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کجايندآهنی مردان؟

بر جان  اعماق جان،  از  سالمی گرم 
جانان مهدی موعود )عج(. قلم بنویس! 
قلم، مولود قرآنی آست، و نجوایی حزین 
با این مقدس، با قلم دارم. قلم ای یار 
دیرینم،  بیا بنویس! بیا بنویس، از احوال 
زار “کوخیاني”  که نجیبانه،  سر در الک 
ناداري و ناچاري فرو بردند و گهگاهي 
نگاهي التماس آمیز و پرسش گر به 
سوي این و آن دارند! بسیجي مردماني 
که، اگر دشمن، نگاه چپ به این کشور 
بیندازد اولین هاي قیام اند و، سر و جان 
را سپر، در هجمه ی غوالن آدم خوار مي 
سازند! خنجر غیرت به کف گیرند و بر 

فرقش چنان کوبند...)ادامه در صفحه 2 (

سرمقاله
* محمد نظام دوست تامند

روزنامه صبح استان  *  سال بیستم   *  شماره: 4233
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سردار قاسمی  ، فرمانده سپاه انصار الرضا )ع( خراسان جنوبی :  امروز برگزار می شود ؛

اجالسیه  نهايی کنگره ملی
۲۰۰۰ شهید استان در بیرجند

گالیه های پلیس از وضع 
نامناسب جاده  و پروازها 

فرمانده انتظامی خراسان جنوبی گفت: وضعیت نابسامان پروازهای فرودگاه 
استان و زیرساخت نامناسب تردد جاده ای را از مواردی برشمرد که بر حوزه 
اقتصاد و امنیت استان تأثیر گذاشته است. به گزارش ایسنا ، سردار شجاع در 
دیدار با استاندار خراسان جنوبی با اشاره به وضعیت امنیتی انتظامی استان، 
گفت: خشکسالی های 20 ساله در خراسان جنوبی بر وضعیت اقتصادی و 
اجتماعی استان تأثیر گذاشته است که باید در این خصوص برنامه های 

کوتاه و میان مدت اندیشیده شود. ...  مشروح در صفحه ۵

انتقال آب به  استان ؛
 از مسیر استعفای نمایندگان

یا کانال  ارتباطات نورچشمی ها
 پروژه انتقال آب خراسان جنوبی از دریای عمان ، طرحی که بارها و بارها درباره آن صحبت 
شده است، امسال سیزدهمین سال خود را از زمان تصویب طی می کند. این در حالیست که 
مردم استان با تحمل کم آبی، هنوز در انتظار شنیدن اخبار خوشی از این طرح هستند. اهمیت 
این پروژه بر هیچ کسی پوشیده نیست به نوعی که استاندار سابق خراسان جنوبی انتقال آب را 
کلید توسعه استان معرفی کرد. نه فقط رونق کشاورزی و اقتصاد استان، بلکه امنیت مرزهای 
خراسان جنوبی نیز در گرو اجرای این پروژه است. طرحی که حتی مقامات کشوری نیز از 
اجرای آن سخن گفتند اما گویا در عمل ، روند به شکل دیگری طی می شود. به حدی که 

یکی از استانداران خراسان جنوبی عنوان کرد: “نمی دانم چرا  ... مشروح در صفحه ۵ صفحه ۵

صفحه 3

با حضور ۱۳۸ ناشر از سراسر کشور؛ دوازدهمین نمایشگاه کتاب آغاز به کار کرد
عکس: مهدی آبادی

سرکار خانم دکتر آرين و پرسنل محترم مرکز ديالیز بیرجند
از لطف و زحمات بی دریغ شما بزرگواران در امر درمان پدر عزیزمان

 مرحوم پرويز ناصح
  صمیمانه سپاسگزاریم، از درگاه خداوند متعال برای شما  سعادت و سالمتی و توفیق خدمت مسئلت می نماییم.

محمد،زهرا،نسرين و نازنین ناصح

سرپرستی بیمه سرمد   )وابسته به بانک  صادرات(  در خراسان جنوبی

 جهت اعطای نمايندگی از بین افراد واجد شرايط

 دعوت به همکاری می نمايد.      ۰۹۱۵۵۶۲۴۳۴۷

آگهی جذب نمايندگی بیمه سرمد

جناب آقای مسعود میرزائی فرد 
با نهایت تاسف درگذشت مادر بزرگ گرامی تان را تسلیت عرض نموده 

 از درگاه خداوند متعال برای آن مرحومه رحمت و مغفرت واسعه و برای جناب عالی
و سایر بازماندگان صبوری و شکیبایی مسئلت می نماییم.

هیئت مديره ومدير عامل شرکت جوجه تن طال خراسان جنوبی

جناب آقای دکتر گرمرودی و پرسنل محترم بیمارستان میالد
 از زحمات و تالش شما بزرگواران در امر درمان پدر عزیزمان

 مرحوم پرويز ناصح 
صمیمانه سپاسگزاریم، امیدواریم پروردگار متعال به پاس این همه لطف و خدمت به شما تندرستی و سعادت 

عنایت فرماید.
محمد،زهرا،نسرين و نازنین ناصح

جناب آقای دکتر محمود رضا هیهات 
جناب آقای دکتر محمد مسینايی

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت پدر بزرگوارتان 

مرحوم حاج علی اکبر هیهات و  مرحوم حاج محمد حسین مسینايی
 را صمیمانه  تسلیت عرض نموده ، از درگاه خداوند متعال برای آن مرحومان علو درجات 

و برای جمیع بازماندگان محترم صبوری و شکیبایی مسئلت می نماییم.

سازمان نظام مهندسی معدن استان - گروه مهندسی معدن دانشگاه بیرجند

هر کس در اندوه دیگران قدمی بردارد
 عمرش دراز باد و خورشید مهرش تابان

گرچه فقدان مادر جانسوز است و جانکاه و لیکن ابراز همدردی صمیمانه شما عزیزان
 بی نهایت تسلی خاطر و مرهمی بود بر این غم بیکران. بدینوسیله بر خود الزم می دانیم 

مراتب بهترین سپاس نثار شما که ما را در مراسم سوگ

 مرحومـه  حاجیـه قمـر آشـوری
یاری رساندید و در تسکین آالم مان پیش قدم شدید

 امیدواریم شادمانی شما را شاهد باشیم.

خانواده های: اسماعیلی وآشوری

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 97/09/25 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 18/ 97/09 لغایت 97/09/25 در ساعات اداری به محل کارخانه مراجعه  
نمایند. شرکت کویرتایر در رد یک یا همه پیشنهادها مختار است. تلفن تماس: 056-32255366                                 
روابط عمومی شرکت کويرتاير

 آگهی مزايده عمومی شماره ۱۱۲ شرکت کوير تاير

شرکت تجارت الکترونیک پارسیان در خراسان جنوبی جهت تکمیل کادر فنی خود 
به تعدادی  نیروی فعال  جهت پشتیبانی دستگاه های کارت خوان  درشهرستان بیرجند  
نیازمند است.  لذا از متقاضیانی که دارای شرایط ذیل می باشند دعوت به همکاری می نماید.

* دارا بودن وسیله نقلیه )ترجیحا موتور سیکلت(
* دارا بودن گوشی تلفن همراه با نسخه اندروید 6 به باال

 ساعت مراجعه از 13 الی 16 همه روزه تا تاریخ 97/09/24
09014706365-09309825968

استاندار محترم و محبوب ،فرماندار گرامی
 و شهردار زحمتکش بیرجند 

بدین وسیله از شما عزیزان بابت بازدید از محله کارگران 18 برای اولین بار و دلسوزانه گوش 
فرا دادن به درد دل و مشکالت اهالی که قریب به اتفاق از قشر محروم و مستضعف جامعه هستند

 و متعهدانه و متخصصانه در جهت توسعه و پیشرفت منطقه تالش می نمایید و با دقت نظر 
در کم و کیف امور به نحو احسن همت می گمارید، نهایت تشکر و قدردانی به عمل می آید 

از خداوند متعال خواهانیم گام های بعدی تان را نیز قرین پویایی بردارید.

جمعی از اهالی کارگران ۱8

همکار محترم جناب آقای مسعود میرزائی فرد
با نهایت تاسف و تاثر درگذشت مادر بزرگ گرامی تان

مرحومه  فاطمه ترنجبینی  )همسر مرحوم حاج حسین زنجیريان(
 را  خدمت شما و خانواده محترم تسلیت عرض نموده،  از خداوند منان برای آن مرحومه
 علو درجات و برای جمیع بازماندگان محترم صبوری و شکیبایی مسئلت می نماییم.

* ویالهای سه ستاره آبگرم معدنی مديريت و پرسنل شرکت های دان و علوفه خوشینه، پهن دشت و فروزان بیرجند
* استخرهای مجزای آبگرم معدنی
* وان های خصوصی آبگرم معدنی
* طوالنی ترین زیپالین شرق کشور
* رستــوران درجـه یــک هـالل 
* بزرگترین مجموعه اقامتی استان
 * مناسب برای تورهای گردشگری
 بــا بهتریــن قیمــت

www.abgarmeferdows.ir
abgarm_ferdows@ اینستاگرام

abgarmferdows056 - 32747436 - 40@ تلگرام

امروز مهمان سفره معطر شهیدانیم

در حسینیـه جمـاران 
انتهـای خیابان پاسداران  ساعت 8:۳۰ صبـح

 اجالسیه پايانی کنگره  ملی۲۰۰۰ شهید خراسان جنوبی

پايگاه مقاومت بسیج روزنامه آوای خراسان جنوبی
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میزان عیدی کارگران مشخص شد  

عضو کانون عالی شوراهای اسالمی کار گفت: بر اساس مصوبه شورای عالی کار در اسفند ماه سال گذشته، حداقل دستمزد 
کارگران یک میلیون و ۱۱۱ هزار تومان تعیین شده و بر اساس قانون مصوب مجلس، کارفرمایان باید حداقل دو ماه پایه 
حقوق و حداکثر سه ماه پایه حقوق را به عنوان عیدی و پاداش آخر سال به کارگران شان بدهند.

امکان ویرایش یا لغو درخواست 
کارت سوخت فراهم شد

سخنگوی شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های 
نفتی گفت: امکان ویرایش و یا لغو درخواست برای 
کسانی که اقدام به ثبت نام کارت سوخت کرده اند، 
فراهم شده است. اسماعیلی افزود: امکان دارد برخی 
مالکان خودرو پس از ثبت نام برای دریافت کارت 
باشند،  یافته  را  خود  اصلی  کارت  المثنی،  سوخت 
بنابراین می توانند اقدام به لغو درخواست کارت سوخت 
المثنی کنند، زیرا در غیر این صورت پس از الزامی 
شدن استفاده از کارت سوخت، کارت اولیه آنها باطل 
خواهد شد. این افراد می توانند از طریق اپلیکیشن و 
سامانه اینترنتی خدمات دولت همراه و یا کد دستوری 

#4* اقدام به اصالح و یا لغو درخواست خود کنند.

نبود »جوجه« مرغ را گران کرد

رئیس اتحادیه مرغ و ماهی با بیان این که اگر مشکالت 
پرورش و تولید مرغ حل نشود روند افزایشی قیمت آن 
افزایش  ادامه خواهد داشت، اظهار کرد: به واسطه 
قیمت نهاده های دامی جوجه یک روزه و هزینه  حمل 
و نقل، قیمت مرغ روند افزایشی به خود گرفته است. 
یوسف خانی، در رابطه با افزایش قیمت ۱۰۰۰ تومانی 
گوشت مرغ گفت: در چند روز گذشته تولید و پرورش 
مرغ به شدت کاهش یافته و این موضوع منجر به 
کاهش عرضه و افزایش قیمت مرغ شده است که 
از دالیل افت پرورش مرغ می توان به افزایش قیمت 
نهاده های دامی، افزایش قیمت جوجه یک روزه و 
افزایش هزینه حمل و نقل تا ۳۰۰ درصد اشاره کرد.

خبر خوش نوبخت برای 
بازنشستگان

بر  عالوه  گفت:  بودجه  و  برنامه  سازمان  رئیس 
افزایش ۲۰ درصدی حقوق در الیحه بودجه سال 
برای  نیز  منابع  تومان  میلیارد  هزار   ۲ حدود   ۹۸
همسان سازی حقوق برخی از بازنشستگان در نظر 
گرفته شده است که بر این اساس امکان دارد حقوق 
برخی از بازنشستگان بیش از ۲۰ درصد افزایش یابد. 
منابع  علیرغم محدودیت های  کرد:  اظهار  نوبخت 
وضعیت  به   ۹۸ سال  در  شده  تالش  دولت  مالی 
افزایش  خصوص  در  شود.  کمک  مردم  معیشتی 
حقوق کارمندان تصمیم گرفته شده که در بودجه 
یک پنجم به میزان حقوق ها در سال ۹۸ اضافه شود.

سرمقاله

کجايندآهنی مردان؟

* محمد نظام دوست تامند

زار  احوال  از  بنویس  بیا   ... اول(  از صفحه  مقاله  سر  )ادامه 

“کوخیاني” که نجیبانه، سر در الک ناداري و ناچاري 
فرو بردند و گهگاهي نگاهي التماس آمیز و پرسش 
گر به سوي این و آن دارند. بسیجي مردماني که، اگر 
دشمن، نگاه چپ به این کشور بیندازد اولین هاي قیام 
اند، سر و جان را سپر، در هجمه ی غوالن آدم خوار 
مي سازند! خنجر غیرت به کف گیرند و بر فرقش 
چنان کوبند...که راه رفته را دیوانه برگردد! همان هایي 
که در پندار پاک خود ”فداي جان” به راه دین و میهن 
را، عبادت مي شمارند و چو برگي سبز مي دانند! قلم 
بنویس! قلم بنویس، از مردان مردي که: جمال و جان 
و جمله هستي خود را فداي انقالب و دین حق کردند! 
شهادت را چنان چون یک حریرین جامه دانستند و 
... در راه خدا با عشق پوشیدند! نمی بودند اگر این 
پهلوانان سترگ، امروز ایران ... صحنه جوالن کفتاران 
داعش بود ... و خون دل، غذاي مردمش مي بود! 
عزیزاني که از موالیشان “هیهات من الذله” را، آویزه 

ي پندارشان، گفتارشان، کردارشان کردند! 
کجا رفتند؟! کجا هستند آن مردان غیرتمند؟! که در 
بي غیرتي هاي زمان ما ... بریزند بار دیگر، در رگ 
و پیوند مردم، خون غیرت را! کجایند زورمندان، وزنه 
برداران ایمان... آهني مردان؟! کو کاوه؟! ابرمردي که 
سیلي ها از او ضحاکیان خوردند! کجا رفت سّید ما... 
خط شکن مردان: رحیمي، ناصري، فایده، آخوندي ... 
که در آغوش جان بازي... به ریش مرگ خندیدند؟! 
پاک دستان،صالحان ... دشمن ستیزانی که حتی از 
حقوق اندک خود هم به این و آن .... و در ره ماندگان 

جبهه مي دادند! 
خدایا، قدر آن مردان مرد آسماني را ندانستیم... و زاین 
کفران نعمت، ضربه ها خوردیم! همانان، حاجیاني که: 
صفا و سعي شان، در پیروي از والیت بود... و لبیک و 
لک لبیک شان در حفظ وحدت بود، عدالت بود! و با 
سنگ صالبت، دشمن ابلیس وش را رمي مي کردند. 
عاقبت هم در مناي معرفت، قرباني ایران اسالمي مي 

شدند و با سرافرازي ... به سوي قرب حق رفتند! 
و اینک هموطن! اي در جهان مردي و انسانیت... تنها! 
پیام صخره مرداني که سّد از خون خود بستند ... تا 
ایران و ایراني، مصون از فتنه ها باشد... به گلبانگي 
که تا سقف بلند آسمان رفته ست، صبح و ظهر و 
شب، این است! “رهبر” و “وحدت”. ستون خیمه ایران 
اسالمي ست! مبادا این ستون و سّد ... تََرک از تفرقه 
بردارد و غافل شویم از گرگ هاي در کمین خود ... 
که دندان تیز دارند و ... براي حمله در یک ناگهان، 
جمع اند! مبادا هموطن هرگز! مبادا هموطن هرگز! 
است! اسالمي  ایران  خیمه  و وحدت، ستون  رهبر 

در جلسه اخیر رئیس کل بانک مرکزی با مدیران عامل 
همتی  شد.  مطرح  بانکی  سود  نرخ  موضوع  بانک ها 
تاکید کرد: از این به بعد بانک مرکزی با بانک هایی که 
باالتر از ۲۰ درصد سود سپرده پرداخت کنند، به شدت 
برخورد خواهد کرد. وی تصریح کرد: از نظر ما نرخ سود 
 همانی است که شورای پول و اعتبار تصویب کرده است
تعداد  چون  اما  یک ساله(  سپرده  سود  نرخ  درصد   ۱5(
تخلفات از مصوبه شورای زیاد است به صورت گام به 
گام به سمت مصوبه شورا حرکت می کنیم. همان طور 
که برای کاهش نرخ ارز گام به گام حرکت کردیم برای 

نرخ سود بانکی هم از این روش استفاده می کنیم. همتی 
بر التزام بانک مرکزی بر نرخ سود سپرده مصوب شورای 
پول و اعتبار تاکید کرد و گفت: در گام اول نرخ سود باالی 
۲۰ درصد نباید داشته باشیم و اگر بانکی باالتر از این نرخ 
سود سپرده تعیین کرد، به طور جدی با آن بانک برخورد 
می کنیم. بانک های خصوصی به دلیل پرداخت نرخ سود 
باال و سرمایه گذاری های پر ریسک در 5 سال اخیر بیش 
از ۷۶ هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی اضافه برداشت 
داشته اند که این رقم به تنهایی حدود یک سوم پایه پولی 

کشور را تشکیل می دهد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به افزایش رسمی 
قیمت خودرو ظرف روزهای گذشته اعالم کرد: قیمت 
خودرو اصالح شده است؛ این در حالی است که ظرف ماه 
های گذشته، تیراژ تولید کاهش یافته است. رضا رحمانی 
بر  باید اصالح شود که  گفت: صنعت خودرو در کشور 
این اساس، برنامه مفصلی در حال تدوین است و مراحل 
تصویب خود را طی خواهد کرد؛ این در حالی است که به 
دنبال این هستیم وضعیت تولید اصالح شده و تیراژ آن 
نیز به شکل قبلی برگردد. شاه بیت همه برنامه ها نیز این 
است که تولید در کنار افزایش تیراژ، کیفیت را هم باال ببرد؛ 

چرا که اگر تولید باال رود، قیمت نیز اصالح می شود. وی 
تصریح کرد: در مورد قیمت اعتقاد دارم که نرخ خودرو طی 
روزهای گذشته اصالح شده و بر اساس آن، قیمت بازار نیز 
کاهش خواهد یافت. این در حالی است که کاهش تیراژ 
تولید سبب باال رفتن قیمت تمام شده، گردیده بود؛ این در 
حالی است که وقتی تولید کاهش یابد، هزینه های سربار 
بر روی آن سنگینی می کند. به گفته رحمانی، مسیری را 
در وزارت صنعت شروع کردیم که تولید را به روند گذشته 
برگردانیم؛ این در حالی است که این روند باید اصالح شود 

تا بتوانیم مجدد تولید را صعودی کنیم.

با نرخ سود باالی 20 درصد برخورد خواهد شد

واکنش وزیر به افزایش رسمی قیمت خودرو

افرادی که چک های صادره از سوی آن ها در بانک نقد 
نشود و این موضوع از سوی بانک در سامانه یکپارچه 
بانک مرکزی ثبت شود، دچار عواقب و جریمه هایی 
در نظام بانکی می شوند. اصالحیه قانون صدور چک 
چندی پیش از سوی رئیس جمهور به بانک مرکزی و 
وزارت اقتصاد ابالغ شد که بر اساس ماده چهار این 
قانون، هرگاه وجه چک به علتی از علل مندرج در ماده 
دو این قانون پرداخت نشود، بانک مکلف است بنا بر 
درخواست دارنده چک، فورا غیرقابل  پرداخت بودن 
آن را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی ثبت کند و 
با دریافت کد رهگیری و درج آن در گواهینامه ای که 
مشخصات چک و هویت و نشانی کامل صادرکننده 
در آن ذکر شده باشد، علت یا علل عدم پرداخت را 
صریحاً قید و آن را امضا و مهر و به متقاضی تسلیم 
کند. در این قانون آمده به گواهینامه فاقد کد رهگیری 
و فاقد مهر شخص حقوقی در مراجع قضایی و ثبتی 
ترتیب اثر داده نمی شود. بانک ها و موسسات اعتباری 
موظفند محدودیت ها و محرومیت هایی را نسبت به 
صاحب حساب، متعاقب ثبت غیر قابل پرداخت بودن 
یا کسری مبلغ چک در سامانه یکپارچه بانک مرکزی 
اجرایی سازند و مراتب را به تمام بانک ها و موسسات 
اعتباری به صورت برخط اطالع رسانی کنند. به این 
ترتیب اگر چک صادره از سوی فردی به هر دلیلی 
در سامانه یکپارچه بانک مرکزی به عنوان غیرقابل 

حساب  صاحب  برای  عواقبی  شود،  ثبت  پرداخت 
خواهد داشت که مورد نخست آن عدم افتتاح هرگونه 
صاحب  برای  جدید  بانکی  کارت  صدور  و  حساب 
حساب چک برگشتی است. همچنین بانک ها موظف 
هستند که وجوه تمامی حساب ها و کارت های بانکی 
و هر مبلغ متعلق به صادرکننده چک که تحت هر 
عنوان نزد بانک یا موسسات اعتباری دارد، به میزان 
کسری مبلغ چک به ترتیب اعالمی از سوی بانک 
مرکزی مسدود کنند. بانک ها باید از پرداخت هرگونه 
تسهیالت بانکی یا صدور ضمانت نامه های ارزی یا 
ریالی برای این افراد خودداری کنند. همچنین برای 
صاحبان این حساب ها اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی 
نیز باز نمی کنند. براساس تاکیدی که در این قانون 
و  افتتاح حساب  از  است، جلوگیری  گرفته  صورت 
تمام  در  تمام حساب های صادرکننده چک  انسداد 
گذشت  از  پس  باید  اعتباری  موسسات  و  بانک ها 
۲4 ساعت از ثبت غیر قابل پرداخت بودن چک ها 

در سامانه انجام شود.

عواقب بانکی برای صاحبان چک های برگشتی

سردار شهید محمد حسن فایده اسفند سال ۱۳۳۸ در بیرجند 
به دنیا آمد. در کودکی قرآن را نزد پدرش آموخت. دوره 
ابتدایی را در دبستان پرویز به تحصیل مشغول شد و کالس 
پنجم بود که اصرار کرد او را به مدرسه طالب بفرستند. 
پسری آرام و مهربان بود و در کارها به مادرش کمک می 
کرد. در این سنین پدرش را از دست داد. برای این که سربار 

خانواده نباشد در اوقات بیکاری و ایام تعطیل در کوره پزی 
خانه های پایین شهر کار می کرد. دوره راهنمایی را در 
مدرسه عالمه سید محمد فروزان بین سال های ۱۳5۰ تا 
۱۳5۳ و دوره متوسطه را در هنرستان فنی ابوذر گذراند. در 
سال های آخر دبیرستان که مصادف با انقالب بود در مسیر 
حرکت انقالب قرار گرفت و کتاب های بیشتری از شهید 
مطهری مطالعه می کرد و دستورات و اطالعیه هایی را که 
از طرف امام می رسید با همکاری تیم هایی که تشکیل داده 
 بود، به مردم می رساند. عالقه خاصی به امام داشت و از 
بد خواهان ایشان متنفر بود. به طوری که هنگام ورود امام 
به ایران، بدون اطالع خانواده به تهران رفته بود. سال ۱۳5۷ 
که اوج انقالب بود فارغ التحصیل شد. پس از اخذ دیپلم به 
سربازی رفت و خدمت سربازی را در سپاه پاسداران انقالب 

اسالمی بیرجند گذراند. در سال ۱۳۶۰ مصادف با روز ۲۸ ماه 
مبارک رمضان بود با خانم فاطمه فخار پیمان ازدواج بست. 
مدت زندگی مشترک آنها ۱۶ ماه بود و ثمره این ازدواج یک 
فرزند به نام فهمیه است که ۱۰ مرداد ۱۳۶۲ متولد شد. در 
عبادات فردی هم هرگاه مشغول نماز می شد، نیم ساعت به 
طول می کشید. با کتاب های ادعیه، قرآن، مفاتیح الجنان، 

نهج البالغه و صحیفه سجادیه مانوس بود. 
او پس از هر عملیات به پشت جبهه باز می گشت و در 
شهر و روستا به تبلیغات می پرداخت و سیاست جنگی و 
خط مشی جمهوری اسالمی را برای مردم ترسیم می کرد. 
برای اینکه طبقه جوان را نسبت به مسائل سیاسی کشور 
آگاه کند، در مدارس برایشان سخنرانی می کرد و همچنین 
در بازار، برای اینکه بتواند کمک مالی بیشتری را برای جبهه 

فراهم کند. مسئول ستاد مبارزه با مواد مخدر بود و مبارزه 
شدیدی با سوداگران مرگ داشت. دو بار زخمی شد، بار اول 
۱5 روز در بیمارستان اهواز بستری شد و بار دوم در عملیات 
رمضان از ناحیه ساق پا زخمی شد که دو هفته در بیمارستان 
ذوب آهن اصفهان بستری بود. او با همان پای زخمی برای 
عملیات والفجر از مشهد عازم جبهه شد. در عملیات والفجر، 
معاون فرمانده تیپ و مسئول طرح و برنامه عملیات بود و می 
بایست در قرارگاه استقرار یابد، اما فرماندهی گردان را برعهده 
گرفت و زیر آتش دشمن و در حالی که نیروها را به جلو 
هدایت می کرد، روز ۲۲ اردیبهشت سال ۱۳۶۲ بر اثر ترکش 
به سر به درجه رفیع شهادت نائل آمد. پیکر مطهر شهید ۹ 
سال مفقود بود. پیکر شهید بعد از ۹ سال به زادگاهش انتقال 

یافت و در گلزار شهدای بیرجند به خاک سپرده شد.
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دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه به طور فوق العاده )نوبت اول(
 شرکت تعاونی مصرف کارکنان دولت بیرجند 

تاريخ انتشار: ۹۷/۹/۲۰    شماره ثبت: ۱۳۱     شناسه ملی: ۱۰۳۶۰۰۰۶۸۶۲
جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه به طور فوق العاده )نوبت اول( شرکت تعاونی مصرف کارکنان 
دولت بیرجند ساعت ۱۰ صبح روز پنجشنبه تاریخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۰ در محل دفتر کار شرکت واقع در 
خیابان پاسداران جنب میدان قدس 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 شخصا 
حضور نیابد می تواند همزمان با نماینده تام االختیار خویش با هم به دفتر شرکت مراجعه و برگ 

وکالتنامه 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 
هیئت مدیره و بازرسی موظفند حداکثر ظرف مدت هفت روز از تاریخ انتشار آگهی یا صدور دعوتنامه 

تشکیل مجمع عمومی به طور فوق العاده مدارک مربوطه را به دفتر شرکت تعاونی تحویل نمایند. 
دستور جلسه:

 استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس ۲- طرح و تصویب صورت های مالی سال ۱۳۹۶- انتخاب 
 ۵ نفر عضو اصلی هیئت مدیره و دو نفر عضو علی البدل هیئت مدیره برای مدت سه سال مالی
۴- انتخاب یک نفر بازرس اصلی و یک نفر بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی ۵- تعیین 
مبلغی جهت بازپرداخت سهام اعضای مستعفی ۶- اتخاذ تصمیم در خصوص اخذ وام از منابع بانکی 
و غیره ۷- تعیین مبلغی جهت ایاب و ذهاب هیئت مدیر و بازرس ۸- تعیین خط مشی آتی شرکت 

۹- طرح و تصویب بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۷ 

هیئت مدیره شرکت تعاونی مصرف کارکنان دولت بیرجند

آگهی مزايده ۱۶ قطعه زمین در مهرشهر )دهلکوه( شهرستان بیرجند
بنیاد توسعه و عمران موقوفات کشور واحد اجرایی خراسان رضوی در نظر دارد: به استناد صورتجلسه واگذاری اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان جنوبی، 
قطعات ذیل را از طریق مزایده به فروش رساند. متقاضیان محترم می توانند جهت بازدید و اخذ فرم شرایط شرکت در مزایده به آدرس: مهرشهر )دهلکوه( خیابان 
اجتهاد، نبش اجتهاد ۲ دفتر پروژه مراجعه نمایند. ۱- خرید اسناد شرکت در مزایده از تاریخ ۹۷/۹/۲۱ لغایت ۹۷/۹/۲۵  ۲- تحویل اسناد شرکت در مزایده حداکثر 
تا پایان وقت اداری ۹۷/۱۰/۵ به دبیرخانه پروژه به آدرس فوق الذکر تحول و رسید دریافت دارید ۳- اخذ فرم های شرکت در مزایده و تحویل پیشنهادات منضم 
به فیش واریزی ۵ درصد قیمت پایه مزایده به حساب شماره ۱۷۰۳۵۷۸۵۱۳ بانک ملت شعبه خیابان دانشگاه مشهد به عنوان سپرده فقط در ایام تعیین شده 
فوق امکان پذیر است. ۴- به پیشنهادات فاقد سپرده یا کمتر از ۵ درصد و یا مبهم و یا تحویل شده در خارج از موعد مقرر ترتیب اثر داده نخواهد شد ۵- کلیه 
هزینه متعلقه شامل هزینه نقل و انتقال ، انتشار آگهي، عوارض ، مالیات متعلقه، هزینه کارشناسی و غیره کال به عهده برنده مزایده می باشد ۶- فرم شرایط خاص 
شرکت در مزایده و اطالعات مورد نیاز در زمان مراجعه متقاضیان ارائه خواهد شد ۷- شرایط پرداخت: ۶۰ درصد بهای ملک به صورت نقدی و ۳۰ درصد الباقی 
همزمان با تحویل قرارداد مسکن و شهرسازی از سوی فروشنده دریافت می گردد  ۸- در تاریخ  ۹۷/۱۰/۶ ساعت ۱۰ صبح نسبت به بازگشایی، بررسی پیشنهادات 

و اعالم نتیجه در همان محل اقدام خواهد شد ۹- مزایده گذار در قبول یا رد یک یا تمام پیشنهادات مختار می باشد.

مساحت تقریبی تعداد قطعاتشماره قطعاتردیف
هر قطعه )متر مربع(

نوع 
کاربری

قیمت پایه مزایده )ریال( عرصه
هر قطعه

مبلغ سپرده شرکت 
در مزایده )ریال(

۹00/000/000۴۵/000/000ملکی مسکونی ۱۱0۱۶2-۶0۱ تا ۱۱-۶۱0

۱/۵00/000/000۷۵/000/000ملکیمسکونی۱۶۱۸0-۳۴۵ تا 2۱-۳۵0

واحد اجرایی بنیاد توسعه و عمران موقوفات خراسان رضوی

آگهی مزايده اموال غیر منقول )رهنی( 
ششدانگ عرصه و اعیان یک باب ساختمان به مساحت ۲۶۳/۱۴ مترمربع دارای پالک ثبتی شماره پنج هزار و پانصد و چهل و یک فرعی از دویست و چهل و نه اصلی )۵۵۴۱ فرعی از ۲۴۹ - اصلی( 
بخش دو شهاباد به نشانی بیرجند، سجادشهر، خیابان حجاب، کوچه حجاب ۹، پالک ۳ ملکی آقای مهدی صدیق پور فرزند کلوخ به شماره ملی ۰۶۵۱۶۹۱۳۳۸که سند مالکیت آن ذیل ثبت ۵۸۰۶۷ 

صفحه ۶۷ دفتر جلد ۳۹۳ امالک بیرجند به نام وی صادر و تسلیم گردیده است، محدود به حدود اربعه ذیل به شرح پرونده ثبتی: شماال به طول ۱۲/۴۹ متر پی دیوار به پالک ۵۵۳۸ فرعی شرقا به طول ۲۱/۹۳ متر پی 
دیواریست به پالک ۵۵۴۰  فرعی جنوبا به طول ۱۲/۴۹ متر پی دیوار به کوچه غربا به طول ۲۱/۹۳ متر پی دیوار به پالک ۵۵۴۲ فرعی )حقوق ارتفاقی ندارد( که برابر سند رهنی شماره ۷۹۶۱ - ۱۳۹۲/۱۰/۳ دفترخانه 
۱۴ خوسف در قبال مبلغ سه میلیارد و شصت میلیون ریال به انضمام سود و خسارت تاخیر موضوع بدهی آقای علیرضا سیروسی فرزند محمد به شماره ملی ۰۶۵۰۱۱۸۲۴۶۸ برای مدت هفت سال در رهن بانک 
کشاورزی شعبه خوسف بیرجند قرار گرفته است. چون متعهدین ظرف مدت مندرج در سند فوق به تعهدات خویش عمل ننموده اند، بانک مرتهن مستند به ماده ۳۴ - اصالحی قانون ثبت از دفترخانه مربوطه راجع 
به وصول طلب خویش بدین شرح : مبلغ ۳/۸۹۸/۸۹۵/۷۵۷ ریال )شامل مبلغ ۳/۰۶۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال اصل طلب و مبلغ ۸۰۳/۹۳۷/۴۲۷ ریال سود و مبلغ ۳۴/۹۵۸/۳۳۰ ریال خسارت تاخیر تادیه تا روز در خواست 
۱۳۹۶/۱۲/۲۷( به انضمام جریمه دیرکرد تا روز وصول تقاضای صدور اجرائیه را نموده و پرونده ای تحت کالسه ۹۷۰۰۱۳۲ نزد اداره اجرای اسناد رسمی بیرجند تشکیل شده است. پس از ابالغ اجرائیه و انقضای مهلت 
مقرر قانونی به دلیل اینکه متعهد و راهن بدهی خویش را پرداخت یا نزد صندوق ثبت تودیع ننموده اند، به درخواست بانک بستانکار نسبت به ارزیابی مورد رهن اقدام و بر طبق نظریه کارشناس رسمی دادگستری وارده به 
شماره ۹۷۰۰۳۸۶۰-۱۳۹۷/۰۴/۲۱ ششدانگ پالک ثبتی فوق به صورت یک باب منزل مسکونی با موقعیت شمالی با عرصه ای به مساحت ۲۶۳/۴۰ مترمربع و نوع سازه اسکلت بتونی مشتمل بر اعیان در طبقه همکف 
به مساحت ۱۴۳/۶۰ مترمربع و دارای انشعابات آب، برق و گاز و فاضالب شهری به مبلغ سه میلیارد و پانصد میلیون ریال )۳/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰( ارزیابی و به دلیل عدم وصول اعتراض قطعیت یافته و در روز چهارشنبه مورخ 
۱۳۹۷/۱۰/۱۲ از ساعت ۹ الی ۱۲ ظهر در محل اداره اجرای اسناد رسمی بیرجند واقع در میدان شهدا از طریق مزایده به فروش خواهد رسید. بانک بستانکار به موجب نامه شماره ۷۲/۲۲۴۵/۳۴۷-۱۳۹۷/۰۵/۱۳ ضمن 
گواهی اینکه مورد رهن فاقد بیمه می باشد و مانده طلب خویش را بر طبق تقاضانامه اعالم نموده که به استناد تبصره ذیل ماده ۴ آئین نامه اجرا خسارت تاخیر از روز درخواست صدور اجرائیه به بعد توسط اداره اجرا 
محاسبه خواهد شد. مزایده حضوری و نقدی از مبلغ ارزیابی شده فوق شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی فروخته خواهد شد. الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و مصرف 
در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و 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، حقوق دولتی به شرح ماده ۴۰ - آئین نامه اجرا نقدا وصول و نسیه فقط راجع به طلب بستانکار با موافقت بانک کشاورزی جایز می باشد. هرگاه متعهد تا قبل از تنظیم صورتجلسه مزایده اقدام به پرداخت یا 

 تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/0۹/20       غالمرضا دادی- رئیس اداره اجرای اسناد رسمی بیرجندتعیین تکلیف بدهی خویش نمایند از انجام مزایده خودداری می گردد .

آگهی فقدان سند مالکیت
 ) حوزه ثبتی نهبندان(

بامداد فرزند  اینکه آقای محمد کرد  به   نظر 
حسن خان )مالک( به استناد ۲ برگ استشهادیه گواهی شده 
منضم به تقاضای کتبی جهت دریافت سند مالکیت المثنی 
نوبت اول به این اداره مراجعه نموده و مدعی است سند مالکیت 
کاداستری به شماره الکترونیکی ۱۳۹۷۲۰۳۰۸۰۰۴۰۰۰۰۴۴ 
مربوط به ششدانگ یکباب منزل پالک ۲۲۵ فرعی از ۲۱۴- 
اصلی واقع در مزرعه طبسین علیا  بخش پنج نهبندان به دلیل 
امالک  بررسی دفتر  با  از منزل مفقود گردیده است  سرقت 
معلوم شد که سند مالکیت پالک مزبور به نام مشارالیه ثبت 
و سند مالکیت صادر و تسلیم گردیده و دفتر امالک حکایتی 
بیش از این ندارد. لذا به استناد ماده ۱۲۰ اصالحی آیین نامه 
قانون ثبت مراتب یک نوبت در روزنامه آگهی و متذکر می 
گردد هر کس نسبت به ملک مورد آگهی معامله ای انجام 
داده یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود می باشد باید از 
تاریخ انتشار آگهی ظرف مدت ۱۰ روز اعتراض کتبی خود را 
به پیوست اصل سند مالکیت و یا سند معامله رسمی به این 
اداره تسلیم نماید. بدیهی است در صورت عدم وصول اعتراض 
ظرف مهلت مقرر و یا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالکیت یا  
سند معامله رسمی نسبت به صدور سند مالکیت المثنی برابر 

مقررات و تسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد شد.
تاریخ انتشار: ۹۷/۹/20
سید مهدی پروین محبی 
 رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نهبندان

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده  شرکت آذر سنگ بیرجند
         شماره ثبت: ۵۰۳۷     شناسه ملی: ۱۴۰۰۴۹۰۸۴۸۵

بدینوسیله از صاحبان سهام و یا نمایندگان قانونی آنها دعوت می شود در جلسه مجمع عمومی عادی 
به طور فوق العاده شرکت که ساعت ۱۰ صبح روز چهارشنبه مورخ ۹۷/۱۰/۵ در محل تهران، خیابان 
ولیعصر)عج( نرسیده به اسفندیار، خیابان بابک بهرامی، پالک ۳، شرکت سرمایه گذاری خانه سازی 

ایران با دستور جلسه ذیل برگزار می شود حضور بهم رسانند. 
دستور جلسه: استماع گزارش فعالیت هیئت مدیره و بازرس قانونی و حسابرس مستقل براساس 
سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۲۹ - بررسی و تصویب صورت های مالی سال منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۲۹  
 انتخاب اعضای هیئت مدیره - انتخاب بازرس قانونی و علی البدل - انتخاب روزنامه کثیراالنتشار
هیئت مدیره شرکت آذر سنگ بیرجند

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

0915   056   2100

برگ سبز خودروی پراید به شماره پالک ایران 918/32د16به نام
 سید حسین موسوی نژاد فرزند سیدرضا به شماره ملی 0651785081 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
قابل توجه سهام داران بورس

احراز هویت سجام
انجام می شود.

7.30 صبح تا 8.30 شب
پاسداران

روبروی شعبه تامین اجتماعی
دفتر پیشخوان خدمات دولت

چمنی
3242 3242

کارت ملی همرا داشته باشید
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پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424

 اقتدارامروز ایران مرهون خون شهداست
پیام شما

سالم آوا ، من ادبیاتم خوب نیست ولی به آقای استاندار 
جدید بگو دمش گرم . پسرم کارگر هست تو مرز جمعه 
اومده شهر خوش خبری داد که استاندار جدید مرز رو باز 
کرده کارا رونق می گیره گفتم به حق علی خدا بهش 
طول عمر بده دیروز رفتم بازار دیدم با چند نفر داره به 
مغازه ها سر می زنه خدا وکیلی کدوم استاندار یا اصال 
استاندار نه رئیس یه اداره یه شهر کوچولو اینقدر وقت 
می ذاره برا مردم که این اقا از روزی که اومده وقت می 
زاره . آقای استاندار اگه تمام شهر ولت کنن من سینه 

چاک پای مرامت هستم خدا بهت اجر بده
ارسالی به تلگرام آوا

کننده  ازمصرف  حمایت  سازمان  نظرمن  به  سالم 
وبازرسی را تعطیل کنند و پولش را به قطعه سازان 
بدهند بهتر است! )حداقل قطعه سازی تعطیل نشود( 
چون کاری انجام نمی دهند ... خودروسازان همان 

قیمت که خودشان گفتند را تصویب کردند.
915...954

با سالم خدمت هم استانی های عزیز لطفا راهنمایی 
و رانندگی فکری به حال ترافیک چهار راه غفاری 

تقاطع شهید ناصری بکند.
915...307
با سالم و خسته نباشید خدمت شهردار محترم و 
پرتالش شایسته است به مناسبت برگزاری کنگره 
از  عظیم دو هزار شهید و ورود میهمانان مختلف 
کشور... گلکاری و درختکاری آخر بلوار معلم روبروی 
بسیج و نمایشگاه حرا تا حرم را خیلی سریعتر از این 

حالت خشک و بی روح  نجات دهید 
915...867

رانندگی  و  راهنمایی  محترم  ریاست  از  سالم.  با 
های  کالس  بر  بیشتری  نظارت  خواهشمندیم 
عملی موتورسیکلت داشته باشند. هر هفته با تاخیر 
شروع می شود. مردم واسه وقتشون برنامه ریزی 

می کنند.منتظر جوابتان هستیم
915...802
سالم. چرا فکری به حال ترافیک چهار راه اول 
توحید نمی شود. هر روز صبح ماشین ها درهم 
قفل می شوند و باعث ناراحتی و اعصاب خوردی 
می شود. اگرچراغ قرمز نمی گذارید الاقل مثل اول 

سال تحصیلی یک پلیس آنجا نظم را برقرارکند.
915...045
سالم بر آوای دلها. لطفا از ساخت مجتمع ورزشی اول 
مهر شهر گزارش تهیه کنید. در آنجا حدود چند سال 
بود که یک سوله بزرگ نصب شده بود بعد پیمانکار 
آمد وکارگاه رو تجهیز کرد وشروع به کار کرد ولی 
متاسفانه بعد از چند وقت سوله به اون بزرگی رو از 
روی فنداسیون جمع کردند و برچیدن لطفا توضیح 

دهند که دالیلش چه بود...
915...764

صدای ما رو به اآقای استاندار و فرماندار و شهردار محترم 
لطفا برسانید ما چندین بار به استانداری فرمانداری، 
شهرداری، شورای شهر،  راهنمایی و رانندگی نامه 
نوشتیم ولی یک برخورد با بزرگواران داشتیم کنار خیابان 

کارگران 18 خیلی امیدوار شدیم. خیلی ممنون
915...043

باسالم از دهیاری امیرآباد برای زیرسازی خیابان امام 
علی)ع( تقدیر وتشکر می کنم این چند وقت خیلی 
تالش وزحمت کشیدند  انشاا... زودتر آسفالت شود که 

از گرد و خاک  هم نجات یابیم پیروز وسربلند باشید
915...246

خیابان  نزدیک  خانواریم  چند  ما  محترم  استاندار 
غفاری انتهای خیابان اردیبهشت گاز نداریم بخار 
چراغ نفتی داغونمون کرده فقط امیدمون به شماست 
بقیه بی خیال این منطقه شدند. چند بار پیامک زدیم 
و نامه نوشتیم در این رسانه هم اما جواب درستی 

نگرفتیم از مسئوالن. خواهشا شما پیگیری کنید
915...259

سالم آوا لطفا به گوش مسئوالن شهرستان خوسف 
برسانید ما ساکنین مسکن مهر خوسف فقط سه 
شبکه تلویزیون آنتن دهی داریم. االن یکسال است 
خبری  ولی  اند  داده  را  دیجیتال  آنتن  نصب  قول 

نیست. فقط هر هفته جشنواره برگزار می کنند...
915...903

چرا حقوق بگیران زیر 3 میلیون بسته حمایتی می 
گیرند من کارگر فصلی که 500 هزار در ماه کار 
نمی کنم تعلق نمی گیرد؟ آیا عدل امام علی)ع( 
همین است؟ تور و به خدا پیگیری کنید من پول 

ندارم تخم مرغ بخرم چه برسد به گوشت
915...799

آوا خواهش می کنم از اداره گاز یک سوال بپرسید 
چرا قبض های گاز زیادتر می آید چند وقت است. 

ماجرا چیست بگویند ما هم بفهمیم؟
یک شهروند

برق  تیرهای  که  بفرمایید  برق سئوال  اداره  از  آقا 
قدیمی چه مشکلی دارد که دارن با اون هزینه های 
گزاف دوباره عوضش می کنند. نکند عوض کردن 

المانهای خوب حتما  شده مسابقه  در این شهر؟ 
915...764

با تشکر از شورای شهر وشهردار محترم باتوجه به 
ترافیک وشلوغی خیابان کارگران امیدواریم هرچه 
سریع تر اقدامات الزم جهت بازگشایی و ادامه بلوار 
شعبانیه به سمت بلوار الهیه را شاهد باشیم از توجه 

مسئوالن به شمال شهر سپاسگزاریم
915...484

سالم آوا، آمارهای جالبی از چک های برگشتی در 
خبر ویژه چاپ کرده بودید اما لطفا گزارشی هم از 
اوضاع ما بازاریان بدبخت با وجود این همه چک 
برگشتی تهیه کنید، بخدا با این شرایط اقتصادی و 
چک هایی که مدام برگشت می خورند نمی دانیم 
مالیات را چطور بپردازیم و قسط های بانکیمان را 
چگونه بدهیم ، یک نفر در کالن کشوری تصمیم 
می گیرد در نتیجه تصمیم وی قیمت ارز باال می رود 
خودشان جیب هایشان پر می شود ولی ما هر روز 
بیشتر از روز قبل پایین تر از خط فقر قرار می گیرم. 
ارسالی به تلگرام آوا

سالم آوا، واقعا شرمسارم هر دفعه که آگهی های 
اندر  عجیب  مبالغی  با  را  مستضعفان  بنیاد  مزایده 
غریب می بینم و نمی توانم کاری برای گرفتن حق 
محرومان و مستضعفان واقعی استان انجام دهم، لطفا 
شما که رسانه ای مطالبه گر و مردمی هستید پیگیری 
کند! را عمل  خود  اصلی  رسالت  بنیاد  بلکه  کنید، 
یک شهروند

پیرو پیام همشهری که از مسیر غفاری گله کرده 
بودند باید بگم همه ی مسیر ها اینطوری است . 
من خودم چون شغلم بازاریابی است بیشتر اوقات 
از اتوبوس استفاده می کنم و در بیشتر نقاط شهر 
تردد. اما واقعا این تاخیرها کالفه ام کرده و همیشه 
از همه برنامه هایم  عقب میفتم. کاش مسئوالن 
االن که قرار است تعداد اتوبوس ها بیشتر شود. 

زمانبندی را هم درست برنامه ریزی کنند
یک شهروند

سالم. لطفا اگر می شود به وسایل بازی بچه ها در 
پارک ها رسیدگی بیشتری شود. مخصوصا سرسره 
های قدیم پارک توحید که پله دارد اما سرسره نه. 
خواهشا رسیدگی شود. تا جان بچه هایمان درخطر 

نیفتد  با تشکر.
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 استاندار در پیامی به کنگره ملی 2000شهید استان عنوان 
کرد: بدون تردید عزت، اقتدار و صالبت امروز ایران عزیز 
اسالمي، بیش از هر چیز مرهون خون پاک شهدا و رشادت 
و فداکاري غیورمرداني است که در دفاع از عزت و شرف 
میهن عزیز اسالمي قامت برافراشتند و با جانفشاني در 
عرصه هاي مختلف و مقاطع تاریخي و حساس انقالب 
الگوهاي  و  مقاومت  و  ایستادگي  آوران  پیام   اسالمي، 

بي بدیل ایثار و ازخودگذشتگي شدند.
برگزاری کنگره بزرگداشت 2000 شهید استان خراسان 
جنوبی به عنوان بزرگ ترین رویداد فرهنگي سال 97 و 
برگزاري برنامه هاي فرهنگي در حوزه ایثار و شهادت، 
اجالسیه هاي مختلف شهدا در مرکز استان و نیز شهرستان 

ها در ماه هاي اخیر که منتهي به این کنگره ملي شده است، 
فضاي استان را به شمیم خوش ایثار و شهادت معطر ساخته 
و یاد و نام شهدا را در اذهان مردم والیتمدار و قدرشناس 
خراسان جنوبي پررنگ تر نموده است. به یقین برگزاری 
کنگره ملي شهداي خراسان جنوبي، اقدامي ارزشمند، مؤثر 
و شایسته و بایسته قدرداني و شکرگزاري است؛ چراکه 
توسعه و ترویج فرهنگ ناب ایثار و شهادت، در آشنایي 
نسل جوان و نوجوان با رشادت ها و فداکاري هاي شهداي 
واالمقام و الگوگیري از هدف و پیام شهدا و همچنین سیره 
و روش زندگاني آن عزیزان، نقش بسزایي خواهد داشت.
اینجانب ضمن تعظیم در برابر ارزش واال و جایگاه معنوي 
و بي بدیل شهیدان واالمقام انقالب اسالمي، هشت سال 

دفاع مقدس و همچنین شهداي مدافع حرم و نیز مدافع 
نظم و امنیت وطن، به ویژه 2000 شهید عزیز و گلگون 
به  ارج نهادن  کفن استان شهیدپرور خراسان جنوبي و 
شکیبایي و استقامت خانواده هاي معظم شهدا، جانبازان 
و ایثارگران، از درگاه خداوند سبحان توفیقات همگان را 
در پاسداري و صیانت از خون شهیدان، پیمودن راه این 
بزرگواران، حفظ آرمان هاي آنان و گسترش فرهنگ ناب 
 ایثار و مقاومت و انتقال آن به نسل هاي جدید مسئلت 
مي نمایم. امید است با بهره گیری از اندیشه بلند امام 
رهبري معظم  مقام  داهیانه  رهنمودهاي  و   خمیني)ره( 

)حفظه ا..( در مسیر تعالي و تحقق آرمان هاي انقالب 
اسالمي، رهروان شایسته اي براي شهداي واالمقام باشیم.

برگزاری یادواره سردار شهید »سید محمد علی مهرداد« در آیسک

در آستانه کنگره ملی دو هزار شهید، یادواره سردار شهید سید محمد علی مهرداد در حسینیه شهدای آیسک برگزار شد.این مراسم با حضور مردم، امامان جمعه فردوس، سرایان و آیسک و جمعی از 
مسئوالن اجرایی شهرستان های فردوس و سرایان برگزار شد.همچنین فیلم تهیه شده درباره زندگی سردار شهید مهرداد توسط هنرمندان فردوس پخش و در پایان از مادر این شهید گرانقدر تجلیل شد. 
شهید سید محمد علی مهرداد سال 1340 در آیسک به دنیا آمد و به عنوان جانشین معاونت نیروی لشکر 5 نصر سال 65  در عملیات کربالی 5 در منطقه عملیاتی شلمچه به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

پيام استاندار به کنگره ملی ۲۰۰۰ شهيد استان خراسان جنوبي

سردار قاسمی ، فرمانده سپاه انصارالرضا )ع( :

حسینی- فرمانده سپاه انصارالرضا )ع( خراسان 
جنوبی از برگزاری اجالسیه نهایی کنگره ملی 
2000 شهید استان، در صبح امروز خبر داد و 

عنوان کرد: این اجالسیه اصلی ساعت 8:30 در 
محل حسینیه جماران برگزار می شود.

سردار قاسمی در نشست خبری صبح دیروز، 
با بیان این که تاکنون اثرهای معنوی خوبی 
چه در بخش کتاب و چه مستند و فیلم کوتاه 
از  بعد  کرد:  امیدواری  اظهار  اند،  شده  تولید 

این تولیدات ما برای جامعه مفید فایده باشد. 
دعوت  هزار  هشت  ارسال  به  قاسمی  سردار 
نامه رسمی برای خانواده های شهدا، ایثارگران 

و مسئوالن استانی، اشاره کرد و گفت: با این 
وجود  مردم  عموم  حضور  برای  مانعی  حال، 
کشور  شهدای  مادران  دعوت  از  وی  ندارد. 
نیز برای حضور دراین اجالسیه سخن گفت و 
ادامه داد: همزمان میزبان دو شهید گمنام در 

این مراسم خواهیم بود.

فرمانده سپاه انصارالرضا )ع( با بیان این که از 
تمام استان هایی که در حال برگزاری کنگره 
هستند، برای شرکت در این اجالسیه دعوت 

شده است، عنوان کرد: سردار جعفری فرمانده 
کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی و معاون قوه 
قضاییه سخنرانان اصلی این برنامه خواهند بود. 
سردار قاسمی به دعوت تعدادی از استانداران و 
ائمه جمعه که درگذشته در استان خدمت کرده 
اند، اشاره کرد و افزود: بازدید از نمایشگاه حرا 

تا حرم نیز تا پایان آذر ادامه دارد. به گفته وی، 
امسال دو نوبت از خانواده 2000 شهید استان 
بازدید  دیگر  متفاوت  کار  و  انجام شده  دیدار 

خانواده های شهدا از خانواده های محرومان 
است. وی اعزام پزشکان متخصص، ایجاد میز 
خدمت در مساجد، برگزاری مسابقات ورزشی با 
یاد و نام شهیدان، مشاوره و آگاه سازی حقوقی 
با خانواده شهدا، اهدای جهیزیه به زوج های 
محوریت  با  جهادی  های  گروه  اعزام  جوان، 

از  را  التحریر  لوازم  توزیع  و  تامین آب شرب 
جمله برنامه های ستاد بزرگداشت 2000 شهید 

استان عنوان کرد.

رونمایی از 1۲۲ کتاب
 در اجالسيه نهایی

این که  بیان  با  )ع(  انصارالرضا  فرمانده سپاه 
دکتر توالیی که با آزمایش علمی و دی ان ای 
شهدا را شناسایی می کند نیز در کنگره 2000 
قرار خواهد گرفت،  تقدیر  مورد  استان  شهید 
رونمایی  کتاب  از 122  کنگره  این  در   افزود: 
می شود. به گفته قاسمی تعدادی کتاب هنوز 
در حال چاپ است لذا پیش بینی می کنیم 

تعداد کتاب های شهدا به 150 کتاب برسد.
گروه  در  نفر   227 فعالیت  از  همچنین  وی 
های جهادی استان سخن گفت و ادامه داد: 
این گروه ها از مهر جاری همزمان با برگزاری 
اجالسیه ها کارهای خدماتی به محرومین را 
تا  امر  این  اند و  انجام می داده  نام شهدا  با 
فرمانده  داشت.  تداوم خواهد  نیز  پایان سال 
در  که  این  به  اشاره  با  )ع(  انصارالرضا  سپاه 
محروم  مناطق  از  نفر   500 حسینی  اربعین 
اند،  شده  اعزام  کربال  به  شهدا  از  نیابت  به 
عنوان کرد: تا کنون 11 اجالسیه برگزار شده 
نفر در  ما حضور چهارده هزار  بینی  و پیش 
این اجالسیه ها بوده اما خوشبختانه استقبال 
ادامه داد:   انتظار بوده است. قاسمی  از  بیش 
 11 این  در  نفر  هزار   44 حدود  میانگین 

اجالسیه شرکت کرده اند.

اجالسیه نهایی کنگره ملی 2000 شهید استان 
امروز در بیرجند برگزار می شود
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موفقیت و انرژی

صادق باشید

همیشه خود و دیگران را ببخشید

حتی اگر دوستان و اطرافیان موجب ناامیدی یا شکست 
شما در کار یا زندگی شدند، باید به قدری قلب بزرگ 
داشته باشید که بتوانید آنها را ببخشید. این ببخش 
موجب می شود فکرتان از انرژی های منفی دور باشد 
و بیشتر به سمت موفقیت پیش بروید. در ضمن، باید 

خودتان را نیز برای اشتباهات خود ببخشید.
ما در دنیایی زندگی می کنیم که بسیار بسیار بزرگتر از 
ماست. پس باید اهداف ما هم بزرگ تر از آنچه تصور 
می کنیم، باشد. هر چه هدف بزرگ تر و منطقی تر 

باشد، تالش و امکان موفقیت بیشتر می شود. 
زندگی کوتاه است این جمله کلیشه ای و تکراری 
را زیاد شنیده یا گفته ایم. اما واقعا باید باور کنید که 
زندگی کوتاه است و باید از آن به بهترین شکل ممکن 

استفاده کنید.

 باید با خودتان صادق باشید

اگر قرار است پیشرفت کنید  و به یک انسان موفق 
تبدیل شوید، بسیار مهم است نقاط ضعف و اشکاالت 

خود را بشناسید و آنها را برطرف کنید.
شاد بودن یک انتخاب است: شادی و خوشبختی 
در زندگی یک انتخاب است. وقتی انتخاب کنید 
بینانه  خوش  مسایل  همه  به  و  باشید  شاد  که 
خود  سمت  به  را  بیشتری  موفقیت  کنید،  نگاه 

جذب خواهید کرد.
اعتماد به نفس موجب رشد می شود: هنگامی که 
باشید، داشته  اعتقاد  و  ایمان  توانایی های خود   به 

می توانید بیشتر به سوی موفقیت پیش بروید.
همه همیشه می ترسند: این را باور کنید که مردم از 
شکست هراس دارند. اما انسان های موفق، همیشه 
ترس های خود را قبول می کنند و با تالش هیجانات 
منفی آن را از خود دور می کنند و گام های استوار به 

سمت اهداف خود برمی دارند.
مردم به هم زخم می زنند: برای موفق بودن مهم 
است که به دیگران آسیب نرسانید و به آنها زخم نزنید. 
اندازه کوچک،  در  اطرافیان، حتی   خوشحال کردن 

می تواند تاثیر شگرفی در پیشرفت شما داشته باشد.
هیچ چیز کامل نیست: باید این را باور کنید هیچ چیز 
و هیچ کس کامل نیست. برخالف فیلم ها، در دنیای 
 واقعی لزوما انسان خوب و شخصیت موفق پیروز 
نمی شود. باید بدانید که زندگی فراز و فرود دارد و 

ممکن است با موانع بسیاری مواجه شوید.
 از موفقیت افراد موفق درس بگیرید: با مطالعه زندگی 
افراد موفق و پیشرو می توانید مسیر درست تری برای 

پیشرفت خود تعیین کنید.
خوش شانسی نیز یکی از جنبه های موفقیت است

این را بدانید با تالش دائمی و مستمر می توانید برای 
خود خوش شانسی هم ایجاد کنید.

جدول 4234                        

افقی: 1- بزرگترین شهر سنگي 
مخروبه شرق کشور در نهبندان - 
تقلید - حوض یا جوی که آب آن 
در خانه یا باغ ظاهر باشد 2- رازها 
- شهریست در جنوب استان فارس 
- چراغ آویز 3-زخم و جراحت - 
باریک و کشیده واقع  شبه جزیره 
شمالی  آمریکای  غربی  جنوب  در 
- آرنج 4- از حروف الفبای فارسی 
- جمع هدف - پرنده پستاندار!  5- 
مکان - دارای  رشک  و حسد - جد، 
پدر بزرگ - خیک، مشک 6- آغاز 
- از ماههای شمسی - تنومند، فربه 
7- پیروی کردن ، تبعیت کردن - 
انسان - تکرار شده ۸- یاری دهنده، 
مددکار- درک 9- از لبنیات - حشره 
اشیای  در شکافهای  روزها  ایست 
چوبی و درز تشک و لحاف مخفی 
می شود - غنی، توانمند 10- تر 
حروف  از  دیگر  حرفی   - تازه  و 
الفبای فارسی - یک گل و نامی 
دخترانه 11- زمینه - مورچه - از 
وسایل ارتباط جمعی - حرف فاصله 
بازیهای   دستگاه   - کمک   -12
افسار 13-  و  دهنه   - کامپیوتری 
تن - مانیتور - عنصری شیمیایی 
موجود در آب  14- زینت - آوا و 
صدا - فعال 15- همان کربالست 

-کتف - خوش منظره و زیبا

عمودی: 1-  نوعی پارچه ساده یا 
گلدار شبیه روسری - پیاله ساغر - 
حامی 2- قبولی درخواست - زن 
پدر  3- منسوب به هرم - قبول 
- زبانشناس و مورخ فرانسوی 4- 
داد بی انتها  - فیلمی به کارگردانی 
بری لوینسن محصول سال 19۸۸ 
با بازی تام کروز  -  شمای فرنگی 
چکامه سرا   - عمیق  گود،   -5
 -6 رویش   - زده  زلزله  -شهر 
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هنگام خواب حتما
 آرایش خود را پاک کنید

مصرف طوالنی مدت لوازم آرایشی و به خواب رفتن با 
آن موجب بروز عواقب هولناکی در بدن خانم ها می شود. 
بسیاری از لوازم آرایشی حاوی سرب هستند و وجود این 

ماده به داخل بدن می تواند به سیستم عصبی و هورمونی 
خانم ها آسیب برساند. خانم هایی که از لوازم  آرایشی 
زیاد استفاده می کنند فلزات سنگین چون کادمیوم و 
عناصری چون آلومینیوم و منگنز را بیش از حد وارد بدن 
خود می کنند که پس از مدت طوالنی استفاده خطر بروز 

مسمومیت وجود دارد.

مصرف گشنیز باعث حفظ سالمت
 استخوان ها و جلوگیری از پوکی آن

افراد  ساالنه  که  است  بیماری  استخوان  پوکی 
بسیاری، به خصوص بانوان را درگیر خود می کند. 
مصرف گشنیز به حفظ سالمت استخوان ها کمک 

شایانی می کند. برگ و تخم گشنیز سرشار از کلسیم، 
پتاسیم، منگنز، منیزیم و آهن است.

2 قاشق چای خوری از تخم گشنیز را در یک فنجان 
آب گرم بریزید و بگذارید به مدت پنج تا 10 دقیقه بماند، 
سپس مقداری عسل به آن اضافه کنید و روزانه 2 بار 

این محلول را بنوشید.

از ایستادن طوالنی
 مدت خودداری کنید

ایستادن در یک جا برای مدت زمان طوالنی، فشار 
وارده به سیاهرگ های پاها را افزایش می دهد. این 
فشار وارده نیز دیواره رگ های خونی را ضعیف می کند.

البته برخی مشاغل طوری هستند که فرد مجبور است 
مدت طوالنی در یک جا سر پا بایستد. در این گونه 
مواقع سعی کنید هر چند وقت یک بار وضعیت بدنی 
خود را تغییر دهید و حداقل هر نیم ساعت یک بار کمی 
قدم بزنید تا خیلی یک جا نایستید.اگر می توانید در حالت 

نشسته هم کار خودتان را انجام دهید.

ورزش هایی که با آن 
مثل آب خوردن وزن کم کنید

شنا ورزشی که هم باعث ایجاد آرامش و هم باعث 
کاهش وزن می شود. کنترل وزن با ورزش، باعث 
کاهش تدریجی وزن، بدون آسیب به پوست و شل 

شدن آن می شود. ایروبیک: این ورزش نیز، ورزشی 
هوازی است. این ورزش می تواند به خوبی چربی های 

اضافی تجمع یافته در نقاط مختلف بدن را از بین ببرد.
دوچرخه سواری ثابت و متحرک: هوازی بودن این ورزش 
نیز یکی از ویژگی های مهم آن است. عالقه مندان با 

دوچرخه معمولی یا دوچرخه ثابت، ورزش کنند.

یوگا مفید برای میگرن 
و کاهش سردرد

یوگا نه فقط یک رویکرد جامع برای مبارزه با میگرن 
است، بلکه یک روش پیشگیری و کاهش درد نیز 
محسوب می شود. حرکات یوگا استرس و تنش که 

می توانند از عوامل ایجاد درد میگرن باشند را کم کرده 
و به این طریق از میگرن حاصل از استرس جلوگیری 
می کنند. برای درمان میگرن و دریافت نتیجه بهتر 
می توانید حرکات یوگا را همراه با روش درمانی خود 
انجام دهید. یوگا می تواند تاثیری بیشتر از یک فعالیت 

فیزیکی ساده در ذهن و جسم شما به وجود آورد.

زردچوبه به کاهش التهاب، بهبود درد مفاصل و درمان کبد کمک می کند. ترکیب فعال موجود در زردچوبه که به 
نام کورکومین شناخته می شود از ویژگی های ضد التهابی، آنتی اکسیدانی، ضد قارچی، ضد باکتری و فعالیت های 
ضد سرطانی سود می برد. اما فواید زردچوبه به همین جا ختم نمی شود و این ماده از ویژگی های ضد پیری و ضد 
آکنه طبیعی نیز برخوردار است. زردچوبه با پاکسازی و سم زدایی خون انسان به بهبود ظاهر و رنگ پوست کمک 
می کند. این شرایط به خالص شدن از شر مشکالت آکنه نیز کمک می کند. افزون بر این، از آنجایی که زردچوبه 
یک آنتی اکسیدان محسوب می شود از توانایی های ضد پیری نیز سود می برد. آنتی اکسیدان ها از طریق خنثی 
کردن رادیکال های آزاد آسیب وارده به سلول ها توسط آنها را کاهش می دهند. مانند پیری زودرس سلول ها در 
بدن به ویژه آنهایی که در قالب خطوط و چین و چروک های روی پوست نتیجه فعالیت هایشان قابل مشاهده است.

کارشناس ارشد طب سنتی با اشاره به خواص ضد سرماخوردگی شلغم در فصل زمستان، یادآوری کرد: افراد باید 
سعی کنند در فصل زمستان برای پیشگیری از سرماخوردگی و بیماری های تنفسی چند بار در هفته شلغم مصرف 
کنند.. به گفته ناصری، شلغم همچنین بدن را تمیز کرده و مواد سمی را از بدن انسان خارج می کند. وی معتقد است: 

آب شلغم خام خواص بیشتری از شلغم پخته دارد، اما این در شرایطی است که معده افراد را ناراحت نکند.
این کارشناس ارشد طب سنتی، شلغم پخته را بهترین دارو برای برونشیت و تسکین سرفه دانست و تاکید کرد: 
توصیه می شود افرادی که گلو درد دارند، آب پخته شلغم را قرقره کنند. ناصری با بیان اینکه خواص شلغم فقط به 
ضدسرماخوردگی بودن محدود نمی شود، افزود: شلغم مهمترین گیاه ضد سرطان است و حتی گسترش سرطان 

را متوقف می کند.وی گفت: ترشی شلغم بهترین نوع ترشی است، زیرا مقوی معده و روده ها و اشتها آور است.

شلغم مفید برای پیشگیری از سرماخوردگی و بیماری های تنفسیفواید عجیب زردچوبه

ولخرج بودن یکی از مشکالت اصلی است که نمی گذارد در 
این روزهای پرخرج پس انداز داشته باشید. در ادامه به شما 

روش هایی برای پس انداز کردن پیشنهاد می دهیم
پول پس انداز کردن کار چندان آسانی نیست اما با تالش و 
استفاده از روش هایی که در این مطلب آمده مطمئن باشید 
می توانید این کار را با موفقیت انجام دهید حتی اگر یک 

ولخرج واقعی باشید.
چرا گذشته شما مانع از پس انداز کردن می شود؟
آیا دائم به اشتباهات مالی تان فکر می کنید؟ اگر پاسخ تان 
مثبت است پس بدانید این افکار مانع از پس انداز کردن شما 

آن  و  برگردید  به گذشته  آرزو می کنید که  دائم  می شود. 
 اشتباهات را تکرار نکنید اما فکر کردن به گذشته هیچ فایده ای
ندارد فقط باعث می شود آینده را نادیده بگیرید، به جای این 

کار اشتباهات تان را بپذیرید و از آن ها درس بگیرید.
چگونه مراقب هزینه ها باشیم؟

به جای مدیریت دستی از اپلیکیشن های مدیریت مالی و 
بسیاری برنامه های دیگر استفاده کنید. با این ابزارها بیشتر 

مراقب دخل و خرج و پس اندازهای خود خواهید بود.
چرا در پس انداز کردن شکست می خوریم؟

بعضی ها ذاتا پول جمع کن هستند اما بیشتر مردم ولخرج 

هستند به جای این که ولخرج بودن تان را انکار کنید آن 
انداز نکنید.  را بپذیرید. 60 الی 70 درصد درآمدتان را پس 
پس انداز کردن یک مسابقه نیست بلکه باید برای روزهای 

بازنشستگی و یا برای یک خرید بزرگ پس انداز کنید.
اگر نمی توانید پس انداز کنید پول تان را خرج چیزهای خوب و 
مفید کنید. این روش به درد کسانی که صرفه جو هستند نمی 
خورد، بلکه برای کسانی است که نمی توانند پول پس انداز کنند. 
هر چه کمتر بدهکار باشید بیشتر می توانید پول پس انداز کنید 
و بهترین راه برای بدهکار نشدن این است که برای معامالت 

خود پول نقد پرداخت کنید.

ولخرج ها اینگونه پس انداز کنند!

آیه روز

پیش از آنکه روزی فرا رسد که آن را از جانب خدا برگشتی نباشد پروردگارتان را اجابت کنید آن روز نه 
برای شما پناهی و نه برایتان ]مجال[ انکاری هست. )سوره شوری/ آیه 47(

پیام روز

مهم نیست چقدر مرتکب اشتباه می شوید، یا به آهستگی پیشرفت می کنید! شما همیشه جلوتر از 
همه کسانی هستید که اصاًل هیچ قدمی برنمی دارند. 
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ایزوگام و قیرگونی آراسته
فروش و نصب انواع عایق های رطوبتی 

 ایزوگام شرق و دلیجان
مدیریت: حسن آراسته

امیرآباد- نبش ولی عصر)عج( 4
09155658268 - 09156693515 

10سال ضمانت

ایزوگـام محمـدزاده 
تنوع محصول

نبش چهارراه دوم توحید
09151652600-3244۷110

اجرای لوله کشی ساختمان
گرفتگی و نشت لوله های فاضالب

لوله بازکنی با فنر برقی
نصب فاضالب شهری، نصب و تعمیر 

بخاری ، آبگرمکن
نصب شیرآالت

09151633903

خدمات تاسیساتی دهشیبی

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

ایزوگام  شفیعی
 32225494 - 09151630283  صیادشیرازی، مجتمع میرداماد، واحد 98

آسفالت )محوطه و پشت بام(
 و  قیـرگونـی

نقاشی ساختمان
انواع رنگ های روغنی ،پالستیک، اکرولیک، مولتی کالر، کنیتکس، کناف 

و ... با قیمت مناسب    09156633230- برگی

32435686 - 0936523۷014-0915۷063220 - خسروی

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

ی
مین

تض
د 

رص
1 د

۰۰

به تعــدادی نیـروی خدماتـی خانـم 
نیازمندیم.

056-32342244-09363654۷46

به دو نیروی ماهر جهت تولید قطعات 
بتنی در محل شهرک صنعتی نیازمندیم.

091516142۷۷

سه هزار جفت کفش به صورت کلی
 زیر قیمت فاکتور به فروش می رسد.

09365011686

ملک تجاری حاشیه فلکه خوسف،  طبقه باالی 
بستنی طرالن، 2 اتاق، 5 میلیون تومان رهن 
و 500 هزار تومان اجاره  0915561۷899

به یک خانم خیاط نیازمندیم.
32230853 - 09159656409

به یک برنامه نویس اندروید 
و یک طراح وب،  دارای رزومه کاری 
جهت کار در شرکت برنامه نویسی 

نیازمندیم. 
)حقوق اداره کار و مزایا توافقی(

32220005 - 0915665498۷

به دو خانم جهت همکاری در مغازه آرایشی 
و بهداشتی و پوشاک )در بازار( نیازمندیم. 
32220655 -09152695168

ام
ـد

تخ
 اس

ی
ــ

گه
متاهل، متعهد، منظم،  حداقل 40 سال سن،  ظاهر آراستهآ

 آشنایی خوب جهت کار در منزل
 مسلط به امور خدماتی و پذیرایی

 مهارت در آشپزی
 مراقبت بیمار و سالمند در منزل و بیمارستان 

متقاضیان واجد شرایط می توانند با شماره 
09153346088 تماس حاصل نمایند.

یک شرکت معتبر جهت
 لوله کشی آب و گاز به تعدادی
 لوله کش و جوشکار به صورت 

روزمزد نیازمند است.
09154۷84313

به تعدادی نیروی خانم و آقا و یک پیک موتوری 
جهت کار در رستوران نیازمندیم.
 ساعت تماس 11 ظهر الی 5 عصر
3234224 -09363654۷46
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یادمان شهدای استان

»ااالن که روی این کاغذ  این سخن را با شما می گویم از روی خوشحالی است که در زمان این چنین رهبر عظیم الشأن، امام خمینی 
که درس آزادی به بشریت داده و مردم مستضعف جهان را از زیر چکمه های استعمارگران آزاد ساخت، از میهنم دفاع می کنم.«                                                                       
     “شهیداسماعیل خزاعی ”

 در مراسم معرفی فرماندار جدید فردوس مطرح شد:

اخبار کوتاه

گروه خبر-فرمانده انتظامی خراسان جنوبی وضع 
نابسامان پروازهای فرودگاه و زیرساخت نامناسب 
تردد جاده ای را از مواردی برشمرد که بر حوزه 
اقتصاد و امنیت استان تأثیر گذاشته است.سردار 
شجاع در دیدار با استاندار با اشاره به وضع امنیتی 
انتظامی استان، گفت: خشکسالی های 20 ساله 
بر وضع اقتصادی و اجتماعی استان تأثیر گذاشته 
است که باید در این خصوص برنامه   های کوتاه 

و میان مدت اندیشیده شود.
فرمانده انتظامی خراسان جنوبی وضع نابسامان 
پروازهای فرودگاه استان و زیرساخت نامناسب 
تردد جاده ای را از دیگر مواردی برشمرد که بر 

حوزه اقتصاد و امنیت استان تأثیر گذاشته است.

خام فروشی با وجود معادن غنی 
شجاع به ظرفیت های اقتصادی استان اشاره کرد 
و افزود: استان با وجود معادن غنی مواد معدنی 
هنوز به صورت خام فروشی محصوالت خود را 

صادر می کند که با برنامه ریزی صحیح و جذب 
سرمایه گذار می توان تولید ثروت را افزایش و به 

تبع آن بسیاری از معضالت اجتماعی ناشی از 
مشکالت اقتصادی را کاهش داد. وی ادامه داد: 
در دیدار برخی از مسئوالن استان با مقام معظم 
به عنوان  استان  از مردم  ایشان  بارها  رهبری 

مردمی متدین و با فرهنگ غنی یاد کرده اند و 
محرومیت منطقه را مورد خطاب قرار داده اند 

که باید با اقدامات جهادی مرتفع شود. فرمانده 
انتظامی از کشفیات 44 تنی مواد مخدر طی 
سال گذشته خبر داد و افزود: اقدامات مقابله ای با 
حامالن و توزیع کنندگان مواد مخدر جدی دنبال 
می شود و شهادت 4 جوان مخلص و انقالبی در 
لباس پلیس طی 2 سال گذشته نشان از عزم 
جدی برای مبارزه با بر هم زنندگان نظم و امنیت 
از لحاظ  را  عمومی دارد. وی خراسان جنوبی 
فراوانی سرقت در رتبه 33 کشوری عنوان کرد و 
گفت: طی سال جاری 82 درصد از سرقت های 
استان سرقت های خرد و 18 درصد سرقت های 
مهم بوده است و سرقت های خشن و یا مسلحانه 

در استان نداشته ایم.

مجرمان سایبری استان غیربومی هستند
شجاع تصریح کرد: در حوزه جرائم سایبری بیشتر 
مجرمان غیر بومی  هستند و عمدتا مالباختگان از 
استان هستند که متاسفانه پرونده های تشکیل شده 
در این حوزه طی 3 ماه گذشته رشد 100 درصدی 
داشته که در مقابل و به تبع آن 96 درصد از این 
پرونده ها نیز با تالش همکارانم در پلیس فتا منجر 
به کشف شده است. وی با اشاره به برخی نقاط 
حادثه خیز در جاده ها، خاطر نشان کرد: برخی از این 
نقاط حادثه مانند محور سربیشه به بازارچه مرزی 
ماهیرود نیاز به اقدام فوری در راستای رفع این 
نقاط دارد که اگر تعداد تردد در این مسیر افزایش 
رقم خواهد خورد. دردناک  و  تلخ  یابد حوادثی 

زیست  محیط  حفاظت  خبر-مدیرکل  گروه 
با تاکید بر اینکه شهرداری ها باید به مساله 
تفکیک زباله توجه ویژه ای کنند، گفت: بازیافت 
و تفکیک زباله از مبدا بسیار مهم است در حالی 
که اکنون کمتر از پنج درصد زباله استان تفکیک 
می شود. اکبری در همایش روز جهانی خاک 
افزود: هر نوع زباله در بهترین حالت دفع فعلی 
منجر به آلودگی خاک می شود. وی ادامه داد: 
استفاده می  میلیون ها تن پالستیک  ساالنه 
در  اما  است  بر  زمان  آن  تجزیه  هرچند  شود 
نهایت منجر به آلودگی خاک می شود. اکبری، 
آب، خاک و پوشش گیاهی را سه عامل اصلی 
پایداری طبیعت، تولید و توسعه دانست و بیان 
کرد: هر کدام از این سه عامل آسیب ببیند روی 
عوامل دیگر هم تاثیرات منفی خواهد گذاشت، 
پس پایداری این عوامل زنجیره وار به هم متصل 

هستند. 
وی خراسان جنوبی را استانی در معرض توسعه 
صنعتی دانست و گفت: یکی از مهمترین چالش 

های پیش روی ما فرسایش خاک است در حالی 
که عالوه بر تغییر کاربری و چرای بی رویه دام، 
ایجاد جاده های متعدد و توسعه معادن کانون های 
فرسایش خاک را افزایش می دهند. اکبری اضافه 
کرد: در این صورت نه تنها خاک را از دست می 
دهیم که با یک معضل الینحل آلودگی گرد و 
غبار و ریزگرد مواجه خواهیم شد، با وضع کنونی 
فرسایش استان و خالی شدن سفره های آب 
زیرزمینی، شرایط طبیعی استان استعداد تبدیل 
شدن به استانی با مشکل گرد و غبار شدید را دارد.

قانون استفاده از سالح محیط بانان 
بازبینی شود

فرمانده یگان حفاظت سازمان حفاظت محیط 
زیست گفت: با توجه به اینکه صددرصد جامعه 
هدف محیط بانان مجهز به سالح گرم هستند، 
قانون استفاده از سالح باید بازبینی شود. محبت 
خانی در  این همایش حمایت از محیط بان در 
بیرجند افزود: چرا باید سالح در اختیار محیط بان 

قرار گیرد اما اختیار استفاده از آن محدود باشد.
وی ادامه داد: هم اکنون 2 نفر از محیط بانان ما 
که برای حفظ محیط زیست با متخلفان درگیر 
شده اند در صف اعدام قرار دارند و حکم اعدام 
برای آنها صادر شده است.فرمانده یگان حفاظت 
سازمان محیط زیست اظهار کرد: در ماده سه 
قانون استفاده از سالح به نیروی انتظامی استفاده 
در شرایط خاص داده شده است اما در مورد محیط 
بانان این موضوع با بی مهری 40 ساله رو به رو 
شده است.وی با بیان اینکه الیحه محیط بان در 
دست بررسی است افزود: امیدواریم مشکالت 
مربوط به این قانون مرتفع شود.محبت خانی سال 
98 را سال طالیی محیط بانان خواند و گفت: 
مشکالت نیروی انسانی تا حدی مرتفع و ساالنه 
350 نیروی جدید استخدام خواهند شد. وی ادامه 
داد: در حال حاضر طبق چارت سازمانی باید هشت 
هزار و 500 نیرو داشته باشیم اما در سراسر کشور 
با سه هزار و 400 نیرو یعنی کمتر از 50 درصد کار 
می کنیم که طبق استاندارد جهانی باید سازمان 

دارای 12 هزار نیرو باشد.

بانک اطالعاتی اراضی 
کشاورزی تهیه شود

رئیس سازمان جهاد کشاورزی هم گفت: الزم 
است بانک اطالعاتی اراضی کشاورزی و مستعد 
کشت تهیه شود. قوسی اظهار کرد: خاک و آب دو 
عامل مهم، اساسی و حساس برای تولیدات بخش 
کشاورزی است.وی با بیان اینکه اگر خاک نباشد، 
آب نیز نمی تواند حضور داشته باشد، افزود: علی 
رغم اینکه خاک منبع آب بوده، به نقش آن در 

تولید کمتر توجه شده است.
کرد:  تصریح  کشاورزی  جهاد  سازمان  رئیس 
فرسایش ها، تغییرات دمایی، سیالب، آلودگی های 
سموم  از  رویه  بی  استفاده  محیطی،  زیست 
شیمیایی از عوامل مخرب خاک است که تغییر 
کاربری های مجاز و غیر مجاز هر روز به اراضی 
مستعد کشاورزی خسارت می زند.وی با بیان اینکه 
با توجه به شوری آب، کمبود باران و خشکسالی ها 

می طلبد خراسان جنوبی به سمت اجرای طرح 
کشاورزی حفاظتی برود، اظهار کرد: ساالنه 25 
هزار تن کود فسفات، اوره و پتاسیم سهم خراسان 
جنوبی بوده که به خاک اضافه می شود.وی از 
اجرای برنامه جامع خاک خبر داد و بیان کرد: این 
برنامه باید در مجلس تصویب، به قانون تبدیل 

شده و به همه متولیان ابالغ شود.
اراضی  اطالعاتی  بانک  ایجاد  خواستار  قوسی 
کشاورزی و مستعد کشت شد و افزود: همچنین 
باید برنامه جامع و کامل حفاظت خاک تهیه شده 
و به عنوان یک واحد درسی برای دانش آموزان 
متولیان بخش  کرد:  ارائه شود.وی خاطرنشان 
کشاورزی باید به دنبال تقویت کربن و تقویت 
مواد آلی خاک بروند که این امر نیازمند همکاری 
مردم است. وی با اشاره به اجرای طرح کشاورزی 
حفاظتی در سطح کشوری، یادآور شد: کاهش 
35 درصدی تولید، کاهش 80 درصدی انرژی و 
افزایش 50 درصدی درآمد ناخالص از جمله نتایج 

مطلوب اجرای این طرح است.

سربازی-طی مراسمی با حضور معاونان استاندار، 
مسئوالن محلی و مدیران دستگاه های اجرایی 
از خدمات فرماندار قبلی فردوس تجلیل و فرماندار 
جدید معرفی شد. به گزارش خبرنگار آوا، نماینده 
مردم فردوس، طبس، بشرویه و سرایان در این 
مراسم با اشاره به اینکه بیش از سه ماه از افتتاح 
اورژانس جدید بیمارستان شهید چمران به دست 
اینکه این اورژانس   از  وزیر بهداشت می گذرد 
عمال به بهره برداری نرسیده به شدت انتقاد کرد.

امیرحسنخانی تصریح کرد: این مشکل در دیدار با 
مسئوالن وزارت بهداشت را پیگیری و تاکید شد: 
مدیران استانی که با بی مدیریتی، پروژه ای که 
آماده نبوده را افتتاح کرده اند را توبیخ خواهیم کرد 
و قول مساعد داده شد به زودی برای تجهیز و راه 

اندازی آن اقدام خواهد شد.
وی تکمیل باند امداد و نجات، راه آهن و استفاده 
بهینه ازآب قنات جهانی بلده را از مهمترین پروژه 
هایی برشمرد که باید با پیگیری فرماندار جدید و 

همراهی تمام مدیران به نتیجه برسد.

تاکید بر مدیریت جهادی
سرپرست معاونت سیاسی امنیتی استانداری نیز 
برای حل  اول  مرحله  در  را  فرمانداری  جایگاه 
مشکالت مردم دانست و افزود: امروز تنها راه 

برون رفت از مشکالت مدیریت جهادی است.
ایم  نتوانسته  حسنی مقدم تصریح کرد: هنوز 
ظرفیت ها و توانمندی های استان را معرفی 
کنیم که علت آن ضعف مدیریت بوده است.وی 

از اینکه در جلسات گوناگون تصمیمات خوبی 
گرفته ولی اجرایی نمی شود، انتقاد و گفت: در 
شرایط جنگ اقتصادی زمان گرفتن تصمیمات 
سخت و اجرایی کردن آنهاست. وی تاکید کرد: 
به دیدار  اند هیچ مدیری  استاندار دستور داده 
ایشان نرود مگر اینکه برنامه ای برای پیشرفت 
حوزه کاری خویش داشته باشد و از فرمانداران  

نیز می خواهیم چنین رفتار کنند.
نیز  استاندار  اقتصادی  امور  هماهنگی  معاون 
سیاست دولت را به کارگیری نیروهای متعهد 
و متخصص دانست و افزود: شخص استاندار 
از بدنه  نیروهای بومی و  از  بر استفاده  تاکید 
در  که  دارند  ها  فرمانداری  در  کشور  وزارت 
است. شده  لحاظ  فردوس  فرماندار  انتخاب 

مشکالت  را  کشور  مسئله  مهمترین  عابدی 
اقتصادی برشمرد که فرماندار جدید فردوس با 
تکمیل اقدامات فرماندار قبلی و با همراهی تمام 

مدیران در این جهت حرکت کند.
فرمانداران قدیم و جدید فردوس نیز در سخنانی 
بر وفاق ملی و استفاده از تمام سالیق در توسعه 

را  گردشگری  و  تاکید  فردوس  شهرستان 
مهمترین ظرفیت پیشرفت فردوس برشمردند. 
مهدی  ساله  دو  خدمات  از  مراسم  این  در 
ابراهیمی تجلیل و حسن میرزایی از نیروهای 
بومی و وزارت کشوری به عنوان فرماندار جدید 

فردوس معرفی شد.

گالیه های پلیس از وضع نامناسب جاده  و پروازها 

تفکیک زباله کمتر از 5 درصد  

 دوازدهمین نمایشگاه کتاب استان آغاز به کار کرد

انتقاد شدید امیرحسنخانی از افتتاح صوری اورژانس فردوس

حوادث 

انتقال آب به  استان ؛
 از مسیر استعفای نمایندگان

یا کانال  ارتباطات نورچشمی ها

حسینی- پروژه انتقال آب خراسان جنوبی از دریای 
عمان ، طرحی که بارها و بارها درباره آن صحبت شده 
است، امسال سیزدهمین سال خود را از زمان تصویب 
طی می کند. این در حالیست که مردم استان با تحمل 
کم آبی، هنوز در انتظار شنیدن اخبار خوش از این طرح 
هستند. اهمیت این پروژه بر هیچ کسی پوشیده نیست 
به نوعی که استاندار سابق انتقال آب را کلید توسعه 
استان معرفی کرد. نه فقط رونق کشاورزی و اقتصاد  
بلکه امنیت مرزهای خراسان جنوبی نیز در گرو اجرای 
این پروژه است. طرحی که حتی مقامات کشوری نیز از 
اجرای آن سخن گفتند اما گویا در عمل ، روند به شکل 
دیگری طی می شود. به حدی که یکی از استانداران 
خراسان جنوبی عنوان کرد: “نمی دانم چرا هنگام اجرای 
انتقال آب از خلیج فارس تا شهرک صنعتی اردکان 
کسی مانع نشد و هزینه انجام آن را نپرسید؛ اما هر 
زمان برای شرق کشور قرار است کاری انجام شود، مانع 
تراشی ها شروع می شود، در حالی که شرق بیشتر از 

غرب کشور محتاج آبرسانی است.” 
پروژه انتقال آب از دریای خزر به سمنان نیز، همچون 
طرح انتقال آب خراسان جنوبی در سال 84، تصویب 
شد که به دلیل اعتراضات مسئوالن مازندران و فعاالن 
محیط زیست ، مسکوت مانده بود اما در سفر اخیر رئیس 
جمهور به  سمنان ، دولت با اجرای طرح موافقت کرده و 
از حل مشکالت زیست محیطی این پروژه سخن گفته 
شد. از سوی دیگر این روزها خبر استعفای 18 نماینده 
اصفهان در راستای اجرایی نشدن وعده های رئیس 
جمهور و جاری نشدن آب زاینده رود، حاکی از به اتمام 
رسیدن صبر نمایندگان مردم در قبال نامالیمتی ها دارد. 
اگر انتقال آب در سمنان را به دلیل برش های مسئوالن 
و رسیدگی به وضع زاینده رود را به دلیل استعفای دسته 
جمعی نمایندگان در نظر بگیریم، این سوال پیش می 
آید که برای حل مشکل آب خراسان جنوبی هم آیا به 
برش های بیشتر یا استعفا نیاز است یا قرار گرفتن منطقه 

ومردم  آن در فهرست نورچشمی ها !؟
مصوبه  با  کشور،  غرب  آب  مشکل  است  گفتنی   
شورای توسعه و امنیت پایدار شرق و غرب کشور حل 
شد، انتظار می رود با حضور معتمدیان استاندار جدید 
خراسان جنوبی که خود عضو این شورا بوده است، 
شاهد تغییراتی در دیدگاه های کالن کشوری برای 
حل معضل آب استان باشیم.خوانندگان ارجمند مي 
توانند نظرات خویش را درباره این ستون به حساب 

کاربري avasardabir@ در تلگرام ارسال فرمایند.( مدیرکل راه آهن شرق منصوب شد

تسنیم- با حکم مدیر عامل راه آهن جمهوری اسالمی، 
محمدرضا چنگانی به عنوان مدیرکل راه آهن شرق 
منصوب شد. محمدزاده در حکمی محمدرضا چنگانی 
کرد. منصوب  شرق  راه آهن  مدیرکل  سمت  به   را 

چنگانی ششمین مدیرکل این منطقه است که جایگزین 
حسن ماسوری شده است. ماسوری نیز 17 ماه در طبس 

عهده دار این مسئولیت  بود.

استقبال بانوان  از تسهیالت اشتغال کم است

ایرنا-مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری خراسان 
جنوبی گفت: با توجه به اینکه 50 درصد دانش آموختگان 
استان بانوان هستند اما آمار تسهیالت اخذ شده نشان 
می دهد که استقبال بانوان از این تسهیالت کم است. 
نخعی روز گذشته در نشست کارگروه تخصصی زنان و 
خانواده اظهار کرد: امسال تسهیالت مرحله اول اشتغال 
در استان به 180 میلیارد تومان افزایش یافته اما فقط 10 
میلیارد تومان از این تسهیالت توسط بانوان اخذ شده 
است. وی افزود: راه اندازی مراکز کارآفرینی در استان 
راهکار خوبی برای هدایت دانش آموختگان از شغلی 
های دولتی به سمت کارآفرینی بوده است. وی با اشاره 
به تدوین اطلس جامع زنان در نهاد ریاست جمهوری 
گفت: برش استانی این اطلس نشان می دهد خراسان 
جنوبی در برخی آسیب های حوزه زنان آمار باالتری دارد 
که قابل تامل است. نخعی همچنین از بررسی و تحویل 
سند ارتقای جایگاه زنان استان خبر داد و گفت: خراسان 
جنوبی جزو 10 استان اول برای ارائه این سند بوده و به 
تایید ناظر نیز رسیده است که می تواند نقشه راه حوزه 
زنان باشد. وی با بیان اینکه نیمی از جمعیت استان را 
زنان تشکیل می دهند، یادآور شد: مهمترین چالش 
ها و نیازهای حوزه زنان در این سند اولویت بندی و 
راهکارهایی برای رفع مشکالت این قشر از جامعه بیان 
شده است. نخعی خواستار هم افزایی بیشتر دستگاه های 
اجرایی برای کاهش مشکالت اجتماعی شد و افزود: 
انتظار می رود برنامه های موجود برای افزایش نشاط 

اجتماعی گسترده تر شود.

مراسم سالگرد شهید کاردیده 
در بیرجند برگزار شد

تسنیم-مراسم نخستین سالگرد شهید هادی کاردیده 
با حضور قائم مقام و مسئول دفتر نماینده ولی فقیه در 
خراسان جنوبی و جمعی از مردم و مسئوالن برگزار 
شد. حجت االسالم خزاعی، امام جمعه درمیان دیروز 
در مراسم نخستین سالگرد شهید کاردیده با بیان اینکه 
شهادت هدیه خداوند است، اظهار کرد: با وجود همه 
بحران ها نمی شود برخی مسئوالن پشت میزنشینی 
کرده و به فکر مردم نباشند و از سوی دیگر تنها 
نیروهای نظامی و انتظامی با رشادت های خود برای ما 
امنیت به ارمغان آوردند. خزاعی افزود: مسئوالن باید به 
وعده هایی که داده اند عمل کنند و مشکالت اقتصادی 

را برطرف کنند.

داروخانه دامپزشکی به دلیل
 گرانفروشی جریمه شد

ایرنا-رئیس اداره تشخیص و درمان اداره کل دامپزشکی 
خراسان جنوبی گفت: یکی از داروخانه های دامپزشکی 
بیرجند به دلیل گرانفروشی برای رسیدگی به تخلف و 
مراحل قانونی به تعزیرات حکومتی معرفی و به پرداخت 
برای  افزود:  زاده  صباغ  شد.  محکوم  نقدی  جریمه 
نظارت بر اجرای دستوالعمل رصد و پایش ابالغی از 
سوی سازمان دامپزشکی کشور و همچنین جلوگیری 
از قاچاق و توزیع بی رویه و بدون نسخه دارو، نظارت بر 

داروخانه های دامی استان مستمر اجرا می شود. 

تعریض 29 دهنه پل در محور 
بیرجند - اسدیه

صداوسیما-به منظور ارتقای ایمنی محور و افزایش 
سطح سواره رو، 29 دهنه پل در محور بیرجند - 
اسدیه تعریض می شود. رئیس اداره راهداری و حمل 
و نقل جاده ای شهرستان بیرجند با اشاره به وجود 
ترافیک باال ، تردد خودروهای سبک و سنگین و 
برف گیر بودن محور بیرجند - اسدیه گفت: تعریض 
پل ها برای افزایش سطح سواره رو و شانه راه ها در 
حال اجراست. رضائی با بیان اینکه اندازه دهانه پل 
ها بین 1 تا 4 متر است ، افزود: عملیات تعریض این 
پل ها با هزینه 220 میلیون تومان از محل اعتبارات 
تعمیرات ابنیه فنی محورهای اصلی و فرعی انجام 
می شود. وی از اجرای تعریض باند کند رو در گردنه 
سرچاه خبر داد و افزود: تعریض قسمتی از محور، 
احداث باند کندرو و تاسیسات روشنایی با هدف روان 
سازی ترافیک در گردنه سرچاه در صورت تامین 

اعتبارات الزم انجام خواهد شد.

رونمایی از برندهای جهانی محصوالت 
خراسان جنوبی

صداوسیما- همزمان با تجلیل از صادرکنندگان نمونه 
محصوالت  جهانی  برندهای  از  جنوبی،  خراسان 
کشاورزی استان رونمایی می شود. رئیس سازمان 
صنعت، معدن و تجارت استان گفت: چهارشنبه این 
جهانی  برندهای  کشوری  مقامات  حضور  با  هفته 
زعفران خراسان ایران، زعفران قاینات، زرشک جنوب 

خراسان و عناب بیرجند رونمایی خواهند شد.
شهرکی با اشاره به تجلیل از 27 فعال اقتصادی استان 
گفت:  12 نفر از این افراد صادرکننده، 5 نفر صنعتگر 
نمونه، 5 نفر معدنکار نمونه و 5 نفر از اصناف نمونه بودند.

استان  تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  رئیس 
صادرکنندگان  انتخاب  های  مالک   و  معیارها 
نمونه را درآمد ارزی حاصل از صادرات، حضور در 
نمایشگاه های معتبر خارجی، ثبت برند محصول در 
بازار هدف، نفوذ در بازارهای جدید و عضویت در 
تشکل های صادراتی اعالم کرد و افزود: از مالک 
های انتخاب واحدهای تولیدی نمونه میزان تولید، 
و  فرآوری  بندی،  درجه   واحد  بودن  دارا  فروش، 
و  مداری  مشتری  نوآوری،  و  تحقیق  بسته بندی، 

گواهینامه های معتبر کیفیت است.

20 قطعه هوبره در زیرکوه کشف شد

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان گفت: 
پاسگاه  انتظامی  ماموران  توسط  20 قطعه هوبره 
مرزی آهنگران در شهرستان زیرکوه از قاچاقچیان 
پرندگان  این  افزود:  مستقیم  و ضبط شد.  کشف 
زیست  محیط  حفاظت  اداره  به  کشف  از  پس 
زیرکوه تحویل شدند. وی اظهار کرد:  شهرستان 
اقدامات انتظامی برای تحویل فرد متخلف به مراجع 
قضایی در حال انجام است. هوبره از جمله پرندگان 
در معرض خطر انقراض کشور است و افرادی که 
نسبت به شکار و زنده گیری پرنده بالغ، جوجه، تخم 
هوبره و همچنین تخریب النه آن اقدام کنند، 200 

میلیون ریال جریمه می شوند.

خبرهای ویژه

*روز گذشته جمعی از فعاالن اردوهای جهادی خوسف 
با نماینده ولی فقیه دیدار و گفتگو کردند.

*شهردار بیرجند گفت: 6 متر به عرض مسیر سواره 
رو خیابان شهید قرنی بیرجند، حدفاصل تقاطع صیاد 

شیرازی و میدان شهدا اضافه شد.
*4 هزار و 61 هکتار از زمین های خراسان جنوبی از آغاز 
سال تا پایان آبان به سیستم های نوین آبیاری مجهز شد.
* شهرداری مود با هدف ترویج فرهنگ ایثار و شهادت 
و در آستانه برگزاری کنگره ملی 2000 شهید استان، 
پالک شناسایی شهدا را بر سر در منازل شان نصب کرد.
*فرماندار نهبندان گفت: 28 میلیارد و 200 میلیون ریال 
اعتبار توازن منطقه ای در سال جاری به این شهرستان 

اختصاص یافته است.
*مشاور مرکز مشاوره دانشگاه فرهنگیان گفت: فستیوال 
بازی های هدفمند به مناسبت روز دانشجو برای اولین بار 

در  دانشگاه فرهنگیان  اجرا شد.
*900 میلیون تومان انواع صنایع دستی و سوغات 
نمایشگاه ملی صنایع دستی در  محلی در سومین 

خراسان جنوبی به فروش رسید.
*رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت نهبندان گفت: 
این  در  صنعتی  تاسیس  جواز  امسال 9  ماه  هشت 

شهرستان صادر شده است.
*اجرای طرح پایش و راست آزمایی مصرف سوخت 
از سال 95 تاکنون، از قاچاق 23 میلیون لیتر نفت سفید 

جلوگیری کرده است.

کاوش-رئیس دانشگاه بیرجند در بیانه ای از حادثه 
تاسف  ابراز  دانشگاه  دانشجوی  یک  درگذشت 
کرد. خامسان در این بیانیه عنوان کرده است: 
از زمان بروز این حادثه و به ویژه زمانی که در 
سردخانه بیمارستان امام رضا )ع( بیرجند به پدر 
گرامی این عزیز تسلیت می گفتم، درگیری ذهنی 
چرایی این اتفاق رهایم نکرده است. فرزندانم، 
هیچکس مخالف آزادی های مشروع و شیوه 
 انتخاب زندگی تان نیست. هر راهی که فکر 

 می کنید به زندگی بهتری برای شما ختم می شود،
را مختارید آزادانه انتخاب کنید، حتی اگر ما با آن 
 مخالف باشیم. چرا باید راهی انتخاب شود که علیرغم
اطالع رسانی ها و روشن بودن عواقب آن، باز هم 
فرهیخته ترین قشر جامعه که قرار است در آینده 
ای نه چندان دور برای خود و باالخص خانواده 
شان نقش آفرین باشند،جامعه و کسانی که برای 
رشد آن ها لحظه شماری می کنند، را از نبودشان 
داغدار کنند. باید متذکر شوم مسئولیت اجتماعی 

همه ما ایجاب می کند در این زمینه هوشیار باشیم. 
به یکدیگر کمک کنیم و اگر دوست یا همکالسی 
مان را در خطر می بینیم اقدامی پیشگیرانه نماییم. 
بیایید نگذاریم این حوادث تلخ و ناگوار در محیط 
 دانشگاه تکرار شود. مسئولیت اجتماعی ایجاب
 می کند از عواملی که موجب این گونه حوادث می 
شود، آگاه بوده و در مقابل آنها واکنش نشان دهیم. 
پژوهش ها نشان داده که دخانیات ، اولین گام به 

سوی سوء مصرف مواد است.

 از مقابله با این ساده ترین عامل تدخینی شروع 
کنیم و اجازه ندهیم تعداد انگشت شماری از افراد 
که دانشگاه را برای درس، علم و رشد شخصی و 
جمعی انتخاب نکرده اند، محیطی ناامن و پر خطر 
را برای سایرین ایجاد کنند. سالمت بزرگترین 
نعمت اهدایی پروردگار مهربان است. از خداوند 
فرزندان  برای شما  و جسمی سالم  روح  منان 
دانشجویم طلب می نمایم و آرزو دارم بهترین ها 

در زندگی قسمت و روزی شما شود.

بیانیه رئیس دانشگاه بیرجند درباره حادثه درگذشت یک دانشجو
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وزارت  فرهنگی  معاون  آبادی-مشاور  مهدی 
ارشاد بیان کرد: برگزاری نمایشگاه های کتاب در 
کشور باید به اهالی نشر واگذار شود. روز گذشته، 
دوازدهمین نمایشگاه کتاب با حضور استاندار 

و جمعی از مسئوالن در نمایشگاه بین المللی 
افتتاحیه  در  به کار کرد. رضوانی  آغاز  بیرجند 
نمایشگاه کتاب با بیان اینکه وزارت ارشاد متولی 
اخیر  های  گرانی  گفت:  نیست،  کاغذ  توزیع 

کاغذ خارج از توان این وزراتخانه است اما وزیر 
ارشاد برای جلوگیری از قاچاق کاغذ کارگروهی 
سازماندهی کرده که کاغذ به قیمت مناسب در 
اختیار ناشران قرار دهد.رضوانی بیان کرد: راه 

اندازی انجمن های ادبی، حمایت از نویسندگان، 
آموزش و ایجاد رقابت در قالب جشنواره ها و 
نمایشگاه ها، از برنامه های این وزارت است. وی 
همچنین طرح پاییزانه و عیدانه کتاب، تسهیالت 
برای راه اندازی کتاب فروشی را از دیگر اقدامات 
وزارت ارشاد در عرصه نشر کتاب و کتابخوانی 
دانست. وی ادامه داد: 80 درصد کار نمایشگاه 
کتاب تهران به دست اهالی نشر کتاب انجام می 
شود و در این استان هم خوشبختانه این اتفاق 

افتاده است.

حضور 260 ناشر در نمایشگاه 
کتاب خراسان جنوبی

مراسم  دراین  ارشاد هم  و  فرهنگ  مدیر کل 

گفت: با توجه به نزدیکی فرهنگی بین ایران 
امیدواریم  پاکستان  و  افغانستان  کشورهای  و 
تعامالت و تبادالت فرهنگی ایجاد و در نمایشگاه 
کتاب سال آینده حوزه بین الملل فعال شود تا 
شاهد حضور ناشرانی از کشورهای همسایه در 
افزود: بیش از  این نمایشگاه باشیم. نبی زاده 
آمادگی  نمایشگاه  در  حضور  برای  ناشر   260
خود را اعالم کرده اند اما به دلیل فضای محدود 
نمایشگاه از این میان 138 ناشر در قالب 110 
با ساخت سایت جدید  غرفه حضور دارند که 
نمایشگاه استان، امیدواریم کمبودها در این زمینه 
را رفع کنیم. دوازدهمین نمایشگاه کتاب استان از 
تاریخ 19 تا 24 آذر از ساعت 15:30 تا 21:30 در  

نمایشگاه بین المللی  بر پاست.
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 پیامبر خدا صلی  ا... علیه  و  آله فرمودند :
نِعَمتاِن َمكفوَرتاِن : األمُن والعافِیَُة

دو نعمت است که نادیده گرفته می شود : امنیّت و سالمت.
)بحار األنوار : ج۷8 ، ص 1۷0 ، ح 1(

تفکر غرب زده مدام به دنبال
 امضاي قراردادهای خارجي است

حسن رحیم پور ازغدی، عضو شورای عالی انقالب 
از  برخی  زده  غرب  تفکر  نتیجه  گفت:  فرهنگی 
مسئولین این است که مدام به دنبال امضای قرارداد ها 
 FATF و  برجام  همچون  خارجی  معاهدات  و 
 ۲۲۷ پولشویی   FATF اصلی  عضو   ۷ هستند. 
اند؛ آن وقت به ما می گویند  میلیارد دالری داشته 
که برای مبارزه با پولشویی باید به آن ها بپیوندیم.

اگر رأی گیری علنی شود
 نمایندگان وکیل الدوله می شوند

شیران خراسانی، نماینده مشهد گفت: تا دو مجلسی 
نشویم و تفکیک و توزیع قدرت صورت نگیرد، اگر 
رأی نماینده ای علنی شد به خاطر گروگانگیری که 
در کارهای محلی داریم مجلس وکیل الدوله می شود 
به وزیری  نمی توانم  این است که من  آن  دلیل  و 
رأی منفی دهم و پس از آن از او یک کار محلی 
بخواهم؛ این اصاًل امکان ندارد. حتماً رأی گیری علنی 
به شرطی که ساختارها درست شود. است،  خوب 

نمي توان از بي برنامگي 
و ناکارآمدي دولت چشم پوشي کرد

است:  آورده  ای  بیانیه  در  ایران  ملت  اتحاد  حزب 
بدیهی است که تحریم ها اثرگذار است، اما نمی توان 
از بی برنامگی، ناکارآمدی و تعطیل کردن برنامه های 
در  دولت  ناتوانی  به خصوص  و  روزمرگی  و  توسعه 
چشم پوشی  طال  و  ارز  بازار  بحران  از  پیشگیری 
کرد. در همین راستا تاکید ما بر انسجام و تحرک 
زمینه  این  در  رئیس جمهور  اساسی  نقش  و  دولت 
هستیم. شاهد  را  آن  از  آثاری  به تازگی  که  است 

اگر مدیریت درست بود
االن شرایط کشور این نبود 

جمیله علم  الهدی، استاد دانشگاه در پاسخ به این 
سوال که همسرش )سید ابراهیم رئیسی( گفته اگر 
این گونه  اوضاع کشور  بود  رئیس جمهور شده  وی 
نبود، آیا او نیز معتقد است اگر رئیسی در انتخابات 
بله  بود،  گفت:   بهتر  پیروز می شد، وضعیت کشور 
من هم معتقدم مشکل ضعف مدیریت است. اگر 

مدیریت درست بود، االن شرایط کشور این نبود.

دشمن تالش دارد جامعه منتقد را 
به جامعه معترض تبدیل کند 

مشاور وزیر اطالعات نقد را ضرورت رشد فرهنگی 
دانست و گفت: حاکمیت از جامعه جدا نیست اما متن 
جامعه منتقد است و در این بین دشمن سعی می 
کند جامعه منتقد را به جامعه معترض تبدیل کند که 
برقراری گفتمان با کمک اصحاب فرهنگ و هنر می 
تواند دشمنان را در رسیدن به این هدف ناکام کند.

سند ادعای جناب عالی مبنی 
بر  پولشویی گسترده چیست

کمیسیون  عضو  ذوالنوری،  مجتبی  حجت االسالم 
امنیت ملی و سیارت خارجی مجلس در سوالی از  
ظریف وزیر امور خارجه، خواستار این شد که وی پاسخ 
دهد »سند ادعای جناب عالی مبنی بر پولشویی گسترده 
و اتهام غیر مستقیم به مخالفین الیحه استعماری 
پولشویی مبنی بر دریافت ده ها و صدها میلیارد پول، 
رشوه و تأثیرپذیری از فضاسازی ادعایی چیست؟«

تحلیل ها مي گفت با کنار رفتن 
رئیسي به جاي قالیباف 

شوک بزرگتری رقم مي خورد

قربانزاده، مشاور قالیباف در واکنش به اظهارات رئیسی 
گفت: در زمان انتخابات یک تحلیل  سیاسی به ما 
می گفت که با کنار رفتن رئیسی به جای قالیباف، 
شوک بزرگتر رقم می خورد؛ ولی در عمل آن چیزی 
که  اتفاق افتاد، دیدیم که ایشان حضور دارند و این 
شوک هم نیاز است و طبیعتا قالیباف انصراف دادند 
ولی خوب این شوک  نتوانست تاثیر الزم را بگذارد. 

شما که مي دانید در نظرسنجي هاي 
دو به دو، قالیباف باالتر بوده است

واکنش  در  ای  رسانه  فعال  مفتاح،  محمدصالح 
رئیسی گفت:  آقای  رئیسی!  اخیر  به صحبت های 
نمی دانستیم شما قرار است با  قالیباف رقابت کنید 
و نه  روحانی. شما که می دانید در نظرسنجی های 
است. بوده  باالتر  قالیباف  رقیب،  با  دو  به  دو 

روحانی به نمایندگی از ملت 
دولتش را استیضاح می کند 

درباره  جمهور  رئیس  مشاور  آشنا،  الدین  حسام 
راه و شهرسازی  با مدیران وزارت  نشست روحانی 
گفت: رئیس جمهور سراغ وزارت راه و شهرسازی 
ولی  آرام  طوفانی  با  معاونان  و  وزیر  است.  رفته 
قدرتمند از سواالت سیاستگذارانه مواجه شده اند. او 
به نمایندگی از ملت، دولتش را استیضاح می کند.

اگر حوادث فرانسه در ایران رخ 
می داد، دشمنان می گفتند ایران 

در حال واژگونی است

الریجانی رئیس مجلس گفت: دشمنان می خواهند 
جلوی توسعه اقتصادی ایران را بگیرند، چرا که در 
ایران ظرفیت ها و نیروی تحصیل کرده و امکانات 
است  فراهم  اقتصادی  جهش  امکان  و  دارد  وجود 
و می خواهند با آشفته سازی هر روز یک موضوع 
با  بعد  بزنند،  دامن  اعتراضات  به  و  کرده  بزرگ  را 
پیگیری  را  خود  هدف  روانی  عملیات  از  استفاده 
افتاد،  اتفاق می  ایران  کنند. اگر حوادث فرانسه در 
واژگونی  حال  در  ایران  نظام  گفتند  می  دشمنان 
است، بنابراین آنها سعی می کنند با رسانه هایشان 
برای ایران مشکل ایجاد کنند و حتی ترامپ نسبت 
دهد. می  نشان  واکنش  ایران  در  تحرک  یک  به 

اظهارات آمریکایی ها برای 
روحیه دهی به آل سعود است

سردار رمضان شریف، سخنگوی سپاه گفت: یکی 
از صحنه های بسیار گویایی که همه شاهد آن بودند 
حضور آمریکایی ها در آب های ایران در خلیج فارس بود 
که بالفاصله مدافعین حریم دریایی در نیروی دریایی 
سپاه آن ها را دستگیر کردند. شاهد هیچ گونه تحرکی 
در مرزهای آبی و خاکی خود توسط آمریکا نیستیم و 
مردم با نوع اظهارات آمریکایی ها که بیشتر مصرف 
از  آن ها  حامیان  به  روحیه دهی  برای  و  دارد  روانی 
جمله رژیم صهیونیستی آل سعود است، آشنایی دارند.

من هم مي گویم واقعا خدا رحم 
کرد که رئیس جمهور نشدید 

درباره  رشت  مردم  نماینده  آبادی،  ایمن  جعفرزاده 
اظهارات رئیسی گفت: آقای رئیسی فرمودند خدا رحم 
کرد که رئیس جمهور نشدند! من هم می گویم واقعا 
خدا رحم کرد که رئیس جمهور نشد! چون اگر می 
شد معلوم نبود با چند من عسل تتلو را به عنوان وزیر 
فرهنگ و ارشاد می بایست هضم و تحمل می کردیم!

شورای همکاری خلیج فارس 
تحت تاثیر رفتارهای مخرب است

به  واکنش  در  خارجه  وزارت  سخنگوی  قاسمی، 
بخش هایی از بیانیه نشست سران شورای همکاری 
خلیج فارس که اتهاماتی را متوجه کشورمان کرده، 
گفت: متاسفانه به نظر می رسد شورای همکاری 
خلیج فارس تحت تاثیر سیاست ها و رفتارهای اشتباه 
و مخرب برخی اعضای آن، تبدیل به پوششی برای 
بیان مواضعی شده است که در راستای محاسبات 
دارد.   قرار  گذشته  اشتباه  های  گذاری  سیاست  و 

چرا  گفت:  جمهور  رئیس  روحانی، 
آمدن یک دانشمند خارجی و سرمایه 
گذار بزرگ به کشورمان اشکال دارد!؟ 
اگر ما می گذاشتیم آن سرمایه گذار 

خارجی فرودگاه امام را بسازد، ۲۰ سال 
پیش این اتفاق می افتاد اما متاسفانه 
اندر خم یک کوچه هستیم. اشکال ما 
این است که فرصت ها را می سوزانیم 
کرد:  اظهار  وی  می دهیم.  هدر  و 
های بانک  با  کارکردن   بدون 

خارجی، اقتصاد ما قطعا حل می شود 
اما ۲۰ درصد گران تر حل می شود. 
باید پس از آنکه جنس به کشور وارد 
می کنیم از این صرافی به آن صرافی 

برویم و هزینه ها ۲۰ درصد افزایش 
بانکی  سیستم  با  اگر  اما  یابد  می 
ارزان تر  ها  هزینه  درصد  باشد، ۲۰ 
که  نمی گوید  نفر  یک  شد.  خواهد 
یعنی هزینه ها  باشد   FATF اگر
اگر  و  می شود  ارزان تر  درصد   ۲۰

FATF نباشد، هزینه ها ۲۰ درصد 
یادآور  روحانی  شد.  خواهد  گران تر 
فردی  کشور  این  در  نمی شود  شد: 
شعار دهد و آثار شعارش را برای مردم 
ترجمه نکند؛ باید به مردم بگوییم که 
برجام باشد یا نباشد، چه نتایجی در 
پی خواهد داشت و از مردم بپرسیم 
یا  می خواهند  گران  زندگی  آیا  که 
زندگی ارزان؟ و اگر گفتند که زندگی 
و  و سهاًل  اهال  خواهند،  می  گران 
همه شعارها را ما قبول داریم. مگر 
می شود امروز با بانک های دنیا کار 
نکنیم!؟ در این شرایط کسی می آید و 
مردم را تحریک می کند که اگر این 
کنوانسیون امضا شود و اگر با گروه 
اقدام مالی کار کنیم، اسالم از دست 
می رود، سوال بنده این است که کدام 
از دست می رود؟ ای کاش  اسالم 
شما اسالم را می فهمیدید و بعد می 
رود. از دست می  اسالم  گفتید که 

اي کاش اسالم را مي فهمیدید و بعد مي گفتید 
که اسالم از دست مي رود

اسبق  رئیس  ضرغامی،  ا...  عزت 
کرد:  اظهار  سیما،  و  صدا  سازمان 
توییتر فضای نخبگانی دارد و من بعد 
از اینکه دیدم همه مسئولین و حتی 
افرادی از جبهه مقابل در آن حضور 
دارند، احساس وظیفه کردم تا در این 
فضا حضور پیدا کنم. اما ظاهراً توییتر 
این مسئله مورد  باید  فیلتر است و 

بررسی قرار بگیرد. 
پیام رسان های  مسئله  درباره  وی 
من  کرد:  تصریح  نیز  داخلی 
ایران  در  مجازی  فضای  گفته ام 
پیام رسان ها  در  است.  ناقص الخلقه 
کم کم  تلگرام  داریم.  عقب ماندگی 
از  و  شد  ویژه  پشتیبانی  داخل  از 
آن حمایت صورت گرفت. نزدیک 
و  شد  سیاسی  دوپینگ  سال  سه 
تاکید  وی  نشد.  گرفته  آن  جلوی 
با  تلگرام  اول  فیلترینگ  کرد: 
در  شد.  انجام  رئیس جمهور  دستور 

بخش  که  ماه 96  دی  اغتشاشات 
در  آن  هماهنگی های  از  زیادی 
امنیت  شورای  شد،  انجام  تلگرام 
ملی در جلسه ای که رئیس جمهور 

هم حضور داشت این مسئله را مورد 
با دستور  تلگرام  بررسی قرار داد و 
رئیس جمهور فیلتر شد.رهبری درباره 
از  و  گفتند  مطالبی  فضای مجازی 
دولت خواستند برای مصالح ملی پیام 
اندازی شود.  وی  راه  رسان داخلی 

گفت: همین پیام رسان های داخلی 
باید  که  وقتی  و  رفتند  پیش  خوب 
به آنها کمک می شد، باید ایستادگی 
نگرفت.  صورت  می گرفت،  صورت 

تلگرام طالیی، موبوگرام و هاتگرام 
که همان تلگرام بودند ولی پوسته آن 
عوض شده بود و وقتی که باید پیام 
رسان های داخلی و تلگرام مدیریت 
که  رسیدیم  نتیجه  این  به  می شد، 
وضع خوبی در این زمینه وجود ندارد.

فیلترینگ تلگرام با دستور رئیس جمهور انجام شد 
بخش زیادي از اغتشاشات دي 96 در تلگرام انجام شد 

اقدامات هیجانی به نظام ضربه می زند

علی مطهری، نایب رئیس مجلس شورای اسالمی 
اساس  بر  باید  کشور  در  کارها  اینکه  بر  تأکید  با 
عقل و منطق انجام شود، گفت: اگر شهید مطهری 
بود اجازه اشغال سفارت آمریکا را نمی داد؛ همچنان 
که امام هم در ابتدا مخالف تسخیر سفارت بود و 
دستور خروج از آن را داد اما تحوالتی صورت گرفت. ما نباید کارهای 

هیجانی و بدون تدبیر را انجام دهیم؛ چرا که اینها به ما ضربه می زند.

مدیران اگر غیرکارآمد عمل کنند در تیم دشمن اند

محمدجواد الریجانی، معاون بین الملل قوه قضائیه 
اگر  بدانند  باید  دولتی  مدیران  همه  اینکه  بیان  با 
، هستند  دشمن  تیم  در  کنند  عمل   غیرکارآمد 
و  زنان  بین  در  عفت  و  حیا  دشمن  امروز  گفت: 
داده  قرار  تهاجم  مورد  را  ما  مردان  بین  در  غیرت 
است. مسئوالن ما نباید با اسم اینکه ما نان نداریم به مردم بدهیم پس با 
بی عفتی مقابله نکنیم، عفت زن و غیرت مرد امروز هدف دشمنان ماست.

برخی مانع عذرخواهي محصورین شدند 

که  زمانی  تا  طبیعتا  گفت:  قم  نماینده  ذوالنوری، 
عذرخواهی از جانب محصورین صورت نگیرد از جانب 
نظام هم نمی توان توقعی داشت، چرا که نظام نمی 
تواند پاسخگوی افکار عمومی باشد. اصالح طلبان 
صحنه بازی رفع حصر را برهم زدند تا به نتیجه نرسد و 
محصورین در شرف عذرخواهی بودند اما برخی اصالح طلبان مانع این موضوع 
شدند. در سال 88 ده ها انسان کشته شدند و مسبب آن سران فتنه هستند.

هیچ قدرتی توانایی ایستادگی مقابل مردم را ندارد

به  خطاب  پیشین  رئیس جمهور  احمدی نژاد، 
واکنش  در  فرانسه  رئیس جمهور  ماکرون،  امانوئل 
وظیفه  آیا  گفت:  پاریس  اخیر  های  ناآرامی  به 
شهروندان  خواسته های  به  پاسخگویی  دولت ها 
شهروند  هم  تظاهرات کنندگان  این  نیست؟ 
هستند. به خواسته هایشان گوش کن و آنها را از طریق بهترین راه ممکن 
تامین کن. بدون شک هیچ قدرتی توانایی ایستادگی مقابل مردم را ندارد.

اصالح طلبان با ایجاد ترس سراغ مردم می آیند

رائفي پور، کارشناس سیاسي با اشاره به نیاز کشور به 
جریان سوم یا جریان انقالبي فارغ از اصولگرایي و 
اصالح طلبي گفت: مسئله اي که نیازمند توجه جریانات 
دانشجویي به آن است، فراغت از جناح هاي سیاسي 
موجود و پیش گرفتن مشي انقالبي است. اصالح 
طلب ها خودشان را از مردم جدا مي دانند و فقط در انتخابات با ایجاد ترس به 
سراغ مردم مي آیند، دولت داري بلد نیستند اما از رسانه ها خوب بهره مي برند.

نیمی از نمایندگان به دروغ به فروپاشی متهم می شوند

مجلس  در  تهران  مردم  نماینده  رحیمی،  علیرضا 
نمایندگان  از  نیمی  وقتی  گفت:  اسالمی  شورای 
مجلس به دروغ به فروپاشی نظام متهم می شوند 
یعنی نیمی از ملت که پشتوانه نمایندگان هستند 
شکستن  کرده اید.  فرض  حاکمیت  مقابل  در  را 
همبستگی ملی ریشه در انحراف فکری و خودمختار پنداری مقابل مردم 

دارد. دفاع از والیت فقیه، ابزار تفرقه افکنی جماعتی شده است.

ظریف دست روی نقطه حساسی گذاشت

اشرف بروجردی، رئیس سازمان کتابخانه ملی درباره انتقادات به وزیر خارجه 
گفت: ایشان دست روی نقطه حساسی گذاشته اند. کسانی که در پی اختالف 
افکنی و معارضه با ظریف هستند آدرس غلط و کد اشتباه می دهند و این باعث 
می شود که امر بر عده ای مشتبه شود. من حرف های ظریف را درست می 
دانم، واقعیت این است مهمترین آسیب مدیریتی کل جامعه، فسادی است 
که وجود دارد و قابل انکار نیست. اگر رسانه ها و احزاب و دولت پاسخگو 
نباشند و مسئله فساد مطرح و تشریح نشود میزان اعتماد مردم کاهش می یابد.

اگر با دنیا کار نکنیم امورات مان پیش نخواهد رفت

فالحت پیشه، نماینده اسالم آباد گفت: شفافیت در دنیای امروز به موضوعی 
فرا ملی تبدیل شده و رفتار ما امروز به عنوان آبروی ملی مطرح است، 
از فقر مردم می کنند که حتی تالش دارند کشور  امروز صحبت  افرادی 
1.5 میلیون بشکه نفت خود را نتواند بفروشد و متاسفانه حرف مفت در 
مملکت ما زیاد است و تریبون مفت به دست گرفته اند. ما خواهان مراودات 
بین المللی هستیم، چرا از شفافیت می ترسید، اقتصاد ما هجدهمین اقتصاد 
جهان است و قطعا اگر با دنیا کار نکنیم امورات مان پیش نخواهد رفت.

اصالح طلبان هیچگاه از صندوق رأی قهر نمی کنند

ابتکار، معاون رئیس جمهور درباره اظهارات حجاریان که گفته »انتخابات 
به معنای کنونی آن، مصداق گدایی قدرت است، اصالحات صدقه بگیر نیست و 
اگر مکنت دارد، باید با اتکا بر آن به بازار سیاست برود« گفت: دوستان نظرات و 
تحلیل های شان را مطرح می کنند اما لزوما هیچ کدام از اینها، دیدگاه جریان 
اصالح طلبی نیست. اصالح طلبان از صندوق های رأی قهر نمی کنند و 
فعاالنه در جهت سیاست ورزی مردم ساالرانه توأم با توجه به اخالق و حقوق 
مدنی مردم در حق انتخاب، تعیین سرنوشت و آزادی بیان پافشاری خواهند کرد.

مراسم افتتاحیه دوازدهمین نمایشگاه کتاب خراسان جنوبی * عکس: مهدی آبادینمایشگاه نقش عشق در بیرجند * عکس: مجتبی گرگی

بـه اطـالع همشهریـان عزیـز می رسانـد:
ختم کالم ا... مجید

 به یاد اموات توسط قاریان قرآن انجام می گردد 
و عواید آن صرف بیماران سرطانی 

صعب العالج می شود.

09155618482 -32227177

موسسه خیریه هیئت ابوالفضلی

استاد و پیشکسوت محترم ورزش

 جناب آقای محمد تلواری
 درگذشت داماد خانواده عزیزتان را تسلیت عرض نموده 

برای آن مرحوم علو درجات و برای خانواده محترم صبرجزیل از ایزد متعال خواستاریم.

کانون پیشکسوتان ورزش استان خراسان جنوبی

مجتمع اره تیزکنی و ابزار برش مهدی نیا
) CNC)  UPVC- MDFمجهز به دستگاه تیزکن 

همراه : 0۹1536365۴2  0۹1556125۸0 - 05632317110

فروش لمینت )پارکت(  مصرف کننده ۸۹000 تومان  ۸5000 تومان 
شماره تماس: 32230۴۸7  عاملین فروش و همکار

شماره تماس:  32236۴۸۴   مصرف کننده )مشتری(

 خیابان مدرس - بیست متری اول شرقی - فروشگاه پاالز - صبوحی
پاالز، دنیـای زیبـای من


