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شهادت امام حسن عسکری)ع( بر عموم مسلمانان تسلیت باد

* هرم پور

عکس : اکبری

آفندی به پدافند صفحه  3
غیرعامل در استان

کوچکی  خوری  میوه  چاقوی 
درست وسط آشپزخانه افتاده است. 
به پسرم می گویم »آن را بردار و 
 روی میز بگذار.« فوری و طلبکارانه 
آنجا  را  آن  که  »من  گوید؛  می 
انداخته  کس  هر  ام.  نینداخته 
خودش بردارد!!« می گویم »درست 
است که تو آن را آنجا نگذاشته ای، 
اما اگر از آنجا جابجایش نکنی پای 
خودت را هم آسیب می رساند!«  
این را گفتم  ... مشروح در صفحه 2

پیام تقدیر نماینده  ولی فقیه  از حضور پرشور مردم  در مراسم  راهپیمایی
سیزده آبان، نمادی از شناسنامه سراسر ظلم، استبداد و استعمار جریان طاغوت است.  سال گذشته در چنین روزهایی، دشمنان می گفتند که بعد 
از ۱3 آبان ماه، دیگر انقالب اسالمی وجود نخواهد داشت و برخی ها که معامالت کالن می کردند نیز منتظر آمدن ۱3 آبان بودند، اما اکنون 
 مشاهده می کنید که دشمنان در سطح بین الملل و منطقه ، از ایران اسالمی شکست خورده اند و این بازی ها و زهرهایی که می ریزند و 
عربده هایی که می کشند، عالمت شکست های پی در پی آنها است.  در این جهت شایسته است جوان انقالبی ما با تأسی به 36 هزار شهید 
دانش آموز و 4 هزار و 500 دانشجوی شهید، نسبت به شناخت، آگاه سازی و مطالبه گری شعارهای انقالب از سایر اقشار جامعه اعم از مسئول 
 و غیر مسئول و روشنگری جنایات ننگین و بی شرمانه  آمریکای وحشی تالش مضاعف نمایند. اینجانب از یکایک دانش آموزان، دانشجویان، فرهنگیان، اساتید 
دانشگاه ها و عموم مردم والیتمدار، شهیدپرور و همیشه در صحنه استان خراسان جنوبی که در راهپیمایی یوم ا... ۱3 آبان روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، حضور 
باشکوهی را خلق نموده اند، تشکر و قدردانی می نمایم و سربلندی و موفقیت همگان را ذیل توجهات حضرت ولی عصر )عج( و رهبری داهیانه مقام معظم رهبری 
حضرت آیت ا... العظمی امام خامنه ای عزیز از درگاه پروردگار متعال مسئلت دارم.                         سید علیرضا عبادی - نماینده ولی فقیه  در خراسان جنوبی 

پیام تقدیر استاندار  از حضور پرشور مردم  در مراسم  راهپیمایی
بار دیگر گام های استوار، همت سترگ، عزم راسخ و قلب های مملو از شور و شوق ایرانیان، راهپیمایی یوم ا... ۱3 آبان را به تجلی گاه 
حماسه شورانگیز حضور و آوردگاه باشکوه عزت و عظمت تبدیل کرد. روزی که مردم مؤمن و انقالبی خراسان جنوبی نیز همگام با 
ملت ایران به صحنه آمدند و با خلق حماسه ای ماندگار، طراوت و تازگی دوباره ای به حیات پربرکت انقالب اسالمی بخشیدند. حضور 
حماسی و وحدت آفرین اقشار مختلف مردم قدرشناس استان در راهیپمایی روز ملی مبارزه با استکبار جهانی ، اقیانوس عظیمی از ایمان، 
اتحاد، همبستگی و پیوند دوباره ملت با نظام و آرمان های انقالب اسالمی را به نمایش گذاشت. بی شک این حضور متعهدانه و انقالبی 

که موجی از شور و امید را به همراه آورده است، رسالت خطیر خدمتگزاری را برای مسئوالن سنگین تر و عزم آنها را در مرتفع ساختن مشکالت دوچندان 
خواهد نمود. اینجانب ضمن تبریک این حماسه بزرگ، صمیمانه از همراهی و حضور پرشور، آگاهانه و باصالبت مردم استان در راهپیمایی وحدت بخش 
 یوم ا... ۱3 آبان که در خلق این حماسه انقالبی سهیم بودند تشکر و قدردانی نموده، امیدوارم توفیق الهی کمک و یار و دعای حضرت بقیه ا... االعظم )عج(

پشتیبان این ملت و انقالب اسالمی باشد.                                                            محمدصادق معتمدیان -  استاندار خراسان جنوبی

برد - برد
برای دولت و
زعفرانکاران

خرید حمایتی دولت برای منطقی شدن 
قیمت زعفران استان از فردا  آغاز می شود

نمایش خشم انقالبیون کویر از استکبار جهانی

 

صفحه  6

صفحه  6

 

 

عده ای از همه فیلترها 
عبور می کنند

جها  نگیری:

صفحه  6

ما از دیوار سفارت باال رفتیم 
ولی برخی از دیوار مملکت

اصغر زاده :

باور نکنید  البغدادی
 کشته شده است

سرلشکر صفوی:

تاالر رستـوران پـارس
اولین واحد نمونه بهداشتی شهرستان

 در صنف مربوطه طی تاییدیه شماره ۲۶/۸۵۴۶۲۶ 
تاریخ ۹۸/۵/۲۲ مرکز محترم بهداشت

* دارای غذایی با کیفیت عالی
* دارای محیطی مجلل با پارکینگ اختصاصی

* امکان خرید اینترنتی غذای بیرون بر 
از طریق اسنپ فود- نیمرو و سامینو

بیرجند، سه راه معلم، روبروی بیمارستان بوعلی ۳۲۲۱۸۴۲۰

به مناسبت سومین روز درگذشت مادر و مادربزرگ عزیز و مهربان مان 

مرحومه حـوا دشت نـورد  
)والده آقای عباس نازی نژاد(

جلسه ترحیمی امروز سه شنبه ۹۸/۸/1۴ از ساعت 3:1۵ الی ۴:1۵ 
 بعدازظهر در محل هیئت محترم ابوالفضلی )مصلی(

 برگزار می گردد،تشریف فرمایی شما سروران گرامی باعث شادی روح
 آن مرحومه و تسلی خاطر بازماندگان خواهد بود.

نازی نژاد، دشت نورد، میابادی،مالیی، قوی و سایر بستگان

جناب آقای مهندس حسین مودی
انتصاب بجا و شایسته جناب عالی را به سمت

 مدیر شعب بانک کشاورزی استان خراسان جنوبی 
که نشان از تخصص، تعهد و شایستگی شما می باشد

 صمیمانه تبریک عرض نموده، توفیق روز افزون تان را از درگاه 
ایزد منان خواستاریم.

مرغداری نگین کویر )قهوه چی و پسران(

جناب آقای مهندس عبدی مدیر محترم شرکت توزیع نیروی برق بیرجند
جناب آقای مهندس خراشادی زاده

رئیس محترم اداره مهندسی برق بیرجند و همکاران گرامی 
با تبریک حلول ماه ربیع االول از تالش های شبانه روزی شما سروران ارجمند 

در اجرای شبکه برق و برقدار نمودن شهرک برزج صمیمانه تشکر و قدردانی می گردد. 
شورای اسالمی و دهیاری روستای برزج

به مناسبت 
چهلمین  روز

 درگذشت پدر فداکارمان مرحوم

کربالیی غالمرضا  اکبری
 و سومین روز 

درگذشت مادر مهربان مان
 مرحومه

کربالئیه فضه دهقانی
 جلسه ترحیمی امروز سه شنبه ۹۸/۸/1۴ از ساعت 1۵ الی 1۶ 

در محل مسجد الحسین )ع( جوادیه برگزار می گردد. 
از طرف فرزندان

جنـاب آقـای غالمرضـا  اشـرفی
انتصاب مسرت بخش شما برادر مومن و متعهد را به عنوان

 سرپرست اداره کل تعاون، کار و  رفاه اجتماعی خراسان جنوبی 
تبریک عرض نموده، موفقیت روز افزون و توفیق خدمتگزاری 

مستمر را از درگاه ایزد منان مسئلت می نماییم.
اتاق تعاون استان خراسان جنوبی

برادر ارجمند

 جناب آقای غالمرضا اشرفی
انتصاب بجا و شایسته جناب عالی را به سمت

 سرپرست اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی
  که نشان از درایت و توانایی شما در عرصه کار و امور اجتماعی است تبریک عرض 
 نموده، از درگاه ایزد منان سربلندی و توفیق روز افزون تان را مسئلت می نماییم.

کانون انجمن های صنفی کارگران ساختمانی خراسان جنوبی
کانون هماهنگی شوراهای اسالمی کار استان

 مجمع نمایندگان کارگران خراسان جنوبی   ، کانون کارگران بازنشسته   تامین اجتماعی
 خانه کارگر تشکیالت خراسان جنوبی

جنـاب آقـای غالمرضـا  اشـرفی
با کمال مسرت انتصاب جناب عالی را به عنوان 

سرپرست اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی
  که نماد بارزی از تعهد، کارآمدی، لیاقت و شایستگی های شما می باشد

 تبریک عرض می نماییم، موفقیت و سربلندی تان را از درگاه 
خداوند منان آرزومندیم.

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان جنوبی

پیام مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
خراسان جنوبی

 به مناسبت روز فرهنگ عمومی 
فرهنگ عمومی زمینه ساز توجه به قدرت 

فرهنگ در جریان تحول و تکامل جامعه
ناصر نبی زاده مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
ماه  آبان   ١٤ مناسبت  به  جنوبی   خراسان 

روز فرهنگ عمومی پیامی را صادر کرد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی 

خراسان جنوبی؛ در متن این پیام آمده است:
اگر وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی به جز تشکیل جلسات شورای فرهنگ عمومی هیچ کار دیگری 

انجام ندهد باز هم به وظایف خودش عمل کرده است. )مقام معظم رهبری(
شورای فرهنگ عمومی کشور با توجه به اهمیت فزاینده فرهنگ عمومی، ١٤ آبان  ماه را در تقویم 
رسمی، به نام روز فرهنگ عمومی نامگذاری کرده است. روز فرهنگ عمومی، فرصت ارزشمند توجه 
به جایگاه فرهنگ عمومی و مولفه های آن در نظام مقدس جمهوری اسالمی است تا بیش از پیش 
به اهمیت شورای فرهنگ عمومی و تاثیر آن در توسعه همه جانبه جامعه بیاندیشیم و در مواجهه با 
آسیب های فرهنگی استان و شهرستان ها اهتمام جدی برای جبران کاستی های فرهنگی داشته 
باشیم و با سیاستگذاری صحیح و بهره گیری از فرصت های بی بدیل و ظرفیت های ناب فرهنگی 

استان، شاخص های فرهنگ عمومی را ارتقاء و گسترش دهیم.
فرهنگ عمومی، مؤلفه هایی از فرهنگ است که تأثیرات آن عام و فراگیر می باشد و عامه مردم در 
کیفیت آن نقش دارند و از شیوه رفتارهای عمومی مردم یا عرف و عادات و رسوم و زبان ساخته 
می    شود. همچنین حوزه ای از عقاید،  ارزش ها، جلوه های احساسی و هنجارهاست که اجبار اجتماعی 
غیر رسمی از آن حمایت می کند و فراتر از گروه ها و اقشار خاص در کلیت جامعه مورد قبول است.
 نسل های تازه هر ملت باید راه و رسم زندگی را فرا گیرند و این امر از طریق »انتقال« فرهنگ رخ می دهد.

انتقال فرهنگ جریانی است که طی آن نسل جدید با شیوه زندگی نسل قدیم آشنا می شود و 
چگونگی زندگی کردن به شیوه آنان را می آموزد.

نهایتا این فرهنگ عمومی است که توجه و اهمیت به قدرت فرهنگ در جریان تحول و تکامل جامعه و 
زمینه دخالت دادن مردم برای تغییر با در نظر گرفتن باورهای اصیل مذهبی و ملی را فراهم می کند.

دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی استان خراسان جنوبی افتخار دارد با تطبیق سیاست های فرهنگی 
با رهنمودها و اندیشه های مقام عظمای والیت و سیاست های دولت تدبیر و امید و با حرکت در 
راستای اولویت های ابالغ شده شورای فرهنگ عمومی کشور در سال جاری سهم شایسته ای در 
رویدادهای فرهنگی کشور ایفا نماید. روز خجسته فرهنگ عمومی را به عموم شهروندان که در 
حقیقت صاحبان اصلی فرهنگ هستند و همه خدمتگزاران این حوزه مقدس، تبریک و از پیشگاه 
خداوند متعال سربلندی و توفیق تالشگران و خادمان عرصه خدمت و صیانت از ارزش های فرهنگ 

اسالمی و علی الخصوص اصحاب فرهنگ و هنر خراسان جنوبی را از درگاه خداوند یکتا خواهانیم.

درخواست همکاری
کارگزار توسعه و نگهداری 

شهرستان درمیان
آشنا به حوزه تلکام

4G و ADSL و تکنولوژی 
 و نصب تجهیزات 
مخابراتی های وب

32455084 

گل زعفران فروشی
 به قیمت روز موجود است
بازار - جمهوری 10- جنب 
پاساژ سادسی - صباغ گل

09151۶13494 - 3222337۶

به تعدادی نیرو جهت 
پاک کردن گل زعفران 

نیازمندیم.
09910307731 -09151۶359۶4

با نهایت تأسف و تأثر درگذشت ناگهانی
مرحـوم ذبیـح ا...سعیـدی

را به اطالع دوستان و آشنایان می رساند: مراسم تشییع و تدفین 
آن مرحوم روز چهارشنبه ۹۸/۸/1۵ )مصادف با شهادت امام 
حسن عسکری)ع(( ساعت 1۴ از محل سالن بهشت متقین 
)غسالخانه( برگزار می گردد، تشریف فرمایی شما سروران گرامی 
 موجب شادی روح آن مرحوم و تسلی خاطر بازماندگان خواهد بود.

همسر و فرزندان

صفحه 5
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اجرای عمومی تئاتر »زیر سایه نارنج« در بیرجند

 غالمی- نمایش»زیر سایه نارنج« در بیرجند در سالن آمفی تئاتر گلبانگ شهرستان بیرجند به روی صحنه رفت. این نمایش حکایت پشت پرده انسان های 
با رشادتی همچون آوینی هاست که جان بر کف برای آگاه سازی جهان از ظلم و ستم پا به عرصه نهادند و ... نمایش»زیر سایه نارنج« به نویسندگی 

مشترک حسین یوسفی و فاطمه  مختاری  و کارگردانی حسین یوسفی و کاری از گروه نمایش چلیپا در بیرجند اجرا می شود.

آفندی به پدافند 

غیرعامل در استان 

* هرم پور

وسط  درست  کوچکی  خوری  میوه  چاقوی 
آشپزخانه افتاده است. به پسرم می گویم »آن 
را بردار و روی میز بگذار.« فوری و طلبکارانه 
می گوید؛ »من که آن را آنجا نینداخته ام. 
هر کس انداخته خودش بردارد!!« می گویم 
»درست است که تو آن را آنجا نگذاشته ای، 
اما اگر از آنجا جابجایش نکنی پای خودت را 
هم آسیب می رساند!«  این را گفتم که پشت 
بندش اضافه کنم؛  در همین روزهایی که 
و  زعفران  تولید  برداشت  جشن شکرگزاری 
زرشک در استان برگزار شد، یکی از دردناک 
ترین صحنه های این سال های استان هم 
پیش روی چشم مردم و برخی از رسانه ها 
قرار گرفت؛ افسوس و درد تعدادی از اهالی 
و  باران  بارش  از  استان که پس  روستاهای 
جویباری شدن برخی از مسیرها و مسیل ها، 
ناباورانه در کنار زرشک های چیده و پهن شده 
شان روی زمین ایستاده بودند و با چشمانی 
اشکبارتر از باران، به حال و روز آینده ای که با 
هدر رفت محصول شان در حال رقم خوردن 
بود،  نظاره می کردند. عکس ها را برای چند 
نفر از مسئولین و تعدادی از فعاالن رسانه ای 
و فضای مجازی استان فرستادم. مسئولین می 
فرمودند؛ »متأسفیم. ولی هشدار داده شده بود. 
باید بیشتر مراقبت می کردند!!« و البته درست 
می گفتند. هواشناسی از چهارم آبان ماه چند 
باری به صورت عمومی در خصوص احتمال 
به  هم  باری  چند  و  آب  روان  شدن  جاری 
به  آسیب  احتمال  درباره  اختصاصی  صورت 
محصول زرشک و ایجاد ضرر برای زرشک 
کاران هشدار داده بود، ولی در استانی که در 
92 درصد روستاهایش هنوز محرومیت موج 
می زند و تا همین چند وقت پیش، مجبورمان 
می کردند از لفظ محروم برای استان استفاده 
از 27 مؤلفه مورد نظر  یکی  نکنیم و قطعاً 
دستگاه های مسئول در این آمار محرومیت، 
هست،  ای  رسانه  و  مخابراتی  های  مؤلفه 
کدام زن و مرِد محروم روستایی می تواند و 
می داند که در این بازه زمانی کوتاه چه باید 
اطالع  گفتند.  می  درست  مسئولین  بکند؟ 
رسانی آن هم به دفعات متعدد انجام شده بود 
و روستانشین پرتالش ما خودش قبل از هر 
کس و هر چیز هم می داند که پاییز، فصل 
دگرگونی های متعدد آسمان و فصل بارش 
های بی خبر و فصل سرد و گرم شدن های 
ناجوانمردانه هواست. این روزها که حرف از 
پدافند غیرعامل به بهانه هفته و روزهایی به 
همین نام در کشور و استان زیاد بود، شاید یکی 
از مهم ترین سؤال ها و مطالباتی که می توان 
از مسئولین داشت، در همین زمینه است. به 
راستی که پیرمرد یا پیرزن شریف روستایی 
که همه امیدش به همان چند کیلو زرشک 
و زعفرانیست که حاصل دسترنج یکسال او 
و شاید ماحصل انتظار دو ساله اوست و به 
دلیل ضعف اطالع رسانی نهادهای مسئول 
یا ضعیف بودن آموزش های الزم برای حفظ 
محصولش یا عدم حضورش در دایره رسانه ای 
هشدارها و یا ضعف بنیه مالی و عدم تمکن 
برای اجاره محلی برای خشک کردن زرشک 
و زعفرانش یا عدم مجوز منابع طبیعی و بنیاد 
مسکن و محیط زیست برای ساختن یک واحد 
غیرمسکونی به عنوان کارگاه نگهداری و دپوی 
محصول کشاورزی اش در محدوده روستا و 
شاید اندکی خارج از حریم طرح هادی و یا عدم 
چاره اندیشی مسئولین برای نگهداری از این 
محصول مهم و استراتژیک بومی، چه چاره ای 
دارد جز اینکه همه زندگی اش  به اضافه امیدها 
و آرزوهایش را همانجا زیر زرشک های آب 
دیده اش به خدا بسپارد و برای ادامه حیاتش به 
شهر یا حاشیه هایش مهاجرت کند؟ یادم نمی 
رود سال 1391 آقای قاسم زاده نداف در اولین 
مصاحبه اش بعد از تحویل پست فرمانداری 
به نفر بعد، به دو نکته مهم و جالب در توسعه 
نیافتگی ما اشاره کرد بود؛ اول عدم اولویت 
بندی مشکالت و دوم فقدان وجود دغدغه در 
مسئولین برای رفع آنها. با خودم فکر می کردم 
این روزها دغدغه های زیادی شنیده و دیده می 
شوند، اما به نظر می رسد اتاق فکری، شورایی، 
جمعی یا افرادی باید باشند که بنا به ضرورت 
ضیق وقت شدید مسئولین، این مشکالت را 
اولویت بندی و همراه با راهکار به آنان ارائه 
کنند. در غیر این صورت بدون تعارف می گویم 
که برای رفع مشکالت استان و حرکت در 
مسیر توسعه، ِول معطلیم. پدافند غیرعامل، نیاز 
اولویت دار استان ما،...)ادامه در ستون مقابل(
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از  بازدید  حاشیه  در  استاندار  خبر-  گروه 
جاده بیرجند - قاین گفت: امسال اجرای 
1۴ پروژه در حوزه راه های شهرستان های 
این استان آغاز شد که مناقصه ۶ پروژه 
است.  شده  پیمانکار  تحویل  و  انجام 
زودی  به  افزود:  معتمدیان  محمدصادق 
مناقصه  برگزاری  و  اسناد  تدوین  مراحل 
انجام می شود و امیدواریم تا سه ماه آینده 
و  شود  پیمانکار  تحویل  پروژه ها  مابقی 
باشیم. آنها  اجرایی  عملیات  آغاز  شاهد 
پروژه  این 1۴  اتمام  با  کرد:  تصریح  وی 
با اعتبار ۶3۰ میلیارد تومان، 3۰۰ کیلومتر 
بهره برداری  به  استان  در سطح  دوم  باند 
جاده  دوباندسازی  درباره  می رسد.استاندار 
بیرجند - قاین گفت: در سفر وزیر راه و 
شهرسازی به استان )خرداد امسال( مقرر 
قانونی  ظرفیت  از  تومان  میلیارد  شد ۵۰ 
ماده ۵۶ توسط بانک مسکن به این پروژه 
تزریق شود.وی ادامه داد: با پیگیری های 
این  انجام شده، مراحل نهایی تخصیص 
اعتبار از ناحیه بانک مسکن در حال انجام 
است همچنین در حال رایزنی برای جذب 
بانک  طریق  از  دیگر  تومان  میلیارد   ۵۰
حال  در  گفت:  معتمدیان  هستیم.  سپه 
دوبانده  عملیات  از  کیلومتر   ۵۰ حاضر 
سازی جاده بیرجند - قاین باقیمانده است 
که 2۰ کیلومتر آماده آسفالت این محور تا 
خرداد سال آینده زیر بار ترافیک می رود.
از محل  نیز  افزود: مابقی این محور  وی 
به   99 سال  پایان  تا   ۵۶ ماده  اعتبارات 

بهره برداری خواهد رسید.
استاندار اظهار کرد: با پیگیری هایی که امسال 
راستای  در  و  دولت  توجه  با  و  شد  انجام 
مصوبات سفر رئیس سازمان برنامه و بودجه 
به استان، اعتبارات بخش راه نسبت به سال 
قبل سه برابر شده است.وی گفت: مجموع 

 ۶۰ گذشته  سال  راه  حوزه  ملی  اعتبارات 
میلیارد تومان بوده که امسال تاکنون 19۰ 
میلیارد تومان اعتبار جذب شده و امید است 
این رقم تا پایان سال نیز افزایش یابد. طرح 
دوبانده سازی جاده 1۰۰ کیلومتری بیرجند - 
قاین از سال ۸9 آغاز شد. این محور به سمت 

مشهد مقدس از مسیرهای پرتردد در اغلب 
ماه های سال است.

راه و  اداره کل  معاون مهندسی و ساخت 
شهرسازی خراسان جنوبی هم گفت: با سفر 
وزیر راه و شهرسازی به استان در سال جاری 
و پیگیری های استاندار مطالبات پیمانکاران 
محور بیرجند - قاین در حال پرداخت است. 
میرمحمد مودی در حاشیه بازدید استاندار 

از روند عملیات اجرایی دوبانده سازی جاده 
بیرجند - قاین در جمع خبرنگاران مجموع 
مطالبات پیمانکاران این محور را ۴۰ میلیارد 
این  از  بخشی  افزود:  و  کرد  اعالم  تومان 
مبلغ پرداخت شده است و پیمانکاران مجدد 
عملیات اجرایی را در دستور کار قرار داده اند.

 1۰ جاری  سال  پایان  تا  کرد:  بیان  وی 
از 2۰  بیش  اردیبهشت 99  تا  و  کیلومتر 
قاین   - بیرجند  دوبانده  مسیر  از  کیلومتر 
زیر بار ترفیک می رود. معاون مهندسی و 
ساخت اداره کل راه و شهرسازی گفت: با 
تخصیص ۴۰ میلیارد تومان اعتبار اکنون 
عملیات اجرایی پروژه سرعت گرفته است و 
پیمانکاران مشغول کار هستند. وی تصریح 

کرد: در حال حاضر پنج پیمانکار در جاده 
بیرجند - قاین مشغول کار هستند و ۸۰ 

مورد ماشین آالت سنگین نیز فعال است.
مودی مدت زمان اتمام دوبانده سازی جاده 
بیرجند - قاین را سال 1۴۰۰ پیش بینی کرد 
و گفت: از 1۰۰ کیلومتر این مسیر تاکنون 

است.پروژه  شده  بازگشایی  کیلومتر   ۵۰
دوبانده سازی جاده 1۰۰ کیلومتری بیرجند 
- قاین از سال ۸9 آغاز شد. محور بیرجند - 
قاین بخشی از کریدور 1۵7۰ کیلومتر شرق 
)محور مشهد - چابهار( است. وی با اشاره 
به اینکه یک پیمانکار بومی شش کیلومتر و 
یک پیمانکار دیگر قطعات تکمیلی را تعهد 
کرده و در حال تکمیل است،افزود: شرکت 

چهار  که  کرده  تعهد  کیلومتر   29 دیگر 
کیلومتر از آن را تکمیل کرده است.مودی 
با بیان اینکه پیمانکار تعهد کرده حداقل 12 
کیلومتر را تا شهریورماه سال آینده زیر بار 
ترافیک ببرد، تصریح کرد: شرکت دیگر نیز 
تاکنون 1۰ کیلومتر از تعهدش را انجام داده 

و حدود 1۸ کیلومتر دیگر عملیات اجرایی را 
در دست دارد که ۴.۵ کیلومتر را تکمیل کرده 
و ظرف یک ماه آینده نیز شش کیلومتر از 
این محور را زیر بار ترافیک خواهد برد.مودی 
با بیان اینکه پروژه با سرعت در حال پیگیری 
است، ادامه داد: بانک سپه نیز اعالم آمادگی 
کرده تا ۵۰ میلیارد تومان دیگر را به این 

پروژه اختصاص دهد. 

آغاز عملیات اجرایی 14 پروژه در حوزه راه های استان
300 کیلومتر باند دوم به بهره برداری می رسد

...ادامه سرمقاله( نه از منظر جانمایی نقاط و 
مراکز حساس و حیاتی یا چگونگی نگهداری 
از ساختمان ها و ابنیه دارای درجه امنیتی یا 
ساز و کارهای حفاظت از منابع تغذیه ای و 
آشامیدنی در زمان بحران، بلکه از منظر توجه 
ویژه به ضرورت حفظ، نگهداری، حراست بی 
مهم  دستاوردهای  هرگونه  از  مداوم  و  امان 
استان است. یکی از دستاوردهای بسیار مهم 
در استان، محصوالت کشاورزی ماست که 
عالوه بر نقش مهمش در حوزه تقویت بنیه 
اقتصادی استان، نقش مهم تری در موضوع 
جلوگیری از مهاجرت ها، خالی نشدن مرز از 
سکنه، شناساندن ظرفیت های استان به جهان 
و تولید محتواهای فیزیکی و معنوی در حوزه 
اش  وظیفه  غیرعامل،  پدافند  دارد.  توریسم 
شناسایی چنین نقاط خأل و خالی از تمهید و 
نیز چاره اندیشی برای پیشگیری از هرگونه 
آسیب احتمالیست. سرجمع درآمدهای حاصل 
از فروش، توزیع و صادرات همین محصول 
زرشکی که می توانست امسال با اقدام به موقع 
پدافند غیر عامل از گزند باران رحمتی که به 
دلیل ضعف زیرساخت های ما  قرین نقمت 
می شود را اگر حساب کنیم، قطعاً  هم برای 
استان رقم باالیی و هم برای کشاورز عزیز ما 
دستاورد مهم تری بود که با کمال تأسف در 
فقدان یک بارگاه مناسب برای دپو و نگهداری 
سازی  سالم  و  کردن  خشک  و  توزین  و 
زرشک، کام شان را تلخ، دل شان را ناامید 
و همان کورسوی آرزویشان را نیز بی فروغ 
کرد. احساس می شود فعالیت های پدافندی 
غیرعامل در استان می باید کمی از معیارهای 
کلیشه ای خود خارج و به دور از حرکت در 
های  ضرورت  تکراری،  و  قالبی  مسیرهای 
واقعی و نیازهای حقیقی را دریابد و در مسیر 
تحقق آنها اقدام و عمل کند. اگر مقام معظم 
رهبری سال 9۸ را سال رونق تولید نامگذاری 
کردند، قطعاً یکی از مؤلفه های مهم این رونق 
و مد نظر ایشان، حفظ و صیانت و حراست 
از محصوالت تولیدی نیز هست.با مقداری 
جابجایی زاویه دیدمان، افق های مهم تر و 
وسیع تر را هم می توانیم ببینیم.  )لطفا نظر و 
پیشنهاد خود در رابطه با یادداشت های روزنامه 
را به شماره ۰93۰۴9۴3۸31 ارسال فرمایید(
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دوستان عزیز               توجه 
برای گزارش معامالت فصلی )۱۶۹ مکرر( 

فقط امروز مهلت دارید - چمنی
مرکز تخصصی بیمه و مالیات

بعد از پاسداران ۵ - باهنر غربی - دفتر پیشخوان خدمات دولت
 صبح و عصر                ۳2۴2   ۳2۴2

آگهـی مزایـده
از  تعداد یک دستگاه  دارد  نظر  در  زندانیان خراسان جنوبی  تعاون  بنیاد 
خودروهای خود را به شرح ذیل از طریق مزایده به فروش برساند. لذا از 
متقاضیان دعوت می شود حداکثر تا تاریخ ۹۸/۸/۱۸ از ساعت ۷/۳۰ الی 
۱۴/۳۰ به زندان مرکزی بیرجند مراجعه و یا جهت کسب اطالعات بیشتر 
 با شماره ۰۹۱۵۶۶۹۲۹۳۹ تماس حاصل نمایند. ضمنا هزینه درج آگهی 

بر عهده برنده مزایده خواهد بود. 
۱- نیسان وانت مدل ۸۲

آگهـی دعـوت
دعوت نامه مجمع عمومی فوق العاده )نوبت اول( شرکت تعاونی پروفیل بیرجند 
جلسه مجمع عمومی فوق العاده )نوبت اول( شرکت تعاونی پروفیل بیرجند روز یکشنبه 
مورخ ۹۸/۹/۳ راس ساعت ۱۷ در محل دفتر شرکت واقع در میدان شهدا برگزار می گردد. 
لذا از کلیه اعضا دعوت می شود در جلسه فوق حضور بهم رسانند یا وکیل خود را از بین 

اعضا معرفی نمایند.
دستور جلسه: طرح وتصویب اساسنامه جدید شرکت تعاونی                    هیئت مدیره

     ۳2 ۴۴ ۶۶ ۶۶/۳2 ۴2 ۴۳ 20 -2 
برای اولین بار فرش های خود را اتو کشیده تحویل بگیرید

عضو معتبر اتحادیه   مسئول: دستگردی
دفتر : توحید21 ، نبش نبوت 21 ، پالک 105

 www. iranwash. ir  قاليشويي و مبل شويي ايـران
تخـت تخـتلـول لـولصـاف صـاف

آگهی مزایده اموال غیر منقول - نوبت اول 

نظر به اینکه در پرونده اجرایی به شماره ۹۸۰۶۵۷ 
محکوم علیه آقای غالمرضا همایونی محکوم است به پرداخت مبلغ 
 ۶۰۵/۴۷۴/۹۹۹ ریال بابت اصل خواسته و غیره در حق محکوم له

مبلغ ۳۰/۲۷۳/۷۴۹   پرداخت  و  احمدی  پور  کریم  مقداد  آقای 
ریال بابت حق االجرا در حق صندوق دولت و با توجه به توقیف 
پالک ثبتی ۳۰۷۳ فرعی از ۲۴۹ اصلی مفروز و مجزی شده ۱۷ 
پاسداران ۴  پاسداران،  در خیابان  واقع  بیرجند  فرعی بخش ۲ 
پالک ۱/۱ مساحت عرصه ۳۰۰ مترمربع زیربنای احداثی در دو 
طبقه زیرزمین و همکف ۲۵۱ مترمربع انشعابات منصوبه آب، برق 
و گاز شهری، موقعیت ملک شمالی با کاربری مسکونی به مبلغ 
۱۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال کارشناسی شده است به میزان محکوم 
به از طریق مزایده در روز سه شنبه تاریخ ۱۳۹۸/۹/۵ از ساعت ۹ 
الی ۱۰ صبح در دفتر اجرای احکام حقوقی به فروش می رسد. 
قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به کسانی که باالترین 
قیمت را پیشنهاد نمایند فروخته خواهد شد. ۱۰ درصد مبلغ 
پیشنهادی في المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف 
است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله 
اقدام نماید. در غیر این صورت ۱۰ درصد اولیه به نفع دولت ضبط 
و مزایده تجدید خواهد شد. متقاضیان در صورت تمایل می توانند 
پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا مراجعه تا ترتیب بازدید 

آنان داده شود. هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود.

مدیر دفتر شعبه اول اجرای احکام مدني دادگستری 
شهرستان بیرجند -  محمد آدینه

دادگستری کل استان خراسان جنوبی

آگهي تجدید فراخوان مناقصه عمومي همراه با  ارزیابي کیفي 
) تجدید مناقصه عمومي و  یک مرحله اي شماره ۱۳۹8.۴828(  

)نوبت دوم(
نام و نشاني دستگاه مناقصه گذار: شرکت گاز استان خراسان جنوبي )سهامي 
خاص( بیرجند، بلوار پیامبر اعظم )ص(،سایت اداري، ابتداي خیابان شهداي نیروي 

انتظامي، شرکت گاز استان خراسان جنوبي، طبقه اول   اتاق ۱۲۱دفتر امور قراردادها،کدپستی:۹۷۱۹۸۶۶۸۳۸- تلفن 
:  ۳۲۳۹۲۰۰۰-۰۵۶  نمابر قراردادها :  ۰۵۶-۳۲۴۰۰۵۲۳

موضوع تجدید مناقصه: انجام خدمات حمل و نقل و تاکسیراني شرکت گاز استان خراسان جنوبي
 )مأموریت هاي درون شهري و برون شهري( از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس

 )www.setadiran.ir( و به شماره فراخوان )۲۰۹۸۰۹۱۴۴۴۰۰۰۰۲۳(
نوع و مبلغ تضمین شركت در فرآیند ارجاع كار: تضمین هاي اعالم شده در آیین نامه تضمین براي معامالت 
دولتي به شماره ۱۲۳۴۰۲/ت۵۰۶۵۹ ه- مورخ ۱۳۹۴/۰۹/۲۲- مبلغ تضمین ۵۳۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال )پانصد و سي 

میلیون ریال( - ارائه هر گونه چک به عنوان تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار مورد قبول نمي باشد.
نکته: اصل تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار تا قبل از آخرین مهلت عودت اسناد مناقصه در سامانه ستاد )ساعت 
۱۵:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۹۸/۰۹/۰۳( عالوه بر بارگذاری از طریق سامانه مذکور بایستی به امور قراردادهای شرکت گاز 

استان خراسان جنوبی ارائه گردد.
محل تأمین اعتبار پیمان: بودجه اجرایي این پیمان از محل اعتبارات جاري شرکت گاز استان خراسان جنوبي تأمین 

مي گردد
شرایط متقاضیان: ۱- ارائه تصویر برابر با اصل پروانه رتبه بندي و تأیید صالحیت معتبر از وزارت تعاون ، کار و رفاه 
اجتماعي در رشته حمل و نقل ۲- دارا بودن گواهینامه تأیید صالحیت ایمني از وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعي 
۳- داشتن ظرفیت خالي ارجاع کار و دارا بودن سابقه کاري مشابه ۴- ارائه مدارک معتبر ثبتي مناقصه گر و مدارک و 

مستندات مذکور در کاربرگ هاي استعالم ارزیابي کیفي پیمانکاران خدماتی
تذكر: ارائه اصل و یا کپي برابر اصل مدارک فوق االشاره در زمان بازگشایي پیشنهادها الزامي است .

برنامه زماني مناقصه: مهلت دریافت اسناد مناقصه و اسناد ارزیابي كیفي: از تاریخ ۹۸/۰۸/۱۳ لغایت ساعت 
۱۵:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۹۸/۰۸/۱۹ ) اسناد مناقصه و اسناد ارزیابي کیفي صرفاً از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی 
 دولت )ستاد( به آدرس )www.setadiran.ir( و به شماره فراخوان )۲۰۹۸۰۹۱۴۴۴۰۰۰۰۲۳( قابل دانلود مي باشد.( 
آخرین مهلت عودت اسناد مناقصه و اسناد ارزیابی كیفی )ارائه پیشنهاد با بارگذاری اسناد از طریق سامانه 
تداركات الکترونیکی دولت(: ساعت ۱۵:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۹۸/۰۹/۰۳ - تاریخ اعالم نتایج ارزیابی کیفی: 

  ۹۸/۰۹/۰۶
زمان و مکان بازگشایي پاكات )الف و ب و ج(: ساعت ۱۵:۰۰ روز شنبه مورخ ۹۸/۰۹/۰۹ -  سالن جلسات شرکت 

گاز استان خراسان جنوبي 
با توجه به اینکه کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکات 
انجام خواهد شد  )www.setadiran.ir( به آدرس )الکترونیکی دولت )ستاد  از طریق درگاه سامانه تدارکات 

لذا الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی 
از طریق درگاه سامانه  اسناد  است  به ذکر  مناقصه محقق سازند. الزم  در  را جهت شرکت  الکترونیکی  امضای 
اسناد  و عودت  مناقصه گران جهت دریافت  از  و هر یک  توزیع خواهد شد  الکترونیکی دولت )ستاد(  تدارکات 
مناقصه و ارزیابی کیفی ، بایستی اسناد را تا آخرین مهلت ذکر شده در آگهی از طریق سامانه ستاد دریافت و یا 
بارگذاری نمایند. مناقصه گران مي بایست اسناد ارزیابي کیفي را پس از بارگذاري در سامانه تدارکات الکترونیکی 
دولت به صورت یک پاکت جداگانه تا مهلت تعیین شده )ساعت ۱۵:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۹۸/۰۹/۰۳( تحویل 
امور قراردادهاي شرکت گاز استان خراسان جنوبي نمایند. همچنین مي بایست اسناد مناقصه را پس از بارگذاري 
 در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت تا مهلت تعیین شده فوق الذکر )ساعت ۱۵:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۹۸/۰۹/۰۳(

به صورت فیزیکي نیز تحویل دبیرخانه رمز و محرمانه واحد حراست شرکت گاز استان خراسان جنوبي نمایند.
ضمناً ارائه مدارک و دریافت اسناد مناقصه ، هیچگونه حقي را براي متقاضیان جهت شرکت در مناقصه ایجاد نخواهد 
 www.nigc-skgc.ir -  www.shana.ir -  http://iets.mporg.ir هاي   سایت  در  آگهي  این   کرد. 

قابل رؤیت مي باشد.
روابط عمومي شرکت گاز  استان خراسان جنوبي

ارائه دهنده کلیه خدمات حسابداری و حسابرسی شرکت ها ، پیمانکاران و بنگاه های اقتصادی
* تنظیم اظهارنامه مالیاتی و تحریر دفاتر قانونی  * تنظیم اظهار نامه مالیات بر ارزش افزوده

* محاسبه سود و زیان به صورت ماهیانه و سالیانه * محاسبه حقوق و دستمزد - لیست بیمه و مالیات مکانیزه
* اعزام حسابدار به محل شرکت ها و موسسات جهت انجام خدمات حسابداری به طور تمام وقت

 و پاره وقت به همراه پشتیبانی
* مشاوره رایگان مسایل مالی- مالیاتی - تامین اجتماعی - مالیات بر ارزش افزوده و معافیت

شرکـت حسابـداری تـراز پـژوهان جــامع

آدرس: بیرجند/ خیابان طالقانی / نبش طالقانی ۱۵/ ساختمان عسل/ طبقه سوم  0۹۱۵۵۶027۳7
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برپایی اختتامیه جشنواره کتاب سال خراسان جنوبی  

غالمی- معاون امور فرهنگی و رسانه اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی عنوان کرد: همزمان با برپایی سیزدهمین نمایشگاه بزرگ کتاب 
استان، مراسم اختتامیه جشنواره کتاب سال خراسان جنوبی نیز برگزار می گردد. رمضانی با اشاره به برگزاری سیزدهمین نمایشگاه بزرگ کتاب 

استان ۳ لغایت ۸ آذر، عنوان کرد: همزمان با این ایام، منتخبین جشنواره کتاب سال خراسان جنوبی نیز معرفی و از آنان تقدیر خواهد شد.
سالم امروز در مراسم راهپیمایی ۱۳ 
چند  در  متاسفانه  کردم  شرکت  آبان 
فاحش  ناهماهنگی  یک  اخیر  سال 
بین بخش عظیمی از شرکت کنندگان 
در راهپیمایی این روز )دانش آموزان( 
که  پیش  سال  چندین  شد  می  دیده 
خودم هم جز این دانش آموزان بودم 
آموزی  دانش  سازمان  است  خاطرم 
ایجاد  مدارس  بین  هماهنگی   یک 
می نمود که حضور ما توام با صالبت و 
نمایش خوبی از حضور باشد اما امسال 
با اینکه کوچه ها و مسیرهای منتهی 
آموزان  دانش  از  مملو  راهپیمایی  به 
در مسیر  ایشان  نمود حضور  اما  بود، 
می  جلوه  ضعیف  خیلی  راهپیمایی 
کرد کاش مسئوالن مربوطه به جای 
پیام دادن و کارهای تشریفاتی قدری 
بدهند  اهمیت  میدانی  به مسایل  هم 
 و در همگرایی بین دانش آموزان که 
دهان  بر  محکمی  مشت  توانند  می 
استکبار باشد هم از خود تالش نشان 
دهند بعضی وقت ها احساس می شود 
نکند کسانی هستند که نمی خواهند 
آموزی  دانش  استکبار ستیزی جامعه 
استان به نمایش گذاشته شود متاسفانه 
چند سالی است که این اتفاقات رو به 
افزایش است و توجه به ساختارهایی 
های  دیدگاه  و  عقاید  با  ابتدا  از  که 
فرزندان این جامعه  عجین است باید 
مورد توجه مسئوالن عالی قرار گیرد. 

ارسالی به تلگرام آوا 

پیام رسان های اجتماعی : 09017245463
سامانه پیام کوتاه : 3000272424

 دیدگاه خوانندگان

بیرجند هم می تواند 
شهر خالق باشد؟!

کاری - چند روز پیش سخنگوی وزارت 
امور خارجه اعالم کرد: شهرهای سنندج 
)در موسیقی( و بندر عباس )در صنایع 
دستی و هنرهای مردمی( پس از رشت 
)در غذا( و اصفهان )در صنایع دستی( 
به شبکه شهرهای خالق جهان توسط 
این  که  شهر هایی  پیوستند.  یونسکو 
شبکه را تشکیل داده اند، برای رسیدن به 
هدف مشترکی با هم کار می کنند: قرار 
دادن خالقیت و صنایع فرهنگی در قلب 
برنامه های توسعه شان در سطح محلی 
و همکاری فعال در سطح بین المللی.
با پیوستن به این شبکه، شهر ها متعهد 
می شوند که فعالیت های مثبت شان را با 
هم به اشتراک بگذارند و میان بخش های 
خصوصی و عمومی و جامعه مدنی ایجاد 
همکاری کنند همچنین شبکه شهر های 
خالق یونسکو، هفت حوزه خالق صنایع 
دستی، هنر های بومی، هنر های رسانه ای، 
فیلم، طراحی، خوراک شناسی، ادبیات و 
از  یکی  می دهد.  پوشش  را  موسیقی 
همشهریان معتقد است: خراسان جنوبی 
روستا زیاد دارد، از هر شهرستان و منطقه  
تعدادی روستا انتخاب شود و طرح های 
پایلوت در زمینه های گوناگون بسته به 
اقلیم روستاها اجرا شود. سپس بیرجند 
زمینه  در  استان خالق  مراکز  از  یکی 
“روستا محوری” معرفی شود. شهروند 
دیگری هم گفت: در شهر و روستاهای 
استان زنان و مردان خالقی هستند که  
می توان به آنها آموزش رایگان داد تا 
محصوالتی را تولید کنند که منحصر 
به فرد باشد. وی ادامه داد: تلفیق هنر و 
 خالقیت باعث نوآوری می شود و کم کم 
به  و  آید  کار می  پای  تیم متخصص 
عنوان قطب خالق در یک صنعت در 
کشور و جهان مطرح می شویم و به 
عنوان یک شهر خالق معرفی شویم. 
مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری 
با اشاره به اینکه سنندج به عنوان شهر 
خالق انتخاب شده است،  افزود: شایسته 
است با ظرفیت های خوبی که در استان 
داریم و غذاهای منحصر به فرد به دنبال 
ثبت یک خالقیت برای استان باشیم. 
نظر  به  کند:  می  نشان  خاطر   نخعی 
این  به  باید  مسئوالن  همه  رسد  می 
نتیجه برسند که معرفی یک خالقیت 
برای  تواند  می  استان  و  بیرجند  برای 
معرفی آن به جهانیان و توسعه منطقه 
خیلی موثر باشد. وی یادآور شد: ما اکنون  
رتبه برتر تولید زرشک حدود ۹۷ درصد، 
دومین تولید کننده زعفران، تولید کننده 
برتر عناب را در کارنامه استان داریم که  
ظرفیت های کمی نیست و باید از آن 
استفاده کنیم. شایان ذکر است انتخاب 
شهر خالق  دارای معیارهای ۷ گانه است 

که توسط یونسکو ارزیابی می شود.

 خبر ویژه

قابل توجه سازمان سیما، منظر و فضای 
بیرجندپیرو  شهرداری  شهری  سبز 
شما”  درستون“پیام  مندرج  مطلب 
روزنامه آوای خراسان جنوبی به شماره 
درخصوص   ۹۸/۷/۳۰ مورخ   ۴۴۷۶
بهبود وضع معابر بوستان توحید بیرجند 
راه  پیاده  معابر  بهسازی  و  مرمت  و 
رساند،   می  آگاهی  به  پارک،  محوطه 
تاکنون هیچ گونه اقدام و حتی پاسخی 
در این خصوص انجام نگرفته است و از 
آنجا که طبق اعالم آن سازمان، حفظ، 
نگهداری و بهبود و همچنین مناسب 
سازی فضای سبز برای استفاده گروه 
های خاص از جمله کودکان، سالمندان 
و معلولین جزو اهداف و وظایف سازمان 
از  لذا  است،  معرفی شده  سبز  فضای 
این رو خواهشمند است به مشکالت و 
خواسته های شهروندان علی الخصوص 
پرتردد  بوستان  راه  پیاده  وضع  بهبود 
توحید بیرجند توجه جدی و  بیشتری 
صورت گیرد تا شاهد بهبود بخشیدن به 

شرایط موجود باشیم.
ارسالی به تلگرام آوا

با سالم و احترام در سال ۱۳۸5 کارخانه 
سیمان باقران با دالر دولتی با قیمت 
پایین افتتاح و احداث گردید کسانی که 
اخیرا سهام به قیمت ۱5۰۰ تومان در 
فرابورس خریداری نموده اند وکسانی 
به صورت  تاکنون  از سال ۱۳۸5  که 
امتیاز سهام از طریق  متوالی از خرید 
افزایش سرمایه هایی که شرکت طی 
سالیان متوالی داده اند درشرایط سخت 
به منظور راه اندازی و احیای شرکت 
استقبال نموده اند از استاندار و رئیس 
سازمان صمت استان تقاضامندیم  به 
خسارت  و  تضرر  از  جلوگیری  منظور 
افزایش  در  جز،  سهامداران  بیشتر 
سرمایه ای که شرکت در آینده نزدیک 
از  کالن  درصدی  بدهد  خواهد  می 
کارخانه  سرمایه  افزوده  ارزش  محل 
سهامداران  به  مجانی  صورت  به 
امتیازسهام داده شود تا از این طریق به 
حقشان برسند درکنار افزایش سرمایه 
مجانی درصورت نیاز از محل مطلبات 
و  سهام  امتیاز  توانند  می  هم  نقدی 

افزایش سرمایه بدهند. باتشکر
۹۱5...۷۹5

با سالم  خدمت ریاست محترم راهنمایی 
و رانندگی کوچه مدرس۲۱ بدلیل وجود 
ترافیک  و  شلوغی  از  بیمه  کارگزاری 
نذاشته   کوچه  این  ساکنین  برای  امان 
خواهشمند است شما رو به خدا نسبت 
و  اقدامات  کوچه  کردن  به یک طرفه 
دستورات الزم  را مبذول فرمایید. باتشکر
۹۳۸...۴۷۸
از ریاست مرکز بهداشت بیرجند به دلیل 
تشکر  دینی  مسائل  به  دادن   اهمیت 
می کنیم. شاید پرداختن به اینگونه امور 
به مزاج عده ای خوش نیاید اما این موانع 
امتحان الهی هست که به پاداش معنوی 

متولیان آن امر می افزاید.
۹۱۰...۷۲۴
با سالم، عوارض نجومی شهرداری از 
ده میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال 
برای کسبه خیابان جمهوری از طرف 
شهرداری به کسبه تحویل شد! جالب 
است شهرداری فقط از دست فروشان 
به  وجب  آزادانه   و  کند  می  حمایت 
وجب این شهر حتی مخروبه های جنب 
مصلی دراختیاردستفروشان است سود 
اصلی رو اون ها می کنند بعد عوارض 
به  کنیم  پرداخت  باید  ما  رو  میلیونی 
شهرداری و ... این ظلم نیست؟ از کجا 
توان پرداخت این مبلغ سنگین رو داریم 
. درمقابل چه خدمتی این چنین مبالغ 
نجومی شهرداری از کسبه می خواهد. 
فروشان،  دست  از  شهرداری  حمایت 

پرداخت عوارض توسط کسبه!  
۹۱5...۶۹۳
نیروی  محترم  فرمانده  لطفا  سالم  با 
انتظامی یا مسئوالن راهنمایی و رانندگی،  
مشکل میدان قدس را که باعث بروز 
حوادث زیاد و بسیار خطرناک شده،با تبدیل 
کردن میدان به چهار راه حل نمایند. چرا به 
فکر جان مردم نیستید. )خدمت رسانی به 
مردم فقط کمین کردن با دوربین نیست( 

با تشکر از روزنامه مردمی
۹۱5...۰۷۴
بنگاه های محترم مسکن بیرجند، اگر 
اجاره ی  قرارداد  از بستن  همانطور که 
غیر متعارف ،خود داری می نمایند،همین 
کار را را برای خرید و فروش های غیر 
متعارف، انجام دهند، خیلی از مشکالت 

مردم مرتفع می شود.
۹۱5...5۳۷
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دقاق-کاهش ۲۰ درصدی قیمت زعفران 
شوکی  تا  رفت  می  اخیر  روزهای  در 
جدی به زعفرانکاران درآغاز فصل فروش 
محصولشان وارد کند که دولت وارد کار شد. 
خرید زعفران از کشاورزان به بهای هر کیلو 
حدود ۲۰ هزار تومان بیشتر از نرخ بازار در 
همه ارقام، وضع امروز را به نفع صاحبان 
زعفرانکارانی  هرچند  داد.  تغییر  زعفران 
هستند که قیمت محصولشان را بیشتر از 
مبلغ تعیین شده می دانند اما اقدام حمایتی 
این روزها باعث شده بازار به نفع زعفرانکارن 

تحرک خوبی داشته باشد.

زعفرانکاران در تب و تاب
تداوم کاهش قیمت زعفران باعث نگرانی او 
و بسیاری از زعفرانکارانی که می شناسد شده 
بود. حاال احمدی که خبر خرید حمایتی دولت 
را شنیده است، کمی از بار اضطرابی که بر 
دوشش بود کاسته شده و به آوای خراسان 
جنوبی می گوید: کاهش ۲۰ درصدی قیمت و 
رسیدن بهای زعفران در این ماه ها به کیلویی 
۷۰ تا ۸۰ هزار تومان بسیار نگران کننده 
شده بود چون هزینه های کاشت، داشت ، 
برداشت و پر کردن گل بسیار باالست و در 
آخر چیزی برای کشاورز نمی ماند اما نرخی 
که دولت تعیین کرده نسبت به نرخ بازار بیشتر 
است و این خود امیدوار کننده است هرچند 
 انتظار بیشتر از این است و به دلیل باال بودن 
هزینه ها، بازار بهتری را جستجو می کنیم. 
دروگر یکی دیگر از زعفرانکاران استان هم 
می گوید : خرید حمایتی دولت برای ما وضع 
بهتری را ایجاد می کند، چون کاهش قیمت 
از  بسیاری  شده  باعث  مختلف  دالیل  به 
زعفرانکارن دچار دغدغه جدی شوند. ما جز 
هزینه های کاشت و نگهداری از محصول 
هزار   ۱۲ کیلویی  باید  برداشت  زمان  در 
تومان برای جمع آوری محصول از زمین و 
کیلویی حدود ۲5 هزار تومان برای پَر کردن 
گل پرداخت کنیم و این ها رقم باالیی را 
برای  بسیاری  زحمت  که  زعفرانکاری  به 
تولید محصول می کشد تحمیل می کند 
 بنابراین قیمت هر کیلو زعفران با توجه به 
هزینه های تمام شده بیشتر از این مبالغ است 
با این حال خرید حمایتی شرایط بهتری ایجاد 
کرده و خرید هر کیلو ۱۰5 هزار تومان در 
ارقام مرغوب زعفران امیدوار کننده است. ولی 
 کاش دولت در خرید گل زعفران هم وارد 
می شد و از وارد آمدن خسارت های بسیار به 

زعفرانکارن جلوگیری می کرد.

تلخ کامی دالالن
یک زعفرانکار دیگر هم می گوید : خرید 
های دولتی محصوالت کشاورزی گاهی 
به موقع به داد کشاورزان می رسد و در 
همان زمان خوب است، چون هم دست 
دالالنی که منتظر فرصت کاهش قیمت 
ها هستند را کوتاه می کند و هم می تواند 
درآمد کشاورز را تا حدی حفظ کند اما این 

کافی نیست و باید ارقام واقعی تر شود و 
سود کشاورز با توجه به هزینه های او به 
صورت منطقی در نظرگرفته و رقم خرید 

دولتی بر این اساس سنجیده شود.

آغاز خرید دولتی 
کشاورزی  جهاد  معاون  پور،  عصمتی 
استان می گوید : دولت برای حمایت از 
زعفرانکاران خرید محصول به نرخ مصوب 
را به زودی در استان آغاز می کند و قرار 
است تعاون روستایی استان مراکز خرید 
را با تابلو مشخص کند و زعفران را در ۴ 
نوع مشخص شده از زعفرانکاران تحویل 

بگیرد. مدیرسازمان تعاون روستایی استان 
از شروع خرید حمایتی محصول زعفران 
این   : گوید  می  و  دهد  می  خبر  فردا  از 
 ، سرگل  نگین،  برد  چهار  در  محصول 
پوشال معمولی قیمت  پوشال مرغوب و 
گذاری شده و به ترتیب با نرخ های ۱۰ 
 5۰۰ و  ۹میلیون   ، هزار   5۰۰ و  میلیون 
هزار ، ۹ میلیون و ۸ میلیون و ۲۰۰ هزار 

تومان در هر کیلو از کشاورزان خریداری 
قراردادهای  امروز  او  گفته  به  شود.  می 
در شهرستان  مراکز خردی  با  مشخصی 
های استان منعقد و تضمین الزم از آن 
ها گرفته می شود و سپس با ارقام زعفران 
با تایید آزمایشگاه ها و در صورت مطابقت 
قیمت  روستایی  تعاون  های  استاندارد  با 
گذاری و دریافت می شود.از نظر او این 
یک خرید حمایتی است که توسط دولت 
برنامه ریزی شده و با توجه به کاهش ۲۰ 
درصدی قیمت زعفران در این مدت برای 
تنظیم بازار برنامه ریزی شده است. او با 
اشاره به کاهش قیمت زعفران به کیلویی 

 ۷۰ تا ۸۰ هزار تومان در این روزها ادامه 
نرخ خرید دولتی در  اعالم  با   : می دهد 
روزهای قبل قیمت زعفران افزایش یافته 
کیلو  هر  در  تومان  هزار  تا ۸5  به ۸۰  و 
رسیده است و هدف دولت هم تنظیم بازار 
بیشتر است.  به درآمد  و رسیدن کشاورز 
تاکید او این است که با توجه به پیش بینی 
بازار و خرید دولتی  نزدیک شدن قیمت 

در  محصول  بهای   ، آینده  روزهای  در 
بازار اصالح می شود و این باز هم به نفع 
اینکه دست  کشاورزان است و عالوه بر 
دالالن را کوتاه می کند باعث می شود 

کاال به قیمت واقعی اش نزدیک شود. 
او به این سوال که زعفرانکاران از قیمت 
های تعیین شده دولتی رضایت دارند پاسخ 
می دهد : بر اساس آمار فروش می توانیم 
بگوییم رضایت وجود دارد ما نمی خواهیم 
باری به دولت تحمیل کنیم اما به دالیل 
متعدد گاه قیمت یک محصول افت می کند 
و از آنجا که در این شرایط درآمد کشاورزان 
به مخاطره می افتد دولت وارد عمل می شود 

 و از این روش کشاورزان هم خوب استقبال 
گذشته  سال  مثال  عنوان  به  کنند  می 
زعفرانکاران خراسان رضوی ۷۰ تن زعفران 
به دولت فروختند و در استان ما هم ۴ تن 
زعفران خریداری شد البته علت پایین تر 
بودن رقم خرید ما نوع دسته بندی رایج در 
استان است که درسال های اخیر به سمت 
دسته بندی رشته ای در حال تغییر  است و 

این تغییر در نوع دسته بندی محصول نشان 
به سمت  استان  کاران  زعفران  دهد  می 
خرید دولتی گرایش بیشتری پیدا کرده اند.
پیش بینی مدیر تعاون روستایی استان این 
است که با توجه به شرایط فعلی بازار میزان 
خرید زعفران از کشاورزان استان به ۱5 تن 
یعنی حدود 5و نیم برابر سال گذشته برسد. 
ورود دولت به بازار زعفران روزهای آینده 
را برای زعفرانکاران زعفرانی تر خواهد کرد 
چون تحلیل های اقتصادی، بازار زعفران 
را پس از دوران خرید دولت، پر رونق تر و 
بر اساس اصل عرضه  وتقاضا پر درآمد تر 

پیش بینی می کند.

برد - برد
 برای دولت - زعفرانکاران
خرید حمایتی دولت برای منطقی شدن قیمت زعفران استان از فردا  آغاز می شود

پیش بینی مدیر تعاون روستایی استان این است که با توجه به شرایط فعلی بازار میزان خرید زعفران
 از کشاورزان استان به 15 تن یعنی حدود 5 و نیم برابرپارسال برسد

آگهی مزایده اموال غیر منقول - نوبت اول 
نظر به اینکه در پرونده اجرایی به شماره ۹۸۰۳۹۶ محکوم علیه آقای محسن محمودی و غیره محکوم اند به پرداخت مبلغ 

۸/۵۶۸/۷۳۸/۱۱۷ ریال بابت اصل خواسته و غیره در حق محکوم له آقای کاظم کلنگی خواه سربیشه و پرداخت مبلغ۲۴۰/۰۰۰/۰۰۰  ریال 
بابت حق االجرا در حق صندوق دولت و با توجه به توقیف پالک ثبتی ۳۵۰ فرعی از ۱۷ فرعی از ۲۴۹ اصلی بخش دو بیرجند واقع در 
خیابان مدرس، مدرس ۲۶ پالک ۷۰ )جنوبی( به ابعاد ۱۲ در ۳۰ متر با مساحت عرصه قبل از تعریض ۳۶۰ متر مربع و مساحت عرصه پس 
از تعریض ۳۳۶ متر مربع و مساحت اعیانی مسکونی در دو طبقه، فاقد سند تفکیکی حدودا ۴۷۵ متر مربع، دارای اسکلت دیوار باربر و سقف 
طاق ضربی با رویه کناف و گچ و با نمای سنگ، کف سرامیک، بدنه گچ ساده و کاغذ دیواری، دارای کابینت چوبی کالسیک، بازسازی شده 
طرح دوبلکس و پارکینگ مستقل می باشد که به مبلغ ۱۹/۶۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال کارشناسی شده است، از طریق مزایده در روز چهارشنبه 
تاریخ ۱۳۹۸/۸/۲۹ از ساعت ۹ الي ۱۰ صبح در دفتر اجرای احکام حقوقی به فروش می رسد. قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به 
کسانی که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند فروخته خواهد شد. ۱۰ درصد مبلغ پیشنهادی في المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده 
مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید در غیر این صورت ۱۰ درصد اولیه به نفع دولت ضبط و 
مزایده تجدید خواهد شد. متقاضیان در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا مراجعه تا ترتیب بازدید آنان داده 

شود. هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود.
مدیر دفتر شعبه اول اجرای احکام مدني دادگستری شهرستان بیرجند - محمد آدینه

دادگستری کل استان خراسان جنوبی      تشـک  رویـال آســایش
انواع تشک طبی  فنری و بیمارستانی

فقط روزی 5000 تومان
آدرس: خیابان ارتش ، حد فاصل خیابان عدل 

و خیابان معلم، پالک 168 )عقب رفتگی(

خرید نقدی 

10 درصد 

تخفیف

بلوار فرودگاه سه راه صیاد شیرازی  ۰۹۱۵۱۶۴۲۳۷۷  مهدی وسیله کار

تجهیـزات بتنـی مهـدی 
اجاره کامل لوازم قالب بندی و داربست بندی، قالب فلزی،جک سقفی،

لوله بولت،و.... جهت فونداسیون،دیوار برشی،مخازن 
32435686 - 09365237014-09157063220 - خسروی
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موفقیت و انرژی

 امامت حضرت مهدی )عج(

کنجکاوی، کلید هر دانشی است

کنجکاوی یعنی عطش دانستن را مدام با خود 
داشتن و تمایل به شناختن دنیایی که در آن 
زندگی می کنیم. یک کودک در معرض دنیایی 
ُپر از ناشناخته ها و چیز های جدید قرار می گیرد و 
برای همین تمایل به یاد گرفتن و کشف کردن 
در این زمان، در بیشترین حد خود است. هیجان 
کودک برای رفتن به باغ وحش یا خوردن یک 
همان حس  از  ناشی  جدید  طعمی  با  بستنی 
کنجکاوی است که کودک را وادار می کند با 
تجربیات جدید آشنا شود.بچه ها با ذهن کنجکاو 
خود می توانند بیشترین موضوعات را یاد بگیرند 
و انگار هر چیزی به آن ها انگیزه می دهد. شما به 
عنوان پدر و مادر باید فرصت هایی برای بچه ها 
فراهم کنید تا ببینند،لمس کنند، بشنوند و درک 
خود از دنیا را با کنجکاوی های شان همسو کنند.

 آغاز امامت امام عصر)عج(

امامت  تنها نخستین روز  نه  ربیع االول،  نهم 
امام عصر علیه السالم است، بلکه آغاز دوره ای 
حیاتی و مهم در تاریخ شیعه نیز به شمار می آید. 
روز نهم ربیع االول یادمان آغاز امامت حضرت 

ولی عصر علیه السالم است. 
ظهور حضرت مهدی)عج(، شکوفاترین فصل 
وعده های  که  دورانی  است؛  انسانیت  تاریخ 
امامت  و  مؤمنان  خالفت  درباره  خداوند 
مستضعفان و وارثت صالحان تحقق می یابد و 
جهان با قدرت الهی آخرین پرچمدار عدالت و 
توحید، صحنه شکوه مندترین جلوه های عبادت 

پروردگار می شود.
انتظار ظهور یک مصلح بزرگ آسمانی و امید 
به آینده و استقرار صلح و عدل جاویدان، امری 
فطری و طبیعی است که با ذات و وجود آدمی 
سر و کار دارد و با آفرینش هر انسانی همراه 
است، زمان و مکان نمی شناسد و به هیچ قوم و 

ملتی نیز اختصاص ندارد.
ازاین رو، همگان براساس فطرت ذاتی خود مایلند 
روزی فرا رسد که جهان در پرتو ظهور رهبری 
الهی و آسمانی و با تأیید عنایت پروردگار، از 
ستم ستمگران نجات یابد و انسان ها از فالکت 
موجود و نابسامانی و ناامنی و تیره روزی رها 
زندگی  و  به کمال مطلوب  و سرانجام  شوند 
شرافتمندانه ای دست یابند. با بهره گیری از آیات 
و روایات، قیام مهدی موعود)عج(، آخرین حلقه 
 مبارزات حق و باطل است که از آغاز جهان 

برپا بوده است. 

نعناع ضد نفخ و تقویت کننده
 معده و بدن است

نعناع تازه به دلیل داشتن فوالت برای کسانی 
که فقر آهن دارند، می تواند مفید باشد. نعناع 
مقوی معده، ضد اسپاسم و گرفتگی عضالت، 

ضد نفخ، تقویت کننده معده و بدن است. نعناع 
برای هضم و سنگینی معده می تواند مفید باشد 
و به دلیل داشتن ویتامین های گوناگون اشتها 
نعناع  است.همچنین  فوالت  از  سرشار  و  آور 
خون  پرفشاری  به  مبتال  که  کسانی  برای 

هستند، مفید است. 

دفع سموم بدن
 با حمام بخار

تجمع سموم و ناخالصی ها در بدن می تواند 
بر سیستم ایمنی تاثیرگذار باشد. با این وجود، 
استفاده از حمام بخار می تواند به دفع سموم و 

مواد زائد از بدن که به واسطه استرس، عادات 
غذا خوردن بد، گوارش ضعیف و دیگر عوامل 
خارجی شکل گرفته اند، کمک کند. بخار داغ 
موجب تعریق می شود که به دفع سموم از بدن 

کمک می کند.

آبریزش و خارش چشم
 از عالئم آلرژی های مختلف هستند

آبریزش و خارش چشم اغلب با سرفه، آبریزش 
بینی از عالئم آلرژی هستند. مصرف داروهای 
ضد آلرژی، قطره ها و اجتناب از محرک ها مثل 

ذرات گرد و غبار راهکارهای کمک کننده هستند. 
سرماخوردگی هم موجب آبریزش بینی و چشم 
می شود، اما خارش به همراه ندارد. این یک راه 
تمایز آلرژی و سرماخوردگی است. بهتر است در 
به پزشک متخصص  این عالئم  بروز  صورت 

مراجعه کنید.

خواب بیش از حد کم یا زیاد می تواند 
محرک میگرن باشد

میزان خواب می تواند یک عامل محرک میگرن 
باشد. افرادی که یک برنامه خواب منظم دنبال می 
کنند، می توانند احتمال بروز میگرن ناشی از شرایط 

نامناسب خواب را کاهش دهند. کیفیت خواب نیز 
اهمیت دارد. اگر میگرن بر کیفیت خواب شما تاثیر 
می گذارد، این شرایط می تواند خطر میگرن بیشتر 
را افزایش دهد.یک گزینه برای بهبود کیفیت 
خواب عدم استفاده از نمایشگرها مانند تلویزیون 

یا گوشی هوشمند پیش از خواب است. 

مصرف روی از عملکرد سیستم ایمنی 
بدن پشتیبانی می کند 

روی یک ماده معدنی است که در اغلب موارد، 
فواید آن نادیده گرفته می شود. مصرف روی از 
عملکرد سیستم ایمنی بدن پشتیبانی می کند و 

ماده  این  است.  کننده سالمت چشم  تضمین 
معدنی همچنین به تنظیم اشتها کمک می کند. 
روی همچنین مسئول تولید سوپر اکسید دیسموتاز 
است که نقش مهمی در محافظت از بدن در برابر 
رادیکال های آزاد ایفا می کند. اسفناج، گوشت گاو،  

لوبیا قرمز و تخم کتان سرشار از روی هستند.

 در هر فرد سالم دو کلیه وجود دارد که در طرفین ستون مهره ها و زیر دنده های تحتانی واقع شده 
اند. کلیه ها به رنگ قرمز متمایل به قهوه ای و از نظر شکل شبیه لوبیا هستند.  افراد باید وجود 
مشکل کلیوی در خانواده و بستگان درجه اول را بررسی کنند. اگر فردی سابقه بیماری پروستات در 
پدر ،برادر و یا عمو را دارد، باید از 40 سالگی به فکر کشف این بیماری باشد.  در صورت نبود سابقه 
خانوادگی، شخص به عالئم ادراری توجه کند.  اگر فرد سوزش ادرار، تکرر ادرار، شب ادراری، مشکل 
در ادرار، دردهای شدید و ناگهانی پهلو، تعریق زیاد، تهوع، استفراغ و خارش بدن دارد، باید به پزشک 
مراجعه و بررسی کند. در صورت نبود سابقه خانوادگی و این عالئم، ضرورت چندانی برای بررسی و 

یا نگرانی نیست.

مسمومیت با مواد مخدر یکی ازمرگبارترین انواع مسمومیت ها محسوب می گردد. ناخالصی هاي موجود در 
انواع مواد مخدر، مانند سرب در برخی موارد ازخود ماده مخدر مرگبارتر می باشند. ازعوارض روانی سوء مصرف 
استروئیدهاي آنابولیک درجوانان، پرخاشگري و بروز رفتارهاي ضد اجتماعی است.مصرف همزمان مواد مخدر یا 
برخی از داروهاي خواب آور و آرامبخش می تواند سبب بروز مسمومیت هاي شدید و حتی مرگ در فرد مصرف 
کننده گردد.عوارض و عالئم مصرف مواد مخدر:سکته هاي قلبی و مغزي، تشنج، نارسایی کبد و کلیه و تخریب 
سلول هاي مغزي و عضالنی ازعوارض مسمومیت با قرص اکستازي و شیشه می باشند. تزریق مواد مخدر از 
طریق سرنگ هاي آلوده، غیراستریل و مشترک با خطر بروز انواع بیماري هاي عفونی خطرناک مانند ایدز و 

هپاتیت همراه است. مرکز اطالع رسانی داروها و سموم 190 - دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

هفتم آبان: روز پیشگیری از مسمومیت ناشی از سوء مصرف مواد مخدر و محرکتوصیه هایی برای مراقبت از کلیه ها

روز هشتم ربیع االول سال 260 هجری، روز دردآلودی 
برای شهر سامرا بود؛ زیرا خبر شهادت امام عسکری )ع(  
در عنفوان جوانی همه جا را فرا گرفت. بازارها تعطیل شد 
مردمی که محبت خود را نسبت به امام، از ترس سرکوب 
نظام، نهان می داشتند، گریان به سوی خانه امام حرکت 

کردند.
کرامت امام حسن عسکری )ع(:  علی بن زید گفت: من 
 اسبی داشتم و بدان می نازیدم و در هر جا از او سخن
 می گفتم. یک روز خدمت ابومحمد علیه السالم رسیدم. 
به من فرمود اسبت چه شد؟ گفتم آن را دارم و هم اکنون 

در خانه شماست. فرمود: تا شب نرسیده، اگر خریداری پیدا 
شد آن را عوض کن و تأخیر مکن. در آن هنگام کسی بر 
ما وارد شد و رشته سخن را برید. من اندیشناک برخاستم و 
به خانه رفتم و به برادرم گزارش دادم. در پاسخ من گفت: 
من نمی دانم چه بگویم. از فروشش به مردم دریغم آمد. 
چون شب شد نوکری که آن اسب را تیمار می کرد آمد و 
گفت: ارباب! اسبت مرد. مرا غم فرا گرفت و دانستم امام از 

گفتار خود این را در نظر داشته است.
عسکری حسن  امام  گرچه  امام:  علمی  های   کوشش 
علیه السالم به حکم اوضاع نامساعد و محدودیت بسیار 

شدیدی که حکومت عباسیان برقرار کرده بود، موفق به 
گسترش دامنه دانش خود در سطح جامعه نشد، اما در عین 
حال، در همان فشار و خفقان شاگردانی تربیت کرد که هر 
کدام به سهم خود در نشر و گسترش معارف اسالم و رفع 

شبهات دشمنان نقش موثری داشتند. 
شیخ طوسی)ره( شاگردان حضرت را متجاوز از صدنفر 
ثبت کرده است که در میان آنها چهره های روشن و 
شخصیت های برجسته ای مانند احمد اشعری قمی، 
عثمان بن سعید َعْمری، علی بن جعفر و محمد بن حسن 

صّفار به چشم می خورند.

شهادت امام حسن عسکری )علیه السالم( تسلیت باد

آیه روز

اوست  خدای خالق نوساز صورتگر ]که[ بهترین نامها ]و صفات[ از آن اوست آنچه در آسمانها و زمین 
است ]جمله[ تسبیح او می  گویند و او عزیز حکیم است. )سوره حشر/ آیه  24(

سخن روز

زندگي براي هیچ کس آسان نیست. باید پشتکار و از همه مهمتر اعتماد به نفس داشته باشیم. باید باور 
کنیم که هر یک براي انجام کاري استعداد داریم و آن کار باید انجام شود.
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مالیدنی - حرف  گوسفند - فرش 
تصدیق 15- پیگیری - بزرگ ترین 

معدن مس جهان در شیلی
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کانی فلزی ایران - همراه خرید می 
آید - عالمت مفعول بی واسطه 4- از 
شهرهای استان آذربایجان غربی - 
دلجویی - آن طرف سقف 5- نمایش 
خنده دار و گریه آور - خمیازه - بازگشت 
از گناه 6- مغز - شیوه - قصه گویی 7- 
از حروف استثنا - کشور هیتلر - جای 
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کامپیوتری - نام شهری در ترکستان 
10- رفتارها - آزرده - ورزش مادر 
11- لحظات - مقابل کیفی - برگزیده 
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1905 تشکیل شد - زمین گیر - نوعی 
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-  پایتخت آن  ایروان است.
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آسفالت )محوطه و پشت بام(
 و  قیـرگونـی

  حمـل اثاثیـه منـزل مداحـی
با خاور مسقف و کارگر ماهر داخل و خارج شهر   

  شهـرام  مداحـی    3647  363  ۰915

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

۰915   866   8۰۰2 

پیشرو الستیک   فرواگشه 
خیابان مدرس - جنب استانداری
  ۰۹۱۵۱۶۳۵۸۶۰ - کرباسچی

شرکت آماده لذیذ )شعبه بیرجند( 
 نماینده فروش محصوالت الیت و کوپا

جهت تکمیل کادر فروش خود به افراد ذیل نیازمند است.

تعدادجنسیتعنوان

5آقا/خانمبازاریاب
1آقاموزع

مزایا: حقوق ثابت، پورسانت از کف فروش،
بیمه و بیمه تکمیلی 

شرایط: داشتن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم 
و ضامن معتبر 

۰۹۱۵۲۶۴۴۳۹۲ - ۰۵۶۳۲۲۱۰۳۶۹

آگهـی استخـدام 
شرکت مهندسی آبی ساز کاریز جهت تکمیل پرسنل خود اقدام به استخدام افراد واجد شرایط 

ذیل می کند: 
۱- کارپرداز: ) یک نفر آقا  حداقل مدرک تحصیلی دیپلم با روابط عمومی باال(  

۲-سرپرست کارگاه:) یک نفر آقا حداقل مدرک تحصیلی لیسانس مسلط به نرم افزار های 
مربوطه( ۳-منشی:) یک نفر خانم حداقل مدرک تحصیلی فوق دیپلم  با روابط عمومی باال 

مسلط به نرم افزارهای مربوطه و ترجیحا حسابداری( 
۰۹۱۵۵۶۱۳۴۶۱-۰۵۶۳۲۳۴۷۱۷۶

آدرس : بیرجند - خیابان غفاری - خیابان جرجانی -  پالک ۷۰

یک  شرکت راهسازی جهت تکمیل 
کادر پرسنلی خود به راننده کمپرسي 
با مدارک ، انباردار و راننده تراکتور 

غلطک نیازمند می باشد . 
۰۹۱۵۵۶۲۳۴۴۱

به یک راننده پایه یک جهت کار 
با جرثقیل ۹۱۱ نیازمندیم.

۰۹۱۵۱۶۱۱۹۶۸

شرکـت آسانسـور شایـان
 برای تکمیل کادر فنی مورد نیاز خود در استان خراسان جنوبی 

تعداد ۶ نفر از افراد عالقه مند و فعال در زمینه نصب آسانسور 
)یا ترجیحا دارای مدرک مرتبط( که مسلط به جوشکاری می باشند دعوت 
به همکاری می نماید. واجدین شرایط پس از برگزاری مصاحبه و گزینش 
به صورت قرارداد کارگری - حجمی جذب می شوند. متقاضیان از زمان 

انتشار آگهی تا تاریخ ۹۸/۸/۲۷ می توانند بین ساعت ۸ الی  ۱۳
به آدرس حدفاصل معلم ۴۸ و ۵۰ ساختمان نوژان - طبقه سوم 
مراجعه نموده یا با شماره ۰۹۱۵۵۶۵۸۲۷۷ تماس حاصل نمایند.

به یک اکیپ سنگ کاری جهت 
اجرای پل در نایبند طبس 

نیازمندیم. ۰۹۱۵۵۶۲۳۴۴۱

ایزوگام و قیرگونی آراسته
فروش و نصب انواع عایق های رطوبتی 

 ایزوگام شرق و دلیجان
مدیریت: حسن آراسته

امیرآباد- نبش ولی عصر)عج( ۴
۰۹۱۵۵۶۵۸۲۶۸ - ۰۹۱۵۶۶۹۳۵۱۵ 

نقد و اقساط

ایزوگام  هریوندی
آدرس: بیست متری دوم شرقی 
مدرس، بعد از حسینیه گازاریها

۰۹۱۵۱۶۳۲۱۵۰

دستگاه ساب سیار امیرآبادی زاده
ساب انواع سنگ های مرمر، 

گرانیت، موزائیک و بتن
۰۹۱۵۵۶۰۸۹۰۷ - ۰۹۱۵۶۷۰۶۵۳۸



۵

حکومتی  تعزیرات  مدیرکل  خبر-  گروه 
استان گفت: ۱۹ میلیون لیتر سوخت قاچاق 
۶ ماه نخست امسال در این استان کشف 
و ضبط شد در حالیکه این میزان در مدت 
مشابه پارسال یک میلیون و ۱۸ هزار لیتر 
بود. اشرفی روز دوشنبه در نشست کمیسیون 
برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با 
قاچاق کاال و ارز استان که به ریاست معاون 
سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار برگزار 
شد افزود: عمده پرونده های وارده به شعب 
تعزیرات حکومتی استان مربوط به بخش 
قاچاق کاال و ارز و بیشتر مربوط به تخلفات 
سوخت است. وی به افزایش ۲۰۷ درصد 
استان  در  قاچاق  پرونده های  به  رسیدگی 

به  زمینه رسیدگی  اظهار کرد: در  و  اشاره 
پرونده های وارده به شعب تعزیرات حکومتی 
شهرستان ها  همه  در  بتوان  اینکه  امکان 

مستقر شویم، وجود ندارد.
اجتماعی  و  امنیتی  سیاسی،  معاون 
استاندار هم گفت: کمیسیون برنامه ریزی، 
هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کاال 
و ارز زمانی تاثیرگذار خواهد بود که تمامی 
دستگاه های اجرایی کنار هم باشند و باید 
با هم افزایی اعضا، اهداف کمیسیون را در 
استان محقق کنیم.خوش خبر بیان کرد: 
تاثیر  بیشترین  که  کارگروه هایی  از  یکی 
فرهنگ  کارگروه  باشد  داشته  می تواند  را 
و تبلیغات با مسئولیت صدا و سیما است 

که در زمینه فرهنگ سازی و آشنایی هرچه 
بیشتر مردم با کاالی داخلی می تواند نقش 
و  شناخت  به سمت  را  مردم  و  کرده  ایفا 
انتخاب صحیح کاال سوق دهد.وی ضمن 
قدردانی از دانشگاه علوم پزشکی و کارگروه 
را  جلسات  بیشترین  که  سوخت  فرهنگ 
برگزار کرده اند اظهار کرد: امید است سایر 
کارگروه ها نیز با قوت کار را ادامه دهند تا 
تولید کاالی ایرانی در محیطی امن برای 

مصرف خانوار ایرانی رقم بخورد.
و  ریزی، هماهنگی  برنامه  دبیر کمیسیون 
نظارت بر مبارزه با قاچاق کاال و ارز نیز گفت: 
ارزش کاالهای توقیف شده طی سال جاری 
در استان ۲۳ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان 

است. دبیری با اشاره به قاچاق سوخت در 
استان بیان کرد: خراسان جنوبی کریدور و معبر 
ورودی سوخت به سمت سیستان و بلوچستان 
است. وی با اشاره به قاچاق بنزین بیان کرد: 
در راستای جلوگیری از این امر طرح کدینگ 
را در نهبندان را اجرا خواهیم کرد. بنا به گفته 
دبیری در سال جاری نسبت به هفت ماهه 
سال گذشته میزان برخورد با قاچاق کاال ۴۳ 

درصد رشد داشته است.
فروش  و  آوری  جمع  رئیس  زاده،  شیخ 
اموال تملیکی هم بیان کرد: در هفت ماهه 
نخست سال جاری سه میلیارد تومان فروش 
کاالی قاچاق  به شرط صادرات و مواد اولیه 
ادامه  ایم. وی  داشته  تولیدی  واحدهای  در 

جاری  سال  ماه  خرداد  تا  خوشبختانه  داد: 
 پرونده رسوب شده ای در امر رسیدگی به 

پرونده های قاچاق کاال نداریم. 
مدیرکل گمرکات هم در این نشست گفت: 
سازمان  و  ما  بین  که  مشکالتی  از  یکی 
تعزیرات حکومتی است، اطاله استعالم های 
است که از کارگروه مرکزی ارسال می شود.
خاشی افزود: برخی پرونده ها ۶ تا یک سال 
با  مدام  زمینه  این  در  که  می کشد  طول 
تهران در حال پیگیری هستیم چراکه مدت 
زمان رسیدگی در کارگروه یک تا دو هفته 
تعیین شده است اما بسیار با تاخیر انجام 
این  لذا  می افتد  عقب  مردم  کار  و  شده 

موضوع نیاز به پیگیری دارد.

۱۳ آبان الگوی دشمن شناسی و بصیرت است

افزایش ۱9 برابری کشف سوخت قاچاق در استان
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موقوفات جدید در توسعه علم ایجاد شود

تسنیم-مدیرکل اوقاف وامور خیریه خراسان جنوبی با تأکید بر فرهنگ سازی وقف برای توسعه علم گفت: وقف بر توسعه علم و دانشگاه در بیرجند بسیار کم است و 
باید برای ایجاد موقوفات جدید در توسعه علم تالش شود. حجت االسالم بخشی پور ظهر دیروز در نشست تخصصی وقف که در دانشگاه بیرجند برگزار شد اظهار کرد: 

هر چه وقف نامه و واقف نوشته موظف هستیم به عنوان امین این نیات، نظرات واقف را اجرا کنیم و غیر از آنچه که واقف عنوان کرده اجازه شرعی و قانونی نداریم.

۹ دانش آموز شهرستان درمیان
 در حادثه رانندگی مصدوم شدند

رانندگی  و  راهنمایی  پلیس  رئیس   - ایرنا 
استان گفت: ۹ دانش آموز شهر اسدیه مرکز 
شهرستان درمیان در حادثه رانندگی مصدوم 
شدند. سرهنگ عباسی افزود: ساعت هشت 
وقوع یک تصادف  روز گذشته  دقیقه  و ۱۵ 
جرحی در بلوار خلیج فارس اسدیه گزارش شد 
که بالفاصله کارشناسان پلیس راهور در صحنه 
حاضر شدند. وی اظهار کرد: دانش آموزان یکی 
از مدارس در حال عزیمت به راهپیمایی بودند 
که خودروی سواری سمند به دلیل عدم توجه 
به جلو با دانش آموزان دختر برخورد کرد و ۹ نفر 
مصدوم شدند. رئیس پلیس راهور گفت: ۲ نفر 
از مصدومان با اورژانس هوایی به مرکز استان 
اعزام شدند.وی افزود: تست سالمت راننده نیز 
مثبت بوده است و برای رسیدگی به مراجع 

قضایی معرفی می شود.

زمینه برای نشاط انتخاباتی
 فراهم شود

ایرنا - معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار 
گفت: اگرچه فضای کشور هنوز انتخاباتی نشده 
است ولی باید افکار عمومی را به سمتی سوق 

دهیم تا زمینه برای نشاط انتخاباتی و حضور 
پرشور مردم پای صندوق های رای فراهم شود.
خوش  خبر در نشست ستاد انتخابات استان 
باید  انتخابات  ستاد  عضو  کمیته های  افزود: 
جلسات مربوط به حوزه خود را به طور مداوم و به 
هنگام برگزار کنند و عالوه بر برنامه ریزی برای 
ایام انتخابات، پیشنهادات خود را ارائه دهند. وی 
تاکید کرد: نخبگان، احزاب و گروه های مرجع 
نیز باید تالش کنند تا شاهد انتخاباتی پرشور 
در استان باشیم. مقرر شد جلسات ستاد انتخابات 
 استان به طور منظم و هفتگی برگزار شود.

موقوفات خراسان جنوبی بیش
 از ۱۶هزار مستأجر دارد

تسنیم- مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان 
گفت: ۱۶هزار و ۶۰۰ نفر مستأجران موقوفات 
در استان هستند که تمام اموال موقوفه در اختیار 
مردم قرار دارد و هیچ یک از امول موقوفه در 
حجت االسالم  نیست.  اوقاف  اداره  اختیار 
بخشی پور عصر دیروز در جلسه پرسش و پاسخ 
با دانشجویان و اساتید دانشگاه بیرجند اظهار 
کرد: موقوفه  آبلوله بیرجند دارای یک قنات 
کامل از علی آباد لوله و اسفهرود است و چهار 
حلقه عمیق چاه دارد و از سال ۱۳۰۲ این موقوفه 
در اختیار واقفین بوده  اما از دو سال گذشته در 
اختیار اوقاف قرار گرفته است. وی ادامه داد: روز 
گذشته ۹ سقاخانه در بیرجند ایجاد شده و سعی 
شده در نقاط حاشیه شهر بیرجند مانند معصومیه،  
مهرشهر، شعبانیه، نیلوفر، ظفر، علی آباد لوله و 
انقالب سقاخانه ها ایجاد شود که ساخت این 
سقاخانه ها از محل درآمد این موقوفه است. 
مدیرکل اوقاف وامور خیریه خاطرنشان کرد: هر 
جا که آب شیرین کن نیاز باشد سقاخانه از محل 

موقوفه آبلوله بیرجند احداث خواهد شد.

کمک ۷میلیاردی مردم استان
 برای برگزاری مراسم اربعین

صداوسیما- مردم خراسان جنوبی ۷ میلیارد 
تومان برای برگزاری مراسم اربعین حسینی 
عالیات  عتبات  ستاد  رئیس  کردند.  کمک 
استان گفت: این کمک ها به صورت نقدی و 
غیرنقدی برای برگزاری مراسم اربعین حسینی 
انجام شده بود.جوینده افزود: ۴۲ موکب استان 
در مسیر نجف ، کربال و کاظمین مستقر و به 
زائران امام حسین)ع( خدمات رسانی کردند. وی 
گفت: توزیع اقالم خوراکی ، بهداشت و درمان ، 
ورود کامیون های حامل بار آرد ، گوشت و برنج 

از جمله خدمات این موکب ها بود.

هزار و ۶۲ نفر در استان مشمول 
بخشودگی جرایم مالیاتی شدند

ایرنا - مدیرکل امور مالیاتی گفت: مهر امسال 
بیش از هزار و ۱۰۰ مودی مالیاتی درخواست 
بخشودگی ۱۰۰ درصدی جرایم قابل بخشش 
را ارایه کردند که مدارک هزار و ۶۲ نفر تایید 
افزود:  نباتی  این بخشودگی شد.  و مشمول 
مالیاتی  جرایم  بخشودگی  از  استفاده  مهلت 
وی  دارد.  ادامه  آبان  پایان  تا  بخشش  قابل 
گفت: مواردی که یک ماه از تاریخ ابالغ برگ 
قطعی آنها نگذشته باشد، در صورت واریز اصل 
بدهی، مشمول بخشودگی ۱۰۰ درصد جرایم 
قابل بخشش می شوند. نباتی با اعالم این که 
حدود ۴۴۱ میلیارد ریال جرایم مالیاتی قابل 
وصول در استان وجود دارد افزود: با توجه به 
فرصت قانونی، باید این میزان جرایم در اسرع 
وقت پیگیری و تعیین تکلیف شود. وی یادآور 
شد: ۱۵ آبان امسال آخرین مهلت ارائه صورت 
که  است   ۱۳۹۸ تابستان  فصلی  معامالت 
مودیان مالیاتی اعم از خرید، فروش و قراردادها 
  TTMS.TAX.GOV.IR سامانه به  ورود  با 

باید نسبت به ثبت آن اقدام کنند.
اختصاص ۱۵۲میلیارد تومان 

تسهیالت اشتغال به کمیته امداد

تسنیم- مدیرکل کمیته امداد امام خمینی )ره( 
از اختصاص ۱۵۲ میلیارد تومان اعتبار در سال 
جاری برای تسهیالت اشتغال مددجویان کمیته 
امداد امام خمینی)ره( خبر داد و گفت: پیش بینی 
می شود یک هزار طرح اشتغال روستایی در سال 
جاری اجرا شود. سلم آبادی  به پرداخت وام 
ویژه کمیته امداد به کارفرمایان  برای استخدام 
برای  تالش  افزود:  و  کرد  اشاره   مددجویان 
استخدام مددجویان مستعد توسط کارفرمایان 
دیگر  از  ثابت  کارهای  و  کسب   صاحبان  و 
برنامه های مهم این نهاد است و برای تحقق 
آن تسهیالت و بسته های تشویقی ویژه ای در 

نظر گرفته شده است.

هزینه کرد۱۵۰میلیارد تومانی 
در شبکه ملی اطالعات استان

ارتباطات و فناوری اطالعات  مهر-مدیرکل 
از هزینه کرد ۱۵۰ میلیارد تومانی برای توسعه 
شبکه ملی اطالعات در استان از ابتدای دولت 
تاکنون خبر داد. بهی از هزینه کرد دو هزار و 
۶۰۰ میلیارد تومانی دولت در توسعه شبکه 
زیرساخت های شبکه ملی اطالعات خبر داد 
و گفت: همچنین تاکنون بخش خصوصی 
بالغ برهفت هزار میلیارد تومان برای توسعه 
این شبکه هزینه کرده است. وی با بیان اینکه 
پهنای باند ورودی به استان ۱۰۰ گیگا بایت بر 
ثانیه است، بیان کرد: تاکنون بالغ بر ۲۵ درصد 
از این پهنای باند به بهره برداری رسیده و ۷۵ 

درصد از ظرفیت باقیمانده است.

محکومیت میلیاردی برای 
صادرکننده متخلف مواد پتروشیمی

صداوسیما- شرکت صادرات مواد پتروشیمی در 
بیرجند به پرداخت ۵ میلیارد و ۱۸۲ میلیون ریال 
جریمه محکوم شد. مدیرکل تعزیرات حکومتی 
استان گفت: با اعالم جرم گمرکات استان مبنی 
بر این که یک شرکت صنعتی متعلق به استان 
سمنان که داخل محموله های صادراتی خود، 
فرآورده های نفتی یارانه ای را قاچاق می کرد، 
پرونده ای برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی 
استان تشکیل شد. اشرفی افزود: با اعالم نظر 
آزمایشگاه تخصصی مبنی بر محلول بودن 
مقدار ۱۱۸ هزار و ۱۵۱ لیتر نفت سفید یارانه ای 
در محموله های صادراتی، تخلف از سوی شعبه 
ویژه رسیدگی قاچاق کاال و ارز درح سربیشه 
محرز و مدیرعامل این شرکت به پرداخت ۵ 
میلیارد و ۱۸۲ میلیون ریال جزای نقدی در حق 

صندوق دولت محکوم شد.
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نقل  و  و حمل  راهداری  مدیرکل  کاوش- 
جاده ای خراسان جنوبی گفت: با وجود عملکرد 
مثبت سامانه های ثبت تخلف ولی همچنان 
جایگاه دوم تخلفات سرعت کشور برای این 
استان حفظ شده است. شهامت صبح روز 
گذشته در بازدید از راه های استان اظهار کرد: 
با توجه به نتایج حاصل از تحلیل داده های 
سامانه های  از  برگرفته  عبوری،  ترافیک 
هوشمند مرکز مدیریت راه های استان، درصد 
سرعت های غیرمجاز در شش ماهه ابتدای 

سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته 
۶ درصد کاهش داشته و از ۲۶ به ۲۰ درصد 
از مجموع تردد رسیده است که نشان دهنده 
ثبت تخلف در  عملکرد مثبت سامانه های 
کاهش تخلفات سرعت است. اما متاسفانه 
همچنان جایگاه دوم تخلفات سرعت کشور 
سرعت  دارای  خودروهای  درصد  لحاظ  به 
استان  این  برای  تردد  مجموع  از  غیرمجاز 
حفظ شده است. وی ادامه داد: در این راستا ۶ 
 مورد سامانه ثبت تخلف سرعت در محورهای 

نهبندان- زاهدان )انتهای حوزه استحفاظی(، 
دیهوک- راور و بیرجند- قاین به بهره برداری 
رسید که با برنامه ریزی صورت گرفته در زمینه 
در  میانگین  و  لحظه ای  سرعت های  ثبت 
تمامی این سامانه ها، اجرای این طرح، رعایت 
بیشتر قوانین راهنمایی و رانندگی در محورهای 
مذکور را به دنبال خواهد داشت که امید می رود 
از شدت تصادفات در محورهای کویری استان 
کاسته شود.دبیر کمیته اجرایی کمیسیون ایمنی 
حمل و نقل و سوانح رانندگی استان گفت: 

سامانه های ثبت تخلف این اداره کل توانسته 
است از ابتدای امسال بیش از ۷۲ هزار مورد 
ثبت تخلف داشته باشد. شهامت بیان کرد: با در 
دستور کار قراردادن موضوع مدیریت سرعت 
ترافیک در محل های فاقد ایستگاه ثبت تخلف، 
از مجموع کل تخلفات ثبتی در هفت ماهه 
امسال ۵۸ درصد از کل تخلفات ثبتی مربوط 
به تخلف سرعت میانگین بوده که بیش از 
۴۲ هزار تخلف را شامل می شود که می توان 
این اطمینان را به کاربران جاده ای داد که هر 

گونه تخلف سرعت از جانب رانندگانی که به 
قوانین راهنمایی و رانندگی احترام نمی گذارند، 
مورد رصد سامانه های ثبت تخلف این اداره کل 
خواهد بود.وی افزود: به منظور پایش و اطالع 
از آخرین وضع جوی و ترافیکی محورهای 
استان، ۲ دستگاه دوربین  مواصالتی مرکز 
نظارت تصویری در تقاطعات غیرهمسطح 
غدیر و بعثت در ورودی- خروجی شهرستان 
بیرجند در ابتدای محورهای بیرجند- سربیشه 

و بیرجند- قاین نصب و راه اندازی شد.

دادرس مقدم- نماینده مردم قاین و زیرکوه 
در مجلس با اشاره به این که جهاددانشگاهی، 
محصول عینی از رشد علم در کشور ارائه 
به  کمک  راستای  در  افزود:  است،  داده 
فعالیت های جهاددانشگاهی از توان مجلس 
بهره می گیریم. فالحتی، در دیدار با هیأت 
کرد:  اظهار  استان  جهاددانشگاهی  رئیسه 
افقی که برای جهاددانشگاهی دیده می شود، 
بسیار گسترده است. وی با بیان این که جهاد 

دانشگاهی بخش عمده ای از مشکالت کشور 
را می تواند حل کند، افزود: اگر تنها در حوزه 
گیاهان دارویی کار کنیم و بسته کاملی را 
مدیریت کنیم بخش عمده ای از اشتغال استان 
حل خواهد شد.نماینده مردم قاین و زیرکوه در 
مجلس با تاکید بر برندسازی محصوالتی چون 
زعفران و زرشک، تصریح کرد: این امر نیاز به 
چرخه ای از روابط بین فرد خالق و ایده پرداز 
و مسئوالن دارد. رئیس جهاددانشگاهی نیز با 

اشاره به افتتاح جهادانشگاهی قاینات، تصریح 
و  قاین  نماینده  حمایت  با  مرکز  این  کرد: 
زیرکوه در مجلس و و سایر مسئوالن افتتاح 
شد و اکنون فعالیت اثربخشی دارد. صادقی با 
بیان این که در سال های اخیر در حوزه معرفی 
زرشک و زعفران در منطقه قائنات تکاپو بیشتر 
شده است، اظهار کرد: در این خصوص و با 
نگاه کاربردی به علم و پژوهش فعالیت های 

جهاددانشگاهی پیگیری می شود. 

خراسان جنوبی رتبه دوم تخلفات سرعت در کشور

در راستای کمک به فعالیت های جهاددانشگاهی از توان مجلس بهره می گیریم
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خزی

س : 
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استکبارستیزی ۱۳  راهپیمایی  گروه خبر- 
آبان با شکوه هر چه تمام تر در ۳۰ نقطه 
شهری و روستایی برگزار شد. نماینده ولی 
استاندار،  استاندار، معاونان  استان،  فقیه در 
مدیران  انتظامی،  و  نظامی  فرماندهان 
دستگاه های اجرایی و جمعی از فرهنگیان 
و دانشگاهیان نیز در راهپیمایی ۱۳ آبان ۹۸ 
حضور داشتند. دانش آموزان مدارس مختلف 
با دردست داشتن پارچه نوشته و پالکاردهایی 
حضور پرشور خود را در راهپیمایی روز ملی 
مبارزه با استکبار جهانی به نمایش گذاشتند و 
در حاشیه این آیین ملی برنامه های فرهنگی 
و هنری از جمله سرودهای انقالبی اجرا شد. 
راهپیمایان امروز در سراسر استان با سردادن 
از  را  خود  انزجار  شعارهای ضداستکباری، 
اقدامات آمریکا و دشمنان جهان اسالم ابراز 
داشتند و باشکوه تر از سال های گذشته بار 
دیگر اقتدار، عظمت و ایستادگی خود را به 

جهانیان نشان دادند.

ایستادگی و مقاومت پیام ملت ایران 
به استکبار جهانی است

پیام  مقاومت  و  ایستادگی  گفت:  استاندار 
روشن ملت ایران به استکبار جهانی با حضور 
دشمن شکن و حماسی در تمامی صحنه ها 
است. معتمدیان روز دوشنبه در راهپیمایی 
چهل  در  ایران  مردم  کرد:  اظهار  آبان   ۱۳
سال گذشته هر جا که نظام نیازمند حمایت 

بوده ، در صحنه حضور داشته و ذره ای از این 
عقیده کوتاه نیامده اند. وی گفت: در این چهل 
سال مردم همواره از سیاست های جمهوری 
اسالمی ایران حمایت کرده اند و در تمامی 
مقاطع با حضور حداکثری خود پیام ایستادگی 

و مقاومت را برای جهانیان اشاعه دادند.

حل مشکالت داخلی نیازمند 
اتکا به خود است

فرماندار بیرجند هم گفت: حضور پرشور و 
حماسی مردم در راهپیمایی ۱۳ آبان بیانگر 
این مهم است که حل مشکالت مختلف با 

نسخه خارجی مرتفع نمی شود بلکه نیازمند اتکا 
به خود است. ناصری افزود: استقالل و آزادی 
مهمترین شعار مردم ایران در ابتدای انقالب 
از  قدرت های خارجی  به  نبستن  و دل  بود 

مظاهر استقالل و آزادی است.
مدیرکل تبلیغات اسالمی نیز گفت: انقالب 

اسالمی تنها متعلق به مردم ایران نیست 
بلکه به دنبال تمدن سازی اسالمی است که 
زمینه ساز ظهور حضرت حجت )عج( خواهد 
تفکر  افزود:  رضایی  االسالم  شد.حجت 
انقالب اسالمی امروز به یک حرکت جهانی 

تبدیل شده است و این تفکر حضور، ریشه در 
شعور ملتی بزرگ دارد.

13 آبان، انقالب دوم ملت ایران
دبیر قرارگاه فرهنگی هنری مردمی اربعین 
گفت: ۱۳ آبان به دلیل اتفاقاتی که در آن 

رخ داده، الگوی دشمن شناسی و بصیرت 
است که رفتار با دشمن را به عنوان مالک 
تداوم انقالب نشان می دهد. سعید اوحدی 
نیز در آیین راهپیمایی ۱۳ آبان خاطرنشان 
باید  آبان   ۱۳ از  درست  تبیین  برای  کرد: 

گذر تاریخی به سال ۱۳۴۳ و سخنرانی امام 
خمینی )ره( در آن روز داشته باشیم که دلیل 
آن تصمیمی بود که بعد از جنگ جهانی دوم 
کشورهای غربی برای دوقطبی کردن جهان 
گرفتند. وی ادامه داد: در ۱۳ آبان سال ۵۸ نیز 
اتفاقی رخ داد که امام از آن به عنوان انقالب 
تفکرات  بر  پایانی  نقطه  و  کردند  یاد  دوم 
لیبرالی و انحراف انقالب بود. اوحدی با بیان 
اینکه صدای انقالب دوم در ۱۳ آبان سال ۵۸ 
آنقدر بلند بود که به مظلومان سایر کشورها 
نیز رسید گفت: با این که آمریکا در زمان دفاع 
مقدس ادعاهایی داشت و ۲۶ کشور را مقابل 
مردم ایران قرار داد اما امروز خود در بدترین 

شرایط گرفتار شده است.
وی تاکید کرد: امروز عزت ایران را در حضور 
بین مجامع بین المللی می توان مشاهد کرد 
و هیچ نشستی در دنیا برای خاورمیانه شکل 
نمی گیرد مگر اینکه نمایندگان ایران حضور 
داشته باشند.اوحدی با اشاره به حضور معاون 
اول رئیس جمهوری در اجالس شانگهای 
افزود: این حضور نیز به برکت استقامت مردم 
و خون شهدا است که جمهوری اسالمی 
ایران در لبنان، سوریه، عراق و یمن حرف 
اول را می زند. وی با اشاره به بیانیه گام دوم 
انقالب گفت: یکی از محورهای این بیانیه 
جوانان هستند لذا انتظار می رود دولت متعهد 
شرایط را برای ورود نیروی جوان به عرضه 

مسئولیت ها فراهم کند.

نمایش خشم انقالبیون کویر از استکبار جهانی

اخبار کوتاه

حوادث

*مدیر کل آموزش و پرورش گفت: هزار و ۴۷۰ 
همیارمشاور در مدارس استان فعالیت می کنند.

*همزمان با روز ۱۳ آبان و در حاشیه مراسم 
راهپیمایی این روز ، نمایشگاه استکبارستیزی با 
حضور مسئوالن در نگارخانه بیرجند افتتاح شد.

خراسان  زیست  محیط  حفاظت  *مدیرکل 
جنوبی از آغاز سرشماری پاییزه پستانداران در 

مناطق تحت مدیریت استان خبر داد.
*مأموران انتظامی شهرستان فردوس از یک 
دستگاه خودرو ، پارچه قاچاق به ارزش ۲۴۰ 

میلیون ریال کشف و ضبط کردند.
*طرح تجاری اقامتی موقوفه امیراسماعیل خان 
شوکت آباد خضری دشت بیاض به مناسبت 

دهه وقف به بهره برداری رسید.

بدون پیش پرداخت
کابینت CNC وکیوم ، هایگالس های ایرانی و خارجی و چوب طبیعی 
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اجرایی شدن طرح رتبه بندی 
فرهنگیان تا پایان امسال

کرد:  اظهار  پرورش  و  آموزش   وزیر  ایسنا- 
رتبه بندی معلمان در صورت تصویب آئین نامه 
مربوطه از اول مهرماه اجرایی می شود لذا این 

طرح در نیمه دوم سال ۹۸ اجرایی می شود.

فراخوان تکمیل اطالعات ودیعه 
گذاران حج تمتع ۹۹ اعالم شد

معاون سازمان حج و زیارت از اعالم فراخوان 
تکمیل اطالعات ودیعه گذاران حج تمتع خبر 
داد؛ بر همین اساس ودیعه گذاران حج تمتع باید 
برای تکمیل اطالعات خود اقدام کنند، بسیاری 
از ودیعه گذاران در سامانه اطالعات خود را به 
روز کردند، اما به دلیل عدم تکمیل اطالعات 
تمامی ودیعه گذاران حج تمتع، فراخوان تکمیل 

اطالعات ودیعه گذاران حج تمتع اعالم شد.

نیکزاد: سر سفره مسکن مهر 
نشسته اند و انتقاد می کنند

فارس-  وزیر اسبق راه و شهرسازی با بیان 
اینکه سر سفره مسکن مهر نشسته اند و از آن 
انتقاد می کنند،گفت: وزیر فعلی راه و شهرسازی 

وارث پروژه ای هستند که 5 سال خوابیده بود.

کاهش ۱۰۰ درصد قیمت
 آجیل از ابتدای سال تاکنون

روند  از  خشکبار،  و  آجیل  اتحادیه  رئیس 
کاهشی قیمت اقالم آجیل و خشکبار در بازار 
خبر داد و گفت: قیمت اقالم آجیل و خشکبار 
تا ۱۰۰  افت 5۰  با  سال  ابتدای  به  نسبت 

درصدی در بازار روبرو شده است.

ترخیص خودروهای 
دپو شده شروع شد

پس از پایان مهلت ترخیص خودرو های دپو 
شده، ۱۰۴۸ دستگاه با وجود دریافت پروانه 
تعیین شده،  پایان مهلت  به دلیل  گمرکی، 
مجوز ترخیص را دریافت نکردند. در این مدت 
معاون فنی و امور گمرکی ایران تاکید کرده 
بود که از نظر گمرک مشکلی در ترخیص این 
خودرو ها وجود ندارد و باالخره وزیر صمت 

مجوز ترخیص آنها را ابالغ کرد.    

عده ای از همه فیلترها عبور می کنند

اسحاق جهانگیری با تاکید بر اینکه توسعه بدون 
عدالت امکان پذیر نیست، گفت: باید فرصت 
برابر برای همه آحاد ملت ایجاد کنیم و این گونه 
نباشد که عده ای در پشت درهای سیاست بمانند 

و عده ای از همه فیلترها عبور کنند.

ما از دیوار سفارت باال رفتیم اما بعد 
کسانی از دیوار مملکت باال رفتند!

اصغرزاده می گوید، از دیوار سفارت آمریکا باال 
رفتیم ولی فکر نمی کردیم بعدها کسانی بیایند 
با ضرب و زور از دیوار کل مملکت باال بروند 
و همه چیز را مال خود کنند حتی انقالب را 
که وجوه ضد استبدادی اش قابل کتمان نبود.

باور نکنید البغدادی کشته شده؛ 
این دروغ بزرگ ترامپ بود

سرلشکر صفوی دستیار و مشاور عالی فرمانده 
معظم کل قوا گفت: باور نکنید البغدادی کشته 
شده، نه سازمان ملل و نه روس ها، هیچ کس 
باور نکرده، این را دروغ بزرگ ترامپ می دانند 

زیرا آثار و شواهدی نشان نمی دهند.

ما و اعراب منافع مشترک داریم

نتانیاهو در سخنانی گفت: کشورهای عربی 
می دانند که افراطی گری موجود آنها را نیز مانند 
اسرائیل در معرض خطر قرار داده است لذا ما و 

کشورهای عربی اکنون منافع مشترک داریم.

احمدی نژاد مخالف
 تسخیر سفارت آمریکا بود

کمال تبریزی که در ماجرای تسخیر سفارت 
آمریکا حضور داشته است، می گوید: در آن زمان 
فقط دو نفر یعنی محمود احمدی نژاد و عزت 
ا... ضرغامی با اشغال سفارت مخالف بودند اما 
بقیه گروه ها اقدام دانشجویان خط امام را تایید 
می کردند. تنها دانشگاهی که همراهی نکرد 
دانشگاه علم و صنعت بود که آقای احمدی نژاد 
در انجمن اسالمی آن دانشگاه بود زیرا آنها بر این 
باور بودند که باید از سفارت شوروی شروع کنیم.

ادعای تعیین قائم مقام 
اجرایی برای رهبری 

جبهه  عضو  هاشمی  قاضی زاده  امیرحسین 
پایداری گفت: »برخی از دوستان ما )هیئت 
رئیسه مجلس( معتقد بودند حاال که کار کشور 
به مشکل خورده، حضرت آقا قائم  مقام اجرایی 
منصوب کنند و مسئولیت ها را به قائم  مقام 
اجرایی بدهیم« همین یک جمله کفایت می کرد 
تا جنجالی تازه به راه بیفتد. گفتنی است این ادعا 
تاکنون توسط افراد مختلفی تکذیب شده است.

الیوم نوشت: به  میساء المصری در رای 
نظر می رسد حوادث در منطقه خاورمیانه 
ارتش  است؛  وقوع  حال  در  سرعت  به 
اسرائیل اعالم کرده است که ۱۰ موشک 
از نوار غزه شلیک شده؛ این در حالی است 
که چند ساعت قبل از این حادثه، خطوط 
دفاع زمینی حزب ا... توانست یک پهپاد 

رژیم صهیونیستی را ساقط کرده 
و باعث غافلگیری اسرائیل شود.

تنگه  در  پی  در  پی  حادثه های  وجود  با 
از  میدانی  پاسخ  هیچگونه  شاهد  هرمز، 
با  اینکه  بر  نیستیم؛ عالوه  آمریکا  سوی 
اینکه  مورد  در  نتانیاهو  اظهارات  وجود 
ایران موشک های کروزی در اختیار دارد 

که می تواند به کشتی های اسرائیل و عمق 
انجام  به  نسبت  ایران  برساند،  رژیم  این 
در  اسرائیل،  علیه  زده ای  شتاب  عملیات 
جبهه دریایی، اقدام نکرده است؛ به ویژه 
در  ایرانی  نظامیان  شبه  اسرائیلی ها  آنکه 

عمق عراق را هدف می گیرند.

مرحله  البغدادی،  شدن  کشته  با 
تروریستی تازه ای آغاز شده است

با کشته شدن البغدادی، مرحله تروریستی 
تازه ای آغاز شده که این مرحله می تواند از 
نتایج و تبعات عملیات چشمه صلح ترکیه نیز 
باشد. در این میان، در حالی که سیاستمداران 
طرف های مهم در منطقه اطمینان دارند 
یک گام اشتباه می تواند منطقه را به سمت 
جنگی فراگیر سوق دهد، بر این مساله تاکید 
می کنند که شرایط هر لحظه در معرض 
انفجار قرار دارد. در حقیقت، آرامش نسبی 

که در دوره گذشته در منطقه حاکم بود، در 
تمام جبهه ها، در حال متشنج شدن است.

طبق ارزیابی های اسرائیل، افزایش سطح 
تنش ها، به این معناست که ایران نزدیک 
به اتخاذ تصمیم خود در مورد »برخورد« 
مستقیم یا غیر مستقیم با آن ها است. در این 
صورت، تهران و محورش، توان خود را در 
دو جنگ، )حمالت اسرائیل به پایگاه های 
ایرانی در سوریه و عراق( تقسیم نمی کنند 
و در یک عملیات انتقام جویانه و دردناک، 
به اسرائیلی ها پاسخی می دهند که منجر 
به تغییر نقشه جغرافیایی منطقه شده و به 
میدان های دیگری نظیر لبنان و غزه منتقل 
می شود.عالوه بر اینکه اسرائیل می داند ادامه 
تحرکاتش در لبنان و عراق، به معنای نشان 
دادن چراغ سبزی برای وقوع یک جنگ 
این،  از  پیش  آنکه  ویژه  به  است؛  بزرگ 
سازمان های جاسوسی و اطالعاتی غرب، 

بار ها به اسرائیل هشدار داده اند و سفارت 
خانه های اسرائیل نیز در تمام جهان تعطیل 
شده است. به این ترتیب، صحبت از عملیات 
را  اسرائیل  استراتژیکی است که می تواند 

وادار به واکنش کند.

برگ برنده در دست ایران
از  را  موشک ها  سیل  می تواند  نبرد  این 
سمت نوار غزه و ایران، متوجه اسرائیل کند 
که این به نفع ایران است و به آن فرصتی 
می دهد تا بار دیگر برگ های برنده فشار و 
چانه زنی خود را روی میز گذاشته و زمینه را 
برای مذاکره با ایاالت متحده در مورد توافق 
هسته ای جدید و برطرف شدن تحریم ها، 
ایجاد کند. البته الزم به ذکر است که تنش 
زایی، به نفع شخص نخست وزیر اسرائیل 
است و می تواند عاملی برای نجات او از 

شرایط سیاسی فعلی  باشد.

احتمال درگیری نظامی ایران و اسرائیل تا چه حد است؟

و  معدن  صنعت،  وزیر  رحمانی  رضا 
از  برخی  گرانی  درخصوص  تجارت 
خودروها و شکایت های صورت گرفته و 
نیز تمهیدات وزارت صمت در این مورد 
خودروها  از  برخی  گرانی  علت  گفت: 
در  آنان  تقاضای  و  عرضه  به  مربوط 
 بازار است، هنگامی که ما از یک خودرو 
می کنیم  تولید  دستگاه  میلیون  یک 
تا   ۶ حدود  چیزی  کارخانه  بیرون  اما 
بدیهی  دارد  وجود  متقاضی  میلیون   ۷
است که آن محصول گران شود. وزیر 
کرد:  تشریح  تجارت  و  معدن  صنعت، 
گاهی متقاضی یک محصول برای نیاز 
عنوان  به  آن  از  افراد  نیست  استفاده  و 
با خرید آن به نوعی  سرمایه استفاده و 

سرمایه گذاری می کنند. خوشبختانه این 
تصحیح  سرمایه گذاری  فضای  روزها 
شده و دیگر آن دسته از خریدها که از 
سرمایه  انباشت  برای  و  نیست  نیاز  سر 

است را مشاهده نمی کنیم.
به  توجه  با  شد  سعی  داد:  ادامه  وی 
برخی  تولید  تیراژ  جامعه  واقعی  نیاز 
کننده  مصرف  که  محصوالت  از 
همین  که  ببریم  باال  را  دارد  واقعی 
شده  آنان  قیمت  کاهش  باعث  امر 
عرضه  اگر  می دهد  نشان  این  است، 
جلو  می توان  شود  مدیریت  تقاضا  و 
گرفت. را  استفاده ها  سوء  از  بسیاری 

هنگامی  کرد:  نشان  خاطر  رحمانی 
داشته  بازار  نیاز  اندازه  به  تولید  ما  که 

باشیم و بتوانیم آن را حفظ کنیم قطعا 
را  قیمت ها  افزایش  جلوی  می توانیم 
بگیریم. وی در پاسخ به سوال دیگری 
پیشنهاد خودرویی  آیا  که  این  بر  مبنی 
از  نام شده  ثبت  از محصول  دیگر غیر 
سوی خودروسازان به مشتریان، تخلف 
باید  گفت:  خیر،  یا  می شود  محسوب 
محصوالت  کدام  برای  اتفاق  که  دید 
تولید  که  آنهایی  است،  داده  رخ 
خودروهایی  از  دسته  آن  یا  و  می شوند 
وی  نمی شوند.  وارد  تحریم  اثر  بر  که 
برای  بیشتر  اتفاق  این  داد:   ادامه 
یا  که  است  افتاده  خارجی  خودروهای 
وارد نمی شوند و یا این که قطعات شان 

برای تولید به کشور نمی آیند.

به خودروسازان گفتیم همیشه 
حق با مشتری است

تولید  خودرویی  اگر  گفت:   رحمانی 
می شود اما به جای آن دیگر محصوالت 
این  می دهند  پیشنهاد  مشتری  به  را 
تولید  خودرو  اگر  ولی  است  خالف  کار 

نمی شود تخلف به حساب نمی آید.

دوم  اتفاق  صورت  در  داد:   ادامه  وی 
با  که  دادیم  پیشنهاد  خودروسازان  به 
هر  در  زیرا  برسند  تفاهم  به  مشتری 
است  اصل  مهم ترین  مشتری  صنعتی 
و همیشه حق با اوست، بنابراین گفتیم 
به  یا  و  کنند  پرداخت  جریمه  و  سود 

طریق دیگری اقدام نمایند.

دلیل گرانی خودرو عدم تعادل بین عرضه و تقاضا است

                                             * عرضه انواع گوشت سفید و قرمز 
                                      و محصـوالت پروتئینـی
                             *گوسفندی * شتر * گوساله

                    * مرغ * ماهی * شتر مرغ   * بلدرچین * بوقلمون
         * کلـه پاچـه  * دل و جگـر 
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