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اجرایی نشدن CFT برای کشور
 ضرر قطعی دارد
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شعار مرگ بر آمریکا
 صلح طلبانه ترین شعار دنیا   است

صفحه 2

برادرم با شاه عربستان
دیدار کرده بود

به نظر می رسد  شورای نگهبان
 الیحه CFT را رد کرده است

صفحه 2

نامه ای از آذربایجان

در هفته ای که گذشت رونوشتی از نامه 
جناب آقای  اصغر خلیل پور نهر از تبریز 
به نمایندگی از خانواده معزز شهید خلیل 
پور خطاب به استاندار خراسان جنوبی به 
روزنامه رسید. خانواده شهید خلیل پور 
نهر از برگزیدگان فرهنگی و اجتماعی 
و فعال محیط زیست و حوزه آب در 
آذربایجان پر افتخار در این نامه اعالم 
آمادگی کرده اند تا بستر تشکیل ستاد  
مشترک همکاری های مردمی آب و 
محیط زیست را در آذربایجان شرقی 
فراهم آورند با این قید که دستگاهی 
مشخص مسئولیت تحرک متقابل را 
در خراسان جنوبی ... ) ادامه در صفحه 2( 

سرمقاله
* امین جم

روزنامه صبح استان  *  سال بیستم   *  شماره: 4206

5کودک آزاری در صدر آسیب های اجتماعی استان5تصویب کلیات سند توسعه و امنیت پایدارخراسان جنوبی 2آغاز عملیات اجرایی مجتمع آموزشی امام رضا )ع( در مهرشهر

کشمکش لفظی 
نمایندگان 
دولت و ملت!

هر زمان که استاندار جدیدی روی کار می آید، موجی 
از تغییرات نیز در میان مدیران و معاونان دولتی شروع 
می شود تا بدنه ای یکدست با اهداف استاندار به وجود 
آید. مروج الشریعه استاندار کنونی خراسان جنوبی 
نیز از این قاعده برکنار نبوده و شاهد تغییر معاونان 
و مدیران کل استانداری و فرمانداران شهرستان ها در 
زمان وی بودیم. سونامی تغییرات اما این بار متفاوت تر 
از قبل، موجی از انتقادات ... ) مشروح در صفحه 5 ( 

 ایستادگی تنها  راه عقب نشاندن دشمن است 
 نماینده  مردم استان در مجلس خبرگان : 

خروش خراسان جنوبی بر علیه استکبار
شرح در صفحه 3 و 5

اخالق، معنویت و عدالت اجتماعی 
الزمه اداره شهر اسالمی است

حضور  با  گذشته  روز  رضوی  قدس  آستان  متولی 
در شورای اسالمی شهر بیرجند با شهردار، اعضای 
دیدار کرد. مدیران شهری  و  اسالمی شهر  شورای 
حجت االسالم رئیسی؛ اخالق و ... )ادامه در صفحه 5(

جنـاب آقـای دکتـر علیـزاده
رئیس محترم شبکه دامپزشکی بیرجند

غم از دست دادن پدر بزرگوارتان در حالی که در غربت 
به سر می برید، سخت و اندوهگین است

ما را در غم خود شریک بدانید.
دکتر مجتبی کیانی- دکتر نرجس عباس آبادی

ضمـن تشکـر از کلیـه عزیزانـی کـه در مراسـم تشییـع و تدفیـن 

مرحومـه حاجیه رقیه تخم پاش مقدم 
)مادر محمدحسیـن بیدختی بازنشستـه اداره پست(

شرکت نمودنـد به اطالع می رسانـد: مراسم چهلمیـن روز 
از  دوشنبه ۹۷/۸/۱۴  امروز  سفرکرده  عزیز  آن  درگذشت 
ساعت ۱۴ الی ۱۵ در محل مسجد امام حسین )ع( برگزار 
 می گردد، تشریف فرمایی سروران گرامی مزید امتنان می باشد.
 خانواده های: بیدختی، قربانی،  تخم پاش مقدم و سایر بستگان

با موافقت و حضور تولیت معظم آستان قدس رضوی 

حضرت آیت ا... رئیسـی
 در مراسم کلنگ زنی مجتمع بزرگ آموزشی امام رضا )ع( در روز دانش آموز،

 گل لبخند بر لب دانش آموزان مهرشهر نشست.
از پیگیری های مجدانه

 جناب آقـای دکتر مروج الشریعـه 
 استاندار معزز خراسان جنوبی 

 در تشکیل کمیته فضا و تجهیزات آموزشی و پرورشی استان که به صورت ماهیانه
و با حضور نماینده تام االختیار ایشان جناب آقای مهندس رجبی تشکیل می گردد 

که از جمله عایدات آن می توان به پیگیری تحقق تعهدات خیران خصوصا ساخت 
یکی از بزرگترین مجتمع های آموزشی شرق کشور با اعتباری بالغ بر دویست میلیارد 

ریال توسط آستان قدس رضوی در مهرشهر بیرجند اشاره نمود 
صمیمانه تشکر و قدردانی می نماییم.

مجمع خیرین مدرسه ساز استان- اداره کل آموزش و پرورش استان
اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان خراسان جنوبی

فراخوان مناقصه بنیاد مسکن انقالب اسالمی خراسان جنوبی 
شرح در صفحه آخر

گرچه زبان ناتوان را یارای سپاس نیست لکن وظیفه داریم به مصداق فرمایش
 موال و ولی نعمتان حضرت ابوالحسن علی ابن موسی الرضا )ع( که فرمودند:

من لم یشکر المنعم من المخلوقین، 
لم یشکر ا... عز و جل

از محبت بی منت کلیه سروران ارجمند، دوستان، 
بستگان، همسایگان،  همکاران، روحانیت معظم، 
کارگزاران نظام، مسئولین بزرگوار کشور و استان و 
شهرستان،کلیه اقشار و همه بزرگوارانی که در دوران 

مریضی چند ماهه و در فراق مادر عزیزمان 

حاجیـه کربالئیـه 
فاطمه کبری بیک زاده

 همسر شادروان حاج سید حمزه نوربخش
 و مادر شهیدان سید محمد هادی و سید محمد حسین نوربخش

 اظهار لطف فرموده و زحمت حضور در بیمارستان  ، منزل،  مراسم تشییع و تدفین، ترحیم 
در بیرجند و مشهد و... را از راه دور و نزدیک تقبل فرموده یا با تماس تلفنی و ارسال 
پیام، تاج گل و ... مرهمی بر قلوب داغدیدگان نهاده و در تحمل این مصیبت سنگین 
همراهمان بوده اند، سپاسگزاری نموده و با اقرار بر ناتوانی جبران، اجرتان را به خزانه 

بی منتهای ربوبی حواله نماییم.
ضمنا مراسم چهلمین روز درگذشت آن مرحومه امروز دوشنبه ۹۷/۸/۱۴ 

از ساعت ۳ الی ۴ بعدازظهر در محل مسجد باقر العلوم )ع( برگزار می شود. 

خانواده شهیدین نوربخش

 شرکت کویرتایر در نظر دارد: تعدادی از اقالم ضایعاتی شامل کارتن پالست، بشکه پالستیکی ،گالن 
پالستیکی، لفاف نخ موجود در محل کارخانه ، از طریق مزایده یکجا به فروش رساند. از متقاضیان 
دعوت می شود پس از بازدید، پیشنهاد کتبي خود را با رعایت شرایط شرکت در مزایده ، حداکثر 
تا پایان وقت اداری روز یکشنبه  مورخ 97/08/20 در پاکات دربسته به شرح : پاکت الف - سپرده 
شرکت در مزایده پاکت ب - تکمیل فرم مزایده و ارائه قیمت پیشنهادی به واحد تدارکات کارخانه 
واقع در بیرجند ، کیلومتر 11 جاده کرمان تحویل نمایند. همچنین شرکت کنندگان در این مزایده 
می توانند جهت بازدید اقالم ضایعاتی از مورخ 97/08/12 لغایت 97/08/20 در ایام و ساعات اداری 

به محل کارخانه مراجعه نمایند. شرکت کویرتایر در رد یک یا همه پیشنهادها مختار است.
تلفن تماس:0۵6-۳22۵۵۳66   

آگهی مزایده محدود شماره 95شرکت کویرتایر

روابط عمومی شرکت کویرتایر

شرکت کویرتایر در نظر دارد: تعداد950 عدد پالت پالستیکی ضایعاتی مازاد بر نیاز خود ، موجود در 
محل کارخانه را از طریق مزایده به فروش رساند. از متقاضیان دعوت می شود پس از بازدید، پیشنهاد 
کتبي خود را با رعایت شرایط شرکت در مزایده ، حداکثر تا پایان وقت اداري روز یکشنبه مورخ 
97/08/20 در پاکات دربسته به شرح: پاکت الف - سپرده شرکت در مزایده ، پاکت ب - تکمیل فرم 
مزایده و ارائه قیمت پیشنهادی به واحد تدارکات کارخانه واقع در بیرجند، کیلومتر 11 جاده کرمان 
تحویل نمایند. همچنین شرکت کنندگان در این مزایده می توانند جهت بازدید اقالم ضایعاتی از 
مورخ 97/08/12 لغایت 97/08/20 به محل کارخانه مراجعه نمایند. شرکت کویرتایر در رد یک یا 

همه پیشنهادها مختار است.
تلفن تماس:0۵6-۳22۵۵۳66  

آگهی مزایده محدود شماره 96 شرکت کویر تایر

روابط عمومی شرکت کویرتایر

شرکت کویرتایر در نظر دارد: بشکه های فلزی ضایعاتی موجود در محل کارخانه از طریق مزایده 
یکجا به فروش رساند. ازمتقاضیان دعوت می شود پس از بازدید پیشنهاد کتبي خود را با رعایت 
شرایط شرکت در مزایده، حداکثر تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 97/08/20 در پاکات 
دربسته به شرح : پاکت الف : سپرده شرکت در مزایده پاکت ب : تکمیل فرم مزایده و ارائه 
قیمت پیشنهادی به واحد تدارکات کارخانه واقع در بیرجند - کیلومتر11جاده کرمان تحویل 
 نمایند. همچنین شرکت کنندگان در این مزایده می توانند جهت بازدید اقالم ضایعاتی از مورخ 
12/ 97/08 لغایت97/08/20 در ساعات اداری به محل کارخانه مراجعه نمایند.شرکت کویرتایر در 

رد یک یا همه پیشنهادها مختار است.
تلفن تماس:0۵6-۳22۵۵۳66 

آگهی مزایده محدود شماره 97 شرکت کویر تایر

روابط عمومی شرکت کویرتایر

شرکت کویرتایر در نظر دارد: آهن آالت ضایعاتی موجود در محل کارخانه را به میزان تقریبی 
25،000 کیلوگرم از طریق مزایده به صورت یکجا به فروش رساند. از متقاضیان دعوت می شود 
پس از بازدید، پیشنهاد کتبي خود را با رعایت شرایط شرکت در مزایده، حداکثر تا پایان وقت 
اداری روز یکشنبه مورخ 97/08/20 در پاکات دربسته به شرح : پاکت الف : سپرده شرکت در 
مزایده پاکت ب : تکمیل فرم مزایده و ارائه قیمت پیشنهادی به واحد تدارکات کارخانه واقع در 
 بیرجند - کیلومتر 11 جاده کرمان تحویل نمایند. همچنین شرکت کنندگان در این مزایده 
می توانند جهت بازدید اقالم ضایعاتی از مورخ 12/ 97/08 لغایت 97/08/20 در ساعات اداری به 

محل کارخانه مراجعه نمایند. شرکت کویرتایر در رد یک یا همه پیشنهادها مختار است.
تلفن تماس: 0۵6-۳22۵۵۳66  

آگهی مزایده محدود شماره 98 شرکت کویر تایر

روابط عمومی شرکت کویرتایر

   شرکت کویرتایر در نظر دارد: مقدار تقریبی 6،000 کیلوگرم باطری مستعمل مازاد بر نیاز ، 
موجود در محل کارخانه را از طریق مزایده یکجا به فروش رساند. از متقاضیان دعوت می شود 
پس از بازدید پیشنهاد کتبي خود را با رعایت شرایط شرکت در مزایده، حداکثر تا پایان وقت اداري 
 روز یکشنبه مورخ 97/08/20 در پاکات دربسته به شرح پاکت الف: سپرده شرکت در مزایده ،

پاکت ب: تکمیل فرم و ارائه قیمت پیشنهادی، به واحد تدارکات کارخانه واقع در بیرجند ، کیلومتر 
11 جاده کرمان تحویل نمایند. همچنین شرکت کنندگان دراین مزایده می توانند جهت بازدید 
باطری های مستعمل از مورخ 97/08/12 لغایت 97/08/20 در ایام و ساعات اداری به محل 

کارخانه مراجعه نمایند.شرکت کویرتایر در رد یک یا همه پیشنهادها مختار است.
تلفن تماس:0۵6-۳22۵۵۳66          

آگهی مزایده محدود شماره100 شرکت کویر تایر

روابط عمومی شرکت کویرتایر

شرکت کویرتایر در نظر دارد: مقدار تقریبی 33 تن قرقره فلزی 
 موجود در محل کارخانه را از طریق مزایده ، یکجا به فروش رساند.

از متقاضیان دعوت می شود پس از بازدید، پیشنهاد کتبي خود را 
با رعایت شرایط شرکت در مزایده، حداکثر تا پایان وقت اداری روز 
 یکشنبه مورخ 97/08/20 در پاکات دربسته به شرح پاکت الف :

سپرده شرکت در مزایده ، پاکت ب : تکمیل فرم و ارائه قیمت پیشنهادی ، به واحد تدارکات 
کارخانه واقع در بیرجند، کیلومتر 11 جاده کرمان تحویل نمایند. همچنین شرکت کنندگان در 
این مزایده می توانند جهت بازدید قرقره از مورخ 97/08/12 لغایت 97/08/20 در ایام و ساعات 
اداری به محل کارخانه مراجعه نمایند. شرکت کویرتایر در رد یک یا همه پیشنهادها مختار است.

تلفن تماس: 0۵6-۳22۵۵۳66                                 

آگهی مزایده محدود شماره 99 شرکت کویر تایر

روابط عمومی شرکت کویرتایر

با عرض تسلیت ایام رحلت پیامبر اکرم )ص(
و شهادت امام حسن مجتبی و امام رضا )ع( و با نهایت تاسف درگذشت شادروان

 رضـا وفایی فرد )بازنشسته دانشگاه بیرجند(
را به اطالع می رساند: 

مراسم تشییع: امروز دوشنبه ۹۷/۸/۱۴ ساعت ۱۴ الی ۱۵ - سالن بهشت متقین
مراسم ترحیم: روز چهارشنبه ۹۷/۸/۱6 از ساعت ۱۴:۳0  الی ۱۵:۳0

مسجد امام حسن مجتبی)ع(واقع در خیابان معلم
حضور سروران معظم موجب امتنان است.
خانواده  های وفایی فرد وسایر بستگان
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شعار مرگ بر آمريکا صلح طلبانه ترين شعار دنيا  است  

سردار نقدي، معاون فرهنگي سپاه گفت: هر جاي دنيا اگر جنگي هست يک طرف جنگ آمريکاست، اگر اين رژيم 
از بين نرود دنيا روي آرامش را نميبيند؛ کي ميتوانيم به صلح برسيم تا کانون اصلي جنگ افروزي آمريکا از بين نرود. 
پس شعار مرگ بر آمريکا صلح طلبانه ترين شعاري است که در دنيا وجود دارد.  

)ادامه سر مقاله( در خراسان جنوبی الزم و جای چنين 

مجموعه ای به شدت خالی است. مجموعه ای که 
بتواند در کارکردی مشترک با نمونه های مشابه در 
استان های ديگر برای توسعه خراسان جنوبی و جای 
جای ايران عزيز گام بردارد. روزنامه آوای خراسان 
جنوبی به نمايندگی از مردم فرهيخته اين سرزمين پيام 
دوستی و محبت خاندان محترم شهيد “اصغر خليل 
پور نهر” را ارج  می نهد. بی گمان خراسان جنوبی و 
بيرجند که به رغم دوری از مراکز سياسی کشور سال 
ها پيش همراه با آذربايجان بزرگ پيشتاز فرهنگ و 
آموزش و بسياری از مظاهر توسعه جديد بود، با دعای 
خير و همفکری و همراهی افراد دلسوز و متعهدی 
چونان شما دوباره در همه عرصه ها برپای خواهد 
ايستاد و زنگار فقر و محروميت از چهره خواهد شست.

به نظر می رسد شورای نگهبان
 اليحه CFT را رد کرده است

فالحت پيشه، نماينده اسالم آباد غرب  اظهار کرد: 
بيش از 20 ايراد به اليحه الحاق به CFT گرفته 
از سوی  گرفته شده  ايرادات  بر  است. عالوه  شده 
بر  مبنی  کلی  ايراد  نيز  نهايت  در  نگهبان  شورای 
اينکه چون اليحه برای منافع ملی ضرر دارد، کليات 
CFT را خالف موازين شرع دانسته است؛ در واقع 
با توجه به بندی که در نهايت ذکر شده، به نظر می 
رسد شورای نگهبان اين اليحه را رد کرده است.

اجرايی نشدن CFT برای کشور
 ضرر قطعی دارد

وکيلی، نماينده تهران گفت: ما به لحاظ تحليلی که 
از پيامد عدم تصويب Cft داشتيم، به آن رای داديم 
در غير اين صورت Cft برای ما موضوعيت ندارد و 
حتما هم برای ما دستاورد چندانی ندارد اما برداشت 
مان اين بود که عدم تصويب آن برای کشور ضرر 
قطعی دارد چون موضع آمريکايی ها را تقويت می کند.

برادرم با شاه عربستان ديدار کرده بود

محمد رضا خاتمی، نايب رئيس مجلس ششم گفت: 
ديدار خصوصی برادرم با پادشاه عربستان صحت 
نقدی  سردار  که  طوری  را  آن  محتوای  اما  دارد، 
بيان کرد تکذيب می کنم. برادرم با حسنی مبارک 
بعدا گزارش  بود و  و حتی جان کری ديدار کرده 
اين ديدارها را به مقام معظم رهبری هم داده بود.

سرمقاله

نامه ای ازآذربایجان  

* مهرآيين

)ادامه سر مقاله از صفحه اول( ... خراسان جنوبی بر عهده بگيرد. 

ابراز لطف و پيشنهادهای جناب خليل پور در 21 بند 
به روشنی شاهد احساس تعهد و مسئوليت اين خاندان 
شريف نسبت به سرزمين خراسان جنوبی و مردمان 
آن است. در بخش هايی از اين نامه با تاکيد برموضوع 
مديريت بحران آب و محيط زيست مشارکت دادن 
جريان  يک  ايجاد  خود،  سرنوشت  تعيين  در  مردم 
فکری و فرهنگ سازی برای اصالح الگوی مصرف 
آب و حفاظت محيط زيست، تهيه و ارائه راهکارهای 
عملی برای مقابله با بحران آب و برجسته نمودن 
اتفاقات تلخ آب و محيط زيست منطقه در سطح ملی 
و جهانی با انگيزه جلب افکار عمومی داخلی و خارجی 
مطرح شده است. در قسمت های ديگری از اين نامه 
آمده است: قطعا درد و رنج خراسان جنوبی از ابتدا تا 
انتهايش درد و رنج ما )همه ملت بزرگوار ايران( است 
و بايد هم باشد. اين مردم استحقاق بهترين ها را دارند. 
ما ايمان داريم که خراسان جنوبی  اين سرزمين نوادر 
و مشاهير و سرزمين شايسته وطن روزی به جايگاه 
واقعی خود خواهد رسيد و محروميت ها و دردها و 
حاوی  نامه  اين  شد.  خواهد  زدوده  آن  های  رنج 
ارزشمند وکارشناسی شده در سطوح  پيشنهادهای 
تخصصی است که بايد مورد توجه کارشناسان حوزه 
آب استان و مبتکران منطقه قرار گيرد. افرادی که اتفاقا 
دارای ايده و نظر نيز هستند و برخی از آنها حتی نيز 
صاحب کرسی دانشگاهی تخصصی در دانشگاه هايی 
اروپايی می باشند. آن چنان که مشهود است نويسنده 
ارجمند نامه اطالعات کاملی از ظرفيت ها و نيازهای 
خراسان جنوبی داشته و اخبار منطقه را نيز با حساسيت 
پيگيری می نمايند. اما همان طور که جناب خليل پور 
نيز به صرافت دريافته اند و در بندهای بعدی نامه به 
آن پرداخته اند طرف حساب اصلی در اين جا نيز مردم 
هستند. البته با توجه به اين پيش فرض که توده مردم 
در خراسان جنوبی گرفتارتر از آنند که وقت و فرصت 
ورود به عرصه حل مشکل بی آبی و محيط زيست 
را داشته باشند و اين نخبگان جامعه اند که بايد پا به 
ميدان بگذارند. صد البته با همان روحيه مردمی و نه 
دولتی! که دولتی کردن امور به شهادت کم کاری 
ها و فرار از مسئوليت ها در عرصه های گوناگون 
توسعه در خراسان جنوبی تجربه ای شکست خورده 
است. به طور مثال در همين حوزه آب حداقل 4 ابتکار 
فوق العاده توسط محققان و مبتکران استان برای 
کاهش و مديريت مصرف آب توسط اين روزنامه در 
قالب مصاحبه با اين افراد ثبت شده که همگی از بی 
اعتنايی مئووالن به طرح ها و ابتکارات خود شکايت 
داشته اند! بدون شک راه اندازی تشکلی مردمی با 
مقابل(  ستون  در  مقاله  سر  )ادامه   ... استان  توسعه  رويکرد 

اجرایی  عملیات  گذشته  روز   - رضايی  جواد 
مجتمع آموزشی امام رضا )ع( مهرشهر با حضور 
حجت االسالم سید ابراهیم رئیسی، متولی آستان 

قدس رضوی و استاندار آغاز شد.
متولی آستان قدس رضوی بیان کرد: محرومیت 
زیبنده نظام جمهوری اسالمی نیست،امید است 
بر  نظام  بلندی که همه مسئوالن  با گام های 
با  وی  شود.  زدایی  محرومیت  داشت،  خواهند 
بیان اینکه استان های خراسان جنوبی، شمالی و 

رضوی مجاورین امام رضا )ع( هستند، بیان کرد: 
نقاط محرومی در این 3 استان وجود دارد که 
باید با تالش دولت و نهادهای مختلف محرومیت 
زدایی شوند. حجت االسالم رئیسی افزود: شایسته 
نیست مردم متدین، مخلص و در صحنه که هر 
برخی  از  اند  اعالم کرده، حاضر شده  نظام  جا 
امکانات محروم شوند و تالش همه دولتمردان 
و مسئوالن باید این باشد تا برای رفع محرومیت 
متولی  بردارند.  گام  مختلف  مناطق  در  مردم 

آستان قدس رضوی اظهارکرد: اقدامات ماندگار 
زیادی به برکت انقالب اسالمی در جای جای این 
مناطق توسط نظام جمهوری اسالمی برای مردم 
نیازمند انجام شده است. وی با بیان اینکه یکی از 
نیازهای منطقه مهرشهر، احداث مجتمع آموزشی 
بوده که با پیگیری استاندار عملیات اجرایی این 
نیاز قطعی و با همکاری آستان قدس آغاز شده، 
گفت: امیدواریم یک مجتمع آموزشی در شان 
مردم این منطقه به نام امام رضا )ع( تاسیس و 
آینده سازان این کشور بتوانند در این مدارس 

رشد و تعالی پیدا کنند.
کمبود 74 کالس درس در منطقه مهرشهر

مدیرکل نوسازی، تجهیز و توسعه مدارس استان 
بیان کرد: این مجتمع با عنایت متولی آستان 
قدس رضوی و همچنین پیگیری های استاندار 
به مرحله اجرا رسیده است. بیکی با اشاره به اینکه 
مدرسه مهرشهر در سال 83 فقط با 8 نفر دانش 
آموز شروع به کار کرده و اکنون با استقرار بیش از 
3 هزار و 500 نفر این تعداد افزایش چشم گیری 
با توجه به ساخته شدن 7 هزار  افزود:  داشته، 
واحد مسکونی در این منطقه و طبق برآوردهای 
به عمل آمده، تعداد کالس های پیش بینی شده  
203 مورد بوده که از این تعداد 71 کالس توسط 
دولت و خیران ساخته شده است. همچنین 56 
کالس در مرحله اجرا و 74 کالس دیگر مورد 
نیاز می باشد. وی با بیان اینکه در مهرشهر در 
حال حاضر فقط مقاطع متوسطه اول و دبستان 
وجود دارد و با توجه به محرومیت منطقه، این 
این  اجرای  برای  مکان  بهترین  شهر  از  نقطه 
پروژه بود، اظهار کرد: در این منطقه 160 هزار 

دانش آموز وجود دارد که 150 هزار دانش آموز 
پیش دبستانی بوده و 10 هزار دانش آموز توسط 
مدارس غیر انتفاعی پوشش داده می شوند که به 
دلیل محرومیت منطقه پایداری چندانی ندارد. 
امیدواریم با ادامه همکاری تولیت آستان قدس 
رضوی در سایر نقاط نیز فضاهای آموزشی ساخته 

شود.
يکهزار و 80 دانش آموز پذيرش خواهند شد

کرد:  بیان  قدس  آستان  عمرانی  و  فنی  معاون 
منطقه  در  آموزشی  فضای  کمبود  به  توجه  با 
مهرشهر، سال گذشته با بررسی های انجام شده 
و همچنین همکاری های مسئوالن استان زمینی 
برای ساخت این مجتمع شناسایی شد. اکبری 
ادامه داد: این زمین به مساحت 11 هزار متر مربع 
با ظرفیت 4 مدرسه، 8 کارگاه آموزشی، کتابخانه، 
نمازخانه و 3 آزمایشگاه در نظر گرفته شده است. 
وی با بیان اینکه در کنار فضای آموزشی، فضاهای 
مکمل مانند کتابخانه و نمازخانه مستقل ساخته 
خواهد شد، عنوان کرد: این مجموعه با زیربنای 7 
هزار و 350 مترمربع، فضای مناسبی برای دانش 
آموزان ایجاد خواهد کرد و یکهزار و 80 دانش 

آموز در این مجموعه پذیرش خواهند شد.
وی افزود: فضایی به مساحت 300 مترمربع برای 
همچنین  و  گوناگون  های   مناسبت  برگزاری 
مکانی برای حضور والدین  نیز پیش بینی شده 
است. معاون فنی و عمرانی آستان قدس رضوی 
اظهار کرد: هزینه این پروژه حدود 20 میلیارد 
تومان برآورد شده که با مساعدت تولیت آستان 
قدس رضوی پرداخت خواهد شد و تا 4 سال 

آینده به بهره بردای خواهد رسید. 

با مساعدت متولی آستان قدس رضوی انجام گرفت

آغاز عملیات اجرایی مجتمع 
آموزشی امام رضا )ع( در مهرشهر
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آگهی مزایده اموال غیر منقول )رهنی(
 ششدانگ یک دستگاه آپارتمان دارای پالک ثبتی شماره یک هزار و پانصد و پنجاه فرعی از چهار هزار و هشتصد و پنجاه و هشت اصلی مفروز از یک هزار و پانصد و پنجاه فرعی بخش 5 اصفهان به نشانی اصفهان، خیابان شیخ صدوق شمالی، حد فاصل سه راه شیخ 
مفید و چهار راه نیکبخت، نبش کوچه خرم، مجتمع عرفان ، طبقه ششم، واحد 601 که سند مالکیت آن ذیل صفحه 14 دفتر جلد 1337 - امالک اصفهان به نام آقای مهدی شاه محمدی مهر جردی فرزند علی صادر و  تسلیم گردیده است ، واقع در سمت شرقی طبقه 

پنجم که مقدار 5/04 متر آن پیشرفتگی در فضای خیابان است به انضمام ششدانگ پارکینگ قطعه 2 به مساحت 12/5 متر واقع در سمت جنوبی زیر زمین اول پارکینگ یک با قدر السهم از عرصه و سایر مشاعات و مشترکات طبق قانون تملک آپارتمانها و آئین نامه های اجرایی آن ، 
محدود به حدود اربعه ذیل به شرح پرونده ثبتی: شماال در پنج قسمت که قسمتهای دوم شرقی و چهارم غربی دیواریست اشتراکی با دفتر کار مجاور، شرقا اول در دو قسمت که قسمت دوم شمالی، دیوار و پنجره ایست به فضای پشت بام طبقه همکف دوم دو قسمت که قسمت اول به 
صورت شمالی دیوار و پنجره ایست به فضای خیابان جنوبا اول دیواریست به فضای پیاده رو خیابان دوم در سه قسمت که قسمت دوم شرقیست دیوار و پنجره ایست به فضای پشت بام طبقه همکف غربا اول در دو قسمت که قسمت دوم شمالیست دیوار اشتراکی با دفتر کار مجاور دوم 
دیوار و دربیست به راهرو و راه پله و آسانسور حقوق ارتفاقی ملک بدین شرح: طبق قانون تملک آپارتمانها می باشد و حدود پارکینگ قطعه 2 شماال خط مستقیم مفروض به محوطه پارکینگ شرقا به خط مستقیم مفروض به محوطه پارکینگ، جنوبا خط مستقیم مفروض به محوطه 
پارکینگ غربا خط مستقیم مفروض به محوطه پارکینگ، عرصه ملک زمین طلق به مساحت 427/41 می باشد که بهمراه سایر وثائق شامل محل اجرای طرح ملکی شرکت شهرکهای خراسان جنوبی به نشانی شهرک صنعتی فردوس و ماشین آالت مربوطه طی سند رهنی شماره 
16۹460 مورخ 13۹2/2/10 دفترخانه اسناد رسمی یک بیرجند در قبال مبلغ 12/707/060/422 ریال به انضمام سود متعلقه و خسارت تاخیر تا روز وصول موضوع بدهی شرکت بهبود معادن سرزمین پارس )سهامی خاص( ثبت شده به شماره 341760 ثبت شرکتهای تهران با شناسه 
ملی 10103881583 با مدیریت و امضای آقای عباس دانش آراء به عنوان رئیس هیئت مدیره و آقای مهدی شاه محمدی مهرجردی به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره در رهن بانک صنعت و معدن شعبه بیرجند قرار گرفته است. به دلیل اینکه شرکت بدهکار و راهنین مذکور ظرف 
مدت مندرج در سند رهنی به تعهدات خویش عمل ننموده اند بانک مرتهن مستند به ماده 34 - اصالحی قانون ثبت از دفترخانه مربوطه تقاضای صدور اجرائیه علیه نامبردگان را نموده و پرونده ای تحت کالسه ۹400231 در این خصوص نزد اداره اجرای اسناد رسمی بیرجند تشکیل 
شده است. نظر به اینکه محل اقامت راهنین و محل وقوع وثائق در شهرستان های فردوس و اصفهان می باشد، به استناد مواد 30 و 31 - آئین نامه اجرا نیابت پیگیری عملیات اجرایی تا مرحله قطعیت ارزیابی به ادارات اجرای مربوطه اعطا و نتیجه اقدامات واصل شده است، برابر نظریه 
کارشناس رسمی دادگستری پس از رسیدگی به اعتراضات واصله ششدانگ پالک ثبتی 1550 فرعی از 4858 - اصلی بخش 5 اصفهان که به صورت دفتر کار مورد استفاده می باشد با مصالح اسکلت بتونی، سقف تیرچه و بلوک، نمای خارجی ورق کامپوزیت و شیشه سکوریت رنگی، 
نمای داخلی کال دکوراتیو و تزئینی با مصالح مختلف، درب های داخلی چوب و دارای آبدارخانه با کف سرامیک و کابینت ام دی اف ، سرویس بهداشتی و دارای انشعابات آب و برق و گاز با سیستم سرمایشی و گرمایی، اسپیلت جمعا به مبلغ شش میلیارد و چهارصد و هفتاد و دو میلیون 
ریال )6/472/000/000 ( ارزیابی گردیده است و مستند به ماده 123 - آئین نامه اجرا حسب درخواست بستانکار در روز یکشنبه مورخ 13۹7/10/2 از ساعت ۹ صبح الی 12 ظهر در محل اداره اجرای اسناد رسمی بیرجند واقع در میدان شهدا در قبال قسمتی از مطالبات بانک صنعت 
و معدن شعبه بیرجند از طریق مزایده به فروش خواهد رسید. مزایده حضوری و نقدی از مبلغ ارزیابی شده فوق شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی واگذار می گردد. مازاد پالک ثبتی 1550 فرعی از 4858- اصلی بخش 5  اصفهان برابر جوابیه اداره ثبت اسناد اصفهان به موجب 
نامه شماره ۹3041۹- ۹3/8/27 شعبه محترم 4 دادگاه عمومی جزایی اصفهان بازداشت می باشد و برابر گواهی بانک بستانکار دارای بیمه نامه نزد نمایندگی بیمه نوین تا تاریخ 13۹8/1/۹ بوده  و مرتهن طی نامه شماره ۹7/535/ص – ۹7/7/28 مانده طلب خویش را تا مورخ ۹7/8/2  
مجموعا مبلغ 17/382/۹16/248 ریال به انضمام جریمه دیرکرد تا روز وصول اعالم نموده که به استناد تبصره ذیل ماده 4 - آئین نامه اجرا محاسبه سود و خسارت تاخیر از تاریخ درخواست صدور اجرائیه به بعد بر عهده اداره اجرا خواهد بود. هزینه های دولتی به شرح ماده 40 – آئین 
نامه اجرا وصول و سایر هزینه های احتمالی مربوط به نقل و انتقال و آب و برق و گاز اعم از مصرف و حق انشعاب و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد بر عهده برنده مزایده است که در صورت وجود 
مازاد مسترد خواهد شد. هرگاه متعهدین تا قبل از روز مزایده اقدام به پرداخت و یا تعیین تکلیف بدهی خویش نمایند از انجام مزایده خودداری می گردد و چنانچه روز مزایده مصادف با تعطیل رسمی باشد مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد. 

تاريخ انتشار: ۹7/8/۱4        غالمرضا دادی - رئيس اداره اجرای اسناد رسمی بيرجند

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 13۹760308002000202-13۹7/6/26 هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی قاین تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای محمد کلوخ جهاندیده فرزند قربان به شماره 
شناسنامه ۹ صادره از قاین و شماره ملی 088۹115346 ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی مشجر )برابر مجوز شماره 36/8575 مورخ 
13۹7/2/3 اداره محترم جهاد کشاورزی قاین( به مساحت 47425/30 مترمربع در قسمتی از پالک 15۹6- اصلی )ردیف 3 و 5 آبا قنات 
دیزوک( بخش 11 قاین که به صورت باقیمانده ثبت می باشد واقع در قاین - مزرعه دیزوک - سرچاه آقای جهاندیده از محل مالکیت 
مشاعی خودش محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود و در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این 
اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است 

در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.

تاريخ انتشار نوبت اول: ۱۳۹7/7/۲8     تاريخ انتشار نوبت دوم: ۱۳۹7/8/۱4
علی صفايی فر - رئيس اداره ثبت اسناد و امالک قاينات

 » آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای «   نوبت  دوم
اداره کل نوسازی ،توسعه وتجهیز مدارس خراسان جنوبی)مناقصه گذار به نشانی بیرجند- بلوار صنعت ومعدن- سایت اداری- تلفن ۹2-324003۹0( درنظر دارد: اجرای پروژه عمرانی ذیل را 
براساس قانون برگزاری مناقصات ، به پیمان کاران دارای صالحیت ازسازمان برنامه و بودجه کشور )شرکت حداقل پایه5+ اشخاص حقیقی پایه یک( واگذار نماید. لذا پیمان کاران واجدشرایط 
متقاضی با درنظرگرفتن رشته ،پایه و ظرفیت آزاد می توانند جهت دریافت اسناد مربوطه حداکثر پایان وقت اداری مورخ 13۹7/08/1۹ به سامانه تدارکات به آدرس www.setadiran.ir مراجعه و نسبت 

به دریافت اسناد و مدارک اقدام نمایند. ضمنا این آگهی در پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات به نشانی )http://iets.mporg.ir( نیز منتشر شده است.

محل پروژه
مدت نوع پيمانرشتهموضوعاجرا

پيمان

برآورد براساس 
فهارس بها 
۱۳۹7 )ريال(

تضمين 
ارجاع کار 

)ريال(

تاريخ تحويل  
وبارگذاری 

اسناد در سامانه 
تدارکات

تاريخ 
شماره فراخوانبازگشايی

احداث مدرسه 
ابتدايی

 ۳ کالسه
 چاج بيرجند

روستای 
چاج 

بيرجند

ساختمان آموزشی
 + ديوار نرده

 + سرويس بهداشتی 
با آبخوری + محوطه 

سازی

ساختمان  
وابنيه

سرجمع 
به شماره 

 ۹6/۱۲۹۹۱88
مورخ 

 ۱۳۹6/05/04

65475۳58۹0۱۲7۳800000ماه

حداکثرپايان 
وقت اداری
 مورخ  

۱۳۹7/08/۲۹

ساعت 
۱0صبح      
۱۳۹7/08/۳0

۲00۹7۳7480000۳0

1- تضمین شرکت در مناقصه )ارجاع کار( : ضمانت نامه های معتبر مورد اشاره در آیین نامه تضمین برای معامالت دولتی به شماره 123402/ت 5065۹ هـ  مورخ ۹4/۹/22 و مورد قبول کارفرما به مدت 
سه ماه از تاریخ افتتاح پیشنهاد و قابل تمدید برای سه ماه دیگر یا واریز نقدی به حساب شماره 217306200۹008 نزد بانک ملی شعبه مرکزی بیرجند در وجه اداره کل نوسازی ،توسعه وتجهیز مدارس 

خراسان جنوبی.  2-محل وتحویل اسناد: سامانه تدارکات الکترونیک دولت) ستاد( و محل گشایش پیشنهادها اتاق جلسات این اداره کل واقع در بیرجند- بلوار صنعت ومعدن- سایت اداری.
روابط عمومی اداره کل نوسازی ،توسعه وتجهيز مدارس خراسان جنوبی3- اعتبار پروژه )برابر شرایط مناقصه( به صورت اوراق خزانه اسالمی می باشد.

  غـذا آمـاده 
بــرادران خزیمــه

قورمه سبزی دوشنبه هر هفته 
بلوار شعبانیه - وصال جنوبی 32311717

چلو کوبیده  ۸7۰۰ تومان
چلو جوجه  ۸۵۰۰ تومان
چلومرغ  ۸2۰۰ تومان

چلو خورشت قیمه 7۰۰۰ تومان
چلو خورشت سبزی 7۰۰۰ تومان

استامبولی  ۵۸۰۰ تومان
سناتوری 11۵۰۰ تومان       وزیری 12۰۰۰ تومان
چلوپاچین ۹۰۰۰ تومان    چلو نگینی 11۰۰۰ تومان

چلو جوجه با استخوان  1۰۰۰۰ تومان

غذا آماده ربگ

32۴۰۴۰۴3-۰۹1۵۶۶۵۰۵۰۹  
آدرس: نبـش غفـاری 3۴ 

با خاور مسقف و کارگر ماهر  داخل و خارج شهر    شهرام  مداحی3647  363  0915حمـل اثاثیـه منـزل مداحـی
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افزایش ۸۵ درصدی معامالت تاالر بورس استان

گروه خبر- مدیر بورس منطقه ای خراسان جنوبی از افزایش ۸۵ درصدی معامالت تاالر بورس استان طی مهر سال جاری خبر داد. سعید هریوندی با بیان این که از ابتدای سال جاری تاکنون 
هزار و ۳۵۰ میلیارد ریال در تاالر بورس استان داد و ستد شده است، ادامه داد: از این میزان ۴۸ درصد آن مربوط به خرید سهام و ۵۲ درصد مربوط به فروش سهام بوده است. وی همچنین از 

سالم درست است که اغلب نانوایی ها آزاد پز شده اند افتتاح ۳۶۷ کد معامالتی جدید طی این مدت خبر داد و گفت: در این بازه زمانی هزار و ۵۸۳ نفر ساعت کالش آموزشی رایگان در تاالر بورس  برگزار شد.
ولی آیا کسی هست بر ساعت کاری آن ها نظارت 
کند؟ اغلب نانوایی ها صبح دیر شروع به پخت می 
کنند به طوری که قشر کارمند نمی توانند صبح نان 
گرم تهیه کنند از جمله چندین نانوایی محدوده میدان 

ولی عصر)عج( خیابان غفاری.
91۵...۸19

کارشناسان محترم، لطفا از شهردار محترم بپرسید 
چرا بلوار شهید ناصری و صیاد شیرازی را با توجه 
به ترافیک سنگین و ارتفاع مناسب با پل هوایی 
مشهد  به  سری  لطفا  کنند؟  نمی  وصل  هم  به 
بزنید ببینید که چه ترافیک روانی و چه زیبایی و 

کالسیک شهری رعایت شده.ممنون
91۵...۸۰۶
خصوص  در  اعتراضات  و  شکایات  همه  این 
مخابرات استان به دست بازرسی استانداری داده 
نشده  درستی  جوابگویی  هیچ  متأسفانه  اما  شده 

است. این شکایات را جوابگویی کنید.
99۰...۳۷۷
خیابان  انتهای  در  گاز  شبکه  مورد  در 
محترم  شهرداری  اطالع  به   اردیبهشت 
مراجعه  گاز  شرکت  به  دفعه  چندین  رسانیم  می 
کردیم جواب ایشان این است: شهرداری باید معابر 
 را مشخص کند وگرنه ما نمی توانیم اقدام کنیم .

شهردار محترم این منطقه قدمت چند ساله داره 
به یگان  را  محض رضای خدا، مجوز شبکه گاز 
دادمان  به  شده  سرد  امسال  هوا  بدهید  مربوطه 
برسید ما هم جزو همین شهر هستیم خواهش می 

کنیم اقدام کنید. 
91۵...۲۵9
دارایی و شهرداری  ولی  دادند  و  دادم  پیام  بار  چند 
خوابشان سنگین تر از این حرفهاست چندین تن بار 
جابجا می شود نه مالیات، نه عوارض! دستفروش ها هم 
جلوی مشتری ما را می گیرند که جنس بنجل بدهند. 

خانواده ما باید به خاطر این ها گرسنگی بکشند.
9۰۳...۰۶۶

 باز هم کیفیت سیستم صوتی میدان قدس خراب 
بود و صدا خوب پخش نمی شد و نامفهوم بود و 
متاسفانه باعث پراکندگی مردم شد. آیا مسئول و 
برنامه ریزی برای راهپیمایی عظیم روز 1۳ آبان 

نداریم؟! واقعا درشان مرکز استان نیست!
99۸...۳۳۲
خدا پدر و مادر نماینده سرایان را بیامرزد که حرفش 
را هر جایی باشد می زند، وقتی به جای فرماندار، 
سرپرست روی کار باشد هیچ پیشرفتی نمی توان 
کرد زیرا آن سرپرست از ماندگاری خودش مطلع 

نیست که بخواهد اقدامی اساسی انجام دهد.
9۳۳...9۰۵

پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424

مرد و زن، کودک و نوجوان، پیر و جوان فارغ از هر نوع جناح 
سیاسی به میدان آمده بودند تا خشم و انزجار خود را از آمریکای 
جنایتکار و استکبار جهانی فریاد بزنند و بگویند؛ تا جان در بدن 
داریم از خون شهدا و آرمان های امام مان حراست و حفاظت 
می کنیم. به گزارش فارس، یوم ا... 1۳ آبان به عنوان برگ 
زرینی از تاریخ انقالب اسالمی، یادآور تبعید امام راحل در سال 
۴۳، گرامیداشت یاد و خاطر دانش آموزانی که در سال ۵۷ به 
دست نیروهای رژیم پهلوی به شهادت رسیدند و نیز تسخیر 

النه جاسوسی آمریکا به دست دانشجویان در سال ۵۸ است. 
 روز 1۳ آبان 1۳۴۳، مأموران رژیم شاه، حضرت امام خمینی)ره( 
را در قم دستگیر و به دستور آمریکا به ترکیه تبعید کردند که 
به  اعتراض  در  تهرانی  دانش آموزان  آبان 1۳۵۷،  روز 1۳  در 
دخالت های آمریکا در ایران راهپیمایی کردند ولی دژخیمان 
رژیم شاه به آنان حمله کرد و آنان را به خاک و خون کشید. 
1۳ آبان 1۳۵۸، دانشجویان مسلمان پیرو خط امام)ره( النه 
جاسوسی آمریکا را در تهران تسخیر و جاسوسان آمریکایی 
را به گروگان گرفتند، بدین ترتیب مبارزه ضد آمریکایی مردم 
ایران ابعاد جدیدتری پیدا کرد، در همین راستا نمایندگان مجلس 
شورای اسالمی این روز را به روز »ملی مبارزه با استکبار« 

نامگذاری کردند.
طبق قرار قبلی وعده دیدارمان ساعت 9 صبح میدان ابوذر بود، 
با وجود اینکه کمتر از یک ساعت به آغاز مراسم باقی مانده، اما 
جمعیت حاضر در میدان ابوذر بیرجند گواه بر این بود که مردم 
با حضور چشمگیر و یکپارچه خود به ندای رهبر انقالب لبیک 

گفته و پا به میدان گذاشته اند.

روز همبستگی ملت ایران 
مرد و زن، کودک و نوجوان، پیر و جوان فارغ از هر نوع جناح 
سیاسی به میدان آمده بودند تا خشم و انزجار خود را از آمریکای 
جنایتکار و استکبار جهانی فریاد بزنند و بگویند؛ تا جان در بدن 
داریم از خون شهدا و آرمان های امام مان حراست و حفاظت 

می کنیم حتی اگر شده در این مسیر جان دهیم.
رفته رفته بر جمعیت شان افزوده می شود و حضور مردم در 
میدان ابوذر حماسه ای بی نظیر را خلق کرد، حماسه ای که قریب 
به چهل سال است از آن می گذرد و مردمانش در هر شرایطی 

چه با تحریم، چه بی تحریم به میدان آمدند.

راهپیمایی 1۳ آبان در بیرجند با شعار »مرگ بر آمریکا« آغاز 
شد، آمریکایی که قریب به چهل سال است می خواهد این مردم 
از نظام خود دست بکشند و زیر سلطه او قرار گیرند، اما او کور 

خوانده، چرا که این مردم به خوبی می دانند برای بارور شدن 
این درخت تنومند انقالب چه خون هایی ریخته شده و سرهایی 
باالی دار رفته است. همراه مردم بیرجند مسیر راهپیمایی را طی 
می کنم، با مادری که نوزاد خردسالش را در کالسکه پیش می برد 
هم صحبت می شوم و علت حضورش را جویا می شوم، می گوید:  
روز مقابله با استکبار جهانی و سردمدارانش است و وظیفه خود 

می دانم در این مراسم شرکت کنم.

باید همیشه در صحنه باشیم
از او علت حضور فرزندش را جویا می شوم و به سختی و سرمای 
هوا اشاره می کنم که با قاطعیت می گوید: نه سرما و نه گرمای 

هوا هیچ کدام مانع از حضور نیست، اگر دوستدار انقالب و 
نظام خود هستیم باید همیشه در صحنه باشیم، باید کودکان 
را از همین کودکی با آرمان های انقالب آشنا کنیم تا زمانی که 

بزرگ شدند، بدانند برای استواری این نظام از چه گردنه های 
صعب العبوری عبور کرده ایم.

به عشق رهبرم آمده ام
علی ایمانی یکی از دانش آموزان بیرجندی در حالی که پرچم سه 
رنگ جمهوری اسالمی را حمل می کند، می گوید: تنها چیزی 
که مرا به این مسیر کشانده عشق به رهبرم است و هر زمان 
که مقتدایم اراده کند پا در رکاب شان هستم. این نوجوان 1۷ 
ساله، بیان می کند: دولت های مستکبر آمریکا با پیروزی انقالب 
از هیچ تالشی فروگذار  انقالب  این  اسالمی برای شکست 
نکردند اما آن ها کور خوانده اند زیرا هوشیاری مردم ایران همواره 

توطئه های دشمن را خنثی کرده است.

توصیه نوجوان 17 ساله به مسئوالن و مردم

وی با اشاره به اینکه مردم و مسئوالن باید تاریخ را بخوانند 
و از آن درس بگیرند بر لزوم درس گرفتن از تاریخ تأکید 
کرد و گفت: با دانستن جنایات آمریکا علیه مردم کشور درک 
می کنیم که نباید هیچگاه به آنان اعتماد کنیم، بنابراین باید 

از تاریخ درس بگیریم و آن را برای آیندگان ترسیم کنیم. 
شرکت کنندگان در مسیر راهپیمایی با مشت های گره کرده، 
بر اسرائیل«،  بر آمریکا«، »مرگ  شعارهای کوبنده »مرگ 
»مرگ بر آل سعود«، »هیهات من الذله«، »صلح و سازش با 
دشمن، فتنه استکباریست«، »جنایات آمریکا بر همگان عیان 
است«، »اعتماد به آمریکا اعتماد به شیطان است«، »ملت 
زمزمه ای  آمریکا  بر  مرگ  جز  ندارد،  واهمه ای  زدشمن  ما 

حکومت  است،  پرفروغ  چراغ  اسالمی  »جمهوری  ندارد«، 
آمریکا حکومت دروغ است«، »گفته چنین رهبر بیدار ما، هیچ 

اعتمادی نیست بر آمریکا« را سر دادند.

دسیسه های شیطانی دشمن تمامی ندارد
غفرانی یکی از دانشجویان بیرجندی نیز 1۳ آبان را یکی از 
روزهای استثنائی تاریخ دانست و در خصوص اهمیت این روز، 
گفت: 1۳ آبان به ما نشان داد دشمن همواره به دنبال توطئه 
و دسیسه های شیطانی است و در این راه از هیچ تالشی دریغ 
نمی کند. وی با بیان اینکه تسخیر النه جاسوسی آمریکا توسط 
جوانان و نوجوانان این سرزمین به دنیا ثابت کرد که ملت ایران 
اجازه تجاوز به هیچ کشوری را نمی دهد، اعالم کرد: ابتکار 
جوانان انقالبی در تسخیر النه جاسوسی آمریکا در تهران به 
قدری تاثیرگذار بود که امام خمینی )ره( در توصیف این اقدام 

انقالبی از آن به عنوان »انقالب دوم« یاد کردند.

مردم ایران از انقالب شان دست نمی کشند
و نخواهند کشید

این دانشجوی رشته کامپیوتر به جنایت های آمریکا در منطقه 
اشاره کرد و گفت: آمریکای جنایتکار با به راه اندازی جنگ روانی، 
جنگ اقتصادی، تحریم و تهدید درصدد ناکارآمد نشان دادن 
نظام جمهوری اسالمی و ناامید کردن ملت ایران است اما غافل 
از این است که ملت ایران طی این چهل سال در هر شرایطی 
نشان دادند که از انقالب شان دست نمی کشند و نخواهند کشید. 
غفرانی اضافه می کند: آمده ایم تا با شعارهای کوبنده خود علیه 
استکبار جهانی و آمریکای خون آشام بگوییم پس از گذشت 
۳9 سال از انقالب اسالمی هنوز انزجار از استکبار در قلب 
مردم ایران جاری است و این انزجار را برای آیندگان به ارمغان 
خواهیم گذاشت.پرچم های یا حسین)ع(، یا زهرا)س(، لبیک 
یا حسین)ع(، پارچه نوشته هایی در محکومیت سیاست های 
خصمانه آمریکا، پرچم سه رنگ ایران اسالمی، دست نوشته های 
»مرگ برآمریکا«، »مرگ بر آل سعود« در دست دانش آموزان و 
دانشجویان خودنمایی می کرد. به آتش کشیدن پرچم دولت های 
مستکبر و مستبد، اجرای سرود ۳1۳ نفری دانش آموزان، برپایی 
غرفه های نقاشی با مضمون استکبارستیزی از دیگر برنامه های 

مراسم 1۳ آبان در بیرجند بود.

خروش مردم خراسان جنوبی بر استکبار جهانی

گی
:گر

س 
عک

تحریمهاآرمانهایمانراکمرنگنمیکند

سه شنبه ۹۷/۸/۱۵ )شب چهارشنبه( ساعت ۱۹ سخنرانی و عزاداری
صبح چهارشنبه ۹۷/۸/۱۶ ساعت ۱۰ صبح  سخنرانی، عزاداری ، نماز جماعت

چهارشنبه ۹۷/۸/۱۶ )شب پنجشنبه( ساعت ۱۹ سخنرانی ، عزاداری
صبح پنجشنبه ۹۷/۸/۱۷ ساعت ۱۰ صبح سخنرانی ، عزاداری، نماز جماعت

پنجشنبه ۹۷/۸/۱۷ )شب جمعه( برگزاری دعای کمیل بعد از نماز مغرب و عشا
آدرس: خیابان شهید منتظری - شهید منتظری 3- جنب مسجد خضر - حسینیه جان نثاران

برنامـه مراسـم سخنرانـی و عـزاداری ایـام آخـر صفـر
 هیئت جان نثاران ابا عبدا... الحسین )ع( بیرجند

روابط عمومی شرکت گاز هر وسیله گاز سوز باید دارای یک لوله بخاری مجزا و یک دودکش مجهز به کالهک استاندارد به شکل H باشد.
 استان خراسان جنوبی



تماشای بازی پرسپولیس و ژاپن با حداقل امکانات! کاریکاتور-  ابزار سنگر فرهنگ

تخم مرغ و ماهی را با هم نخورید!

شوند،  ترکیب  هم  با  وقتی  غذاها  بعضی 
اگر  و  کنند  می  خنثی  را  یکدیگر  خاصیت 
مصرف این غذاها را ادامه دهیم دچار کمبود 
شویم.  می  الزم  های  ویتامین  و  امالح 
مصرف بعضی از غذاها مثل ماهی و تخم 
مرغ در معده تولید عفونت و کرم می کند 
و منجر به ابتالی بیماری نقرس، روماتیسم، 

قولنج، بواسیرو دندان درد می شود.

به تصمیم خود پایبند باشید

آیا می خواهید پیشرفت و تغییر را با چشمان خود مشاهده کنید؟ پس 
بهتر است یک تصمیم قاطع در جهت رسیدن به اهداف خود بگیرید 
اهداف زمانی میسر می شود که  به  باشید. رسیدن  پایبند  به آن ها  و 
صد درصد برای رسیدن به آن ها مصمم باشید. انسان هایی که دچار 
شک و تردید هستند، زمانی که می خواهند وارد آب شوند، ابتدا نوک 
انگشت خود را وارد آب می کنند. اما افرادی که مصمم باشند نفس 
خود را حبس کرده و یک دفعه در آب شیرجه می زنند. مطمئن باشید 

هیچ شخصی رویای شما را محقق نخواهد کرد.  
خودتان باید برای رفع آن ها اقدام کنید. ترس را کنار بگذارید و رویاهای 

خود را دنبال کنید.

موفقیت و انرژی

تالش

مسئولیت صد درصد تمام اتفاقات زندگی
 خود را بر عهده بگیرید

برای اتفاقاتی که در زندگی تان رخ می دهد دنبال مقصر نباشید و سعی 
مسئول  بگیرید. شما  دیگری  به سوی شخص  اتهام  انگشت  نکنید 
زندگی  کامل  مسئولیت پذیری  هستید.  خود  زندگی  اتفاقات  تمامی 
باعث تغییرات مثبت می شود. پس این موضوع را بپذیرید و به جای 

متهم کردن دیگران برای رفع مشکالت قدم بردارید.
در هر  ماهر شدن  برای  که می گوید  دارد  وجود  قدیمی  قانون  یک 
زمینه ای به ۱۰ هزار ساعت تمرین احتیاج است. اما امروزه می توانید 
 با پیدا کردن یک مربی این مدت زمان را به حداقل کاهش دهید.
 با یادگرفتن از افراد باتجربه در زمان صرفه جویی کنید و روند پیشرفت 
شغلی خود را سرعت بخشید. هرگز زمان خود را با فکر کردن به اینکه 
حقوق کافی دریافت نمی کنید، هدر ندهید. در عوض به این فکر کنید 
که انجام چه کاری می تواند میزان حقوق دریافتی تان را افزایش دهد. 
سعی کنید تا زمانی که ارزشمند هستید مهارت های خود را افزایش 
دهید و مطمئن باشید درآمدتان در آینده بیشتر از چیزی که فکرش 
را می کنید، خواهد شد. هر فردی در انجام دادن یک کار خاص بهتر از 
دیگران است. سعی کنید نقاط قوت خود را پیدا کنید و مدت زمان بیشتری 

را به کسب مهارت در آن زمینه اختصاص دهید.
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یک لحظه مکث کن . . . 

هنگام سرما خوردگی
 غذای سرخ شده نخورید

دارند  ضعیفی  ایمنی  سیستم  که  کسانی 
بیشتر دچار سرماخوردگی می شوند. هنگام 
سرماخوردگی غذاهای سرخ شده و غیر سالم 
نخورید و به جای آن در وعده ناهار مقداری 
مرغ پخته و ساالد که سرشار از آنتی اکسیدان 
تولید  به  مرغ  خوردن  نمایید.  است مصرف 
بیشتر سلول های سیستم ایمنی برای مقابله 

با سرماخوردگی کمک می کند.

درمان درد بازو، ساعد و مچ

هنگام درد بازو، ساعد و مچ بیمار  باید به پشت 
خوابیده، یک بالش نرم با چهار تا پنج سانتی متر 
قطر را زیر سر و گردن بگذارد، طوری که قوس 

گردن را حمایت کند. 
در وضع به پهلو خوابیدن باید دقت شود که 
ارتفاع بالش به دو برابر افزایش یابد تا هنگام 
خوابیدن، سر در امتداد تنه قرار گیرد و به یک 

سمت خم نشود.

اولین اشتباهی که خیلی از ما در زمان گرسنگی مرتکب می شویم 
نوشیدن آب میوه است. واقعیت این است که احساس گرسنگی با 
کاهش قند خون و همچنین ترشح هورمونی به نام گرلین که از معده 

ترشح می شود، در ارتباط است.
وقتی گرسنه اید شکالت می خورید: شکالت ها قند و چربی زیادی وارد 
بدن می کند و عالوه براین توان ایجاد اعتیاد نیز دارد. یعنی بعد از خوردن 

چند تکه شکالت میل به خوردن بقیه آن نیز بیشتر می شود.

زمانی که گرسنه اید نان و پنیر می خورید: خوردن نان و پنیر بدون شک 
ایده خوبی برای میان وعده است. با این که نان و پنیر حاوی مواد مغذی 
زیادی است و پروتئین و کربوهیدرات های پیچیده دارد اما زمانی که 
گرسنه اید احتمال این که نصف یک پنیر و تمام باگت را میل کنید زیاد 
است. بنابراین در این جا صحبت از غذای ناسالم در میان نیست بلکه 
مشکل به زیاده روی برمی گردد.    توصیه می شود از پنیرهای کم چرب و 

کم نمک استفاده و تا حد امکان نان های کامل مصرف کنید.

اشتباهاتی که زمان گرسنگی مرتکب می شویم

آیه روز

آیا برای آنان روشن نگردیده که چه بسیار نسل ها را پیش از آنها نابود گردانیدیم ]که اینان[ در 
سراهایشان راه می  روند قطعا در این ]امر[ عبرت هاست مگر نمی  شنوند. )سوره سجده/ آیه ۲۶(

جدول ۴۲۰۶                        

سیلین  پني  کاشف   -  ۱ افقي: 
- هورمون غده فوق کلیوي ۲- 
ضربه فني در بوکس - سرگرمي 
دارا  خواهر    - آزاده   -۳ خانمها 
 -4 مفقود  غایب،   - عذرا  یار   -
مخفف   - مسافر   - تندرستي 
وسطي   - عرب  زبان   -۵ کاه 
و  بسیار سختگیر   -۶ دوستي   -
دم - دستگاهي  مقابل   - جدي 
به  متن  یا  عکس  ورود  براي 
رایانه ۷- مغازه - هجوم - ترس 
۸-  صفحه اینترنتي - فرودآمدن 
- جنگ تن به تن - از گروههاي 
خوني  ۹-  گریبان لباس - قبض 
مثلثاتي  توابع  از  - هسته ۱۰-  
 -۱۱ تصدیق  کلمه   - آشکارا   - 
بزرگان   - اسرائیل - جنین  بني 
شکل   - جویي  زیاده   -۱۲
دروغین  برادر   - هندسي 
عشق  خانه   -۱۳ کمبوجیه 
نوعي   - ساساني  پادشاه   -
رطوبت  اثر   - دستباف  کفپوش 
۱4- مرکز ایرلند شمالي - سریع 
 -۱۵ جهان  هواپیماي   ترین 
 - االقدام  نهایت  کتاب  مؤلف 

دارایي کسي

فیلم  بازیگر   -۱ عمودي: 
اي  مزه   - ها  بازنشسته 
رسوب   -۲ تلخي  به  مایل 
)عج(  زمان  امام  لقب   - کننده 
 - تباه   - سنتي  وزن  واحد   -۳
نام   -4 ایزدي  فروغ   -  تاکنون 
المللي  بین  اي -جشنواره  سوره 
سوره  آخرین   - محبت   - فیلم 
۵- اثر بیدل - مفتش - صحیح 
۶- ایستگاه قطار - انس گرفته 
زرد   - پرداخت   -۷ امتداد   -
 - آشغال  همراه   -۸ روشن 
کردن  داغ   - منشي   - بیابان 

دادن  نشان  دیگر  اي  گونه   -۹
-حرامي ۱۰- مرد عارف -حومه 
 -۱۱ ترتیبي  اعداد  از   - تهران 
است  دیدار  از  نیمي  گویند  مي 
شورش    - پرندگان  النه   -
برتري  لیگ  فلز   - بادگاه   -۱۲
فوتبال ایران - حرف نفي ابد - 
لنگه   -۱۳ سرپرستي  و  بزرگي 
جانبي  حافظه   - ستاره   - در 
حیوانات  بعضي  عضو    - رایانه 
رود   - است  امریکا  همان   -۱4
آلمان ۱۵- نصف -  شاخه اي از 

علم فیزیک

جدول کلمات

حدیث روز

لحظات آخر عمر هر یک معّین و ثبت مي باشد، نیازمندي ها و روزي هرکس سهمّیه بندي و تقسیم شده 
است تا آن که موقعّیت و منزلت شعور و درک اشخاص شناخته گردد. امام رضا )علیه السالم(
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صدای منفی درونی
 را به حداقل ممکن برسانیم 
شوید  متوجه  شدید،  خودتان  از  انتقاد  مشغول  وقتی  بگیرید  یاد 
به  حواس تان  مثال،  به  عنوان  کنید.  متوقف  را  آن  بتوانید  تا 
وقت هایی که حرف هایی نباید به یک دوست خوب یا یک بچه 

بزنید را به خودتان می گویید، باشد.
یادتان باشد افکار و احساسات همیشه واقعی نیستند 

فکر کردن به چیزهای منفی در مورد خودتان ممکن است به نظرتان 
هوشیارانه برسد ولی افکار و احساسات شما در مورد خودتان لزومًا 
اطالعات درستی نیستند. فکر شما هم مثل فکر همه  آدم های دیگر 
ممکن است تحریف شود و تحت تاثیر تعصبات و روحیه تان قرار گیرد.

 اسمی مستعار برای منتقد درونی تان بگذارید 
اگر سفرهای گالیور را به خاطر داشته باشید شخصیتی بسیار منفی باف 
در آن بود به اسم »گالم« که در برخورد با هر مسئله با لحنی خاص 

می گفت: “من می دونم” و مدام با همه چیز مخالفت می کرد. 
این اسم را به صدای منفی درونی تان بدهید!

وقتی به منتقد درونی تان با اسمی خنده دار فکر کنید، نه تنها فهمیدن 
این که الزم نیست حتماً با آن موافقت کنید برایتان ساده تر می شود 
بلکه کمتر تهدیدکننده به نظر خواهد رسید و مسخره بودن بعضی از 

این افکار انتقادی برایتان ملموس تر می شود.
منفی گرایی تان را محدود کنید 

می توانید با اجازه دادن منتقد درونی به انتقاد، فقط چیزهایی خاص از 
زندگی تان یا فقط یک ساعت در روز انتقاد کردن، ضرر و تخریب آن 
را محدود کنید. این میزان منفی گرایی  که از آن موقعیت وارد ذهن تان 

می شود را محدود می کند.

 منفی گرایی را به خنثی بودن تغییر دهید 
وقتی مشغول گفتگوی منفی با خودتان می شوید، ممکن است بتوانید 
خودتان را حین آن دستگیر کنید ولی متوقف کردن این افکار گاهی 
برایتان  می تواند  آن  دادن شدت  تغییر  وقت ها  خیلی  است.  سخت 
ساده تر باشد. مثاًل »من نمی توانم این شرایط را تحمل کنم« می تواند 
بشود »شرایط سختی است« ، یا »من متنفرم« می تواند بشود »من  
خوشم نمی آید«. وقتی صدای درونی تان از زبان مالیم تری استفاده 

کند، بخش مهمی از قدرت منفی آن از بین خواهد رفت.
از منتقد درونی تان بازجویی کنید 

که  است  این  درونی  منفی  جنبه های صدای  مخرب ترین  از  یکی 
معمواًل بدون چالش به راهش ادامه می دهد. از این گذشته، تا زمانی 
که این فکرها فقط در ذهن تان باشد هیچ کس دیگری از آنها مطلع 
نخواهد شد و نخواهد توانست شما را از اشتباه تان بیرون بیاورد. به 
خاطر همین همان لحظه آن فکر را دستگیر کنید و از خودتان بپرسید 

که این فکر تا چه اندازه درست است.
مثل یک دوست فکر کنید 

وقتی منتقد درونی تان در بدترین حالت ممکن خود است مثل دشمن 
خونی تان به نظر خواهد رسید.  با خودتان تصور کنید که این حرف ها 
را دارید به دوستی عزیز می زنید. با خودتان فکر کنید که چطور آن 

را به زبان می آورید.
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به تعدادی راننده دارای گواهینامه پایه 
یک جهت کار در کشتارگاه صنعتی طیور 

قاین)حمل مرغ گرم از قاین به استان های 
همجوار( با حداکثر سن ۴۰سال نیازمندیم. 

جهت گزینش از شنبه مورخ 19 آبان تا 
چهارشنبه 23 آبان از ساعت 8 الی 13

به آدرس بیرجند ، خیابان بهشتی، نبش 
بهشتی ۶ مجتمع اردیبهشت ، طبقه اول

 شرکت قاین طیور مراجعه فرمایید.
۰91۵33۴۶112

دعوت به همکاری
تعدادی ویزیتور فعال آقا 

برای همکاری در مجموعه پخش 
مواد غذایی و شوینده 

)حقوق ثابت + پورسانت( 
۰9۰191۵1۵۶۵

شرکـت راهسـازی
 جهت تکمیل کادر خود به افراد ذیل 

نیازمند است.
1- راننده پایه یکم 2 - حسابدار با حداقل 3 

سال سابقه کار در امور پیمانکاری. آدرس: بیرجند 
 بین مطهری 1 و 3 - شرکت مسیریاب بیرجند

شماره تلگرام:۰9379۶8112۴

 به تعدادی بازاریاب و پشتیبان جهت انجام 
امور بانکی )کارت خوان( با حقوق و مزایای عالی 
نیازمندیم. طالقانی 2 ساختمان آلما - طبقه دوم 

واحد 2۰3            3223۶199

32۴3۵۶8۶ - ۰93۶۵237۰1۴-۰91۵7۰۶322۰ - خسروی

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

ی
مین

 تض
صد

در
 1۰

۰

تعمیر یخچال فریزر در منزل  
۰91۵3۶3۵۰1۵ - ناصری نژاد

آسفالت )محوطه و پشت بام( و  قیرگونیایزوگام  شفیعی
   09151630283 - 32225494 

صیادشیرازی، مجتمع میرداماد، واحد 98

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

خریداریم(    ۰91۵3۴237۴۴

تعمیر آبگرمکن، بخاری، پکیج 
نبش مفتح 2۶ / ۰91۵8۶2۴۴39- جانی

نقاشـی ساختمـان
اجرای انواع رنگ های روغنی، پالستیک، 

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

در بازار- نظافت پایان کار
  ۰91۵2۶۴18۴8- جعفری

ایزوگام و قیرگونی آراسته
فروش و نصب انواع عایق های رطوبتی 

 ایزوگام شرق و دلیجان
مدیریت: حسن آراسته

امیرآباد- نبش ولی عصر)عج( ۴
۰91۵۵۶۵82۶8 - ۰91۵۶۶93۵1۵ 

1۰سال ضمانت

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/ ۰9157563875- سعدی

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

آدرس: خیابان فردوسی، نبش حافظ     تلفن تماس:  ۰915543876۰ و 32457۰33

فروشگـاه خواجوی
فروش آب شیرین کن خانگی/  نصب و فیلتر رایگان 

                      1۸ ماه گارانتی
ط  

سا
  اق

د و
نق

جهت رفاه حال شهروندان گرامی

 فـروش ویژه فـرش و مبل هامـون
فرش و مبل مستعمل شما را خریداریم.   نقد *  اقساط

نبش مطهری 21/1 - فرش هامون   3222۸253 - 09155620737

ایزوگـام محمـدزاده 
تنوع محصول

نبش چهارراه دوم توحید
۰91۵1۶۵2۶۰۰-32۴۴711۰

بار حمـل  اثاثیـه  حمل 

 1۰۰ درصد تضمینی
 09159618581  

فاروقـی

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

در اسرع وقت / حمل بار برای خارج شهر 

 2۰ میلیون بیمه

سمسـاری صـادق
خرید و فروش لوازم منزل و اداری دست دوم 

۰938۰1۶۰779 - ۰91۵1۶۴1۴۶۴

تزئینـات داخلـی ساختمـان
اجرای انواع رنگ ها:  روغنی، پالستیک 

 اکرولیک، مولتی کالر، پلی استر و ...
اجرای طرح های جدید کاغذ دیواری

 و پتینه با رنگ 
 اجرا و رنگ کناف

اجرای کاغذ دیواری 
۰91۵7۴11۰71 - باقری

ود  
محد

ه  و
 ویژ

وش
فر درب اتوماتیک سیــد

 جک پارکینگی ، کرکره 
و سکوریت اتومات 

خیابان شهید رجایی  - نبش رجایی  1۵   
۰91۵۵۶1۴88۰

جواز اسلحه یک لول ته پر، مدل 
کوسه ، به شماره بدنه 92۰۶۰1۵3 

به نام معصومه رمضانی
 مفقود گردیده

 و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

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 3۰ به سمت مزار شهدا )قلعه( 

الستیک فرازی
۰91۵۵۶22291

32211۶8۴

به اطالع همشهریان عزیز می رساند: ختم کالم ا... 
مجید به یاد اموات توسط قاریان قرآن انجام می گردد و 
عواید آن صرف بیماران سرطانی صعب العالج می شود.

موسسه خیریه هیئت ابوالفضلی32227177- 09155618482
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یادمان شهدای استان

» به برادران جهاد سازندگی که واقعا سازندگان انقالب اند ، امیدوارم خداوند به آن ها استقامت و 
صبر عنایت کند و در روستاها برای مردم مسلمان و مظلوم حامی باشند .«                               
     شهید سعید اله قائمی

*رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی از 
توزیع بیش از سه هزار و ۵00 تن کاالی اساسی شامل 
برنج، مرغ منجمد، گوشت قرمز و شکر در بازارهای 

استان خبر داد.
* طرح درجه بندی کارگاه های صنایع دستی  که از 
شهریور ماه گذشته شروع شده است، کماکان با بازدید از 
کارگاه های  منتخب و مصاحبه با هنرمندان ادامه دارد.

* رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان از اجرای طرح 
تشدید برخورد با رانندگانی خبر داد و گفت: ۵8 درصد 

متوفیان تصادفات درون شهری عابران پیاده هستند.
* تولید گل رز در بزرگترین گلخانه گل رز خراسان 

جنوبي از ابتدای امسال حدود 30 درصد افزایش یافت.
* مسئول حوزه پژوهش و مطالعات اداره کل میراث 
در  واقع  پشته  عرب  باستانی  تپۀ  گفت:  فرهنگی 

شهرستان نهبندان در فهرست آثار ملی ثبت شد.

اخبار کوتاه

خبرهای ویژه

 استاندار خراسان جنوبی گفت: کلیات سند توسعه و 
امنیت پایدار استان در جلسه شورای برنامه ریزی و 
توسعه خراسان جنوبی به شکل راهبردی تصویب 
شد. به گزارش ایرنا، مروج الشریعه شنبه شب در 
نشست ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی 
استان که با حضور تولیت آستان قدس رضوی 
در استانداری برگزار شد، افزود: مسئله مربوط به 
شورای امنیت و توسعه پایدار شرق و غرب کشور 
9 استان را شامل می شود و مسئولیت استاندار 
خراسان جنوبی به دستور وزیر کشور کمک برای 
تهیه اسناد توسعه استانی این 9 استان است.  وی 
بیان کرد: این سند با رویکرد آب در درجه نخست 
به عنوان مهمترین نیاز همچنین دارای محورهایی 
از جمله عمران و توسعه روستایی و شهری، حمل 
و نقل، مسائل فرهنگی، اجتماعی و آموزشی، 
اقتصاد و تولید بر مبنای رقابت پذیری محصوالت 

تولیدی استان در بخش های مختلف است.
استاندار خراسان جنوبی اضافه کرد: خوشبختانه 
سازمان  بخشی  دفاتر  در  استان  آمایش  سند 
مدیریت و برنامه ریزی کشور مصوب شده و 
بهترین نقشه راه استان است. وی اضافه کرد: 

در حوزه اشتغال 118 میلیارد تومان تسهیالت در 
مرحله نخست به استان اعالم شد که این اعتبار 
در چرخه پرداخت قرار گرفت و بعد از اینکه همه 
طرح هایی که فقط مربوط به اشتغال روستایی 

بود، انجام شد بدون اینکه ریالی به طرح های 
شهرک های صنعتی داده شود، 21 میلیارد تومان 
تشویقی در مرحله دوم به استان دادند که جذب 
شد. مروج الشریعه بیان کرد: در آخرین دیدار که 
با معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و 

بودجه داشتم و شرایط خراسان جنوبی برای ایشان 
تبیین شد در نخستین اقدام دولت یکصد میلیارد 
تومان تسهیالت بانکی با نرخ چهار درصد را برای 
جبران بخشی از خسارت ها و مشکالت ناشی از 

خشکسالی که به جامعه تولیدی روستاییان وارد 
شده، اختصاص داد و عالوه بر آن 47 میلیارد 
تومان برای تقویت زیرساخت های طبیعی استان 
مثل قنوات، آبخیزداری و بخش تولید در حوزه 

کشاورزی اختصاص یافت.

آرایش کشور متناسب با
جنگ اقتصادی و روانی باشد

 تولیت آستان قدس رضوی نیز در این جلسه 
گفت: آنچه در جامعه باید به آن توجه شود این 
است که آرایش کشور برای مواجهه با جنگ 
باشد.   دشمن  روانی  و  ای  رسانه   اقتصادی، 
حجت االسالم رئیسی با بیان این که کار دشمن 
شکل دیپلماسی ندارد بلکه یک حرکت اقدامی 
مختلف  های  بخش  در  را  خود  آثار  که  است 
اقتصادی نشان می دهد، اضافه کرد: امروز برای 
همه روشن است که عرصه مسائل اقتصادی 
عرصه ای است که باید در آن حرکتی جهادی 
انجام شود و با فعالیت معمولی، زودگذر و روزمره 
با اشاره به این که  باز نمی شود. وی  گره ها 
خراسان جنوبی فرهیختگان زیادی دارد ، بیان 
کرد: این استان فرهنگی است و صاحبنظران 
زیادی داشته که این افراد در استان های دیگر 
کشور هم فعال هستند و طرح آمایشی که دانشگاه 
بیرجند ارائه کرده، نشان می دهد علم می خواهد 
همراه با روستا و شهر حرکت کند. وی گفت: باید 
افزایش نقدینگی در کشور به سمت تولید هدایت 

شود چون این افزایش نقدینگی که در کشور وجود 
دارد به نظر همه اقتصاددان ها مشکل جدی برای 
کشور ایجاد می کند و اگر تولید رونق بگیرد، 

بسیاری از مشکالت مردم کاهش پیدا می کند.

اقتصاد این استان سنگ است
رئیسی افزود: حجم وسیعی از نیروهای کارآمد 
که اهل فکر و اندیشه هستند در کشور داریم و 
اینها سرمایه های ما هستند، مقام معظم رهبری 
در سفر قبل از استان شدن خراسان جنوبی به این 
منطقه فرمودند که اقتصاد این استان سنگ است. 
وی بیان کرد: در مشهد مقدس پروژه ای را دیدم 
که مسئول آن توضیح می داد سنگ های این 
مجموعه را از فرانسه و ایتالیا آورده ایم و وقتی 
بهترین سنگ ها در کشور ایران است چرا باید 
از دیگر کشورها سنگ وارد کنیم. تولیت آستان 
قدس رضوی گفت: ما در آستان قدس آمادگی 
داریم و همه با تمام ظرفیت هایی که دارند، وارد 
عرصه شوند چون دست خدا با جماعت است و کار 
فرهنگی، محرومان و نیازمندان و توجه به موضوع 

زیارت از ماموریت های محوری آستان است.

گروه خبر- نماینده مردم شهرستان های فردوس، 
، سرایان و طبس در مجلس شورای  بشرویه 
اسالمی گفت: کارآفرینی در بخش زغال سنگ 
رئیس  گذشته  روز  گیرد.  قرار  توجه  مورد  باید 
دانشگاه فنی و حرفه ای کشور به خراسان جنوبی 
سفر کرد. امیرحسنخانی در دیدار با رئیس دانشگاه 

فنی و حرفه ای کشور و بازدید از دانشکده فنی و 
حرفه ای پسران طبس گفت: حوزه زغال سنگ 
کمک خوبی به استان و شهرستان دارد و الزم 
تربیت  و  زغال سنگ  کارآفرینی  بخش  است 
نیروی متخصص در این زمینه مورد توجه بیشتر 
قرار گیرد. به گفته وی در بخش صنایع دستی و 

گردشگری نیز دختران هنرمندی درطبس هستند 
نیاز به آموزش فنی دارند و ما نیز تالش  که 
خواهیم کرد تا در بودجه 98 به این بخش توجه 
بیشتری شود. فرماندار ویژه طبس نیز در این 
دیدار توجه به افزایش رشته های مرتبط به حوزه 
گردشگری، معدنی و جوار ریلی را مهم دانست و 

خواستار افزایش رشته های مرتبط با فنی وحرفه 
ای خواهران و برادران در این شهرستان شد.

دکتر صالحی رئیس دانشگاه فنی و حرفه ای 
کشور نیز در جلسه جمع بندی سفر به طبس 
گفت: دانشگاه فنی و حرفه ای یک دانشگاه ویژه 
است که در بخش اشتغال نقش مهم و مؤثر خود 

را ایفا کرده است. وی تاکید کرد: کارگاه ها و 
آزمایشگاه های دانشگاه های فنی و حرفه ای 
در طبس نیاز به ارتقا و بهسازی دارد. به گفته 
وی فضای آموزشی طبس برای آموزش آقایان و 
بانوان را مناسب دیدم ولی کارگاه ها و آزمایشگاه ها 

نیازمند تکمیل، ارتقا و بهسازی است.

ایرنا - تولیت آستان قدس رضوی گفت: 13 آبان 
به همه ملت ها آموخت که ایستادگی و مقاومت 

تنها راه عقب نشاندن دشمن است.
ابراهیم  سید  االسالم  حجت  ایرنا  گزارش  به 
رئیسی روز یکشنبه در جمع راهپیمایان 13 آبان 
در میدان قدس بیرجند افزود: 13 آبان روز بسیار 
مهمی در تاریخ مبارزات ملت ایران است که 
نشان داد کوتاه آمدن، دشمن را وادار به عقب 
نشینی نمی کند بلکه او را در روحیه استکباری 
مصمم تر خواهد کرد. وی با یادآوری مقاومت 
ایران در جنگ تحمیلی و مبارزه با داعش گفت: 
برخی افراد از تحریم ها نیز هراس داشتند اما 
نظام تحریم ها چه برجام می شد یا نمی شد 
در  استان  مردم  نماینده  ریخت.   می  هم  به 
 مجلس خبرگان رهبری اظهار کرد: اکنون که 
برجام  از  استکباری  روحیه  با  ها  آمریکایی 
بیرون آمدند اروپایی ها نیز نمی خواهند مطابق 

خواست ملت ایران عمل کنند لذا نباید منتظر 
که  این  بیان  با  رئیسی  باشیم.  اروپایی  برجام 
دشمنی آمریکایی ها همواره بوده و ادامه دارد 
 تصریح کرد: ما در مقابل استکبار جهانی کوتاه 
نمی آییم. وی گفت: همانگونه که رهبر معظم 
انقالب فرمودند اینها عهدشکن هستند و حتی 
کسانی که در دل فکر می کردند ممکن است 
اتفاقی با آنها بیافتد، امروز فهمیده اند که به هیچ 
عنوان به امضا و میثاق آنها نمی شود اعتماد کرد.

تولیت آستان قدس رضوی با تاکید بر اینکه 
مولفه مهم اقتدار ما، مردم همیشه در صحنه 
انسانی  نیروی  عظیم  حجم  این  گفت:  است 
متراکم و فرهیخته می توانند به اقتصاد فضای 
مجازی، دریا، سنگ و فرهنگ وارد شوند و از 
تجربه بسیاری از کشورها که این راه ها را رفته 
اند نیز بهره مند شوند.  وی تاکید کرد: می توان 
با اتکا به خدا، ذخایر عظیم و نیروی انسان کارآمد 

چشم از بیگانه برید و به توانایی های ملت بزرگ 
ایران چشم دوخت. حجت االسالم رئیسی افزود: 

کشور ایران تاکنون صدمات زیادی را از توجه به 
بیگانه متحمل شده اما باید دانست که بیگانگان 
تاکنون برای کسی کاری نکرده اند و نخواهند 
کرد. وی از حرکت دانشجویان در تسخیر النه 
جاسوسی به عنوان انقالب دوم یاد کرد و گفت: 

انقالب اول نفی استبداد داخلی و انقالب دوم 
نفی استعمار خارجی بود و این دو انقالب مکمل 

یکدیگر برای خنثی شدن توطئه های آمریکا 
محسوب می شود. وی با اشاره به توطئه های 
آمریکا در منطقه گفت: آمریکا در این توطئه ها 
موفق نبود اما ملت ایران خواست و پیروز هم 
شد. وی گفت: زیاده خواهان و مستکبران وجود 

رهبران و جوانانی که دم از خدا بزنند را بر نمی 
تابند و همین افراد بودند که از روز اول مقابل 
بیان  کردند. وی  آرایی  اسالمی صف  انقالب 
کرد: پیروزی انقالب اسالمی نفی استبداد بود 
و اگرچه حکومت ستمشاهی را به زیر کشیده 
شد اما همچنان مستکبران در سفارت آمریکا به 
عنوان النه جاسوسی علیه ملت ایران مشغول 
توطئه بودند. رئیسی افزود: آنچه ما در منطقه می 
گوییم این است که ملت های منطقه به برکت 
خون شهیدان بیدار شدند. وی راهپیمایی عظیم 
اربعین را نمونه ای از بیداری اسالمی عنوان کرد 
و گفت: حضور بیش از 1۵ میلیون جمعیت با 
فریاد لبیک یا حسین )ع( بی نظیر است. وی با 
بیان اینکه خداوند هرگز از خون شهدا نمی گذرد 
گفت: همین مردم خراسان جنوبی که به استانی 
فرهیخته مشهور است می تواند تحلیل کند که 

کشور مقابل مستکبران چه موقعیتی دارد.

تصویب کلیات سند توسعه و امنیت پایدار استان

ایستادگی تنها راه عقب نشاندن دشمن است

کشمکش لفظی 
نمایندگان دولت و ملت!

حسینی- هر زمان که استاندار جدیدی روی کار می 
آید، موجی از تغییرات نیز در میان مدیران و معاونان 
دولتی شروع می شود تا بدنه ای یکدست با اهداف 
استاندار به وجود آید. مروج الشریعه استاندار کنونی 
خراسان جنوبی نیز از این قاعده برکنار نبوده و شاهد 
تغییر معاونان و مدیران کل استانداری و فرمانداران 
شهرستان ها در زمان وی بودیم. سونامی تغییرات اما 
این بار متفاوت تر از قبل موجی از انتقادات از طرف 
صاحب نظران و نمایندگان مردم در مجلس را به 
همراه داشت. تغییر کهن ترابی فرماندار قائن و روی 
کار آمدن عابدی به عنوان سرپرست و سپس واگذاری 
این سمت به محمد کریمی در حالی که سرپرستی 
فرمانداری زیرکوه را هم بر عهده دارد نمونه ای از این 
تغییرات می باشد. از طرفی محمد کریمی در گذشته 
این  که  است  ماه  اکنون 6  و  بود  فرماندار سرایان 
شهرستان بدون فرماندار و با سرپرست اداره می شود.

انتقادات به این تغییرات اکنون در مقابل معاون رئیس 
جمهور مطرح می شود. عصر شنبه امیرحسنخانی 
اداری  در هشتمین جلسه شورای  نماینده مجلس 
استان با حضور ابتکار معاون رئیس جمهور در امور 
بانوان و خانواده ، عنوان کرد: 6 ماه است که سرایان 
فرماندار ندارد و این موضوع را هم به وزیر کشور و 
هم به استاندار اعالم کرده ایم. شهرستان سرایان با 
سرپرستی اداره نمی شود و این مردم هستند که از 
این موضوع زجر می کشند. وی خاطرنشان کرد: با 
رفتن مروج الشریعه استاندار فعلی در دوران نمایندگی 
خود چهارمین استاندار را خواهیم دید، این استان ثبات 

مدیریتی برای پیشرفت ندارد!
در این لحظه ، استاندار سخن امیرحسنخانی را قطع و 
گفت: تغییر استاندار نتیجه تصمیم نمایندگان مجلس  

بوده است!
امیرحسنخانی اما پاسخ داد: با سرپرستی اداره شدن 
است؟  بوده  ما  کار  هم  شهرستان  یک  فرمانداری 
منصوب نشدن فرمانداران نتیجه کار وزارت کشور است.

استاندار پس از پایان صحبت های وی گفت: در مقام 
پاسخگویی نیستم ولی دوستان در مجلس تصمیمی 
احساسی گرفتند و بعد هم پشیمان شدند اما خود کرده 
را تدبیر نیست. مروج الشریعه با بیان این که پرونده 
فرمانداری ها مدت هاست بسته و به وزارت کشور 
برای  و  انتخاب  فرمانداران  داد:  ادامه  شده،  ارسال 
مصاحبه ها رفته اند ولی تا وزیر کشور می خواهد 
حکم را امضا کند، 20 نفر نماینده دور هم جمع می 
شوند و طرح استیضاح می نویسند. مشخص است این 
سیستم لرزان از کجا شروع می شود! وی با اشاره به 
این که باقی نمایندگان نیز با اظهار لطف ، دغدغه 
خود درباره فرمانداران را به من انتقال دادند، اضافه 
کرد: به من گفتند ما جزو امضا کنندگان طرح برکناری 
بازنشستگان نبودیم اما تصمیمی گرفته شده است، 
ببینید سر شهرداری ها و سازمان های وابسته آن در 
این موج های تغییرات چه خواهد آمد. مروج الشریعه 
با تاکید بر این که جزو استاندارانی هستم که صد در 
صد از این طرح استقبال می کنم، خاطرنشان کرد: اما 
شرطی دارد، من اگر جای نمایندگان بودم ، هنگامی 
که رئیس جمهور برای انتخاب کابینه به مجلس آمد ، 
تیمی از مجلس و دولت تشکیل و با ایشان توافق می 
کردیم که در دو سال اول دوره دوم، مجوز دستیاری 
در هر رده ای که مورد نظر نمایندگان است، بگیریم. 
وی با اشاره به این که با اصل این موضوع که نباید 
مسئولیت ها در کفه افراد ثابتی بچرخد و جوان ها باید 
روی کار بیایند ، موافق هستم، عنوان کرد: اما کاش 
قبل از این قانون امکان بازپروری و پرورش نیروی 
مدیر فراهم می شد، زیرا در این 40 سال اتفاقی در 
این زمینه رخ نداد. به گفته وی نمایندگان مجلس باید 
شرایط اقتصادی کشور را هم در نظر می گرفتند ولی 
این قانون بسیار خوب در بدترین زمان ممکن گرفته 

شد که  ای کاش به دولت فرصتی داده می شد.
)خوانندگان ارجمند می توانند نظرات خویش را درباره 
به حساب کاربری avasardabir@ در  این ستون 

تلگرام ارسال فرمایند.(

توسعه فعالیت های عمرانی همراه  با
برنامه های فرهنگی در استان های خراسان

صدا و سیما- توسعه فعالیت های عمرانی همراه با 
برنامه های فرهنگی، از مهمترین اولویت های آستان 
قدس رضوی در سه استان خراسان رضوی، جنوبی 
و شمالی است. تولیت آستان قدس رضوی، در جمع 
روحانیان، خادم یاران و خادمان امام رضا)ع( گره گشایی 
از مشکالت مردم را یکی از مهم ترین برنامه های 
آستان قدس برشمرد و از دست اندرکاران فرهنگی 
خراسان جنوبی خواست در این خصوص با آستان قدس 
همکاری الزم را داشته باشند. حجت االسالم نصیرایی، 
مسئول دفتر آستان قدس رضوی در استان هم گفت: 
600 خادم و خادم یار از استان خراسان جنوبی با آستان 
قدس همکاری دارند. تاکنون 11 هزار زیارت اولی از 

خراسان جنوبی به مشهد مقدس اعزام شده اند.

تفاهم  نامه همکاری  بین دانشگاه علمی-
کاربردی استان و دانشگاه غرجستان کابل

رئیس دانشگاه جامع علمی-کاربردی خراسان جنوبی 
از امضای تفاهم نامه همکاری بین دانشگاه علمی-
کاربردی استان و دانشگاه غرجستان کابل خبر داد.

به گزارش تسنیم، فورگی نژاد در نشست همکاری 
متقابل آموزشی این دانشگاه با دانشگاه غرجستان 
کابل و موسسه تحقیقات علمی فراه افغانستان اظهار 
کرد: قدم های اولیه برای ایجاد بستر روابط بین المللی 
بین ایران و کشور همسایه برداشته شده است. وی 
با اشاره به اینکه این تعامل و همکاری نه فقط در 
زمینه آموزشی بلکه در زمینه اقتصادی و تبادل کاال 
هم  می تواند مؤثر باشد، یادآور شد: بازارچه دوکوهانه 
می تواند ظرفیت مناسبی برای این همکاری باشد. 
رئیس دانشگاه غرجستان کابل نیز با بیان این که 
غرجستان دانشگاهی نوپا در افغانستان است، تاکید 
و  ظرفیت ها  شناسایی  سفر  این  اولیه  هدف  کرد: 

نیازهای طرفین در عرصه آموزشی است.

امروز، آخرین مهلت تکمیل اطالعات برای 
دارندگان قبوض ودیعه گذاری حج تمتع

منظور  به  گفت:  زیارت  و  حج  مدیر  غالمی- 
ساماندهی اولویت ها، اطالعات و ارتباطات، از تمام 
دعوت  تمتع  حج  گذاری  ودیعه  قبوض   دارندگان 
به  نسبت  آبان،  دوشنبه 14  روز  از صبح  می شود 
سازمان  رزرو  سامانه  در  خود  اطالعات  تکمیل 
 reserve.haj.ir نشانی  به  زیارت  و  حج 
این  از  هدف  کرد:  بیان  نوفرستی  نمایند.  اقدام 
کلی  ساماندهی  بر  عالوه  که  است  آن   فراخوان 
اولویت های باقی مانده برای تشرف، برقراری ارتباطات 
بعدی سازمان حج و زیارت با ایشان ، امکان اطالع 
رسانی نسبت به اولویت ها ، برنامه های آموزشی و 
توجیهی و ثبت تغییرات بعدی احتمالی و ... امکان 
پذیر گردد. الزم به ذکر است اولویت های تشرف به 

حج سال 1389 به زودی اطالع رسانی خواهد شد.

از سرگیری صادرات کاال از مرز ماهیرود

صدا و سیما- صادرات برخی از کاالهای ایرانی از مرز 
ماهیرود خراسان جنوبي از سرگرفته شد.  رئیس سازمان 
بازارچه های مرزی استان گفت: ناهماهنگی های به 
وجود آمده از طرف افغانستان در مرز ماهیرود خراسان 
جنوبی برای صادرات کاالی ایرانی برطرف شد. فخر 
علت بسته شدن این مرز را اختالف بین تجار و گمرک 
ابونصر فراهی در خصوص اخذ وصول عوارض گمرکی 
اعالم کرد که با پیگیری خود تجار این مشکل رفع شد.

قدردانی از شکوه حضور

غالمی- شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی خراسان 
و  عاشورایی  مردم  باشکوه  پاس حضور  به  جنوبی 
از اقشار  ا... 13آبان،  استکبارستیز در تظاهرات یوم 
مختلف مردم، قدردانی کرد. در بخشی از متن بیانیه 
قدردانی شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی خراسان 
جنوبی آمده است: شکر و سپاس خداوند قادر متعال 
را به پاس داشتن چنین مردمی بصیر و زمان شناس 
و  ایستادگی  مقاومت،  سال  چهل  الهی  توفیق  و 
و  دسیسه  سال  چهل  برابر  در  سرافرازانه  صالبت 
توطئه نظام سلطه و عمل به تکلیف مسلم دینی و 
انقالبی استکبارستیزی توسط این مردم انقالبی و 
همزمان با یوم ا... سیزدهم آبان  ماه »روز ملی مبارزه 
با استکبار جهانی« تجلی غیرت انقالبی و طنین شعار 
هیهات مناالذله و شعار کوبنده مرگ بر طاغوت اعظم، 
آمریکای جنایتکار ، احساس وظیفه و حضور بابصیرت 
و شورآفرین تمامی اقشار مردم شریف و متدین در 
تحقق هدف را ارج نهاده است. در زمانه ای که دشمن 
به خیال باطل خود با تشدید جنگ روانی و رسانه ای 
انقالب  مردمی  پشتوانه  نمودن  کمرنگ  در  سعی 
گسترده  انقالبی،  بخش،  وحدت  حضور  با  داشت 
یوم  استکباری  ضد  “تظاهرات  در  خود  حماسی  و 
ا... سیزدهم آبان “، بر مواضع اصولی خود و آرمان 
های شهدا و امام شهیدان مهر تأییدی مجدد زده و 
پیمانی دوباره با آرمان های امام راحل)ره( و منویات 
امام خامنه ای )مدظلّه العالی( بستید. شورای هماهنگی 
تبلیغات اسالمی استان،همچنین از تمامی مسئوالن و 
دست اندرکاران امر برگزاری مراسم تظاهرات یوم ا... 
13 آبان در سراسر استان و اصحاب محترم رسانه  و 

جراید به  ویژه رسانه ملی تشکر و قدردانی نمود. 
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دانش  گردهمایی  دومین  و  هفتاد   - کاری 
شهدا  میدان  در  شوکتیه  مدرسه  آموختگان  
از  نفر  از صد و بیست  با حضور بیش  تهران 
و  دبیران   ، آموختگان  دانش  آموزان،  دانش 
در  شد.  برگزار  شوکتیه   مدارس  آموزگاران  
این گردهمایی دانش آموختگان خاطراتی را از 
دوران مدرسه همراه با  شعر گویش بیرجندی 
تعریف می کنند. همچنین معرفی کتاب های 
مربوط به بیرجند و استان و مولفان آنها از دیگر 
برنامه های این دورهمی است. دکتر جاللیان 
دانش  و  کودکان  های  بیماری  متخصص 
آوا   خبرنگار  با  گفتگو  در  مدرسه  این  آموخته 

عنوان  کرد:  پس از گرفتن تخصص دریافتم 

که بزرگترین ثروت هر فردی پس از خانواده و 

فامیل دوستان دوران تحصیل او هستند. وی با 

بیان اینکه  تصمیم گرفتم با دوستان دوران 

باشیم،  داشته  گردهمایی  تحصیلی  گوناگون 
افزود: با اولین گروه دوستان دوران ابتدایی و 
متوسطه که ساکن تهران بودند از سال 1368 
با  وی  کردم.  گردهمایی  برگزاری  به  شروع 
با دبیران  ابتدا  اینکه گردهمایی ها  اشاره به 
دیپلم  های  التحصیل  فارغ  و  تهران  ساکن 
که  بیرجند  شوکتیه  دبیرستان   1337 سال 
جمعا حدود 20 نفر بود برگزار می شد، ادامه 
مهندس غالمرضا  با حضور  تدریج  به  داد:  
نام  خوش  و  الیق  مهندسان  از  که  ناصح 
وزارت نیرو و از فارغ  التحصیالن دبیرستان 
شوکتیه بیرجند بودند و باشگاه وزارت نیرو در 

کنندگان  شرکت  تعداد  بود،  ایشان  اختیار 
قبال  جلسات  این  شد:  یادآور  وی  شد.  زیاد 
سالی 3 بار و اخیرا سالی 2 بار در روز معلم 
و روز دانش آموز برگزار می شود و آخرین 
گردهمایی در باشگاه برق با شرکت 76 نفر 
برگزار شد. دکتر جاللیان با اشاره به این که 
استاد  ایم که  داشته  تاکنون 72 گردهمایی 
محمد حسین قندهاری، استاد احمد فرزانه، 
حسن  استاد  و  ناصح  غالمعلی  دکتر  استاد 
داشتند،  حضور  جلسات  این  در  راد  ابطحی 
دانش  اعضای  حاضر  زمان  در  کرد:  اضافه 

آموختگان شوکتیه  176 نفر است.

هفتاد و دومین گردهمایی دانش آموختگان مدرسه شوکتیه در تهران برگزار شد 

ری
 :کا

س
عک

در بازدید معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده از  اورژانس اجتماعی بیرجند مطرح شد:

کاری- معصومه ابتکار معاون رئیس جمهور در 
امور زنان و خانواده از مرکز اورژانس اجتماعی 
بازدید کرد. وی در این بازدید عنوان کرد: آسیب 
مورد  باید  کودکان  و  زنان  به  اجتماعی  های 
توجه خاص قرار گیرد. وی با اشاره به این که 
یکی دیگر از کارها و اولویت های ما در حوزه 
توان افزایی اقتصادی زنان، مسئله کارآفرینی آنان  
است، اولویت در این بخش برای زنان سرپرست 
خانوار می باشد. ما 3 تا 4 میلیون زن سرپرست 
مشاغل  خانگی،  تولیدات  در  که  داریم  خانوار 

خانگی و صنایع دستی فعال هستند.
عرب نژاد مدیرکل بهزیستی هم  در این بازدید با 
بیان اینکه خدمات اورژانس اجتماعی یا همان 123 

مشابه 11۵ یا 110 است،  افزود: در کشور مسئله 
فوریت های اجتماعی یک خال بود که با ایجاد 
این اورژانس گام بزرگی در این زمینه برداشته شد. 

یکهزار و 454 مورد تماس
با اورژانس اجتماعی بیرجند

افراد  به  مرکز  این  اینکه  به  اشاره  با  وی 
موضوع  در  خطر  معرض  در  و  دیده  آسیب 
طالق،  آزاری،  کودک  آزاری،  همسر  های 
اعتیاد، اختالفات حاد خانوادگی، کودکان کار 
و خیابانی و نیز معلول آزاری خدمات می دهد، 
ادامه داد: کودک آزاری در راس تماس های 
خراسان   )123 )سامانه  اجتماعی  اورژانس 
ماه  در 6  این که  بیان  با  است. وی  جنوبی 

نخست امسال یکهزار و 4۵4 مورد تماس با 

اورژانس اجتماعی بیرجند گرفته شده  است 
ادامه داد:  در این زمینه 731 مورد منجر به 

اعزام کارشناسان به محل شده است.

عرب نژاد تاکید کرد: در شش ماهه اول سال  
مرکز 123   به  شده  گرفته  های  تماس  تعداد 

مورد   41 دیده  آسیب  دختران  و  زنان  درباره 
متاسفانه  کرد:  نشان  خاطر  وی  است.  بوده 
همسرآزاری  و  تماس   483 با  آزاری  کودک 
اورژانس  تماس های  راس  در  تماس  با 216 
افراد  بیشتر  و  دارد  قرار  بیرجند   اجتماعی 
زنان  جامعه  گیرنده  خدمات  و  گیرنده  تماس 
که  این  بیان  با  بهزیستی  کل  مدیر  هستند. 
های  تمامی شهرستان  در  اجتماعی  اورژانس 
استان فعال است و به شهروندان خدمات ارائه 
می دهد، عنوان کرد: تعداد آمار شیرخوارگاه های 
استان در شش ماه اول سال ، 46 مورد بوده که 
از این تعداد 4 مورد بازگشت به خانواده و 7 مورد 
امین موقت و 24 مورد فرزند خواندگی داشته ایم.

کودک آزاری در صدر آسیب های اجتماعی استان

تاکید برتوجه به کارآفرینی در بخش زغال سنگ

ری
 :کا

س
عک

دیدار تولیت آستان قدس رضوی
با خانواده شهید بصیری پور

صدا و سیما- تولیت آستان قدس رضوی و جمعی 
شهید  خانواده  با  دیروز  صبح  استان  مسئوالن  از 
کردند. دیدار  حرم  مدافع  شهدای  از  پور  بصیری 

حجت االسالم رئیسی در این دیدار با بیان اینکه به 
برکت خون شهدا ما امروز از اقتدار و امنیت برخوردار 
هستیم، گفت: اگر شهدای مدافع حرم نبودند معلوم 
نبود چه مشکالتی برای کشورهای مسلمان  رخ می 
داد. وی خطاب به خانواده شهید بصیری پور افزود: 

شهادت فرزند شما افتخار ی برای استان است.
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امام رضا علیه السالم فرمودند:
 تزاَوُروا تحـابـوا و تصـافُحـوا و ال تحـاشمـوا

به دیدن یکدیگر روید تا یکدیگر را دوست داشته باشید و دست یکدیگر را بفشارید
 و به هم خشم نگیرید.

)بحاراالنوار،ج78،ص 347(

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری بیرجند، متولی آستان 
قدس رضوی روز گذشته با حضور در صحن شورای اسالمی شهر بیرجند با 

شهردار، اعضای شورای اسالمی شهر و مدیران شهری دیدار کرد.
حجت االسالم و المسلمین رئیسی؛ اخالق، معنویت و عدالت اجتماعی را الزمه 
اداره یک شهر اسالمی دانست و گفت: در مدیریت یک شهر باید درآمد و هزینه 
مدیریت شود و با افزایش درآمدها به دور از ایجاد مشکل برای شهروندان، 
بتوان شهر را به صورت کامال عادالنه ای اداره کرد. وی شهر سالم را شهری 
معرفی کرد که سنگ زیربنای آن تولید است و اصولی بر آن حاکم می باشد. 
وی عنوان کرد: باید تالش کنیم تا اداره شهر طبق نظر دین اسالم و همراه با 
رفاه اجتماعی برای ساکنان آن انجام شود و امکانات موجود با رعایت عدالت در 
اختیار مردم قرار گیرد. نماینده مردم استان در مجلس خبرگان رهبری اظهار 
کرد: دست اندرکاران مسایل شهری، باید حقوق مردم را ادا کنند و مردم نیز 

تکالیف خود را در مقابل مدیران شهری انجام دهند. وی ضمن تقدیر از خدمات 
شهردار، اعضای شورا و مدیران شهری یادآور شد: در جای جای این شهر امکان 
خدمت رسانی به مردم خوب، متدین و انقالبی بیرجند وجود دارد. وی شورای 
اسالمی شهر را یکی از جلوه های مردم ساالری در نظام جمهوری اسالمی 
ایران دانست و اضافه کرد: تمامی نهادهای این نظام برخاسته از رای و نظر مردم 
می باشد که خود یکی از افتخارات نظام می باشد. رئیسی خاطر نشان کرد: 
یکی از جلوه های حضور مردم در صحنه، حضور پرشور در راهپیمایی 13 آبان 
و دارا بودن روحیه استکبار ستیزی ملت ایران می باشد که ریشه در فرهنگ 
دینی و فرهنگ انقالبی و سیاسی ما داشته و با اصول تولی و تبری برابری می 
کند. وی با بیان اینکه باید در مقابل رای مردم پاسخگو باشیم، یادآور شد: به 
عنوان خادمین مردم باید بتوانیم از ظرفیت های موجود در جهت خدمت 
رسانی و گره گشایی از ایشان بهره بریم. وی با اشاره به اولویت سنجی پروژه 
های مختلف در این استان غیربرخوردار اذعان کرد: ساخت مجتمع فرهنگی 
در نهبندان، شروع به کار ساخت مجتمع آموزشی در مهرشهر بیرجند، ایجاد 
دارالشفاء و سقاخانه در برخی از روستاها، الیه روبی قنات ها و ... از جمله برنامه 

های در دست اقدام آستان قدس در این استان می باشد. 
رئیس شورای اسالمی شهر بیرجند نیز در این جلسه با اشاره به عملکرد مثبت 
شورای پنجم علیرغم موانع و چالش های پیش رو گفت: امیدواریم بتوانیم با 
اتحاد اعضای شورای اسالمی شهر بیرجند از ظرفیت های موجود برای شهر و 
شهروندان استفاده کنیم. دکتر ابراهیم تقی زاده خاطر نشان کرد: کمیسیون 
های مختلف در شورای پنجم با مدنظر قرار دادن اولویت های تخصصی خود 
تالش دارند تا انتظارات شهروندان را فراهم نمایند. وی با اشاره به فعالیت های 
خوب عمرانی در مناطق مختلف شهر به پروژه های بوستان واقع در سایت 
اداری، بوستان واقع در خیابان آیت ا... بهجت مهرشهر، زیباسازی میادین و 

بلوارهای سطح شهر، احداث پارک های خطی، زیباسازی و بهسازی معابر و 
ورودی های شهر و ... اشاره کرد. تقی زاده ابراز امیدواری کرد: بتوانیم از ظرفیت 
آستان قدس رضوی در طرح های مشارکتی استفاده کرده و فضایی درخور 

شهر فرهنگی بیرجند فراهم نماییم. 
شهردار بیرجند با اشاره به مدیریت جهادی و انقالبی مدیران شهری و اعضای 
شورای اسالمی شهر بیرجند اظهار کرد: شهرداری در سال گذشته 150 درصد 
افزایش بودجه داشته و 40 پروژه برای نقاط متعدد شهر و در حوزه های 
مختلف تعریف کردیم که تعدادی از آنها به بهره برداری رسیده و برخی نیز 
در دست اقدام مي باشد. مهندس محمد علی جاوید با اشاره به اینکه بیرجند 
دارای دو منطقه برخوردار و کم برخوردار می باشد، اذعان کرد: برای ایجاد 
تساوی سطح برخورداری در مناطق دوگانه شهر بیرجند اقدامات زیادی در 
منطقه کم برخوردار شهر انجام داده ایم. وی با اشاره به تملک امالک واقع در 
مسیر فرزان پس از 13 سال بالتکلیفی با مبلغ 7 میلیارد تومان ادامه داد: پل 
موسی بن جعفر )ع( واقع در این منطقه شهری که در سال 92 کلنگ زنی 
شده توسط شهرداری تکمیل و آماده بهره برداری می باشد. وی با اشاره به 
بهسازی خیابان جمهوری با اعتباری معادل 4 میلیارد تومان اظهار کرد: 80 
هزار مترمربع زیرسازی و آسفالت نیز در منطقه یک شهر بیرجند انجام شده 
است.شهردار بیرجند با اشاره به اینکه این استان، داراي معدن سنگ می باشد 
و ایجاد صنایع تبدیلی سنگ در مرکز استان باعث ایجاد ارزش افزوده و ایجاد 
اشتغال و تامین خیلی از نیازمندی های پروژه های شهرداری ها می گردد، 
اضافه کرد: در صورت وجود صنایع تبدیلی در محل معادن استان، بسیاری از 
نیازمندی های ما در حوزه مدیریت شهری برطرف می شود. جاوید با اشاره به 
پروژه پارک خطی مهرشهر افزود: کلنگ زنی پارک مهرشهر در منطقه یک با 
وسعت 12 هکتار در برنامه شهرداری قرار دارد و طرح آن آماده می باشد که 

در صورت تامین اعتبار کافی می توانیم هرچه زودتر عملیات عمرانی این پروژه 
را آغاز نماییم. وی از احداث مجتمع فرهنگی با محوریت مسجد جامع برای 
مناسبت های فرهنگی با 4 هکتار زمین در بودجه مصوب امسال خبر داد که 
انتظار مساعدت و همکاری آستان قدس را در این زمینه داریم. وی با اشاره 
به وجود هزار هکتار زمین های پادگان 04 در قلب بیرجند اذعان کرد: زمین 
مناسب در محدوده خوسف تحویل پادگان شده و انتقال کامل پادگان 04 
بیرجند به آن مکان انجام گردیده است. شهردار بیرجند این اراضی را باعث گره 
ترافیکی مرکز شهر دانست و یادآور شد: 30 هکتار از این اراضی که محل اتصال 
چند خیابان اصلی می باشد علیرغم معامله با پادگان، همچنان پابرجاست و این 
اراضی به عنوان متروکه ای در قلب شهر وجود دارد. جاوید با اشاره به احداث 
میدان اجتماعات با وسعت حدود 10 هکتار در میدان ابوذر اذعان کرد: برای 
ایجاد این میدان نیز نیاز به تحویل زمین های پادگان داریم که با توجه به پیام 
مقام معظم رهبری مبنی بر انتفاع مردم، خواستار ورود آستان قدس برای رفع 

این معضل می باشیم.
الزم به ذکر است شهردار بیرجند خواستار پیگیری نماینده خبرگان رهبری از 
طریق دفتر معظم له برای آزادسازی اراضی پادگان و اجرای باغ ملی و میدان 
اجتماعات شهر شد. ضمنا طرح میدان در این جلسه توسط معاون شهرسازی  
و معماري شهرداری ارائه گردید. شایان ذکر است، حجت االسالم و المسلمین 
رئیسی تولیت آستان قدس رضوی در این جلسه قول مساعد در خصوص 

پیگیری بازشدن گره اراضی پادگان 04 در بیرجند را داد.

اخالق، معنویت و عدالت اجتماعی الزمه اداره شهر اسالمی است
عکس: ناصری

تولیت آستان قدس رضوی در جمع مدیران شهری:

جناب آقای هـادی پهلوان
مدیرعامل محترم بانک انصار استان خراسان جنوبی

جناب آقای محسن محمد نژاد   مسئول محترم دایره بانکداری
جناب آقـای احمد آخونـدی  کارشنـاس محتـرم بازاریابی

بدینوسیله از شما عالی جنابان که نگاه خیرخواهانه خود را در راستای خدمت به جامعه 
معلوالن بی دریغانه معطوف داشته اید، صمیمانه مراتب تقدیر و تشکر خود را اعالم نموده 

و توفیق روز افزون شما را از خداوند متعال خواستاریم.
اجرکم عند ا...

دکتر محمد حسین جامی- مدیر توانبخشی حضرت ابوالفضل )ع(

فراخوان مناقصه  پیوست شماره یک  شماره مناقصه:  39/10352  )موضوع ماده 7 آیین نامه اجرایی نظام  مستند سازی(
بنیاد مسکن انقالب اسالمی خراسان جنوبی در نظر دارد: پروژه اجرای طرح هادی روستای شوکت آباد از توابع شهرستان بیرجند به شرح جدول ذیل و بر اساس مشخصات فنی منضم

 به اسناد مناقصه را از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای به مناقصه گران واجد شرایط واگذار نماید:

مدت اجرای پروژهنوع تضمین شرکت در مناقصهمبلغ تضمین شرکت در مناقصه  برآورد اولیه براساس فهرست بهاء ابنیه سال 1397شهرستاننام پروژه

بیرجند اجرای طرح هادی
90 روزضمانت نامه بانکی334/618/082 ریال6/692/361/635 ریالروستای شوکت آباد

نوع فراخوان: فراخوان عمومی یک مرحله ای  نام دستگاه مناقصه گذار: بنیاد مسکن انقالب اسالمی خراسان جنوبی موضوع مناقصه: اجرای عملیات طرح هادی روستای شوکت آباد شامل : تهیه 
مصالح و اجرای سنگفرش پیاده رو و جداره سازی ، جدول تک سنگی، جدول کانیو سنگی، کانیو کتابی ، جوی سنگی ، زیرسازی ، آسفالت و سایر آیتم های مورد نیاز براساس نقشه ها و مشخصات فنی 

اجرایی منضم به اسناد مناقصه. زمان دریافت اسناد و ارائه پیشنهاد قیمت مناقصه در سامانه ستاد : از ساعت 8 روز دوشنبه مورخ 1397/08/14 الی ساعت 13 روز دوشنبه مورخ 1397/08/28 
محل دریافت اسناد مناقصه: سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس :  http://setadiran.ir تضمین شرکت در مناقصه : ضمانت نامه بانکی که می بایست تا تاریخ 1397/8/28 تحویل 
دبیرخانه حراست بنیاد مسکن انقالب اسالمی خراسان جنوبی واقع در بیرجند- خیابان پاسداران- نبش پاسداران 30- بنیاد مسکن انقالب اسالمی خراسان جنوبی مدت اعتبار پیشنهادها : از آخرین روز 
 مهلت تحویل پیشنهادات به مدت سه ماه معتبر باشد. تاریخ بازگشایی: ساعت 9 روز  سه شنبه مورخ 1397/08/29 شرایط مناقصه گران: کلیه شرکت های تشخیص صالحیت شده دارای رتبه 5 راه

 و ابنیه و باالتر از سازمان مدیریت و برنامه ریزی )ارائه یک نسخه تصویر از گواهی رتبه بندی و آخرین آگهی تغییرات ثبت شده در روزنامه رسمی کشور در زمان خرید اسناد، الزامی می باشد.(
هرگونه پرداخت منوط به تخصیص وجه اعتبار به صورت نقدی یا اسناد خزانه اسالمی می باشد.

بازدید معاون استاندار خراسان رضوی و معاون والی هرات از غرفه اتاق بازرگانی بیرجند

      بازدید مسئولین نمایندگی وزارت امور خارجه در شمال و شرق کشور 
و مسئول اقتصادی کنسولگری ایران در هرات از غرفه اتاق بازرگانی بیرجند

بازدید رئیس اتاق تجارت و صنایع والیت هرات از غرفه اتاق بازرگانی بیرجند

بازدید سرکنسول ایران در هرات و مدیرکل گمرک دوغارون از غرفه اتاق بازرگانی بیرجند 

آب شیریـن کـن آناهیتـا 
بدین مناسبت در تاریخ های 16 و 17 آبان ماه اقدام به عرضه آب به صورت  رایگـان

 می نماید و ثواب آن را تقدیم اهل بیت علیهم السالم می کند.

با عرض تسلیت ایام رحلت حضرت رسول )ص( 
و شهادت فرزندان بزرگوارشان 

آدرس: باالتـر از پـارک  توحیـد، بیـن مـدرس 31 و 33


