده همکاری می باشد.

09150905729
09159151324

حمل بار و اثاثیه و هرگونه کاالی صنعتی و خرده بار با کامیون و 

کامیونت های مسقف و مجهز به پتو و ضربه گیر با بیمه بار رایگان 

)داخل و خارج شهر(

 به همراه کارگر ماهر و حرفه ای

تبلیغات شعار ما نیست ، تضمین کار ماست 
جابجایی اثاثیه منزل با کارگر ماهر و حرفه ای

 به صورت کامال تخصصی و فنی
 با بیش از یک دهه کار    صددرصد تضمینی

اتوبار قاصدک/ 09157563875- سعدی

ل بار حمـل  اثاثیـه 
حم

 100 درصد تضمینی
 09159618581  

فاروقی

 با  کارگر ماهر و ماشین اتاق بزرگ 
مسیر مشهد و  زاهدان / حمل یخچال ساید 

در اسرع وقت / حمل بار برای خارج شهر 
 20 میلیون بیمه

کلیه ضایعات آهن، چدن، مس، 
برنج، آلومینیوم و ... شما را با 

حذف واسطـه با باالترین قیمت 
در سطح استان خریداریم.

آدرس: نبش رجایی 23
09036240644

صنایع ریخته گری بیرجند ذوب

شعبه دیگری ندارد         نقدی تخفیف ویژه ویژه  
خدمات تایر در همان مکان انجام می شود

باالنس تضمینی، گاز نیتروژن 
با دستگاه های تمام اتوماتیک ایتالیایی 

نبش جمهوری 28 و 30 به سمت مزار شهدا )قلعه( 

الستیک فرازی
09155622291

32211684

تخریب ساختمان )حسینی(
قیمت توافقی )ضایعات آهنی شما را 

خریداریم(    09153423744

ایزوگـام  شفیعـی
آسفالت )محوطه و پشت بام( و  قیرگونی

 32225494 - 09151630283   صیادشیرازی، مجتمع میرداماد، واحد 98

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

را تجربه کنید.   09158668002

132مدل 90فول ، دوگانه دستی ، بی رنگ، بیمه تا 
آخر 12کال تخفیف،الستیک تکمیل، روکش، کفپوش هم 

دارد. فی: 20/500میلیون    09155629331

کارت دانشجویی اینجانب سمانه آزاد به شماره 
دانشجویی 96211050207001مفقود 
گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

32435686 - 09365237014-09157063220 - خسروی

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

نی
ضمی

صد ت
 در

100

تعمیرلوازم گازسوز خانگی و صنعتی
09158624439- جانی

فــروش پیـــاز زعفـــران
09011251205

خریدار انواع کیسه خالی آردی ، 
شکری ، دان مرغی و سبوسی و ...  

09903321767

تعمیر یخچال فریزر در منزل  
09153635015 - ناصری نژاد

فروش برنج ایرانی )از پنج 
هزار تومان به باال( کیفیتی که 
انتظارش را داشتید، قیمتی که 

انتظارش را نداشتید.

 از تولید به مصرف

آدرس: بین نیرو هوایی 20 و 22 
09055903525  - مهدی بابلی

به تعدادی بازاریاب و پشتیبان با حقوق و مزایای 
عالی جهت انجام امور بانکی )کارت خوان( نیازمندیم. 

طالقانی 2ساختمان آلما،واحد 203     32233854

کارگر ساده آقا و خانم ترجیحا مجرد 
جهت کار در رستوران نیازمندیم. 
32404190 -09359280927

ایزوگام و قیرگونی کاظم سالخورده 

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

میدان آزادی – ابتدای خیابان شهید برگی

با 10 سال بیمه

نقاشـی ساختمـان
اجرای انواع رنگ های روغنی، پالستیک، 

کناف، اکرولیک، دکوراتیو
با استفاده از بهترین رنگ های موجود 

در بازار- نظافت پایان کار
  09152641848- جعفری
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گفت:  فرهنگی  میراث  مقدم-معاون  دادرس 
میراث  کل  اداره  بین  همکاری  نامه  تفاهم 
استان  گردشگری  و  دستی  صنایع  فرهنگی، 
از سوی  یونسکو  با  ایرانی همکاری  انجمن  و 
حسن رمضانی مدیر کل میراث فرهنگی استان 
و محمدرضا مجیدی مدیر عامل و رئیس هیئت 
مدیره انجمن ایرانی همکاری با یونسکو امضا شد.
 شریعتی منش افزود: بر اساس این تفاهم نامه 
اداره کل میراث فرهنگی و انجمن ایرانی یونسکو 
و  کاربردی  های  پژوهش  مطالعه،  قالب  در 
ترویجی، شناخت، اشاعه و معرفی میراث فرهنگی 

و طبیعی در سطح ملی و فراملی از توانمندی 
شد. خواهند  مند  بهره  یکدیگر  متقابل  های 
او بیان کرد: این تفاهم نامه شامل موارد زیر است: 
موضوعی  شناسایی  در  مشترک  -همکاری 
مواریث با قابلیت ثبت ملی و بین المللی در استان، 
همچنین تهیه و تدوین پرونده و اسناد مرتبط با آن 
-همکاری و تالش در جهت تکمیل فرآیند 
ثبت آثار موجود در فهرست اولیه یونسکو در 
شناسایی  برای  تالش  و  -همکاری  استان  
رسته های گوناگون صنایع دستی، دانش های 
رسوم  و  آداب  محلی،  های  حکمت  و  بومی 

میراث  مشاهیر،  و  مفاخر  فرهنگی،  رسوم  و 
انرژی  از  مکتوب و... مانند نظام بهره گیری 
های پاک در تاریخ )آسباد ها، سدها و آسیاب 

ها( ، خوراکی های استان و...
-همکاری مشترک برای پایش آثار ثبت شده در 
فهرست جهانی در استان و تهیه گزارش های 
ادواری مرتبط با پایش در جهت اجرایی شدن مواد 

کنوانسیون 1972 و مصادیقی از این دست.
-همکاری مشترک در تدوین بسته های آموزشی، 

برگزاری کارگاه ها و آموزش های مرتبط.
شناخت پیشینه کهن خراسان جنوبی برداشته شود.تفاهم نامه گام های موثری در ارتقای فرهنگ و شریعتی منش اظهار امیدواری کرد: با اجرای مفاد 

سرپرست اداره کل آموزش و پرورش گفت: ۳2۵ 
نفر از دانش آموزان مدارس در کنکور سراسری 
از هزار کسب کرده اند.  سال جاری رتبه کمتر 
موسوی کیا صبح یکشنبه در مراسم تقدیر از 
برترین های کنکور بیرجند با اشاره به اینکه ارتقای 
علم جز با توجه ویژه و اساسی به سازمان هایی 
چون آموزش و پرورش میسر نمی شود، بیان کرد: 

نگاه مسئوالن به آموزش و پرورش باید تغییر 
کند.موسوی کیا با اشاره به تفاهم نامه آموزش 
و پرورش با بنیاد نخبگان  افزود: بر اساس این 
تفاهم نامه دانش آموزان نخبه از دوره ابتدایی تا 
دبیرستان شناسایی و بعد از آن برنامه هایی مانند 
طرح دوست علمی اجرا شده است. وی  گفت: 
در کنکور سال جاری ۳2۵ نفر در استان رتبه زیر 

1۰۰۰ کسب کرده اند که از این تعداد 9۰ نفر آنان 
دانش آموزان مدارس شهرستان بیرجند بوده اند و 
بعد از آن دانش آموزان فردوس و قاین رکوردار 
شده اند.همچنین در این مراسم مدیر آموزش و 
پرورش بیرجند اظهار کرد:  در سه سال گذشته 
۶۰ رتبه زیر هزار، سال گذشته ۸۰ رتبه و سال 
جاری 9۰ رتبه زیر هزار داریم که نشان از سخت 

کوشی دانش آموزان بیرجندی است.وی بیان کرد: 
کسب رتبه برتر کنکور نباید موجب غرور علمی و در 
نهایت عقب افتادن از قطار پیشرفت که به سرعت 
در حال حرکت است، شود.ضیایی یادآور شد: لطف 
خداوند، تالش و پشتکار فردی، حمایت خانواده و 
تالش های مربیان و معلمان مدارس از جمله علل 
موفقیت دانش آموزان برتر در کنکور سراسری است.

غالمی-مدیرکل حفاظت محیط زیست گفت: با 
توجه به نزدیک شدن به ایام محرم و اینکه یکی 
از سنت های پسندیده  مذهبی در این ایام ، اطعام 
نیازمندان و پذیرایی از عزاداران حسینی است ، 
متاسفانه به دلیل استفاده از ظروف یک بار مصرف 
و تجمع زباله ، آسیب های جدی به محیط زیست 
وارد می شود لذا به شهروندان گرامی و عزاداران 

عزیز توصیه می کنیم ضمن استفاده از ظروف 
یکبار مصرف گیاهی و کاغذی نسبت به جمع 
آوری و مدیریت پسماندهای تولیدی توجه ویژه 
داشته باشند . وی در خصوص توصیه هاي زیست 
محیطی براي حفظ سالمت عزاداران حسیني در 
ایام محرم اظهار کرد: هر ساله با فرا رسیدن ایام 
محرم و صفر حجم زیادی از نذورات در ظروف 

پالستیکي و یکبار مصرف در مساجد، هیئت ها 
و تکایاي مذهبي در استان توزیع مي شوند. با 
توجه به اینکه تماس این ظروف با غذاي گرم  و 
چرب، خاصیت اسیدي ایجاد کرده و مواد بسیار 
خطرناکي تولید مي کند و تهدیدي براي سالمت 
شهروندان محسوب مي شود، لذا توصیه می شود 
شهروندان از ظروف یکبار مصرف با منشا گیاهی 

استفاده کنند.اکبری  با بیان اینکه شهروندان در 
توزیع چاي، شیر داغ و یا هر نوع نوشیدني دیگر از 
لیوان هاي یکبار مصرف کاغذي یا با پایه گیاهي 
بهداشتي استفاده کنند، خاطر نشان کرد: ضرورت 
دارد تا پس از توزیع و مصرف نذورات هیئت ها، 
مساجد ، تکایا با همکاری عموم شهروندان فهیم 
نسبت به جمع آوري ظروف استفاده شده اقدام 

کنند.وی گفت: شهروندان از رها نمودن ظروف 
در محل خودداري کنند. ضمن اینکه ضروری 
است مسئوالن هیئت ها و تکایا در جمع آوري 
این ظروف در محل توزیع، نظارت الزم را اعمال 
کنند.وی از ائمه جماعات مساجد خواست تا در 
جلسات و سخنراني ها در انتقال مفاهیم کاربردي 
محیط زیستی به عزاداران حسیني تالش نمایند.

بازآفرینی  و  عمران  سازمان  کاوش-رئیس 
فضاهای شهری شهرداری بیرجند گفت: استفاده 
از سنگ های طبیعی در زیباسازی بلوارها باعث 
ارتقای کیفیت و زیباسازی سیمای شهری می 
شود. جهاندیده اظهار کرد: شهرداری بیرجند با 

حمایت از تولیدات داخلی و معادن استان برای 
زیباسازی معابر شهری اقدام نموده است. وی 
افزود: در راستای تاکید و توجه شهردار بیرجند 
بر زیباسازی مبلمان و مناظر شهری، زیباسازی 
بلوارهای غفاری، شهید بهشتی، شهید عبادی، 

خلیل طهماسبی انجام و بلوارهای زکریای رازی، 
توحید، پاسداران، امام رضا )ع( و بلوار معلم در حال 
انجام می باشد.وی عنوان کرد: زیباسازی بلوارهای  
شهر با هدف اصالح هندسی معابر، مناسب سازی 
آیلندها برای معلوالن و بزرگساالن، طراوت محیط 
شهری، اثربخشی آن در زیبایی سیمای شهری و 

اجرای آبیاری قطره ای انجام شده است.
وی با اشاره به دوام کم جداول بتنی به دلیل 
ناسازگاری با شرایط آب و هوایی منطقه ای و 
شهری اضافه کرد: با توجه به اینکه بسیاری از 
جداول بتنی با گذشت زمان، با صرف هزینه 
سنگ  و  دارند  تعویض  به  نیاز  گزاف  های 
های طبیعی با استحکام و مقاومت باال، سطح 
طبیعی خود را حفظ کرده بدون آنکه به زیبایی 
آن لطمه ای بخورد. وی اذعان کرد: نگهداری، 

بتنی  جداول  شوی  و  و شست  آمیزی  رنگ 
بلوارهای شهر در سال هزینه های گزافی را 

بر شهرداری تحمیل می کرد.
فضاهای  بازآفرینی  و  عمران  سازمان  رئیس 
های  سنگ  باالی  عمر  به  اشاره  با  شهری 
طبیعی، دوام و مقاومت باال و ثبات رنگ این 
سنگها یادآور شد: مقاومت فشاری باال و دوام 
در مقابل یخ زدگی، قابل شست و شو بودن و 
مقاومت در برابر اختالف درجه حرارت شب و 
روز از مزایای استفاده از سنگ های طبیعی در 
باشد. جهاندیده  بلوارهای شهر می  زیباسازی 
زیبایی، غیر قابل نفوذ بودن و دوام زیاد را از دیگر 
مزایای این سنگ ها دانست و خاطر نشان کرد:  
از محصوالت سنگ داخل استان در مکان های 

گوناگون استفاده می شود.

وی ادامه داد: کیفیت سنگ های مورد استفاده در 
بلوارهای شهر توسط آزمایشگاه مکانیک خاک 
استان بررسی شده و بکارگیری این سنگ ها 
با کاهش مشکالت زیست محیطی به شکیل 

شدن خیابان های شهر کمک می کند.
وی از بکارگیری بالغ بر 2۰ هزار متر سنگ در 
زیباسازی بلوارهای شهر خبر داد و اضافه کرد: در 
میادین ابن حسام، ایثار و شهادت و میدان تقاطع 
الهیه و خیابان موسی بن جعفر)ع( و جدول گذاری 
پارک واقع در سایت اداری نیز از این سنگ ها 
استفاده شده است.الزم به ذکر است 17 سال پیش 
شهرداری بیرجند در زیباسازی آیلند حدفاصل 
میدان اول مدرس تا تقاطع نواب از سنگ های 
سفید استفاده نموده که تاکنون آسیبی ندیده و 

سالیان سال نیز قابل استفاده می باشد.

حسینی- نماینده ولی فقیه در استان عنوان کرد: در 
نظام اسالمی دولت خدمتگزار مردم است و هیچ 
خدمتی باالتر از پیاده کردن قانون اساسی نیست.
روحانیان  علما،  بزرگ  گردهمایی  دیروز  صبح 
و مبلغان خراسان جنوبی در آستانه ایام تبلیغی 
محرم الحرام با موضوع بزرگداشت یاد شهدای 
17 شهریور، چهلمین سالگرد پیروزی انقالب 
اسالمی و کنگره ملی 2۰۰۰ شهید استان برگزار 
شد. نماینده ولی فقیه با تاکید بر این که باید دولت 
اسالمی به وجود آید که موفق شود قانون اساسی 
را پیاده کند و جامعه بشری را از جهت تربیت، 
ایمان، رشد و هدف مدیریت کند، ادامه داد: کار 
دولت اسالمی پیاده کردن اسالم و مردم پای 
حرف خود هستند اما در دولت اسالمی متوقف 
شدیم و متاسفانه هر دولتی سلیقه خود را پیاده می 
کند در حالی که موظف است قانون و عدالت را 
پیاده کنند. وی با بیان این که امروز که بوق های 
تبلیغاتی هرکدام یک صوتی دارند،  ما در بهترین 
اوضاع هستیم تصریح کرد: تحریم ها برای کشور 
ایران هدیه ای بود چراکه موجب پیشرفت و توسعه 
در بسیاری از موارد شده است، اما عده ای سست 
عنصر، خود فروخته و کج فهم از آن چالش ایجاد 

می کنند.نماینده ولی فقیه در استان همچنین با 
اشاره به این که نسبت به قیام امام حسین )ع( 
نظراتی وجود دارد که جامع ترین آن تشکیل 
حکومت اسالمی است خاطرنشان کرد: انگیزه 
تشکیل حکومت نیز حکمت خداوند است؛ اگر 
منحرفان حکمت خدا را برنتابند، هیچگاه خداوند 

حکمتش را پس نمی گیرد

منبر روحانیت مکانی برای پاسخ به شبهات
حجت االسالم نوفرستی نماینده ولی فقیه در 
این  رسالت  مهمترین  نیز  انصارالرضا)ع(  سپاه 

روزهای روحانیان را استفاده بهینه از ایام محرم و 
صفر عنوان کرد و افزود: در این ایام برای جوانان 
با  روحانیان  باید  سواالتی مطرح می شود که 
مطالعات خودشان در کتب مختلف پاسخ آنان را 
بدهند.  وی با تاکید بر اینکه منبرهای روحانیت باید 
پاسخی به شبهات در جامعه باشد، ادامه داد: نسخه 

کوچک قیام امام حسین )ع( در زمان امام راحل 
بوده منتهی آنجا منجر به شهادت امام حسین )ع( 
شد و اینجا منجر به تشکیل حکومت اسالمی شد 
اما هدف یکی بوده است. نوفرستی به چهلمین 
سالگرد پیروزی انقالب اسالمی اشاره کرد و ادامه 

داد: ماه محرم و صفر فرصتی است تا دستاوردهای 
چهل ساله انقالب اسالمی برای مردم بازگو و 

تبیین شود.

هدف دشمن از بین بردن اقتدار شیعه است
مشیدی رئیس دانشکده پیامبر اعظم)ص( دانشگاه 
امام حسین)ع( نیز با بیان این که غرب بعد از اینکه 
جنگ تمدن ها به نتیجه نرسید و جنگ بین تمدن 
را ایجاد کرد، ادامه داد: دشمن به دنبال این است که 
برای از بین بردن اقتدار اسالمی بین جهان اسالم 
درگیری ایجاد کند و اقتدار شیعه را از بین ببرد و 
اقتدار اسرائیل را باال ببرد. وی براندازی حکومت 
اسالمی را اقدام حداکثری استکبار جهانی عنوان 
و خاطرنشان کرد: مهمترین دشمن ما در جهان 
اسالم آمریکا است و یکی از موضوعات مهم در 
سند راهبردی آمریکا این است که در جهان اسالم 
در آینده نباید کشوری به نام ایران وجود داشته 
باشد. رئیس دانشکده پیامبر اعظم دانشگاه امام 
حسین)ع( با بیان اینکه آخرین نقشه آمریکا رساندن 
جمهوری اسالمی ایران به فقر مطلق است، یادآور 
شد: جنگ امروز، جنگ بزرگ اقتصادی است که 
آمریکا ایجاد کرده است. مشیدی اظهار کرد: در 

این راستا آمریکا قصد دارد انقالب اسالمی را به 
لحاظ اقتصادی آن چنان تهی کند که صدور 
نفت به صفر برسد و مردم ایران تسلیم شوند.

اهتمام روحانیان در حفظ جوانان استان 
از آسیب های اعتقادی

مدیرکل اطالعات خراسان جنوبی نیز با بیان این 
که در وضع کنونی کشور القای فروپاشی، مکمل 
و هماوردی برای پروژه براندازی نظام اسالمی 
است، گفت: جریان روحانیت انقالبی باید از فرصت 
محرم و صفر در جهت تبیین نقشه دشمن و ایادی 
آن برای مردم خصوصا قشر جوان نهایت بهره 
برداری را ببرند. فاضلی با اشاره به عملیات رسانه 
ای دشمن علیه نظام اسالمی بر باید ها و نبایدهای 
تبلیغ در شرایط کنونی پرداخت و بیان کرد: از ایجاد 
هرگونه اضطراب، یاس و ناامیدی در میان مردم 
باید پرهیز شود. وی با تاکید بر ضرورت برقراری 
ارتباط موثر با مردم از سوی روحانیان تصریح کرد: 
جوانان استان در معرض آسیب های اعتقادی و 
شبهات هستند بنابراین مبلغان باید ضمن آشنایی 
با آسیب ها در جهت زدودن آن از افکار جوانان 

اهتمام داشته باشند. 

ارتقای کیفیت و زیباسازی سیمای شهر با  استفاده از سنگ های طبیعی در بلوارها

استفاده از ظروف گیاهی،پاکسازی معابر و خیابان ها پس از توزیع نذورات 

هیچ خدمتی باالتر از پیاده کردن قانون اساسی نیست

 امضای تفاهم نامه همکاری میراث فرهنگی  و انجمن ایرانی همکاری  با یونسکو

۳۲۵ نفر در  استان رتبه کمتر از هزار کنکور را کسب کرده اند

توصیه های زیست محیطی به هیئت های عزاداری  خراسان جنوبی

*مدیرکل انتقال خون از اهدای هشت هزار و 912 واحد 
خون طی پنج ماهه سال جاری در استان خبر داد.

*مدیر شعب بانک کشاورزی گفت: از بهمن ماه 9۶ 
تاکنون 1۳1 طرح اشتغال روستایی در استان، 4۰2 

میلیارد و 2۳۵ میلیون ریال تسهیالت دریافت کردند.
*رئیس اتاق اصناف گفت: هفت هزار بازرسی در پنج 

ماهه سال جاری از اصناف بیرجند انجام شد.
*مسئول بسیج سازندگی از اعزام 1۸۶ گروه جهادی 
به مناطق محروم استان در راستای برگزاری رزمایش 

محمد رسول ا... )ص( 2 خبر داد.
 *اولین همایش پیرغالمان حسیني طبس برگزار شد.

از 1۵شهریور  تومان  میلیون  و ۸94  میلیارد  *یک 
همزمان با آغاز جشن عاطفه ها کمک های مردمی و 

خیران جمع آوری شده است.
*مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری از طرح مشکل و ارائه 
راهکار در نشست های مسئوالن آبخیزداری و مردم خبر داد.
*رئیس شبکه دامپزشکی نهبندان گفت: از ابتدای 
امسال 1۵۰ هزار و 21۸ رأس دام سبک این شهرستان 

علیه بیماری آبله واکسینه شدند.

اخبار کوتاه

یادمان شهدای استان

 “ای سالخوردگان حال که جوانی را از دست داده اید پس فرصت را غنیمت شمارید.. برای جوانان بازگویید تا ان شا ا... جوانان از 
کرده های شما عبرت گیرند تا دوری کنند از منکرات که جز زیان و پشیمانی چیزی همراه نداشته و عذاب دنیا و آخرت را فراهم می سازد. “

شهید خداداد پیروزمند

قهرمانی تیم بیرجند در رقابت های 
ورزشی جانبازان و معلوالن 

رئیس هیئت جانبازان و معلوالن گفت: تیم بیرجند 
جانبازان  ورزشی  فرهنگی-  رقابت های  قهرمان 
این  کرد:  اظهار  شریعتی فر  شد.  استان  معلوالن  و 
جشنواره گرامیداشت یاد دو هزار شهید استان با حضور 
۶۰ ورزشکار آقا و 2۵ورزشکار خانم از شهرستان های 
بیرجند، درمیان، سرایان، بشرویه، قاین و سربیشه برگزار 
شدکه در پایان تیم های شهرستان بیرجند، درمیان و 

قاین به ترتیب مقام های اول تا سوم را کسب کردند.

درخشش ورزشکاران نجات غریق 
بیرجند در مسابقات منطقه ای کشور

درخشش    از  بیرجند  جوانان  و  ورزش  اداره  رئیس 
ورزشکاران نجات غریق این شهرستان در مسابقات 
منطقه ای کشور خبر داد. لطفیان دلویی ادامه داد: این 
رضوی،  خراسان  از  تیم  هایی  با شرکت  مسابقات، 
جنوبی، شمالی و سمنان، در شهر مشهد در استخر شهید 
حججی برگزار شد. وی اظهار کرد: تیم خراسان جنوبی 
در ماده 4×2۵ متر حمل آدمک تیمی توانست مقام نایب 
قهرمانی و مقام سوم تیمی این دوره از رقابت ها را به 

خود اختصاص دهد.

پایان رقابت های کشتی قهرمانی 
خراسان جنوبی با قهرمانی تیم سربیشه

رئیس هیئت کشتی گفت: رقابت های کشتی قهرمانی 
جام دو هزار شهید  استان به پایان رسید و تیم سربیشه 
مقام اول این رقابت  ها را از آن خود کرد. سروری با بیان 
اینکه این مسابقات، 1۵ و 1۶ شهریوربه میزبانی طبس 
برگزار شد، یادآور شد: در پایان تیم های سربیشه، طبس 

الف و قاین به ترتیب حائز رتبه اول، دوم و سوم شدند.

108 کیلوگرم تریاک در قاینات کشف شد

فرمانده انتظامی قاینات گفت: 1۰۸ کیلو و ۵۰۰ گرم 
تریاک از 2 دستگاه خودروی سواری توسط ماموران 
انتظامی این شهرستان کشف شد. واعظی افزود: این 
میزان مواد مخدر در عملیاتی مشترک با همکاری پلیس 
اطالعات و امنیت عمومی استان از 2 دستگاه خودروی 
پژو در محور بیرجند - قاین به دست آمد.وی اظهار 
کرد: ماموران پلیس در بازرسی یک دستگاه پژو ۶2 کیلو 
و ۳۵۰ گرم تریاک کشف کردند و در بازرسی از یک 
دستگاه سواری ام وی ام 4۶ کیلو و 1۵۰گرم تریاک 
کشف کردند. وی افزود: در مجموع چند عملیات ، سه 
دستگاه خودرو توقیف و ۶ متهم دستگیر و به دادسرا 

اعزام شدند.

دستگیری عامل شکار یک راس آهو
 و پنج سر خرگوش در نهبندان

رئیس اداره حفاظت محیط زیست نهبندان گفت: با 
همکاری و تالش مشترک همیاران افتخاری محیط 
زیست، ماموران یگان حفاظت محیط زیست سربیشه 
و نهبندان و ماموران پاسگاه  انتظامی شوسف، عامل 
شکار غیر مجاز یک راس آهو و پنج سر خرگوش در 
نهبندان به دام قانون افتاد. شکرگزار یادآور شد: متهم 
دستگیر شده با دستور مقام قضایی شهرستان تا رسیدگی 

به پرونده تخلف در بازداشت به سر می برد.

ذخیره سازی سوخت زمستانی
 در استان آغاز شد

ایرنا-مدیر عامل شرکت پخش فرآورده های نفتی 
خراسان جنوبی گفت: ذخیره سازی نفت سفید برای 
استفاده واحدهای مسکونی فاقد گاز در استان آغاز شده 
است و تا پایان مهرنیز ادامه دارد. مردانی اظهار کرد: با 
توجه به شروع فعالیت انبار جدید در مرکز استان هیچ 
مشکلی برای تامین ذخیره فرآورده های نفتی وجود 
ندارد و خانوارهایی که از نعمت گاز طبیعی بهره مند 
نیستند، می توانند برای دریافت سهمیه نفت سفید اقدام 
کنند. مردانی از وجود 1۰۸ باب جایگاه سوختی در استان 
خبر داد و افزود: از این تعداد ۸4 جایگاه عرضه بنزین، 

نفت و گاز و 24 باب سی. ان .جی است.

چهارشنبه بازار بیرجند در دو مکان

صداوسیما-رئیس سازمان ساماندهی مشاغل شهری و 
فرآورده های کشاورزی شهرداری بیرجند گفت: محل 
فعلی چهارشنبه بازار بیرجند در خیابان بهشتی تغییر نمی 
کند اما فاز دوم آن در میدان بار قدیم در بلوار مسافر راه 
اندازی می شود. خسروی افزود:  با نظر سنجی صورت 
گرفته،  ۵۰ درصد مشتریان چهارشنبه بازار از مناطق 
شمال شهر بیرجند، بلوار بقیه ا...)عج( و مهرشهر هستند 
به همین علت برای رفاه حال آنها و کاهش ترافیک 
فاز دوم چهارشنبه بازار در میدان بار قدیم پیشنهاد و به 
تصویب شورای شهر رسید.وی افزود: پس از تصویب 
شورا، در صورت موافقت فرمانداری،  اجرا و آماده سازی 

فاز دوم چهارشنبه بازار، هفته آینده آغاز خواهد شد.

فراخوان براي مشموالن فارغ التحصیل 
دانشگاه ها

صداو سیما-مشموالن فارغ التحصیل دانشگاه های 
استان، 19 شهریور به خدمت وظیفه عمومی فراخوان 
می شوند. معاون وظیفه عمومی فرماندهی انتظامی 
استان گفت: برابر ابالغیه سازمان وظیفه عمومي ناجا، 
تمام مشموالن فارغ التحصیل دانشگاه ها که داراي 
برگ آماده به خدمت به تاریخ 19 شهریور 1۳97هستند 
به خدمت سربازی فراخوانده شدند.  حسینی افزود: تمام 
مشموالن فارغ التحصیل دوره هاي کارشناسي و باالتر 
و همچنین مشموالن گروه پزشکي سراسر کشور 
که برگ آماده به خدمت به تاریخ 19شهریور1۳97 
دریافت کرده اند، باید با مراجعه به یکی از دفاتر خدمات 
الکترونیک انتظامی )پلیس + 1۰(، برگ معرفی نامه 
مشموالن به مراکز آموزش را دریافت و برابر اطالعات 
مندرج در آن اقدام کنند.وی گفت: مشموالن فوق 
موظف هستند در محل و ساعتي که از سوی سازمان 
وظیفه عمومی ناجا در برگ معرفي نامه مشموالن به 
مراکز آموزش نیروهاي مسلح اعالم شده، حضور یابند 
و حضور نیافتن به موقع در زمان و محل های تعیین 
شده، غیبت محسوب مي شود و برابر ماده ۵۸ قانون 
خدمت وظیفه عمومی، محرومیت های اجتماعی را 
برای آنان در برخواهد داشت.حسیني افزود: مشموالن 
می توانند با مراجعه به پایگاه فرهنگی سرباز به نشانی 
www.vazifeh.ir مدارک و وسایل مورد نیاز جهت 

ارائه به مراکز آموزشی را رؤیت و در موعد اعزام به 
خدمت همراه داشته باشند.

2 هزار و پانصد کتاب به کتابخانه های 
دانشگاه بیرجند اضافه می شود

کتابخانه  برای  از 2۵۰۰ عنوان کتاب  غالمی-بیش 
مرکزی و سایر کتابخانه های تحت پوشش دانشگاه 
خریداری  سال 97  المللی  بین  نمایشگاه  از  بیرجند 
شد.رئیس کتابخانه مرکزی و مرکز اطالع رسانی دکتر 
گنجی در این باره گفت: بیش از 2۵۰۰ عنوان کتاب 
از نمایشگاه بین المللی 97 خریداری شده و با توجه به 
سیاست خرید متمرکز، کتاب های مورد نیاز کتابخانه های 
دانشکده های کشاورزی، علوم تربیتی و هنر و کتابخانه 
های دانشکده های اقماری فنی و مهندسی فردوس و 
کشاورزی سرایان نیز توسط کتابخانه مرکزی خریداری 
از تجمیع پنج کتابخانه  شده است.سیفی همچنین 
تخصصی در کتابخانه مرکزی دانشگاه بیرجند خبر داد.
کتابخانه مرکز مشاوره بهداشت و درمان، کتابخانه های 
حوزه معاونت فرهنگی و اجتماعی و کتابخانه کتب مذهبی 
غدیر نهاد رهبری در کتابخانه مرکزی و مرکز اطالع 

رسانی دکتر گنجی دانشگاه بیرجند تجمیع شدند.

طرح های شهری با قوت و قدرت
 در حال اجراست

اجرای طرح های  از  بیرجند  مقدم-شهردار  دادرس 
شهری با قوت و قدرت در شهر خبر داد. جاوید روز 
گذشته در حاشیه بازدید از پروژه های عمرانی شهر 
کار  دستور  در  گوناگونی  های  پروژه  کرد:  اظهار 
شهرداری قرار دارد که می تواند تاثیر بسزایی در توسعه 
بخش های مختلف عمرانی، اجتماعی، فرهنگی و 
زیرساختی داشته باشد.وی با اشاره به اینکه چرخش 
چرخ عمرانی سریعتر از گذشته می باشد، افزود: توزیع 
عادالنه امکانات در  شهر، از نقاط قوت مدیریت شهری 
می باشد که خوشبختانه رضایت شهروندان را در پی 
داشته و شهرداری با تسریع در روند اجرای پروژه ها 
می تواند این رضایتمندی را دو چندان کند.شایان ذکر 
است در این برنامه، شهردار و اعضای شورای شهر از 
پروژه های زیباسازی بلوار الهیه، میدان شهید فهمیده، 
پارک بهجت، پارک الهیه، پارک واقع در سایت اداری و 
... بازدید و به بیان نقطه نظرات خود در خصوص بهتر 

شدن روند پیشرفت کار پرداختند.
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