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انقالب بصیرت ها

 همه با هم بودیم. همه قدم هایی 
دست  و  امیدوار  هایی  چشم  استوار، 
هم،  کنار  که  بودیم  وحدتی  های 
میدان  به  دی   9 هدف،  یک  برای 
از  آتشفشانی  خورشید،  بودیم.  آمده 
تحسین بود و آسمان، گستره ای از 
مردمی  برای  ها  تشویق  ترین  ناب 
که قدر فرصت ها را بیشتر و بهتر از 
خودشان  شناختند! همه در اقیانوس 
عشق به انقالب، طالیه داران عزتی 
بودیم که در تالطم فتنه های سخت، 
بر کشتی نجاِت بصیرت سوار شدیم و 
حماسه آفریدیم. همه، فارغ از رنگ ها 

و علقه ها و ... )ادامه در صفحه 2 (

سرمقاله
* هرم پور

روزنامه صبح استان  *  سال بیستم   *  شماره: 4250

5بزرگترین رخداد آبزی پروری کشور در دل کویراستان5بیانیه  تشکل های سیاسی و اجتماعی درخصوص  9 دی 5رتبه  اول استان در کمک به بازسازی عتبات عالیات 

 

واژه رد صالحیت در قانون 
اساسی وجود ندارد

صفحه 6

صفحه 6

از ۱۳ آبان به بعد آرامش و ثبات 
اقتصادمان بیشتر شده است

صفحه 6

رئیس بعدی مجمع تشخیص 
صادق الریجانی است

ما هیچ وقت در شرایط اضطرار 
با آمریکا مذاکره نخواهیم کرد

صفحه 6

خالفکار خواندن مردم
  به جای حل گره های قانونی

برخی قوانین ، نوع اجرا و تفسیر آن در خراسان جنوبی ، مردم این استان را خالف کار می خواهد. 
گزارش ها حاکی از آن است که قانون گذاران محلی و مفسران قوانین جاری کشور در خراسان 

جنوبی ، به جای بومی سازی و حل گره های قانونی در  ... ) مشروح خبر در صفحه ۵ (

بزرگترین کشف
مواد مخدر
در کشور

 مشروح در سرمقاله

انقالب بصیرت ها
توسط ماموران جان برکف پلیس خراسان جنوبی انجام شد ؛ 

ری
اکب

س : 
عک

تقدیر و تشکر

جنـاب آقـای ناصــری
 مدیرعامل محترم کاشی نیلوفر

بسی شایسته است به پاس تالش و همت شما بابت تامین کاشی حسینیه ابوالفضلی 
روستای زینی نهایت سپاس و قدردانی خویش را خدمت جناب عالی ابراز داریم.

شورای اسالمی ، دهیاری و هیئت امنای هیئت ابوالفضلی روستای زینی

به مناسبت درگذشت 

مرحومه سیده مریم علوی اصل )شواکندی(
 مراسم ترحیمی امروز یکشنبه 97/10/9 از ساعت 14/30 الی 15/30

 در محل مسجد سید الشهدا )ع( واقع در فلکه سوم سجادشهر برگزار می گردد.

خانواده های: علوی اصل، شواکندی، محمدنژاد و سایر بستگان

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان خراسان جنوبی در نظر دارد:
پروژه های ذیل را از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی به پیمانکاران واجد شرایط در رشته آب یا کشاورزی پایه ۵ و به شرح زیر واگذار نماید. کلیه مراحل 
برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارسال پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد 

شد . 

محل تامین اعتبارمبلغ ضمانت نامه بانکیمبلغ ریزه مترهنام پروژه ردیف

اجرای عملیات آبخیزداری در حوضه آبخیز خنگ ۱
و ربخت شهرستان بیرجند

اسناد خزانه اسالمی با سررسید    ۸۶۰9۶۴۴۰ ریال۱۷۲۱9۲۸۸۱۵ ریال
شهریور 

اجرای عملیات آبخیزداری در حوضه آبخیز ساقی ۲
شهرستان بیرجند

پی از تایید صورت وضعیت۱۱۸۴۶۵۱9۲ ریال۲۳۶9۳۰۳۸۴۰ ریال
 پایان کار به صورت نقدی

۱- تاریخ انتشار مناقصه در سامانه مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۹  می باشد.
 ۲- مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir  تا ساعت ۱۴/۳۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۲ می باشد.

 ۳- آخرین مهلت بارگذاری اسناد، پیشنهاد قیمت در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت و تحویل اصل ضمانت نامه ها تا ساعت ۱۴ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ به اداره منابع 
طبیعی و آبخیزداری شهرستان بیرجند تحویل داده شود و گشایش پیشنهادها راس ساعت ۹ روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ می باشد.

 ۴- آخرین مهلت تحویل اسناد ارزیابی فنی پیمانکاران به صورت فیزیکی تا تاریخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۰ به دبیرخانه کمیسیون، واقع در اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان بیرجند 
و بارگذاری در سامانه تا ساعت ۱۴ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ می باشد.

 ۵- پرداخت پروژه حوزه آبخیز خنگ و ربخت از محل اوراق اسناد خزانه اسالمی در صورت تخصیص می باشد. محل پرداخت پروژه حوزه آبخیز ساقی پس از تأیید صورت 
وضعیت پایان کار به صورت نقدی می باشد.  6- مدت اعتبار پیشنهادها ۳ ماه از تاریخ آخرین مهلت تحویل پیشنهادها است. ۷- آخرین مهلت اتمام پروژه و تحویل موقت تاریخ 
 ۱۳۹۸/۱/۱۵ می باشد. ۸- تحویل پیشنهادها، از طریق سامانه فوق الذکر و گشایش پاکات در اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان بیرجند به نشانی بیرجند - خیابان آیت ا... 

غفاری - غفاری ۲ صورت می پذیرد.

فراخـوان مناقصـه عمـومی 

فروش فوری
فروش یک قطعه زمین 

1۶0 متری از اراضی موسوی،  
سند دار،  آماده ساخت، 

 230 میلیون تومان
0915۶۶78232

بدینوسیله به اطالع می رساند: بیمارستان امام رضا )ع( در نظر دارد محل تاکسی تلفنی بیمارستان مستقر در داخل 
ورودی محوطه درمانگاه عمومی را از طریق مزایده به اجاره واگذار نماید. از کلیه متقاضیان دارای پروانه فعالیت دعوت به 
عمل می آید جهت دریافت اطالعات بیشتر و شرایط مزایده حداکثر تا تاریخ 97/1۰/12 ازساعت ۸ الی 13 به مدیریت 

بیمارستان مراجعه نمایند.
ضمنا هزینه درج آگهی در روزنامه و کارشناس برعهده برنده می باشد.

روابط عمومی بیمارستان امام رضا )ع(

خداوند متعال را شکر که در سایه لطف 
بیکرانش و در پرتو همدردی اقوام،  دوستان

 و همسایگان تحمل مصیبت فقدان
 پدر عزیزمان

 مرحوم مغفور

 کربالیی حسین قلی زاده
  را به ما ارزانی داشت. بدینوسیله از اتاق اصناف، 

اتحادیه پوشاک، بخشداری مرکزی ،  موسسات مالی و اعتباری و بانک ها، 
 کسبه محترم بازار و خیابان معلم، مسئولین کتابخانه های استان و کلیه عزیزانی 
که با تشریف فرمایی از راه دور و نزدیک و اهدای تاج گل،  چاپ بنر و اعالمیه 

و تماس تلفنی در مراسم تشییع و تدفین و ترحیم ما را همراهی کردند،  صمیمانه 
سپاسگزاری می نماییم و اگر کوتاهی و تقصیری در خدمت رسانی داشتیم

  قبول عذر بفرمایید.

خانواده قلی زاده

تقدیر و تشکر

 سوپر مارکت واقع در حاشیه بلوار شعبانیه با موقعیت عالی به علت تغییر شغل به فروش می رسد.قابل معاوضه با آپارتمان یا خودرو ۰۹۱۵۷۲۵۵۵۶۳

دومین سالگرد درگذشت عزیزمان شادروان 

حاج محمد حسین بنی اسدی 
را با ذکر فاتحه و صلواتی گرامی می داریم.

روحش شاد و یادش ماندگار

از طرف خانواده

فراموش شدنی نیستند،  آنان که با خط ِمهر بر قلب مان حک شده اند.

زمستانی رویائی را با تورهای گروهی 

همای خاوران تجربه کنید

اقامت در هتل های ۳ و ۴ ستاره
 تنها مجری تورهای بازنشستگی کشوری در خراسان جنوبی

بیرجند - نبش معلم ۱۶
تلفن: ۰۵۶۳۲۲۰۴۳۳۰ - ۰9۳۰۲۷۲۲۵۳۲

کیش   **    قشم

برادر ارجمند جناب آقای دکتر زمانی
معاون محترم اداری،  مالی و مدیریت منابع دانشگاه فنی و حرفه ای کشور

مدیران توانمند و موفق،  همواره منشا تحوالت ارزشمند و پیشرفت های اثربخش و خدمات 
ماندگار در عرصه های مختلف کشور هستند. انتصاب بجا و ارزنده جناب عالی با عملکرد شایسته 
که حاصل تجربه و توانمندی شما می باشد را صمیمانه تبریک عرض نموده،  سربلندی و توفیق 

روز افزون جناب عالی را در مسئولیت جدید از درگاه بلند خالق هستی بخش آرزو دارم.

سید محمد حسین زینلی 
 مدیرعامل شرکت کویر تایر

صفحه ۵
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دالر به کانال 7 هزار تومان باز می گردد 

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با پیش بینی کاهش دوباره نرخ دالر،  از بازگشت نرخ این ارز به کانال ۷ هزار تومان 
سخن گفت. جعفرزاده ایمن آبادی، با اشاره به روند رو به کاهش نرخ ارز در بازار، اظهار کرد: مبادالت پولی بین کشورها، ورود ارز به کشور 
و اقداماتی از این دست مجموعا باعث شد که دارندگان ارز در داخل کشور نگران کاهش ارزش دالر خود شوند. 

افزایش قیمت ۴۰ تا ۵۰ درصدی
 مواد اولیه قنادی

همواره از نرخ مواد اولیه به عنوان یکی از عناصر 
تعیین کننده در قیمت تمام شده تولیدات یاد می شود 
و طبیعتا هر آنچه بر ارزش ریالی و نرخ مواد اولیه 
افزوده شود، هزینه تمام شده کاال، محصول و اقالم 
تولیدی افزایش خواهد یافت. در گرانی چند ماه اخیر، 
این افزایش، مشمول مواد اولیه قنادی ها نیز شده 
است. زمانی، یکی از فعاالن حوزه قنادی با اشاره 
به گرانی و افزایش نرخ مواد اولیه مورد نیاز تهیه 
شیرینی اظهار کرد: قیمت این محصول، تابعی از 
نرخ اقالم و محصوالتی همچون آرد، روغن، لبنیات 
و خشکبار است و طبیعتا با رشد قیمت مواد اشاره 
شده به ناچار می باید بر قیمت و نرخ نهایی شیرینی 
نیز افزوده شود. وی افزود: در این میان، نرخ بسیاری 
از مواد اولیه مورد نیاز قنادی ها با رشد ۴۰ تا ۵۰ 
برابری همراه شده است که  درصدی و حتی ۱۰ 
با این اوصاف، امکان فروش و عرضه شیرینی با 
قیمت گذشته از فعاالن این حوزه سلب خواهد شد.

تکذیب فعال شدن ۴۸ ساعته 
کارت های بانکی پس از صدور

برخی شعب بانک ها از برنامه بانک مرکزی برای 
فعال  شدن کارت های بانکی صادره ۴۸ ساعت پس 
از صدور خبر داده اند که بانک مرکزی این موضوع را 
رد کرد. بانک مرکزی در راستای جلوگیری از تخلفات 
کارتی بانکی، پولشویی و نقل و انتقاالت پول بدون 
مشخص بودن مبدا و مقصد، چندی پیش مقرر کرد که 
میزان تراکنش های بانکی برای هر کارت بانکی در 
طول روز به سقف ۵۰ میلیون تومان تقلیل داده شود. 
پس از آن برای جلوگیری از تخلفاتی از جمله افتتاح 
حساب های متعدد و انتقال پول از طریق کارت های 
مختلف، تصمیم بر آن شد که سقف تراکنش های 
روزانه بانکی برای هر کدملی ۱۰۰ میلیون تومان و برای 
هر کارت بانکی نیز تا ۵۰ میلیون تومان تعیین شود.

اقدام دولت در کاهش هزینه ها
 در بودجه 9۸ 

نماینده مردم تهران در مجلس اقدام دولت در کاهش 
هزینه ها در بودجه 9۸ را قابل تقدیر دانست و گفت: 
پیش بینی می شود با احیای بافت های فرسوده 3۰۰ 
هزار فرصت شغلی در این بخش در سال آینده ایجاد 
شود. پروانه مافی، با اشاره به تالش دولت در کاهش 
هزینه ها در بودجه 9۸ اظهار کرد: به نظر می رسد 
دولت صرفه جویی را از خود آغاز کرده که این اقدام 
قابل تقدیر است. وی خاطرنشان کرد: بودجه دولت در 
سال 9۸ در دو سقف تهیه شده است که این دو سقف 
شامل ۴۰۷ هزار میلیارد و ۴۴۷ هزار میلیارد تومان است 
که تفاوت۴۰ هزار میلیارد تومانی آن در صورت تحقق 
بودجه است. نماینده مردم تهران در مجلس یادآور شد: 
دولت بودجه خود را در حوزه خدمات شامل بخش 
هزینه ای به میزان ۱۰ هزار میلیارد و بخش تملک 
دارایی ها به ۷ هزار میلیارد تومان تقلیل داده است.

سرمقاله

انقالب بصیرت ها

* هرم پور

ناب ترین  از  )ادامه سر مقاله از صفحه اول( ... گستره ای 

تشویق ها برای مردمی که قدر فرصت ها را بیشتر 
و بهتر از خودشان شناختند! همه در اقیانوس عشق 
به انقالب، طالیه داران عزتی بودیم که در تالطم 
نجاِت بصیرت سوار  بر کشتی  فتنه های سخت، 
ها  رنگ  از  فارغ  همه،  آفریدیم.  حماسه  و  شدیم 
و علقه ها و سلیقه ها، دوباره گام هایمان را برای 
دشمن،  ی  توفنده  غرش  از  سرزمینمان  نجات 
کنار هم میزان کردیم. زمین هم آن روز زیر گام 
هایمان سخت لرزید، و رؤیای مزدورانی را که خواب 
مشوش  چنین  را،  دیدند  می  مخملین«  »انقالب 
کرد. 9 دی، یک اتفاق نبود، 9 دی حماسه ای بود 
که خنجر تیز و بّران بصیرتش، از عاشورای سال 
6۱ هجری بر حنجر بی بصیرتان عالم، بر گلوی 
و  مدعی  بدخواهان  بر شاهرگ  و  روزگار  منافقان 
کربال گریزاِن آرام گرفته در دامان یزیدیان زمان، 
سنگینی می کرد، بیرق سرخی بود که با دستان سبز 
پوش »عباس« های زمان، بر قله افتخار وسربلندی 
و همت و آزادگی بلند شد و با ندای »من الُْمْؤِمنِیَن 
َ َعلَْیِه  َفِمْنُهم مَّن َقَضی  ِرَجاٌل َصَدُقوا َماَعاَهُدوا اللَّ
لُوا تَْبِدیاًل«، همت  نَْحَبُه َوِمْنُهم مَّن َینَتِظُر  َوَما بَدَّ
ها، و باکری ها و بابایی ها و شیرودی ها و چمران 
الدین ها و خرازی ها و  برونسی ها و زین  و  ها 
متوسلیان ها را به عروجی زالل در آسمان غیرت 
برای پس گرفتن حق آزادگی هایمان از مروجان 
بر  آغازی  دی،   9 کرد.  میهمان  لیبرالیسم،  تفکر 
پایان سالهای استخوان بر گلوی انقالب فرو کردن  
ها بود، و پایانی بر آغاز فتنه ای که خداحافظی با 
انقالب و به دار کشیدن تفکر انقالبیگری را به انتظار 
می کشید! اینک ده سال از آن حماسه بزرگ می 
گذرد. تاریخ تکرار می شود، پس فتنه های تاریخ 
هم تکرار شدنی هستند. تاریخ سخت به جلو می 
تازد اما فقط اسم ها و آدم ها و مسماهایش عوض 
می شوند و زیر ارابه ی حرکتش، شیوه ها و رویه ها 
واتفاقاتش باز هم رنگ تکرار و تعویض به خود می 
گیرند. انقالب ما، به ذات و به ماهیت درونی اش، 
هیچگاه دست برادری به تفکر مشمئز کننده غرب و 
جریان شیطانی صهیونیسم و راهبرد هوس خواهانه 
ی مرتجعان عرب و نفوذ و وسوسه های مزدوران 
قلم به مزد داخلی نخواهد داد، ما مردمان  »َو نُِریُد 
أَْن نَُمنَّ َعلَی الَِّذیَن اْسُتْضِعُفوا ِفي اْلَْرِض َو نَْجَعلَُهْم 
الْواِرثِیَن « هستیم. اما  فتنه  ها،  ًة َو نَْجَعلَُهُم  أَئِمَّ
همچنان در کارند، و هر چشم بر هم گذاشتن ما از 
سر غفلت، و هر بی تفاوتی ما از سر سهل انگاری و 
هر بی تفاوتی ما از سر مسامحه و مصالحه، به قیمت 
از دست رفتن گوشه ای از پیکر تفکر انقالبی ما و 
به دهان گرگ بدصفت و نااهل افتادن گوشه ای از 
علقه های اسالم خواهانه ی ما تمام خواهد شد. این 
روزها، همانند روزهای حماسه 9 دی ۸۸، روزهای 
حضور با بصیرت است، روزهای غافل نشدن، خواب 
نماندن، عقب نماندن و بی زاد و توشه همراه نشدن 
است. این روزها، روزهای شناخت، روزهای دقت و 
روزهای بصیرتند. این روزها، روزهای حماسه ی پر 
و  کوفتن  دشمن  دهان  بر  مشت  سنگرها،  کردن 
چشم مزّوران مزدور داخلی را از حدقه به در آوردن 
است. انقالب ما، انقالب حماسه هاست، و  9 دی، 
حماسه ایست که  هر سال، هر ماه،  هر روز، هر 
ساعت، هر لحظه، د رکنار ما و در درون ما تکرار 
باقی  تا حضور منجی عالم،  ما،  انقالب  می شود. 
خواهد ماند ، چون حماسه های انقالب همیشه باقی 
خواهند ماند.که این وعده ی خداست » و أُْخری  
ِر الُْمْؤِمنِیَن«. ُتِحُبّونَها نَْصٌر ِمَن الَلّ َو َفْتٌح َقِریٌب َو بَِشّ
  )لطفا نظر و پیشنهاد خود در رابطه با یادداشت های 
روزنامه را به شماره ۰93۰۴9۴3۸3۱ ارسال فرمایید(      

حباب سکه کاهش یافت

محمد کشتی آرای، رئیس کمیسیون تخصصی طال 
و جواهر اتاق اصناف در خصوص وضعیت بازار سکه 
و طال گفت: علی رغم افزایش جهانی قیمت طال، 
در بازار داخلی سکه و طال با کاهش قیمت مواجه 
بود. همچنین حباب سکه هم با کاهش مواجه شد 
رسید. بازار  در  تومان  هزار  به 3۸۰  روز گذشته  و 

دفتر سرمایه گذاری و تنظیم مقررات بازار آب و برق، تعرفه 
جدید هزینه های برقراری انشعاب برق را به تفکیک نوع 
ولتاژ و مناطق کشور اعالم کرد. طبق این تعرفه که بر 
اساس ابالغیه معاون اجرایی رئیس جمهور و کارگروه 
تنظیم بازار اعالم شده، هزینه هر انشعاب 2۵ آمپر تک فاز 
در تمامی مناطق داخل و خارج محدوده شهرستان های 
تهران و کرج مبلغ 2۷ میلیون و 662 هزار ریال تعیین 
شده است. همچنین برای محدوده خدمات شهری تبریز، 
میلیون و ۸۱ هزار  مبلغ 26  اصفهان و مشهد  شیراز، 
انشعاب های خانگی در محدوده خدمات  تمامی  ریال، 
شهری واقع در منطقه گرمسیر مبلغ ۱۰ میلیون و 69۵ 
تمامی  انشعاب های غیرخانگی روستایی و  ریال،  هزار 
انشعاب ها در محدوده خدمات شهری سایر مناطق کشور 
مبلغ ۱6 میلیون و ۸3۷ هزار ریال و برای انشعاب های 
خانگی روستایی مبلغ ۴ میلیون و 96۰ هزار ریال به ازای 
هر انشعاب 2۵ آمپر تک فاز اعم از متقاضیان سطح یا 

ارتفاع در نظر گرفته شده است. تغییرات هزینه برقراری 
انشعاب برق در جلسه کارگروه تنظیم بازار در تاریخ ۱2 
مرداد ۱39۵ با موضوع افزایش ۴9 درصدی هزینه های 
انشعاب برق به امضای معاون اجرایی رئیس جمهور به 
تصویب رسیده و در این مصوبه تصریح شده است: »با 
در نظر گرفتن اثرات تورمی افزایش پیشنهادی، تعدیل 
قیمت حق انشعاب برق تا رسیدن به سطح قیمت تمام 
شده در 6 سال انجام شود. این افزایش قیمت، معادل 
مجموع تورم انتظاری و مابه التفاوتی است که به صورت 
مساوی بین 6 سال تقسیم می شود؛ به گونه ای که در 
بخشنامه  این  برسد.«  سربه سر  نقطه  به   ۱۴۰۱ سال 
در راستای اجرای ماده ۴ قانون حمایت از صنعت برق 
کشور مصوب ۱39۴ و به موجب ابالغیه شماره ۵۵6۵3 
معاونت اجرایی رئیس جمهور، روز ۵ دی  جاری از سوی 
وزارت نیرو به شرکت توانیر ابالغ شده و از تاریخ ابالغ 
در تمامی شرکت های برق استانی قابل اجرا خواهد بود.

نایب رئیس اتاق ایران از اقدام موثر مجلس در راستای 
تعیین تکلیف بدهی های معوقه بانکی خبر داد و گفت: 
اصالح و رفع ابهامات و تمدید بند »و« تبصره ۱6 قانون 
بودجه سال 9۷ توسط مجلس در شرایط فعلی، عالوه 
بر امکان تعیین تکلیف بدهی های معوقه و مشکوک 
حتی  و  غیردولتی  و  دولتی  از  اعم  بانک ها  الوصول 
مؤسسات اعتباری و نیز اصالح صورت های مالی آنها 
برای کلیه فعاالن اقتصادی و دریافت کنندگان تسهیالت 
و مشتریان بانکی، می تواند فرصت مناسبی در راستای 
رهایی از مصیبت بدهی های معوقه باشد. سالح ورزی 
افزود: بر اساس مصوبه مجلس که با پیگیری های بخش 

دریافت  تمامی  این پس  از  انجام رسید،  به  خصوصی 
کنندگان تسهیالت که تمام یا بخشی از تسهیالت خود 
را تا پایان شهریور 9۷ پرداخت نکرده اند، می توانند با ارائه 
درخواست نسبت به تسویه بدهی خود اقدام کنند. وی 
تصریح کرد: در این قانون، بانک ها موظفند تنها بر اساس 
نرخ سود قرارداد اولیه )نه قراردادهای تمدید یا امهال و جابه 
جایی( و حذف هرگونه سود مرکب در فرآیند محاسبات، 
نسبت به تسویه حساب اقدام کنند. بر اساس این قانون 
کل مبلغ بدهی وام گیرنده طبق قرارداد اولیه محاسبه و 
مجموع تمام مبلغ پرداختی مشتری از آن کسر و مبلغ 
باقی مانده به عنوان بدهی تلقی و تسویه خواهد شد.

و  لزوم همسان سازی حقوق شاغالن  بر  تاکید  با  کار  حوزه  کارشناس  یک 
بازنشستگان می گوید: منابع سازمان تامین اجتماعی باید افزایش یابد تا پرداختی ها 
به کارگران و بازنشستگان هم بیشتر شود. لبافی، اظهار کرد: نظام حقوق و دستمزد 
تامین اجتماعی باید با نظام حقوق و دستمزد قانون کار و قانون خدمات کشوری 
منطبق شود تا به سهامداران اصلی صندوق تامین اجتماعی که کارگران هستند، 
بهتر رسیدگی شود. وی ادامه داد: اگر دولت نمی تواند دستمزدها را افزایش دهد 
یا بسته حمایت غذایی میان کارگران توزیع کند، بدهی اش را به سازمان تامین 
اجتماعی بپردازد تا از این طریق حمایت از بازنشستگان و کارگران هم بیشتر و 
خدمات دهی به این گروه ها ارزان تر شود. لبافی افزود: البته تالش زیادی برای 
وصول این بدهی صورت گرفته ولی نکته اساسی این است که تا وقتی نتوانیم 
شرایط مناسبی را در تطبیق حقوق و دستمزد برقرار کنیم، نتیجه نمی گیریم. این 
کارشناس حوزه کار در عین حال به دلیل تاخیر در اختصاص بسته های حمایت 

غذایی به کارگران و بازنشستگان تامین اجتماعی اشاره کرد و گفت: آن طور که 
گفته می شود نیمی از بازنشستگان تامین اجتماعی این بسته ها را دریافت کردند و 
دلیل این که مابقی دریافت نکردند، این است بودجه ای که برای این منظور پیش 
بینی شده به طور کامل تحقق نیافته و با اختصاص کامل آن مابقی بازنشستگان 
تامین اجتماعی نیز از بسته های حمایتی بهره مند خواهند شد. به گفته وی پس 
از آن که همه بازنشستگان تامین اجتماعی بسته  حمایت غذایی گرفتند، نوبت به 
کارگران خواهد رسید که بعد از تامین اعتبار از محل پیش بینی شده در مصوبه 
دولت در طرح حمایت غذایی از گروه های کم درآمد جامعه اختصاص خواهد 
یافت. لبافی در بخش دیگری از اظهارات خود با بیان این که اگر منابع سازمان 
تامین اجتماعی افزایش یابد، در بهبود وضع معیشت و ارتقای درآمد و دریافتی 
بازنشستگان و کارگران اثرگذار است، افزود: تاکید ما این است که دولت هرچه 
سریع تر بدهی های خود را به این سازمان پرداخت کند و در مرحله بعد شرکت 

هایی که فاقد بهره وری و سودآوری هستند و نمی توان عالجی برای آنها پیدا 
کرد را واگذار و تعیین تکلیف کند و پول به دست آمده را صرف بهبود معیشت و 

افزایش حقوق و دستمزد کارگران و بازنشستگان کند.
وی تصریح کرد: اگر در شرکت های زیرمجموعه تامین اجتماعی و صندوق 
های بازنشستگی، نگاه بهره وری و سودآوری باشد، می توانیم درآمد حاصله را به 
بازنشستگان و کارگران بدهیم ولی در سال های گذشته بیشتر زیان کردیم و فقط 
به این مجموعه ها پول تزریق کردیم در صورتی که اگر دولت حمایت خود را از آنها 
 بردارد به سرعت زمین می خورند لذا باید هرچه سریع تر این شرکت های زیان ده
 را که ادامه فعالیت شان به صالح کشور نیست، واگذار کنیم و اجازه حسابرسی از 
آنها را بدهیم تا بخش عمده ای از بودجه عمومی کشور بیش از این صرف شرکت 
های زیان ده و حقوق های نجومی و پاداش هیئت مدیره های آن نشود؛ در مقابل 

شرکت های سودده که سرمایه کارگران هستند، باید حفظ شوند.

نرخ جدید برقراری انشعاب برق اعالم شد

جزئیات تصمیمات جدید برای دارندگان بدهی بانکی

بسته حمایتی کارگران فعال پَر!

قیمت مصوب هر شانه تخم مرغ داخلی در میادین و 
بازار های میوه و تره بار اعالم شد. قیمت تخم مرغ طی 
دو هفته گذشته، در دو مرحله مجموعاً به طور میانگین به 
میزان ۱۷ درصد کاهش داشته و این در شرایطی است که 
بر اساس گزارش بانک مرکزی، در این بازه زمانی، قیمت 
تخم مرغ در میادین و بازار های میوه و تره بار از میانگین 
قیمت شهر، 2۵ درصد پایین تر بوده است. قیمت مصوب 
هر شانه تخم مرغ داخلی در میادین و بازار های میوه و تره 
بار به صورت بسته بندی 3۰ عددی با وزن ۱6۰۰ تا ۱۷۰۰ 
گرمی ۱39۰۰ تومان، با وزن ۱۷۰۱ تا ۱۸۰۰ گرمی ۱۴9۰۰ 
تومان و با وزن ۱۸۰۱ تا ۱9۰۰ گرمی ۱۵9۰۰ تومان است 
و قیمت تخم مرغ داخلی غیر بسته بندی 3۰ عددی نیز 
هر شانه ۱۸۰۰ گرمی ۱۴9۰۰ تومان تعیین شده است. 
گفتنی است، عمده تخم مرغی که به صورت گسترده در 

میادین و بازار های میوه و تره بار ارائه می شود، تولید داخل 
بوده و به وسیله بهره بردارانی که مستقیماً تولید کننده 
هستند، عرضه می شود و این محصول جدای از عرضه 
تخم مرغ تنظیم بازار وارداتی است که توسط شرکت 
بازار ها عرضه می شود  پشتیبانی امور دام در میادین و 
و قیمت هر شانه 3۰ عددی آن ۱3۸۰۰ تومان است.

قیمت هر شانه تخم مرغ اعالم شد

مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن با تاکید بر این 
که طرح مسکن مهر سال 9۸ به اتمام می رسد، گفت: 
تسهیالت این طرح از 3۰ به ۴۰ میلیون تومان افزایش 
می یابد. نبیان گفت: بر اساس رویکرد و تأکید دولت 
پروژه های مسکن مهر در کشور باید سال ۱39۸ تکمیل 
و پرونده آنها بسته شود، بنابراین برای شتاب در روند 
نهایی شدن این پروژه ها موضوع افزایش تسهیالت از 
3۰۰ میلیون ریال به ۴۰۰ میلیون ریال در دست پیگیری 
داد:  ادامه  وی  می شود.  عملیاتی  زودی  به  که  است 

دغدغه های این پروژه ها باید به صورت صریح پیگیری و 
امور زیربنایی و روبنایی آنها تکمیل شود. 

به  و مسکن همچنین  زمین  ملی  مدیرعامل سازمان 
واحدهای مسکن مهر فاقد متقاضی اشاره و بیان کرد: 
تعدادی مسکن مهر فاقد متقاضی در سطح کشور وجود 
دارد که با پیگیری وزارت راه و شهرسازی تفاهم نامه 
ای با کمیته امداد امام خمینی )ره( برای واگذاری این 
واحدها به امضا رسید و هم اینک این امر در استان ها 
پیگیری می شود. با سازمان بهزیستی نیز تعامالتی در 
دست انجام است تا از این طریق مشکل واحدهای فاقد 
متقاضی حل شود. وی یادآور شد: مجوزی نیز از وزیر 
راه و شهرسازی در خصوص پیگیری پروژه های مسکن 
پروژه های  اجرای  شد.  اخذ  ملی  سطح  در  مشارکتی 
مسکن مشارکتی ارزش افزوده به همراه خواهد داشت و 
منجر به رونق ساخت و ساز و اشتغالزایی می شود. معاون 
وزیر راه و شهرسازی اظهار کرد: تکمیل زیرساخت های 
باید در این زمینه  مسکن مهر برعهده دولت است و 
اهتمام داشت. مصوبات دولت مربوط به زیرساخت های 

پروژه های مسکن مهر باید مدنظر باشند.

افزایش ۱۰ میلیونی وام مسکن مهر
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دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده )نوبت دوم(
 شرکت تعاونی مسکن کارکنان واحدهای صنعتی شهرستان بیرجند

دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی به طور فوق العاده )نوبت دوم( شرکت تعاونی مسکن کارکنان واحدهای صنعتی شهرستان بیرجند ساعت ۱۴ روز چهارشنبه ۱۳۹۷/۱۰/۲۶  در 
محل مسجد باقر العلوم)ع( واقع در بیرجند، بین مدرس ۴۰ و ۴۲ بیست متری شهید فالحی برگزار می گردد. از کلیه اعضای محترم دعوت می شود جهت اتخاذ تصمیم نسبت 
به موضوعات ذیل در مجمع عمومی حضور به هم رسانند.ضمنا چنانچه عضوی بنا به دالیلی نتواند حضور یابد، می تواند همزمان با نماینده تام االختیار خویش به دفتر شرکت 
مراجعه و برگ وکالتنامه را تنظیم و برگه ورود به جلسه را دریافت نماید. حداکثر آرای وکالتی هر عضو سه رای و هر فرد غیر عضو یک رای می باشد. ضمنا داوطلبان عضویت 

در سمت بازرس موظفند حداکثر ظرف مدت ۷ روز از تاریخ انتشار آگهی یا صدور دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی مدارک مربوطه را به دفتر شرکت تعاونی تحویل نمایند.
 دستور جلسه:

۱- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس شرکت ۲. طرح وتصویب ترازنامه سال مالی ۹۲-۹۳-۹۴-۹۵-۹۶  ۳-  تصویب بودجه پیشنهادی هیئت مدیره برای سال مالی ۱۳۹۷ ۴- 
 انتخاب بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یک سال مالی ۵- تصویب فروش ملک و امالک شرکت تعاونی ۶- تصمیم گیری در خصوص مسائل جاری شرکت وتعیین خط مشی

 آتی شرکت.
هیئت مدیره شرکت تعاونی مسکن کارکنان واحدهای صنعتی شهرستان بیرجند

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت اول
نظر به اینکه در پرونده کالسه ۹۷۱۴۳۱ اجرایی آقای سید مصطفی رضوی فرزند سید اسماعیل محکوم است به پرداخت مبلغ ۸۵۹/ ۲۱۶/۷۴۷ ریال در حق آقای مجید علی پور و در قبال بدهی 
محکوم علیه مقادیری کاشی و سنگ پرورده )شامل ۲۷۸ بسته کاشی درجه ۴ ناز قهوه ای یزد، ۲۸۶ بسته کاشی درجه یک صحرا یزد، ۱۹۷ بسته کاشی درجه یک صادراتی یزد،  ۲۳۰ بسته کاشی 

طرحدار یزد، ۱۷۰ بسته کاشی کالکسی درجه یک ،  ۱۲۰ بسته کاشی قهوه ای رفسنجان  ،کاشی درجه یک ویژه طوسی، ۲۸۰ بسته کاشی درجه یک سی سی رفسنجان، سنگ گرانیتی با ابعاد مختلف به مقدار 
۳۵۰ متر صادراتی سبز رنگ( معرفی و توقیف و به مبلغ ۲۱۰/۰۰۰/۰۰۰ کارشناسی گردیده و قرار است از طریق مزایده مورخ  ۱۳۹۷/۱۰/۲۲ از ساعت ۹ الی ۹/۳۰ صبح در دفتر اجرای احکام مجتمع شوراهای 
حل اختالف بیرجند به فروش برسد که قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به شخصی که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد. ۱۰ درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده دریافت 
و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید در غیر این صورت ۱۰ درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. لذا متقاضیان در صورت تمایل می 
توانند ۵ روز قبل از موعد مزایده به این اجرا واقع در خیابان طالقانی - بین طالقانی ۱۶ و ۱۴ مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند مراجعه و از مورد مزایده بازدید به عمل آورند. هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار 

مهدی چاپاری - مدیر اجرای احکام مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجندخواهد بود. ضمن آگهی مزایده از وب سایت دادگستری به آدرس www.dadkj.ir قابل مشاهده می باشد. 

دادگستری کل استان خراسان جنوبی

دفتر فروش: بیرجند، میدان قدس   تلفن : 32219361 - 056 همراه: 09153612181

اولین مرکز تخصصی فروش چسب ، موادشیمیایی ، محصوالت خودرویی  در شرق کشور
DYNO-TAB

تضمين سالمت خودرو با محصوالت داينو تب
* کاهش آلودگی * اقتصادی و به صرفه * کاهش مصرف سوخت 

* کاهش رسوبات کربنی * افزایش عمر موتور و شمع ها * افزایش قدرت و شتاب 
خودرو  

* تبدیل بنزین معمولی به بنزین سوپر
- دارای گواهی تست از موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران

- دارای گواهینامه تست از شرکت جنرال موتورز
- دارای گواهی تست و ارزش گذاری EPA )سازمان حفاظت محیط زیست آمریکا( 

- مورد تایید شرکت M.E.M  خودرو )آبشن ایساکو(
- مورد تایید استاندارد جهانی ASTM آمریکا در دانشگاه هوستون تگزاس 

نماینده انحصاری در خراسان  کلينيک تخصصی چسب سهيل
جنوبی و سیستان و بلو چستان

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

0915   056   2100  
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گشایش نمایشگاه آسیب های اجتماعی در آیینه مطبوعات

صداوسیما-نمایشگاه آسیب های اجتماعی در آیینه مطبوعات در خراسان جنوبی گشایش می یابد. مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی گفت: 
 320 اثر از چهار روزنامه استان به دبیرخانه این نمایشگاه ارسال شد که پس از داوری ٧٥ اثر به نمایش گذاشته خواهد شد. ناصر نبی زاده افزود: 
سالم بعضی کارمندان بانک پول مردم را در حساب این نمایشگاه ١3 دی افتتاح و به مدت ٥ روز از ساعت ١٧ تا 20:30 در نگارخانه شهر بیرجند  در میدان ابوذر برای بازدید عالقه مندان دایر می باشد.

شخصی خود دارند و از سود آن استفاده می کنند 
خواهشمنداست رسیدگی کنید  

9١٥...8٧١
سالم مسئوالن بفکر دوبانده شدن جاده قاین بیرجند 

باشند این پروژه به کندی صورت می گیرد
9١٥...3٥٧

سالم در خصوص پارک آزادی با توجه به استقرار 
ذخیره  به صندوق  وابسته  بازنشستگان  امید  خانه 
بازنشستگان )سازمان بازنشستگی ( و بنیاد فرزانگان 
پارک  این  سال...   ۶0 باالی  پیشکسوتان  حامی 
نامگذاری  سالمندان  یا  جهاندیدگان  پارک  به  را 
و تجهیزات آن را  ویژه سالمندان مناسب سازی 
تا با توجه به روند رو به رشد سالمندی به منظور 
ایجاد امید، نشاط و فراهم نمودن زمینه تحرک و 
سالمتی و...سالمندان اولین شهر دوستدار سالمند 
زمینه تکریم عملی سالمندان را فراهم و با حضور 
سالمند با نوه و نتیجه در فضایی مفرح و ... توجه به 
استحکام خانواده و روابط  اعضای خانواده و ... ایجاد 
روز، مکانی  در  فراغت  اوقات  برای گذران  مکانی 
برای تبادل اطالعات و خاطره گویی، فضایی برای 
اطالع از احوال عزیزانی که سالهایی از عمر خود 
صرف تحرک چرخهای مختلف این اجتماع نموده 
و اینک به علت پیری مورد بی مهری قرار گرفته 
اند. محلی برای پایش سالمت سالمندان در محل 
کانون امید بازنشستگان که امکانات اولیه تفریحی 
و  بهداشتی و پزشک عمومی نیز می باشد و بنیاد 
فرزانگان که با برنامه های ورزشی، برگزاری اردوی 
یک روزه و کارگاه های ویژه پیشگیری از بیماری 
خون  فشار  و  قند  کنترل   ، سالمندی  دوره  های 
رایگان سالمندان و مشاوره های رایگان بهداشتی، 
درمانی و... تجمیع امکانات  و فضا سازی متناسب ... 
زمینه متاسب تکریم سالمندان در آن محل گردهم 
آمده و همکاری و اطالع رسانی شما و اینکه پیری 
شتری است که دیر یا زود در خانه همه را خواهد زد 
و لطف توجه شما به حقوق شهروند موجب توجه  
وعالج واقعه قبل از وقوع ... و فراهم نمودن زمینه 
خدمت در شان کسانی که سالهای عمر خود صرف 

خدمت به این جامعه کرده اند خواهد شد...
ارسالی به تلگرام آوا

)شیمیایی،  هستم  درصد  جانباز ۴٥  علیکم  سالم 
ترکش، اعصاب( دو ماه قبل به دلیل  نفس تنگی 
و سرگیجه شاید ناشی از شیمیایی و...روی زمین 
زمین  شدت  به  و  خالی  پایم  زیر  ناگهانی  صاف 
بیمارستان  در  فیبر( شکست  )گردنه  لگنم  خوردم 
موقع  روز   ١0 از  بعد  کردم  عمل   ... شهرستان 
بپردازید دیروز  نقدا  باید هزینه ها  ترخیص گفتند 
نامه آمده بیمه و هزینه جانبازان شاغل بادستگاه 
هزینه  کل  بالتکلیف  موقع  آن  از  است  اجرایی 
 ویزیت معالجه،دارو، فیزیوتراپی، ایاب و ذهاب و... 
از  و  مطلق  استراحت  با  که  هنوز  پردازم  می 
کارافتادگی خرج و هزینه ها ادامه دارد ... برای بیمه 
بالتکلیف هستیم  چون قراردادی نبسته اند و هیچ 
کس هم حال ما را نمی پرسد که از کجا وچگونه 
آزاد هزینه می کنید بخدا دیگر به بن بست خورده ام
ارسالی به تلگرام آوا

سالم من چند ساعته دارم شماره تامین اجتماعی شعبه 
...  را می گیرم ولی متاسفانه آخر هم موفق نشدم. واقعا 
نمی دونم اینا چقدر کار دارند که نمی تونن جوابگوی 

تلفناشون باشند. خدا هدایتشون کنه.
ارسالی به تلگرام آوا

سالم آوا از طرح به حق مطالبات فرهنگیان متشکرم 
در موضوع بیمه فرهنگی ها عین واقع را نوشتید ما 
که عطای بیمه مثال طالیی را به لقای آن بخشیدیم 
 ومی خواهیم انصراف بدهیم از بقیه همکاران هم

 می خواهیم همین کار را بکنند
9١٥...3٥٧

جوابیه های شهرداری بیرجند 

*باسالم احتراما بنا بر اعالم سازمان حمل و نقل  بار 
و مسافر شهرداری در خصوص اینکه مردم علی آباد  
شهرک بعثت  چه گناهی کردندکه با ۴00 خانوار 
روزهای تعطیل نباید اتوبوس واحد داشته باشند به 
اتوبوس فعال در مسیر  تنها  استحضار می رساند: 
روستای علی آباد )شهرک بعثت( در روزهای عادی 
سرانه جابجایی مسافرین پایین تر از استاندارد می 
باشد لذا با توجه به کاهش شدید مسافر در روزهای 
تعطیل فعالیت تمام وقت اتوبوس توجیه پذیر نمی 
باشد. لذا جهت ایاب و ذهاب نمازگزاران محترم به 
محل برگزاری نماز جمعه هماهنگی الزم صورت 

پذیرفته و اتوبوس فعال می باشد. 

بار و مسافر  نقل   و  اعالم سازمان حمل  بر  *بنا 
شهرداری در خصوص  نداشتن پول خورد توسط 
رانندگان تاکسی ها با این نرخ های مصوب سازمان 
به استحضار می رساند: نرخ  کرایه تاکسی متاثر از 
تاکسیمتر  اساس محاسبه  بر  و  مسافت طی شده 
مصوب  کرایه  دریافت  به  موظف  لذا  باشند  می 
دقیقا مطابق تاکسیمتر می باشند لذا انتظار می رود 
مسافرین ارجمند در این خصوص همکاری الزم به 
تاکسیرانان داشته باشند و در صورت مشاهده هرگونه 
تخلف مراتب را با ذکر کد تاکسی به شماره تلفن 
تا پیگیری و در صورت محرز  32338٥9۴ اعالم 

شدن تخلف برابر مقررات اعمال قانون گردد.

*بنا بر اعالم سازمان عمرانی و باز آفرینی شهری 
شهرداری در خصوص تکمیل آسفالت خیابان یاسمن 
قبل از شروع بارندگی به استحضار می رساند: در برنامه 
عمرانی سال 98 پس از اتمام پارک خطی قرار دارد چون 

تاسیسات الزم اجرا نشده است.

پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424

سمینار آموزشی بررسی اصالحیه قانون مالیات بر ارزش افزوده برگزار شد

غالمحسین یوسفی )ناقوس(
مدتیست که از مطالعه نکته نظرها و اختالف سلیقه ها و جبهه 
گیری ها و ناسازگاری های برخی از رجال سیاسی و مقامات 
ارشد دولتی و نمایندگان محترم و مسئوالن وابسته به گروه 
های مختلف که  بیشتر در همین روزنامه مطالعه می کنم  
چنان نگران می شوم که مو بر بدنم راست می شود که چرا باید 
افرادی که بعضا حقوق های نجومی از بیت المال این ملک و 
ملت برداشت می کنند و انگار  از وضع ناخوشایند زندگی حقوق 
بگیران بی نام و نشان، از معلمان و کارگران و بازنشستگان و 
بسیاری از دیگران بی خبرند و قلم به دست می گیرند و از سر 

سیری هر چه به ذهنشان خطور می کند می نویسند و در 
برخی مواقع از پرده دری و هتک حرمت دیگران و حتی حمله 
و هجمه به ارزش هایی که شالوده نظام بر آن استوار است و 
در حقیقت دستاورد ماندگار و ثمره پاکبازی و افتخار جانبازان و 

شهیدان با ایثار است روی برنمی تابند و خجالت نمی کشند.
نمی دانم چه ارث و میراث تقسیم نشده ای بین حضرات وجود 
دارد که در عالم برادری مثل دشمنان خونی با یکدیگر رفتار 
می کنند. وقتی که مسئوالن رده باالی مملکت که در واقع 
الگوی اخالقی و عملی اقشار  گوناگون مردم هستند و بسیاری 
از توده های ضعیف و زحمت کش با حداقل معیشت و با عشق 
و عقیده به دوام و قوام نظام چشم به دهان آنها دوخته اند، 
مردمی که با  قناعت و مناعت روزگار می گذرانند و در روز 
حادثه صفوف مقدم را برابر هجوم خصمانه بیگانگان و دشمنان 
تشکیل می دهند و به عبارت بهتر جان بر طبق اخالص دارند 
و انبوه ترین صفوف سربازان بی نام و نشان و بی آرم و مدال 
مملکت را تشکیل می دهند و توصیه های رهبری را بر دیده 
منت می نشانند چه گناهی کرده اند که باید از جبهه گیری 
های خصمانه و اختالف سلیقه های بی منطق بسیاری از رجال 
رده باالی سیاسی که به جان یکدیگر افتاده اند عذاب کشند و 
هرگز صدای اعتراض توام با اضطراب آن ها به گوش کسی 
نرسد و اگر کسی هم برحسب اتفاق بشنود، نشنیده بگیرد و به 
آن اعتنایی نکند من آن چه در این مقاله و مقوله می نویسم 
اعتراض دردآلودیست که از ژرفای دل دردمندم نشات می گیرد 

و آن چه بیشتر باعث شگفتی من می شود شایعه ها و تفرقه 
ها و تهمت هاییست که مثل موریانه ریشه های تناور انقالب 
را که در سایه وحدت و غیرت و همت و حمیت ملت سرافراز 
اند.  ایران سربرافراشته است مورد حمله و هجوم قرار داده 

درختی که باید در سایه آن سرنوشت و آینده پرشکوه این ملت 
مقام و شهید پرور ترسیم شود و رقم بخورد. 

من هرچه بیشتر آزادی بیان را پاس می دارم و حق مسلم 
همگان می شمارم به خوبی می دانم که اگر آزادی بیان و نقد 
منصفانه و روشنگرانه از جامعه ای رخت بربندد و یا خدای نکرده 
به غرض و مرض و بهانه جویی بی دلیل آلوده شود آن جامعه 
گرفتار سیر قهقرایی می شود و در دراز مدت به دره هولناک 
دیکتاتوری سقوط می کند و آزادی های ارزشی و منطقی و 
 انسان پرور از خاطره ها محو می شود و پژواک آن در حنجره ها

خاموش می گردد. چندی پیش دیدید که بازار ارز چگونه دچار 
هرج و مرج و افزون طلبی های بیمارگونه معدودی از افراد بیمار 
و ناهنجار و احتماال در خدمت دشمنان ناشناخته و اجانب و اغیار 
فرصت غنیمت شمار قرار گرفت و سیر صعودی نرخ ها حتی 
ارزاق عمومی مورد نیاز همگان چونان طاعونی مرگبار بازار را فرا 
گرفت و مخصوصا همهمه ها و زمزمه های مخالف کسانی که 
در بازار آزمندی ها ارقام نجومی به جیب می زنند برانگیخت و 
در نتیجه گرانی چون کابوسی هولناک حلقوم اقشار محروم را به 
چنگ گرفت و سفره بی رنگ نیازمندان تهی تر و بی رنگ تر 
شد که اگر خدای نکرده قوه قضائیه در این مسئله خطیر بیشتر 

تاخیر می کرد و نیروهای تحت امر و تعزیرات را بسیج نمی کرد 
 و بازرسان مخلص چون عقاب های تیز چنگ حلقوم دالالن 
 بی آبروی بازار ارز را به چنگال نمی گرفت و عده ای از اخالل گران

اقتصادی به پای چوبه دار کشیده نمی شدند معلوم نبود که امروز 
چه بر سر این ملت می آمد و قیمت سکه و دالر به کجا می رسید. 
ایها الناس دشمنان خونی ما که لحظه ای از ترفند و توطئه علیه 
ما غافل نمی شوند در هشت سال جنگ تحمیلی این حقیقت 
 تلخ را به خوبی تحلیل و تفسیر و باور کردند که با مقاومت  های 
جانانه و جانفشانی های جوانمردانه و شهادت های عارفانه 
 جوانان این ملت هرگز هیچ قدرتی از عهده ما برنمی آید چرا که 
نمی تواند رخنه ای در صفوف به هم پیوسته ما ایجاد نماید و روزنه 
ای به امیدهای واهی خود بگشاید مگر که در دفاع مقدس چهل 
کشور با تسلیحات مدرن و امکانات مالی نامحدود،  صدام ملعون را 
تجهیز نکردند و برای نابودی نظام و میهن و ملت ما لحظه ای از 

یاری او دست کشیدند آخر االمر دیدید که چه دیدند.
 اگر آمریکا و اسرائیل و اخیرا آل سعود عنود می توانستند و 
می دانستند که جوانان سلحشور و سرافشان ایران و صنوف به هم 
فشرده دلیران را قادرند که متالشی کنند بی آن که خسارت های 
سنگین و کشتی های سرشار از جنازه تحمیل و تحویلشان شود 
باور کنید که آنی درنگ نمی کردند و از زمین و هوا و دریا میهن 
عزیز ما را مورد حمله و هجوم قرار می دادند اما می دانند که نمی 
توانند الجرم با ایجاد شبکه های تبلیغاتی و چمدان چمدان دالر 
و تحریک گروه های معاند و ایجاد گروه های جنایت کار و در 

راس آن ها داعش خون خوار به ناامنی منطقه و محاصره ایران 
در میان کشورهای هرج و مرج زده دست یازیدند و آخر هم به 
ریشی که ندارند و سه تیغه و ته تراش می کنند خندیدند، دیری 
نمی پاید که ابر جنایت کار عالم با آن همه توطئه اهریمنی در 
آستین از سوریه و عراق و افغانستان دست از پا درازتر می رود 
و رسوای خلق عالم می شود. پس آقایانی که به هر طریق و 
ترفند در مملکت بشکوه اسالمی اسم و رسمی به هم زدید 
 و مقام و احترامی کسب کردید شما را به حضرت عباس

از جبهه گیری های خصمانه علیه یکدیگر دست بردارید و 
وحدت را حقیر نشمارید که خواسته و ناخواسته دشمنان را شاد 

می کنید و خانه خراب تفرقه را آباد.
در خاتمه من با فضای مجازی هرگز ارتباطی نداشته، ندارم و 
نخواهم داشت،  براساس آن هر چه به صورت افواهی از این 
و آن و فالن و بهمان می شنوم در آن فضا به مراتب اوضاع 

آشفته تر است و سایت ها پر از سر و صدا و من و ما و ادعا.
من صدای ناخوشایند این تفرقه را از مطالبی که از همین 
روزنامه آوا می شنوم و از مطالبی که با اسم و عکس می خوانم 
فضای حقیقی را ایده آل و مطلوب نمی بینم و نمی دانم از این 
جهت همه مدعیان و تفرقه انگیزان و گنده گویان را دست به 
دامانم که اگر به جای این نکته های موهوم و جبهه گیری 
های محکوم و بدخواهی های نامفهوم از محبت و اخوت و 
ارادت و دین و معرفت و  انسانیت و وحدت داد سخن دهید دل 

مردم را شاد می کنید و ایران را آباد و آزاد. یا حق

به همت معاونت آموزشی جهاددانشگاهی خراسان جنوبی؛

پاسخ مسئوالن به پیام شما

یادداشت

این همه حرف مفت یعنی چه؟!

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت اول

نظر به اینکه در پرونده کالسه ۹۷۲۲۹۶ اجرایی شرکت خاور پیشه )سهامی خاص( محکوم است به پرداخت مبلغ 
آقای سید عبدا... صمدی و مبلغ ۷/۷۵۹/۸۸۰ ریال حق االجرا در حق دولت و در  ۲۱۲/۸۲۶/۷۰۹ ریال در حق 

قبال بدهی محکوم علیه یک دستگاه وانت نیسان زامیاد به شماره انتظامی ۲۷ د ۲۲۳ ایران ۳۲ به رنگ آبی مدل ۱۳۸۵ که در 
پارکینگ نظام گستر )میرعلی( توقیف می باشد )و حسب نظر کارشناس منتخب خودرو تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ با تخفیف ۷ ساله 
بیمه دارد. الستیک های جلو ۳۰ درصد و الستیک های عقب ۲۰ درصد سالم و الستیک زاپاس صاف می باشد. سقف خودرو در 
کل سطح آن فرورفتگی دارد که نیاز به ترمیم می باشد. جلو پنجره و دو عدد زه های دور چراغ های جلو شکسته و چراغ خطر 
عقب سمت راست شکسته است. بدنه اتاق عقب )گلگیرهای عقب( سمت راست و چپ نیاز به صافکاری دارد معرفی و توقیف و به 
مبلغ یکصد و پنجاه میلیون ریال کارشناسی گردیده و قرار است از طریق مزایده مورخ  ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ از ساعت ۱۰ الی ۱۰/۳۰ 
صبح در دفتر اجرای احکام مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند به فروش برسد که قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به 
شخصی که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد. ۱۰ درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده دریافت 
و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید در غیر این صورت ۱۰ درصد اولیه 
به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. لذا متقاضیان در صورت تمایل می توانند ۵ روز قبل از موعد مزایده به این اجرا 
واقع در خیابان طالقانی - بین طالقانی ۱۶ و ۱۴ مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند مراجعه و از مورد مزایده بازدید به عمل 
 www.dadkj.ir آورند. هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود. ضمن آگهی مزایده از وب سایت دادگستری به آدرس 

قابل مشاهده می باشد. 
مهدی چاپاری - مدیر اجرای احکام مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند

دستگاه ساب سیار امیرآبادی زاده
ساب انواع سنگ های مرمر، 

گرانیت، موزائیک و بتن
09156706538

  حمل اثاثیه منـزل 
مـــداحی

  با خاور مسقف و کارگر ماهر داخل و خارج شهر        

شهرام  مداحی
0915  363  3647 

امین جم - سمینار آموزشی بررسی اصالحیه قانون مالیات بر ارزش 
افزوده صبح دیروز با حضور غالمحسین دوانی، عضو شورای پژوهشی 
تحقیقاتی سازمان امور مالیاتی ایران، به همت معاونت آموزشی جهاد 
دانشگاهی استان در تاالر ایثار بیرجند برگزار شد. رئیس جهاد دانشگاهی 
در ابتدای این جلسه با تاکید بر اهمیت حسابداری در بخش های  
گوناگون، اظهار کرد: حسابداری در مدیریت نقش کلیدی دارد و مبنای 
تصمیم گیری های صحیح و اصولی است.جالل الدین صادقی ادامه 
داد: اطالعاتی که توسط حسابداران در اختیار مسئوالن قرار می گیرد، 

می تواند نقش مهمی در تصمیم گیری مدیران داشته باشد. 

نقش کلیدی علم حسابداری
 در عبور از بحران اقتصادی 

وی عنوان کرد: حسابداری در افزایش امید به آینده توانسته بسیار موثر 
و کارساز باشد و در واقع این علم برای عبور از بحران اقتصادی نقش 
کلیدی ایفا می کند. رئیس جهاد دانشگاهی استان با بیان اینکه کاربردی 
ترین علم، علم حسابداری است، افزود: مدیرانی که در اندیشه ارزیابی 
عملکردشان هستند و دولت هایی که به فکر تامین مالی هستند، همواره 
به علم حسابداری نیاز دارند. صادقی با بیان اینکه حسابداری علمی 
است که برای ما و نسل آینده بسیار مفید واقع خواهد شد، اظهار کرد: 
حسابداری در واقع فن توصیف و انداره گیری فعالیت های اقتصادی 

است که توسط حسابداران به نمایش گذاشته می شود.

 لزوم شناساندن اهمیت فعالیت
 حسابداران در عرصه های مختلف

معاون آموزشی جهاددانشگاهی خراسان جنوبی نیز در این سمینار 
با اشاره به اینکه اصالحیه قانون مالیات بر ارزش افزوده در مجلس 
دارد صاحبان  داد: ضرورت  ادامه  است،  مطرح  اسالمی  شورای 
مشاغل و مسئوالن مالی دستگاه های اجرایی و همچنین فعاالن 
حوزه حسابداری و حسابرسی از تغییرات احتمالی این قانون مطلع 
شوند که برگزاری سمینار فوق ، گامی در آگاهی از این اصالحیه 
است.مجتبی ابراهیمی با بیان اینکه قرار بود این سمینار در هفته 
حسابداری برگزار شود اما به دلیل مشغله های دکتر دوانی به این 
زمان موکول شد، در تشریح هدف برگزاری این سمینار، گفت: 
در  حسابداران  فعالیت  اهمیت  شناساندن  هدف  با  سمینار  این 

عرصه های  گوناگون کشور برگزار شد.

نقشه راه برای تامین منابع مالی داشته باشیم

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی نیز با بیان اینکه 
کمتر از یک دهم جمعیت کشور در خراسان جنوبی زندگی می کنند 
و این درحالی است که با توجه به این مقدار جمعیت، مساحت استان 
١0 درصد مساحت تمام کشور است ، اظهار کرد: این امر باعث عقب 
ماندگی هایی از نظر زیرساخت شده است. عیسی جعفری گیو با اشاره 

به اینکه سه دهم درصد منابع درآمدی دولت را استان تامین می کند، 
افزود: ١8 سال است که استان با خشکسالی مواجه می باشد که 
باعث مهاجرت روستاییان به حاشیه شهرها شده است. وی با اشاره 
به قدمت طوالنی آموزش و پرورش در استان، تصریح کرد: الزم 
است اتاق های اندیشه ورزی تشکیل دهیم تا به وسیله بهره بردن 
از فکر اندیشه وران استان، برنامه هایی را در وضع خشکسالی اجرا 
کنیم که پیشرفت استان را در پی داشته باشد.وی با تاکید بر حمایت 
از شرکت های دانش بنیان و پارک علم و فناوری، افزود: باید ابتدا 
نقشه راهی برای تامین منابع مالی داشته باشیم. مدیرکل امور 
اقتصادی و دارایی استان با بیان اینکه یکی از محورهای اقتصاد 
مقاومتی، توانمندی استان ها است که باید در این شرایط تحرک 

بیشتری داشته باشیم، افزود: متاسفانه از مهم ترین مشکالت کشور 
تعدد قوانین و مقررات است که با یکدیگر متناقض هستند و باید از 

تجربیات دیگران استفاده و نقشه راه جامعی داشته باشیم.

به وسیله مالیات می توان به رفتار مالی 
و اقتصادی افراد جهت دهیم

استاد غالمحسین دوانی در این جلسه با بیان اینکه خوشحالم که 
در خدمت برادران خود در استان خراسان جنوبی هستم، ادامه داد: 
بحث اصلی این جلسه درمورد مالیات بر ارزش افزوده و تغییرات و 
اهمیت آن است.وی با اشاره به اینکه زنجیره حکمرانی خوب شامل 
مواردی چون حاکمیت قانون،پاسخگویی، مشارکت،رعایت انصاف و 
عدالت،کارایی و اثربخشی وجود حق اظهار نظر است، ادامه داد: اصل 
قانون مالیات تساوی حقوق است و یکی از مشکالت اقتصاد ایران 
جدای از تحریم ها سومدیریت است که باعث مشکالت زیادی می 
شود.وی افزود: به وسیله مالیات می توان به رفتار مالی و اقتصادی 

افراد جهت دهیم که می تواند بسیار کمک کننده باشد.
**گفتنی است این سمینار با همکاری و حمایت سازمان مدیریت و 
برنامه ریزی استان، اداره کل امور اقتصادی و دارایی، اتاق بازرگانی، 
آریا  افشره ساز فردوس، دانشگاه جامع علمی کاربردی،  شرکت 
حساب فردوس و شرکت بهبود گزارش رهنمود، شرکت بین المللی 
نساجی  کارخانجات  رکت  فردوس،  عمرانی  و  اقتصادی  توسعه 

فردوس و شرکت تفریحی و درمانی آبگرم فردوس برگزار شد.

عکس ها : خزیمه



موفقیت و انرژی

ارتباط موثر

حفظ آرامش و احترام به طرف مقابل

ما اغلب در ارتباطات خود با دیگران درصدد ارزیابی 
نظرات  باید  یا  می كنیم  فكر  گاه  و  برمی آییم  آنها 
و احساسات آنها را رد كنیم و یا به نوعی نظرات 
نماییم.  تحمیل  آنها  به  را  خودمان  احساسات  و 
ارتباطاتی كه بر پایه این روش شكل می گیرد غالبًا 
تداوم نمی یابد و هر دو طرف درگیر در ارتباط را دچار 
مشكل می سازد. ما بدین دلیل با یكدیگر ارتباط برقرار 
می كنیم تا از طریق آن به حل مسائل و مشكالت، 
رفع تضادها و تعارضات، رد و بدل كردن اطالعات، 
درک بهتر خود و رفع نیازهای اجتماعی دست یابیم، 
منافع یک طرف  آن  اصلی  كه عنصر  روابطی  در 
می باشد نه تنها اهداف مذكور تحقق نمی یابد، بلكه 
آرامش الزم در ارتباطات انسانی نیز از بین می رود پس 
باید به ارتباطی دو طرفه و متقابل و بااحترام بیندیشیم. 

نکاتی برای ارتباط موثر
برای رسیدن به موفقیت باید هنر برقراری ارتباط موثر 
را داشته باشیم. از ویژگی های افراد موفق مهارت و 
توانایی آنها در برقراری ارتباط با دیگران است. ارتباط 
غیرمؤثر باعث كاهش همكاری و هماهنگی، كاهش 
بازدهی، تنش های درونی، شایعات و بدگویی، افزایش 

ترک كار و غیبت از كار می شود. 
بیشتر به  ارتباط رو در رو برقرار کنید:   .1
ارتباط رو در رو و حضوری با همكاران و مقامات 
طریق  از  پیام  انتقال  روی  و  بیاورید  روی  مافوق 
ارتباط  شكل  هر  یا  یادداشت،  اعالنات،  تابلوی 
رو،  در  رو  در مكالمه  نكنید.  تكیه  دیگر  نوشتاری 

اعتماد بهتر و سریع تر ایجاد می شود.
2. شنونده خوبی باشید: در حالی كه به نظر 
می رسد گوش دادن به دیگران بسیار ساده است، اما 
اگر شنونده فن گوش دادن را نتواند به درستی به كار 
ببندد ارتباط دچار مشكل می شود. رمز یک ارتباط موفق، 
شنونده  خوبی بودن است. هنگامی كه دیگران صحبت 
می كنند به آن ها احترام بگذارید، حرف شان را قطع 
نكنید و فرصت بدهید تا منظور خود را بیان كنند، آن 
چه را می گویند خالصه و تكرار كنید، هنگامی كه هنوز 
فرد در حال صحبت كردن است پاسخ های تان را آماده 
نكنید، یا برگه های كاغذ كارتان را زیر رو نكنید و سعی 

كنید به چشمان طرف مقابل نگاه كنید.
3. واضح و روشن صحبت کنید

واضح صحبت كنید و از عبارت های مناسب استفاده 
كنید، اگر گفته هایتان مشكل باشد، ممكن است دیگران 
منظورتان را اشتباه برداشت كنند. به خصوص انتظارات 
و طرز فكر را با بیان متفاوتی دوباره بازگو كنید، این كار 
نه تنها به آن ها اطمینان می دهد كه حرف های شان را 
فهمیده اید، بلكه نشانه  اهمیت دادن بیشتر به مطالبی 

است كه گفته اند.
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چربی عمقی زیاد 
می تواند خطرناک باشد

چربی عمقی به این دلیل كه اطراف اندام های حیاتی 
را می پوشاند، می تواند كبد را نیز درگیر كرده و از آنجا 
شود  جریان خون  وارد  و  شده  تبدیل  كلسترول  به 

را مسدود كند. همچنین چربی  نتیجه عروق  و در 
عمقی، سیگنال ترشح مواد التهابی را می دهد و منجر 
به مقاومت به انسولین می شود. هر دوی این فرآیندها 
می توانند تاثیرات مخربی بر بدن بگذارند. چربی عمقی 
زیاد می تواند ریسک بیماری های قلبی، فشار خون باال، 

دیابت و سكته مغزی   را افزایش دهد.

چگونه خوردن سوپ
 باعث الغری می شود؟

بسیاری از الغرها عادت دارند حداقل هفته ای یكبار 
سوپ بخورند. این یک راز ساده اما بسیار جالب است. 
درواقع الغرها با مصرف سوپ ضمن تامین انرژی مورد 

نیاز بدن خود الغر هم می شوند. برای الغر شدن فقط 
سوپ را به عنوان یک وعده غذایی در نظر بگیرید و 
خبری از دیگر غذاها نباشد، سوپ بیش از حد غلیظ 
نباشد. در سوپ تان خامه نریخته باشید،  به جای شیر پر 
چرب از شیر كم چرب استفاده كرده باشید، سوپ تان بر 

اساس سبزیجات فصل تهیه شود. 

در صورت داشتن اختالالت
 خواب به متخصص رجوع کنید 

كم خوابی یكی از شایع ترین اختالالت خواب است 
اما گاهی این كم خوابی موجب می شود كل زندگی 
خانوادگی، تحصیلی و شغلی فرد نیز تحت تاثیر قرار 

گیرد. وقتی فكرمان مشغول است، شب ها به راحتی 
نخوابیده ایم یا شب تا صبح راه رفته ایم، اما اگر این 
مشكل ادامه دار شود، یعنی به نوعی اختالل اضطرابی 
مبتال شده ایم كه باید تحت درمان قرار گیرد. اضطراب 
و دلشوره های مكرر و بدون دلیل مشخص نیاز به 

بررسی توسط روانشناس را دارند.

E چگونگی استفاده از ویتامین
برای درمان چین و چروک دور چشم

به دلیل حساس و نازک بودن پوست زیر چشم این 
ناحیه از صورت به مراقبت بیشتری نیاز دارد و همیشه 
باید مرطوب نگه داشته شود  به همین منظور اغلب افراد 

از كرم های دور چشم استفاده می كنند كه بسیار گران 
قیمت هستند. در اینجا ماده ای طبیعی و ارزان قیمت را 
به شما معرفی می كنیم كه جایگزین خوبی برای كرم 
های گران قیمت دور چشم هستند . روغن ویتامین ای  
به عنوان مرطوب كننده عمل كرده همچنین لب های 

خشک را نرم و انعطاف پذیر می كند.

زغال اخته و برگ گل قاصدک
 مفید برای شستشوی کلیه

برای  خوبی  طبیعی  دوای  می تواند  زغال اخته  آب 
كلیه ها باشد. ضمن اینكه عفونت ادراری را در بدن 
می كشد. سنگ كلیه از نوع اگزاالت را از بین می برد و 

البته بهتر است این میوه را بدون افزودنی و به صورت 
خالص مصرف كنید. همچنین برگ های گل قاصدک 
)در طب سنتی به آن طرخشقون می گویند( حاوی 
فالنوئید بوده كلیه ها را پاک می كند و برای شستشوی 
تا  بخورید  دمنوش  به صورت  است.  مفید  ها  كلیه 

فشارخون را نیز پایین بیاورد.

مصرف مایعات گرم و سوپ های سبک و كم چرب برای گرم نگه داشتن بدن در این فصل مناسب است.بیماران مبتال به 
بیماری قلبی در صورت هرگونه عفونت یا تب باال از خوددرمانی اجتناب نمایند و در اسرع وقت به پزشک معالج مراجعه 
نمایند. افرادی كه در سنین میانسالی یا سن باال هستند، سابقه خانوادگی بیماری قلبی دارند یا ریسک فاكتورهای قلبی 
مثل استعمال سیگار یا دیابت و پرفشاری خون یا چربی خون دارند یا درد قفسه سینه و یا تنگی نفس یا تپش قلب دارند 
و قصد ورزش در هوای سرد یا كوهنوردی در زمستان دارند قبل از بروز یک تراژدی ابتدا یک چكاب قلبی انجام دهند 
و با اطمینان خاطر به فعالیت ورزشی بپردازند. میزان سكته های قلبی و مرگ ناگهانی قلبی در فصل زمستان شایع تر 
است. ابتال به عفونت هایی مثل سرماخوردگی و آنفلوآنزا یا ذات الریه كه در این فصل شایع ترند می تواند سبب تشدید 
بیماری زمینه ای قلبی یا تنفسی شود یا آغازگر بروز یا ظهور یک بیماری قلبی نهفته یا خاموش به صورت حمله قلبی شود.

شاید پیاده روی یكی از ساده ترین ورزش های موثر بر بدن باشد، اما اگر پیاده روی را به درستی انجام دهید، همین 
ورزش ساده می تواند بهترین تمرین برای كاهش وزن باشد. گرچه 10 دقیقه راه رفتن عادی تاثیر زیادی بر وزن شما 

نخواهد گذاشت، اما با این حال نیاز نیست ساعت ها پیاده روی كنید تا به نتیجه مورد نظر برسید. 
30 دقیقه پیاده روی یا هر نوع حركت دیگر در روز بهترین روش برای رسیدن به هدف است. درست مانند سایر ورزش 
ها بدن به پیاده روی عادت می كند، بنابراین بسیار مهم است كه نه تنها مدت زمان پیاده روی روزانه، بلكه شدت پیاده 
روی خود را نیز تنظیم كنید تا نتایجی مداوم و پایدار مشاهده كنید. حتی چند روز پیاده روی در هفته هم به سالمت شما 
كمک می كند، اما پیاده روی روزانه بیش از هر چیزی توصیه می شود. به یاد داشته باشید اگر بدن به شما هشدار می 

دهد كه خسته شده و یا ورزش برای بدن تان سنگین است حتما كمی به خود استراحت بدهید.

چگونه پیاده روی کنیم که به کاهش وزن کمک کند؟بدی زمستان برای سالمتی بیماران قلبی

حماسه نهم دی ماه و حضور عاشورایی مردم حماسه ساز و 
والیتمدار ایران اسالمی در راهپیمایی 9 دی ماه 1388 نقطه 
عطفی در تاریخ انقالب و برگ زرین دیگری در افتخارات مرد 
و زن ایرانی به حساب می آید. حماسه 9 دی نماد عّزت، استقالل 
و بصیرت مردمی است كه تا پای جان برای حفظ اصول اسالم 
و آرمان های انقالب ایستاده اند و با صدای رسا اعالم كردند 
كه اگر دشمن در برابر دین آنها بایستد در برابر تمام دنیای آنها 
خواهند ایستاد. روز نهم دی در تاریخ انقالب اسالمی با عنوان روز 
»بصیرت« تبدیل به یوم ا... و ماندگار گردید. در این روز ماندگار 
و تاریخی ملت همیشه در صحنه ایران اسالمی، حماسه ای 

دیگر آفرید و دشمنان خدا و دینش را مأیوس و ناامید ساخت و 
 قلب امام زمان )عج( و نایب بر حقش حضرت آیت ا... العظمی 

خامنه ای)دامت بركاته( را شاد ساخت.
می توان گفت نهم دی، روز غلبه جنود الهی بر جنود شیطان است. 
روز خروش ملت ایران و آشكار ساختن خشم مقدس در برابر اهانت 
ها و حرمت شكنی های عده ای غافل و یا مزدور وابسته به اجانب 
نسبت به مقدسات در روز عاشورای حسینی است. روز نهم دی در 
واقع روز نه گفتن ملت ایران به سران فتنه و آری گفتن به نظام 
اسالمی و بیعت مجدد مردم با آرمان های واالی حضرت امام 
خمینی)ره( و رهبر فرزانه انقالب اسالمی است. مردم در این روز، 

تیر خالص را به سران فتنه شلیک و پشت پیكر نامبارک فتنه را 
به خاک مالیدند. در روز نهم دی ماه 1388، مشروعیت سیاسی 
نظام اسالمی ایران بار دیگر با حضور خودجوش ده ها میلیونی 
 مردم در تهران و تمامی شهرهای كشور به جهانیان اعالم گردید.
روز نهم دی، روزی است كه مردم ایران نشان دادند دشمنان خود 
و انقالب خود را به خوبی می شناسند و هرگز فریب حیله ها 
و نیرنگ های آنان را نمی خورند. روز نهم دی روزی است كه 
 مردم ایران نشان دادند كه بابصیرتند و در میان گرد و غباری كه 
فتنه گران به پا كرده اند هرگز، نه راه را گم می كنند و نه دست از 

راهبر واقعی، بر می دارند.

حماسه 9 دی ، روز بصیرت و میثاق امت با والیت

آیه روز

در حقیقت كسانی كه كتاب خدا را می  خوانند و نماز برپا می دارند و از آنچه بدیشان روزی داده  ایم نهان و آشكارا 
انفاق می كنند امید به تجارتی بسته  اند كه هرگز زوال نمی  پذیرد. )سوره فاطر/ آیه 29(

سخن روز

20 سال بعد، بابِت كارهایی كه نكردی بیشتر افسوس می خوری تا بابِت كارهایی كه كردی ، پس روحیه تسلیم 
پذیری را كنار بگذار ، از حاشیه امنیت بیرون بیا ، جستجو كن ، بگرد ، آرزو كن ، كشف كن.
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تخریب ساختمان ، سفت کاری 
و ساخت استخر 

09158625402 - 09159654811
کارت معافیت از خدمت دوره ضرورت

 به نام جواد محمد زاده فرزند محمد حسین 
به شماره ملی 0640008259 مفقود 
گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

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

گروه ساختمانی آرمیتـاژ
انجام کلیه امور ساختمانی از جمله 

ساخت صفر تا صد بنا، بازسازی 
و تعمیرات ساختمان،  امور تزئینات 

داخلی و خارجی، محوطه سازی
 با گروهی مجرب و با سابقه کاری باال 

به ما جوانان اعتماد کنید
09158626808

ایزوگـام محمـدزاده 
تنوع محصول

نبش چهارراه دوم توحید
09151652600-3244۷110

میلیونر میامی
18:15شروع سانس

Cinemaferdosi_Birjand :اینستاگرام  @ cinemaferdosi :کانال خبری تلگرام 

کلمبوسآستیگمات
14:3021:3016:1520شروع سانس

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

آسفالت )محوطه و پشت بام(
 و  قیـرگونـی

به یک نیروی آقا جهت کار در خشکشویی 
و مبل شویی نیازمندیم.

09155632009

به تعدادی نیروی خانم و آقا 
و پیک موتوری جهت کار در 

رستوران نیازمندیم.
ساعت تماس: 11 ظهر الی 5 عصر

09363654۷46
32342244

دفترچه قرارداد تخصیص 
زمین شماره 89006 مورخ 

1389/2/20مربوط به پالک 
های ثبتی شماره 213 فرعی از 
1584 اصلی بخش 2 بیرجند 

از اراضی شهرک صنعتی 
بیرجند به مساحت253/11 

متعلق به آقای حسین 
هریوندی 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 30 به سمت مزار شهدا )قلعه( 

الستیک فرازی
09155622291

32211684

کناف - دکوراسیون 
بازسازی - طراحی و مشاوره

09155610111
رحیمی

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

نقاشی ساختمان
انواع رنگ های روغنی ،پالستیک، 
اکرولیک، مولتی کالر، کنیتکس، 
کناف و ... با قیمت مناسب    
09156633230- برگی
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پرداخت ۷۲ میلیون تومان صدقه از روش های نوین

صداوسیما-مردم نیکوکار استان از ابتدای سال، ۷۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان صدقه از روش های نوین به نیازمندان اهدا کردند که نسبت به مدت مشابه سال 
قبل ۹۸ درصد رشد داشته است. مدیرکل کمیته امداد با بیان اینکه مردم نیکوکار استان از ابتدای سال سه میلیارد و ۱۲۰ میلیون تومان به نیازمندان کمک کردند، 
گفت: کاهش هزینه های جمع آوری، سرعت در انتقال وجوه و پیشگیری از سرقت صندوق توسط سارقان از مزیت های پرداخت صدقه با روش الکترونیکی است.

*مرحله سوم طرح قرآنی بشارت ۱45۲ در خراسان 
جنوبی همزمان با سراسر کشور از امروزآغاز  می شود.

*رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای شهرستان 
نهبندان گفت : عملیات روکش آسفالت گرم سه و نیم 

کیلومتر از محور نهبندان - زابل اجرا شد.
*تاکنون 4۱ پزشک دارای مطب خصوصی استان 
در طرح حذف نسخ کاغذی، در سامانه تولید نسخه 

الکترونیک سازمان تامین اجتماعی ثبت نام کردند.
*مدیر گروه خدمات بیمه کشاورزی گفت: از ابتدای 
هزار  از ۲۹  بیش  تاکنون  )مهر(  زراعی جاری  سال 
قرارداد بیمه ای بین این صندوق و بهره برداران بخش 

کشاورزی استان منعقد شده است.
جاده ای  نقل  و  حمل  و  راهداری  اداره  *سرپرست 
فردوس اعالم کرد: همه ساله عملیات راهداری و حمل 

و نقل جاده ای زمستانی در فردوس انجام می شود.

اخبار کوتاه

خبرهای ویژه

 دادرس مقدم-شورای هیئات مذهبی  به  مناسبت 
نهم  دی    بیانیه ای صادر کرد. در بخشی از این 
بیانیه آمده است:“یوم ا... ۹ دی” سرآغاز فصلی نو 
در پیوند،  مستحکم امت اسالمی با آرمان های 
بلند انقالب اسالمی و امام راحل )ره( و تجلی گاه 
بیعت با مقام عظمای والیت و رهبری امام خامنه 
ای عزیز )مدظله العالی( و صحنه ای شکوهمند 
و آموزنده از مقاومت و ایستادگی مقتدرانه ملت 
بزرگ ایران اسالمی در چهل سال اخیر برای غلبه 
بر توطئه ها و طراحی های شوم جبهه دشمن و 
چالش ها و بحران های فرا روی مسیر بالندگی و 

پیشروندگی میهن اسالمی به شمار می رود.

بیانیه کانون مداحان خراسان جنوبی
  کانون مداحان استان نیز در این باره بیانیه ای

 صادر کرد. در بخشی از این بیانیه  می خوانیم : 
رهبران دینی در طول تاریخ به عنوان نگهبانان 
مرز دین و دیانت همواره کوشیده اند تا مسیر 
صحیح و صراط مستقیم را به انسان ها نشان 
دهند و از جهل و شقاوت آنان جلوگیری به 
عمل آورند و در نتیجه به رشد و تعالی مورد 
نظر شریعت نایل آیند، لیکن انسان های لجوج 

و خودکامه و مادی پرست و شیطان صفت با 
انواع حیله و شایعات سد راه شده اند تا در نتیجه 
به خواسته های شوم و باطل خویش برسند. 
به  برای رسیدن  اند  اساس کوشیده  برهمین 
اهداف مادی خود بین مردم و رهبران دینی، 
فاصله ایجاد کنند و افراد بی بصیرت و ساده 
لوح را به صحنه آورند تا سریع تر به مقاصد 
این  بارزترین  از  یکی  یابند.  شوم خود دست 
ترفندها و حیله فتنه ۸۸ بود که فریب خوردگان 
داخلی با حمایت دشمنان خارجی به وجود آمد 
و خساراتی به بار آورد، اما در نهم دی ماه مردم 

بصیر و حق شناس و انقالبی با حضور گسترده 
و چند میلیونی خود در سراسر کشور این حرکت 
مذبوحانه را محکوم و با بیزاری از سران فتنه 
نظام  به  وفاداری  بر  دیگر  بار  گران  فتنه  و 
 جمهوری اسالمی و اطاعت از فرامین ولی فقیه

 حضرت آیت ا.. خامنه ای تاکید نمودند.

 سرباز انقالب و مطیع رهبری  هستیم  
در  اسالمی  های  انجمن  اتحادیه  همچنین 
بخشی از بیانیه خود اعالم کرد: این اتحادیه 
بزرگ نهم دی و  ضمن گرامیداشت حماسه 

پاسداشت یاد و نام شهدای بصیرت در آن روز 
پرشکوه پیروزی که فتنه گران را برای همیشه 
در انزوا گرفتار کرد به مستکبران ناامید و ایادی 
خود فروخته ایشان که متوسل به ابزار تحریم و 
ترور شده اند، اعالم می کند که تا آخرین نفس، 
برای آمدن آخرین آفتاب عدالت، خود را سرباز 
کوچک انقالب و مطیع رهبری می دانند. کفر 
با ترور و نه با تحریم و جنگ نرم هرگز نخواهد 
توانست نور ایمان را از دل آنان بزداید و این دید 
بدطینتی  و  بداخالقی فقط چهره کریه و خوی 

استکباری آنان را آشفته تر خواهد کرد.

غالمی-معاون خدمات شهری شهرداری بیرجند 
گفت: شهرداری بیرجند از سمن های )نهادهای 
مردمی( مرتبط  با موضوع سگ های بالصاحب 

برای ساماندهی این حیوان ، حمایت می کند.
شاکری در جلسه ساماندهی سگ های ولگرد 
در شهر بیرجند اظهار کرد: در بیرجند، مرکزی 
به مساحت سه هزار متر مربع و با ظرفیت ۱۰۰۰ 
نگهداری  و  ساماندهی  منظور  به   قالده سگ 

سگ های ولگرد ایجاد شده است.
وی اضافه کرد: ایجاد یک فضای بسته برای 
نگهداری حیوانات، اقدامی ارزنده برای کنترل 
جمعیت آنها در شهر می باشد. وی افزود: در 
دستور  اجرای  و  شهروندان  تقاضای  راستای 
العمل کنترل جمعیت حیوانات بالصاحب، جمع 
آوری سگ های بالصاحب از شهر در دستور 
حاضر  زمان  در  که  دارد  قرار  شهرداری  کار 

۲۰۰  قالده سگ در این مرکز نگهداری می 
شود. معاون خدمات شهری  شهرداری عنوان 
کرد: با توجه به کمبود دارو می بایست از طریق 
دانشگاه علوم پزشکی برای تهیه داروی بیهوشی 
)کتامین( اقدام عاجل انجام پذیرد. شاکری با اشاره 
به واکسینه شدن سگ ها به محض ورود به 
پناهگاه نگهداری توسط دامپزشکی یادآور شد: 
اداره  توسط  ها،  تغذیه سگ  برای  است  الزم 

دامپزشکی با کشتارگاه مرغ هماهنگی  شود تا  
ضایعات مرغ  تهیه و در اختیار مرکز نگهداری 
حیوانات قرار گیرد. وی ادامه داد:  برای ساماندهی 
سگ های بالصاحب، به کمک تشکل های 
مردم نهاد و NGO های حامی حیوانات برای 
رسیدگی و نظارت بر مکان نگهداری سگ های 
بالصاحب در شهر بیرجند نیاز داریم. وی خاطر 
نشان کرد: شهرداری وظیفه خود می داند برای 

ایجاد آرامش و آسایش شهروندان و باال بردن 
سطح بهداشت عمومی با جمع آوری و ساماندهی 
سگ های بالصاحب اقدامات الزم را انجام دهد. 
در این جلسه مقرر شد زنده گیری سگ ها در 
دهیاری ها و بخشداری ها صورتجلسه گردد و 
برای هماهنگی کامل با شهرداری اقدام الزم  
انجام پذیرد و مبلغ هزینه برای هر قالده سگ 

برآورد و به دهیاری ها اعالم  شود.

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی با بیان اینکه 
چشم امید دشمن به نیروهای نفوذی داخل ایران 
در  سخیف  انسان های  از  برخی  گفت:  است، 
برابر نقشه های دشمن بصیرت خود را از دست 

می دهند.به گزارش تسنیم، آیت ا... عبادی دیروز 
در مراسم تجدید بیعت نیروهای مسلح استان 
خراسان جنوبی با نماینده ولی فقیه اظهار کرد: 
استکبار داعش و گروهک های تروریستی را به 

عنوان هدیه آزادی به جان مردم می اندازند و با 
اسم تمدن خود را معرفی می کنند.

وی با بیان اینکه ۹ دی روز بصیرت و بیعت با 
والیت و کانون اهل بیت )ع( است، افزود: از 
مردم و جامعه انقالبی خواستاریم اگر این موارد 
تکرار شود فرصت را کوتاه کنند و از یک تا ده 

روز حقایق روشن شود.
نماینده ولی فقیه گفت: اگر چه ۹ دی اتفاق افتاد 
و عوامل فتنه رسوا شدند اما سپری شدن هشت 
ماه برای این اتفاق خیلی دیر بود و در این روز 
انسان هایی که به اسم کسب شخصیت، عاشق 
آنها سلب  از  بصیرت  دموکراسی غرب شدند 
شد. عبادی افزود: مردم رنج های زیادی بردند 

و بهترین نیروهای حفاظتی، انتظامی، امنیتی 
و بسیجی شهید شدند و خون تعداد زیادی از 
مردم در کنار خیابان ها ریخت تا حماسه ۹ دی 
اتفاق افتاد. وی اظهار کرد: امروزه آمریکا به دلیل 
با شکست  موارد  بسیاری  در  مردم  هوشیاری 
روبه رو می شود اما برخی از انسان های سخیف 
در برابر نقشه های دشمن بصیرت خود را می بازند 

و جا به جایی مسائل را نمی فهمند.
امام جمعه بیرجند با بیان اینکه اگر برخی از افراد 
از قالب منافع شخصی، سوءاستفاده و الشخوری 
بیرون بیایند و این بازی با سرنوشت نوع بشر 
را کنار بگذارند این راه صد ساله یک شبه تمام 
می شود.عبادی افزود: جریان ظلم ستیزی که از 

چهل سال قبل آغاز شده، اکنون دنیا را از خواب 
از  را  خود  بشری حق  جوامع  تا  می کند  بیدار 
ستمگران بگیرند اما مشکل نفوذی های داخلی 
است که با وجود روشنگری ها این همه جنایت 
منافع دشمن  نمی بینند و مدافع  را  و رسوایی 
هستند و گرنه دشمن به تنهایی از پشت مرز 
دستش به جایی نمی رسد بلکه چشم امیدش به 
نیروهای نفوذی داخل ایران است.وی اظهارکرد: 
فریادهای عدالت خواهی و ظلم ستیزی مردم در 
دیگر کشورها آثار احیای انقالب اسالمی در این 
نفوذی زحمت  افراد  با فعالیت  کشورهاست و 
مقاومت  و  داشته و جهاد  آنهایی که بصیرت 

می کنند از بین می رود.

بیانیه تشکل های سیاسی و اجتماعی  در خصوص  9 دی

حمایت شهرداری بیرجند از سمن ها در نگهداری سگ های بالصاحب

امام جمعه بیرجند: چشم امید دشمن به نفوذی های داخل ایران است

  برچسب خالفکاری
 به مردم  به جای 

حل گره های قانونی 
 برخی قوانین ، نوع اجرا و تفسیر آن در  خراسان جنوبی ،
 مردم این استان را خالف کار می خواهد. گزارش ها
حاکی از آن است که قانونگذاران محلی و مفسران 
قوانین جاری کشور در خراسان جنوبی ، به جای بومی 
سازی و حل گره های قانونی در بروکراسی های اداری 
این استان ، تمایل به انجام تخلف و اخذ جریمه در این 

فرآیند  دارند. 
به گزارش خبرنگار ما ، در حالی که بسیاری از فعاالن 
حوزه مسکن برای داشتن حداقل توجیه اقتصادی در 
ساخت و ساز ، مرتکب تخلف و پرداخت جرائم به 
شوند،   می  ها  شهرداری  گوناگون  های  کمیسیون 
این گره در استان های دیگر کشور با اصالح قانون و 
اخذ هزینه اولیه بدون انجام تخلف باز شده است. یک 
 کارشناس حوزه ساخت و ساز در این زمینه به آوا گفت :
 به عنوان مثال بر اساس قوانین شهرسازی در شهر 
مشهد چنانچه سازنده مایل به ساخت تعداد طبقات 
بیشتر از آنچه در طرح تفصیلی پیش بینی شده   باشد 
، شهرداری با اخذ هزینه ای بیشتر این مجوز را اعطا 
می کند و این در حالی است که در خراسان جنوبی ، 
شهروندان به ساخت غیر مجاز توصیه می شوند تا همان 
هزینه ای که باید قانونی دریافت می شد ) و به دلیل 
خالء قانون این کار انجام نگرفته ( را به عنوان جریمه 
تخلف پرداخت شده و مهر خالف کاری بر پیشانی 
بخش عمده ای از شهروندان و سازندگان مسکن زده 
 شود. این کارشناس با بیان اینکه استانداری ، فرمانداری ،
 شهرداری ، شورای شهر و اداره راه و شهرسازی به 
راحتی می توانند با مصوبات داخل استان ،  این گره را 
باز و برچسب تخلف را از پرونده شهروندان بردارند ،  اما 
به دلیل درآمد سهل الوصول این حوزه تمایلی به انجام  

این کاردر سالیان گذشته نبوده است .
در همین رابطه مدیر کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی 
استان نیز طی چند روز گذشته، آمار قابل تاملی را از 
 تخلف ها در حوزه کارگر و کارفرمایی ارائه و گفته است :
» از بیش از ۲ هزار بازدید و بازرسی از کارگاه های 
استان، بیش از هزار مورد تخلف در خصوص پرداخت 
حقوق و ... داشته اند که اگر بخواهیم از منظر آماری به 
آن نگاه کنیم تقریبا نیمی از کارفرمایان ما نیز برچسب 
خواهند  خود  پرونده  در  را  کاری  خالف  و  تخلف 
داشت و این در حالی است که به دلیل مشکالت 
اقتصادی جامعه ، روابط بین کارگر و کارفرمایان بر 
اساس توافقاتی برقرار می گردد که در حوزه قانون 
کار به رسمیت شناخته نشده و در صورت شکایت هر 
کدام از طرفین ، به سرعت متشاکی به عنوان خالفکار 
شناخته می شود. در همین زمینه نیز یک کارشناس 
حوزه کارگری به خبرنگار ما گفت: طی سال های 
گذشته روند خوبی در خصوص هیئت های سازش در 
 اداره کار شکل گرفته است و پرونده های بسیاری ،
 قبل از طرح اتهاماتی اینگونه مختومه می شود اما با 
توجه به آمار ارائه شده باید زنگ هشداری زده شود 
تا توجه زیرساختی و بلند مدت به اینگونه مشکالت 
انجام شود. وی افزود: در کوتاه مدت نیز با در نظر 
گرفتن شرایط اقتصادی، این اختالفات که اکثرا بر 
اساس توافقات شفاهی صورت می گیرد و متاسفانه 
در مواجه با قوانین دست باالی ملی رنگ تخلف 
به خود می گیرد حل گردد تا افراد کمتری از جامعه 
علیرغم تالش برای ایجاد اشتغال در نهایت خود را 
متخلف ببینند . به نظر می رسد مسئوالن استان و 
نمایندگان منتخب مردم باید در شوراها در جایی که 
خود قوانین را،  چه در کمیسیون ها و شوراها مصوب 
و چه در قالب بخشنامه ابالغ می نمایند،  با در نظر 
گرفتن واقعیت ها نسبت برای اصالح آن اقدام و در 
تفسیر قوانین ملی نیز طوری عمل نمایند که از استفاده 
عناوین اتهامی و خالفکاری به مردم جلوگیری شود و 
بار منفی خالفکار خواندن بخش عمده ای از مردم به 

واسطه خالء های قانونی کمتر شود.
)خوانندگان ارجمند می توانند نظرات خویش را درباره 
این ستون به حساب کاربری avasardabir@ در 

تلگرام ارسال فرمایند.

حوادث 

ورزشی

هشدار هواشناسی برای بارش برف و باران

صداوسیما-هواشناسی برای وقوع بارش برف و باران 
در استان اطالعیه صادر کرد. کارشناس هواشناسی 
خروجی  و  نقشه ها   الگوی  با  مطابق  گفت:  استان 
مدل های پیش یابی هواشناسی با نفوذ امواج ناپایدار 
جّوی به استان از فردا شب افزایش سرعت وزش باد و 
افزایش ابر  در منطقه پیش بینی می شود. نخعی گفت: 
همچنین برای روز دوشنبه تا اوایل وقت سه شنبه  این 
هفته بارش باران و در ارتفاعات بارش برف و تشکیل 

مه قابل پیش بینی است.

تحفه 40 میلیارد تومانی مراتع
 برای روستائیان

آنغوزه،  تومانی  میلیارد  درآمدزایی4۰  صداوسیما- 
تحفه مراتع برای روستائیان است. مدیرکل منابع 
طبیعی و آبخیزداری استان گفت: روستائیان استان 
هر سال به  شکل سنتی حدود 5۰ تن آنغوزه شیرین 
از عرصه های منابع طبیعی برداشت می کنند که 
به  برایشان  را  تومان  میلیارد   4۰ معادل  درآمدی 
ارمغان می آورد.نصرآبادی افزود: گیاه آنغوزه شیرین 
جزو ارزشمند ترین گیاهان دارویی مراتع استان است 
کشت  عمومی  فرهنگ  بردن  باال  منظور  به   که 
گیاهان دارویی و توانمندسازی جوامع محلی، امسال 
مساحت تعهد احیای زمین های منابع طبیعی ۱۰ 
هزار و ۱۲۱ هکتار در قالب ۱۸ قرارداد با پیمانکاران 

است که ویژه کاشت گیاه آنغوزه است.

اعالم مسیرهای راهپیمایی یوم ا...  
نهم دی دراستان

غالمی-مسیرهای راهپیمایی یوم ا... ۹ دی در مراکز 
شهرستان های خراسان جنوبی اعالم شد. این مراسم 
امروز یکشنبه ساعت ۹:3۰ صبح در بیرجند، از مسجد 
امام حسین )ع( آغاز و سپس راهپیمایی از خیابان شهید 
تیمورپور به سمت میدان قدس ادامه خواهد داشت.

این مراسم در قاین ساعت ۹ صبح از مصلی به سمت 
ابتدای بلوار بسیج، در نهبندان ساعت ۹ از مصلی امام 
علی)ع(، در اسدیه ساعت ۹ مسجد از محمد رسول ا...

)ص( ، در سربیشه ساعت ۹:3۰ از مهدیه، در سرایان 
ساعت ۱۷:3۰ از مصلی، در طبس ساعت ۱۷:3۰ از 
آستان مبارک حسین بن موسی الکاظم )ع(، در فردوس 
ساعت ۱۰ از هئیت فاطمیه، در بشرویه ساعت ۱۷:3۰ 
در مسجد جامع و حاجی آباد ساعت ۹ از رو به روی 

درمانگاه کوثر به سمت مصلی برگزار  می شود. 

اختراع دستگاه تولید کمپوست از زباله 
با تالش مخترع بیرجندی

صداوسیما- مخترع بیرجندی موفق به ساخت دستگاه 
تولید کمپوست از زباله شد. این مخترع  گفت: در این 
اختراع با استفاده از زباله های تر خانگی مانند پوست انواع 
میوه ها و سبزی ها می توان کمپوست برای مصارف 

خانگی چون خاک گلدان ها و باغچه ها تولید کرد. 
هادی نیا، به مزیت های دستگاه تولید کمپوست از زباله 
های تر اشاره کرد و افزود: کمک به حفظ محیط زیست، 
استفاده از زباله های تر حاوی مواد آلی، تأمین کود مورد 
نیاز گلدان ها و باغچه های منازل، تفکیک زباله از مبداء 
و کاهش آلودگی سفره های آب زیرزمینی از طریق 
کاهش زباله های تر از جمله مزیت های این دستگاه 
است. این مخترع 3۰ ساله گفت: برای استفاده از این 
دستگاه بایستی تمامی زباله های تر به جز موادی که 
حاوی چربی ها و پروتئین ها هستند را به داخل خردکن 
دستگاه ریخته و پس از خرد شدن در مخزن نهایی 
تخلیه می شود و در این مرحله پس از 4۸ ساعت به 
کمک دو سیستم گرمایشی و هوادهی مواد تجزیه و 

تبدیل به کود کمپوست می شوند. 

مرکز داوری اتاق بازرگانی بیرجند 
رسمی راه اندازی می شود

رئیس مرکز داوری اتاق بازرگانی بیرجند گفت: مرکز 
داوری اتاق بازرگانی بیرجند در آینده نزدیک رسمی 
راه اندازی می شود. به گزارش مهر، ابراهیم تقی زاده 
روز گذشته در جلسه برنامه ریزی برای همایش مرکز 
داوری و راه اندازی رسمی مرکز داوری اتاق بازرگانی 
بیرجند اظهار کرد: نهادینه کردن و فرهنگ سازی در 
زمینه ارجاع اختالفات به داوری بسیار کارگشا است.

وی بیان کرد: از مشکالت حوزه قضایی میزان ورودی 
پرونده ها به محاکم است که ترویج رفع اختالف از 
از پرونده ها در  طریق داوری می تواند این حجم 
دادگستری را کاهش دهد. تقی زاده ادامه داد: رفع 
اختالفات از طریق داوری از جنبه های  گوناگون قابل 
توجه است از جمله اینکه هزینه داوری نسبت به هزینه 

دادگستری بسیار پایین تر می باشد.

کشف بزرگترین محموله مواد مخدرکشور

با تالش و هوشیاری نیروی انتظامی خراسان جنوبی، 
بزرگترین محموله مواد مخدر هروئین و مرفین کشور 
در سال های اخیر کشف و ضبط شد. فرمانده انتظامی 
استان گفت: با تالش و هوشیاری نیروی انتظامی،  
محموله یک تن و ۱۲۰ کیلوگرمی مواد مخدر از نوع 
تریلر در دیهوک  از یک دستگاه  هروئین و مرفین 
شهرستان طبس کشف و ضبط شد. سردار شجاع 
افزود: در این رابطه سه قاچاقچی دستگیر و سه دستگاه 

خودرو نیز توقیف شد.

۲ مدال تیم خراسان جنوبی
 در مسابقات آمادگی جسمانی ناجا

تیم خراسان جنوبی در مسابقات آمادگی جسمانی ناجا 
۲ مدال کسب کرد. تیم فرماندهی انتظامی استان در 
مسابقات آمادگی جسمانی کشور مقام سوم را کسب 
دوم  ستوان  و  نقره  مدال  خواه  کرد. سرگرد جاللی 
محمدی مدال برنز انفرادی این مسابقات را از آن خود 
کردند. در این مسابقات ۲56 ورزشکار از 3۱ استان 

کشور در شهر یزد رقابت کردند.

راه اندازی اولین مجموعه پرورش ماهی تیالپیا نیل در دهه فجر

حسینی- مدیر امور شیالت و آبزیان سازمان جهاد 
اولین مجموعه  اندازی  راه  از  استان  کشاورزی 
پرورش ماهی تیالپیا نیل به عنوان بزرگترین 
کویری  استان  در  کشور  پروری  آبزی  رخداد 
خراسان جنوبی خبر داد و گفت: این مجموعه در 
فردوس همزمان با دهه فجر با ظرفیت تولید 5 

هزار تن راه اندازی خواهد شد.
سعیدی دیروز در حاشیه بازدید خبرنگاران از پروژه 
آبزی پروری روستای شوکت آباد بیرجند به کسب 
اولین مجوز پرورش این گونه ماهی در فروردین 
امسال توسط استان اشاره کرد و گفت: پس از ایجاد 
شرایط تست محیطی مناسب و تهیه دستورالعمل 
مشترک با استان های سمنان، یزد و قم، اکنون 
آماده تولید این گونه ماهی شده ایم. وی با بیان 
این که هم اکنون ۱5 پرونده درخواست برای تولید 
ماهی تیالپیا با ظرفیت ۸ هزار تن در حال بررسی 
است، خاطرنشان کرد: این گونه ماهی سریع الرشد 
و بازار پسند بوده و افراد متقاضی پرورش این ماهی 
 در صورت دارا بودن استخر با متراژ باالی هزار 

متر مربع می توانند به نظام مهندسی کشاورزی 
و منابع طبیعی مراجعه کنند. به گفته وی، بنیاد 
تعاون سپاه پیگیر راه اندازی و تولید بچه ماهی 
تیالپیا با کیفیت در جیرفت می باشد. مدیر امور 
شیالت و آبزیان جهاد کشاورزی همچنین از تولید 
هزار و ۱5۲ تن انواع آبزیان گرم آبی و سردآبی و 
تولید یک میلیون قطعه انواع ماهی تزئینی در سال 
گذشته سخن گفت و افزود: خراسان جنوبی از نظر 
تولید آبزیان رتبه هیجدهم در بین استان های غیر 
ساحلی، از نظر اعتبارات استانی رتبه دهم در بین 
شیالت استان های غیر ساحلی و در تخصیص 

اعتبارات نیز رتبه دوازدهم را دارد.

پیش بینی تولید هزار و 300 تن ماهی 
سردآبی و گرم آبی در سال 97

سعیدی با اشاره به این که پیگیر مجوز پرورش زالو 
برای عالقه مندان هستیم، ادامه داد: برای سال ۹۷  
تولید هزار و 3۰۰ تن آبزی و  یک میلیون و ۲۰۰ 
قطعه ماهی زینتی را  پیش بینی  می کنیم. وی 

به افتتاح دو مرکز  تکثیر ماهی زینتی در شهرستان 
های قاین و بشرویه در دهه فجر اشاره کرد و یادآور 
شد: آبزی پروری عالوه بر این که شغلی درآمد زا 

محسوب می شود، با پرورش ماهی به سمت تولید 
محصوالت ارگانیک نیز حرکت می کنیم زیرا کود 
محلول در آب استخرها قابل استفاده بوده و کود 

شیمایی را از چرخه حذف می کند.
سعیدی با تاکید بر این که وام های متفاوتی که 
به جهاد کشاورزی اختصاص می یابد مجموعه 

شیالت را نیز در برمی گیرد، اضافه کرد: با توجه 
به اینکه در سال های اخیر فقط به مجموعه های 
مجوز دار شیالت تسهیالت تعلق می گیرد بسیاری 

از واحدها برای اخذ مجوز اقدام کرده اند.
وی در بخش دیگری از سخنانش به پرورش 
دو نوع ماهی سردآبی مانند قزل آالی رنگین 
کمان و گرم آبی چون کپور پرورشی اشاره و 
استخر  باب   ۷۰ استان  در  کرد:  خاطرنشان 
پرورش ماهی قزل آال، 65۰  استخر ماهی گرم 

آبی، ۱۰ واحد صنعتی تولید ماهی زینتی و ۲3 
واحد خانگی تولید ماهی زینتی فعال هستند.

صادرات ماهی استان به 
کشورهایی همچون عراق

مدیر امور شیالت و آبزیان جهاد کشاورزی با بیان 
این که بسیاری از تولیدات آبزی خراسان جنوبی 
به سایر استان ها و حتی سایر کشورها  از جمله 
عراق صادرات می شود، بیان کرد: در سال گذشته 
35۰ تن ماهی تولیدی قزل آال و مابقی سایر انواع 

آبزیان بوده است.
سعیدی، میزان مصرف آبزیان در استان را چهار 
دانست  نفر  هر  برای  سال  در  کیلوگرم  نیم  و 
و گفت: این میزان در کشور ۱۱ کیلوگرم و در 
جهان ۲۸ کیلوگرم است، در همین راستا به دنبال 
ترویج مصرف ماهی  در استان هستیم. به گفته 
وی برگزاری اولین جشنواره استانی طبخ آبزیان 
در فردوس نیز از برنامه های آینده برای تشویق 

مردم به  مصرف  این نوع ماده غذایی می باشد.

بزرگترین رخداد آبزی پروری کشور در دل کویر خراسان جنوبی

در همایش ساالنه خادمان ستاد بازسازی عتبات عالیات بیان شد:

جواد رضایی-روز گذشته همایش ساالنه خادمان 
با حضور  استان  عالیات  عتبات  بازسازی  ستاد 

مدیران استانی برگزار شد.
رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات بیان کرد: با 
توجه به تمام مشکالت اقتصادی  هم استانی 
 ها در کمک به بازسازی عتبات عالیات در کشور 
پیش رو هستند . جوینده  با بیان اینکه استان رتبه 
نخست کشوری در کمک به بازسازی عتبات 
عالیات را داشته و نسبت به سال گذشته نذورات 
افزایش چشمگیری یافته است، اظهار کرد: در 
سال جاری تعهد ستاد عتبات عالیات 3 میلیارد 
تومان بود که با همت مردم در ۹ ماهه این مقدار 
محقق شد و این نشان از بزرگی و فضل مردم 
دارد و مایه افتخار برای استان محسوب می شود.

وی ادامه داد: در تمام کشور سرانه نذورات 3 هزار 

تومان می باشد ولی این مقدار در استان به ۷ هزار 
تومان  می رسد. رئیس ستاد عتبات عالیات با اشاره 
به اینکه مردم استان در اربعین حسینی مشارکت 
خوبی داشته اند،افزود: ۱۰۰ هزار مترمربع سنگ 
برای صحن حضرت فاطمه زهرا )س( و مشارکت 
در ساخت صحن حضرت زینب )س( به مساحت 
۱3۰ هزار مترمربع از طرح های در دست اقدام 
ستاد بازسازی عتبات عالیات استان است. جوینده 
اظهار کرد: در ۲5۰ کارگاه های قالی بافی نزدیک 
به ۱4 هراز نفر از زنان مشغول به فعالیت هستند  
و ساالنه نزدیک به ۲ هزار مترمربع فرش برای 

عتبات عالیات بافته می شود.
وی گفت: در اربعین امسال شاهد مشارکت ۲ 
برابری مردم استان بودیم و هر شب اسکان  ۱5 
هزار زائر، یک میلیون  و ۱۰۰ نفر اطعام ، بیش از 

یک میلیون و 6۰۰ میان وعده و همچنین خدمات 
ارائه شده نظیر بهداشتی ،نظافتی و خیاطی و  تمام 

بخش ها بی نظیر بوده است.

مسئول نمایندگی وی فقیه سپاه استان با اشاره 
به اینکه این همایش برای ارزیابی اقدامات  انجام 
گرفته نسبت به سال گذشته برگزار شده است، 

بیان کرد: تکریم زائران بسیار مهم است که باید 
مورد توجه ویژه مسئوالن موکب ها به عنوان 

خادمان مردم قرار گیرد.

رتبه نخست استان در کمک به بازسازی عتبات عالیات 
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امام صادق علیه  السالم فرمودند :
العالُِم بَِزمانِِه، ال تَهُجُم علَیِه اللَّوابُِس

کسی که زمان خود را بشناسد، آماج اشتباهات قرار نگیرد.
)تحف العقول : ص 356(

 نماینده ناشایسته سراوان را 
مجازات کنید

احمد توکلی، رئیس هیئت مدیره دیده بان شفافیت 
اعضای  و  رئیس  به  ای  نامه  ارسال  با  عدالت،  و 
خواستار  اسالمی  شورای  مجلس  رئیسه  هیئت 
و  اهانت  دلیل  به  سراوان  مردم  نماینده  مجازات 
هتاکی به کارمند گمرک در حین انجام وظیفه شد 
و  گره زدن این اتفاق را به مسائل قومی و مذهبی 
با  مغایر  اختالفات  زمینه ساز  و  امنیتی  اقدامی ضد 
وحدت ملی و باعث تشویش اذهان عمومی دانست.

دیگر نمی توانیم به مردم بگوییم 
بین بد و بدتر انتخاب کنید

صفایی فراهانی، نماینده مجلس ششم گفت: برای چه 
و تا به کی به مردم بگوییم بین بد و بدتر یکی را 
انتخاب کنید؟ ما باید بدانیم که آیا حزب به دموکراسی، 
قانون اساسی و مطالبات مدنی اعتقاد راسخ دارد؟ در 
همین رابطه اول باید مطالعه، تحلیل دقیق و تخصص 
کار سیستماتیک  انجام  اقدام  دومین  کنیم،  کسب 
هستیم. کاره  هیچ  دنیا  در  دو  این  بدون  است 

کنایه تاجزاده درباره نظر جنجالی 
محسن رضایی

 
تاجزاده، فعال سیاسی در واکنش به اظهارات اخیر 
رضایی در مورد عملیات کربالی 4 نوشت: کسی 
ایران، هزاران سرباز  به  که گفت در صورت حمله 
آمریکایی را اسیر می کنیم و برای هر کدام، چند 
میلیارد دالر از امریکا می گیریم، اخیرا ادعا کرد برای 
فریب دشمن چند هزار شهید و مجروح در عملیات 
کربالی 4 دادیم. رزمندگان بی ادعا واز جان گذشته با 
چنین فرماندهی، ایران را حفظ و صدام را ناکام کردند.

آمریکا سوریه را به  دلیل نداشتن 
فایده اقتصادی ترک می کند

و  ملی  امنیت  کمیسیون  عضو  حسینی،  نقوی 
سیاست خارجی مجلس مجلس  گفت: این کارها 
برای بستن قرارداد اسلحه بود. اکنون که حضورش 
زیر  آمریکا  حیثیت  تنها  و  ندارد  فایده  سوریه  در 
سوال رفته و حتی دماغش به خاک مالیده شده و 
هزینه سنگین اقتصادی دارد، می خواهند از سوریه 
خارج شوند. اینکه ترامپ تاکنون در سوریه مانده 
در ادامه تصمیمات دولت قبل بوده به طوری که 
ترامپ همان زمان اعالم کرد که آمریکا 7 تریلیون 
است. نشده  عایدش  چیزی  و  کرده  هزینه  دالر 

به محض اعالم پیروزی بر داعش همه 
مستشاران ایران از عراق بازگشتند

 ایرج مسجدی، سفیر ایران در عراق  گفت: جمهوری 
اسالمی ایران  به محض اعالم پیروزی بر داعش و 
مشاوران  تمامی  عراق،  در  تروریستی  تهدید  پایان 
نظامی خود را از این کشور بیرون کشیده و همه آنها 
به ایران بازگشته اند. برخالف ایران، آمریکا به رغم 
منطقه  در  را  خود  نیروهای  داعش، همچنان  پایان 
حفظ کرده و به جای اعالم پایان ماموریت نظامی 
نیروهایش، در برخی مناطق در حال تقویت پایگاه و 
ایجاد مواضع جدید است. پادگان های نظامی اش و 

خروج آمریکایی ها از سوریه برای 
جامعه اسالمی پیروزی است 

 
آیت ا... نوری همدانی، مرجع تقلید بیان کرد: اکنون 
شاهد اتفاقات بسیار خوبی در منطقه مانند خروج آمریکا 
و هم پیمانان آنها در سوریه و عراق هستیم و این 
نشانه پیروزی برای جامعه اسالمی است. اکنون روز 
به روز شاهد بیداری، تحول و پیشرفت انقالب و نظام 
جمهوری اسالمی بعد از امام راحل در منطقه هستیم.

متاسفانه از نظر محسن رضایی 
سوء برداشت شده است

سردار کارگر، رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های 
دفاع مقدس در پاسخ به این سوال که گفته شده که 
عملیات کربالی 4 از آغاز یک عملیات فریب بوده؛ 
گفت: نه، حتما ایشان )رضایی( چنین نظری ندارند و 
معتقدند که عملیات لو رفته کربالی 4 به عملیات فریب 
تبدیل شد. وی در پاسخ به این که نظر شما در خصوص 
انتشار این مطلب چیست؟ گفت: از جمله ایشان سوء 
ندارند. اعتقادی  چنین  ایشان  است.  شده  برداشت 

برخی عناصر فتنه 
هنوز مسئولیت دارند

سید محمد حسینی، عضو شورای مرکزی جمنا با 
بیان اینکه متأسفانه برخی از کسانی که در فتنه نقش 
داشتند، هنوز مسئولیت دارند، گفت: ما باید گوشزد 
کنیم این نشانه رافت نظام است که آن ها به سمت 
رسیده اند. برخی از این افراد در مجلس هستند و 
برخی دیگر در شوراها و مدیریت های دولتی هستند 
می کنند. دنبال  را   ۸۸ سال  برنامه های  همان  و 

کاهش بودجه دفاعی 
به هیچ وجه درست نیست

آیت ا... دژکام، امام جمعه شیراز گفت: یک توصیه 
خیرخواهانه به برنامه ریزان می کنم که در بستن بودجه 
دفاعی خیلی دقت کنید. اینکه ما از آمادگی دفاعی 
خود چیزی کم کنیم به هیج وجه درست نیست. 
کسانی که در مجلس هستند در بودجه 9۸ خدا را در 
نظر بگیرند و از خدا بترسند و تا آنجا که در توان بودجه 
کشور است در زمینه بودجه دفاعی کوتاهی نکنند.

انقالب کردیم که با خدا باشیم 
نه با کدخدا

علیرضا پناهیان، کارشناس سیاسی با تأکید بر اینکه 
انتخاب نادرست موجب سوزانده شدن خشک و تر 
کدخدایی  به  را  آمریکا  که  گفت: کسانی  می شود، 
را  ارتباط  زمینه  می خواهند  و  پذیرفته اند  جهان 
بدبختی  سمت  به  را  مملکت  کنند،  فراهم  آن  با 
نه  باشیم  خدا  با  که  کردیم  انقالب  ما  می  کشاند. 
بپذیریم. به کدخدایی  را  استعمارگر  آمریکای  آنکه 

هدف ما از برجام رفع تحریم  و حل مشکالت بود

امیرآبادی فراهانی، عضو هیئت رئیسه مجلس گفت: 
یکی از دلخوشی های آقایان این است که ما بین 
اروپا و آمریکا اختالف ایجاد کرده ایم، در حالی که 
هدف ما از مذاکرات، اختالف افکنی بین کشورها 
نیست و نتیجه و فایده ای برای ملت ایران ندارد، 
بلکه  هدف ما از مذاکرات آن بود که با برجام مشکالت اقتصادی کشور حل 
و تحریم ها رفع شود. در شرایط فعلی باید در برابر آمریکا ایستادگی کنیم.

مسببان وضعیت معیشت مردم باید پاسخگو باشند

گفت:  )س(  معصومه  حضرت  مقدس  آستان  تولیت  سعیدی،  آیت ا... 
فتنه گران ۸۸ بارها تالش کردند که خود را در پست های مهم و مدیریتی 
کشور بازآفرینی کنند، اقتصاد برآمده از اعتماد به دشمنان و دل خوشی به 
اروپا اقتصاد مردم را گرفتار کرده و مسببان وضعیت امروز معیشت مردم 
می دهند.  نشان  مدعی  را  خود  تاسف  کمال  با  اما  باشند،  پاسخگو  باید 
سکوت در برابر فتنه گران سبب تضعیف ارزش های انقالبی خواهد شد.

رئیس بعدی مجمع تشخیص صادق الریجانی است

محسن رهامی، فعال سیاسی گفت: اگر مقام معظم 
رهبری نخواهند آقای روحانی را در جایگاه ریاست 
به  کنند  نصب  نظام  مصحلت  تشخیص  مجمع 
احتمال زیاد این جایگاه را به آقای صادق الریجانی 
به شرایطی که  توجه  با  واگذار خواهند کرد. پس 
عرض کردم و با توجه به آن ارتباطات و جایگاه، نامبرده یکی از محتمل ترین 
افراد برای تصدی جایگاه ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام  است.

روحانی باید صراحتا اعالم می کرد استعفا می دهم

حجاریان، فعال سیاسی گفت: ما برجام را راهی برای نرمال سازی در داخل و 
خارج تلقی می کردیم و آن را کافی می دانستیم. روحانی در مقابل سنگ اندازی 
گروه های خودسر که به کلی مخالف برجام بودند و از هیچ اقدامی دریغ نکردند، 
ایستادگی نکرد. زمانی  که رقبای ایشان به قلب برنامه دولت که همان برجام 
باشد حمله کردند، رئیس جمهور می توانست محکم بایستد و بگوید، نمی توانم 
این گونه کار کنم و حتی صراحتا اعالم می کرد، استعفا می دهم و می روم.

واژه رد صالحیت در قانون اساسی وجود ندارد

عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان در 
پاسخ به سوالی در مورد اظهارات اخیر فائزه هاشمی 
رفسنجانی  هاشمی  صالحیت  رد  موضوع  درباره 
گفت:   92 سال  جممهوری  ریاست  انتخابات  در 
رد صالحیت نداریم و واژه رد صالحیت در قانون 
نیست. ایشان قوانین را مطالعه کنند، ببینند چیست. شورای نگهبان فقط 

اسامی واجدین شرایط را به وزارت کشور اعالم می کند.

اروپایی ها ۷ ماه است ما را سرکار گذاشته اند

الریجانی، معاون بین الملل قوه قضاییه در پاسخ به اینکه اروپایی ها 7 ماه شده 
ما را نگه داشته اند که به یک نتیجه ای برسند، گفت: ما را سر کار گذاشته اند. 
»نگه داشتن« خیلی لطیف و مودبانه بود. بحث ما سر همین است. یک وقتی 
می گویند اگر ما برجام را قبول نمی کردیم به ما حمله می شد و آمریکایی ها 
در عرض چند دقیقه تمام سیستم ما را بهم می زنند. حاال بعد از آن می گویند 
این جسدی که روی زمین افتاده اگر این هم نبود، دست ترامپ باز بود.

ظریف، وزیر امور خارجه گفت: حضور 
ناو آمریکا در خلیج فارس بیش از آن 
واقع  در  باشد،  داشته  مثبت  اثر  که 
ایجاد تنش و تشنج می کند و هر 

وقت آمریکایی ها حضورشان را در 
همه  اند  داده  افزایش  فارس  خلیج 
با خطراتی  فارس  کشورهای خلیج 
مواجه شده اند. ایران کشور قدرتمندی 

است و این منطقه است که می تواند 
بعید  و  کند  آمریکا، ضرر  از حضور 
می دانم آمریکایی ها شرایط برای 
وی  باشند.  داشته  را  ایران  تهدید 

در مورد چالش های پیش رو میان 
ایران و آمریکا گفت: شرایط و روابط 
به همین حالت چالشی ادامه خواهد 
 یافت و بعید می دانم آمریکایی ها 

های  گیری  تصمیم  همه  رغم  به 
نابخردانه ای که داشته اند، تصمیم 
بر تشدید این حالت در روابط خود با 
ایران بگیرند. ظریف گفت: ما برای هر 
شرایطی آماده هستیم و مردم ایران 
نشان داده اند با جدیت از کشورشان 
درگیری  دنبال  ما  کنند،  می  دفاع 
کس  دانم  می  هم  بعید  و  نیستیم 
دیگری هم دنبال درگیری باشد. وزیر 
امور خارجه در پاسخ به این سوال که 
تحلیلگران چینی معتقدند ایران بعد از 
شش ماه چاره ای جز مذاکره با آمریکا 
ندارد، گفت: فکر می کنم تحلیلگران 
چینی بعد از شش ماه، تحلیل شان را 
عوض می کنند. ظریف اضافه کرد: 
با  اضطرار  در شرایط  وقت  هیچ  ما 
آمریکا مذاکره نخواهیم کرد، طرفی 
که از مذاکره خارج شد، ایران نبود.

فرمانده  جانشین  سالمی،  سردار 
کل سپاه با بیان اینکه هرچه حجم 
توطئه های دشمن علیه ملت ایران 
کمتر  آن  تاثیرات  می شود،  بیشتر 
می شود، گفت: ما این مسئله را در 
هم  اقتصادی  های  تحریم  میدان 
که  طوری  به  می کنیم.  مشاهده 
قرار  که  امسال  آبان  سیزدهم  روز 
بود تحریم های جدید آمریکا علیه 
ملت ایران اعمال شود، برخی تصور 
ایران  اقتصاد  در  آشوبی  می کردند 
ایجاد می شود، در حالی که از آن روز 
به بعد ما به ثبات و آرامش بیشتری 
در اقتصاد کشور رسیدیم. وی افزود: 
مهمترین سرمایه ملت ایران در برابر 
فشارهای اقتصادی، سیاسی، روانی 
ایمان  قوت  نظامی،  های  ارعاب  و 
ایران  مردم  و  است  ملت  آگاهی  و 

به این درک و حقیقت رسیده اند که 
برای سعادتمند شدن در جهان امروز 
باید  هم  و  شوند  قدرتمند  باید  هم 
ایستادگی کنند. سالمی تاکید کرد: 

ملت ایران هیچ وقت نمی شکند اما در 
مقابل مالحظه می کنیم که دشمنان 
ما هر روز با یک عقب نشینی جدید 
مواجه هستند و امروز ما عقب نشینی 

آشکار آمریکایی ها در سوریه را می 
بینیم که به معنای شکست و دفن 
سیاست های آمریکا است. وقتی که 
آنها می گویند ما 7 تریلیون دالر در 

منطقه هزینه کردیم و امروز منطقه را 
بدون هیچ دستاوردی ترک می کنند، 
عقل  ذخایر  که  معناست  این  به 
استراتژیک آنها خاتمه پیدا کرده است.

ما هیچ وقت در شرایط اضطرار با آمریکا 
مذاکره نخواهیم کرد

از ۱۳ آبان به بعد آرامش و ثبات اقتصادمان 
بیشتر شده است
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 درنظرگرفتن رشته ،پایه و ظرفیت آزاد می توانند جهت دریافت اسناد مربوطه از تاریخ 1397/10/9تا تاریخ 1397/10/15 به آدرس دانشگاه بیرجند - مدیریت امور فنی و نظارت بر طرح های

 عمرانی مراجعه نمایند. 

محل موضوعپروژه 
اجرا 

مدت 
پیمان 

مبلغ برآورد 
)ریال(

مبلغ تضمین 
شرکت در 

مناقصه )ریال(
تاریخ تحویل اسناد 

تاریخ بازگشاییوپیشنهادات 

اجرای محوطه سازی روبرو و اطراف 
دانشکده مهندسی و آزمایشگاه و برق 

کامپیوتر دانشگاه بیرجند

محوطه 
سازی 

دانشگاه 
 تا تاریخ 67،881،025،020394،100،000 ماهبیرجند

1397/10/24
ساعت 10 صبح روز سه شنبه

 مورخ 1397/10/25

تضمین شرکت درمناقصه: ضمانت نامه بانکی مورد قبول کارفرما به مدت سه ماه پس ازتاریخ افتتاح پیشنهاد و قابل تمدید برای سه ماه دیگر در پاکت )الف( یا چک تضمین شده بانکی 
یا به صورت واریز نقدی به حساب شماره 483546076 به نام حساب متمرکز وجوه سپرده دانشگاه بیرجند نزد شعبه بانک تجارت دانشگاه بیرجند واریز و اصل فیش واریزی در پاکت )الف( 

قرار داده شود.
محل فروش اسناد مناقصه: شهرستان بیرجند - انتهای بلوار شهید آوینی - دانشگاه بیرجند - مدیریت امورفنی و نظارت بر طرح های عمرانی

هزینه فروش اسناد به مبلغ 1.000.000 ) یک میلیون( ریال به عهده شرکت کنندگان بوده و به هیچ عنوان مسترد نمی گردد. اسناد و مدارك مناقصه فقط به نماینده پیمانکار با ارائه معرفي 
نامه کتبی دارای مهر و امضای مجاز تحویل خواهد شد. همراه داشتن کارت شناسایی معتبر جهت احراز هویت نماینده معرفی شده ، مهر شرکت در زمان دریافت اسناد مناقصه الزامیست. 

نشاني محل تسلیم پیشنهادها: شهرستان بیرجند- دانشگاه بیرجند - پردیس شوکت آباد- سازمان مرکزی دانشگاه- دبیرخانه دانشگاه بیرجند.
محل گشایش پیشنهادها: اتاق جلسات معاونت اداری و مالی دانشگاه بیرجند می باشد. 

پایان مدت اعتبار پیشنهادها سه ماه پس از آخرین مهلت تسلیم پیشنهادها می باشد. هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
                                              دبیرخانه کمیسیون معامالت دانشگاه بیرجند

نوبت اول
   
   فراخوان  مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی

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.

09155618482 - 32227177

موسسه خیریه هیئت ابوالفضلی


