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5کار برای انجام در استان فراوان است3صنعت گردشگری  پیشران تحریم شکن5کیفیت باالی  ساخت و ساز با اقدامات سازمان نظام مهندسی ساختمان 

* امین جم

القدس لنا ؛  عاقبت 
مقاومت  پیروزی است

بیش از 4 دهه از تولد انقالب اسالمی 
می گذرد و مقاومت و ایستادگی در برابر 
زورگویان جهان ، ابعاد تازه ای به خود 
سرمنشا  را  ایران  انقالب  است.  گرفته 
بیداری اسالمی می دانند و همگان به 
نقش غیرقابل انکار آن در معادالت جهانی 
اذعان دارند.استقالل و آزادی شعاری بود 
و  داشت  جریان  انقالب  در  ابتدا  از  که 
همواره بر آن تاکید شد.شعاری که فقط 
نبود برای کشور ما عملی شود و  قرار 
آرزویی برای همه کشورهای ستم دیده 
بوده به همین جهت بود که امام خمینی 
)ره( ، معمار کبیر انقالب ...ادامه در صفحه 2

آيت ا... رئیسی : افتخار مي کنم که نماينده مردم 
خراسان جنوبی در مجلس خبرگان رهبری  هستم

قدردانی استاندار و 
نماینده  ولی فقیه از 

مردم  برای حضور در 
راهپیمایی روز قدس

آیت ا... عبادی نماینده ولی فقیه در  استان 
و محمد صادق معتمدیان، استاندار خراسان 
جنوبی با صدور پیام هایی از حضور پرشور 
قدس  روز  راهپیمایی  در  استان  مردم 
ا... عبادی  آیت  پیام  در  قدردانی کردند. 
آمده است: مردم شریف و بزرگوار استان 
جنوبی؛  خراسان  انقالبی  و  خیز  مومن 
سالم و درود خدا بر شما باد که در روز 
بیست و پنجم ماه مبارک رمضان، دعوت 
بنیانگذار کبیر انقالب اسالمی حضرت امام 
خمینی )ره( و مقام معظم رهبری حضرت 
امام خامنه ای )حفظه ا...( را اجابت فرمودید 
و با زبان روزه حضوری گرم و شورآفرین 
را در راهپیمایی روز جهانی قدس خلق 
سربلندی  و  عزت  دیگر،  بار  و  نمودید 
انقالب اسالمی ایران و مسلمانان بیدار 
جهان را فریاد برآوردید و قدرت و شکوه 
ملتی را به جهان نشان دادید. در متن پیام 
استاندار نیز آمده است:  از حضور آگاهانه و 
پرشور یکایک شما مردم والیتمدار، بصیر و 
انقالبی خراسان جنوبی تشکر نموده، تداوم 
و استمرار حرکت در راستای آرمان های 
و  سالمتی  و  اسالمی  انقالب  واالی 

سعادت برایتان مسئلت می نمایم.

تبدیل معامله  قرن
 به مقاومت قرن

رئیس قوه قضاییه در راهپیمایی روز قدس تاکید کرد : 

 

 

 

بر سر موضوعات اساسی 
انقالب مذاکره نمی کنیم

رهبر معظم انقالب:

صفحه 2

بردگی سیاسی ، حکام سعودی 
را  »حکام کلنگی« کرده است

علی الریجانی:

آمریکا از طریق کشورهای
 ثالث به تهران پیام می فرستد

حشمت ا... فالحت پیشه:

صفحه 2

صفحه 2 صفحه  2

عکس:  اینترنت

پدرم سالم
 از آسمان چه خبر؟ مهمانی خدا تمام نشد که برگردی؟ 
مرا ببخش که نیستم تا دستانت را به رسم ادب بر دیده 

بگذارم. پدرم آغوش تو امن ترین جای جهان بود
 که تجربه دوباره اش آرزو شد. 

دوسال از فقدان پدر عزیزمان

 شادروان میرداود سامزه 
گذشت. یادش را گرامی می داریم

 و به روح آسمانی اش صلوات می فرستیم. 
خانواده

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای بدون ارزیابی کیفی -  نوبت دوم   شناسه آگهی: 483045
اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خراسان جنوبی در نظر دارد: مناقصه عمومی به شرح ذیل را فیمابین پیمانکاران واجد شرایط ، از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( برگزار نماید :

مبلغ ضمانت نامه شرکت در فرآیند ارجاع کارفهرست بهای مورد استفادهمبلغ برآوردمدت موضوع شماره 

مناقصه تعمیر و نگهداری کلیه تاسیسات برقی ، مکانیکی و ابنیه ساختمان اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای خراسان جنوبی و محوطه پایانه 98/14
384.000.000  ریالخدمات فاقد فهرست بها7.679.824.450  ریال12  ماهمرزی ماهیرود و مامور سراهای مربوطه

ضمانت نامه شرکت در فرآیند ارجاع کار می بایست به یکی از دو روش ذیل اخذ و در سامانه ستاد بارگذاری و به صورت فیزیکی تحویل دستگاه مناقصه گذار گردد:
الف- ضمانت نامه بانکی معادل مبلغ فوق در وجه اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خراسان جنوبی 

ب- فیش بانکی واریز وجه نقد معادل مبلغ فوق به حساب مندرج در اسناد مناقصه به نام تمرکز وجوه سپرده اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خراسان جنوبي نزد شعب بانک ملي ایران ، مدت اعتبار ضمانتنامه بانکی باید حداقل سه ماه پس از افتتاح پیشنهادها بوده و برای سه 
ماه دیگر نیز قابل تمدید باشد.  کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ) ستاد ( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد. الزم است مناقصه گران درصورت عدم عضویت 

قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند .
شرایط مناقصه گران : پیمانکاران حقوقی دارای حداقل رتبه 5 رشته تاسیسات و تجهیزات و دارای گواهی معتبر صالحیت ایمنی انجام کار صادره از وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و دارای ظرفیت آزاد مجاز به شرکت در مناقصه می باشند.

تاریخ انتشارمناقصه در سامانه تاریخ 98/03/11  می باشد. مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت 11/00 شنبه 98/03/11  لغایت ساعت 14/30 چهارشنبه 98/03/15 
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد مناقصه : ساعت 14/30 روز یکشنبه تاریخ 98/03/26 زمان بازگشایی پاکت مناقصه از طریق سامانه ستاد : ساعت 09/00 صبح روز دوشنبه تاریخ 98/03/27

آدرس و اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها :
آدرس : خراسان جنوبی - بیرجند - خیابان غفاری - نبش غفاری 25 - اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای خراسان جنوبی 

شماره تماس : 9-32342137-056                        کد پستی : 9717833115  
 متقاضیان می توانند براي کسب اطالعات بیشتر و دریافت آگهي مناقصه به پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات به آدرس  http://iets.mporg.ir و سایت اینترنتی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خراسان جنوبی به آدرس  http://khorasan-south.rmto.ir  رجوع نمایند. 

اطالعات سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز راهبری و پشتیبانی سامانه : 41934 - 021                      دفتر ثبت نام مرکزی : 88969737 -021 

اجرای نمای آلومینیوم - فروش ورق    0915165553۷- بلوچی

صاحبان محترم مشاغل )کسبه( و وسایط نقلیه عمومی:
مهلت ارائه اظهارنامه الکترونیکی و پرداخت مالیات از طریق سامانه : www.tax.gov.ir حداکثر خرداد ماه 

سال جاری می باشد.

روابط عمومی امور مالیاتی خراسان جنوبی    
مرکز ارتباط مردمی  و پاسخگویی تلفنی ۱5۲۶

شایع ترین و بزرگ ترین عامل ایجاد فشارخون باال مصرف نمک است.
شناسه آگهی: 483475

آگهـی مناقصـه
یک شرکت ساختمانی در نظر دارد: اجرای آجر چینی، دیوارهای 20 سانتی و 35 
سانتی )با آجر سفال ده سوراخ - آجرنما( پروژه های در دست اجرای خود به متراژ 
3500 مترمربع در دو پروژه را، به پیمانکاران یا استادکاران محترم واگذار نماید، 
لذا از تمامی افرادی که توانایی انجام کار فوق را دارند دعوت می شود از تاریخ 
آگهی به مدت 5 روز جهت دریافت اطالعات بیشتر و شرکت در مناقصه به شماره 

آدرس: خیابان شهید آوینی- خیابان صدف- بین صدف 6 و 8 09225380112 تماس گرفته و فرم های مربوطه را دریافت نمایند.
تلفن: 32468224

همراه موسس: 09155611930

تحصیـل مطمئـن بـا آینـده ای درخشـان 

در مجتمع آموزشی غیرانتفاعی دارالعلوم )پسرانه( 
و دبستان دخترانه گل نرگس

پیش دبستانی + دبستان - دبیرستان

افتتـاح مرکـز درمـان سـوء مصـرف مـواد

  صبـح امیـد 
درمان و بازتوانی اعتیاد/ دارای مجوز دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

با حضور پزشک، روانشناس، مددکار و پرستار
 درمان نگه دارنده با متادون ،بوپرنورفین  وتنتوراپیوم

مشاوره و روان درمانی/ کنترل و پیگیری درمان با تست های اعتیاد
ساعت پذیرش عصرها از ساعت 16 الی 20

تخفیف ویژه برای افراد نیازمندی که واقعا قصد ترک دارند.
 دستگرد ، خیابان شهید غالمرضا دستگردی جنب سوپرمارکت  علیپور

 تلفــن: 3230۷3۷5      موبایــل: 0938۷943۷04

جشنواره ویژه فروش کولـرهای آبی سنگرکار 
فروشگـاه پاسـارگاد

آدرس:خراسان جنوبی، بیرجندخیابان 
انقالب نبش انقالب1 جهت هماهنگی 
تماس بگیرید 09155618398- 0563223۷0۷۷
با دو سال گارانتی  لینک گروه تلگرام فروشگاه پاسارگاد

https://t.me/joinchat/K79zY1dFcM36Mp0clgKPlQ
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القدس لنا ؛ عاقبت
 مقاومت پیروزی است
* امین جم

کشور  همه  برای  آرزویی   )1 صفحه  از  سرمقاله  ادامه   ...(

جهت  همین  به  است.  بوده  دیده  ستم  های 
انقالب  کبیر  معمار   ، )ره(  خمینی  امام  که  بود 
 ، انقالب  شروع  از  پس  سال  یک  نیز   اسالمی 
قدس  روز  را  رمضان  مبارک  ماه  جمعه  آخرین 
در  را  متعددی  های  واکنش  که  نامیدند. حرکتی 
نیز  را  جهان  سراسر  خواهان  آزادی  و  داشت  پی 
صدا  هم  فلسطینی  مظلومان  حقوق  از  دفاع  در 
ساخت. مقاومت فلسطینی ها که از چند دهه قبل 
از انقالب اسالمی ایران شروع شده بود ، با حمایت 
تر  محکم  و  گرفت  دوباره  جانی   ، ایران   های 
از همیشه ادامه یافت. فلسطینیان در راه مقاومتی 
که ساختند ایستادگی کرده و از دورانی که با سنگ 
به مقابله می پرداختند ، به دفاع با موشک رسیدند.
جلوه  پیش  از  بیش  فلسطین  مقاومت  روزها  این 
سودای  در  دشمنان  که  طوری  به  است.  یافته 
طرحی جدید برای مقابله با آن هستند و خوب می 
دانند این مقاومت و حق طلبی تمامی ندارد.مقاومت 
فلسطین و آرزویی که برای پیروزی داشتند دیگر 
اینکه  بر  مبنی  الهی  وعده  نیست.  رویا  یک 
 ، است  صبرکنندگان  و  جهادکنندگان  با   خداوند 
کم کم رنگ واقعیت به خود می گیرد و فلسطین 
به سمبلی برای اثبات آن تبدیل خواهد شد. ترامپ 
و هم پیمانانش با پی ریزی طرح معامله قرن ، می 
خواهند وارد مذاکره با فلسطین شده و آنان را به کم 
راضی کنند. آمریکا چون همیشه ، در این طرح نیز 
کمتر حقوقی برای طرف مقابل خود در نظر نمی 
گیرد و فقط می خواهد به هم پیمانان خود سود 
رسانی کند. همان طور که سال ها قبل مذاکرات 
به شکست انجامید و خلف وعده شد ، حاال دوباره 
آمریکا می خواهد فلسطینیان از حق بازگشت به 
سرزمین خود که طبق قطعنامه ۱۹۴ شورای امنیت 
به رسمیت شناخت شده، صرف نظر کنند. در مقابل 
هم فقط بخش کوچکی را به فلسطینی ها داده و 
در اقدامی جالب ، اجازه دهد تا فلسطین به رسمیت 
شناخته شود! معامله ای که بیشتر شبیه به راهی 
برای ساکت نگه داشتن کودک می ماند تا طرحی 
برای ملتی که 70 سال است مقاومت می کنند! 
کوته فکرانه است که دشمنان بخواهند به همین 
این مردم  و جانفشانی  مقاومت  سادگی 70 سال 

مظلوم را به بهایی اندک ، خریداری کنند.
از  ناشی  بیشتر  را  طرح  این   ، جهان  کارشناسان 
ترس می دانند و اذعان دارند آمریکا و اسرائیل از 
آینده ای که فلسطینیان با مقاومت شان می سازند 
واهمه بسیار دارند. شاید مکمل این موضوع هم 
سخن رهبر معظم انقالب در چند سال پیش باشد 
که فرمودند اسرائیل 25 سال آینده را نخواهد دید.

سخنی که البته این روزها با توجه به سیر معکوس 
فلسطینیان،  مقاومت  نوع  و  اسرائیل  جمعیتی 
 تضعیف قدرت اسرائیل و طرح های جدید آنان ، 
به  با علم  ایران هم  نیست. مردم  واقعیت  از  دور 
پیروزی حق بر باطل ، همچون دهه های قبل با 
راهپیمایی خود نشان دادند پای این مردم مظلوم 
و ستم دیده ایستاده اند. با یاری خداوند ، سرانجام 

مقاومت فلسطینیان پیروزی است.

حاجی بابایی: دولت در افزایش حقوق کارکنان، پلکان را برعکس کرده است

حاجی بابایی نماینده مجلس ، درخصوص افزایش حقوق کارمندان گفت: نظر ما این بود کسانی که حقوق های کمتری 
دارند افزایش بیشتری داشته باشند اما دولت االن پلکان را برعکس گذاشته و باالترین حقوق ها را حدود ۱۶ درصد 

اضافه کرده و پایین ترین حقوق ها نیز ۳/2 درصد افزایش داشته است.

کنایه های تند سعید جلیلی به برجام

سعید جلیلی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام 
گفت: یک مقام سیاسی اروپایی با وقاحت می گوید باید 
به تعهدات برجامی ادامه دهید، می گویند اگر درخت 

برجام میوه نداشت از سایه اش استفاده کنید.

انتقاد تُند الریجانی از بردگی 
سیاسی “حکام کلنگی” سعودی

علی الریجانی گفت: حکام سعودی به جای اینکه 
خود  به  قدری  ترامپ  سخیف  سخنان  مقابل  در 
بیایند، خود را حقیرتر نسبت به آمریکا به حساب 
آوردند و به جای اعتراض به آمریکا، دهها نفر از 
این  زدند.  گردن  را  خود  هموطن  معترض  افراد 
بردگی سیاسی از آنها یک چهره »حکام کلنگی« 
ساخته است که فعاًل با پول پخش کردن برای خود 

حیات سیاسی ساخته اند اما آبرو ندارند.

آیت ا... جنتی: ترامپ را 
هم مانند شاه دفن می کنیم

آیت ا... جنتی  رئیس مجلس خبرگان رهبری گفت: 
پیام مردم ما مرگ بر آ مریکاست و همان طور که شاه 
را خاک کردیم ترامپ را هم دفن می کنیم و آمریکا را 

هم زیر پایمان لگدمال خواهیم کرد.

آمریکا از طریق کشورهای
 ثالث به تهران پیام می فرستد

کمیسیون  رئیس  پیشه  فالحت  ا...  حشمت 
امنیت ملی گفت: آمریکایی ها در چند وقت اخیر 
مستقیم  و  مختلف  صورت  به  اینکه  بر  عالوه 
درخواست های مختلفی برای مذاکره با جمهوری 
اسالمی ایران داشته اند از طریق کشورهای ثالث 

هم این پیام را به تهران داده اند.

درباره ارتباط میترا استاد با 
نهادهای امنیتی قراینی وجود ندارد

اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی 
درباره ارتباط میترا استاد )همسر محمدعلی نجفی( با 
نهادهای امنیتی گفت: اوال در این ارتباط قراینی وجود 
ندارد؛ ضمن اینکه چیزی که االن رسیدگی می کنیم 
پرونده قتل است و فعال مسئولیت مان این است که 
تکلیف پرونده قتل را روشن کنیم و به سایر زوایای 

پرونده در فرصت بعدی رسیدگی خواهد شد.

قدس نه از آن ترامپ است که 
ببخشد نه از آن نتانیاهو خواهد شد

ظریف گفت: قدس نه از آن ترامپ است که به کسی 
ببخشد نه هیچگاه از آن نتانیاهو خواهد شد.

انتقاد تند عارف از 
صداوسیما به خاطر نجفی

عارف با انتقاد از رفتار صدا و سیما در پرونده نجفی 
گفت: این پرونده یک پرونده شخصی است و باید صدا 
و سیما اجازه می داد مانند سایر پروندهای شخصی روند 

طبیعی خود را طی کند.

فروش اقساطی پراید از امروز

اقساطی  فروش  امروز  سایپا  خودروسازی  گروه 
خودروهای گروه ایکس ۱00 و ایکس 200 را آغاز 
برای  شرکت  این  سایپا  اعالم  اساس  بر  کند.  می 
و  ریال  میلیون  ایکس ۱00، ۴0  گروه  خودروهای 
میلیون   50  ،200 ایکس  گروه  خودروهای  برای 
ریال تسهیالت در نظر گرفته است. همچنین شرایط 
بازپرداخت ۳ چک ۴ ماهه به مبالغ یک میلیون و 5۸۹ 
ایکس  گروه  خودروهای  برای  تومان  و 70۹  هزار 
۱00 و یک میلیون و ۹۸7 هزار و ۱00 تومان برای 

خودروهای خانواده ایکس 200 تعیین شده است.

میزان زکات فطریه و کفاره 
روزه ماه  رمضان اعالم شد

عصراعتبار- بر اساس اعالم آیت ا... مکارم شیرازی، 
زکات فطریه امسال بر مبنای قوت غالب گندم مبلغ ۹ 
هزار تومان )۹000 تومان( و بر مبنای قوت غالب برنج 
خارجی، مبلغ 2۴ هزار تومان )2۴000 تومان( و برنج 
داخلی، مبلغ ۶0 هزار تومان )۶0000 تومان( اعالم  
شده است. مردم در انتخاب هر یک از آن ها مخیر 
هستند.کفاره روزه غیر عمد مبلغ ۳ هزار تومان )۳000 
تومان( است که باید به صورت نان تهیه و پرداخت 
شود، همچنین کفاره روزه عمد مبلغ ۱۸0 هزار تومان 

)۱۸0000 تومان( است.

صادرات نفت ایران رکورد
 9 ماه قبل را شکست

فارس - برخالف گزارشات منتشر شده از سوی 
صادرات  شدید  افت  بر  مبنی  خارجی  رسانه های 
نفت  صادرات  می دهد  نشان  آمارها  ایران،  نفت 
به  آوریل  ماه  در  آسیایی  بازارهای  به  کشورمان 

باالترین میزان ۹ ماه منتهی به آن رسید.

خبر خوش وزیر راه 
به رانندگان بی  مسکن

تسنیم- وزیر راه و شهرسازی از خانه دار شدن رانندگان 
صنفی  تشکل های  عضو  شرکت های  کارکنان  و 
حمل ونقل مسافر برون شهری با واحدهای مسکن 

مهر فاقد متقاضی خبر داد.

بی خانه ها مستأجر دولت می شوند!

برای  ارزان  خانه های  دولت  شهروند-  روزنامه 
وزارت  اعالم  به  بنا  می کند.  تهیه  مستأجران 
راه وشهرسازی چیزی حدود ۶0  درصد قیمت خانه در 
ایران مربوط به زمین است و حاال دولت می خواهد 
به صورت  را  ارزانی  خانه های  رایگان  زمین های  با 

اجاره ای در اختیار مستأجران قرار دهد.

زمان اجباری شدن کارت سوخت

شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران اعالم 
کرد؛ در اجرای سیاست های دولت و مجلس شورای 
اسالمی، عرضه بنزین در جایگاه های سراسر کشور از 
تاریخ بیستم مرداد ماه سال جاری صرفا با ارائه کارت 

هوشمند سوخت خودرو، امکان پذیر خواهد بود.

محمودآبادی - رئیس قوه قضاییه به همراه 
نماینده ولي فقیه در خراسان جنوبي و جمعي 
پاسداران  بلوار  در مسیر  استان  از مسئوالن 
وارد مسیر راهپیمایي شد و قبل از خطبه هاي 
امام  مسجد  در  جمعه  سیاسي  عبادي  نماز 
یافت  حضور  بیرجند  السالم(  )علیه  حسین 
و سخنراني کرد. حجت االسالم والمسلمین 
سید ابراهیم رئیسي در حاشیه راهپیمایی روز 
قدس و نه به معامله قرن گفت: معامله قرن 

به مقاومت قرن تبدیل خواهد شد.

فساد در همه بستر ها
 بايد از بين برود

نمایند مردم خراسان جنوبي در مجلس خبرگان 
رهبري در بخش دیگري از سخنانش گفت: ما 
معتقدیم باید با فساد مبارزه کرد و اجازه نخواهیم 
داد در هیج کجا این نظام فساد النه کند. وي 
از دولتمردان خواست در همه بخش ها تالش 
برود.  بین  از  منافذ  و  فسادزا  بسترهاي  کنند 
رئیسي تصریح کرد: نمایندگان مجلس فعالیت 
باید مضاعف کنند چرا  خود را در این زمینه 

که دشمن به دنبال مایوس کردن مردم است 
مي  ما  بگوییم  ها  عرصه  همه  در  باید  پس 
توانیم. رئیس قوه قضاییه آوارگي میلیون ها 
فلسطیني در جریان غصب کشورشان را یاد آور 
شد و ادامه داد: تا قبل از پیروزي انقالب، نگاه 
مردم فلسطین به سازمان هاي آزادي بخش و 
میزهاي مذاکره بود اما بعد از انقالب نگاه ها 
متفاوت و جریان ایستادگي با یک راهبرد جدید 
رسم  )ره(  خمیني  امام  چون  شد  میدان  وارد 

مجاهدت را به همه جهان آموخت.

مبارزه در فلسطين 
عبرت تاريخي است

رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: نسل جدید باید 
بداند که فقط تاریخ فلسطین شروع تجاوز در 
70 سال قبل و ویراني هاي به دنبال آن نیست؛ 
بلکه یک عبرت تاریخي بسیار مهم است که 
باید همه بدانند نتیجه امضاي قرارداد ننگین 
حقوق  شناختن  رسمیت  به  براي  انورسادات 
فلسطین از سوي مستکبران چه بوده است.
حجت االسالم والمسلمین رئیسي با توجه به 

اینکه باید این بدعهدي ها به خاطر بماند یادآور 
شد:  چقدر رهبري حکیم فریاد زدند )من به اینها 

اعتماد ندارم ( ولي برخي گوش نکردند.

بدعهدي تکرار مي شود
وي با اشاره به مسایل برجام و حواشي آن افزود: 
اینها امضا مي کنند اما چند سال دیگر رئیس 
جمهور دیگري مي آید و این امضاها را زیر 
سوال مي برد، هرچند هم که ایران اسالمي به 
تمام تعهدات عمل کرده اما جریان تاریخ تکرار 
و تحریم ها اعمال مي شود. حجت االسالم 
تاکید کرد: جریان هاي  رئیسي  المسلمین  و 
فتنه با سردمداري انگلیس و جنگ رسانه اي 
و اقتصادي خواست ایران درگیر مسئله داخلي 
شود و در بیرون کشورها افراد سست عنصر و 
کافر را همراه خود کردند اما موفق نشدند. وي با 
بیان اینکه ما خواستیم و توانستیم گفت: بنابراین 
مردان و زنان خراسان جنوبي و همه ملت بزرگ 
انقالب  برکت  به  اسالمي  ایران  غیرتمند  و 
امروز  فرهیختگان  و  معظم  رهبر  اسالمي، 

هوشیار شده و شرایط را مي شناسند.

افتخار مي کنم که نماينده شما هستم
حجت االسالم و المسلمین رئیسي با اشاره 
روز  راهپیمایي  مراسم  در  خود  حضور  به 
قدس در جمع مردم خراسان جنوبي گفت: 
افتخار دارم نماینده مردم خراسان جنوبي در 
مجلس خبرگان هستم و امید است خداوند 
همه قدم هایي که امروز به خیابان ها آمد 
زندگي همه شما  به  و  نلرزاند  بر صراط  را 
خشکسالي  به  اشاره  با  وي  بدهد.  برکت 
هاي مداوم در این استان گفت: خوشبختانه  
بخشي از نگراني هاي مردم از باب نزوالت 
شاهد  است  امید  و  شده  برطرف  آسماني 
اقتصادي به ویژه براي  رونق هرچه بیشتر 

جوانان در این منطقه باشیم.

“معامله قرن” به “مقاومت قرن” تبدیل خواهد شد

معظم  رهبر  اي  خامنه  ا...  آیت  حضرت 
انقالب اسالمي هفته گذشته در دیداري ۳ 
اعضاي  و  استادان  از  نفر  هزاران  با  ساعته 
از  تمجید  با  ها  دانشگاه  هیئت هاي علمي 
مراکز  و  ها  دانشگاه  حقیقي  هاي  پیشرفت 
علمي، پیشرفت پر شتاب و جهش علمي را 
براي رسیدن ایران اسالمي به اوج، ضروري 

خواندند.
 

بر سر موضوعات اساسی انقالب
 مذاکره نمی کنيم

رهبر انقالب اسالمي در بخشی از سخنان 
شان با اشاره به جنجال رسانه هاي خارجي 
درباره مذاکره گفتند: مقصود آنها از اینکه مي 
گویند ایران باید به میز مذاکره بازگردد، مذاکره 

با آمریکاست زیرا ما با دیگر کشورها مشکلي 
نداریم و با اروپایي ها و دیگران مذاکره مي 
تأکید  با  اي  خامنه  ا...  آیت  حضرت  کنیم. 
تعیین  مذاکرات،  در  اصلي  مسئله  اینکه  بر 
موضوع مذاکره است، افزودند: ما در مورد هر 
موضوعي مذاکره نمي کنیم و »موضوعات 
همچون  انقالب«  اساسي  و  ناموسي 
موضوع  توانند  نمي  کشور  دفاعي  توان 
اي  خامنه  ا...  آیت  حضرت  باشند.   مذاکره 
رسیدن  براي  ها  آمریکایي  رفتار  تبیین  به 
به مقاصد زورگویانه خود در قبال دولت ها 
ها  آمریکایي  فرمودند:  و  پرداختند  کشور  و 
یک  خود  اهداف  به  رسیدن  براي  معمواًل 
آنها  راهبرد  تاکتیک.  یک  و  دارند  راهبرد 
»فشار« با هدف خسته کردن طرف مقابل 

است و سپس از »مذاکره« به عنوان مکمل 
خود  خواسته  به  تا  کنند  مي  استفاده  فشار 

برسند.

آمريکا،  فشارهاي  مقابل  در  ايران 
ابزارهاي فشار الزم را در اختيار دارد

رهبر انقالب اسالمي تنها راه مقابله با این 
ترفند را استفاده از اهرم هاي فشار در مقابل 
 آمریکایي ها دانستند و افزودند: اگر از اهرم ها 
شود،  استفاده  درستي  به  فشار  ابزارهاي  و 
فشار آمریکایي ها یا کم و یا متوقف خواهد 
مذاکره«  به  »دعوت  فریب  اگر  اما  شد، 
هاي  اهرم  از  و  شود  خورده  ها  آمریکایي 
فشار استفاده نشود، نتیجه، لغزیدن و باخت 
با  اي  ا... خامنه  آیت  قطعي است. حضرت 
ایران در  اینکه جمهوري اسالمي  تأکید بر 
فشار  ابزارهاي  آمریکا،  فشارهاي  مقابل 
ابزارها  این  گفتند:  دارد،  اختیار  در  را  الزم 
نظامي  تبلیغ مي کنند،  آنها  آنچه  برخالف 
نیست البته اگر زماني الزم باشد، آن ابزارها 
اهرم  از  نمونه  یک  ایشان  دارد.  وجود  نیز 
هاي فشار جمهوري اسالمي را بیانیه اخیر 
شوراي عالي امنیت ملي کشور براي کاهش 
برشمردند  ایران  اي  هسته  تعهدات  برخي 
شوراي  اخیر  تصمیم  کردند:  خاطرنشان  و 

زیرا  بود  ملي، تصمیم درستي  امنیت  عالي 
نشود،  استفاده  موقع  به  فشار  اهرم  از  اگر 
و  هزینه  با  داند  مي  چون  مقابل  طرف 
بدون  را  موضوع  نمي شود،  مواجه  ضرري 
از  اگر  اما  داد  خواهد  ادامه  اي  هیچ عجله 
ابزار فشار استفاده شود، به فکر خواهد افتاد 

تا کاري انجام دهد.

همه مسئوالن کشور بر موضوع 
عدم مذاکره با آمريکا متفق هستند

فشار  هاي  اهرم  اسالمي  انقالب  رهبر 
براي  ابزارهایي  را  اسالمي  جمهوري 
متوقف کردن طرف مقابل دانستند و گفتند: 
خوشبختانه امروز همه مسئولین کشور اعم از 
مسئوالن اجرایي و دیپلماسي و سیاسي بر 
موضوع عدم مذاکره با آمریکا متفق هستند 
و مذاکره با آمریکایي ها مطلقاً توصیه نمي 
جمهوري  اینکه  بر  تأکید  با  ایشان  شود. 
اسالمي قطعاً فریب ترفند آمریکایي ها را در 
اهرم  افزودند:  زمینه مذاکره، نخواهد خورد، 
فشاري که فعاًل استفاده شده، مصوبه اخیر 
همیشه  اما  است  ملي  امنیت  عالي  شوراي 
در این حد متوقف نخواهیم ماند و در برهه 
فشار  هاي  اهرم  از  باشد،  الزم  اگر  بعدي، 

دیگري استفاده خواهیم کرد.

بر سر موضوعات اساسی انقالب مذاکره نمی کنیم
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دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی فوق العاده )نوبت دوم(
 شرکت تعاونی مسکن ایثارگران نیروهای مسلح

 تاریخ انتشار: 1398/03/11

جلسه مجمع عمومی فوق العاده )نوبت دوم( شرکت تعاونی مسکن ایثارگران نیروهای 
 مسلح ساعت 17:30 روز شنبه 98/03/25 در محل دفتر شرکت واقع در بلوار شعبانیه - 

بقیه ا... )عج( 38 برگزار می شود.
از کلیه اعضا دعوت می شود جهت اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل در این مجمع 
حضور بهم رسانند. ضمنا چنانچه بنا به دالیلی نتواند شخصا حضور یابد می تواند همزمان با 
نماینده تام االختیار خویش با هم به دفتر شرکت مراجعه و برگ وکالتنامه را تنظیم و برگه 

ورود به جلسه مجمع را دریافت نمایند.
دستور جلسه:  

1- اصالح ماده 5 اساسنامه 2- اصالح ماده 12 اساسنامه 3- اصالح ماده 18 اساسنامه 

درب اتوماتیک سید
فروش ویژه جک پارکینگی

 با اقساط چهار ماهه
خیابان شهید رجایی -   نبش رجایی 15
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مناقصه عمومي یک مرحله اي  شماره  1245-98   شناسه آگهی: 485916              شماره: 67/457       تاریخ: 98/3/8
شرکت آب و فاضالب روستایی خراسان جنوبی در نظر دارد: مناقصه ای با موضوع ذیل برگزار نماید:  1(موضوع مناقصه: واگذاری خدمات حمل و نقل 

 2( مبلغ برآورد: 8,179,800,000 ریال    مدت: یک سال شمسی 3( نوع تضمین و مبلغ )ریال(: 409،000،000 ریال ضمانت نامه معتبر طبق بخشنامه شماره 123402/ت 
50659 هـ  مورخ 22 آذرماه 1394   4(رشته و حداقل رتبه پیمانکاری: پشتیبانی و حمل و نقل خودرویی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

5( محل تأمین اعتبار: اعتبارات ملی – استانی )تا 50% نقد – 50% اسناد(  6( مهلت و محل دریافت اسناد مناقصه: پیشنهاد دهندگان موظف می باشند اسناد مناقصه را 
از تاریخ 98/03/11 تا تاریخ 1398/03/19 از طریق سامانه ستاد به آدرس www.setadiran.ir  دریافت نمایند 7( تاریخ ارسال پیشنهادات:  ساعت 14:30 روز چهارشنبه مورخ 1398/03/29 8( 
تاریخ و محل بازگشایی پاکت ها: 9صبح روز پنجشنبه مورخ 1398/03/30 در کمیسیون مناقصه به نشانی بیرجند ، بلوار شهدای عبادی ، ضلع غربی سازمان جهاد کشاورزی، شرکت آب و فاضالب 
 روستایی استان خراسان جنوبی  ضمناً : کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ستاد به آدرس

 www.setadiran.ir  انجام خواهد شد. الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. 
به پیشنهادهای واصله خارج از درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ترتیب اثر داده نخواهد شد 

حداقل پیشنهادات دریافتی جهت بازگشایی پاکت ها دو مورد می باشد.  این شرکت در رد یا قبول پیشنهادات برابر قوانین و مقررات مربوطه مختار می باشد. برای کسب اطالعات بیشتر از شرایط شرکت در 
مناقصه و مشخصات پروژه به وب سایت شرکت آب و فاضالب روستایي خراسان جنوبي )www.abfar-kj.ir( و یا وب سایت پایگاه ملي اطالع رساني مناقصات )iets.mporg.ir( مراجعه و یا با شماره 

امور حقوقی و قراردادها شرکت آب و فاضالب روستایی خراسان جنوبی 8-32214752- 056 اداره امور حقوقي و قراردادها تماس حاصل فرمایید.  

وزارت نیرو
شرکت آب و فاضالب روستایی

 خراسان جنوبی

 تاالر و رستـوران
 بـرادران کـریم

آماده پذیرایی از مجالس افطاری شما 
در ماه مبارک رمضان می باشد.

ضمنا نان،  پنیر،  سبزی و چای رایگان می باشد
چهارراه آخر توحید به سمت سجاد شهر

 ابتدای سپیده - 0۹151۶0۶۸3۶ )قاسمی(
0۹153۴011۸۶ )طاهری(

خط ویـژه  
31550

 عرضه انواع ترشی، زیتون، روغن زیتون،
 انواع شربت های طبیعی شیراز، ترشک، لواشک ، آبلیمو و عسل طبیعی 
خیابان توحید، خیابان میرزا کوچک خان غربی، حد فاصل خیابان نبوت 

وفلکه نعلبکی، پالک ۵۲ ۰۹۱۵۷۵۵۳۴۱۳ - ۳۲۲۳۹۱۰۵ سجادی فر

10% تخـفیـف

تورهای شیراز  ، قشم  ، مشهد ، قم  )ویژه بازنشستگان محترم( / شمال ویژه عید فطر  
تورهای خارجی: دبی، آنتالیا، کوش آداسی، ارمنستان، هند و ...

تورهای داخل استانی: مزار کاهی، چنشت، طبس 
سفرهای طالیی مهرآسا جهان    09309782667 - 9159618005

 
تورهای شیراز  - قشم  - مشهد -سرعین- کیش  )ویژه بازنشستگان محترم(
تورهای خارجی : استانبول، ایتالیا، دبی ، تایلند، کوش آداسی، چین، ارمنستان، مالزی و ...

تورهای داخل استانی: مصعبی - کریمو  24 خرداد /  دره تجنود 31 خرداد

شرکت میناب سیر شرق    32221719 - 09159618005
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شنبه * 11  خرداد 1398 * شماره 4362

اطعام روزه داران در جوار ۲۶ امامزاده 

فارس- معاون فرهنگی اوقاف خراسان جنوبی گفت: همزمان با اجرای طرح ضیافت الهی سفره های کریمانه )افطاری ساده( هر شب در جوار 26 امامزاده شاخص استان پهن می شود. مختاری با اشاره 
به پهن شدن سفره های افطاری ساده در جوار امامزادگان خراسان جنوبی، اظهار کرد:  از برنامه های مهم اوقاف در ایام ماه مبارک رمضان موضوع افطاری دادن به نیازمندان و روزه داران در راستای عمل 

با آرزوی قبولی طاعات و عبادات همه مومنین لطفا   امینانه به نیات واقفان است.وی افزود: این طرح در راستای اجرای ویژه برنامه ضیافت الهی سازمان اوقاف و در قالب طرح »افطار الصائمین« در اماکن متبرکه اجرا می شود.
با  چرا  بدهند:  پاسخ  رانندگی  و  راهنمایی  مسئوالن 
ماشینهای با شیشه دودی که حتی سرنشین داخل خودرو 
قابل رویت نیست برخورد نمی کنند؟ آیا دودی نمودن 
اتومبیل خالف مقررات نیست؟ عزیزان راهور  شیشه 

پاسخ بدهند. ممنون
915...329
و  شهر  اسالمی  شورای  ازاعضای  احترام،  و  باسالم 
مسئوالن راه و شهرسازی تقاضامندیم با این اوضاع 
اقتصادی وگرانی زمین و مسکن جهت تعادل در بازار و 
شکستن حباب قیمت درخصوص تغییرکاربری اراضی 
وکارگر هست  اقشار ضعیف  به  مربوط  که  آباد  امیر 

مساعدت نمایند.
915...879
ضمن تشکر از شهردار محترم و با درایت خواهشمند 
هستیم به وضع خیابان های سایت اداری و دیوارهایی 
که دورتا دور مجتمع های مسکونی کشیدن که درحال 
ترک و خراب شدن می باشد،کوچه ها اصالنظافت نمی 
شود با شرکت مربوطه تماس گرفتیم می گوید آنجا 
تحویل شهرداری شده وکسی جوابگوی ما نمی باشد. 
915...703
ساعت  از  رود  می  انتظار  انتظامی  گشت  ماموران  از 
11شب به بعد حضورشون رو در موسی جعفر )ع( داشته 
باشن . هر جور آدم خالفکار هست به جز ماموران گشت.
915...944
به  ماموران محترم فضای سبز شهرداری حواسشان   
ابیاری دقیق ومنظم فضای سبز بویژه در ختان کاج باشد 
تا مثل پارسال هزاران درخت خشکانده نشوددر ضمن بهتر 
است این کار صبح زود یا شبها انجام شود نه ساعت 3 
بعد ظهر!انشاا...سال دیگر فصل درختکاری برنامه اساسی 
برای افزایش فضای سبز شهری بادرختان شاداب وپهن 
برگ داشته باشند.تا شهر از این وضع تاسف بار خارج شود.
 یک شهروند
امان از بی حرمتی و شعاری بودن تکریم ارباب رجوع   دوم 
خرداد  جهت انجام امور بانکی به بانک ... مراجعه نموده با 
برخورد زشت، زننده و به دور از شان رئیس شعبه فقط به 
جهت گذشت پنج دقیقه از دوازده و سی دقیقه و با این 
استدالل که ساعت کار بانک تا دوازده و نیم می باشد مواجه 
شدم، در حالی که در همین زمان چند نفر  برای انجام امور 
بانکی وارد بانک شدند. تکریم ارباب رجوع و پاسخگویی 
مودبانه چیزی بود که در این شعبه جایگاهی نداشت.
یک شهروند
با دهان روزه در صف گوشت ایستادم و کاالیی که 
گرفتم گوشتی هست که فقط 55 روز دیگر تا پایان 
انقضای آن باقی است )25 تیر 98(. مسئوالن طبس و 
استان چه پاسخی برای این موضوع دارند؟ آیا گوشت 
ها از 10 ماه پیش در انبار بوده است و به مردم نداده اند؟
یک شهروند

 جوابیه اداره کل منابع طبیعی و
 آبخیزداری خراسان جنوبی

پیرو پیام خواننده عزیز روزنامه در تاریخ 28 اردیبهشت در 
خصوص  برداشت آنغوزه از عرصه های منابع طبیعی مطالب 
زیر برای آگاهی هم استانی های عزیز اعالم می گردد:
1- قیمت پایه محصوالت فرعی مراتع براساس میانگین 
قیمت بازار درسطح کشور از سوی سازمان جنگل ها، 
مراتع و آبخیزداری کشور تعیین و ابالغ می گردد 2- در 
خصوص بهره مالکانه نیز به اطالع می رساند براساس 
قانون، مجریان طرح ها موظفند کل مبلغ مذکور را به 
حساب خزانه داری کشور واریز کنند و این اداره کل 
مجریان  ندارد. 3-  آن  در  تصرفی  و  دخل  هیچگونه 
طرح های بهره برداری پس از برگزاری مزایده مشخص 
می شود و آنغوزه چینان درهر سامان موظفند محصول 
نمایند و مجری  به مجری طرح تحویل  را  برداشتی 
موظف است هنگام خرید کیفیت و کمیت محصول را 
بررسی کند و براین اساس نسبت به خرید تسویه حساب 
با آنغوزه چینان اقدام نماید. 4- در خصوص حمایت از 
صادر کنندگان فرآوری محصول نیز این اداره کل پیگیر 
موضوع از دستگاه های مسئول و خواهان فرآوری این 

محصول در داخل کشور می باشد. 

امین جم - حضرت آیت ا... خامنه ای رهبر معظم انقالب اسالمی در بیست و سومین 
روز از ماه مبارک رمضان ، دیداری 3 ساعته با هزاران نفر از استادان و اعضای هیئتهای 
علمی دانشگاه  داشتند.در این دیدار ده تن از اساتید و اعضای هیئت های علمی، حدود دو 
ساعت به بیان مطالب و دغدغه های خود پرداختند که دکتر محمدرضا مجیدی عضو 
هیئت علمی گروه مطالعات منطقه ای دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران 
نیز یکی از این افراد بود.دکتر مجیدی نخبه بیرجندی در کنار فعالیت های آموزشی و 
پژوهشی و انتشار ده ها کتاب و مقاله علمی به زبان های گوناگون ، بیش از دو دهه 
مسئولیت های اجرایی در حوزه های فرهنگی و دانشگاهی و بین الملل داشته است که از 
جمله آنها معاونت های متعدد نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها ، نمایندگی 
جمهوری اسالمی ایران در یونسکو و ریاست کتابخانه ، موزه و مرکز اسناد مجلس 
شورای اسالمی و ... بوده است. وی در محضر رهبر فرزانه انقالب اسالمی با عنوان 
»حوزه بین الملل انقالب اسالمی و مسایل آن در پرتو گام دوم« سخنرانی و در زمینه 
های مرتبط ، نکات و مالحظات و پیشنهادهایی را مطرح کرد که در ادامه  می خوانید.

 
بیانیه گام دوم ، فرصتی برای نگاه به حوزه بین الملل انقالب

دکتر محمدرضا مجیدی در محضر رهبر فرزانه انقالب در دیدار با استادان دانشگاه 
ها با بیان اینکه دهه پنجم انقالب اسالمی و صدور بیانیه راهبردی گام دوم، فرصتی 
است تا نگاهی دیگر به حوزه بین الملل این انقالب کبیر و مسائل آن، فرصت ها 
و چالش های پیش روی آن داشته باشیم ، ادامه داد: در این مجال با الهام از برخی 
کلید واژه های این بیانیه و یکی از توصیه های هفت گانه پایانی آن نکاتی تقدیم 
می شود.وی با اشاره به اینکه در کمتر از 4 ماه از برافراشته شدن پرچم گام دوم و 
صدور این سند راهبردی، مجموعه هایی خودجوش از جوانان نسل سومی و چهارمی 
با همراهی استادان و دانش پژوهان و پژوهشگران نسل دومی شکل گرفته است ، 
افزود: در کنار فعالیت های آموزشی و تهیه و تنظیم درس نامه ها، از منظرهای متعدد 
فرهنگی، اجتماعی، تربیتی، اعتقادی، سیاسی، بین الملل و ... برای تبیین، تحلیل، 
ترویج، فرهنگ سازی و طراحی برنامه های عملیاتی اقدام می شود. وی اظهار کرد: 
الزم است یادی کنم از استاد فرزانه، وارسته و پارسا مرحوم حضرت آیت ا... مهدوی 
کنی”رضوان ا... تعالی علیه” که درس و نصیحت ایشان در این چند دهه آویزه گوش 
ماست که در هر منزلت اجتماعی هستید، تبلیغ دین و معارف اهل بیت علیهم السالم 

و آموزه های انقالب اسالمی وظیفه محوری است.

باید به خلق فرصت های نو
در  عرصه بین الملل پرداخت

 نماینده سابق جمهوری اسالمی ایران در یونسکو در ادامه به تشریح نکات مورد نظر 
در 7 بند پرداخت. دکتر مجیدی در تشریح بند اول سخنرانی خود ، با بیان اینکه بر پایه 
نظریه کرامت انسانی وحی، پایه انقالب اسالمی به عنوان محور سیاست خارجی و 
دیپلماسی برای تقویت عزت ملی، تنظیم روابط خارجی و مرزبندی نظری و عملی با 
دشمن بر پایه اصل “عزت، حکمت و مصلحت” ضروری است ، تصریح کرد:  عالوه بر 
استفاده از فرصت های موجود، باید به خلق فرصت های نو در عرصه بین الملل پرداخت 
و با حضور فعال و مؤثر در نهادهای بین المللی گفتمان انقالب اسالمی  را بیش از پیش 
تبیین و یارگیری مناسب برای مقابله با طرح های نظام سلطه انجام گیرد و از انفعال و 
بی تحرکی که تبعات منفی بعدی دارد، پرهیز شود. وی گفت : در دهه های گذشته در 
فرآیند تولید اسناد بین المللی حضور فعالی نداشته ایم و اینک در گام دوم انقالب باید با 
بهره گیری از تجارب و کامیابی ها و ناکامی ها در این زمینه ها، با برنامه روشن و متکی 

به پشتوانه قوی علمی حوزوی و دانشگاهی این کاستی جبران گردد.

استفاده از ظرفیت هسته های گوناگون 
گفتمان انقالب اسالمی در گوشه و کنار جهان

نماینده سابق جمهوری اسالمی ایران در یونسکو در تشریح بند دوم سخنان خود ، 

با اشاره به اینکه در گام اول انقالب، هسته های گوناگون گفتمان انقالب اسالمی 
در گوشه و کنار جهان در مناطق مختلف شکل گرفته است، گفت: در این هسته 
ها، شخصیت های تأثیرگذار علمی، فرهنگی، اجتماعی و رسانه ای حضور دارند. 
ضروری است در مراحل آغازین گام دوم، شبکه سازی از این هسته ها در اولویت 
کارهای بین المللی قرار گیرد و بهترین سامانه و سازه برای این ساماندهی، سامانه 
های غیر دولتی با حمایت سیاسی و پشتیبانی بخش های حاکمیتی است تا این 
هسته ها در شبکه شکل گرفته و با انسجام بیشتر به مقابله با نظام سلطه و تبیین 

و ترویج گفتمان انقالب اسالمی بپردازند.

باید به حوزه بین الملل علوم انسانی توجه شود
دکتر محمدرضا مجیدی ، بند سوم سخنان خود را اینگونه آغاز کرد : علوم انسانی موجود 
 در جهان در حکم ایدئولوژی نظام لیبرال سرمایه داری است و به سان خود این نظام ، 
این علوم با بحران روبرو بوده و سرخوردگی از آن مشهود است. وی با اشاره به این 
موضوع که اینک تحول در علوم انسانی در سطح ملی مورد توجه بوده و در دستور کار 
قرار دارد، افزود : باید به حوزه بین الملل علوم انسانی هم عنایت داشته و با جنبش بین 
المللی “علم دگر” -  که در حال شکل گیری و رشد است- همراهی کرد تا تأثیرگذاری 

ملی و جهانی بیشتر شود و البته این امر مستلزم باور و همراهی متولیان در حوزه های 
سیاسی و اجرایی در شورای انقالب فرهنگی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت 

امور خارجه و سایر دستگاه های ذیربط است. 

صنعت گردشگری و صنایع وابسته می تواند
 به عنوان صنعت پیشران تحریم شکن عمل کند

عضو هیئت علمی گروه مطالعات منطقه ای دانشکده حقوق و علوم سیاسی 
دانشگاه تهران در بند چهارم سخنان خود ، با بیان اینکه در دهه های گذشته 
پیگیری آرمان های انقالب اسالمی در عرصه بین الملل و اهداف و سیاست 
های جمهوری اسالمی ایران عمدتا محدود به دیپلماسی رسمی دولتی )به معنای 

قوه مجریه( بوده است، گفت : امروز در عرصه روابط بین الملل و روابط خارجی 
کشورها انواع دیپلماسی با بازیگران متنوع در عرصه های ملی، منطقه ای و 
جهانی ایفای نقش می کنند و گاه تأثیرگذاری آنها به مراتب بیشتر از دیپلماسی 
رسمی است. دکتر مجیدی ادامه داد: از این نوع دیپلماسی ، به نام های گوناگون 
از جمله دیپلماسی مکمل یاد می شود که هم شامل حوزه های حاکمیتی است 
مانند دیپلماسی پارلمانی و دیپلماسی قضایی و هم شامل حوزه های غیر دولتی 
با نظارت و حمایت و پایش حاکمیتی است؛ مانند دیپلماسی فرهنگی، دیپلماسی 
علمی، دیپلماسی رسانه ای، دیپلماسی اقتصادی و تجاری با محوریت پارلمان 
های بخش خصوصی )اتاق های سه گانه شامل: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و 
کشاورزی، اتاق تعاون و اتاق اصناف(، دیپلماسی گردشگری و به ویژه دیپلماسی 
عمومی در اشکال گوناگون آن. وی با بیان اینکه تنوع بخشی به این ابزارها و 
کانال های ارتباطی می تواند تحقق اهداف سه گانه گام دوم را تسهیل کند، 
تصریح کرد: به عنوان مثال در شرایط فعلی که باید برنامه های گوناگون برای 
شکستن تحریم های ظالمانه و غیر قانونی پیگیری شود، صنعت گردشگری و 
 صنایع وابسته در چارچوب یک دیپلماسی گردشگری خالق و فعال و مبتکر 
می تواند به عنوان صنعت پیشران تحریم شکن عمل کند. در این زمینه در صورت 

صالحدید طرح تفصیلی ارائه خواهد شد.

در 4 دهه گذشته عمدتا از سیاست
آسیایی بی بهره بوده ایم

نماینده سابق جمهوری اسالمی ایران در یونسکو ، در تشریح بند پنجم سخنان خود ، با 
بیان اینکه در 4 دهه گذشته در دولت های مختلف عمدتا از “سیاست همسایگی” و فراتر 
از آن از “ سیاست آسیایی” در روابط خارجی بی بهره بوده  و یا در اولویت نبوده است ، 
گفت: گویا غرب به اینکه قرن حاضر قرن آسیاست، از بن دندان باور دارد، لذا برای مقابله 
با آن و متوقف کردن یا کند کردن چرخ های پیشرفت آسیا را با طرح های  متعدد از 

جمله بحران آفرینی در شرق و غرب قاره کهن پیگیری می کند.

مقابله با هژمونی دالر و کنارگذاشتن آن 
از اقتصاد جهانی ممکن است

دکتر مجیدی ، جبران این بی توجهی را نیازمند تعریف یک سیاست آسیایی قوی با 
تأکید بر همسایگان در سطوح دولتی و غیر دولتی و متوازن سازی روابط با مناطق 
مختلف بر اساس اولویت های ملی دانست و افزود: مقابله با هژمونی دالر و کنار 
گذاشتن آن از اقتصاد جهانی به عنوان ابزار محوری تروریسم اقتصادی نظام سلطه 
با هم اندیشی، همکاری و هم افزایی توان ها توأم با برنامه روشن و زمان بندی شده 
ممکن است. وی با بیان اینکه این مهم زمان بر است، گفت: همان گونه که پول واحد 
اروپایی هم یک شبه خلق نشد و در یک فرآیند ده ها ساله مقدمات آن فراهم گردید. 
وی با بیان اینکه در آسیا هم با تعریف و اجرای مراحل چندگانه از جمله تبادل با 
پول ملی کشورها، سبد پولی آسیا، محوریت پول قوی آسیایی و در نهایت پول واحد، 
تحقق این مهم ممکن است ، تصریح کرد: امروزه با طرح های یک جانبه گرایانه  و 
تحمیلی آمریکا اقبال به این طرح ها و پیشنهادها فراوان است و جمهوری اسالمی 
ایران باید در این زمینه پیشگام باشد. در این مسیر نقش مراکز علمی و پژوهشی برای 

تأمین پشتوانه های کارشناسانه کلیدی است.

دستگاه های اجرایی خود را مستغنی
 از مراجعه به دانشگاه ها نبینند

این عضو هیئت علمی گروه مطالعات منطقه ای دانشکده حقوق و علوم سیاسی 
دانشگاه تهران ، در تشریح بند ششم سخنان خود ، با بیان اینکه برای اجرایی 
و عملیاتی شدن آنچه در حوزه بین الملل انقالب اسالمی در گام دوم بیان شد 
و ده ها عنوان دیگر ، میدان دادن به دانش پژوهان و پژوهشگران جوان ، با 
استعداد و خالق و مبتکر در حوزه های گوناگون علوم انسانی ضروری است ، 
اظهار کرد : این مهم به ویژه در عرصه های مطالعات بین المللی و منطقه ای 
و اتصال منطقی و راهبردی تولید دانش و اجرا اولویت دارد. دکتر مجیدی با 
اشاره به اینکه تأکیدات مقام معظم رهبری در حوزه صنعت  برای ارتباط وثیق با 
دانشگاه ها و علوم فنی و مهندسی و علوم پایه، آثار و برکات فراوانی برای رشد 
کمی و کیفی تولیدات و خودکفایی داشته است، گفت:  با عنایت به تأکیدات 
صورت گرفته در حوزه تحول علوم انسانی، تولید علوم کاربردی و علم نافع، در 
کنار نظریه پردازی، امید است دستگاه های اجرایی خود را مستغنی از مراجعه 
به دانشگاه ها در این ساحت ها نبینند. وی با تاکید بر اینکه جمهوری اسالمی 
ایران به عنوان یک قدرت منطقه ای در غرب آسیا و تأثیر گذار در معادالت 
بین المللی نیازمند تخصص گرایی در مطالعات منطقه ای و تربیت کارشناسان 
خبره و توانمند و تولید نظریات و الگوهای بومی است ، ادامه داد:  متأسفانه 
حذف غیر کارشناسانه گرایش ها در رشته مطالعات منطقه ای به این نوع نگاه 
راهبردی آسیب می زند. وی به نمایندگی از همکاران خود در گروه های مطالعات 
منطقه ای دانشگاه ها و جامعه پژوهشگران  و دانش پژوهان این حوزه درخواست 
کرد به متولیان امر در این زمینه تذکر داده شود تا با مشورت اعضای هیئت 
علمی این رشته در این تصمیم بازنگری شود.نماینده سابق جمهوری اسالمی 
ایران در یونسکو در بند پایانی سخنان خود با اشاره به روز قدس، با بیان اینکه 
نامه سایس-  توافق  بالفور صادر،  اعالمیه  روزهایی  چنین  در  پیش  صد سال 
 پیکو برای محروم کردن ملت مظلوم فلسطین از سرزمین آبا و اجدادی اش 
منعقد و طرح فروپاشی امپراطوری عثمانی توسط فاتحان جنگ جهانی اول اجرا 
و عملیاتی و فاجعه قرن رخ داد، گفت: اینها همه ناشی از خواب و غفلت جهان 
اسالم بود. دکتر مجیدی با تاکید بر اینکه امروز معامله قرن نظام سلطه و طرح 
های تجزیه کشورها و شکل بخشیدن به دولت های  تحت سلطه صهیونیسم، در 
پرتو امواج بیداری اسالمی منبعث از انقالب کبیر اسالمی با شکست مواجه شده 
و ان شاء ا... باز هم با شکست روبرو خواهد شد، تصریح کرد: تبیین این دستاورد 
عظیم  و رهاورد گرانسنگ به منظور استمرار آن و پرچمداری این حرکت توسط 
نسل های جدید و جوانانی که موتور محرکه گام دوم انقالب بوده و خواهند بود 
امری ضروری است. چراکه نظام سلطه با محوریت صهیونیسم با بهره گیری از 
رسانه های نوین و شبکه های اجتماعی  شبانه روزی هزاران شبهه و ابهام برای 
تحریف انقالب و دستاوردهای آن و انحراف افکار عمومی تولید و توزیع می کنند. 
وی اظهار کرد: البته این مسئولیت بیش از هر جایگاهی بر دوش جامعه نخبگان 

حوزه و دانشگاه و مستلزم همراهی و حمایت مراکز اجرایی است.

صنعت گردشگری می تواند به عنوان 
صنعت پیشران تحریم شکن عمل کند

دکتر محمدرضا مجیدی در دیدار با  رهبر انقالب مطرح کرد :
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موفقیت و انرژی

جلب اعتماد

تعهد از خود نشان دهید

وقتی تعهد خود را نشان می دهید، مردم به شما اعتماد 
می کنند. به مردانی فکر کنید که پیشنهاد می دهند، 
کارمندانی که قراردادهای استخدامی امضا می کنند 
و افرادی که همیشه وقتی می خواهند بگویند که 

چیزهایی را خواهند گفت.
برای طرف  ایجاد می شود که شما  اعتماد وقتی 
مقابل رو راست باشید و چیزی برای مخفی کردن 
نداشته باشید. زمانی که با ایده های خوب برخورد 
اشتراک  به  خود  مشتریان  با  را  ها  آن  کنید،  می 
بگذارید. ایده هایی را به اشتراک بگذارید که درک 
عمیق شما از نیازهای مشتریان را نشان می دهند. 
اگر یک مشتری چیزی محرمانه به شما بگوید، آن 
را در خودتان نگه دارید، مگر اینکه استانداردهای 

اخالقی شما را نقض کند.

 راه های ایجاد و جلب اعتماد مشتری

صادق باشید: اگر حقیقت را بگویید، مشتریان تان به شما 
اعتماد خواهند کرد. همیشه صادق باشید، حتی زمانی که 
کسی نمی بیند و از اصل ماجرا خبر نخواهد داشت. این 
به شما کمک می کند تا شهرتی بسازید که مردم بتوانند 

به حرف شما حساب کنند.
به مشتری خود احترام بگذارید: با همان احترامی که 
با پدر و مادرتان رفتار می کنید، با مشتریان خود رفتار 
کنید. به زمان آنها نیز احترام بگذارید و هرگز دیر 
نکنید. اگر به زمان نیاز دارید، چک کنید که چگونه 

همیشه سر تایم باشید.
 به آنها اهمیت دهید: وقتی واقعاً به دیگران اهمیت 

می دهید، سخت است که به شما اعتماد نکنند.
اجازه پرسیدن سواالت بی انتها را بدهید: اطالعات 
به  و  کنید  کسب  خود  مشتری  درباره   بیشتری 
پاسخ های آن ها عالقه مند شوید. سواالت باز و بی 
پایان به مشتری این فرصت را می دهد که درباره 
خودشان به شما بگویند. سواالت بیشتری را براساس 

جواب هایی که می گیرید، بپرسید.
کامل نباشید: همیشه چیزی در مورد کسی که به نظر 
می رسد همه چیز را دارد، وجود دارد. هدر دادن انرژی 
خود را برای پنهان کردن اشتباهات یا ضعف هایتان 
را هدر ندهید. این پیامی است که شما چیزی را پنهان 

نمی کنید و می خواهید اعتماد بسازید.
به ساعت خود نگاه نکنید: همه ما در برنامه زمانبندی 
سخت هستیم، اگر به ساعت خود نگاه کنیم وقتی کسی 
صحبت می کند، بی ادبی است. اگر در مورد زمان محتاط 

هستید، از آنها اجازه بگیرید که به ساعت خود نگاه کنید.
نتایج  باشید:  برنده   - برنده  نتیجه  دنبال  همیشه 
اتفاق  بار  یک  که  هستند  رویدادی  تنها  بازنده، 
 می افتد. وقتی هر دو طرف برنده می شوند، شما 

رابطه تان را تقویت می کنید.

عضالت شکم خود را صاف نگه دارید 
تا باعث رفع قوز کمر شود

صاف نگه داشتن عضالت بدن، ماهیچه های کمر و 
ماهیچه های شکمی  را تحت تاثیر قرار می دهد. زمانی 
که عضالت شکم خود را منقبض نگه می دارید، کمر به 

خودی خود صاف می ایستد.یک کمربند پهن و یا یک 
دامن یا شلوار با کمر باال به حفظ ماهیچه های شکمی 
شما به طور صحیح کمک می کند. در لبه صندلی 
بنشینید و دست هایتان را پشت سر خود قرار دهید. از 
ستون فقرات خم شوید و به سقف نگاه کنید. آهسته سر 

خود را عقب بکشید و به باال نگاه کنید.

حرکتی شناور برای 
سفت و کوچک کردن کمر

ورزش شناوری که موجب سفت و کوچک شدن کمر 
می شود، عضالت شکمی را درگیر می کند. نحوه 
بر روی پهلوی چپ خود خوابیده و  انجام ورزش: 

زانوهایتان را عمود کنید. باال تنه را بر روی آرنج و 
ساعد چپ خود قرار دهید. باسن خود را باال برده تا 
بدن به صورت خطی مستقیم از مچ پا تا شانه قرار 
بگیرد. به مدت 30 ثانیه خود را در این وضعیت نگه 
بر روی پهلوی  را  دارید. بچرخید و همین حرکت 

راست خود نیز انجام دهید.

سریع غذا خوردن
 موجب چاقی می شود

خوردن خیلی سریع اغلب منجر به پرخوری می شود، 
چون مغز زمان الزم برای دریافت سیگنال های سیری 
را ندارد. آهسته غذا خوردن وقتی که واقعاً گرسنه هستید، 

خیلی سخت است. برای جلوگیری از گرسنگی شدید، 
برخی از میان وعده های سالم را در دست نگه دارید. 
بشمرید که چند بار به طور معمول لقمه غذا را می جوید 
و بعد آن مقدار را دو برابر کنید. در نتیجه زمانی که سریع 
غذا می خورید چاقی را تجربه خواهید کرد چرا که معده 

واکنش نشان می دهد.

ناخن های ناخوش ممکن است
به دلیل کمبود آهن باشد

ناخن های ناخوش ممکن است به علت کمبود آهن 
باشد. کارشناسان توصیه می کنند ماهی، اسفناج و 
حبوبات را به رژیم غذایی اضافه کنید که نه تنها غنی 

از آهن هستند، بلکه می توانند باعث کاهش وزن 
نیز شوند، زیرا این غذاها دارای چربی سالم هستند. 
تیروئید  غده  ترشحات  کمّیت  و  کیفیت   همچنین 
مي تواند در شفافیت ناخن تأثیر بگذارد. اگر ترشح غده 
زیاد باشد )گواتر( ناخن بیش از حد شفاف و اگر ترشح 

غده کم باشد شفافیت کمتر است.

با الغر شدن درد مفاصل 
و کمردرد از بین می رود

اضافی  یک مطالعه نشان می دهد که وقتی وزن 
خود را از دست می دهید این کاهش وزن، درد کمر 
و پشت را کاهش می دهد، زیرا فشار روی بدن کم 

دهید،  می  دست  از  که  وزنی  هر  برای  شود.    می 
می توانید چهار برابر زانوی خود را حفظ کنید، بنابراین 
می توانید بهتر و راحت تر، ایستاده و یا طوالنی تر 
بنشینید و بدون احساس درد مداوم حرکت کنید. پس 
ورزش کافی و به اندازه و البته به گفته کارشناسان 

براساس سن و جنس فراموش نشود.

کاهو ترد و خوشمزه است، اما در دراز مدت ممکن است به طور ناخواسته موجب کاهش چربی های انباشته شده شود.
به همین دلیل می توانید آن را به رژیم غذایی کاهش وزن خود اضافه کنید.کاهو حاوی یک تا دو درصد چربی است که 
برای کاهش وزن بسیار مناسب و مفید می باشد. حاوی مقدار زیادی سلولز و فیبر است که به کاهش اشتها و افزایش 
وزن کمک می کند.کاهو هضم بدن را بهبود می بخشد و باعث دفع مواد زائد خواهد شد که این امر نیز موجب کاهش 
وزن می شود. کاهو حاوی اسیدهای چرب امگا 3 و امگا 6 است که هم برای سالمتی مفید هستند و هم می تواند به 
کاهش وزن کمک کنند. کاهو حاوی ویتامین C است که به دفع و خارج کردن سموم ناشی از چربی های ناخواسته، 
کمک می کند و باعث کاهش وزن می شود.کاهو یک منبع خوب از بتاکاروتن است. این دو ویتامین با یکدیگر مانع از 

کلسترول اکسیداسیون می شوند و سطح قلیایی و اسیدی بودن در بدن را تنظیم و حفظ می کنند.

زولبیا و بامیه بایستی در ظروف تمیز و مناسب که ته ظرف شربت و روغن  جمع نشده باشد نگهداری شود و تا حد 
امکان روی آن سلفون کشیده و در معرض هوای آزاد نباشد. زولبیا باید عطر و طعم مناسب داشته باشد و رنگ آن روشن 
و ذرات سوخته شده روی زولبیا و بامیه وجود نداشته باشد. زولبیا را باید در حجم کم و در جعبه های بهداشتی که کف 
آن سلفون و یک الیه ورق آلومنیوم دارد خریداری نماییم و در کف جعبه های زولبیا بایستی عالمت استاندارد و پروانه 
ساخت درج شده باشد. شکستگی و از هم پاشیدگی زیاد در زولبیا نشان دهنده کهنگی وکیفیت پایین آن است. هرقدر 
ضخامت زولبیا نازکتر و شفاف و بامیه سبک تر باشد نشان دهنده ماست مرغوب در زولبیا و تخم مرغ بیشتر در بامیه می 
باشد و هر قدر وزن آن ها بیشتر و رنگ آن ها تیره تر باشد میزان آرد آن بیشتر است که نوعی تقلب به حساب می آید.               

مرکز اطالع رسانی مدیریت غذا معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی

نکات بهداشتی در خرید زولبیا و بامیهکاهو برای الغری و کاهش وزن

خوش بینی، مثبت اندیشی را نیز به دنبال خواهد داشت، زمانی 
که برای رسیدن به دید مثبت تالش کنید با ایجاد تغییراتی هر 
چند ساده و کوچک دگرگون شدن را در خود احساس خواهید 
 کرد. مثبت اندیشی می تواند یک وضعیت منفی وناگوار که به نظر

 می رسد را به یک وضعیت مثبت و دلپذیر تبدیل نماید و حتی 
می توان تجربه های مهمی را کسب کرد.

سعی کنید با افرادی که خوش بین هستند مشورت کنید یا 
به عبارتی به نصیحت های آنها در مورد چگونه خوش بین 

شدن،گوش بدهید و به خاطر بسپارید.
اگر شما خود یکی از افراد خوش بین هستید آن را با دوستان و 

افرادی که خواستار آن هستند به اشتراک بگذارید؛ اغلب اوقات 
تا این قسمت ممکن است که کافی باشد و شخص با دیدن 

یک تپه از آن، کوهی بزرگ نسازد.
گوش دادن به موسیقی نشاط بخش یک راه عالی برای تقویت 
روحیه می باشد و به عبارتی دیدگاه جدیدی برای خودتان 
ایجاد می کنید. شما می توانید همین کار را مثل افرادی که 
مشابه شما عمل می کنند، انجام دهید. می توانید زمانی که 

درحال پیاده روی هستید به آهنگ گوش دهید.
خنده می تواند موجب ایجاد فضای آرام بین شما وکسانی که 
کنار شما هستند شود و انرژی مثبت را در شما و اطرافیان تان 

گسترش می دهد. اگر احساس کردید که کمی منفی بین 
شده اید و نمی توانید آن را کنترل کنید،توصیه می شود فوراً 
30 ثانیه الی یک دقیقه با گوش دادن به یک چیز خنده دار، 
خودتان را سرگرم کنید تا آن فکرهای منفی از ذهن شما کامال 
خارج شوند و با خیال آسوده به کارهایتان بپردازید. حتماً توصیه 

می شود که امتحان کنید تا احساس تان را دگرگون کنید.
60 ثانیه از روز خود را به نوشتن یک یادداشت صرف کنید و 
در آخر آن یک تعریف از خود بنویسید یا از برخی کلمات دلگرم 

کننده استفاده کنید.

چند قدم تا “خوش بینی و مثبت اندیشی” در کار و زندگی

آیه روز

 و چه بسیار نشانه  ها در آسمان ها و زمین است که بر آنها می  گذرند در حالی که از آنها روی برمی  گردانند. 
)سوره یوسف/ آیه ۱0۵(

سخن روز

برای موفقیت باید از 3 مرحله گذشت: ابتدا مورد تمسخر واقع می شوی، سپس با خشونت به مخالفت 
با تو می پردازند، سرانجام به تو ایمان می آورند. )آرتور شوپنهاور(
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جدول ۴۳۶۲                        

افقي: ۱- باالبربرقي - حق داللي 
دارویی-  فک  2 - کاسنی، گیاه 
-  آبراهه 3- عدد دایره -  قلیل  
لرستان  شهرهاي  از   - خراب   -
4 - واژگون  - کشیده ۵ - واحد 
پول استرالیا - دست عرب - خداي 
خورشید - خداوند 6 - نشانه الهي-  
خبرگزاري جمهوري اسالمي ایران  
- جنگلي دیدني در استان سمنان 
۷-   گیاه توخالي - لباس، جامه 
- پالس الکتریکي 8 - پي در پي - 
سرزمین سربداران 9 - پدر چنگیز-  
ظاهر - عمارت   - مایع حیات ۱0 
- گزافه گویي - ممارست-  مقابل 
۱۱ - خط کش مهندسي - هیئت 
معتمدان-  نفس بلند - قلعه روي 
پذیرایي-   براي  کوه ۱2-  ظرفي 
سالخورده  ۱3-  مدارک  شیریني- 
تلخ ۱4-   میوه-   کرمانشاهي  - 
دارایي-  قافله - لکه سفید روي 
ناخن- ۱۵-  همدان سابق - سارق 
عمودي: ۱-  مخترع سیمان- از آثار 
علي اکبر دهخدا 2- مخفیانه  فرومایه  
-نوعي شلوار-  حجر 3 - پیامک - 

مخترع دیگ بخار - یک قسمت از 
شبانه روز-  کوهان شتر 4 - شغل - 
فلز چهره - استان ۵-  قصه گوي-  
کریم 6 - طرف - حرف پیروزي 
- زبان مردم کشور ترکمنستان - 
جاي پر درخت ۷- کشوري در قاره 
سیاه - نامي که یونانیان به داریوش 
شاه ایران داده بودند  - در مثال ز آن 
کوه مي سازند 8 - آالچیق، خیمه 
حرف   - انگلیسي  تصدیق   - گاه 
دهان کجي-  محموله 9-  آزمایش 

نشناس  نمک   - کج   لباس-  
۱0-  کلمه شگفتي-  نام قدیم شهر 
سیرجان-  معاون هیتلر - مظهر 
روشنایي ۱۱- از آثار مولوي- فرزندان 
پسر ۱2-  مایعي براي شست وشوي 
زخم-  پدر ترکي - ضدعفوني کننده 
۱3-  هواي گرفته-  نوعي شیمي  
- معبود شهر جشنواره ۱4- لجوج 
و نافرمان - خداوند-  عقیم - یاري 
دوست  و  جذاب    -۱۵ کمک  و 

داشتني-  دنیا دیده.
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الماامنبارتنا1
هیدهناسونامیس2
املمکمییرممت3
روکتاودااسراپ4
نابرتاددرم5
هراوراراوادمم6
نوراکنایس ربسن7
گنهنناباتاقتا8
فاسناسنرمریمس9
تساارکاتاوارک1۰
نوتسمکارتم11
تیاهناهتشاتدش12
خاایهمیکلاام13
تسیبساربنرسیا14
یرایهناهدیلیس15

به یک فروشنده خانم به صورت
 پاره وقت نیازمندیم.

۰۹۱۵۷۵۵۳۴۱۳ - ۳۲۴۳۹۱۰۵
تاالر و رستـوران کریم 

کشیک ماه مبارک رمضان
آماده پذیرایی از جلسات افطاری 

شما همشهریان عزیز هستیم.
پنیر، سبـزی، چای و سـوپ 

رایگـان می باشد
آدرس: خیابان ارتش

 حدفاصل معلم و غفاری
۳۲۲۱۸۴۹۰

حمـل بـار فـاروقی
حمل بار و اثاثیه منزل داخل و خارج شهر
با کادر ماهر و مجرب )مسیر سیستان و 

بلوچستان، مشهد، بیرجند و حومه(

۰9159618581 
فاروقـی

فروشگاه بزرگ ارزان سرا
انواع لوازم کادویی و بلورجات

فقط 5 هزار تومان
آدرس: روبروی انقالب ۱۰

تعمیر آبگرمکن، بخاری، پکیج 
نبش مفتح ۲6 / ۰۹۱۵86۲۴۴۳۹- جانی

تعمیر یخچال فریزر در منزل     
۰۹۱۵۳6۳۵۰۱۵ - ناصری نژاد

ایزوگام و قیرگونی آراسته
فروش و نصب انواع عایق های رطوبتی 

 ایزوگام شرق و دلیجان
مدیریت: حسن آراسته

امیرآباد- نبش ولی عصر)عج( ۴
۰۹۱۵۵6۵8۲68 - ۰۹۱۵66۹۳۵۱۵ 

نقد و اقساط

پیشرو الستیک   فرواگشه 
خیابان مدرس - جنب استانداری
  ۰۹۱۵۱6۳۵86۰ - کرباسچی

۳۲۴۳۵686 - ۰۹۳6۵۲۳۷۰۱۴-۰۹۱۵۷۰6۳۲۲۰ - خسروی

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

ی
مین

 تض
صد

در
 1۰

۰

) مدرن برتر(

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

آسفالت )محوطه و پشت بام(
 و  قیـرگونـی

ساخت ، سرویس ، تعمیر ، بازسازی 
انواع تابلوهای حروف برجسته ، چلنیوم ، 

L.E.D و فلکس

با بیش از نیم قرن تجربه کـاری 
با مجوز از اتحادیه تابلوسازان و خطاطان

آدرس: خیابان شهدا - شهدا 3
3223۰251 - ۰9151614287- ۰99۰4869971 

اتبلوسازی عابدپور
انجام کلیه مصنوعات چوبی
Decoart056 :اینستاگرام

۰۹۳۷۰۹۳۷۳۳8

مرکز تخصصی تعمیر و فروش مانیتور
 و  مینی کیس های قدرتمند  اروپایی 
قبل از خرید حتما قیمت را از ما بپرسید

@ asbirjsnd  
www.asbirjand.ir

ایزوگـام محمـدزاده 
تبریز و شرق

نبش چهارراه دوم توحید
۰۹۱۵۱6۵۲6۰۰-۳۲۴۴۷۱۱۰

امـالک المهـدی
مهرشهر- نبش حافظ غربی ۲

۳۲۳۰۰۲۲8
۰۹۱۵۵6۲۹68۳ -۰۹۱۵۱6۱۳۷۷6

عسل طبیعی باقران بیرجند
از تولید به مصرف
با تخفیف ویژه 

مفتح ۲۹ - پالک ۶۸ 
۰۹۱5۷۲۳۹۶۱۱

استخدام نیروی ساده خانم
 در رستوران

۳۲۳۴۲۳۱۵ -۰۹۳۹68۴۳۳۷۱

به تعدادی راننده با خودرو و منشی آقا 
جهت کار در آژانس پارک نیازمندیم.

۰۹۳6۵6۱۳۵۳6

تاالر ایرانیان جهت تکمیل
 کادر اجرایی خود مهماندار 
آقا و خانم جذب می نماید. 

ساعت مراجعه: ۱۱ صبح الی 
۱۴و ۲۰/۳۰ الی ۲۲/۳۰ 

آدرس دفتر: نبش توحید ۴۲ 
تقاطع محالتی

پارکینگ اداری و مسکونی ، کانکس و سوله
 PVC دکوراسیون داخلی ، سقف کاذب و دکوراتیو ، فروش ورق های

KNAUF و SIDING ، UPVC و
طراح و مجری: گروه مهندسی پارسیان سقف مرکز خانه های پیش ساخته

 www. parsiansaghf.COM

 UPVC سـازه های سبک بـا پوشش

تلفکس: 056-32422449
شماره تماس: 0915361۷611  - حاشیه فلکه جماران – باالتر از کاشی فرزاد

آدرس: خیابان 15 خرداد- نرسیده به فلکه نیک اختر - روبروی خیابان حجاب   32415۰81 - ۰9155617846

فروش و نصب انواع : پنجره UPVC – درب اتومات - شیشه ساختمانی

بال بسم ا... ـُ هر که دارد هوس کرب

ثبت نام کربال - زمینی
تاریخ اعزام:  98/3/24

دفتر خدمات مسافرتی، جهانگردی و زیارتی عماد
آدرس: بیرجند- میدان شهدا- ساختمان آوا    تلفن: 32224113



۵
شنبه * 11 خرداد 1398 * شماره 4362

آغاز برداشت زردآلو

صداوسیما- برداشت زردآلو از ۶38.۵ هکتار از باغات خراسان جنوبی آغاز شد. مدیر باغبانی جهاد کشاورزی گفت: پیش بینی می شود امسال 3هزار و 388 تن زردآلو از باغات زیرکاشت این محصول 
برداشت شود. رضایی افزود: بیشترین سطح زیر کاشت محصول زردآلو در خراسان جنوبی به شهرستان های قاین و بشرویه اختصاص دارد. مدیر باغبانی جهاد کشاورزی شاهرودی، السجردی، نارنگی، 
نوری و ارقام محلی را عمده رقم زردآلوی استان عنوان کرد. وی گفت: زردآلوی تولیدی خراسان جنوبی عالوه بر تامین نیاز داخلی به استان های سیستان و بلوچستان و خراسان رضوی ارسال می شود.

استان در هفته گذشته

*شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی، با صدور بیانیه 
ای از خلق حماسه عظیم حضور و نمایش پرشور مردم 

استان در راهپیمایی روز جهانی قدس قدردانی کرد.
*معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد امام گفت: 
سال گذشته در راستای توانمندسازی خانوارهای تحت 
حمایت از سوی کمیته امداد 8۷۰ فرصت شغلی بین 

مددجویان زن تحت حمایت اجرا شد.
*بانوان روستای مرزی نوده بخش درح سربیشه یک تخته 
فرش ۶ متری را به بازسازی عتبات عالیات اهدا کردند.

شیرگ  زده  سیل  روستای  در  جهادی  *گروه های 
سربیشه در حال خدمت رسانی هستند. 

*مدیر صندوق کارآفرینی امید خراسان جنوبی گفت: 
از ابتدای دولت یازدهم تاکنون سه هزار و 8۲۰ طرح با 
پرداخت 38۰ میلیارد ریال تسهیالت و اشتغال زایی ۲ 
هزار و ۲۵۰ نفر مرتبط با حوزه بانوان استان مورد حمایت 

صندوق کارآفرینی امید قرار گرفته است.
*معاون بازرسی و حمایت از مصرف کنندگان سازمان 
صنعت، معدن و تجارت استان گفت: تاکنون موردی از 

احتکار در خراسان جنوبی گزارش نشده است.
*پرونده ۵  اثر تاریخی استان برای ثبت در فهرست 
آثار ملی کشور در میراث فرهنگی ، صنایع دستی و 
گردشگری کشور در انتظار ابالغ شماره ثبت ملی است.

اخبار کوتاه

از افزایش 12 درصدی تصادفات 
تا کاهش 71 درصدی صادرات

جنوبی  خراسان  گذشته،  هفته  آبادی-  مهدی 
رویدادهای متنوعی را پشت سر گذاشت که از مهم 
برای  الگویی  خرداد؛  سوم  تیترهای  به  آنها  ترین 
ایستادگی، چتر بیمه فقط بر سر 8 درصد بافندگان 
فرش، تجربه موفق امداد رسانی به روستاهای سیل 
زده استان و سیل امید کشاورزان را ناامید کرد، در روز 
شنبه  می توان اشاره کرد. یکشنبه روزنامه های استان 
به ساخت 4۵۰ منزل در استان گلستان،  انتقاد نماینده 
ولی فقیه از بدحجابی و هزار میلیارد هزینه سرویس راه 
ها خبر دادند. سه شنبه روزنامه های استان به ابطال 
مزایده واگذاری زمین به صنوف آالینده، گردشگری 
استان تحریم شکن می شود، 1۷۵ میلیارد تومان 
تسهیالت برای کشاورزان خسارت دیده و افزایش 
پروازهای بیرجند روی میز اتاق بازرگانی استان خبر 
دادند. مشکالت تولیدی از زبان فعاالن صنفی استان، 
کاهش ۷1 درصدی صادرات و صفر؛ایمنی بازار بیرجند 
مهم ترین تیترهای روزنامه های مکتوب استان در روز 
به  نوشتاری  آخر هفته رسانه های  بود.  چهارشنبه 
افزایش 1۲ درصدی تصادفات فوتی، تصویب انتقال 
آب از دریای عمان و فرخوان مسئوالن استان برای 
پرداختند.  قدس  جهانی  روز  راهپیمایی  در  حضور 
افزایش 1۲ درصدی تصادفات فوتی از مهم ترین 
خبرهای هفته گذشته در استان بود. در دومین جلسه 
کمیسیون اجرایی مدیریت ایمنی حمل و نقل و سوانح 
رانندگی، رئیس پلیس راه استان گفت: از ابتدای امسال 
تعداد 38 نفر در ۲1 فقره تصادف منجر به فوت برون 
شهری استان جان خود را از دست داده اند که نسبت 
به مدت مشابه 1۲ نفر رشد دارد. همچنین امسال ۵۷8 
نفر در 31۰ فقره تصادف جرحی در استان مجروح 
شدند. مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان 
نیز در این جلسه از افزایش 11 درصدی مجروحان 
خبر داد.کاهش ۷1 درصدی صادرات استان نیز مورد 
توجه مخاطبان قرار گرفت. به گفته مدیر کل گمرکات 
از  خروجی  صادراتی  کاالی  تمام  جنوبی  خراسان 
گمرکات استان در دو ماهه ابتدایی امسال 4۲ میلیون 
و ۵۰۰ هزار دالر با وزن 3۵۰ هزار تن بوده که نسبت 
به مدت مشابه سال گذشته ۷1 درصد از نظر ارزی و 
۵۰ درصد از نظر وزنی کاهش داشته است. خاشی 
دلیل کاهش صادرات دوماهه ابتدای امسال را اجرای 
ممنوعیت صادراتی و طرح پیمان سپاری ارزی دانست 
و افزود: بحث ممنوعیت های صادراتی بر خراسان 
جنوبی در کاالهایی همچون سیمان، خوراک دام و 

طیور تاثیر منفی گذاشته است.  

آخرین وضع مصدومان تصادف اتوبوس 
ـ دیهوک در محور طبس 

تسنیم- سرپرست  فرمانداری ویژه شهرستان طبس 
با حضور در بیمارستان طبس در جریان آخرین وضع 
مصدومان تصادف اتوبوس محور طبس قرار گرفت 
که در این حادثه 4 نفر  فوت و 4۹ نفر مصدوم شدند. 
خلیلی از مصدومان حادثه تصادف دلخراش اتوبوس 
در کیلومتر 18 محور طبس - دیهوک عیادت و 
جریان  در  نزدیک  از  استاندار  سالم  ابالغ  ضمن 
مداوای مصدومین قرار گرفت. وی در حاشیه این 
بازدید گفت: در این حادثه 4 نفر از هموطنان فوت 
و 4۹ نفر مصدوم شدند  که از این تعداد 1۲ نفر 
سرپایی مداوا و 3۷ نفر در بیمارستان طبس بستری 
فضای  کمبود  بازدید  این  در  گفت:  وی  هستند. 
اورژانس بیمارستان طبس کامال مشهود بوده که 
مسئوالن  به  موضوع  این  نیز  اخیر  تصادفات  در 
دانشگاه علوم پزشکی بیرجند منعکس شد و پیرو آن 
درخواست احداث اورژانس در جنب بیمارستان فعلی 

برای آن دانشگاه ارسال شده است.

تدبیری برای طرح های پژوهشی 
ادارات بیرجند

اینکه  دلیل  به  گفت:  بیرجند  خبر-فرماندار  گروه 
بودجه های پژوهشی محدود است، می توان طرح های 
پژوهشی ادارات را به سمت پایان نامه های دانشجویان 
کارشناسی ارشد و دکترا هدایت کرد. ناصری، در ستاد 
ساماندهی امور جوانان شهرستان بیرجند با اشاره به 
اهمیت اوفات فراغت، اظهار کرد: در حوزه جوانان، 
ادارات و سازمان ها اقدامات خوبی انجام داده اند اما 
در این زمینه تبلیغات کافی صورت نگرفته است. وی 
بیان کرد: در فصل تابستان توقع خانواده ها و جوانان 
برای گذراندن برنامه های باکیفیت و اوقات فراغت 
بسیار است که امیدواریم بتوانیم با اقدامات انجام 
شده انتظارات خانواده ها را برآورده کنیم. مدیر اداره 
ورزش و جوانان بیرجند خاطرنشان کرد: در بحث 
و  خودداری  موازی کاری ها  از  باید  فراغت  اوقات 
برنامه ریزی بیشتری انجام شود تا خللی در کارها 
ایجاد نشود. بازیار با اعالم اینکه در طول سال ۹8 
نیز در حوزه برنامه های جوانان و برنامه های ورزشی 
اوقات  تبیین کرد: در موضوع  پیدا می کنیم،  ورود 
فراغت باید از موازی کاری ها خودداری و برنامه ریزی 
بیشتری انجام شود تا خللی در کارها ایجاد نشود. 
فراغت 1۲۶  اوقات  زمینه  در  اینکه  اعالم  با  وی 
باید  کرد:  تأکید  داریم  جوانان  حوزه  در  برنامه 
برنامه های اجرا شده دارای خروجی مناسب باشد. 
مدیر کمیته امداد منطقه دو بیرجند نیز از برگزاری 
همایش »جوان، بصیرت و انتظار« در سال گذشته 
انجام شده در راستای  اقدامات  از  افزود:  خبر داد و 
گذشته حفظ  سال  در  دانش آموزان  فراغت  اوقات 
قرآن کریم بود که در این راستا ۶8 نفر در زمینه 

حفظ یک تا ۲۰ جزء فعالیت داشتند.

آوار برداری از 39 واحد تخریب شده 
در سیل فروردین 

صداوسیما-تاکنون از 3۹ واحد تخریب شده در سیل 
مسکن   بنیاد  مدیرکل  شد.  برداری  آوار  فروردین 
گفت: آوار برداری از 3۹ واحد تخریبی به مساحت  
1۰هزار و 34۰ متر مکعب  در 13 روستای سیل زده 
خراسان جنوبی انجام شد.آسمانی مقدم با اشاره به اینکه 
۲4۵ واحد در سیل فروردین در خراسان جنوبی تخریب 
شده است،افزود: برای هر واحد احداثی 4۰ میلیون 
همچنین 1۰  و  ساله  بازپرداخت 1۵  با  تسهیالت 
میلیون وام بالعوض اعطا می شود. وی گفت: برای 
خانه هایی که بنا به تشخیص کارشناسان بنیاد مسکن 
قابل تعمیر و مرمت است 1۵ میلیون تسهیالت با 
بالعوض  وام  میلیون   ۵ و  ساله  هفت  بازپرداخت 
از  برخی  اینکه  به  اشاره  با  وی  می شود.  پرداخت 
روستائیان آسیب دیده از سیل تمایل دارند از خانه های 
آسیب دیده خود برای انباری و یا نگهداری علوفه دام 
استفاده کنند، افزود: این افراد باید تعهد بدهند از این 
بناها برای سکونت استفاده نکنند چرا که آسیب زا است.

“خطبه های آدینه”
دشمن شناسی بخش مهم

 و اساسی بصیرت است
 نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی گفت: دشمن 
شناسی بخش مهم و اساسی بصیرت است. آیت ا... 
عبادی در خطبه های نماز جمعه بیرجند اظهار کرد: 
حضور در راهپیمایی روز قدس به معنای دفاع از مظلوم 

و ایستادگی در برابر استکبار است.
تجلی روز قدس خط مقاومت 

را تقویت می کند
حجت االسالم نجمی پور امام جمعه سرایان گفت: 
تجلی روز قدس خط مقاومت در منطقه را تقویت و 

قدرت پوشالی ارتش اسرائیل را در هم می کوبد.

خراسان جنوبی از پاک ترین استان ها 
در شیوع مصرف مواد مخدر است  

کاوش- استاندار در جلسه شورای هماهنگی مبارزه با 
مواد مخدر به شاخصه هاي مطلوب فرهنگي در استان 
اشاره کرد و گفت: خراسان جنوبي یکي از استان هاي 
پاک در میزان شیوع مواد مخدر است، اما به دلیل قرار 
گرفتن در مسیر عبور مواد مخدر مي بایست اقدامات 
پیشگیرانه موثر انجام پذیرد. معتمدیان به ویژگي هاي 
استان  در امر مبارزه با مواد مخدر اشاره کرد و افزود: 
هم مرز بودن با کشور افغانستان به عنوان بزرگترین 
تولید کننده مواد مخدر در جهان ، قرار گرفتن در 
دو کریدور اصلي ، هم جواري با استان سیستان و 
بلوچستان به عنوان بیشترین ورودي مواد مخدر به 
کشور و وجود کویر در استان مهمترین چالش در 
مبارزه با مواد مخدر مي باشد. معتمدیان به نظر مساعد 
ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور در تقویت ایستگاه 
هاي ایست و بازرسي استان اشاره و تصریح نمود: 
به هر میزان که بتوان ایستگاه هاي ایست و بازرسي 
را تقویت نمود به همان میزان در کشف مواد مخدر 
موفق خواهیم بود و بر همین اساس از مهمترین موارد 
مدیریت استان در امر مبارزه با مواد مخدر ، تقویت این 

ایستگاه ها در حد توان خواهد بود.

محمود آبادی- به برکت انقالب گام های بلندی 
برداشته شده اما با وجود همه تالش ها کار برای 
انجام در این استان فراوان است. حجت االسالم 
رئیسی، رئیس قوه قضاییه صبح جمعه هنگام ورود 
به فرودگاه بیرجند مورد استقبال نماینده ولی فقیه 
در استان، استاندار و شماری از مسئوالن خراسان 
جنوبی قرار گرفت. به گزارش آوا، وی پس از ورود 
به بیرجند با حضور در گلزار شهدای این شهر به 
مقام شامخ شهیدان ادای احترام کرد. رئیس قوه 
قضاییه در سلسله سفرهای استانی خود، به همراه 
برای  کشور  قضایی  عالی  مسئوالن  از  تعدادی 
بررسی مسایل قضایی و دیدار با مسئوالن، قضات 
روز  مناسبت  به  و  استان  دادگستری  کارکنان  و 
قدس مهمان خراسان جنوبی شد. آیت ا...  سید 
ابراهیم رئیسی در بدو ورود به مرکز استان با اشاره 
و  مقاومت  نشانه  روز قدس  روز قدس گفت:  به 
ایستادگی در مقابل استکبار است. وی حضور در 
کنار مردم خراسان جنوبی که مردمی پر تالش، 
مخلص، والیتمدار و مومن هستند را مغتنم دانست 

و افزود: برای بررسی مشکالت قضایی از یک هفته 
قبل تیمی 1۰ نفره را به استان اعزام کردیم. رئیسی 

ادامه داد: با توجه به اطالعاتی که جمع آوری شده 
رفع  برای  استان  همکاران  و  قضات  با  دیداری 

مشکالت و تبادل نظر خواهیم داشت.

رونق تولید مستلزم امنیت اقتصادی است 
با نماینده ولی فقیه  رئیس قوه قضاییه در دیدار 

 با بیان اینکه در مقابله با فساد تردیدی نداریم ،
ایجاد  تولید  و  اقتصادی  اینکه رونق  برای  گفت: 
شود باید امنیت اقتصادی حاصل شود لذا امنیت 

اقتصادی در گرو مبارزه با فساد اقتصادی است.
رئیسی افزود: تصمیم ما در دستگاه قضایی این 
است که از ظرفیت این دستگاه در جهت منویات 
مقام معظم رهبری استفاده و برای باز کردن گره ها 
و مشکالت مردم تالش کنیم. وی بیان کرد: هیچ 
سرمایه گذاری حاضر نیست با رشوه یا پورسانت 
سرمایه گذاری کند بلکه کارآفرین به  فضایی امن 
نیاز دارد و ما باید فضا را برای سرمایه گذاری و 
بسترهای  ابتدا  که  اینگونه  کنیم  امن  کارآفرینی 
فساد اصالح شود که کار دولت است و مبارزه با 
فساد در دستور کار قرار گیرد. نماینده ولی فقیه 
نیز گفت: دولت به معنی عام و همه دولتمردان در 
هر قوه ای که هستند باید در این شرایط بکوشند 
مشکالت را از درون حل کنند زیرا مشکالت ما از 

داخل به سادگی قابل حل است.

معامله قرن تبدیل به مقاومت قرن می شود
رئیس قوه قضاییه، روز قدس در جمع خبرنگاران 
گفت: این را حتمی بدانید با توجه به این اجتماع 

باشکوه و با بصیرت که امت اسالمی دارد، معامله 
قرن تبدیل به مقاومت قرن می شود. رئیسی در 
حاشیه راهپیمایی روز قدس در جمع خبرنگاران 
با بیان اینکه معامله قرن تبدیل به مقاومت قرن 
می شود، افزود: شما این را حتمی بدانید با توجه 
امت  که  بصیرت  با  و  باشکوه  اجتماع  این  به 
مقاومت  به  تبدیل  قرن  معامله  دارد،  اسالمی 
در  مردم  حضور  به  اشاره  با  وی  شود.  می  قرن 
راهپیمایی بیان کرد: این اجتماع عظیم پیام حتمی 
آزادی قدس را برای دوستداران انقالب و جبهه 
پوالدین  اراده  اینکه  بیان  با  وی  دارد.  انقالب 
مردم با حضور گسترده مردم و جوانان پیام های 
حضور  این  همچنین  کرد:  اظهار  دارد،  زیادی 
دارد.  زیادی  های  پیام  استکبار  و  دشمن  برای 

ساختمان دادسرای بیرجند افتتاح شد
در حاشیه سفر رئیس قوه قضاییه به مرکز استان 
ساختمان دادسرای عمومی انقالب بیرجند با اعتباری 
رسید. برداری  بهره  به  تومان  از 11میلیارد  بیش 

ری
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کار برای انجام در استان فراوان است

برنامه محوری شب 14 خرداد در حسینیه جماران بیرجند برگزار می شود
 معاون هماهنگ کننده سپاه انصارالرضا )ع( خراسان 
جنوبی گفت: برنامه محوری گرامیداشت ارتحال امام 
خمینی )ره( شب چهاردهم خرداد در حسینیه جماران 
بیرجند برگزار می شود که با توجه به افتتاح فاز دوم 

حسینیه تا 1۵ هزار نفر امکان میزبانی وجود دارد.
به گزارش ایرنا، سرهنگ پاسدار حمیدرضا برات 
هماهنگی  ستاد  نشست  در  پنجشنبه  روز  زاده 
بزرگداشت رحلت امام خمینی )ره( که به ریاست 
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان 
گرامیداشت  محوریت  افزود:  شد،  برگزار  جنوبی 
ارتحال حضرت امام در استان همواره مردم بودند 
باید همچون سنوات گذشته  اما دستگاه ها هم 

از هیچ تالشی در این زمینه چشم پوشی نکنند.
وی گفت: مردم استان از همان زمان ارتحال امام 
تاکنون در گرامیداشت این روز بزرگ سنگ تمام 
عاشورایی  بوی  و  رنگ  که  به صورتی  گذاشتند 
پیش  از  بیش  فعالیت  وی  است.  گرفته  خود  به 
فرمانداران، بخشداران ، دهیاران و اطالع رسانی 
را ضروری دانست و تصریح کرد: مباحث ترافیکی 
هم با توجه به ازدحام جمعیت مهم و الزم است 

پلیس توجه ویژه به این موضوع داشته باشد.

 ایام ارتحال امام و ۱۵ خرداد یوم ا... است
هم  بیرجند  هدایت  سفیران  علمیه  مدرسه  مدیر 

امام خمینی )ره(  ارتحال  ایام 1۵ خرداد و  گفت: 
یوم ا... است، در روز 1۵ خرداد، ۵3۰ نفر در قم و 
۲ هزار نفر در ورامین توسط رژیم منحوس پهلوی 
به شهادت رسیدند. حجت االسالم عارفی افزود: 
قبل از انقالب مردم ایران هیچ چیزی به خودشان 
ندیدند و آنچه امروز داریم جزو دستاوردهایی است 
که در لوای انقالب به دست آورده ایم. وی اظهار  
کرد: در ایامی برای درمان هم وابسته بودیم اما 
امروز شاهد توریست های زیادی هستیم که به 
جمهوری اسالمی سفر می کنند و خدمات دارویی 

و درمانی دریافت می کنند.
حجت االسالم عارفی با بیان اینکه گرامیداشت 

1۵ خرداد از سال 4۲ و ارتحال امام از سال ۶8 
در مدرسه سفیران هدایت برگزار می شود، گفت: 
امسال بنا به توافق با اصناف ۲ جلسه محوری که 
در  و  ادغام  شد،  می  برگزار  بیرجند  در  سال  هر 
مدرسه سفیران برگزار خواهد شد. وی ادامه داد: 
این جلسه ساعت 1۷.3۰ روز 14 خرداد در محل 
مدرسه علمیه برگزار می شود که امیدواریم حضور 

پرشور مردم و مسئوالن را شاهد باشیم.

راهبرد حضور حداکثری مردم و مسئوالن
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی خراسان 
تبلیغات  و  این نشست فضاسازی  در  نیز  جنوبی 

و  رسانی  اطالع  مراسم،  پشتیبانی  محیطی، 
حضور حداکثری مردم و مسئوالن را از مهمترین 
مراسم  تر  باشکوه  هرچه  برگزاری  راهبردهای 
ارتحال امام خمینی )ره( و گرامیداشت یوم ا... 1۵ 

خرداد عنوان کرد. 
حجت االسالم مالیی افزود: فضاسازی و تبلیغات 
محیطی یکی از ملزومات حضور حداکثری است 
که دستگاه های اجرایی باید در این زمینه توجه 
کافی داشته باشند. وی بیان کرد: در حوزه پشتیبانی 
و حمل و نقل مانند سال های گذشته شهرک های 
اقماری در اولویت قرار گیرند تا شرکت کنندگان با 

مشکلی مواجه نباشند.

رئیس قوه قضاییه:

کیفیت باالی  ساخت و ساز با اقدامات سازمان نظام مهندسی ساختمان در  استان 

پیش  استانداری  عمرانی  امور  هماهنگی  معاون 
حرفه  جایگاه  حفظ  حیث  از  را  حوادث  بینی 
مهندسی مهمترین اولویت می داند و تاکید می 
کند که هرگونه برنامه عمرانی در استان باید با 
در نظر گرفتن این مهم طراحی و اجرا شود. به 
مهندسی  نظام  سازمان  عمومی  روابط  گزارش 
ساختمان استان، در دیدار رئیس و اعضاي هیئت 
مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان با معاون 
دفتر  در  که  استانداري  عمراني  امور  هماهنگي 
کار وي انجام گرفت مهمترین مسائل مربوط به 
ساخت و ساز فني و اصولي بررسي شد. در این 

از  تشکر  ضمن  سازمان  رئیس  عباسی  نشست 
و  بحث  برای  که  اولویتی  خاطر  به  میرجعفریان 
 بررسی مسائل ساخت و ساز در نظر گرفته است ،
گفت: نظارت عالیه سازمان به جد موارد ساخت 
و ساز را پیگیری و رصد می کند. عباسی گفت: 
در  ها  پروژه  از  زیادی  درصد  حاضر  زمان  در 
ماده 1۰۰  کمیسیون  از  را  خود  کار  پایان  استان 
دریافت می نمایند که باید اقدامي اساسي براي 
حل  این مسئله صورت گیرد. عباسی نیز خاطر 
گردش  ساز،  و  ساخت  رونق  که  کرد  نشان 
اقتصادي و افزایش سرمایه ملي را در پي دارد و 

اگر مالکان ملزم به طي مراحل قانوني و استفاده 
از پتانسیل عظیم مهندسان عضو سازمان باشند 
 عمر مفید ساختمان ها به مراتب افزایش مي یابد

و با هر یک سال عمر بیشتر ساختمان ها عماًل از 
سرمایه هاي ملي حفاظت مي شود. 

رئیس  عنوان  به  استانداري  معاون عمراني  از  وي 
را  الزم  تدابیر  خواست  استان  نفره  چهار  هیئت 
براي استفاده هر چه بهتر از خدمات سازمان نظام 
مؤثر  نهاد  عنوان  به  استان  ساختمان  مهندسي 

نماید.  اتخاذ  ساختمان  بخش  در  تخصصي   فني 
در سخنان سایر اعضای هیئت مدیره سازمان نیز 
اهمیت نظارت بر پروژه ساختمانی مورد تأکید قرار 

گرفت. مدیرکل راه و شهرسازی استان در ادامه اضافه 
نمود:کیفیت ساخت و ساز با حضور نظام مهندسی 
ساختمان در استان باالست و تعامل نظام مهندسی 
با این اداره کل، یکی از عوامل این مهم می باشد. 
جعفری افزود: کمک به سیاست های راه و شهرسازی 
در رونق تولید مسکن  در استان مدنظر قرار گرفته و در 
این راستا آماده سازی اراضی پادگان بیرجند در دست 
اقدام می باشد و ۵۰ هکتار از اراضی شهرستان طبس 
وارد مرحله مناقصه و به زودی عملیات آماده سازی 

شروع می گردد. میرجعفریان معاون امور عمراني 
استانداري، دستور بررسی ضوابط طرح های تفصیلی 
را به صورت منطقه ای صادر و تسریع در این امر را 

از ضروریات دانست و داشتن پشتوانه اجرایی از جمله 
مواردی بود که میرجعفریان به عنوان مهمترین اصل 

در ارائه طرح ها اعالم نمود.
معاون امور عمرانی استانداری،حضور فعال،چشمگیر 
شورای  در  ساختمان  مهندسی  نظام  تاثیرگذار  و 
دانش  از  افزود:استفاده  و  کرد  نشان  خاطر  را  فنی 
مهندسی و پیش بینی حوادث نشانگر دفاع از حرفه 
مهندسی خواهد بود. استفاده از نیروهای دارای کارت 
مهارت،بررسی نتایج آزمون های ورودی سازمان نظام 

مهندسی ساختمان و فعال کردن صنعت ساخت و ساز 
از جمله مواردی بود که میرجعفریان خواستار  بررسی و 

نشست های تخصصی در این زمینه ها بود.

 در نشست معاون استاندار با اعضای هیئت مدیره نظام مهندسی ساختمان مطرح شد:

حضور حماسی مردم در حمایت از مقاومت
راهپیمایی بزرگ روز قدس، با حضور گسترده روزه 
داران خراسان جنوبی با شعار شکست معامله قرن 
تثبیت آرمان فلسطین در استان برگزار شد. مردم مومن 
و روزه دار استان همزمان با سراسر کشور در آخرین 
جمعه ماه مبارک رمضان در راهپیمایی روز قدس ۹8 
بار دیگر حضوری حماسی را در حمایت از مقاومت 
و ایستادگی مقابل استکبار و صهیونیسم به نمایش 
گذاشتند. راهپیمایان روز قدس با سر دادن شعارهای 
انقالبی همچنین سیاست های استکبار جهانی در 
راس آنها آمریکا و صهیونیسم جهانی را محکوم و بر 
ضرورت وحدت و هوشیاری بیش از پیش مسلمانان 
در مقابل توطئه ها و هجمه های دشمنان تاکید کردند.
رئیس قوه قضاییه در جمع راهپیمایان روز قدس در 

مسجد امام حسین )ع( بیرجند سخنرانی کرد.

حضور مردم در راهپیمایی روز قدس 
موجب وحدت شده است 

 فرماندار بیرجند در حاشیه راهپیمایی روز قدس  به 
خبرنگار ایرنا، گفت: حضور پرشور مردم در راهپیمایی 

روز قدس منجر به شکل گیری وحدت و همدلی 
ظلم  علیه  جهان  آزادیخواه  و  مسلمان  ملت های 
صهیونیست ها و ایادی آنها شده است و ملت ایران 
همواره در حمایت از مظلوم با یکدیگر هم نظر هستند.

علی ناصری افزود: روز قدس به عنوان یادگار جاودانه 
از حضرت امام خمینی )ره( در تاریخ انقالب اسالمی 
باقی مانده و هدف اصلی آن اعالم مظلومیت مردم 

میان  استکبارستیزی  روحیه  گسترش  فلسطین، 
امت مسلمان و مقابله با سیاست های خصمانه و 
ناجوانمردانه دولت غاصب اسرائیل است.وی اظهار 
کرد: مسلمانان در راهپیمایی روز قدس با زبان روزه 

در همه جای دنیا حتی کشورهای غیراسالمی و 
انسان های آزاده دیگر ادیان با هدف ظلم ستیزی، 
با آرمان مردم فلسطین هم راستایی می کنند و این 

اتفاق هر سال باید تکرار شود تا به همه دولت های 
ملت  که  شود  داده  نشان  غاصب  و  استعمارگر 

فلسطین تنها نیست. 
فرماندار بیرجند گفت: این راهپیمایی نشان می دهد 

همه مردم آزاده دنیا در کنار ملت فلسطین برای 
آزادی کشور خود از چنگال صهیونیست های غاصب 

قرار دارند.

روز قدس به نماد استکبارستیزی
 مردم جهان تبدیل شده است

فرمانده انتظامی خراسان جنوبی هم گفت: روز قدس 
که به ابتکار امام خمینی )ره( بنیان گذاشته شد، امروز 

به نماد استکبارستیزی مردم جهان تبدیل شده است.
سردار شجاع افزود: حضور پرشور مردم در راهپیمایی 
روز قدس نقشه استکبار جهانی را نقش برآب می 
 کند و ایادی استکبار به اهداف شوم خود نمی رسند.
وی تصریح کرد: امروز چشم همه کشورهای دنیا به 
ایران اسالمی است تا ببینند در ام القرای جهان اسالم 
مردم هنوز پای عهد و پیمان خود هستند و این معامله 
یا خباثت قرن که ایادی استکبار و آمریکای جهان خوار 
به دنبال آن است با این حضور پرشور مردم در روز 

قدس محقق نمی شود. 
وی بیان کرد: به فرموده مقام معظم رهبری ما هیچ 
ابایی نداریم که بگوییم از مردم شریف فلسطین و 
نهضت های آزادی بخش حمایت می کنیم و استکبار 
جهانی و صهیونیسم غاصب از ابتدا به دنبال معامله 

قدس شریف بودند.

تولید بیش از ۵ تن گوشت قرمز
 در نهبندان

صداوسیما- ۵ تن گوشت قرمز از ابتدای امسال با 
نظارت دامپزشکی برای پیشگیری از انتقال بیماری های 
مشترک بین انسان و دام در کشتارگاه های نهبندان 
استحصال شد. رئیس شبکه دامپزشکی نهبندان گفت: 
از ابتدای امسال در کشتارگاه های شهرستان ۵ هزار 
و 1۰۰ کیلوگرم گوشت قرمز سالم و بهداشتی تولید  
و  31۲ کیلوگرم گوشت قرمز هم غیر قابل مصرف 
 تشخیص داده شده که ضبط و معدوم شد.”راه انجام” 
از کاهش 4۰ درصدی تولید گوشت قرمز از ابتدای 
امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل در این شهرستان 
خبر داد و افزود: پارسال در این مدت ۹ تن گوشت قرمز 
تولید شد که کاهش آن در سال جاری به دلیل مواردی 

همچون توزیع گوشت تنظیم بازار بوده است.
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امام سجاد علیه السالم فرمودند : 
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دعای مؤمن از سه حال خارج نیست:یا برایش ذخیره می  گردد،
 یا در دنیا برآورده می  شود، یا بالیی را که می  خواهد به او برسد، دفع می  شود. 
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طرف قرارداد نیروهای مسلح )حکمت کارت(/ اقساط۱۲ ماهه
آدرس: جمهوری ۸ )حکیم نزاری ۱۲(

۰۹۱۵۵۶۲۹۲۵۲ - ۰۹۹۲۱7۸۸۵۸3 -3۲۲۱۰۰۰۸

  کد ۲۲۱۷۵۳بیمـه رازی    

نمایندگـی عاشـور نـژاد  )کارگر(

مردم فهیم و نیکوکار 
با آرزوی قبولی عبادات خالصانه و خاشعانه تان، 

سال هاست شاهدیم که  شکوه انفاق شما در عید فطر
 با اهدای فطریه و کفاره  تان به 4۵۰ معلول و سالمندنیازمند،یاری بخش

مرکز  بزرگترین  بهداشتی  و  غذایی  مایحتاج  تامین  در  ما 
توانبخشی شبانه روزی شرق کشور می باشد

که نشان از درک باالی شما در اولویت بخشیدن هدایا، نذورات و 
 زکات شما به زندگی اهالی معصوم این خانه دارد.
از این رو یقین داریم دستان پرمحبت  شما که 
دست خدا در روی زمین است ،  در این آشفته 

بازار تورم امسال نیز رهایشان نخواهد کرد. 

آیا می دانید هزینه تنها یک روز مؤسسه
 قریب به 20 میلیون تومان است؟!

به عشق همراهی شما در انتظار عید می نشینیم
 و پیشاپیش عید فطر این هدیه الهی را به شما تبریک عرض می کنیم

 شما می توانید  عالوه  بر حمایت با معرفی توانبخشی حضرت علی اکبر )ع( به دیگران  نیز  صدای بی صدای فرشتگان زمینی باشید.         
Www.tavanaliakbar.ir -3۲۲۵۲۰۵۰              منتظر اطالعیه های بعدی ما باشید

یقین داریم رد  »عید سعید فطر« چون گذشته  باران سخاوت اتن رب ردیای نیاز  توانبخشی حضرت علی اکبر)ع( خواهد بارید

حمایت از کارآفرینان نیازی برای پیشرفت استان
شامگاه چهارشنبه ، مراسم افطاری فعاالن فناوری 
اطالعات)it( استان خراسان جنوبی به همت گروه 
 تجاری مهدی باقری در باغ شوکت آباد برگزار شد.
 از مرکز کامپیوتر ایلیا تا گروه تجاری مهدی باقری
مهندس مهدی باقری عضو هیئت مدیره نظام صنفی 
رایانه ای استان و مدیر “گروه تجاری مهدی باقری”  
برای همکاری  این حوزه  فعاالن  از  با تشکر  ابتدا 
مستمر و چند ساله ، عنوان کرد: در سال 82 کار 
خود را با مرکز کامپیوتر ایلیا آغاز کردیم و پله پله 
رشد کردیم و در سال 97 اقدام به تشکیل گروه 
تجاری مهدی باقری کردیم. این مهندس جوان با 
اشاره به اینکه تاکنون بر اساس نیازهایی که احساس 
کردیم ، مجموعه هایی را تشکیل و توسعه داده ایم، 
 Digisemsari اپلیکیشن کامرو ، سایت گفت: 
4soot ، زرسرخ و فروشگاه برند معتبر TCL ، از 
جمله این اقدامات است. وی با بیان اینکه در سال 
96 نمایندگی برند TCL را اخذ کردیم و فروشگاه 
داد:  ادامه  شد،  افتتاح   6 معلم  نبش  آن   مرکزی 
طبق برنامه ریزی های انجام شده ، دومین برند 
شاپ TCL نیز به زودی و همزمان با عید سعید 

فطر در خیابان منتظری آغاز به کار خواهد کرد.
اشتغال زایی برای بیش از 25 نفر

مدیر “گروه تجاری مهدی باقری”  با بیان اینکه 
مطلوب  شرایط  ایجاد  برای  را  خود  تالش  تمام 
برای نیروی انسانی شاغل در این مجموعه انجام 
می دهیم ، گفت: در حال حاضر 5 مجموعه در 
میزان  که  کنند  می  فعالیت  تجاری  گروه  این 
اشتغال زایی این گروه حدود 25 نفر می باشد و 
امیدواریم در سال جاری با راه اندازی دیگر پروژه 

ها ۱۳ فرصت شغلی جدید ایجاد گردد. 
از  خرید  سرانجام   ، کارآفرینان  دلسردی 

شرکت های خارج از استان
برخی  برخورد  از  با گالیه  باقری  مهدی  مهندس 
ادارات با مجموعه های داخل استان که می توانند 
نیازهای آنان را تامین کنند، گفت: متاسفانه برخی 
برای  بزرگ در سامانه های مربوطه  شرکت های 
شرکت  دولتی  بخش  موردنیاز  کاالهای  تامین 
تر  فروشگاه های کوچک  برای  را  و شرایط   کرده 
اینکه سرانجام  بر  تاکید  با  سخت می کنند. وی 
دلسردی   ، استان  از  خارج  های  از شرکت  خرید 
در  مشکالت  به  منجر  که  است  کارآفرینان 
شود،  می  نیز  اشتغال  و  انسانی  نیروی  بحث 
 ، نباشد  استان  دولتی  بخش  حمایت  اگر   گفت: 
ما نمی توانیم پیش برویم و به بن بست های بزرگی 

خواهیم خورد.

حمایت از ما ، رساندن منفعت به استان است
استان  ای  رایانه  صنفی  نظام  مدیره  هیئت  عضو 
دارم  درخواست  استان  ادارات  از  کرد:  تصریح 
محصوالت شرکت هایی که در استان نمایندگی 
دارند را از همین جا تهیه کنیم. مهندس باقری با 
بیان اینکه اینگونه در عمل به کسب و کارهای بومی 
و رونق اشتغال کمک شده و حمایت از ما ، رساندن 
منفعت به استان است، گفت: از ابتدای سال تاکنون 
طبق آمار 6 فروشگاه سخت افزار به خاطر شرایط 
سخت این روزها تعطیل شده است که آمار نگران 
کننده ای است. در پایان این مراسم ، برگه های 
نظرسنجی  “گروه تجاری مهدی باقری”  توزیع شد 
که طبق گفته دست اندرکاران این شرکت ، برای 
اخذ گواهینامه ISO طراحی شده است.گفتنی است 
این شرکت درصورت دریافت تاییدهای الزم، اولین 
شرکت کامپیوتری در حوزه نرم افزار و سخت افزار 

خواهد بود که گواهینامه بین المللی رضایتمندی 
کند. می  دریافت  را   ISO100004  مشتریان 
در پایان وی افزود: طبق رسالت خود به عنوان بخش 
خصوصی از ابتدای سال 97 تا کنون این چهارمین 
فراوان و  به زحمت  سمینار و دورهمی است که 
برگزار  دولتی  بخش  دوستان  با  عدیده  مشکالت 
کردیم. امیدوارم از این به بعد ادارات دست اندرکار 
 این حوزه پیش قدم شوند و به کمک ما بیایند. 
ما مشکالت را گفتیم و رسالت مان را انجام دادیم اگر 
کسی دغدغه فرزندان این استان و اشتغال در حوزه 
آی تی در این خطه از کشور را داشته باشد پیگیر 
خواهد بود و به دلسوزی ما توجه خواهد کرد، در غیر 
این صورت باید منتظر فرار نسل آینده به پایتخت 

و گریز دهه هفتاد ، هشتاد و نودی هایمان باشیم...
برخی فعالیت های گروه تجاری مهدی باقری به 

شرح ذیل است:
- فروشگاه اینترنتی دیجی سمساری به آدرس:

و  خرید  جهت   www.digisemsari.com
فروش تجهیزات دست دوم آی تی

4soot.comفروشگاه اینترنتی چهار سوت -
  سامانه ای با بیش از 25۰۰ قلم کاالدر همه زمینه ها

- فروشگاه خانه تی سی ال-TCL)فروش لوازم 
خانگی ایرانی(

www.zarsorkh. فروشگاه اینترنتی زر سرخ -
سوغات  و  محصوالت  معرفی  جهت   com
استراتژیک استان شامل زرشک،زعفران،عناب و ... 

- مرکز کامپیوتر ایلیا با بیش از ۱5 سال تجربه
رایانه کار  سرویس  درخواست   -اپلیکیشن 

www.comro.com 

عکس:  مهدی آبادی

مدیر »گروه تجاری مهدی باقری« عنوان کرد:

www. 


