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5برگزاری  نمایشگاه دستاوردهای انقالب اسالمی در بیرجند5نایب قهرمانی خراسان جنوبی در مسابقات کشتی فرنگی نوجوانان کشور  73 بهمن روز بزرگ و خونین انقالب دربیرجند          

برگ زرینی از تاریخ
 این خطه 

بهمن ماه همواره برای تمامی مردم 
و  ها  رشادت  یادآور  ایران،  کشورمان 
ماهی  و هست.  بوده  ها  دالورمردی 
که کام مردم حق طلب و آزادی خواه 
در آن شیرین شد و مردم ثابت کردند 
حق گرفتنی است و به جهانیان قدرت 
اتحاد و همدلی خود را نشان دادند. روز 
به روز این ماه مملو از خاطراتی است 
که هرکدام برگی از تاریخ این انقالب 
است. انقالبی که حاال می خواهد 40 
 سالگی خود را جشن بگیرد و مانایی اش
ادعاهای دشمنان، به رخ  را برخالف 
جهانیان بکشد.  ... )ادامه در صفحه 2(

سرمقاله
* امین جم

 

هدف خوئینی ها از این 
سخنان، جنگ زرگری است

صفحه 6

نامه توکلی به نمایندگان
 مجلس؛ کوتاه نیایید

صفحه 6

»ورود سلبریتی ها به مجلس«
 با  انتخابات استانی

آمریکا امروز دیگر
 ابرقدرت نیست

صفحه 6

صفحه 6

آموزش و پرورش ؛ 
گوشت قربانی بازی

 سیاسیون استان
چند صباحی است که رسانه ها به انتصابات درون سازمانی آموزش و پرورش 
استان حساس و روزی نیست که جریانات چپ و راست با استفاده از ابزارهای 
رسانه ای خود جنجالی در این باره ایجاد نکنند . آموزش و پرورش ، دستگاهی 
که زیرساخت آینده هر جامعه ای است این روزها دستخوش بازی های 

نامیمون سیاسی گشته است .... ) مشروح خبر در صفحه ۵ (

اولین بالگرد امدادی هالل احمر
خراسان جنوبی در راه آشیانه

 مدیرعامل جمعیت هالل احمر خراسان جنوبی ابراز امیدواری کرد: اولین  
بالگرد امدادی استان که به دلیل نبود آشیانه به تاخیر افتاده بود با حمایت 
استانداری در دهه فجر مستقر  شود. محمد رحیم شهریاری افزود: با 
پیگیری های انجام شده این آشیانه حدود ۱2 میلیارد تومان هزینه الزم 
دارد که امسال یک میلیارد آن توسط استانداری  ... ) مشروح در صفحه ۵ (

شهردار: شبکه برق 
بیرجند زمینی شود

 شهردار بیرجند گفت: برخی درخت های موجود در حاشیه خیابان  های شهر به 
دلیل عبور شبکه برق هوایی دچار آسیب شده  اند که با اجرای شبکه شهری 
برق زمینی می توان از خطرات احتمالی جلوگیری کرد. جاوید افزود: همکاری 
شهرداری و شرکت برق می تواند فصل جدیدی از  ... ) مشروح در صفحه ۵ (

حرف مردم شنیده شود
استاندار در در همایش استانی ستاد چهلمین سالگرد پیروزی انقالب : 

معتمدیان : آمارهای فضایی و تخیلی، ممنوع !

جناب آقای مهندس قوسی
ریاست محترم سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی

انتصاب مجدد
 جناب آقای مهندس اشرفی گل

 که از مدیران جهادی و پرتالش می باشند به سمت
 معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی

 نویدبخش فردای بهتر برای همه بهره برداران این بخش می باشد. 
ضمن عرض سپاس از جناب عالی، موفقیت و سالمتی ایشان را از 

درگاه احدیت آرزومندیم.
کارخانه خوراک دام سپید دانه بیرجند

جناب آقای مهندس اشرفی گل
خدمات ارزنده و جهادی شما در دوران قبلی مسئولیت

 معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان
 دلیل محکمی است که امروز با انتصاب مجدد جناب عالی که مدیری 

توانمند و کارآمد می باشید همه بهره برداران بخش دام و طیور استان
 به آینده امیدوارتر گردند. ضمن عرض تبریک، موفقیت و سالمتی 

روز افزون تان را آرزومندیم.
شرکت تعاونی پیام دام خوسف

خاندان محترم خسروی و عباسی
تسلیت و همدردی ما را در فراق اندوهناک زنده یاد 

کربالیی حسین خسروی
 پذیرا باشید. از درگاه خداوند سبحان برای آن فقید سعید رحمت واسعه 

الهی و برای شما بازماندگان گرامی صبر و شکیبایی آرزومندیم. 
روحش شاد و یاد و خاطرش گرامی باد

  مهدی تیزکاری، ابراهیم امیرآبادی زاده و رضا صغیری 

جنـاب آقـای مهنـدس رونقـی
معاون محترم هماهنگی امور عمرانی فرمانداری شهرستان بیرجند

درگذشت پدر بزرگوارتان

حجت االسالم و المسلمین حاج سید احمد رونقی
 را حضور جناب عالی و خاندان معزز رونقی تسلیت گفته، برای آن شادروان علو درجات

 و برای بازماندگان سوگوار صبر و سالمت از درگاه الهی مسئلت داریم.

شورای اسالمی، هیئت امنای مسجد حضرت ابوالفضل )ع(  و دهیاری روستای دستگرد

جنـاب آقـای خـاشی
 مدیرکل محترم گمرکات  استان خراسان جنوبی

جناب آقای کیانی مدیرمحترم گمرک ماهیرود
جناب آقای ظفرنیا معاون محترم فنی گمرک بیرجند

 جناب آقای لگزی رئیس محترم سرویس ارزیابی گمرک بیرجند
ضمن تشکر و قدردانی از مساعی و اهتمام بی دریغ مرزبانان غیور اقتصادی استان در تعامل و 
همکاری دو سویه در جهت ارائه خدمات مطلوب ، بدینوسیله فرا رسیدن روز جهانی گمرک 

را حضور عالیجنابان و تمامی مدیران و کارکنان پرتالش و سخت کوش گمرکات استان تبریک و 
 تهنیت عرض نموده و از خداوند توفیقات روزافزون مجموعه گمرک خراسان جنوبی را مسئلت داریم.

شرکت مجتمع تولیدی مرغ مادر جنوب خراسان
شرکت دامپروری و کشاورزی ستاره کیان بیرجند

جناب آقای مهندس خاشی 
مدیرکل محترم گمرکات استان خراسان جنوبی

جناب آقای مهندس عبدلی
مدیر محترم حراست گمرکات استان

جناب آقای مهندس کیانی مدیر محترم گمرک مرزی ماهیرود
روز جهانـی گمـرک

 را خدمت عالیجنابان، معاونین محترم، کارشناسان، ارزیابان و همه همکاران گرانقدرتان در گمرک 
استان، گمرک مرزی ماهیرود، منطه ویژه اقتصادی و بازارچه های مرزی تبریک عرض نموده، دوام 

توفیقات روز افزون و بهروزی مرزبانان محترم اقتصادی را از درگاه باریتعالی آرزومندم.

علیرضا خامه زر - کارگزار رسمی گمرک جمهوری اسالمی ایران

جناب آقای خاشی مدیر کل محترم گمرکات خراسان جنوبی
جناب آقای کیانی  مدیر محترم گمرک مرزی ماهیرود
جناب آقای لگزی رئیس محترم ارزیابی گمرک بیرجند

بدینوسیله روز جهانی گمرک را حضور شما عزیزان، معاونین محترم و تمامی کارکنان گرانقدر 
گمرک خراسان جنوبی که با تالش و کوشش خستگی ناپذیر، با نظارت بر مبادی ورودی و خروجی 

مرزی، باعث پویایی و رونق اقتصاد و تولید استان شده اید، تبریک عرض نموده 
 توفیق روزافزون شما را از درگاه خداوند متعال مسئلت داریم.  

  شرکت سیمان باقران

یک شرکت تولیدی مستقر در منطقه ویژه اقتصادی بیرجند به منظور تکمیل کادر فنی خود
 قصد جذب نیرو در حوزه های تخصصی با شرایط ذیل را دارد :              

1-جوشکار ماهر لوله گاز  با آشنایی کامل به امور تاسیسات و دارای سابقه کار مفید / 2 نفر 
2-لوله کش ماهر )لوله های گالوانیزه و پلی اتیلن(و آشنایی کامل به تاسیسات با سابقه کار مفید یک 
نفر/ متقاضیان تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه 97/11/10 جهت ثبت نام به آدرس کیلومتر 9جاده  

اسدیه - بزرگراه شهید کالنتری منطقه ویژه اقتصادی  واحد تولیدی چرم بیرجند  مراجعه نمایند.
تلفن: 32370048- 32370045

 جناب آقای محمد علی خاشی مدیر کل محترم گمرکات خراسان جنوبی
فرا رسیدن روز جهانی گمرک را حضور جناب عالی و کلیه همکاران تان در گمرک استان 

و ماهیرود تبریک عرض نموده ، از خداوند متعال موفقیت و سربلندی تان را آرزومندیم.
                  مهندسین مشاور پارس نقش- حسین صباغ

جناب آقای روح ا... هادی گازاری 
قبولی شما را در آزمون وکالت دادگستری با رتبه برتر تبریک عرض می نماییم.

جمعی از پاسداران و بسیجیان

صنایع چوب توسکـا  
خدمات تخصصی CNC و وکیوم

 با دستگاه پیشرفته ایتالیایی در کمترین زمان
طراحی و مجری انواع سیستم های آشپزخانه،

 دکوراسیون داخلی و اداری 

آدرس: بیرجنـد- خیابـان جمهــوری 32 -  پـالک 30/۶ 
بهلگردی: 0915741955۶

Tooska 
جنـاب آقـای مهنـدس ابـوذری

درگذشت مادر گرامی تان
 را خدمت جناب عالی و خانواده محترم تسلیت عرض نموده، 

 از درگاه ایزد یکتا برای روح بزرگوارشان آرامش و برای بازماندگان عزیز 
بردباری مسئلت می نماییم.

تولیدی مرغ و تخم مرغ فرساد

برادر ارجمند جناب آقای مهندس خاشی
مدیرکل محترم گمرکات خراسان جنوبی

روز جهانی گمرک را خدمت شما و همکاران گرامی تان که با تالش و کوشش خستگی ناپذیر 
باعث پویایی و رونق اقتصاد و تولید استان و کشور شده اید، تبریک عرض نموده، 

توفیق روز افزون تان را از خداوند منان خواستاریم.
اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی بیرجند

جناب آقای مهندس خاشی
مدیرکل محترم گمرکات استان خراسان جنوبی

فرا رسیدن روز جهانی گمرک را حضور جناب عالی  و همکاران محترم تان 
در گمرک استان تبریک عرض نموده، توفیق روز افزون تان را از خداوند متعال خواستاریم.

هیئت مدیره و کارکنان شرکت دان و علوفه شرق

جنـاب آقـای حسیـن ابـوذری
با نهایت تأسف و تألم درگذشت مادرگرامی تان
 را خدمت جناب عالی و خانواده محترم تان 

صمیمانه تسلیت عرض نموده، از درگاه باریتعالی برای آن عزیز سفرکرده
 رحمت و مغفرت الهی و برای شما و تمامی بازماندگان صبر و اجر مسئلت می نماییم. 

دکتر رضا کمیلی- رئیس نظام دامپزشکی استان و اعضای شورای نظام دامپزشکی

صفحه 5
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هشدار پلیس راهور در خصوص بارش برف و باران و یخ زدگی در معابر کشور

خبرگزاری میزان- رئیس مرکز اطالعات و کنترل ترافیک پلیس راهور ناجا نسبت به بارش برف و باران و یخ زدگی در محور های کشور هشدار داد.
سرهنگ نادر رحمانی گفت: از بعدازظهر یکشنبه برای محور های غربی و شمالی بارش برف و باران پیش بینی می شود. وی  افزود: این وضعیت در روز دوشنبه 
در محور های شمال، غرب، شمال غرب و مرکز تشدید شده و در ارتفاعات بارش برف را انتظار داریم

سرمقاله

برگ زرینی از تاریخ این خطه
 
*امین جم

)ادامه سر مقاله از صفحه اول( ...بهمن ماه همواره 
برای تمامی مردم کشورمان ایران ، یادآور رشادت 
ها و دالورمردی ها بوده و هست.ماهی که کام 
مردم حق طلب و آزادی خواه در آن شیرین شد و 
مردم ثابت کردند حق گرفتنی است و به جهانیان 
قدرت اتحاد و همدلی خود را نشان دادند.روز به 
روز این ماه مملو از خاطراتی است که هرکدام 
که  است.انقالبی  انقالب  این  تاریخ  از  برگی 
حاال می خواهد 40 سالگی خود را جشن بگیرد 
و مانایی اش را برخالف ادعاهای دشمنان ، به 
رخ جهانیان بکشد. در آن روزها که در تمامی 
شهرهای کشور شوق و روحیه انقالبی موج می 
زد و همه یکصدا فریاد استقالل و آزادی سر می 
دادند ، در این دیار کویری نیز زمزمه حق طلبی به 
گوش می رسید.مردمانی که با وجود فاصله زیاد تا 
مرکز کشور ، صدا خود را به گوش همه رساندند و 
ندای رهبرکبیر انقالب را لبیک گفتند.در روزهایی 
که قرار بود امام خمینی )ره( بعد از مدت ها دوباره 
به وطن خویش بازگردند ، در مردم شور و شوق 
خاصی بود و بیش از همیشه به پیروزی انقالب 
بود  مردم  برای  که  داشتند.انقالبی  امید  خود 
و ریشه در دل هایشان داشت و امام که چون 
پیشوای این انقالب ، راه را نشان می داد.در تاریخ 
7 بهمن ماه 1357 ، قرار بود امام خمینی )ره( به 
ایران برگردند.اما بختیار نخست وزیر آن دوران 
مانع از این کار شد که خشم مردم در سراسر ایران 
نیز  را در پی داشت.به طوری که مردم بیرجند 
از مسجد جامع پایین شهر به سمت ژاندارمری 
سر   شاه«  بر  »مرگ  شعار  و  شدند  روانه  سابق 
دادند.نیروهای ژاندارمری نیز اقدام به تیراندازی 
کردند که منجر به شهادت شهید »سندروس « 
و مجروح شدن چند تن دیگر از مردم شد.با این 
حال اما مردم از تظاهرات خود دست برنداشتند 
و تا میدان شهدا پیش رفتند.اما در محاصره ی 
نیروهای ارتش و ژاندارمری متوقف شدند.شهید 
سورگی نیز در همین مکان به درجه رفیع شهادت 
نائل آمد ومردم به خوبی نشان دادند تا پای جان 
در این راه خواهند بود. بهمن ماه هرسال حاال 
برگ زرینی بر کارنامه مردم انقالبی این خطه 
کنند.روزی  می  افتخار  آن  به  که همواره  است 
که شاید یکی از مهمترین و پررنگ ترین رویداد 
های انقالب برای مردم بیرجند باشد.مردمانی که 
از گذشته تا کنون همواره در هر وضع و شرایطی ، 
پای آرمان های انقالبی خود ایستاده اند و هرسال 
دوباره به یاد آن روزها ، با امام و انقالب تجدید 
بیعت می کنند. مردم  در تمام این سالها با حضور 
خود دشمنان را مایوس کرده اند و برنامه هایشان 
با  اسالمی  ایران  بدون شک    ! برآب  نقش  را 

همراهی ) ادامه سرمقاله در ستون مقابل...(

سامانه USSD مخابرات
 خراسان جنوبی شروع به کار کرد

سامانه USSD مخابرات منطقه خراسان جنوبی  با 
شماره  # 2020* آغاز به کار کرد به گزارش روابط 
همزمان  جنوبی  خراسان  منطقه  مخابرات  عمومی 
با سراسر کشور  با توجه به  ضرورت افزایش سامانه 
های ارتباطی شرکت مخابرات ایران و در راستای  شعار 
ارتباطی فراگیر  سامانه USSD  مخابرات استان با 
شماره # 2020* آغاز به کارکرده و تمام مشتریان در 
استان با استفاده از این کد دستوری می توانند برخی از 
خدمات تلفن ثابت از قبیل پرداخت قبوض تلفن ثابت 
میان دوره و پایان دوره ،ثبت خرابی انجام دهند.مدیر 
مخابرات منطقه خراسان جنوبی  با بیان ویژگی های 
پرداخت  مزایای  گفت:  مخابرات   USSD سامانه 
پرداخت  مانند   *2020 # سامانه  طریق  از  قبوض 
قبوض از سامانه 2000 بوده و تلفن هایی که بدلیل 
بدهی قطع می باشند از طریق پرداخت از این سامانه ها 

به صورت آنالین وصل خواهند شد.

خبر خوش

گفت:  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزیر  مهر-معاون 
خودروهای پیش فروش شده که تاریخ تحویل آنها از 
اول شهریور ماه تا 30 دی ماه ۹7 است شامل افزایش 
قیمت نمی شوند.، عباس تابش درجلسه برگزار شده با 
مشتریان معترض با بیان اینکه خودرو سازان مکلف 
به اجرای ماده 4 آیین نامه اجرایی قانون حمایت از 
حقوق مصرف کنندگان هستند، گفت: در پیش فروش 
عادی باید قیمت مطابق زمان تحویل مندرج در قرار 
داد محاسبه شود.وی ادامه داد: قیمت مذکور در تاریخ 
سر رسید باید مطابق سایت خودرو ساز باشد و خودرو 

ساز موظف است جریمه تاخیر به مشتریان پرداخت 
کند. لذا خودروهای پیش فروش شده که تاریخ تحویل 
آنها از اول شهریور ماه تا سی ام دی ماه ۹7 است 
شامل افزایش قیمت نمی شوند.تابش تصریح کرد: 
وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت پیش از این نیز 
بارها بر اجرای دقیق قانون حمایت از حقوق مصرف 
کنندگان تاکید داشته و بر این باور است که هر گونه 
تعهدی به مردم عزیز باید بدون تفسیر و به صورت 

دقیق و شفاف اجرایی شود.

خودروهای پیش فروش شده تا ۳۰دی ماه افزایش قیمت  ندارد

تسنیم-مدیرعامل سازمان بیمه سالمت گفت: امروزه توجه 
به سازمان الکترونیکی و زیرساخت آی تی، اجتناب ناپذیر 
است. طاهر موهبتی، در نشست مشترک مسئوالن وزارت 
بهداشت با وزیر ارتباطات، افزود: استحقاق سنجی یکی از 
مسائل مهم نظام بیمه ای است. در استحقاق سنجی ابتدا 
مشخص می شود که فرد چه کسی است  و سپس اعتبار 
دفترچه بررسی شده و در مرحله بعد هم پوشانی بیمه ای را 
بررسی می کنند. در مرحله بعد بررسی می شود که فرد با  کدام 
بیمه قرارداد دارد و آیا آن بیمارستان با بیمه مربوطه طرف 
قرارداد است یا خیر. سپس موضوع »چه خدمتی« مطرح 
می شود موهبتی گفت: اگر فقط دفترچه های کاغذی بیمه 

حذف شوند، از انهدام 100 هزار درخت جلوگیری می شود. 
الکترونیکی کردن خدمات  به هر حال با مقاومت هایی مواجه 
است و از طرفی تغییر رفتار نیز به آسانی امکان پذیر نیست 
دیرعامل سازمان بیمه سالمت اظهار کرد: در راستای رفع 
هم پوشانی های بیمه ای نیز تفاهم نامه ای بین سازمان بیمه 
سالمت و سازمان  تامین اجتماعی و سازمان بیمه خدمات 
درمانی نیروهای مسلح و کمیته امداد امام خمینی )ره( امضا 
شد که در حال اجرای آن هستیم.  وی بیان کرد: در بسیاری از 
سازمان های کشور، اداره آی تی وجود  دارد،و زیر ساخت های 
الکترونیکی الزمه ی رفع همپوشانی های بیمه ای است.

زیرساخت الکترونیک الزمه رفع هم پوشانی های بیمه ای

با  اسالمی  ایران  شک  مقاله(...بدون  سر  )ادامه 
همراهی مردمان انقالبی خود ، دیر یا زود از این 
این  از  نیز عبور و سربلند  روزهای سخت خود 

کارزار خارج خواهد شد.

قیمت انواع مواد پروتئینی
 و حبوبات در بیرجند

تسنیم-انتشار قیمت انواع کاالها و اجناس مایحتاج مردم 
در سطح بازار برای مسئوالن باعث شفافیت می شود و 
جلوی سوءاستفاده گرانفروشان را می گیرد. برخی از این 
قیمت ها به شرح زیر است: لوبیا قرمز هر کیلو 8000، 
لوبیا رشتي۹500 هر کیلو، لوبیا بلبلی هر کیلو 15500، 
عدس5000 هر کیلو،، لپه ،8500، نخود8500 هر کیلو، 
ماش هر کیلو، 15000،لیمو عمانی هر کیلو 50000، مرغ 
گرم هر کیلو 12000،تخم مرغ هر کیلو 7150،گوشت 
گوسفندی هر کیلو 60000،گوشت گوساله هر کیلو 
60000، برنج ایرانی هر کیلو 1۹000-16000 می باشد.

رئیس کل بانک مرکزی:
 خبرهای خوشی در راه است

رئیس کل بانک مرکزی گفت: هفته آینده خبرهای 
و  کسب  بابت  از  خصوصا  اقدامات،  این  از  خوبی 
کارهای نوپای فناوری اطالعات، خواهم داد که در 
تر، یک جهش بزرگ  ایمن  بهتر و  کنار دسترسی 
به  بهتر  رسانی  خدمت  و  رقابت  ارتقای  جهت  در 
مردم خواهد بود. عبدالناصر همتی گفت: طرح های 
زیربنایی برای توسعه زیرساخت های بانکی به اجرا 
درآمده اند که تاثیر آنها بر زندگی مردم خواهد داشت.

مهر-معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه 
83 درصد از کالری مورد نیاز مردم با اتکا به تولید داخلی 
تامین می شود، از خودکفایی در تامین 85 درصد پروتئین 
خبرداد،  عباس کشاورز در نخستین گردهمایی مشترک 
روسای سازمان های نظام مهندسی کشاورزی و منابع 
طبیعی استان ها با مدیران ارشد وزارت جهاد کشاورزی، 

افزود: میزان تامین کالری با اتکا به تولید داخلی در سال ۹2 
حدود 56 درصد بود که االن به 83 درصد رسیده  است.

وی با بیان اینکه در تامین پروتئین مورد نیاز کشور نیز تا 
85 درصد خوداتکا هستیم، اظهار داشت: وضعیت امنیت 
غذایی کشور مناسب ارزیابی می شود و مشارکت سازمان 
نظام مهندسی کشاورزی برای کاهش ضایعات محصوالت 
کشاورزی شد. معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی 
با تاکید بر لزوم حفظ حاصلخیزی خاک، رعایت تناوب 
در کشت را ضروری دانست و درباره چالش های بخش 
کشاورزی گفت:یکی از چالش های بخش کشاورزی، مساله 
آب است و کشاورزان نه تنها این چالش را ایجاد نکرده اند 
بلکه همواره خواسته اند آن را مدیریت کنند. این چالش 

ناشی از مدیریت منابع آب کشور است.کشاورز با بیان این 
که میزان روان آب ها از ۹0 میلیارد متر مکعب در دهه هفتاد 
به کمتر از 52 میلیارد متر مکعب در حال حاضر کاهش یافته 
است، خاطرنشان کرد:کشاورزان نه سدی احداث کرده اند و 
نه آب بیشتری به آنها تخصیص یافته است.وی ناپایداری 
های  چالش  دیگر  از  را  اجتماعی  و  اقتصادی  ابعاد  در 
بخش کشاورزی برشمرد و گفت: »کشاورزی قراردادی« 
می تواند به پایداری تولید کمک کند. معاون وزیر جهاد 
کشاورزی با اشاره به این که قیمت تمام شده از دیگر 
چالش های بخش کشاورزی است، اضافه کرد:قیمت تمام 
شده متاثر از نرخ برابری ارز و فضای تجاری کشور است.
وی با بیان این که توفیقات کشور در گندم با کاهش 460 

هزار هکتاری سطح زیر کشت نسبت به سال ۹2 حاصل 
شده است، یادآور شد:در حالی که سال زراعی گذشته 167 
میلی متر بارش داشتیم اما با افزایش بهره وری توانستیم 
اشاره  با  تامین کنیم.کشاورز  را  نیاز کشور  گندم مورد 
به این که بهره وری محور برنامه های وزارت جهاد 
کشاورزی است، اظهار داشت: بهره وری آب در 5 سال 
یافته است. عاون وزیر  افزایش  اخیر ساالنه 6 درصد 
جهاد کشاورزی، تغییر فصل کشت از بهار به پاییز را از 
دیگر برنامه های این وزارت اعالم کرد و افزود:با کشت 
پاییزه چغندرقند عالوه بر حل مشکل آب و تامین بخشی 
از خوراک دام، بدون افزایش سطح بیشترین میزان شکر 

در طول تاریخ کشور را تولید کردیم.

خودکفایی در تامین 85 درصدی پروتئین مردم 

پرونده مسکن مهر تا پایان سال ۹8 بسته می شود

فارس- قائم مقام وزیر راه و شهرسازی گفت: 
باتوجه به دستور رئیس جمهور پرونده مسکن 
مهر کشور تا پایان سال ۹8 بسته خواهد شد. 
احمد اصغر مهرآبادی در جلسه شورای مسکن 
استان اردبیل با اشاره به تکمیل و تحویل 

پروژه های مسکن مهر تا پایان سال ۹8 اظهار 
کرد: علی رغم مشکالت زیاد در پروژه های 
مسکن مهر تعدادی از استان ها جشن اتمام 
پروژه های مسکن مهر را گرفتند که امیدوار بودیم 
استان ها می بود  این  اردبیل هم جزو  استان 

ولی به علت وجود مشکالت تحقق نیافت 
اردبیل  و تالش خواهیم کرد مسکن مهر 
هم تا پایان شهریور سال ۹8 به اتمام برسد.

وی تصریح کرد: با اینکه حرف و حدیث هایی 
زیادی مبنی بر این که دولت فعلی توجهی 
به مسکن مهر ندارد مطرح شده است، این 
دولت تا به حال یک میلیون و یکصد هزار 
واحد تکمیل و تحویل هموطنان داده است 
این در حالی می باشد که ساالنه 200 هزار 
واحد مسکن مهر تکمیل شده است.قائم مقام 
وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: بدون شک با 
سیاست های پیش رو تمام پروژه های مسکن مهر 
منهای پروژه های مشکل دار که دادگاهی هستند 
تا پایان سال ۹8 به اتمام می رسد و برای تحویل 
این پروژه ها همت همگان و تمامی دستگاه ها 

الزم است، البته استان اردبیل در مسکن مهر 
خیلی بهتر عمل کرده است.مهرآبادی با اشاره به 
مجموع واحدهای مسکن مهر در کشور گفت: از 
مجموع 2 میلیون و 200 هزار واحد مسکن مهر 
در کشور که از سال 86  شروع  شده است، کار 
ساخت و ساز 2 میلیون واحد به اتمام رسیده و 
با برنامه ریزی های صورت گرفته در پایان سال 
۹8 جشن افتتاح پروژه های مسکن مهر در کشور 
گرفته خواهد شد.وی ادامه داد: پیشرفت فیزیکی 
پروژه های مسکن مهر در اردبیل خوب بوده و 
از 46 هزار واحد مسکن مهر در استان اردبیل 
800 واحد باقی مانده است که برای اتمام این 
پروژه ها هم اعتباراتی اختصاص داده می شود.
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک بیرجند

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

برای رای شماره ۱۳۹۷۶۰۳۰۸۰۰۱۰۰۵۲۲۷- ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ هیئت اول/ دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجند تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمد حسینی 
مقدم فرزند غالمحسن به شماره شناسنامه ۱۱۲ صادره از بیرجند و شماره ملی ۰۶۵۱۷۸۸۰۲۱ نسبت به ششدانگ یکباب منزل 
مسکونی به مساحت ۱۲۷/۰۵ مترمربع قسمتی از ۱۳۹۶- اصلی از محل مالکیت آقای رجبعلی مددی پور محرز گردیده است لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند، می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت 

مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد
 تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۳۹۷/۱۱/۷ تاریخ  انتشار نوبت دوم: ۱۳۹۷/۱۱/۲۴ 
علی فضلی - رئیس ثبت اسناد و امالک بیرجند

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک بیرجند

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

برای رای شماره ۱۳۹۷۶۰۳۰۸۰۰۱۰۰۵۲۴۴ - ۱۳۹۷/۱۱/۰۲ هیئت اول/ دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجند تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم طاهره میزانی 
فرزند محمدعلی به شماره شناسنامه ۶۳۴ صادره از بیرجند و شماره ملی ۰۶۵۱۷۲۱۷۲۵ نسبت به ششدانگ یکباب منزل به مساحت 
۸۸/۱۴ مترمربع قسمتی از پالک ۲۰۸۹ فرعی از ۲۴۷- اصلی بخش ۲ بیرجند از محل مالکیت مشاعی متقاضی محرز گردیده است 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ 
رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای 

مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد 
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۳۹۷/۱۱/۷ تاریخ  انتشار نوبت دوم: ۱۳۹۷/۱۱/۲۴ 
علی فضلی - رئیس ثبت اسناد و امالک بیرجند

آگهی دعوت برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه انجمن صنفی 
کارگران ساختمانی شهرستان بیرجند

در اجرای مقررات اساسنامه انجمن صنفی کارگران ساختمانی از کلیه اعضای 
محترم انجمن دعوت می شود در مجمع عمومی عادی انجمن که روز پنجشنبه 
مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ساعت ۹ صبح در محل حسینیه امام جعفر صادق )ع(  واقع 

در فلکه اول سجادشهر برگزار می گردد، شرکت فرمایند.
دستور جلسه: ۱- استماع گزارش عملکرد هیئت مدیره و بازرس ۲- برگزاری 

انتخابات بازرسان اصلی و علی البدل 
ضمنا متقاضیان عضویت در سمت بازرسی انجمن تقاضای کتبی به انضمام  کپی 
شناسنامه، کارت ملی و یک قطعه عکس ۴×۳ را تا یک هفته قبل از برگزاری مجمع 
به دبیرخانه انجمن صنفی واقع در بلوار شهید صیاد شیرازی جنب بیمه آسیا- بلوک 

۹۲ تحویل دهند. 
هیئت مدیره انجمن صنفی کارگران ساختمانی بیرجند

صاحبان محترم خودرو 
فیش عوارض شهرداری

رایگــان
از دفتر پیشخوان خدمات دولت
صبح  وعصر دریافت نمایید.
بین پاسداران ۵ و ۷ - چمنی

3242   3242

نیازمنـدیم
به دو نفر خانم 

آشنایی کامل به کامپیوتر 
و اینترنت )یک شیفت( 

برای دفتر پیشخوان 
خدمات دولت نیازمندیم.

بین پاسداران ۵ و ۷ 
 باهنر غربی  

۰۹۱۵۵۶۱۴۳۲۰ - چمنی

صاحبان محترم مشاغل 
مهلت گزارش مالیات فصلی

فقط همین هفته
مرکز تخصصی بیمه و مالیات
دفتر پیشخوان خدمات دولت
بین پاسداران ۵ و ۷ - چمنی

3242  3242
)صبح و عصر(

حمل تخصصی اثاثیه منزل 
با کادری مجرب و ماهر

جابجایی اثاثیه منزل و اداری
 با کامیون ایسوزو اتاق بزرگ 

و پتودار
عبدالهی:
 0۹15۳۶185۴۶ 
0۹15۶0085۴۶

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

0۹155۶۳200۹
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آغاز طرح واکسیناسیون تکمیلی فلج اطفال از دیروز
طرح واکسیناسیون تکمیلی فلج اطفال در خراسان جنوبی از دیروز آغاز شد. مدیر بیماری های معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی 
بیرجند گفت: ایمن سازی تکمیلی فلج اطفال سال 2019 میالدی در دو نوبت از 6 تا 9 بهمن و 4 تا 7 اسفند 97 برای کودکان زیر 5 
باسالم دزدهای خدانشناس چند روز پیش 2 میلیون به سال استان انجام می شود. شایسته افزود: تمامی متولدان 6 بهمن 92 تا 7 اسفند 97 واکسن خوراکی فلج اطفال را دریافت می کنند.

من ضرر زدند تمام سیم ها و کابلهای برق خانه ام در 
شهرک چهکند بیرجند را که در حال بنایی بود ازداخل 
لوله های برق سرقت کردند به کالنتری حاجی آباد 
اطالع دادم هنوز متاسفانه کسی دستگیر نشده و این 
سرقت ها روز به روز داره بیشتر میشه اگه جلوی این 
افرادگرفته نشود دو روز دیگه زن و بچه های ما در خانه 
امنیت نخواهند داشت نیروی انتظامی همانطورکه مقام 

معظم رهبری فرمودند بایدحافظ جان ومال مردم باشد
915...692
باسالم چرا نمایندگان ولی فقیه و امام جمعه نماز باران 

برگزار نمی کنند تارحمت الهی نازل شود
915...349
با سالم، می خواستم از شهرداری بپرسم، آیا خیابان 
بهمن )شهرک27تیر( هنوز جزو شهر نشده؟چون هیچ 
گونه نظافتی در این منطقه انجام نمی شود،  )مخصوصا 

انتهای خیابان نصر( لطفا پیگیری شود.
915...133
سالم. بخاطر دردپهلو به بیمارستان ... مراجعه کردم 
اما متاسفانه دکتر سونوگرافی نتونست سنگ کلیه 7 

میلیمتری رو تشخیص بده ، جای تاسف دارد
915...300
با سالم خدمت آوا. گالیه ای دارم از مسئوالن برگزار 
کننده مسابقات خانه های ورزشی روستایی عشایری 
در شهرستان ... .اینجانب یکی از سرپرستان تیم ها 
هستم که به شدت از نحوه پذیرش، اسکان، رفت و 
آمد، امنیت، پذیرایی، نبود امکانات ورزشی، عملکرد 
شهرستان  غیره  و  اورژانس  نبود  داوری،  ضعیف 
میزبان ناراضی هستم که تعدادی از بچه های روستا 
را به بهانه مسابقات کنار هم جمع می نمایند و جز 
زیر 1۸  نوجوان  ورزشکار  روحیه  دار کردن  خدشه 
سال چیز دیگری به چشم نمی آمد! از مسئوالن 
محترم ورزشی استان تقاضا دارم لطفاً از این به بعد 
شهرستان هایی که گنجایش و ظرفیت میزبانی و 
اخالقی اینگونه مسابقات را ندارند را به عنوان برگزار 
کننده انتخاب ننمایند. از مهمان نوازی مردم این 

شهرستان کمال تشکر را دارم!
915...610
با سالم وخسته نباشید خدمت شما که پیام رسان 
مردم به مسئوالن هستید شهرداری سالیانه از مردم 
پول بابت آسفالت خیابونا میگیره خیابان ایثار 10 
واقع در منطقه بلوار جوادیه سرکوچه هیچ پلی نداره 
که ماشین ها از کوچه به راحتی رد بشوند هروقت 
از کوچه می خواهیم بیاییم بیرون ماشین میفته تو 
جوب و جلوبندی و الستیک های ماشین داغون 
میشه شهردار عزیز بیا یک فکری به حال ما بکن 
حاال چون اینجا شمال شهر و  وضعیت اقتصادی 
ضعیف تره بی خیال نشو بخدا ما هم انسانیم ما هم 
اندازه مردمی که در مدرس و معلم زندگی میکنن 
مالیات تقدیم شما می کنیم جدی بگیرین بیایین 

خودتون بازدید کنید. با تشکر
919...403
و  راهنمایی  محترم  پرسنل  و  همکاران  بر  سالم 
رانندگی خداقوت فقط بعضی همکاران شما سخت 
می گیرند اگر یکم مهربانی و تذکر را چاشنی کار 
خود نمایند عالی می شود این دفعه که پالک خودرو 
را بر نداشتم ولی سعی کردم دفعه بعد فیلم بگیرم 
بلوار پیامبر اعظم)ص( می رفتیم سرعت بود 60 خود 
ماشین پلیس ۸0 می رفت ما هم سریع کردیم پشت 
سر گفتیم هر جا گرفتند می گیم پشت سر شما 

قانون رعایت می کردیم
ارسالی به تلگرام آوا
شهرداری محترم و ادارات مربوطه محترم ما اهالی و 
ساکنین خیابان شکوفه و سنبل با این همه جمعیت 
و خانوار و واحد آپارتمان خواستار یک فضای سبز 
کوچک هستیم این همه زمین خالی و رها شده یکی 
به بچه ها و بازی آنها نمی رسد خسته شدیم از 
این همه گرد و خاک و زمین های رها شده انتهای 
خیابان شکوفه که محل تخلیه نخاله ساختمانی شده 

است لطفا پیگیری کنید
ارسالی به تلگرام آوا
آوای گرامی حرف دل ما نیروهای شهرداری را به گوش 
آقای شهردار برسانید که چرا 7 ماه معوقه  اضافه کار 
کارگران را که از سال گذشته می باشد پرداخت نمی شود
915...235
سالم. وزارت صمت داره در ابالغ به گمرکات جهت 
ترخیص خودروها تعلل می کند.این همه حق کشی 
وسکوت... پیگیری کنید تا حقوق مان بیشتر پایمال 
نشود . در آستانه چهل سالگی انقالب یادمان باشد که 

ملک بر کفر می چرخد و برظلم نه.
ارسالی به تلگرام آوا
مسئولین استانی محترم کمی به فکر شادی و اسباب 
سرگرمی برای جوانان و خانواده ها باشید ما در استانی 
هستم با یک عالمه صنایع دستی و غذاهای محلی 
جشنواره برگزار کنید، بازارچه برپا کنید. برای مناسبت 
داشته  مسابقه  باشیم.  داشته  جشن  مختلف  های 
داخل  نیست  خبری  هیچ  شدیم  خسته  بابا  باشیم 
شهر و استانمون... شهر رو درست کنید با گلکاری و 

درختکاری و نقاشی دیواری و نورپردازی و...
ارسالی به تلگرام آوا
پزشکان  کار  روی  باشه  داشته  نظارت  نفر  یک 
اورژانس 2 هفته پیش مامانم حالش بد شده بردیم... 
آقای دکتر دارو نوشتند رفتیم داروخانه میگه ثبت 
نیست رفتیم دکتر می فرمایند حواسشون نبوده برای 
یک بیمار 12 ساله نوشتند به همین راحتی... دوباره 
یک هفته پیش رفتیم بستری ... بعضی از پرستاران 
این  کنند  نمی  رسیدگی  و  ندارند  خوب  برخورد 
صحبت هایی که هست حق به جانب نیستم خیلی 
از پزشکان دقیق و پرستاران دلسوز هستند فقط اگر 

نظارتی باشد ممنون می شویم
ارسالی به تلگرام آوا

پیام شما

پیام شما

تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583
سامانه پیام کوتاه : 3000272424

سید حسین اصغری مبارز دوران انقالب- پیروزی و اقتدار 
انقالب اسالمی ایران با رهبری خردمندانه بنیانگذار فقید آن 
امام خمینی)ره( مرهون و حاصل ایثارگری، رشادت و شهادت 
تک تک عزیزانی بود که با عشق به اسالم و وطن قیام کردند. 
حضور یکپارچه و گسترده همه ملت از همه اقشار،گروه ها، 
احزاب، زن و مرد تحت زعامت ولی امر خودشان تعیین کننده 
با نظام و  افرادی زندگی خودشان را  و سرنوشت ساز بود. 
انقالب آغاز کردند و بر این پیمان پایدار ماندند و متاسفانه 
جمعیتی بعد از 40 سال همان ابتدا و گاه بین راه بریدند و 
از قافله عقب ماندند و مسیری غیر از اهداف انقالب، امام و 
والیت را انتخاب کردند، همیشه همین طور بوده اند در انقالب 

مهم، ماندن است نه بودن.

 اولین تظاهراتی که دو شهید تقدیم انقالب کرد

با   57 سال  ایران  شهرهای  سایر  همانند  بیرجند  شهر   
انجام شعارنویسی، پخش اعالمیه ، اعترضات و تظاهرات 
روحانیت،  نقش  گرفت.  خود  به  دیگری  هوای  و  حال 
ورزشکاران،  دانشجویان،  آموزان،  دانش  نوجوانان، جوانان، 
کسبه، اصناف و همه اقشار چشمگیر بود. روز هفتم بهمن  
1357 بزرگترین، گسترده ترین و خونین ترین تظاهرات و 
راهپیمایی دوران انقالب اسالمی در بیرجند رقم خورد. این 
جمعیت را بیرجند به خود ندیده بود، جمعیت زیادی با برنامه 
ریزی و اطالع رسانی قبلی متحد و منسجم در راهپیمایی 
شرکت کردند و اولین تظاهراتی بود که دو شهید و چندین 

مجروح و جانباز تقدیم انقالب گردید. 
اما در روز 6 بهمن جوانان و مبارزان انقالبی تدارک برای هر 

چه باشکوه تر برگزاری این تظاهرات را می دیدند.
روز 6 بهمن ماه 57 ساعت 2 عصر مرحوم “محمد ربانی” 
فرزند “آیت ا... اربابی” آمد  در  مغازه ما که در و پنجره سازی 
آقای “ترشابی” بود و جنب مصلی قرار داشت و گفت برای 
تظاهرات فردا 7 بهمن یک پارچه نوشته بزرگ حدود 5*2/5 
از امام نقاشی کرده ایم و قصد داریم جلوی مردم حرکت 
 دهیم می خواهم شما یک چهارچوب فلزی برایش بسازید و

یک گاری چرخدار برای حملش آماده کنید که در مسیر 
جلوی تظاهرات باشد. به همراه پسر عمویم از عصر شروع 
کردیم به ساخت که تا حدود 1 نیمه شب به طول انجامید 
چون آن شب ها پاسبان ها و اطالعات شهربانی گشت می 
زدند. چند دفعه مراجعه کردند که شما چکار  می کنید گفتیم 
سفارش در و پنجره داریم و صبح زود آن را منتقل کردیم به 
مسجد جامع پایین شهر . ایشان گفت: این تمثال را از مسجد 
جامع در طول مسیر تا میدان امام و نزدیک بازار سرپوش حمل 

می کردیم تا اینکه تیر اندازی شد.

 بیشتر بچه های ورزشکار  به عنوان نیروی 
حفاظت اطراف راهپیمایی انتخاب شدند

ساعت 6/30 صبح رفتم مسجد جامع پایین شهر، جمعیت 
زیادی از زن و مرد آمده بودند ابتدا رفتیم داخل مسجد و 
یکی از روحانیان که فکر می کنم مرحوم حجت االسالم 
حاجی آبادی بودند سخنرانی کردند در رابطه با خیانت ها 
و جنایاتی که در کشور و بیرجند توسط عوامل رژیم صورت 
می گیرد. آنجا مسیر راهپیمایی را مشخص کردند از کوچه 
بغل حمام صدف و کوچه قند و شکر به طرف خیابان اسدی  
)شهید مطهری( سپس فلکه خوسف از آنجا خیابان فرح یا 

کشمان )آیت ا... طالقانی( مسیر بعدی میدان کوروش )ابوذر 
فعلی( میدان نزاری )شهدا فعلی( خیابان نزاری )میدان ششم 
بهمن( امام فعلی ، خیابان محمدرضا شاه )جمهوری اسالمی 
فعلی( و سه راه اسدی و خاتمه راهپیمایی مسجد آیت ا... 
آیتی واقع در خیابان اسدی مشخص شد. آمدیم در مسجد 
 تعدادی از دوستان جلوی مغازه نجاری مرحوم حسین نژاد

 داشتند تابلوی چوبی برای نصب عکس های امام تهیه می 
کردند و تعدادی از عکس ها را با سریشم می چسباندند و بین 

افراد مشخص آقایان و خانم ها توزیع می کردند. 
مرحوم ولی دادرس تعدادی از بچه ها که بیشتر ورزشکار 
اطراف  حفاظت  نیروی  عنوان  به  تا  برگزیدند  را  بودند 
راهپیمایان مواظب باشند و پارچه های سفیدی را آماده کرده 
بودند روی آن نوشته بودند انتظامات که با سنجاق به بازو می 
زدند. از آن جمله افراد من بودم بعد از توجیه و صحبت های 
ابتدایی جمعیت آماده راهپیمایی شد. بعد از تمثال رهبر کبیر 
انقالب روحانیان قرار داشتند که از آن جمله آیت ا.. ربانی 

بودند پشت سر آقایان بانوان قرار داشتند.
 بین آقایان و بانوان گروهی از جوانان با قالب کردن دست 
ها به همدیگر فاصله برقرار کردند و پشت سر بانوان نیز 

تعدادی بچه های انتظامات قرار داشتند. در  بیمارستان علم 
)امام رضا )ع((  فعلی نیز مسئولیت داشتم اجازه ندهم کسی 
بودند که  نموده  وارد شود و درخواست هم  بیمارستان  به 
تظاهر کنندگان به خاطر اینکه مزاحمت برای بیماران ایجاد 
نشود شعار ندهند. مسیر بعدی جلوی کوچه ژاندارمری واقع 
در خیابان شهدا کوچه بغل مخابرات بود که مستقر شوم تا 
جمعیت کاماًل به طرف میدان نزاری رسید من بروم و اجازه 

ندهم  بچه ها به طرف در  ژاندارمری بروند.

 اخطار افسر ژاندارمری برای
 شعار ندادن علیه شاه!

جمعیت با نظم خاصی به راه افتاد. از مسیر کوچه منزل 
آیت ا... عارفی کوچه قند و شکر وارد خیابان اسدی شدند  
و به طرف فلکه خوسف رفتند شعارها مشخص شده بود و 
در آخر هر شعار چند مرتبه مرگ بر شاه گفته می شد. از 
مسیر خیابان کشمان و میدان کورش و ابوذر به طرف خیابان 

نزاری و میدان نزاری سیل جمعیت روان بود. 

طبق  بود  رسیده  نزاری  مقبره  نزدیک  به  جمعیت  ابتدا 
مسئولیتی که به من محول شده بود جلوی کوچه ژاندارمری 
رو به جمعیت و پشت به ژاندارم ها ایستاده بودم. ابتدای 
کوچه که مربوط به ژاندارمری بود تعدادی سرباز و گروهبان 
با اسلحه ژ3 مستقر بودند جلوی ایشان سیم خاردار کشیده 
شده بود. شعارها با مشت های گره کرده ادامه داشت. در 
من  سر  پشت  که  ژاندارمری  سرگرد  یک  هنگام  همین 
روبروی در ژاندارمری و پشت نرده های مخابرات به یک 
تویوتا کرونا آبی رنگ تکیه داده بود و کلتی به کمرش بسته 
بود صدایم کرد، به طرفش رفتم گفت تعدادی شعارهای 
زشت می دهند بگو شعار ندهند که نیروها عصبانی هستند 
از  نفر  الی 200  گروهی حدود 100  نیاید،  پیش  مشکلی 
میدان کوروش به طرف ما می آمدند، ضمن اینکه پا به 
زمین می کوبیدند شعار مرگ بر شاه، مرگ بر شاه را 5 
دفعه تکرار می کردند. من از پیاده رو خودم را به نزدیک 
 این جمعیت رساندم اشاره کردم شعار مرگ بر شاه ندهند.

شروع تیراندازی ها
هنوز چند قدم به طرف در مخابرات و میدان نزاری برنداشته 

بودم که یک دفعه همان جمعیت شعارهای مرگ بر شاه 
کردند  تکرار  بلند  صدای  با  کرده  گره  های  مشت  با  را 
برگشتم پشت سرم را نگاه کردم دیدم همان افسری که 
با من صحبت کرده بود جای قبلی من ایستاده در حالی که 
کلت را با دست راستش گرفته به سوی جمعیت روبروی 
از  ژاندارمرها  هنگام  همین  در  کرد  می  شلیک  خودش 
آن  روبروی کوچه  کردند  تیراندازی هوایی می  بام  پشت 
طرف خیابان یک کابین زرد رنگ دکه تلفن کنار جوی آب 
قرار داشت کنار پیاده رو یک مغازه تجاری  و منزلی بود 
که جمعیت زیادی وارد آن منزل شدند ما فرار کردیم به 
 طرف میدان نزاری تعدادی از بچه ها توی جوی آب افتادند،

بعضی خوابیده بودند، تعدادی از کوچه بغل دارایی و ثبت و 
اسناد فعلی فرار کردند  و آنجا دبستان ماندانا بود که تعدادی 
وارد آن و منازل اطراف شدند بعدها متوجه شدیم که براثر 
همین تیراندازی شهید سندروس تیر خورد و به شهادت رسید. 
از جمله  و مجروح شدند  تیر خوردند  دیگر هم  نفر  چند 
ورزشکار فوتبال حسین قهوه چی بود که تیر به شکمش 
خورده بود و مجروح و به درجه جانبازی نایل آمد. جمعیت 

از  تعدادی  برگشتند  ابوذر  میدان  طرف  به  دوباره  زیادی 
ابوذر  به میدان  تعدادی  رفتند.  النبی )ص(  کوچه مسجد 
منزل مجاور  داخل  به  بانوان  از  تعدادی  و سایر مسیرها 
بستند  را  رفتند و درب  قرار داشت  اکبرپور  مغازه مرحوم 
به سمت  رو  نزاری  میدان  از جوانان وسط  تعدادی  و  ما 
ژاندارم ها که مسلح به طرف ما می آمدند ایستاده بودیم 
و با مشت های گره کرده شعار می دادیم در همین موقع 
به سمت دست چپم نگاه کردم  و دیدم از کوچه دارایی 
سمت پادگان نیروهای ارتشی مسلح به طرف ما می آیند 
بچه ها گفتند فرار کنیم ما به طرف خیابان نزاری و میدان 
از  امام )ره( رفتیم در همین حین تیراندازی شد تعدادی 
جمعیت آقایان نیز در محوطه که جنب بنگاه اتومبیل آقای 
بلبلی قرار داشت وارد شده بودند که براثر تیراندازی شهید 
سورگی به شهادت رسید ) دو روز بعد نیز به همراه جمعیتی 
از مردم برای تشییع جنازه به روستای سورگ رفتیم( و به 
درمنزلی که بانوان بودند و مغازه آقای اکبرپور تیراندازی 
کردند که هنوز اثرات آن باقی است بچه ها از کوچه های 
مسیر خیابان خاکی )منتظری فعلی( و سینما پارس )بهمن 

فعلی( فرار کردند و تعدادی به طرف میدان امام رفتند.

 پایان جمعه خونین بیرجند 
 با مقاومت جوان ها

ما و تعدادی از جوانان جلوی چلوکبابی مدائن و مقبره حکیم 
نزاری در حالی که از ارتشیان و نیروهای ژاندارمری در میدان 
نزاری )شهدا( مستقر بودند به طرف شان شعار می دادیم و 
پراکنده نشدیم چندین گاز اشک آور شلیک کردند که چون 
سرازیری بود به طرف خودشان پرت کردیم بعد از برخوردهای 
شدید از مسیر کوچه بغل سینما به طرف خیابان خاکی کوچه 
چهاردرخت رفتیم. جلوی مسجد آیت ا... آیتی الستیکی که از 
قبل تهیه شده بود را آتش زدیم و روز  خونین انقالب در بیرجند 
با دو شهید و چند مجروح به پایان رسید و زمینه تظاهرات 
روزهای بعد خصوصا 21 و 22 بهمن را فراهم ساخت که در 
همان روزها به آن اشاره خواهم نمود.هنوز خیلی از آن بچه ها 
با همان دیدگاه ها و بدون هیچ توقع و خواسته ای بر مرام و 
عقیده شان پایدار و پایبند مانده و اجازه نداده اند سر سفره ای 
که بعضا گسترده اند برای گروکشی بنشینند اما جا دارد هر چند 

سالی یادی و نامی از ایشان به میان آید.

7 بهمن روز بزرگ و خونین انقالب دربیرجند          
نت

نتر
س:ای

عک
روزنامه آوا سالم تو رو خدا پیام منو چاپ کن شاید 
این ادارات و ارگان ها به فکر بیفتند سال داره تمام 
میشه یک عملکرد و گزارش کار بدن ما ببینیم چه کار 
کردن و چه دارند مثال دانشگاه علوم پزشکی چه تعداد 
بیمارستان ساخته و نوبت دهی چه جوریه. اداره کل 
اوقاف چه بقاعی و کجا بازسازی داشته و چه برنامه 
هایی دارند. اداره کل امور مالیاتی چه مبلغ مالیات 
گرفتند و مودیان کمک کردند و چه رتبه ای دارند و....
ارسالی به تلگرام آوا

با سالم و عرض ادب و با تقدیر و تشکر از رسانه 
مردم نهاد که چهارشنبه جلسه ای در مکان مقدس 
و  کرد  برگزار  نهبندان  )ع(  حسین  امام  مسجد 
باغیرت  و  فهیم  مردم  تا  کردند  فراهم  شرایطی 
از  را  و خواسته های خودشان  نهبندان حرف دل 
طریق آن رسانه مردمی به گوش مسئوالن استانی 
و شهروندان برسانند. و ان شاءا... بدون کم و زیاد در 
وقت مقرر منعکس گردد.لذا الزم می دانیم نکاتی را 
در این خصوص به سمع معتمدین ، فرهیختگان ، 
روشنفکران ، سرمایه گذاران، نماز گزاران و مسئوالن 
استان و شهرستان جهت رفع مشکالت و کاستی 
ها اشاره ای داشته باشیم.در جلسه به نکاتی توسط 
یکی از سرمایه گذاران محترم اشاره شد که واقعا 
 ... است  انقالبی شهر  و  فهیم  مردم  اکثر  خواسته 
سخن اول اینکه انتقادی از حوزه معاونت سیاسی 
نمودند که چرا اطالع رسانی خوبی صورت نگرفته 
تا مردم بیشتر حضور پیدا می کردند، خواسته ها و 
مشکالت شان را می گفتند که در جواب ، معاونت 
سیاسی فرمانداری گفتند هم از شبکه های مجازی 
و هم از بلندگوی مساجد اعالم شده حال جای این 
سوال است که چرا مردم حضور کمرنگی داشته اند 
....در حالی که آن بزرگوار کنایه ای هم به مسائل 
سیاسی شهر زد که الحق خواسته تمام معتمدین بود 
که طی چند سال گذشته شما مسائل اصلی رها کرده 
و به مسائل فرعی )بازیهای سیاسی را رواج دادید ( 
 پرداختید پس این مباحث مصداق آن است که مردم 
بدیهی  نکردند  پیدا  رسانی حضور  اطالع  علیرغم 
از عملکرد حوزه سیاسی خسته به نظر می  است 
رسند و باید تحول ایجاد شود تا جلساتی که تنظیم 
می کنند، مردم حضور چشم گیری پیدا کنند این 
موارد دور از لطف نیست که در زمان ورود استاندار  
مردم  جلسات  در  شرکت  و  نهبندان  به  محترم 
اعتراض خود را اعالم نمودند که چرا تمام اعضای 
ستاد انتخاباتی دکتر روحانی دعوت و بقیه معتمدین 
و نخبگان و سرمایه گذاران شهر غایب باشند در 
حالی که بیشترین ریزش رای در نهبندان صندوق 
آن ستاد است. جای سوال است چرا این اتفاق افتاد 
اوال مردم حق انتخاب دارند. )مردم ساالری دینی(  
ثانیا تعدادی افراد در ستاد فعالیت داشتند که مردم از 
عملکردشان ناراضی و ناراحت بودند حال این چنین 
چینشی از حوزه سیاسی فرمانداری باعث تنش و چند 
دستگی شده که می بایست تدابیری توسط استاندار 
محترم اندیشیده شود تا در آینده چنین اتفاقی حاصل 
نشود و دیوار بی اعتمادی بین مردم برداشته شود، تا 
در جلسات حضور چشم گیری داشته باشند.الزم به 
ذکر است علت اصلی عقب ماندگی نهبندان ضعف 
مدیریت و حاکمیت باندبازی و سیاسی کاری برخی 
مسئوالن در این شهرستان مظلوم و نجیب است. به 
امید نهبندان مترقی و عاری از فضای سیاسی و باندی.

جمعی از معتمدین و نماز گزاران 
مسجد امام حسین )ع(

سالم همشهریان عزیز،پیشنهادی به ذهنم رسید که 
عنوان می کنم، انشاءا... که مدیران و افراد صاحب 
قرار  عموم  توجه  مورد  و  دهند  قرار  نظر  مد  نظر 
گیرد،حال که شهرداری محترم و شهردار و معاونان 
خوش فکر ایشان سعی در احیای قسمتی از اراضی 
پادگان قدیم بیرجند در جهت احداث باغ ملی و میدان 
بزرگ اجتماعات شهر را دارند،به نظر بنده می شود در 
قسمتی از اراضی پادگان واقع در مابین خیابان صیاد 
تا سه راه معلم مجموعه ای بی نظیر شامل: کتابخانه 
سالن  و  تئاتر  آمفی  شامل  بزرگ شهر  تاالر  ملی، 
های نمایش فیلم جشنواره های ملی و بین المللی و 
همچنین موزه هنرهای معاصر احداث شود.همجواری 
موزه  شهر،  بزرگ  تاالر  مجموعه  ملی،  کتابخانه 
هنرهای معاصر  با  باغ ملی و میدان بزرگ اجتماعات 
می تواند اتفاق فرهنگی بی نظیری را در بیرجند رقم 
بزند، نگران ترافیک هم نباشید چون در داخل همین 
فضا می شود پارکینگ های بزرگی را تعبیه کرد، در 

صورت امکان عزیزان نظرات خود را ارائه دهند
ارسالی به تلگرام آوا

بعد از زلزله 1376در قالب طرح تجمیع روستاها ما 
را در روستای آهنگران زیرکوه ساکن کردند که این 
موضوع سبب بیکاری اهالی شد چون هیچ کار و 
منبع درآمدی نداریم و تنها منبع درآمد ما دامداری 
خشکسالی  جمعیت،  تراکم  اثر  بر  هم  آن  که  بود 
و فشار بیش از حد به مراتع از بین رفته است. از 
سوی دیگر اغلب افراد تحصیل کرده روستا بیکار 
و بسیاری از خانواده ها جزو مددجویان کمیته امداد 
که  طریقی  هر  به  مسئوالن  هستند.  بهزیستی   و 

می توانند به داد مردم این روستا برسند.
ارسالی به تلگرام آوا

آن  حتی  و  متکدیان  بیرجند،  آرامستان  مسئوالن 
هایی را که از چهره شان مشخص است معتادند و از 
مردم طلب پول یا با بی ادبی ظرف پذیرایی را خالی 

می کنند، جمع آوری کنند.
ارسالی به تلگرام آوا

از مردم، برای مردم، توسط خود مردم 
دست های کوچک کودکانی که از موهبت پدر محرومند و دل های خسته نیازمندانی 
که از شدت نجابت هرگز لب به شکوه نمی گشایند هر روز و هر لحظه در انتظار یاری 
پاک و پربرکت شماست. تعداد خانواده های تحت حمایت: 500 خانواده شهری، 1390 

خانواده روستایی، 163 نفر یتیم نیازمند

مرکز نیکوکاری جواد االئمه )ع( بیرجند

شماره حساب مرکز نزد بانک ملی: 0109831823009 
شماره کارت مجازی: 6037991899549160

پرداخت از طریق شماره گیری تلفن همراه: # 4518*8877*  

آدرس: موسی بن جعفر )ع( 5 )صمدی 8(  داخل صحن مسجد جواد االئمه )ع(  
 09151631855 -  32313472 056- طاهری

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.

32227177- 09155618482  موسسه خیریه هیئت ابوالفضلی

جگر،  سیرابی،  گوشت داغ،  قلوه و دلبندی
همه روزه: صبح از ساعت ۶ تا ۲ بعدازظهر 

شب: ساعت ۱۹ تا ۲۳
 ارسال سفارش درب منزل
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کله پزی و جگرکی صداقت



موفقیت و انرژی

شاد زیستن

برای جذب انرژی مثبت، مهربانی 
و بخشش را تمرین کنید

شما  به  که  فردی  به  نسبت  گذشت  و  بخشش 
این  در  که  است  کاری  سخت ترین  زده،  صدمه 
مهم تریِن  از  یکی  اما  می کنید؛  لحاظش  فهرست 
آنهاست. شما دیگر قربانی نیستید و کسی که حقی 
 از شما ضایع کرده، قدرت شما را سلب نکرده است.

افکار انتقام جویی ارتعاش کمی دارند و مانع جذب 
ارتعاش  دارای  بخشش  اما  می شوند،  مثبت  انرژی 
باالیی است. افکار بخشش درباره  شخصی در گذشته 

ارتعاش شما را افزایش می دهد. 
تصادفی به دیگران مهربانی کنید و در پِی عوض آن 
نباشید. هدیه ای هوشمندانه به دوستی که سال هاست 
با او صحبت نکرده اید بفرستید. به دیوار مهربانی، 

پوشاک هدیه کنید.

راه هایی برای داشتن انرژی
 مثبت و شاد بودن

گوش کردن روزانه چند دقیقه موسیقی جذاب، شاد  
وآرام، تاثیر زیادی در کاهش تند مزاجی شما دارد. 
یا این که هر 1 ساعت یک بار، عطر خود را تجدید 
کنید و بوهای خوب استشمام کنید. بعید است شما 
بوی خوب را استشمام کنید و لذت ببرید و لحظاتی 

بعد تند خو و ترش مزاج شوید!
اگر طبع شعر و شاعری هم دارید، بیت های زیبا 
و خاطره انگیز را در ماشین یا روی میز محل کار 
این  از گاهی چشم شما به  تا هر   خود قرار دهید 
نوشته های زیبا بیفتد و ذهن زیبای شما را کمی 
الهام  کننده،  امیدوار  ابیات،  بعضی  بدهد!  قلقلک 
بخش، نیرو ده، هیجان بخش و محرک هستند که 
برای تجدید خاطره و تجدید روحیه در طول روز، 
بسیار حیاتی هستند. بعضی ها نوستالژی باز هستند. 
مثال کارتون بامزی یا پینوکیو، عشق آن ها حتی 
بوده و هست. چه  تا 50 سالگی  از زمان کودکی 
خوب است که شما عروسک های کوچکی از این 
شخصیت های کارتونی یا پرینت تصاویر آن ها را 
بعضا همراه داشته باشید تا در ماشین یا سر کار یا 
خانه یا هر جای دیگر، به طور نا خود آگاه ذهن شما 
و چشم شما، این تصاویر خاطره انگیز را ببیند و خنده 

بر لبان شما بیافتد. 
همواره در ذهن داشته باشید که برای شاد بودن، 
برنامه  باید  زیستن،  شاد  و  مثبت  انرژی  داشتن 
امیدوارانه طراحی کرد و عاشقانه برای نیل به آن 
و  این مسیر غم  فعالیت کرد و حرکت کرد و در 
از  خیلی  نگهداشت.  دور  خود  از  را  منفی  انرژی 
کسانی که مدام از تنش های روزانه و انرژی های 
منفی گله می کنند نمی دانند که عاشقانه زیستن و 

امیدوار بودن، یک هنر است.

خواص درمانی سیاه دانه برای 
درمان بیماری ها و سالمت بدن

مواد معدنی و ویتامین های موجود در سیاه دانه در 
درمان دیابت، سل، بیماری های قلبی و عروقی، کم 
خونی و میگرن مفید است. اسیدهای چرب ضروری 

فراوان موجود در سیاه دانه آن را به نوعی مواد غذایی 
ضد سرطان تبدیل کرده که در حفظ سالمت پوست 
و مو نیز مفید است. همچنین  این دانه خواص بسیار 
زیادی از جمله در درمان سرطان ها، درمان زخم 
معده، نابودی سموم در کبد و نیز تنظیم سیستم 

گوارش بدن دارد.

تخم مرغ ماده ای عالی
 برای درمان موخوره

برای درمان مو خوره یک عدد تخم مرغ را بشکنید 
و زرده آن را جدا کنید، یک قاشق غذا خوری عسل 
و سه قاشق غذا خوری روغن زیتون به آن بیفزایید. 

تمام مواد را به خوبی با هم ترکیب کنید و مخلوط به 
دست آمده را بر روی موی مرطوب استفاده کنید و 
بعد از 30 دقیقه ، با آب بشویید و در آخر موهایتان را 
با شامپو شستشو دهید.همچنین می توانید یک عدد 
تخم مرغ را بشکنید و با یک قاشق آب ترکیب کنید و 

این مخلوط را جایگزین شامپوی خود کنید.

آرتروز مهم ترین 
علت درد زانو

آرتروز می تواند به آرامی در غضروف زانوی شما ایجاد 
شود و اگرچه درد معموال به تدریج بروز می کند، اما 
احتمال درد ناگهانی وجود دارد. این درد صبح و بعد از 

مدت طوالنی بی تحرکی ایجاد می شود.پس از مدتی 
نشستن و سپس بلند شدن، ممکن است درد در پشت 
 زانو داشته باشید. درد ممکن است هنگام باال رفتن از
پله ها یا در طول پیاده روی نیز رخ دهد. عالئم آن 
شامل: ورم و حساسیت، خم شدن و قفل شدن و ایجاد 

صدا می باشد. 

ماسک عسل برای چاقی
 صورت 

شما می توانید ماسک عسل را در خانه خود تهیه کنید. 
1 قاشق چایخوری )5 میلی لیتر( عسل با 1 قاشق چای 
خوری )5 میلی لیتر( پاپایا خرد شده، مخلوط و به گونه 

های خود بزنید و آرام ماساژ دهید. پس از 10 دقیقه، 
صورت خود را با آب گرم شستشو دهید. شما می توانید 
این کار را 3-2 بار در هفته انجام دهید تا بهترین نتایج را 
به دست آورید. )پاپایا یا خربزه درختی میوه  گالبی شکلی  
زخم ها،  درمان  برای  می توان  را  پاپایا  میوه  است. 

جلوگیری از سرطان، تقویت مو و ... استفاده کرد.(

روش های رفع و درمان تیرگی
 زیر چشم ها به طور طبیعی

استرس یکی از دالیل حلقه های تیره است و شما 
این وضع  یا مدیتیشن  یوگا و  انجام  با  توانید  می 
را کاهش دهید. باید مقدار زیادی سبزیجات سبز 

مانند  باشید. غذاهایی  در رژیم غذایی خود داشته 
کرفس، خیار و هندوانه بخورید. همچنین باید هر 
روز مقدار زیادی آب مصرف کنید، تا بدن را مرطوب 
نگه دارید و سموم پاک شوند. کاهش مصرف نمک 
 در رژیم غذایتان، به حذف حلقه های سیاه کمک 

می کند. شما باید هر شب مقدار کافی بخوابید.

مصرف بی رویه مواد قندی )خصوصا قندهای ساده( می تواند زمینه ای جهت بروز برخی از بیماری ها شود. 
مهم ترین آنها بیماری دیابت است که در آن میزان قند خون به صورت کنترل نشده ای باال رفته و منجر به 
بروز عوارض بسیاری می گردد. افراد مبتال به این عارضه باید از مصرف قندهای ساده تا حد امکان خودداری و 
بیشتر از قندهای پیچیده ای چون نان سبوس دار، میوه ها، سبزی ها و حبوبات استفاده نمایند. همچنین مصرف 
زیاد قندها به دلیل قابلیت تبدیل به چربی می تواند موجب افزایش وزن و چاقی شود که خود می تواند زمینه 
بروز بیماری قلبی- عروقی را فراهم آورد. جهت پیشگیری از این عوارض می بایست مصرف کلیه مواد قندی 
پر انرژی مانند انواع نان ها، برنج، قند و شکر، شیرینی و ... را کاهش داد.                                                                                     
  مرکز اطالع رسانی مدیریت غذا معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی بیرجند                                             

دو مساله در مورد گوشت قرمز می تواند بروز سرطان روده بزرگ را زیاد کند. یکی مقدار مصرف گوشت قرمز است و دیگري 
نحوه پخت آن. افرادي که روزانه بیش از 80 تا 90 گرم گوشت قرمز مصرف می کنند در مقایسه با مصرف کمتر از 20 گرم 
در روز، به میزان سی درصد خطر باالتري براي ابتال به سرطان روده بزرگ دارند. بنابراین باید تعادل را در مصرف گوشت 
قرمز رعایت کرد این میزان براي گوشت هاي فرآوري شده مثل سوسیس و کالباس از این هم کمتر است و مصرف بیش 
از 50 گرم از این گوشت ها خطر سرطان روده بزرگ را افزایش می دهد. یک رژیم غذایی حاوي گوشت قرمز زیاد با تغییر 
در ترشح اسیدهاي صفراوي یا با افزایش غلظت آهن مدفوع و تولید رادیکال هاي هیدروکسیل خطر سرطان را افزایش می 
دهد. در مورد نحوه پخت هم، اگر گوشت را در دماي بسیار زیاد آماده کنیم به ویژه در زمان کباب کردن یا درست کردن 
همبرگر، خطر سرطان باالتر می رود.              روابط عمومی معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

گوشت قرمز و نحوه پخت آن موثر در سرطانارتباط قندها با بیماری ها

عادت های روزمره ای که صبح ها دارید چه مثبت و چه منفی 
اغلب روی بقیه روز تأثیر می گذارد. خواب خوب شب یکی از 

مواردی است که کیفیت بقیه روز را رقم می زند. 
به بررسی  6 عادت مثبت که هنگام صبح باعث ایجاد و داشتن 

انرژی مثبت می شود می پردازیم:
از  استفاده  به جای  بگذارید:  کنار  را  تلفن هوشمند خود   .1
تلفن همراه روزنامه های به روز آن دسته که شامل اهداف و 
آرزوهاست، کنار رختخواب تان بگذارید و بخوانید. این تمرین 

کارآمدی برای باال بردن انرژی مثبت است.
2. تفکر: تمرین فکر کردن برای ذهن مثبت است. مطالعات 

نشان می دهد الگوهای تفکر، ذهن ما را بیشتر مولد و متفکر می 
سازد. متفکر تنفس کشیدن و تمرین نفس عمیق برای ذهن و 

جسم مناسب است.
از  3. تمرین تجسم و تصور کردن: تصور، شکل ساده ای 
تصویر ذهنی است، این کار احساس متقابلی را ایجاد می کند 

که این تمرین، قدرتی مثبت برای طول روز است.
4. نوشیدنی های گرم: نوشیدن و خوردن غذاهای گرم عادت 
خوبی است و همچنین چکاندن آبلیمو در چای محرک مناسبی 
برای تقویت متابولیسم و تمیزی دندان و گلو است، همچنین 

هنگام بلعیدن تاثیراتی را روی بدن می گذارد.

5. داشتن رختخواب در موقعیت مناسب :
بی شک می دانید که محل خواب روی کیفیت آن تاثیر مستقیم 
دارد، از طرفی داشتن یک خواب با کیفیت علت اصلی آغاز 
صبحی پر از حس مثبت خواهد بود. تمام هدف این گزینه در این 
جمله خالصه شده بود پس جای خواب خود را در موقعیتی قرار 
دهید که به شما حس آرامش می دهد و با دریافت این انرژی 
مثبت بعد از بیدار شدن از خواب روزی عالی شروع خواهید کرد. 
6. کیفیت غذا خوردن: صبحانه وعده اصلی در طول روز 
است، صبحانه سوخت بدن برای کل روز را فراهم می کند 

و انرژی را باال می برد.

۶ عادت مثبت در هنگام صبح

آیه روز

و به زودی پروردگارت آنقدر به تو عطا خواهد کرد که خشنود شوی.” امیدبخش ترین آیه قرآن است 
و منظور از آن، شفاعت است.” )سوره ضحی/ آیه 5(

سخن روز

کاغذ سفید رو هر چقدر هم تمیز و زیبا باشد کسي قاب نمي گیرد، براي ماندگاري در ذهن باید حرفي 
براي گفتن داشت.  
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  حمل اثاثیه منزل مداحی
با خاور مسقف و کارگر ماهر/ داخل و خارج شهر    

 شهرام  مداحی
۰915  3۶3  3۶47 

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

۰915   ۰5۶   21۰۰  

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

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

سازنــده انــواع کابینــت
 MDF کالسیک و ممبران 
انواع کمد دیواری،
 سرویس خواب،

 میز اداری و کنفرانس 

 093630500۷1 مدیریت: توانا
جمهوری 30 ، سمت مزار شهدا، قلعه

برگ سبز خودروی سواری پژو 
405 به نام حمیدرضا خیاط فرزند 
محمد با کد ملی 0651۷۷9۷82 
به شماره پالک ایران 864-32 
د 28 مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.

کناف، دکوراسیون، بازسازی 
طراحی و مشاوره

09155610111 
 رحیمی

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

و ... با قیمت مناسب    09156633230- برگی

Cinemaferdosi_Birjand :اینستاگرام  @ cinemaferdosi :کانال خبری تلگرام 

مارموز
14:3021:30شروع سانس

دزد و پری 2قانون مورفی
18:152016:15شروع سانس

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

آسفالت )محوطه و پشت بام(
 و  قیـرگونـی

تخریب ساختمان ، سفت کاری 
و ساخت استخر 

09158625402 - 09159654811

دستگاه ساب سیار امیرآبادی زاده
ساب انواع سنگ های مرمر، 

گرانیت، موزائیک و بتن
09156۷06538

برق خورشیدی )22۰-12( ولت
برق جهت چاه ، کفکش ، روشنایی  

باغ و ویال     09151631498

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/ ۰91575۶3875- سعدی

حمل بار و اثاثیه منزل 
باکادری مجرب وماهر

جابجایی تخصصی اثاثیه منزل با کامیون 
بزرگ مسقف پتودار 

مخصوص حمل اثاثیه منزل، 
با کارگران مجرب و ماهر 

درامر جابجایی اثاثیه، 
همراه با تضمین جابجایی 

0915۷2135۷1 - صالحی منش

به یک کارمند بازنشسته جهت 
همکاری با مشاور امالک نیازمندیم.

09301501544
نیرو جهت کار در کارواش 

طهـــران
0915۷605001

در فروشگاه لوازم  یدکی خودرو 
به یک همکار و شراکت در کار 
نیازمندیم. 091582541۷2

یک شرکت تبلیغاتی معتبر جهت 
تکمیل کادر خود نیاز به تعدادی نیرو 

با روابط عمومی باال دارد.
بازاریاب )تلفنی و حضوری( 

 برنامه نویس تلفن همراه
3235۷311 - 09155628902

یک شرکت معتبر پخش 
مواد غذایی به یک مدیر فروش 

خانم با روابط عمومی باال 
و سابقه کار نیازمند است.

322308۷3 - 09365403880 

کار خوب اتفاقی نیست



5
یکشنبه * 7 بهمن 1397* شماره 4274

شبکه برق زمینی شود

اولین بالگرد امدادی هالل احمر استان در راه آشیانه 

 استاندار: حرف مردم شنیده شود

11 طرح عمرانی و زیرساختی دبیرخانه صدای بخش خصوصی راه اندازی می شود

برگزاری آزمون دانشگاه افسری ارتش در بیرجند

صداوسیما-آزمون دانشگاه افسری ارتش جمهوری اسالمی ایران روز  گذشته در سالن میالد بیرجند برگزار شد. مسئول دفتر جذب 
 و عضویابی مرکز آموزشی 04 امام رضا )ع( بیرجند گفت:  در این آزمون که از سوی پادگان آموزشی 04 امام رضا)ع( برگزار شد
 310 داوطلب مرد از سراسر استان در رشته های علوم تجربی، ریاضی، معارف اسالمی، علوم انسانی و ریاضی فیزیک شرکت کردند.

شهردار  بیرجند:

در همایش استانی ستاد چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی مطرح شد:

ارائه آمارهای فضایی و تخیلی، ممنوع!

در بازارچه های مرزی استان اجرا شد: نایب رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی بیرجند:

غالمی- شهردار بیرجند گفت: برخی درخت های 
موجود در حاشیه خیابان  های شهر به دلیل عبور 
شبکه برق هوایی دچار آسیب شده  اند که با اجرای 
شبکه شهری برق زمینی می توان از خطرات 
احتمالی جلوگیری کرد. جاوید افزود: همکاری 
شهرداری و شرکت برق می تواند فصل جدیدی 

از خدمت رسانی به شهروندان را شکل دهد.
وی تصریح کرد: هرچند این اقدام اعتبار زیادی نیاز 
دارد ولی به هر حال کار باید از نقطه ای آغاز شود 
و زمینی شدن شبکه برق ضروری است. شهردار 
بیرجند با اشاره به ضرورت تسریع در زمینی کردن 

شبکه برق گفت: زمینی کردن شبکه برق عالوه بر 
ایمنی بیشتر سبب زیبایی منظره شهری و امکان 
کاشت درختان سایه گستر و با ارتفاع بلند می شود.
وی در بیان مشکالت اجرای شبکه برق  هوایی 
اضافه کرد: در مدیریت جدید شهری و برای حفظ 
ظاهری زیبا و متناسب در منظر شهری یکی از 
اصلی ترین شاخص ها حذف زوائد بصری و ایجاد 
چشم اندازی به دور از آشفتگی است. جاوید یادآور 
شد: شبکه های هوایی برق در داخل بافت شهری 
ترکیب ناهمگونی به وجود می آورد که بدون 
شک از چشم بیننده دور نمی ماند. وی گفت: رشد 

درختان حاشیه معابر و خیابان ها سبب تداخل آن با 
شبکه برق شده و خطرات عدیده ای به وجود می 
آورد.شهردار بیرجند ادامه داد: زمستان در صورت 
بارش برف، شبکه برق به سمت پایین کشیده شده 
و تماس و اصطکاک آن با شاخه و تنه درخت می 
تواند خطرساز باشد.وی گفت: همین مشکل در 
تابستان در اثر گرما اتفاق می افتد که این عامل 
در سالیان اخیر آتش سوزی های متعدد درختان را 
به وجود آورده است. جاوید تصریح کرد: راه حلی 
که ادارات برق در این موارد دنبال می کنند هرس 
شاخه ای درختان بوده که جدا از آسیب به درخت 

سبب از بین رفتن زیبایی آن می شود ضمن اینکه 
در خصوص درختان سوزنی برگ، با هرس شاخه 
های انتهایی عمال رشد درخت متوقف می شود. 

اجرای  را  این مشکالت  راه حل  بهترین  وی 
شبکه های زمینی برق عنوان کرد و گفت: از 
زمانی که شبکه برق خیابان های جمهوری و 
مدرس زمینی شده نه نیازی به هرس غیراصولی 
است.  داده  رخ  ای  حادثه  نه  و  بوده  درختان 
شهردار بیرجند افزود: با توجه به هزینه باالی 
زمان  تا  روشنایی،  های  شبکه  زمینی  اجرای 
نقاط  در  بایست حداقل  آن می  کامل  اجرای 

تماس کابل های هوایی برق با درختان، عایق 
کاری  انجام گیرد تا از بروز خطرات احتمالی 

جلوگیری شود.

نسرین کاری - مدیرعامل جمعیت هالل احمر 
خراسان جنوبی ابراز امیدواری کرد: اولین  بالگرد 
امدادی استان که به دلیل نبود آشیانه به تاخیر 
در دهه فجر  استانداری  با حمایت  بود  افتاده 
مستقر  شود.  محمد رحیم شهریاری افزود: با 

پیگیری های انجام شده این آشیانه حدود 1۲ 
میلیارد تومان هزینه الزم دارد که امسال یک 
یافته  استانداری تخصیص  میلیارد آن توسط 
است و  ارزش بالگرد هم 4 میلیون دالر است.

با اصحاب رسانه در   وی در نشست خبری 
انقالب  پیروزی  سالگرد  چهلمین  آستانه 
اسالمی عنوان کرد:  تالش می کنیم در هالل 
احمر در   زمینه کاهش حوادث و تسکین آالم 

بشری مثمر  باشیم.
وی  با بیان اینکه ساختمان امدادی هالل احمر 
شهرستان سرایان چند سالی است که شروع 
شده، افزود:  با پیگیری که در اردیبهشت  انجام 
شد این ساختمان به هزینه یک میلیارد و ۲۵0 

میلیون تومان به بهره برداری می رسد. 

کودکان »ذکری« و »گل نی« 
صاحب زمین بازی می شوند

و  ذکری  روستاهای  کودکان  شد:  یادآور  وی 
گل نی به دلیل نبود زمین بازی دچار مشکالت 
پوستی شده بودند که در همین راستا دو زمین 
در  که  شده  جانمایی  مناسب  سرپناه  با  بازی 
ریال  میلیون  اعتبار ۷00  با  امسال  فجر  دهه 
یادآور شد:  بهره برداری می رسد. شهریاری  به 
و  نجات  خودوری  روزها 3  این  در  همچنین 
امدادی تیپ ۲ به ارزش 4۵ میلیارد ریال تحویل 
حوادث  بیشترین  که  نیازمند  های   شهرستان 

جاده را دارند، خواهد شد. وی ادامه داد: جوانان 
داوطلب هالل احمر به مناطق سربیشه و درمیان 
و نهبندان طی 4 کاروان سالمت اعزام می شوند. 

برگزاری مانور بهداشت و درمان 
در مناطق کم برخوردار بیرجند

شهریاری همچنین از برنامه بهداشت و درمان 
 اضطراری با همکاری سه استان خراسان  جنوبی ،

رضوی و شمالی  خبر داد  و افزود: ما میزبان این 
برنامه هستیم و در مناطق کم برخوردار چون 
دهلکوه و موسی بن جعفر )ع( به مدت دو روز 

مردم  رایگان  ویزیت می شوند.
وی عنوان کرد: بیماران توسط معتمدان محل 

معرفی می شوند و در این طرح که در شرق 
کشور اولین بار اجرا می شود پزشک عمومی، 
در  امدادگران  و  بیهوشی،تکنسین  متخصص 
چادر و بیمارستان صحرایی به ارائه خدمات می 
پردازند. مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان 
یادآور شد: این طرح در روز 13 و 14 بهمن انجام 
خواهد شد و  حدود 400 نفر از هم استانی ها 
از آن بهره مند خواهند شد. شهریاری از توزیع  
بسته های حمایتی مادران باردار به ارزش ۲۵0 
میلیون تومان در سربیشه خبر داد و افزود: این 
طرح با  پیگیری هالل احمر استان و همکاری 
فروشگاه رفاه و یونسکو در قالب ۷۵0 بسته دیگر 
به ارزش یک میلیارد تومان ادامه پیدا خواهد کرد.

 استاندار خراسان جنوبی گفت: در مقطع کنونی 
باشد و حرف  داریم که گوش ها شنوا  تاکید 
های مردم شنیده شود. معتمدیان روز گذشته 
در همایش استانی ستاد چهلمین سالگرد پیروزی 
انقالب اسالمی افزود: مردم هم امید داشته باشند 
که مدیران آنها به دنبال رفع مشکالت هستند و 
با برنامه ریزی های انجام شده امیدواریم شاهد 
مسئوالن  و  مردم  بین  اعتماد  و  رضایتمندی 
باشیم.وی بیان کرد: اعتماد بخشی به جامعه 
از اولویت هایی است که حتما باید در دستور 
گیرد.  قرار  اجرایی  مختلف  های  دستگاه  کار 
استاندارگفت: گزارش دستاوردهای چهل ساله 
نظام از طریق رسانه ها و مصاحبه با آنها به مردم 
ارائه شود و گزارش ها شکل اقناعی، صادقانه، 
اقشار  دقیق، ملموس و قابل فهم برای همه 

جامعه داشته باشد.

مسئوالن با مردم ارتباط 
مستقیم داشته  باشند

وی با تاکید بر اینکه از ارائه آمارهای طوالنی 
شنیدن  حوصله  مردم  افزود:  شود،  خودداری 
ما  ندارند و گزارش های  را  آمارهای طوالنی 
باشد و تالش شود  باید قابل فهم و منطقی 
اثر اطالع رسانی و ارائه آمار در کیفیت زندگی 
و  باشد  ملموس  کامال  بوده،  مشخص  مردم 
باشد. نداشته  تخیلی  و  فضایی  شکل  آمارها 
معتمدیان اظهار کرد: مسئوالن در ایامی که در 
شهرستان ها حضور پیدا می کنند حتما با مردم 
ارتباط مستقیم داشته باشند و حضور مسئوالن 
بین مردم در شرایطی که آنان در سختی به سر 

برده و مشکالت دارند، موثر است.
 معتمدیان گفت: بعد از 40 سال شاهدیم گروه های

پیروزی  از  بعد  های  سال  که  درشتی  و  ریز   
انقالب اسالمی شکل گرفتند با مرام و مکتب 
های مختلف از چپ ترین جریانات مارکسیستی 
تا رادیکال ترین جریانات راست مثل قوم گراها 
و تجزیه طلب ها کنار هم قرار گرفته و اتحاد 
ایجاد کردند و یک هدف مشترک را با وجود همه 
اختالفاتی که با هم دارند دنبال می کنند و آن 
هدف هم پروژه براندازی جمهوری اسالمی است.

وی بیان کرد: در شرایطی که محورهای مختلف 
ائتالفی در سطح منطقه در حال شکل گیری 
است در داخل کشور نیازمند اتحاد، همدلی و 
انسجام بین آحاد مردم و مسئوالن هستیم و 
این از اولویت های بسیار مهم است که همه ما 

وظیفه داریم در این راستا قدم برداریم.
معتمدیان ادامه داد: در سفرهایی که مسئوالن 
پیدا  حضور  ها  شهرستان  در  استانی  و  ملی 
می کنند استدعا دارم و به عنوان یک دستور 
تشکیالتی به همه مدیران می گویم از هر گونه 
اندازی  راه  و  تبلیغاتی  تشریفاتی،  هزینه های 
کاروان ها به شدت خودداری کنند و فقط افرادی 

که نیاز است در بازدیدها حضور یابند.

“افتخار به گذشته، امید به آینده”
شعار دهه فجر امسال

مراسم  کنیم  می  تالش  گفت:  معتمدیان 
انقالب  پیروزی  سالگرد  چهلمین  بزرگداشت 
اسالمی هرچه باشکوه تر و بر محوریت مردم 
انجام شود و باید تالش کنیم از فرصت ایجاد شده 

در شرایط حساس کنونی که کشور در آن قرار 
دارد، با توجه به هجمه های معاندان، کشورهای 
استکباری و فعالیت اپوزسیون ضدانقالب علیه 
اسالمی،  نظام  دادن  جلوه  ناکارآمد  برای  ما 
دستاوردهای بزرگ انقالب اسالمی را در عرصه 

های مختلف برای مردم تشریح و تبیین کنیم.
وی افزود: شعار محوری خوبی که برای دهه فجر 
انتخاب شده با عنوان »افتخار به گذشته، امید به 
آینده« باید سرلوحه کار باشد و تالش کنیم اقشار 
مختلف مردم به ویژه جوان ها را که شرایط قبل 
انقالب را درک نکردند با اهداف و آرمان های 

انقالب اسالمی آشنا کنیم.

توطئه ۴۰ ساله در براندازی
 نظام موفق نبود

تبلیغات اسالمی   قائم مقام شورای هماهنگی 
نیزگفت: توطئه 40 ساله در براندازی نظام موفق 
نبود و اقتدار امروز کشور در حدی است که امکان 
مقابله با ایران نیست. لطفی اظهار کرد: خراسان 
جنوبی  از استان هایی است که دستگاه های اجرایی 
آن صمیمیت و همدلی مثال زدنی دارند و مردم نیز 

با یکدیگر یکدل و متحد هستند. وی با بیان اینکه 
در آستانه چهلمین سالگرد پیروزی انقالب هستیم 
و در بزرگداشت سالگرد انقالب باید وفاق و همدلی 
را دنبال کنیم و این امر را از مهرماه سال قبل در 
دستور کار قرار دادیم، افزود: بر حسب ضرورت و 
اقتضای زمان باید کارکرد ویژه پیش بینی می شد و 
تاکنون برنامه های خوبی برگزار شده و یا در دستور 
کار است. لطفی گفت: آنچه در دهه 60 رقم خورد 
جنگ بر ما تحمیل شد اما امروز با جنگ اقتصادی 
با پیچیدگی بیشتری نسبت به دهه 60 مواجه ایم 
و هر فردی که دل در گرو انقالب دارد باید پا 
جلو بگذارد تا در پایان دهه فجر امسال شاهد فجر 

مثال زدنی همراه با عبور از پیچ تاریخی باشیم. 

کارها را به دست جوانان بسپاریم
فرمانده سپاه انصارالرضا )ع( هم در این مراسم 
گفت: امروز باید صبر انقالبی را نشر دهیم و به 
جهان بگوییم خیلی  ها خون دادند تا اسالم بماند 
و باید صبر انقالبی را توسعه دهیم و کارها را به 
دست جوانان بسپاریم. قاسمی اظهار کرد: امسال 
در روستاها  نیز برای دهه فجر برنامه ریزی شده و 
برنامه های متنوعی تدارک دیده شده است. وی 
گفت: اگر قرار است انقالب باقی بماند رو دربایستی 
و مصلحت ها را باید کنار بگذاریم و انقالبی جلو 
تا سالگرد  به دست دهیم  رویم و همه دست 
انقالب اسالمی ارزشی تر و پر محتواتر برگزار شود.

پیش بینی۳۵۵۰برنامه ویژه چهلمین 
بهار انقالب اسالمی در خراسان جنوبی

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی هم 
گفت: تاکنون سه هزار و ۵۵0 عنوان برنامه از 
انقالب  سالگرد  چهلمین  ستاد  های  کارگروه 
اسالمی جمع بندی شده است. مالیی با بیان 
اینکه تاکنون بیش از ۲۵ جلسه با موضوع پیروزی 
انقالب اسالمی، پنج جلسه شورای راهبری و 
انجام  هشت جلسه ستاد اجرایی و هماهنگی 
سه  در  های  برنامه  اجرای  افزود:  است،  شده 
ماهه اول نیمه دوم سال، اجرای برنامه های سه 
ماهه دوم و تمرکز خاص و ویژه بر دهه فجر از 
مهم ترین برنامه های ستاد در استان بوده است. 
مالیی با اشاره به اینکه برنامه مهمانی الله ها 
از 460 مزار شهید در 1۸ بهمن ماه  در بیش 
برگزار خواهد شد، بیان کرد: در دو هزار و ۷00 
مدرسه نیز گلبانگ انقالب نواخته خواهد شد.

11 طرح عمرانی و زیرساختی در بازارچه  های مرزی خراسان 
جنوبی اجرا شد. به گزارش صدا و سیما، رئیس بازارچه های 
مرزی استان گفت: این طرح ها شامل اجرای شبکه فیبر 
نوری، شبکه های آبرسانی و آبیاری قطره ای، جدول کشی 
و محوطه سازی بازارچه، تکمیل شبکه برق رسانی داخلی و 
سیستم روشنایی و تعمیر ابنیه بازارچه مرزی یزدان شهرستان 
زیرکوه، اجرای شبکه فیبر نوری، تکمیل شبکه برق رسانی 
داخلی و روشنایی و ترمیم ساختمان های اداری و خدماتی 
باراچه میل ۷3 درمیان و اجرای شبکه برق فشار متوسط، 
شبکه داخلی آب و جدول کشی بازارچه مرزی میل ۷۸ 
سربیشه است که اجرای آن حدود ۵ ماه زمان برده است.فخر 
افزود: احداث یک ساختمان اداری و اجرای شبکه های برق 
رسانی و آبرسانی به بازارچه مرزی  میل ۷۸ سربیشه و اجرای 

شبکه فیبر نوری، حفر چاه آب و تکمیل شبکه برق رسانی به 
بازارچه مرزی دوکوهانه نهبندان نیز از طرح های در دست اجرا 

در بازارچه های مرزی خراسان جنوبی است.
وی گفت: امسال برای اجرای طرح های عمرانی بازارچه 
های مرزی خراسان جنوبی، ۵6 میلیارد ریال اعتبار اختصاص 
یافته که به تدریج جذب و هزینه می شود. خراسان جنوبی 
درمیان،  زیرکوه،  های  شهرستان  در  مرزی  بازارچه   4
نهبندان و سربیشه دارد که هم اکنون تنها، بازارچه مرزی 
ماهیرود شهرستان سربیشه دارای گمرک رسمی و فعال 
 است و صادرات کاال به افغانستان از آن انجام می شود. 
3 بازارچه دیگر نیز به دلیل مستقر نبودن گمرک رسمی 
کشور افغانستان در آن، غیر فعال است که این موضوع از 

سوی استانداری خراسان جنوبی در حال پیگیری است.

مهر-نایب رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی بیرجند 
گفت: دبیرخانه صدای بخش خصوصی در اتاق بازرگانی 
بیرجند به زودی راه اندازی می شود. صباغ زاده در دهمین 
جلسه کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی بیرجند اظهار 
کرد: به دنبال انسجام بیشتر بین صنعتگران خراسان جنوبی و 

بهره گیری بیشتر از فضای کسب و کار در استان هستیم.
وی ادامه داد: در این چند سال اخیر تمامی ارکان نظام و 
به ویژه دولت برای حل مشکالت بخش خصوصی جدی 
پای کار بوده و تقریباً از همه ظرفیت ها برای ساماندهی 
بخش خصوصی استفاده می شود. صباغ زاده با اشاره به 
اینکه علیرغم تالش ها هنوز مشکالتی وجود دارد، افزود: در 
بخش تولید حدود 60 درصد هزینه های ناشی از تصمیمات 
دولت مانند ارزش افزوده، نرخ باالی تسهیالت، بیمه تامین 

اجتماعی و مالیات ها را پرداخت می کنیم در حالی که در 
بسیاری از کشورهای جهان اینگونه هزینه ها به ویژه نرخ 
تسهیالت بسیار کم و در مواردی صفر است.وی اظهار کرد: 
باال بودن قیمت تمام شده محصوالت تولیدی در کشور و 
استان توان رقابت با کاالهای سایر کشورها را پایین آورده 
و تولید ملی را دچار رکود کرده است.وی بیان کرد: بسیاری 
از نابسامانی های اقتصادی کشور مثل نوسانات شدید ارز، 
کاهش ارزش پول ملی، تشدید تحریم های، تصمیمات 
متناقض در بخشنامه ها و مقررات دولتی و ده ها مورد 
دیگر عامل مهمی در تعطیلی بعضی واحدهای تولیدی در 
خراسان جنوبی است. صباغ زاده گفت: البته معتقدیم که 
در بسیاری موارد بخش خصوصی نیز در این نابسامانی به 

لحاظ سوء مدیریت ها بی تقصیر نبوده است.

درخت پربار کشاورزی  استان،
 ثمره انقالبی 40 ساله

خراسان  کشاورزی  جهاد  سازمان  ایسنا-رئیس 
جنوبی گفت: در بخش کشاورزی پس از انقالب 
اسالمی پیشرفت  های شگرفی  انجام گرفته است. 
قوسی با اشاره به دستاوردهای انقالب اسالمی در  
کشت  زیر  سطح  افزایش  کرد:  اظهار  کشاورزی، 
زرشک به میزان 1۵ هزار و ۵60 هکتار از جمله این 
دستاوردها بوده است. وی افزود: افزایش سطح زیر 
کشت عناب به میزان 3۲00 هکتار، افزایش سطح 
زیرکشت انار به میزان 43۷0 هکتار و افزایش سطح 
زیر کشت زعفران به میزان 1۵ هزار  و ۷۸0 هکتار 
از جمله دیگر افتخارات جهاد کشاورزی استان در 
جهاد  سازمان  است.رئیس  سال  چهل  این  طول 
کشاورزی خراسان جنوبی بیان کرد: تعداد شرکت 
سهامی زراعی قبل از انقالب دو شرکت بود و بعد 
از انقالب به ۵ شرکت افزایش یافته است.قوسی 
جنوبی 1۸9۵  خراسان  حاضر  زمان  در  داد:  ادامه 
هزار تن تولید علوفه حجیم در سال دارد که قبل از 
انقالب هیچ تولیدی در استان صورت نمی گرفت.

بهره  مهارتی  ترویجی،  آموزش های  افزود:  وی 
از  قبل  تولیدکنندگان بخش کشاورزی  و  برداران 
انقالب  از  بعد  و  بوده  نفر  اسالمی ۲۸00  انقالب 
اسالمی به ۲4 هزار و 14 نفر در سال رسیده است.

نایب   قهرمانی خراسان جنوبی در مسابقات 
کشتی فرنگی نوجوانان کشور 

پرونده مسابقات کشتی فرنگی گروه )ج( نوجوانان 
به میزبانی  نایب قهرمانی خراسان جنوبی  با  کشور 
بیرجند بسته شد. در این ماراتن ملی 9۷ فرنگی کار از 
9 استان کشور طی هفت دور با انجام ۲1۵ کشتی در 
سالن ورزشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی 
بیرجند با یکدیگر به رقابت پرداختند. فرنگی کاران 
ایالم بر سکوی قهرمانی مسابقات کشتی نوجوانان 
ایستادند، خراسان جنوبی در جایگاه  گروه)ج( کشور 
و  چهارمحال  گرفت،  قرار  رقابت ها  نایب قهرمانی 
بختیاری سوم شد و آذربایجان غربی مقام چهارم 
با  استان  فرنگی کاران  کرد.  آن خود  از  را  رقابت ها 
کیلوگرم،  و 6۵(   ۵۵( اوزان  مدال طالی  کسب ۲ 
3 نشان نقره )4۵، 4۸، 110( کیلوگرم، رتبه چهارم 
وزن ۷1 کیلوگرم، مقام پنجم اوزان) 60،9۲( کیلوگرم 
و جایگاه های ششم، نهم و دهم اوزان دیگر کاپ دوم 
تیمی این رویداد ورزش ملی را در بیرجند نگه داشتند

پایان هفته 5 و 6 لیگ برتر ووشو

روابط عمومی هیئت ووشو از برگزاری هفته ۵ و 6 
لیگ برتر ووشو استان با نام یادبود ۲000 شهید واال 
مقام خراسان جنوبی خبر داد و گفت: در این دوره 
تیم های کفش میامی، معماری اشکوب، هیئت ووشو 
زیرکوه، پایگاه اجتماعی مهرشهر توانستند حریف های 

خود را شکست دهند.

دارتر خراسان جنوبی نایب قهرمان کشور

ورزشکار طبسی نایب قهرمان مسابقات مناطق کشور 
در  جنوبی  خراسان  نماینده  وکیل زاده  مهدی  شد. 
مسابقات دارت  رنکینگ مناطق کشور پس از امیرعلی 
رمضانی از خراسان رضوی بر سکوی دوم ایستاد. این 
مسابقات به مدت ۲ روز در ۲ بخش آقایان و بانوان در 

مجموعه ورزشی انقالب کرج برگزار شد.

پایان اولین المپیاد خانه های
 ورزش روستایی 

برترین های اولین المپیاد خانه های ورزش روستایی 
خراسان جنوبی معرفی شدند. در این المپیاد بیش از 600 
ورزشکار از 11 شهرستان استان در 1۲ رشته ورزشی در 
دو بخش آقایان و بانوان با هم رقابت کردند تا سهمیه 
شرکت در رقابت های کشور را کسب کنند. در پایان این 
رقابت ها تیم های سرایان، خوسف و بیرجند مقام های 

اول تا سوم را به دست آوردند.

تربیت نسل متعهد جامعه، هدف اصلی 
دانشگاه ها  قرار گیرد

دادرس مقدم- رئیس دانشگاه بیرجند گفت: هدف 
تمام  متعهد جامعه است که  تربیت نسل  دانشگاه 
اهداف دانشگاه، زیرمجموعه این هدف قرار می گیرد. 
اندیشه  افتتاحیه طرح ضیافت  خامسان، در مراسم 
اساتید دانشگاه ها با بیان اینکه باید اساتید به این باور 
برسند که تکلیف ثانویه تدریس دروس است، افزود: 
هدف دانشگاه تربیت نسل متعهد به جامعه است 
که تمام اهداف دانشگاه، زیرمجموعه این هدف قرار 
می گیرد. وی بیان کرد: باید به جایی برسیم که در 
دانشگاه بیرجند در کنار نقش آفرینی در رشته های 
مختلف در امور تربیتی دانشجویان نیز نقش ایفا کنیم.

برگزاری  نمایشگاه دستاوردهای
 انقالب اسالمی در بیرجند

صداوسیما- نمایشگاه دستاوردهای چهلمین سالگرد 
پیروزی انقالب با شرکت سازمان ها و دستگاه های 
اجرایی استان در بیرجند برگزار می شود. معاون عمرانی 
استاندار در چهارمین کارگروه عمران و امور نمایشگاه 
پیروزی  سالگرد  چهلمین  بزرگداشت  ستاد  های 
شکوهمند انقالب اسالمی گفت: این نمایشگاه در 
9 بخش تاریخ انقالب، امور نظامی، فرهنگ و هنر 
و گردشگری ، زیرساخت ها، عمران و شهرسازی ، 
بهداشت و درمان ، امور اقتصادی ، آموزش و پرورش 
، کشاورزی و دامپروری برگزار می شود. علوی مقدم 
هدف از برگزاری نمایشگاه را ارائه دستاوردهای مهم 
و پیشرفت های انقالب اسالمی علیرغم تبلیغات منفی 
دشمن اعالم کرد و افزود: در هر غرفه از نمایشگاه ، 
دستاوردهای چهل ساله ادارات و سازمان ها در قالب 
های مختلف به نمایش گذاشته می شود و مدیران کل 
برای پاسخگویی به مردم ، در غرفه ها و در ساعات 

مختلف حضور خواهند داشت.

ورزشی

*مدیرکل صداوسیماگفت: صداوسیمای مرکز خراسان 
سالگرد  چهلمین  در  را  متنوعی  برنامه های  جنوبی 

پیروزی انقالب اسالمی تهیه و پخش می کند.
*مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی عنوان کرد: 
دادخواست های واصله در مراجع حل اختالف کارگری 

و کارفرمایی از آغاز امسال ۲۲ درصد کاهش یافت.
*یک واحد قصابی در شهر قاین به دلیل کشتار غیر 
مجاز و رعایت نکردن ضوابط بهداشتی دامپزشکی با 

دستور دادستان پلمپ شد.
*آغاز عملیات اجرایی ساختمان اداری شعبه تأمین 
اجتماعی شهر عشق آباد طبس در آستانه چهلمین 
سالگرد پیروزی انقالب و دهه مبارک فجر با حضور 
مدیران ارشد سازمان تأمین اجتماعی، امام جمعه و 

مقامات محلی شهر طبس و عشق آباد به زمین خورد.
*۷03 تخته فرش به همت مددجویان کمیته امداد امام 

خمینی خراسان جنوبی در 9 ماه گذشته بافته شد.
*مدیر کل امور مالیاتی استان گفت: تمامی فعاالن 
اقتصادی مشمول ماده 169 مکرر قانون مالیات های 
مستقیم، باید صورت معامالت فصلی خود را به منظور 
شفافیت های اقتصادی و اسقرار نظام یکپارچه اطالعات 

مالیاتی ثبت کنند.
امور سرمایه گذاری سازمان جهاد کشاورزی  *مدیر 
تومان  میلیارد  تاکنون ۲00  امسال  ابتدای  از  گفت: 

تسهیالت به بخش کشاورزی استان پرداخت شد.

اخبار کوتاه استان

خبر ویژه

آموزش و پرورش ؛ 
گوشت قربانی بازی 

 سیاسیون استان
چند صباحی است که رسانه ها به انتصابات درون 
سازمانی آموزش و پرورش استان حساس و روزی 
نیست که جریانات چپ و راست با استفاده از ابزارهای 
نکنند.  ایجاد  باره  این  در  جنجالی  خود  ای  رسانه 
آموزش و پرورش ، دستگاهی که زیرساخت آینده 
هر جامعه ای است این روزها دستخوش بازی های 
نامیمون سیاسی گشته است . بحران بی توجهی به 
این سازمان از جایی شروع شد که پس از بازنشستگی 
المعی مدیر قبلی این اداره کل   ،جنگ قدرت برای 
انتصاب مدیر جدید باال گرفت و جریانات سیاسی با 
رجز خوانی های رسانه ای خود ، هر کدام گزینه ای را 
معرفی کردند و اما حاصل این دعواهای سیاسی ، بی 
مدیر ماندن آموزش و پرورش استان در برهه مهم آغاز 
سال تحصیلی و به تبع آن بی معلم ماندن بسیاری از 
کالس ها و ... بود. هر چند پس از مدتی با انتصاب 
واقعی به این مسئولیت ،  این اداره کل نیز متولی 
خود را پیدا کرد اما حاشیه ها از این مجموعه خارج 
نشد. در اولین گام انتصاب مدیر آموزش و پرورش 
یکی از شهرستان ها به چالشی تبدیل شد تا آنجا که 
جلسه معارفه مدیر جدید لغو و مسائلی را بین مسئوالن 
محلی و اداره کل آموزش و پرورش ایجاد نمود. حال 
پس از حاشیه های شهرستان های دیگر نوبت به 
مرکز استان رسیده و  آموزش وپرورش بیرجند گوشت 
قربانی بازی جدید سیاست  بازان استان قرار گرفته  
است. یک کارشناس مسایل سیاسی در این خصوص 
گفت: چالش های فعلی در خصوص انتصابات را جز 
سهم خواهی دو جریان راست و چپ از مجموعه تاثیر 
گذار آموزش و پرورش نمی توان تفسیر کرد. چطور 
می شود یک مدیر کل نتواند هیچ مدیری را در حوزه 
کاری خود منصوب نماید که مبادا جریاناتی بخواهند 
در این بین سنگ اندازی و تهمت پراکنی و تخریب 
نمایند. وی افزود: به نظر می رسد مدیر کل اگر در 
انتصاب گزینه های خود اطمینان کامل را حاصل 
را گرفته و برای  نموده و مشورت های الزم خود 
افکار عمومی پاسخ قانع کننده ای دارد  می تواند جریان 
های سیاسی که سعی در متشنج کردن فضا را دارند 
کنار زده و سهم خواهی های موجود را با حرکت های 
مقتدرانه برای همیشه ریشه کن کند اما بر اساس شواهد 
امر و با توجه به لغو مراسم معارفه دو مدیر منصوب 
ایشان ، این مهم باید تقویت شود.وی افزود:  قدرت 
دفاع از تصمیمات  از مولفه هایی است که یک مدیر 
باید همراه داشته باشد که به راحتی دست آویز بازی 
های این چنینی نگردد. این کارشناس سیاسی با اشاره 
به اخراج یکی از مسئوالن ستادهای رئیس جمهور قبل، 
از اتاق استاندار وقت  به دلیل سهم خواهی  افزود: آقایان 
مسئول می توانند برای یکبار هم که شده تکلیف خود 
را با جریاناتی که به اسم مردم و افکار عمومی تفکرات 
سیاسی خود را تلقین می کنند، روشن نمایند. وی اظهار 
کرد : در هر دولتی باید مدیر متناسب با دیدگاه های 
دولت بوده و آن را قبول داشته باشد تا بتواند با هماهنگ 
کردن نگاه خود با دیدگاه دولت مستقر بیشترین بهره 
وری را ایجاد نماید اما اینکه جریانات حامی دولت مدعی 
یا جریانات مخالف برای انتصاب ها نظرات سیاسی 
بدهند به هیچ وجه پذیرفته نیست. )خوانندگان ارجمند 
می توانند نظرات خویش را درباره این ستون به حساب 
کاربری avasardabir@ در تلگرام ارسال فرمایند.(
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حضرت فاطمه علیها السالم فرمودند :
إذا ُحِشرُت یَوَم الِقیاَمِة أشَفُع ُعصاَة اُمَِّة النَّبِيِّ صلی  ا...  علیه  و  آله

آن گاه که در روز قیامت برانگیخته شوم ، گناهكاران امّت پیامبر اسالم را شفاعت 
خواهم کرد. 

)إحقاق الحّق : ج 1۹ ، ص 12۹(

 رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: براساس گزارش 
سازمان ملل در 17 سال گذشته با وجود تحریم، ترور و 
جنگ تحمیلی، کشور در حوزه توسعه انسانی 38 درصد 
رشد یافته است. محمدباقر نوبخت روز گذشته در مراسم 
با  نامه ساخت 10 هزار واحد مسکونی  امضای تفاهم 
کمیته امداد امام خمینی)ره( و بنیاد مسکن انقالب در 
و  برنامه  سازمان  محل  در  کرمان  استان  روستاهای 
بودجه، گفت: کمتر از دو هفته دیگر دهه پنجاه نظام 
جمهوری اسالمی آغاز خواهد شد؛ در 40 سال گذشته 

اقدامات خوبی انجام شده است.
اکنون  اینکه  بیان  با  بودجه  و  برنامه  سازمان  رئیس 
توسعه، هدف مشترک و معیاری برای رتبه بندی کردن 
کشورهاست، افزود: آخرین تعریف توسعه و مبنای عمل، 
بودجه  و  برنامه  سازمان  رئیس  است.  انسانی  توسعه 
بهداشت و درآمدسرانه کشور  آموزش،  یادآوری گفت: 
سه شاخص توسعه انسانی است و سازمان ملل براساس 

این معیارها کشورها را رتبه بندی می کند. 

نوبخت ادامه داد: در حالی وارد دهه 50 انقالب شده ایم که در 
هر سه شاخص و در نهایت توسعه انسانی موفق بودیم و در 

رتبه باالی توسعه انسانی قرار گرفتیم.
وی اظهار کرد: از نظر زیرساخت ها، فعالیت های علمی و 
رشد علمی در رتبه نخست و از نگاه فناوری های نو و فضایی 
در رتبه دوم منطقه هستیم. وی یادآورشد: برپایه آخرین آمار 
صندوق بین المللی پول، از نظر اقتصادی هجدهمین اقتصاد 
بزرگ جهانیم و پیش بینی شده تا سال 2021 در جایگاه 

پانزدهم قرار خواهیم گرفت.

رشد 38 درصدی توسعه انسانی کشور
 در 17 سال گذشته

 عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: با توجه به این 
که کنوانسیون پالرمو موضوع حقوقی مهمی است و اعضا 
هم برای صحبت نوبت داشتند بنابراین ادامه تصمیم گیری 
به جلسه بعدی مجمع موکول شد و به رای گیری نرسید. 
حجت االسالم و المسلمین مجید انصاری در گفت وگو با 
ایرنا درباره جلسه روز گذشته مجمع تشخیص مصلحت نظام 
در خصوص تعیین تکلیف کنوانسیون پالرمو اظهار کرد: این 
جلسه در ادامه جلسه قبل و با حضور برخی اعضای شورای 
نگهبان و نمایندگان دولت از جمله عبدالناصر همتی رئیس 

کل بانک مرکزی، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ، لعیا 
جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهور، فرهاد دژپسند وزیر 
امور اقتصادی و دارایی برگزاری شد. وی افزود: بحث های 
کارشناسی سیاسی، حقوقی و مصلحتی در این جلسه ادامه 
پیدا کرد اما چون کنوانسیون پالرمو موضوع حقوقی مهمی 
است و اعضا برای صحبت نوبت داشتند، بنابراین ادامه بحث 
تصمیم گیری به جلسه بعد مجمع موکول شد و به رای 

گیری نرسید. 
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام یادآور شد: الیحه 
دارای ابعاد مختلفی از جمله حقوقی، سیاسی، امنیتی و 
اقتصادی است و در این جلسه ابعاد آن مورد بحث قرار 
گرفت. انصاری خاطرنشان کرد: در این جلسه توضیحات 
از سوی کمیسیون های مجمع و روسای  بسیار خوبی 
کمیسیون های حقوقی قضایی و امنیت ملی مجلس، وزیر 
امور خارجه، رئیس کل بانک مرکزی، معاون حقوقی رئیس 
جمهور و وزیر امور اقتصادی و دارایی ارائه شد که امیدواریم 

در جلسه بعدی به جمع بندی خوبی برسیم.

رای گیری درباره پالرمو به جلسه
 آینده مجمع موکول شد

آمریکا امروز دیگر ابرقدرت نیست
معاون وزیر دفاع با بیان اینکه امروز آمریکا دیگر در جهان 
به عنوان ابرقدرت شناخته نمی شود، گفت: امروز جامعه 
جهانی اذعان دارند که دیگر آمریکا ابرقدرت نیست.

سردار رضا طالیی نیک اظهار کرد: دشمن می خواهد 
از طریق سیاه نمایی و ناکارآمد نشان دادن نظام امید را 
در جامعه از بین ببرد و بین مردم و نظام فاصله بیاندازد 
لذا بصیرت و هوشیاری نیاز امروز جامعه است و باید هوشیار باشیم تا گرفتار 

توطئه های دشمنان نشویم.

هدف خوئینی ها از این سخنان، جنگ زرگری است

اینکه  بیان  با  پایداری  جبهه  مرکزی  عضو شورای 
هدف خوئینی ها از بیان این سخنان، سیاسی و جنگ 
زرگری است، خاطرنشان کرد: از آن جا که آقای روحانی 
محصول کار هاشمی بوده، اصالح طلبان می خواهند 
دولت روحانی را به نام هاشمی ثبت کنند و بگویند 
مقصر وضعیت فعلی، هاشمی است. روانبخش، با اشاره به اظهارات خوئینی ها، 
گفت: آقای موسوی خوئینی ها و آقای هاشمی در فتنه 88 در کنار هم قرار داشتند.

»ورود سلبریتی ها به مجلس« با  انتخابات استانی

عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شورا ها در مجلس 
صورت  در  انتخاباتی  هزینه های  افزایش  با  گفت: 
عرصه  به  می توانند  کسانی  انتخابات،  استانی شدن 
انتخابات مجلس ورود پیدا کنند که از پشتیبانی مالی 
باالیی برخوردار باشند و سلبریتی ها هم امکان حضور در 
مجلس را پیدا می کنند. علیرضا بیگی گفت: افرادی که 
به دنبال استانی شدن انتخابات هستند،می خواهند نمایندگان را از خرده کاری ها در 
حوزه های انتخابیه خالص کرده  تا نماینده در قواعد ملی به قانون گذاری بپردازد.

معاون دادستان کشور: رفع فیلتر تلگرام منتفی است

دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه با بیان اینکه 
رفع فیلتر تلگرام اساسا منتفی است، گفت: هر گونه فعالیت 
دستگاه های دولتی در تلگرام و نیز هر گونه ارائه خدمات 
درگاه های پرداخت اینترنتی در تلگرام و پوسته های فارسی 
آن اعم از هاتگرام وطالگرام غیرقانونی است و با آن برخورد 
قانونی خواهد شد. جواد جاوید، دبیر کارگروه تعیین مصادیق 
محتوای مجرمانه گفت: تلگرام با دستور قضایی فیلتر شده و هیچ مرجعی هم جز 

دستگاه قضایی حق اظهار نظر در خصوص رفع فیلتر آن را ندارد.

نامه توکلی به نمایندگان مجلس؛ کوتاه نیایید

رئیس هیئت مدیره دیده بان شفافیت و عدالت در نامه ای 
به نمایندگان مجلس، با سپاس از الزام پزشکان به نصب 
کارتخوان و تصویب 10 درصد مالیات از کارانه پزشکان، از 
آنها خواست برابر آنچه  فشار البی های پزشکان خوانده، 
عقب نشینی نکنند. احمد توکلی در این نامه با قدردانی از 
2 مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه نوشته است: این دو بند 
الحاقی زمینه ساز شفافیت در پرداخت های حوزه بهداشت و درمان مردم است و در 

جهت کاهش فرار مالیاتی و بهبود عدالت مالیاتی موثر خواهد بود.

هشدار شکارچی به کشورهای آویزان آمریکا

سخنگوی ارشد نیروهای مسلح گفت: برخی کشورهای 
منطقه که به آمریکا آویزان شده اند، بدانند توان دفاعی ایران 
در حوزه موشکی و هوایی خالصه نمی شود و اگر ایران 
بخواهد اقدامی انجام دهد در صورت اولین اقدام علیه ایران 
آنها دیگر نه اقتصاد و نه کشوری خواهند داشت و قطعا در 
مقابل توان ایران تاب آوری نخواهند داشت.سردار شکارچی 
اظهار کرد: در آستانه چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی هستیم، این سال، بسیار 
حساس و  سال امیدآفرینی به مردم ایران و ناامیدی دشمنان انقالب اسالمی است.

واکنش نماینده مجلس به بررسی 
پالرمو و CFT در مجمع

 نماینده کرمان و راور در واکنش به بررسی لوایح پالرمو 
و CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: باید 
در مورد تضمین ها و تعهدات طرف غربی و اروپایی و 
ادامه فرآیند تصویب کنوانسیون ها روشنگری صورت 
گیرد. محمد مهدی زاهدی در گفت وگو با فارس، 
گفت: اعضای مجمع تشخیص مصلحت در تصویب 
باید 3 موضوع را لحاظ کنند.   CFT پالرمو  و لوایح 
زاهدی اظهار کرد: تجربه نشان داده هر زمان عالمانه 
تصمیم گرفتیم و مدبرانه و  انقالبی عمل کردیم موفق 
بوده ایم و هر زمان که اسیر احساسات و خودباختگی 

شدیم، صحنه را واگذار کردیم.

وزیر بهداشت باید می ماند 
و پاسخ می داد

عضو هیئت رئیسه مجلس گفت: وزیر بهداشت رفت، 
برای چه رفت؟ باید می ماند و پاسخ می داد، 18 هزار 
میلیارد تومان بدهی سازمان های بیمه گر در بخش 
بهداشت و درمان است؛ آقای قاضی زاده باید می ماند 
و این مشکالتی را که در طرح سالمت به وجود آورده، 
حل می کرد. احمد امیرآبادی فراهانی عضو هیئت رئیسه 
مجلس در برنامه حاال خورشید با بیان اینکه در سازمان 
دیده بان عدالت و شفافیت ما جلسات هفتگی برگزار 
کرده و پرونده های زیادی را رسیدگی می کنیم، اظهار 
کرد: بر اساس آیین دادرسی کیفری، مانند دادستان 

می توانیم به عنوان مدعی العموم شکایت کنیم.

بازگشت به اصل انقالب، بازگشت به 
خواست مردم است

عباس عبدی معتقد است: بازگشت به اصل انقالب 
برای  قبال  مردم  مردم.  خواست  به  بازگشت  یعنی 
خواستن حق داشتند؛ اما امروز هم می توانند حق داشته 
باشند که آن را بخواهند یا هر چیز دیگر را. عباس عبدی 
تحلیل گر مسائل سیاسی و فعال سیاسی اصالح طلب 
در آستانه چهل سالگی انقالب اسالمی در گفتگو با 
ایرناپالس عقیده دارد مهم خواست عمومی مردم است 
و اگر می خواهیم انقالب به مسیر خود ادامه دهد باید به 
خواست عمومی مردم بازگردیم؛ چون این مردم بودند 

که در انقالب 57 تعیین تکلیف کردند.

دشمنان افکار فاسد را از
 ذهن خود بیرون کنند

اقتدار  رزمایش  برگزاری  گفت:  ارتش  کل  فرمانده 
97 نیروی زمینی ارتش عالوه بر اهدای پیام امنیت 
برای ملت بزرگ ایران، هشداری برای دشمنان است 
تا افکار فاسد را از ذهن خود بیرون کنند.سرلشکر 
سید عبدالرحیم موسوی فرمانده کل ارتش جمهوری 
اسالمی ایران در مرحله پایانی رزمایش بزرگ اقتدار 
97 نیروی زمینی ارتش ضمن مثبت ارزیابی کردن 
این رزمایش، گفت: بحمدا... تا این لحظه آنچه ما به 
طور کلی مشاهده کرده ایم بسیار خوب بود و عملکرد 
نیروها مطابق برنامه و سناریوی رزمایش پیش رفته و 

به اهداف خود دست یافته است. 

وعده وعید سفیر آلمان
 به علی مطهری

سفیر آلمان در تهران با ابراز تاسف از خروج آمریکا از 
برجام، گفت: اروپا با تمام توان به دنبال اجرایی کردن 
ساز وکار ویژه مالی SPV است و در این زمینه پیشرفت 
های خوبی هم داشته ایم. مکاییل کلور برشتولد در دیدار 
با علی مطهری نایب رئیس مجلس شورای اسالمی با 
ابراز تاسف از خروج آمریکا از برجام اظهار کرد: دولت 
آلمان بارها از این اقدام ابراز تاسف کرده و آلمان سعی 
داشته است که اتحادیه اروپا در حمایت از تداوم برجام 
یکصدا باشد. سفیر آلمان تصریح کرد: برای اجرایی کردن 
SPV فقط قدم های نهایی باقی مانده است و طی چند 

روز آینده شاهد نهایی شدن این فرآیند خواهیم بود.

FATF نظر میرسلیم درباره خطرات

قائم مقام شورای مرکزی حزب موتلفه اسالمی گفت: 
وزارت دادگستری آمریکا یک جانبه گروه هایی را که 
اهداف و فعالیت هایشان آزاد شدن از زیر یوغ اشغالگران 
است را به دلیل به مخاطره افتادن منویات سیاسی یا 
منافع استکبار در زمره گروه های سازمان یافته برای 
جرائم فراملی دسته بندی می کنند. میرسلیم گفت: اگر 
ظاهر این معاهدات را بررسی کنیم نمی توانیم منکر نقاط 
مثبت آنها شویم. در FATF بندهای متعددی مطرح 

شده ولی موضوعاً سه معاهده آن مهم تر است.

تایمز اسرائیل: ریابکوف گفته
 ایران و روسیه متحد  نیستند

رسانه های اسرائیلی بخش هایی از مصاحبه ریابکوف 
 معاون وزیر خارجه روسیه با سی ان ان را منتشر کرده اند 
و از قول او مدعی شده اند که تهران و مسکو با یکدیگر 
متحد نیستند. سرگئی ریابکوف معاون وزیر خارجه 
روسیه گفت: ما به هیچ وجه اهمیتی به اقداماتی که 
می تواند امنیت خیلی قوی برای اسرائیل به بار بیاورد را 

دست کم نمی گیریم.

آگهی مزایده فروش  اراضی تجاری و مسکونی
 شهرداري سربيشه در نظر دارد: با رعايت آيين نامه شهرداري ها مصوب 46/04/12 و به استناد بند 2 مصوبه شماره 5/97/332  مورخ 97/07/12 شوراي اسالمي شهر سربيشه نسبت به 
فروش تعداد 11 قطعه از اراضي متعلق به خود با كاربري تجاري و مسکونی واقع در بلوار سجاد و مجتمع تجاري ثامن به شرح مندرج در جدول ذيل به منظور تامين منايع مالي مورد نياز 
از طريق مزايده كتبي به صورت نقد اقدام نمايد. لذا از كليه متقاضيان دعوت مي شود جهت كسب اطالعات بيشتر و نيز اخذ فرم شركت در مزايده حداكثر تا پايان وقت اداري روز يکشنبه 
مورخ 97/11/21 به واحد حسابداري شهرداري واقع در ميدان طالقاني مراجعه فرمايند. ضمناً شهرداري در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار بوده و شرايط شركت در مزايده در فرم 

مربوطه لحاظ گرديده است. جهت كسب اطالعات بيشتر با شماره هاي 05632662508-05632664437تماس حاصل فرمايند. 
شهرداري سربيشه

شماره رديف
قيمت پايه هر متر مربع مساحت )متر مربع(نوع كاربريقطعه

5درصد سپرده هر قطعه قيمت پايه كل هر قطعه )ريال()ريال(
)ريال(

مرحله 
مزايده

آدرس ملك

)مجتمع تجاري ثامن(اول906.600.000594.000.00030.000.000تجاری159

)مجتمع تجاري ثامن(دوم1055.300.000556.500.00028.000.000تجاری231

)مجتمع تجاري ثامن(پنجم606.100.000366.000.00018.500.000تجاری33

بلوار سجاد- سجاد7پنجم204650.000132.600.0007.000.000مسکونی4604

بلوار سجاد- سجاد5پنجم305.4700.000213.780.00011.000.000مسکونی5607

بلوار سجاد- سجاد7پنجم238670/000159.460.0008.000.000مسکونی6611

جناب آقای مهندس کیانی
با نهايت تأسف و تأثر درگذشت برادر خانم گراميتان

مرحوم کربالیی حسین خسروی
 را خدمت جناب عالی و خانواده محترم تسليت عرض نموده،  از درگاه  ايزد منان برای 

بازماندگان صبر و شکيبايی مسئلت داريم.

موسسه خیریه هیئت ابوالفضلی بیرجند

مرزاهی هوشمند ربای تجارت، سفر و حمل و نقل یکپارهچ بدون وقفه

جناب آقای مهندس محمدعلی خاشی
 مدیرکل محترم گمرکات خراسان جنوبی 

و دیگر مرزبانان عزیز اقتصادی استان 
با توجه به بهره مندی مستمر از بذل عنايات آن مديريت محترم

 )wco( بيرجند روز جهانی گمرک )مؤسسه خيريه توانبخشی حضرت علی اكبر)ع
را خدمت تمامی تسهيل گران امر واردات و صادرات استان صميمانه تبريك می گويد.

مدیرعامل و هیئت مدیره توانبخشی حضرت علی اکبر)ع(


