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* رجب زاده

فرهنگ شادی 
 اسیر خط قرمزهای 

من درآوردی

بخشی از مردم جامعه همواره به 
دنبال این هستند تا برای برداشت 
های شخصی شان از میان زمین 
و آسمان سند و مستند پیدا کنند. 
فالسفه،  نام  به  کار  این  برای 
دل  حرف  و  سازند  می  جمله 
شان را در دهان آنها می گذارند 
تا برای دیگران باورپذیرتر شوند. 
ها،داستان  حرف  این  از   یکی 
مردمانی است  ... مشروح در صفحه 2

 

 

 

»مردمی بودن«
 به ادعا نیست

رهبرمعظم انقالب:

صفحه  2

هر کارکنیم مجلس
 از آِن اصولگرایان است

صادق زیباکالم: 

رئیسی در انتخابات 1400
 مجددا کاندیدا خواهد شد

محمد مهاجری :

صفحه  2

صفحه  2

40سال آزمون و خطا کافی است 
 اگر در سال 88، هشت ماه طول کشید تا مردم حساب شان
 را  از افراد عوضی جدا کردند، اما در فتنه ۹۶، این مدت
 به 8 روز و در فتنه ۹8 به دو روز کاهش پیدا کرد

امام جمعه بیرجند با بیان اینکه 40 سال آزمون و خطا کافی است و دیگر نباید به دنبال حزب، گروه، روزنامه، 
عوامل فریب، مکر، حیله و تبلیغات دروغ برویم ، در پاسخ به  انتقادات تشکل های دانشجویی و صاحب نظران 
به ساختار بودجه سال ۹۹ گفت: نمایندگان چه بودجه را تصویب کنند و چه نکنند، دیگر نه عمری از این مجلس 

باقی است و نه می توان به این نمایندگان اعتماد کرد، چون تجربه خود را در این 4 سال داده اند

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی در دیدار با   اعضای انجمن اسالمی دانشجویان مستقل دانشگاه بیرجند : 

صفحه 5

خانـواده محتـرم عسکـری
با نهایت تاسف درگذشت مادر گرامی تان مرحومه بی بی زهرا حسنی

 را تسلیت عرض نموده، از درگاه الهی برای آن مرحومه رحمت و غفران الهی و برای بازماندگان 
صبر و سالمتی آرزومندیم.

خانواده های: رضوی و ناصری

دوسال است
 که در غم پدری صبور و همسری مهربان

 شادروان علیرضا مهران فر
 دلتنگی های غروب را با بودن در کنار مزارش سپری می کنیم
 و در نهایت ناباوری، باورمان شده که دیگر پدر نیست، دیگر 
نمی آید و طنین صدای دلنشینش همچنان در گوش ما، 
مهربانی اش در قلب ما و زیبایی چهره اش در یاد ماست

 یاد و خاطره اش را با ذکر فاتحه گرامی می داریم.

همسر و فرزندان

ضمن تشکر از تمامی دوستان، آشنایان و بزرگوارانی
 که ما را در مراسم تشییع و ترحیم عزیزمان 

مرحوم حاج محمد ریاسی
 مورد لطف قرار دادند به اطالع می رساند:

 مراسم چهلمین روز درگذشت آن عزیز سفرکرده
امروز دوشنبه ۹8/10/۹ از ساعت 14 الی 1۵ در محل 

هیئت محترم ابوالفضلی )مصلی(  برگزار می گردد 
حضور سروران ارجمند مزید امتنان خواهد بود.

خانواده های ریاسی و سایر بستگان

امیر سرتیپ دوم ستاد دکتر محمود محمودی
بدینوسیله انتصاب شایسته جناب عالی را به عنوان

ارشد نظامی آجا در استان  و فرماندهی قرارگاه عملیاتی لشکر 30 نزاجا
 تبریک عرض نموده، از در گاه ایزد منان مزید توفیقات برای خدمتی سرشار از شور و نشاط و مملو از توکل 

الهی در جهت رشد و شکوفایی ایران اسالمی مسئلت داریم.

خانواده های زارعی )محمدرضا - مهدی(

امیر سرتیپ دوم ستاد دکتر محمود محمودی
انتصاب بجا و شایسته جناب عالی را به سمت

ارشد نظامی آجا در استان  و فرماندهی قرارگاه عملیاتی لشکر 30 نزاجا
 صمیمانه تبریک عرض نموده، سربلندی و موفقیت روز افزون شما را در مسئولیت جدید 

از درگاه بلند خالق هستی بخش آرزومندیم.
خانواده محمدزاده )ایزوگام محمدزاده(

آگهـی  استخــدام
شرکت معدنی مواد نسوز بیرجند 

تعدادی  خود  نیاز  مورد  انسانی  نیروی  تکمیل  جهت  دارد:  نظر  در 
کارشناس معدن با گرایش های ذیل از طریق مصاحبه جذب نماید.

1- مهندس معدن، اکتشاف
۲- مهندس معدن، استخراج
۳- مهندس معدن، فرآوری
4- کارشناس زمین شناسی

متقاضیان می توانند با داشتن مدارک: 1- تحصیلی ۲- کپی شناسنامه 
۳- کارت پایان خدمت، تقاضای کار خود را به دفتر سربیشه

 بلوار امام علی )ع(، روبروی آتش نشانی تحویل داده و یا پست نمایند. 
آخرین مهلت تحویل مدارک تا 1۳۹8/10/۲0 می باشد

شرکت معدنی مواد نسوز بیرجند

آموزشکده فنی و حرفه ای دختران بیرجند )سپیده کاشانی(
از طریق تکمیل ظرفیت دانشجو می پذیرد.

مهلت ثبت نام: ۹۸/۱0/۲۸
رشته های درخواستی: 

بیرجند، نبش معلم ۱۶    همراه: 0۹30۲۷۲۲۵3۲ - 0۵۶3۲۲04330 آغاز ثبت نام تورهای زمستانی دفتر مسافرتی همای خاوران  قشم، کیش، چابهار 

زعفران فروشی
 )قیمت کشاورز(
0۹۱۲0۷۷0۵۹0 ـی

ـــ
وش

ــر
ف شرکت متین پخش شرق

 جهت تكميل كادر فروش
 نياز به تعداد محدودی 

بازارياب
)فروشنده( دارد.      ـم

دیـ
منـ

ـاز
نیـ

اقسـاط ۱۲ تـا ۲0 مـاهـه
ویژه فرهنگیان شاغل و بازنشسته استان

 بیرجند- حدفاصل توحید 28 و  30    تلفکس: 32440199-05۶ /  09151۶02۶59 )نصرآبادی( 
 nujan_door@  کانال تلگرام       nujan.door پیج اینستاگرام

نوژن بزرگترین شو روم تخصصی درب نـوژن
درب های ساختمانی

در خراسان جنوبی

انواع درب داخلی و ورودی منزل: ضد سرقت ، ضد حریق ، درب های شیشه دار
 ضد آب ،  مالمینه ،  CNC ،  PVC، HDF ، ABS اتاق سرور و انواع قرنیز

کاردانـی:
1- نرم افزار کامپیوتر ۲- فناوری اطالعات و ارتباطات 
 -۵ مالی  حسابداری   -4 بازرگانی  حسابداری   -۳
حسابرسی ۶- گرافیک 7- انیمیشن 8- فرش ۹- 
تربیت کودک 10- مدیریت خانواده 11- طراحی دوخت 

1۲- طراحی پوشاک 1۳- معماری 14- شهرسازی

کاردانی به کارشناسی:
1- علمی کاربردی حسابداری

۲- علمی کاربری معماری
۳- فرش دستباف 

 4- طراحی  و تکنولوژی دوخت
 ۵- ارتباط تصویری

آدرس جهت ثبت نام: 
بيرجند، خيابان شهيد آوينی، بعد از فلكه راه و ترابری،

 نرسيده به دانشگاه پيام نور، آموزشكده فنی و حرفه ای دختران
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فرهنگ شادی
 اسیر خط قرمز های 
من درآوردی 

* رجب زاده

بخشی از مردم جامعه همواره به دنبال این 
هستند تا برای برداشت های شخصی شان از 
میان زمین و آسمان سند و مستند پیدا کنند. 
برای این کار به نام فالسفه ، جمله می سازند 
و حرف دل شان را در دهان آنها می گذارند تا 
برای دیگران باورپذیرتر شوند. یکی از این حرفها 
 ، داستان مردمانی است که گمان می کنند 
ایران و فرهنگ غنی ایرانی تنها تاریخ است 
بودن  شاد  و  شادی  برای  فرصتی  آن  در  و 
که  پندارند  می  عده  این  است.  نشده  دیده 
باید خودشان فرهنگ گذشته را نیز بسازند. 
برخی چنان تعریف سخت و غیر قابل فهمی 
از شادی ارائه می دهند که مردم را گریزان و 
سردرگم می کنند. گاه شادمانی طوری با بایدها 
 و نبایدها مواجه می شود و پشت خط قرمزهای 
یافتن  تشخیص  که  گرفتار،  درآوردی  من 
فرهنگ شادمانی از میان موانع پر از ابهام را 
دشوار می کند. در این وانفسا عده ای تالش 
می کنند تا خواسته های قلبی شان را در دیگر 
را  کریسمس  بجویند.گروهی  ها  فرهنگ 
جشن می گیرند و در گفتگو با منتقدین شان 
میگویند کریسمس از نوروز ما بسیار جذاب تر 
است. غافل از اینکه در فرهنگ کهن ایرانی 
روزهای هر ماه پر بوده از جشن های رنگین؛ از 
جشن تیرگان گرفته تا مرداد که نشان زندگی و 
نامیرایی فکر و اندیشه ایرانی است.  این شاید 
یکی از جدی ترین آسیب ها در جریان مه آلود 
شادمانی باشد. آسیبی که با قالبی زیبا ،به تدریج  
بر فرهنگ شادمانی ما غالب می شود و اگر 
با همین روند پیش بیاید زمانی خواهد رسید 
که باید در کتاب های تاریخ هویت مان را در 
این جریان جستجو کنیم. حال آنکه جشنهای 
ایرانی اسالمی غنی و عمیقی داریم که برخی 
در  شادمانی  های  جاذبه  شادی،  از  تعاریف 
زمان برگزاری این مناسبات را کاهش داده 
و ناگزیر خیلی ها برای یافتن جذابیت هایی 
در روش های شاد بودن، سراغ فرهنگ های 
 دیگر، رفتارهای ناجور و شیوه های نچسبی 
و  انتظار  با  سنخیتی  هیچ  که  روند  می 
باید  ندارد.  مان  غنی  فرهنگ  از  ما  تعریف 
گرامیداشت  برای  دهیم  پاسخ  و  کنیم  فکر 
اسالم)ص(،  بزرگ  پیامبر  والدت  روزهای 
مان  مذهبی  های  جشن  و  اطهار)ع(  ائمه 
ایم؟ کرده  ایجاد  متفاوتی  های  جاذبه   چه 

چه جاذبه ای که جوانان از هر طیف را به خود 
جذب کند؟ جز این است که در این مراسم 
برخی وعاظ همان سخنانی را مطرح می کنند 
 که در مراسم عزاداری روی منبر می گویند؟ 
جشن های تمدن ایرانی که حاال حتی  نامشان 
را هم نمی دانیم جاذبه های زیبایی دارد اما 
چه کسی  به این جشن ها توجه میکند؟ در 
چنین فضایی هستند کسانی که در جستجوی 
شادی، نه توان و حوصله بازخوانی تاریخ و 
یافتن جشن های آیینی را دارند و نه زمان ایده 
پردازی برای اینکه خود شیوه های همگانی 
برای شادمانی اصولی بیابند. این است که چشم 
بر تاریخ نیاکان و جشن های دیرینیان شان  هم 
می بندند و به عنوان مثال به دنبال کریسمسی 
هستند که حتی خود مسیحیان در ایران نیز آن 
را جشن نمی گیرند. مسیحیان ایران روز میالد 
عیسی مسیح ، پیامبر مهربانی را شادمانی می 
کنند و نه کریسمس مسیحیان ارتودوکس را. 
از کریسمس هم زرق و برق درخت کاجش 
را می پسندند و نه مفهومی که برای فرهنگ 
مخصوص به خود دارد. این روزها در پایتخت 
به قدری نشانه های کریسمس پیداست که 
گویی می رود تا یک جشن همگانی شود. به 
راستی باید صدای این زنگ خطرها را بشنویم.  
وقتی در شهری چون بیرجند، شاهد برگزاری 
جشن کریسمس در برخی کافه ها هستیم 
 و نمادش، کاج را در ویترین برخی مغازه ها

می بینیم، چه مفهومی در ذهن مان تداعی می 
شود؟ کاش مسئوالن و متولیان فرهنگ ایران 
زمین به دنبال این بودند که فرهنگ غنی اسالمی 
ایرانی را با جشن های شادش به مردم عرضه 
 کنند.  اینگونه دیگر جوانان و دیگر گروه های

نو  و سال  دنبال کریسمس  به  ما  اجتماعی 
میالدی نبودند و جوانترها نیز در پی برگزاری 
جشن هالووین.  ... )ادامه سرمقاله در ستون مقابل(
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تاریخ اعالم نتایج آزمون استخدامی مشخص شد

فارس - مدیرکل امور اداری و تشکیالت وزارت آموزش  و پرورش در پاسخ به سوالی در خصوص زمان اعالم نتایج اولیه هفتمین 
آزمون استخدامی ، اظهار کرد: با توجه به اینکه آزمون استخدامی را سازمان سنجش و آموزش کشور برگزار می کند، معموال زمان 

را خودشان اعالم می کنند اما بر اساس چیزی که عنوان کردند، احتمااًل 10 دی نتایج اولیه آزمون اعالم می شود.

رئیس دیوان محاسبات:
 گرانی آب تا ۱۴۰۰ بعید است

رئیس دیوان محاسبات با بیان اینکه در حال 
حاضر آب شهری ۵0 درصد زیر قیمت و آب 
روستایی ۷0 درصد زیر قیمت تمام شده به مردم 
افزایش  ماجرای  از  بعد  گفت:  می شود،  ارائه 
و  در سال های ۹۹  است  بعید  بنزین  قیمت 
1۴00 در این زمینه ها افزایش قیمتی رخ بدهد.

مذاکره با عربستان برای عمره 
و افزایش سهمیه حجاج

ایسنا- نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت از 
مذاکره با عربستان برای سفر عمره و افزایش 
سهمیه حجاج خبر داد و گفت: البته باید شروط 
ما مورد قبول طرف عربستانی قرار بگیرد تا 

بتوانیم این اعزام را داشته باشیم.

خبر خوش “نمکی” برای
 تحصیل کرده های پرستاری

حاضر  حال  در  گفت:  بهداشت  وزیر  فارس- 
مجوز استخدام ۹ هزار پرستار را اخذ کرده ایم؛ 
تعداد  این  نتوانستیم  نخست  مرحله  در  البته 
پرستار جذب کنیم، اما در اسفند حدود ۵ هزار 

پرستار دیگر نیز جذب خواهیم کرد.

)ادامه سرمقاله( جشن همیشه خوب است اما اینکه 

بخواهیم فرهنگ غریب آن سوی آب ها را به 
فرهنگ کهن مان گره بزنیم و به نداشته هایی که 
از داشته های مان بسیار کمتر است افتخار کنیم؛ 
نه تنها پسندیده نیست که به غایت نکوهیده نیز 
هست.  کاش بشود سطح فرهنگ عوام را آنقدر 
باال ببریم که این عوامانه های فرهنگی دیگر جایی 
در میان گفتگوهای های روزمره مان نداشته باشد. 
البته پر و بال گرفتن این گونه تفکرات و توجیهات 
عامیانه و عوام فریبانه بیش از هرچیز به عملکرد 
ناصواب مسئوالن فرهنگی و متولیان تاریخ کهن 
این دیار باز می گردد. شادی در دین مبین اسالم 
به عنوان پاداش اعمال خیر و کارهای نیک قرار 
داده شده است و می توان این را در نص صریح 
قرآن مشاهده کرد. حال آنکه در دنیای امروز ، 
برای کوچکترین نشانه های شادی مثل پوشیدن 
لباسهایی به رنگ شاد یا برگزاری جشن ها نه تنها 
با نگاهی انتقادی ، مورد نکوهش قرار می گیرند، 
بلکه برای پیشگیری از به وقوع پیوستن آن برخی 
مسئوالن، اشد مساعی شان را به کار می برند. 
برگزاری تمام جشن های طول سال ایرانیان شاید 
از حوصله مردمان این دوره زمانه خارج باشد اما تا 
نوروز کمتر از سه ماه مانده و این سه ماه فرصتی 
است برای ماندگار کردن سنتی که مورد تایید و 

تاکید پیشینیان و بزرگان دین مان است.

رهبرانقالب: »مردمی بودن« به ادعا 
نیست؛ باید مثل مردم زندگی کنیم

رهبر معظم انقالب در درس خارج از فقه خود با 
بیان اینکه مردمی بودن به اّدعاکردن نیست و باید 
با مردم و با زندگِی مردم کنار بیاییم، فرمودند: باید 
مثل مردم زندگی کنیم، با طبقات مختلف مردم 

انس بگیریم. این، معنای مردمی بودن است.

ایران به انتخاباتی پر رای نیاز دارد

احمد حکیمی پور، فعال سیاسی اصالح طلب اظهار 
کرد: ایران به انتخاباتی پر رای نیاز دارد.

ما هر کاری بکنیم مجلس یازدهم
 از آِن اصولگرایان تندرو است

صادق زیباکالم با بیان اینکه بعضی ها ایراد می گیرند 
که با رأی ندادن به تشکیل مجلسی ضعیف کمک 
می   کنیم، گفت: ما هر کاری بکنیم مجلس یازدهم 
از آِن اصولگرایان تندرو، اعضای جبهه پایداری و 

اطرافیان احمدی نژاد خواهد بود.

انقالب را قربانی ژست انقالبی گری نکنیم

علی مطهری با بیان اینکه وقتی راه هایی برای عبور 
از بحران فعلی چون البی با کنگره آمریکا وجود 
دارد چرا استفاده نکنیم و ریاضت های اقتصادی 
غیرضروری بر مردم تحمیل نماییم ، گفت :متأسفانه 
ما راهی را می رویم که نتیجه آن قربانی شدن انقالب 
اسالمی به خاطر ژست انقالبی گری است. انقالبی 

گری به معنی کارهای احساسی و خام نیست.

رئیسی در انتخابات ۱۴۰۰
 مجدداً کاندیدا خواهد شد

معتقدم  جد  به  اینکه  بیان  با  محمدمهاجری 
آقای رئیسی در انتخابات 1۴00 مجدداً کاندیدا 
خواهد شد ، گفت: نشانه هایش هم از همین االن 
مشخص است. بعضی کارهایی که آقای رئیسی 

می کند اصاًل کار رئیس قوه قضائیه نیست!

مردمی که نان شب ندارند، 
می خواهند از چه کسی طرفداری کنند؟

صفایی فراهانی با بیان اینکه  کسی که نان شبش 
 را ندارد، می خواهد از چه کسی طرفداری کند ،

گفت : مسئوالن باید بدانند و لمس کنند که بر سر 
مردم فقیر چه می آید!

ارزیابی  به  اقتصاددان  طیبی،  کمیل 
 FATF یا نشدن تاثیر تصویب شدن 
آغاز  گونه  این  ابتدا  وی  است.  پرداخته 
و  موضوع  حساسیت  به  توجه  با  کرد: 
تصویب  است  آمده  پیش  که  شرایطی 
شدن و نشدن FATF خیلی تاثیرگذار 
است. اگر تصویب نشود می تواند یک اثر 
کوتاه مدت یا یک شوک آنی داشته باشد 
و قیمت دالر و ارز های دیگر به این سمت 
برود که نگرانی در آینده تشدید می شود 
یا  دارد  را  دالل  نقش  که  بازارسازی  و 
رفتار سوداگرانه دارد، با توجه به انتظارات 

سوداگرانه بازار می تواند تاثیرگذار باشد و 
موجب افزایش نرخ ارز شود. او تصویب 
نشدن این الیحه را موجب این دانست که 
یک آینده نامشخصی را پیش رو می گذارد. 
طیبی ارزیابی کرد: در بلندمدت هم این 
اتفاق اثرات خود را ایجاد می کند و صادرات 
را محدودتر می کند. او اضافه کرد: روشن 
است که با این کار یک نوع خودتحریمی 
بنگاه  هیچ  و  می شود  ایجاد  بین المللی 
داخلی و خارجی حاضر به برقراری ارتباط 
نمی شود. از سوی دیگر نیز، چون صادرات 
غیرنفتی تا حدی جایگزین شده است، 

تصویب نشدن الیحه این منابع را محدود 
می کند. وی ضمن اشاره به این که امروزه 
نقش این روابط در اقتصاد بین الملل خیلی 
 FATF زیاد است، عنوان کرد: پذیرش
شوک مثبت به بازار وارد می کند، شرایط 
مطمئن تری را تا پایان سال ابتدا در بازار 
ارز و سپس در دیگر بازار ایجاد می کند 
و نقطه امیدی می شود برای این که از 
التهابات بازار ها کم شود. این اقتصاددان 
افزود: تصویب شدن FATF یک عامل 
مهمی است، از این منظر که می تواند هم 
منابع ارز را وسیع تر یا محدود تر کند و هم 

تنظیم کننده بازار ها باشد. وی پیش بینی 
پایان سال  به  این که  به  با توجه  کرد: 
نزدیک می شویم، تسویه حساب ها باید 
می یابد،  افزایش  تقاضا  و  شود  انجام 
پیش بینی می شود اگر FATF تصویب 
نشود نرخ ارز در بازه چند ماه مانده تا پایان 
سال رشد ۲0 تا ۳0 درصدی داشته باشد 
و به کانال 1۵، 1۶ هزار تومان وارد شود.

 اگر FATF تصویب نشود قیمت دالر چند می شود؟

جهان نیوز - از هر منظر که به رزمایش 
نگاهی  روسیه  و  چین  ایران،  دریایی 
و  جهانی  ابعاد  رزمایش  این  بیاندازیم، 

راهبردی در درون خود دارد.
در  و حتی  اخیر  یک: طی سال های 
زمانه طرح دکترین چرخش به شرق در 
سطوح عالی نظام، این سوال راهبردی 
مطرح می شد که نهایت سطح همکاری 
ایران با دو کشور ابرقدرت شرقی یعنی 
روسیه و چین چه میزان هست؟ اینک 
این  به  پاسخ  از  بخشی  اخیر  رزمایش 
سوال مهم را به خوبی داده است. یعنی 
باالترین  تا  می تواند  به شرق  چرخش 
سطوح همبستگی های امنیتی و نظامی 

افزایش پیدا کند.

دو: جغرافیای محل رزمایش - اقیانوس 
هند و دریای عمان- نشانه اعتماد به 
و  دریایی  حوزه  در  ایران  ویژه  نقش 
 نظامی است. این رزمایش نشان می دهد 
به چه میزان  ایران  نظامی  انداز  چشم 
بزرگ است. چشم اندازی که می گوید 
را  خود  دریایی  پدافند  مرزهای  ایران 
فراتر از خلیج فارس و دریای عمان قرار 
داده است. رزمایش اخیر نشان می دهد 
که تحقق چشم انداز دریایی ایران کامال 
گام  ایران  عمال  و  دسترس هست  در 
برداشتن  حال  در  نیز  را  بزرگی  های 
است و به تعبیر درست تر مدت هاست 
که این چشم انداز عملیاتی شده است. 
این است که  راهبردی دیگر  نکته  اما 
این رزمایش تقویت امنیت و بنیادهای 
این گونه همکاری های نظامی در منطقه 
توسط ایران با همکاری و همراهی چین 
و روسیه است. یعنی این رزمایش از یک 
اتفاق بزرگتر خبر می دهد و خود این 
بزرگتر  اتفاق  آن  از  اولی  گام  رزمایش 
محسوب می شود. گامی که چشم انداز 
دریایی  نظم جدید  زیرساخت یک  آن 

در منطقه با محوریت ایران و مشارکت 
کشورهای بزرگ نظامی مخالف آمریکا 

است.
سه: تا همین چند ماه گذشته نیز برای 
بسیاری سوال بود چه کسی پوتین را به 
جنگ سوریه کشاند. حال برای همگان 
مشخص شده رهبر معظم انقالب بود که 
زودتر از همه و محکمتر از بقیه صحنه 
جهانی سوریه را تشخیص دادند و تایید 
عالی ایشان برای حضور روسیه در جنگ 
با سوریه، قاسم سلیمانی را عازم مسکو 
شده  معلوم  اینک  دیگر  سوی  از  کرد. 
تحولی که در ریاست ستاد کل نیروهای 
مسلح توسط رهبر معظم انقالب اتفاق 
افتاده، فصل جدیدی از دیپلماسی نظامی 
در کشور را نیز بنا نهاده است. خروجی 
این دیپلماسی اینک حضور چین و روسیه 
در یک رزمایش به فرماندهی و هدایت 
ایران درست در نقطه ای است که آمریکا 
ادعا می کرد با تشکیل یک ائتالف جهانی 
می خواهد ایران را در دریا و خلیج فارس 

زمین گیر کند.
در  رهبری  راهبردی  نقش  اما  چهار: 

وضعیت امروز دریایی ایران عمیق تر از 
آنچه گفته شد، هست. برای درک این 
موضوع باید به بیش از دوازده سال قبل 
برگشت، درست به زمانی که رهبر معظم 
دریایی  نیروی  حضور  فرمان  انقالب 
تبدیل شدن  و  آزاد  ارتش در آب های 
آن به نیروی راهبردی منطقه را صادر 
به سرعت محدوده  که  فرمانی  کردند. 
دریایی  نیروی  ماموریت  و  دریانوردی 
ارتش را از محدوده ۳00 هزار کیلومتری 
خلیج فارس به محدوده  باالی ۲ میلیون 
کیلومتر مربع رساند. همین تفکر و طراحی 
استراتژیک در عقبه دریایی نظامی ایران 
بوده که اینک فرماندهان نیروی دریایی 
ارتش را در یک رزمایش با ابعاد جهانی 
در جایگاه فرماندهی و هدایت نیروهای 

چینی و روسی قرار داده است.
پنج: نکته اساسی این است صنعت نظامی 
کشور که بیشتر از حوزه اقتصادی تحت 
تحریم و فشارها و مراقبت های شدید 
استکباری بوده هیچ وقت منزوی و متوقف 
نشده و اینک از حوزه اقتصادی ایران بسیار 

جلوتر است.

طراح اصلی رزمایش ایران، چین و روسیه چه کسی است؟!

 جک پارکینگی ، 
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آگهی تغییرات شرکت توسعه و توانمندسازی طلوع شرق بیرجند موسسه غیر تجاری به شماره ثبت 323 و شناسه ملی 14004911084 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 1396/07/04 و به موجب نامه شماره 119/97/21658مورخ 1397/12/14- مدیریت 
بهزیستی شهرستان بیرجند تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - آقای هادی هاونگی با کد ملی 0653288778 و خانم مریم محرابی پور با 
کد ملی 0653208529 و خانم نرجس بازاری با کد ملی 0651758513 و خانم سیده سمیه سیادت با کد ملی 0651942187 و خانم 
فاطمه فروزش با کد ملی 1171163614 به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و آقای محمد قالسی با کد ملی 0651937809 و خانم میترا 
جهدی با کد ملی 3622092041 به عنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند. 2 - خانم الهام مالئی با 
کد ملی 0653208162 به عنوان بازرس اصلی و خانم سمانه فنودی با کد ملی 0653115474 به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال 

مالی انتخاب گردیدند.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )702169(

آگهی تغییرات شرکت توسعه و توانمندسازی طلوع شرق بیرجند موسسه غیر تجاری به شماره ثبت 323 و شناسه ملی 14004911084 
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1396/07/04 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - خانم مریم محرابی پور با کد ملی 0653208529 به 
سمت رئیس هیئت مدیره و خانم نرجس بازاری با کد ملی 0651758513 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و خانم فاطمه فروزش با کد ملی 
1171163614 به سمت خزانه دار و خانم سیده سمیه سیادت با کد ملی 0651942187 و آقای هادی هاونگی با کد ملی 0653288778 
به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به سمت عضو اصلی هیئت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند. 2- خانم سیده سمیه سیادت با کد 
ملی 0651942187 به سمت مدیر عامل برای مدت 2 سال انتخاب گردید وکلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور با امضای خانم سیده سمیه 
سیادت ) مدیر عامل ( یا خانم مریم محرابی پور )رئیس هیئت مدیره ( وخانم فاطمه فروزش )خزانه دار ( و با مهر موسسه معتبر خواهد بود . 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )702170(

تاسیس شرکت مانا پیمان سورنا )سهامی خاص( در تاریخ 1398/09/09 به شماره ثبت 6112 به شناسه ملی 14008799701 ثبت و امضا 
ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی می گردد. موضوع فعالیت: طراحی، تهیه، برنامه نویسی ، اجرا و 
بهره برداری از نرم افزارهای موبایل ، طراحی، تهیه، برنامه نویسی ، اجرا و بهره برداری از سایت های اینترنتی خرید و فروش، صادرات و واردات 
کلیه کاالها و خدمات مجاز، اخذ و اعطای نمایندگی در داخل و خارج از کشور، دریافت تسهیالت از موسسات مالی و اعتباری جهت شرکت، 
تهیه، تولید، بسته بندی و فرآوری ، صادرات و واردات محصوالت کشاورزی، باغی، دامی و معدنی به جز معادن نفت و گاز و پتروشیمی ، غذایی و 
آرایشی و بهداشتی و فرش ماشینی پس از اخذ مجوز های الزم - رشته ساختمان و ابنیه: در برگیرنده امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمان 
ها و ابنیه عمومی اعم از چوبی، آجری، سنگی، بتنی و فلزی، سازه های ساختمانی، محوطه های کوچک، دیوار کشی، اجرای پیاده رو ها و بهره 
برداری و نگهداری از موارد فوق رشته نیرو: در برگیرنده امور پیمانکاری مربوط به تولید، توزیع و انتقال نیرو اعم از نیروگاه ها، شبکه های برق 
و تاسیسات برقی، پست های توزیع و الکترونیک عام و خاص و بهره برداری و نگهداری از موارد فوق. رشته تاسیسات و تجهیزات: در برگیرنده 
امور پیمانکاری مربوط به شبکه گازرسانی شهری، تاسیسات مکانیکی و هیدرومکانیکی سدها، سیستم های سرد کننده ساختمان، تاسیسات 
 و تجهیزات ساختمان ) آب، گاز، برق و فاضالب( و انتقال زباله، تاسیسات و تجهیزات تصفیه خانه های آب و فاضالب کوچک ، وسایل انتقال
 ) آسانسور پله برقی ( ، سیستم های خبر و هشدار دهنده ، تجهیزات آشپزخانه و سلف سرویس و رختشویخانه، سیستم های ارتباطی ، شبکه 
های رایانه ای ساختمان، ماسه پاشی) سندبالست( ، حفاظت کاتودی، پوشش )الینیگ( و ایستگاههای پمپاژ آب و فاضالب کوچک و بهره 
برداری و نگهداری از موارد فوق درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز 
 اصلی : استان خراسان جنوبی ، شهرستان بیرجند ، بخش مرکزی ، شهر بیرجند، محله ارتش ، خیابان ارتش ، بلوار شهید صیادشیرازی ، پالک 0 
، طبقه همکف ، واحد 35 کدپستی 9716653569 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 50000000 ریال نقدی منقسم به 5000 
سهم 10000 ریالی تعداد 5000 سهم آن با نام عادی مبلغ 50000000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 11971/2/1/863901 
مورخ 1398/07/02 نزد بانک اقتصاد نوین شعبه بیرجند با کد 3901 پرداخت گردیده است. اعضای هیئت مدیره: آقای محمد مهدی حاجی 
 پور به شماره ملی 0652918506 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال، خانم آرزو دوستی به شماره ملی 0653166559
 به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال، آقای علی حاجی پور به شماره ملی 0653340184 به سمت 
رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال. دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها 
عقود اسالمی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری با امضای هریک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات 
مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان: آقای رضا حاجی پور به شماره ملی 0640391443 به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی و 
خانم زهرا عباس نژاد به شماره ملی 0652920896 به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی. روزنامه کثیر االنتشار آوای خراسان جنوبی 

جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )703415(

آگهی تغییرات شرکت تفریحی و آب درمانی هالل فردوس ایرانیان )سهامی خاص( به شماره ثبت 1090 و شناسه ملی 14000189500 به 
استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398/03/27 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - جمعیت هالل احمر استان خراسان جنوبی به شناسه 
ملی 14000261330 با نمایندگی آقای محمد اخگری با کد ملی 0859260135 به عنوان رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری 
هالل احمر ایران )سهامی خاص( به شناسه ملی 10103264895 با نمایندگی آقای حسن دلشادی با کد ملی 1219426008 به عنوان 
نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت ساختمانی هالل ایرانیان )سهامی خاص ( به شناسه ملی 10320427231 با نمایندگی آقای رضا خزاعی 
با کد ملی 0653100590 به عنوان عضو هیئت مدیره برای مدت باقی مانده تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. 2 - آقای محمد نبیلی 
مقدم با کد ملی 0942540778 به عنوان مدیرعامل شرکت برای مدت باقی مانده تصدی هیئت مدیره انتخاب گردید. 3 - حدود اختیارات 
و وظایف مدیرعامل به شرح ماده 44 اساسنامه شرکت به شرح ذیل تعیین گردید: 1- انجام امور جاری و سایر اقدامات الزم برای اداره امور 
شرکت 2- تهیه و تنظیم برنامه عملیاتی شرکت و ارائه آن به هیئت مدیره 3- استخدام، نصب و عزل کارکنان شرکت در چارچوب تشکیالت 
مصوب پس از اخذ مجوز از هیئت مدیره 4- تعیین وظایف و اختیارات کارکنان شرکت در چارچوب تشکیالت مصوب 5- نظارت، هدایت 
و ارشاد کارکنان شرکت در انجام وظایف آنان 6- انجام عملیات ، معامالت و امور استخدامی مربوط به فعالیت های جاری شرکت در حدود 
آئین نامه مالی و محاسباتی و استخدامی شرکت 7- پیشنهاد طرح ها و آیین نامه ها ی الزم جهت بررسی یا اخذ تصمیم به هیئت مدیره 
8- اجرای مصوبات هیئت مدیره و مجامع عمومی طبق مقررارت اساسنامه و آیین نامه های مربوطه 9- پیشنهاد انتصاب یا عزل مدیران 
به هیئت مدیره 10- پیشنهاد دریافت وام از اشخاص حقیقی و حقوقی به هیئت مدیره11- پیشنهاد انعقاد انواع قرارداد ها به هیئت مدیره 
12- شرکت در خرید و فروش و هرگونه مناقصه و مزایده 13- انعقاد قرارداد اجاره با حق فسخ و با حق ادعای خسارت یا بدون آنها 14- اعطا 
و قبول ضمانت و رهن 15- دریافت هر نوع وجوه و هرنوع مطالبات 16- تنظیم خالصه صورت دارایی و قروض شرکت هر شش ماه یکبار 
و ارائه آن به بازرس شرکت 17- تهیه بودجه ساالنه ، صورت های مالی و ارائه آن به هیئت مدیره 18- اتخاذ تصمیم و اقدام نسبت به کلیه 
امور و عملیات شرکت به استثنای آنچه از وظایف مجمع عمومی و هیئت مدیره است. 19- اقامه هرگونه دعوی حقوقی و کیفری و دفاع از هر 
دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هر یک از دادگاه ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، 
از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوی اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیر قضایی 
اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز 
تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رای، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد 
یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط 
داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب ) با حق صلح یا بدون آن( اجرای حکم نهایی و قطعی داور، 
درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ابداعی و تعقیب آنها،تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل 
وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث، قبول یا رد سوگند، تامین خواسته، تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و 
امور مشابه دیگر 20- هیئت مدیره در هرموقع می تواند مدیر عامل را عزل نماید. 4 - کلیه اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و بروات 
و قراردادها و عقود اسالمی با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هئیت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی با 

امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری فردوس )703320(

آگهی تغییرات شرکت کوهستان سبز بیرجند )سهامی خاص( 
به شماره ثبت 1125 و شناسه ملی 10360028616 به استناد 
ذیل  تصمیمات  مورخ 1397/12/15  مدیره  هیئت  صورتجلسه 
ملی  شماره  به  بهابادی  زاده  قلی  علیرضا  آقای  شد:1-  اتخاذ 
0918758246 به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای 
محمد قلی زاده بهابادی به شماره ملی0918758254 به سمت 
نایب رئیس هیئت مدیره و آقای مصطفی قلی زاده بهابادی به شماره 
ملی0919927531 به سمت منشی هیئت مدیره برای مدت 2 
سال انتخاب گردیدند. 2 - کلیه اوراق و اسنادتعهدآور شرکت از قبیل 
چک و سفته و همچنین کلیه اوراق عادی و اداری با امضای آقای 
علیرضا قلی زاده بهابادی )مدیرعامل( یا آقای محمد قلی زاده بهابادی 

)نایب رئیس هیئت مدیره( به همراه مهرشرکت معتبر خواهدبود. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )703321(

آگهی تغییرات شرکت ستون سنگ آب راه خراسان جنوبی )سهامی 
خاص( به شماره ثبت 5015 و شناسه ملی 14004841797 به 
استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398/08/28 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - آدرس شرکت از محل قبلی به محل 
جدید خراسان جنوبی شهرستان بیرجند - شهر بیرجند - محله 
 بهشتی – بلوار شهید بهشتی – خیابان شیرین غربی پالک141
کد پستی 9719883388 تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه 

اصالح گردید.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )703318(

آگهی تغییرات شرکت کوهستان سبز بیرجند )سهامی خاص( 
به شماره ثبت 1125 و شناسه ملی 10360028616 به استناد 
صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 1397/12/15 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد: 1- آقای علیرضا قلی زاده بهابادی به شماره ملی 
0918758246 و آقای محمد قلی زاده بهابادی به شماره ملی 
شماره  به  بهابادی  زاده  قلی  مصطفی  آقای  و   0918758254
ملی 0919927531 به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای 
مدت دو سال انتخاب گردیدند. 2 - خانم فاطمه شاهدوست به 
 شماره ملی 0919504701 به عنوان بازرس اصلی و آقای مهدی 
قلی زاده بهابادی به شماره ملی 0910024987 به عنوان بازرس 
علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. 3 - روزنامه آوای 

خراسان جنوبی جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )703319(

سمســـاری صــادق
لوازم منزل شما را منصفانه خریداریم.

09151641464 - 09380160779

32435686 - 09365237014-09157063220 - خسروی

تشخیص و رفع بو و نم به روش ایزونانو * صد درصد تضمینی
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بلوار فرودگاه سه راه صیاد شیرازی
  ۰۹۱۵۱۶۴۲۳۷۷  -  مهدی وسیله کار

                 اجاره کامل لوازم قالب بندی و داربست بندی، قالب فلزی،
             جک سقفی،لوله بولت و... جهت فونداسیون،

        دیوار برشی،مخازن 

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

۰9۱5   866   8۰۰2 

site.indd   2 ظ.ب 07:59:11   29/12/2019



3
دوشنبه *9 دی 1398* شماره 4531

افزایش3۱درصدیمصرفCNGدرخراسانجنوبی

فارس - مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه خراسان جنوبی گفت: میزان مصرف گاز CNG در استان خراسان جنوبی از زمانی که طرح سهمیه بندی و افزایش قیمت بنزین اجرا شد 31 درصد 
افزایش یافته است. مردانی با بیان اینکه میزان مصرف گاز CNG توسط خودروها از زمانی که طرح سهمیه بندی و افزایش قیمت بنزین اجرا شد 31 درصد افزایش یافته است، عنوان کرد: استفاده از گاز در 

ناحیه مرکزی بیرجند ۲8، طبس۲۷، قاین 34 و فردوس 41 درصد افزایش داشته که در مجموع در استان مصرف گاز به یک میلیون و ۲58 هزار مترمکعب افزایش داشته است.
در  مطلبی  امروز  خداقوت  جان  آوا 
 روزنامه شما خواندم که فرموده بودید 
 سازه های فلزی بلوار جمهوری جمع آوری 
می شود و گفته بودید نازیبایی منظر 
بودن  ناایمن  و  آفرینی  خطر  شهری، 
هم علت جمع آوری است سوالی داشتم 
این بزرگوارانی که این ها را نصب کرده 
بودند از کره مریخ تشریف آورده بودند 
که االن مجموعه همکاران شهرداری 
به آن معترض هستند ؟ این عزیزانی 
که اینها را مصوب و نصب کرده بودند 
را  بال  این  که  بودند  ماه  کره  ساکنان 
است  جالب  خیلی  آوردند؟  در  ما  سر 
 که دیگر خودشان از خودشان هم گله 
می کنند آن هم تو روزنامه البته با احترام 
برای شما اگر روزنامه های جسورتری 
در استان می داشتیم که کمی هزینه 
 این خرابکاری ها را برای مسئولین باال 
اتفاقات  این  امروز  دیگر  برد   می 
نمی افتاد. آقای دادستان شهر به عنوان 
مدعی العموم لطفا بررسی بفرمایند این 
بزرگواران از جیب کجا و با اجازه کجا 
می آیند یک روز نرده می گذارند فردا 
خودشان برمی دارند بعد دلیل کارشناسی 
می آورند؟ مگر بودجه ای که از جیب 
ما مردم می گیرید علف خرس است 
 که اینگونه با منابع شهر و مردم برخورد 
می کنید. واقعا خوش به حال شهر و ما 

مردم شهر که اوضاع ما این است. 
915 ... ۰۶۷

آسفالت  جلیلیان،  محله  های  کوچه 
ندارد و سطل های زباله کافی نیست. از 
سال ۷۰ در این محله زندگی می کنم 
و تاکنون نه تنها تغییری به خود ندیده 
بلکه به مرور زمان فرسوده تر هم شده 
است. اگر شهرداری، بودجه ای را برای 
به سازی این منطقه اختصاص دهد، به 

بهبود وضعیت کمک می شود.
یک شهروند

تلفن : 32224582 -  نمابر : 32234583
پیام رسان های اجتماعی : 09017245463

سامانه پیام کوتاه : 3000272424

پیام شما

فرق نماینده ضعیف و 
قوی از زمین تا آسمان!

سالم به روزنامه آوای خراسان جنوبی 
و همکاران محترم این روزنامه که در 
دل مردم شهرستان ها را همیشه به 
از طریق  اند  رسانده  مسئولین  گوش 
دنبال  را  استان  مطالب  شما   روزنامه 
روزها همیشه  این  اینکه  و  کنم  می 
علیرغم مشکالت اقتصادی اخبار خوشی 
ممنونیم.  رسانید  می  مردم  به گوش 
توصیه ای به خودم و هم استانی های 
عزیز داشتم و توجه آنها را به این نکته 
جلب می کنم که تفاوت انتخاب های ما 
می تواند چه باشد؟ حاال که تقریبا ۲ ماه 
دیگر به انتخابات مانده است اگر بررسی 
کنیم می بینیم که مثال در دوره هایی 
همین آقای نوبخت که به استان می آمده 
قول هایی می داده روزنامه های خود 
شما هم همیشه تیتر می زدید که هیچ 
کدام عملی نشده است و یا به برداشت 
من آقای نوبخت عملی نکرده است 
 اما به نظر من همه این اتفاقات پشت 
انتخاب  در  ما  که  دارد  هایی  صحنه 
هایمان باید به آن توجه کنیم مثال یک 
آقای نماینده می آید به طور دائم رئیس 
سازمان بودجه کشور را دروغگو و دولت 
را خراب می کند و همه را زیر بار تهمت 
و انتقاد می گیرد نتیجه اش می شود 
 اینکه 1 ریال ازاعتبارات هم تحقق پیدا 
نمی کند یکی هم مثل استاندار جدید 
همان  خودش  سیاست  با  و  آید  می 
آقای نوبخت را طورب به میدان کار وارد 
میکند که به تمام کشور کاری نمی گیرد 
اما بودجه ما را کامل پرداخت می کند 
یک نماینده می رود مثال برای راه آهن 
تهدید به استعفا می کند اما هیچ اتفاقی 
نمی افتدآنوقت یکی دیگر می رود با هنر 
خودش وزیر راه را به استان می کشاندو 
راه آهن را هم کلنگ زنی می کند به نظر 
من سالمت و اعتقادات نمایندگان برای 
ما باید شرط الزم باشد ولی شرط کافی 
نباشد چرا که واقعا در بسیاری از مواقع 
عقب ماندگی های ما از سایر نقاط کشور 
زایده همین نوع نگرشمان بوده است در 
همین شهرستان ما دوره هایی بود که 
بودجه هایمان از مرکز استان هم بیشتر 
می شد و نماینده پرتالشی داشتیم اما 
در دوره هایی هم بود که فقط سخنرانی 
ثمر سهم  بی  اما  داغ  و  آتشین  های 
شهرستان از بودجه بود.  از هم استانی 
های عزیز خواهش میکنم در انتخابات 
به کسی رأی بدهند  که منافع مردم و 
منطقه اش را هم نمایندگی کند نه اینکه 
فقط سر زبانش جمله »کار نماینده قانون 
گذاری است « بچرخد.  قدرت نمایندگان 
نماینده  بین  فرق  و  است  زیاد  خیلی 
ضعیف و قوی در توسعه هر شهر و دیار 
کامال ملموس است پس یادمان نرود 
نماینده ما به جز قانون گذاری وظایف 
دیگری هم خواهد داشت که قانون آن را 
تعریف نکرده ولی شرایط مجلس و مردم 
آن را به دوشش می گذارد لذا نماینده ای 
را  انتخاب کنیم که بتواند حقمان  را بگیرد 
نه اینکه فقط حرف  بزند و ادعا کند. آخر 

هم هیچ.  انشاا...
ح. م از قاین

پیام رسان های اجتماعی : 09017245463
سامانه پیام کوتاه : 3000272424

 دیدگاه خوانندگان

...ادامه خبر ویژه
خارجی  گذاری  سرمایه  مجوز  دارای 
فعال در استان است که از این تعداد 8 
طرح در حال بهره برداری و ۶ طرح در 
حال ساخت یا پیگیری است. وی میزان 
کل سرمایه گذاری خارجی جذب شده 
استان را تاکنون بیش از 8۷ میلیون دالر 
برای 11 طرح اعالم کرد و افزود: امسال 
۶ میلیون و 3۰ هزار دالر برای دو پروژه 
نیروگاه خورشیدی در شهرستان های 
خوسف و سربیشه سرمایه گذاری جذب 
شد. جعفری گفت: نیروگاه خورشیدی 
۷ مگاواتی سربیشه با سرمایه گذاری 
3 میلیون و ۷۰۰ هزار دالر از کشور 
چین، مرداد با حضور وزیر نیرو به بهره 
نیروگاه  یک  احداث  و  رسید  برداری 
خورشیدی 1۰ مگاواتی دیگر نیز در این 
شهرستان با سرمایه گذاری چینی ها در 
حال پیگیری است که زمین این طرح 
زودی  به  و  واگذار  گذار،  سرمایه  به 
 عملیات اجرایی آن آغاز می شود. وی 
 با اشاره به پیشرفت فیزیکی 98 درصدی 
ریخته گری چدن خاکستری در شهرک 
صنعتی خوسف با سرمایه گذاری بیش 
از 8 میلیون دالری سرمایه گذار چینی 
افزود: این واحد هم اکنون در حال تولید 
آزمایشی است و با تکمیل شبکه گاز 
شهرک صنعتی، پیش بینی می شود 

در دهه فجر به بهره برداری برسد.

جوابیههایشهرداریبیرجند

باز  و  عمران  سازمان  اعالم  بر  *بنا 
آفرینی شهری شهرداری در خصوص 
آسفالت مدرس 1۰ با توجه به عبور و 
مرور زیاد از تیمورپور 5 به سمت مدرس 
مدرس  رساند:  می  استحضار  به   1۰
1۰ جزء معابر فرعی می باشد و طبق 
اولویت بندی انجام شده ابتدا روکش 
معابر اصلی در برنامه است و سپس 
که  شد  خواهد  آسفالت  فرعی  معابر 
مدرس 1۰ هم یکی از این معابر است. 
*بنا بر اعالم سازمان عمران و بازآفرینی 
شهری و شهرداری در خصوص اینکه 
 فکری برای تقاطع مصلی المهدی )عج(
 و تاالر کیان و آسفالت خیابان جنب 
تاالر بردارید به استحضار می رساند: 
آسفالت خیابان جنب تاالر کیان )ضلع 
جنوب تاالر( چون تأسیسات آب  و برق 
و فاضالب ندارد امکان آسفالت وجود 
ندارد و میدان صنعت و معدن در تقاطع 

مورد درخواست انجام می شود.

درخواست۶سرمایهگذاری
خارجیدرخراسانجنوبی

صداوسیما- ۶ درخواست برای سرمایه 
از  جنوبی  خراسان  در  خارجی  گذاری 
خدمات  مرکز  به  تاکنون  امسال  آغاز 
سرمایه گذاری استان ارائه شده است. 
استان  دارایی  امور  و  اقتصاد  مدیرکل 
کشور های  از  درخواست ها  این  گفت: 
چین ،  آلمان و استرالیا بود که بیشترین 
آن ها مربوط به اتباع کشور چین است.

جعفری گیو افزود: 4 درخواست در زمینه 
صنایع معدنی  یک درخواست در حوزه 
حوزه  در  درخواست  یک  و  کشاورزی 
انرژی های تجدید پذیر بوده است. وی 
گفت: 14 پروژه سرمایه گذاری خارجی 
هم اکنون به مبلغ مصوب 39۶ میلیون 

دالر .... ادامه در ستون مقابل

پاسخ مسئوالن

 خبر ویژه

گروه گزارش- مزایای  ویژه ای برای توسعه 
که  شده  دیده  استان  در  گلخانه ای   کشت  
می تواند به عنوان فرصتی کم نظیر برای 
خراسان  استان  مردم  توجه  مورد  اشتغال 
جنوبی قرار گیرد. با شروع اجرای طرح احداث 
یک هزار هکتار گلخانه در خراسان جنوبی 
 تحرک جدیدی در این حوزه شکل گرفته  و 
برنامه های زنجیره ای برای تکمیل حوزه عمل در 
بخش های مختلف اجرای این طرح از آموزش 
تا فروش در حال اجرا یا در  دستور کاراست.

 
۱90میلیاردبرایکشتگلخانهای

توسعه کشت های گلخانه ای در استان کم 
با  است  سال  که ۲۰  جنوبی  خراسان  آب 
خشکسالی و کاهش نزوالت آسمانی دست 
و پنجه نرم می کند از اهمیت زیادی برخوردار 
است موضوعی که در سالیان گذشته چندان 
مورد توجه قرار نگرفته بود. چنانکه مدیر آب 
و خاک و امور فنی و مهندسی سازمان جهاد 
کشاورزی استان مهر امسال به ایرنا گفته 
بود: حدود 9۰ درصد طرح های آبیاری نوین 
توسعه  است.  شده  اجرا  اخیر  سال های  در 
برنامه هایی  از  یکی  گلخانه ای  کشت های 
مدیریت  پیگیری  و  توجه  مورد  که  است 
عالی استان در یک سال گذشته قرار گرفت 
امضای  پیگیری ها،  این  نتایج  از  یکی  و 
تفاهم نامه توسعه کشت  گلخانه ای در خراسان 
جنوبی بین استانداری و شرکت شهرک های 
اول  معاون  سفر  با  همزمان   کشاورزی 
ملی  همایش  برگزاری  و  جمهوری  رئیس 
روز روستا و عشایر در 15 مهر امسال بود. 
تفاهم نامه ای که براساس آن قرار است یک  
هزار هکتار کشت گلخانه ای با اعتبار 19۰ 
میلیارد تومان در استان خراسان جنوبی اجرا شود.

وزیر وقت جهاد کشاورزی نیز 15 مهرماه در 
سفر به خراسان جنوبی، این استان را از نظر 
کشت های گلخانه ای عقب دانست و گفت: 
این نوع کشت باید در چنین استان کم آبی 
همراه  به  که  محمود حجتی  یابد.  توسعه 
ملی  روز  در  جمهوری  رئیس  اول  معاون 
روستا و عشایر به خراسان جنوبی سفر کرده 
بود افزود: باید دست به دست هم گلخانه 
را توسعه دهیم و بیشترین اشتغال و ارزش 

افزوده را در استان رقم بزنیم.

آموزشکشتگلخانهای
اجرای  برای  گیرها  پی  ادامه  در  استاندار 
این هدف برگزاری جلسات هفتگی ستاد 
کشت گلخانه ای درحوزه معاونت هماهنگی 
کرد. تکلیف  را  استانداری  اقتصادی  امور 

آشنایی  مردم  چون  گفت:  می  معتمدیان 
زیادی با کشت گلخانه ای ندارند پس ترویج 

و آموزش از ضروریات است و انتظار می رود 
در این خصوص از ظرفیت های وزارتخانه و 

استان استفاده شود. 
تجربه  از  استفاده  لزوم  به  اشاره  با  استاندار 
استان های موفق در زمینه کشت گلخانه ای 
کارکنان  بازدید  تجربه  کسب  برای  گفت: 
جهاد کشاورزی و سرمایه گذاران از گلخانه های 

موفق سایر استان ها برنامه ریزی شود.

درخواستافزایشسطحگلخانه
گلخانه ای  مجتمع  گلخانه داران  از  یکی 
محمدیه شهرستان خوسف هم گفت: برای 
توسعه کشت های گلخانه ای در استان باید از 
توان و تجربه گلخانه داران موجود استفاده شود. 
پویان افزود: شغل و حرفه ما که در مجتمع نیز 
مستقر هستیم کشت گلخانه ای است اما سطح 
۲ هزار و 5۰۰ مترمربع در اختیار ما قرار دارد لذا 
۶ ماه از سال را باید بیکار و مشغول جمع آوری 
محصول، آماده سازی بستر خاک و زمین و 
سایر مسایل مربوط به واحد باشیم لذا درآمدی 
نداریم. وی خواستار افزایش سطح گلخانه شد 
و گفت: 9 سال است در این مجتمع با خانواده 

زندگی می کنم که با افزایش سطح گلخانه 
بسیاری از مشکالت کنونی ما رفع خواهد شد.

روندکارپسازدوماه
استاندار خراسان جنوبی دو ماه و نیم پس از 
امضای تفاهم نامه توسعه کشت گلخانه ای، 
اول دی امسال از مجتمع گلخانه ای محمدیه 

شهرستان خوسف بازدید کرد و گفت: براساس 
تجربیات گلخانه داران استان اولویت با توسعه 
سطح مجتمع ها و شهرک های گلخانه ای 
موجود است در عین حال مکان های جدید 
نیز شناسایی شده است. معتمدیان اظهار کرد: 
تاکنون 54۰ هکتار اراضی جدید نیز شناسایی و 
مکان یابی شده است. وی گفت: اراضی جدید 
در حال طی کردن مراحل قانونی از جمله اخذ 
مجوز، واگذاری زمین و سایر موارد است که 
امیدواریم با هم افزایی و تالش همه دستگاه ها 
و سرمایه گذاران در استان هدفگذاری برای 
توسعه گلخانه ها محقق شود. استاندار بیان 
کرد: امروز بازدید از مجتمع های گلخانه ای 
استان را در دستور کار قرار دادیم تا از نزدیک 
مشکالت و موانع بررسی شود و با تصمیماتی 
که در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید اتخاذ 
می شود، سرمایه گذاران با انگیزه ای مضاعف 

به این حوزه ورود کنند.

مکانیابی543هکتاربرایگلخانه
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان هم 
گفت: سطح زیرکشت گلخانه های استان را 

در زمان حاضر ۶۷ هکتار اعالم کرد و افزود: 
در حال حاضر ۶۰۰ نفر به صورت مستقیم و 
حدود ۲ هزار نفر غیرمستقیم در گلخانه های 

استان مشغول به فعالیت هستند.
قوسی بیان کرد: در ستاد گلخانه های استان 
و  شناسایی  اراضی  هکتار   543  تاکنون 
مکان یابی شده و ۲۰۰ هکتار نیز در حال 

بررسی است. کارگروه تسهیل و رفع موانع 
تولید با محوریت بررسی وضعیت گلخانه های 
استاندار  ریاست  به  و  تازگی  به   استان 
خراسان جنوبی تشکیل جلسه داده  و به نتایج 
خوبی برای شتاب بخشی به روند اجرای این 

طرح بزرگ در استان رسیده است.

برنامهراهاندازیگمرککشاورزی
بر این اساس ایجاد شرکت های مشاوره ای 
مواردی  از  گلخانه ای  توسعه  زمینه  در 
می شود  توصیه  استان  این  در  که  است 
و می توان از تجربیات و توان استان های 
موفق در کشت های گلخانه ای بهره گرفت 
تا این هدف مهم و موثر در روند توسعه 
بهتر  و  زودتر  هرچه  استان  جانبه  همه 
محقق شود. فعال شدن گمرک تخصصی 
محصوالت کشاورزی در استان  از دیگر 
برنامه های اولویت دار مدیریت استان است 
که با تحقق آن و توسعه خطوط پروازی، 
به  نیز  گلخانه ای  محصوالت  صادرات 
و  استان ها  به  بیرجند  از  مستقیم  صورت 

کشورهای مختلف انجام خواهد شد.

5.5میلیاردبرای
زیرساختگلخانهها

شهرک های  شرکت  مدیره  هیئت  عضو 
ستاد  نشست  در  امسال  آبان  کشاورزی 
که  جنوبی  خراسان  استان  گلخانه های 
در  کشاورزی  جهاد  وزیر  معاون  حضور  با 
ایجاد  برای  برگزار شد گفت:  باغبانی  امور 
زیرساخت های، آب، برق و گاز در شهرک های 
گلخانه ای خراسان جنوبی پنج میلیارد و 5۰۰ 
جعفرپور  می شود.  هزینه  تومان  میلیون 
زیرساخت های  آماده سازی  اینکه  بیان  با 
این  برنامه های  از  یکی  کشاورزی  بخش 
شرکت است گفت: سهام شرکت به طور 
کامل دولتی بوده لذا دنبال سود نیستیم و 
این زیرساخت ها به قیمت تمام شده یا کمتر 
عرضه می شود. وی کمک به دولت در ایجاد 
زیرساخت ها برای مناطق غیربرخوردار را از 
سیاست های شرکت شهرک های کشاورزی 
استان ها  همه  برای  افزود:  و  کرد  اعالم 
و  استانداری  توسط  هزینه ها  درصد   ۷۰
هزینه  شرکت  این  سوی  از  درصد   3۰
زیرساخت تأمین می شود اما برای خراسان

 جنوبی این نسبت را معکوس کرده ایم. 
وی اظهار کرد: بیش از هشت هزار هکتار 
امکان  جنوبی  خراسان  در  گلخانه  کشت 
سنجی شده که از این میان عملیاتی کردن 
هزار هکتار انتخاب شده است. عضو هیئت 
مدیره شرکت شهرک های کشاورزی، دادن 
مجوز رایگان و واگذاری زمین با سند تفکیکی 
شرکت  در  سرمایه گذاری  مزایای  جزو  را 
گفت:  و  دانست  کشاورزی  شهرک های 
تعهدات در قالب تفاهم نامه هزار هکتاری 
سیاست های  براساس  جنوبی  خراسان 
می شود.  اجرایی  و  عملیاتی  خودکفایی 
فعالیت بیش از 85 هزار بهره بردار کشاورزی 
در استان که 35 درصد جمعیت شاغالن 
استان را تشکیل می دهند، نشان دهنده این 
است که بخش کشاورزی اهمیت ویژه ای 

در توسعه پایدار استان دارد.
گلخانه ای  مجتمع  هشت  حاضر  حال  در 
در هشت شهرستان خراسان جنوبی فعال 
است و سطح زیرکشت گلخانه ای استان تا 
ابتدای امسال ۶۷.5 هکتار با تولید ساالنه 

11 هزار و 5۰۰ تن بوده است.

استانداری 70 و شرکت شهرک های کشاورزی 30 درصد هزینه زیرساخت واحدهای گلخانه ای در خراسان جنوبی را می پردازد

بذرپاشیگلخانهایدرزمیناشتغالاستان

گی
 گر

س :
عک

طراحی رایگان قبل از  اجرا 
سازنده انواع کابینت و کمد MDF و کالسیک

 و دکوراسیون داخلی با اقساط بلند مدت
خدمات برش و  PVC پذیرفته می شود

شمال شهر- بلوار بقیه ا... )عج( - نبش بقیه ا... ۳۳   /   ۰۹۱۵۸۶۷۰۹۶۸ - ۰۹۱۵۱۶۳۲۶۳۲

کابینت MDF شهابی

آدرس:بلوارشهیدمحالتی-نبش۲۲بهمن
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madaen restaurant جهت دریافت اطالعات کلمه رستوران مدائن یا
 را به سامانه ۱۰۰۰۸۵۹۰ ارسال کنید. جهت ارتباط بهتر و آسانتر با ما  از طریق

 شماره گیری #  ۳۵۵۵۵*۶۶۵۵* به صورت کامال رایگان اقدام فرمایید

مصرفبرنجصددرصدایرانی پیـکرایگان
بامـالذتغذاهـایایـرانیراتجربـهکنید

با مدیریت جدید )ابوالفضل خزیمه نژاد( 
و کادر مجرب و کارآزموده مدیریت با ۱۸ سال سابقه کار 
در بهترین رستوران های سطح شهر بیرجند
 * برگزاری کلیه مجالس با ظرفیت سالن ۴۵۰ نفر
 و امکان سرویس دهی در هر مکان که شما صالح بدانید.

 آماده عقد قرارداد با کلیه 
ارگان ها،  ادارات و شرکت ها

آگهی مزایده اموال غیرمنقول - نوبت اول
نظر به اینکه در پرونده اجرایی شماره  ۹۸۰۹۱۶ در اجرای دستور فروش صادره موضوع دعوی رجب صباغ گل به طرفیت حسین 
شمس و غیره در خصوص ششدانگ پالک ثبتی ۰ فرعی از ۲۴۷۲ اصلی بخش یک بیرجند واقع در خیابان جمهوری ۱۲ پشت 

بازار سرپوش، مساحت عرصه برابر سند مالکیت ۵۰/۳۰ متر مربع و مساحت اعیان ۵۰/۳۰ مترمربع در طبقه همکف با بنای خشت و گلی و 
سقف قوسی شکل با قدمت ساخت ۴۸ سال با کاربری تجاری دارای یک انشعاب برق که به مبلغ ۲/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال کارشناسی شده است،  
از طریق مزایده در روز سه شنبه تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ 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 فی المجلس از برنده 
مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید در غیر این صورت ۱۰ درصد اولیه 
به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. 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 مدنی دادگستری شهرستان بیرجند- محمد آدینه

دادگستری جمهوری اسالمی ایران
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درمان سردرد
 با نوشیدنی خوش عطر

چای گل یاس که از ترکیب نصف فنجان گل 
در یک فنجان آب جوش پس از ۱۰ دقیقه آماده 
می شود حاوی ترکیبات مغذی فراوانی است و 

نوشیدن سه فنجان از آن در روز مشکلی را به 
وجود نخواهد آورد. مصرف دم کرده گل یاس 
در دوران سرماخوردگی، درد مجاری تنفسی را 
تسکین داده و مخاط آن را نرم می کند. تب ناشی 
از سرماخوردگی و تهوع و استفراغ عوارضی است 

که با استفاده از این نوشیدنی بهبود پیدا می کند.

مرزه برای درمان طبیعی نفخ 
و سیستم گوارشی مفید است

مرزه برای درمان طبیعی نفخ، قولنج و مشکالت 
دیگر سیستم گوارشی مفید است.  منبع غنی 
فیبر است و کلسترول خون را کاهش می دهد.  

 چای مرزه عفونت ادراری و التهاب مثانه را درمان 
می کند. برای حفظ سالمت قلب و عروق مفید 
است و به ساخت گلبول های قرمز خون کمک 
می کند. عالئم بیماری های تنفسی مانند گلودرد 
و سرفه را برطرف می کند. عملکرد کلیه و کبد را 

بهبود می بخشد.

گیاه چریش ،آکنه 
را درمان می کند

برای از بین بردن باکتری های آکنه زا، کمی از گیاه 
چریش را در آب بجوشانید و روی بدن قرار دهید. 
پوست درخت این گیاه در کاهش تب مفید است. 

گل آن برای رفع اختالالت روده ای استفاده می 
شود. استفاده روزانه ساقه آن در تمیز کردن دندان 
به کار می رود. دندان ها را سفید و محکم می کند 
و از ناراحتی لثه، دندان درد، بوی بد و عفونت دندان 
جلوگیری می کند. روغن این گیاه از سفید شدن، 

ریزش و شوره سر جلوگیری می کند.

استحمام با گیاه 
بومادران

 بومادران عمدتاً  ضد التهاب و ضد اسپاسم 
و  تونیک  تلخ  مواد  داراي  همچنین  است. 
تانین مي باشد و بیش از همه براي بیماري 

هاي اسپاستیک درگیر کننده پارامتریوم رحم 
مصرف  حاضر  حال  در  و  شود  مي  مصرف 
مي  بحث  مورد  منظور  این  براي  آن  داخلي 
هاي  عصاره  از  توان  مي  همچنین  باشد. 

موجود براي استحمام استفاده کرد.

روغن هل اضطراب 
را کاهش می دهد

روغن هل برای ماساژ به کار برده می شود و از 
اضطراب می کاهد. افزودن چند قطره روغن آن 
در آب، میکروب ها را از بین می برد. به هضم 

غذا کمک می کند و سوخت و ساز بدن را بهبود 
می بخشد. کاهش دهنده وزن است، فشار خون 
را کاهش می دهد و سموم را از بدن دفع می 
کند، رسوب کلسیم و اوره را از کلیه خارج می کند، 
افسردگی و خستگی مفرط را از بین می برد، بدن را 

گرم می کند و باعث ایجاد تعریق می شود.

جوانه دانه رازیانه در کنار ساالد یا ساندویچ طعم مطلوبی به غذا می دهد اما برای تهیه آن الزم 
است دانه ها سه ساعت در آب خیسانده شود. پس از آن مقداری دانه را روی دستمالی ضخیم 
پهن کرده و با دستمال دیگری روی دانه ها را بپوشانید. چنانچه روزانه دو الی سه مرتبه دستمال 
به وسیله اسپری مرطوب نگه داشته شود خواهید دید که جوانه ها پس از چهار الی پنج روز قابل 
مشاهده است. جوانه رازیانه غنی از ریزمغذی های مورد نیاز بدن انسان است. اسیدهای چرب، 
کاروتن، اسیدهای آمینه، ویتامین و امالح معدنی فراوان این ماده غذایی، عملکرد دستگاه های 
مختلف بدن را بهبود می بخشد. دانه رازیانه حاوی پروتئین، ویتامین ب۶، ویتامین ث، فوالت، 

آهن، کلسیم، منیزیم، فسفر، روی و پتاسیم است. 

جوز هندی، ادویه ای است که عالوه بر معطر و گرم بودن خواص دیگری نیز دارد. خواص دیگر این 
ادویه به شرح زیر می باشد:

خمیر تهیه شده با کمی شیر و پودر جوز هندی را روی جوش های پوستی بمالید. 
 برای بهبود بخشیدن به سیستم گوارشی کمی پودر جوز هندی را روی صبحانه خود بپاشید.

 خوردن یک لیوان شیر ولرم با کمی جوز هندی خواب راحتی ایجاد می کند.
 روغن جوز هندی را روی لثه بمالید تا از دندان و لثه درد تسکین پیدا کنید.
روغن جوز هندی را روی لثه بمالید تا از دندان و لثه درد تسکین پیدا کنید.

جوز هندی و رفع لکه های جوش صورتکاهش اشتها با مولتی ویتامین طبیعی

۹ دی مصادف است با سالروز حضور عاشورایی مردم حماسه 
ساز و والیتمدار ایران اسالمی در راهپیمایی ۹ دی ماه ۱۳۸۸ 
که نقطه عطفی در تاریخ انقالب و برگ زرّین دیگری در 

افتخارات مردم ایران محسوب می شود.
حماسه ۹ دی ، نماد عّزت، استقالل و بصیرت مردمی است 
که تا پای جان برای حفظ اصول اسالم و آرمان های انقالب 
ایستاده اند و با صدای رسا اعالم کردند که اگر دشمن در 

برابر دین آنها بایستد در برابرتمام دنیای آنها خواهند ایستاد.
روز نهم دی ماه در تاریخ انقالب اسالمی با عنوان روز 
»بصیرت« تبدیل به یوم ا... و ماندگار گردید. در این روز 

ماندگار و تاریخی ملت همیشه در صحنه ایران اسالمی، 
حماسه ای دیگر آفرید و دشمنان خدا و دینش را مأیوس و 
ناامید ساخت و قلب امام زمان )عج( و نایب بر حقش حضرت 

آیت ا...  العظمی خامنه ای)دامت برکاته( را شاد کرد.
می توان گفت نهم دی، روز غلبه جنود الهی بر جنود 
شیطان است. روز خروش ملت ایران و آشکار ساختن خشم 
 مقدس در برابر اهانت ها و حرمت شکنی های عده ای 
غافل و یا مزدور وابسته به اجانب نسبت به مقدسات در روز 

عاشورای حسینی است. 
روز نهم دی در واقع روز نه گفتن ملت ایران به سران فتنه 

و آری گفتن به نظام اسالمی و بیعت مجدد مردم با آرمان 
های واالی حضرت امام خمینی)ره( و رهبر فرزانه انقالب 
اسالمی است. مردم در این روز، تیر خالص را به سران فتنه 
شلیک و پشت پیکر نامبارک فتنه را به خاک مالیدند. در روز 
نهم دی ماه ۱۳۸۸، مشروعیت سیاسی نظام اسالمی ایران 
بار دیگر با حضور خودجوش ده ها میلیونی مردم در تهران و 
تمامی شهرهای دیگر کشور به جهانیان اعالم گردید. نهم 
دی، روزی است که مردم ایران نشان دادند دشمنان خود و 
انقالب خود را به خوبی می شناسند و هرگز فریب حیله ها و 

نیرنگ های آنان را نمی خورند.

۹ دی ، روز بصیرت و میثاق امت با والیت 

آیات روز

و کسانی که پس از ستمدیدگی در راه خدا هجرت کرده  اند در این دنیا جای نیکویی به آنان می  
دهیم و اگر بدانند قطعا پاداش آخرت بزرگتر خواهد بود. )سوره نحل/آیه ۴۱(

سخن روز

برای آنکه همواره دوستان مان را نگاه داریم بهتر است همواره فاصله و بازه ای میان خود و آنها 
داشته باشیم. )ارد بزرگ(
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جدول ۴۵۳۱                        

افقي: ۱- مکاني با جاذبه هاي 
شهرستان  حومه  گردشگري 
پایتخت  نافع 2-     - فیروزکوه 
مردم  زبان   - واحد    - مالت 
-از  فرماندهان    -۳ پاکستان 
نهنگ ۴-  گلستان-   شهرهاي 
مظهر الغري-  میانه بدن - نفي 
عربي -  نکوهش ۵- از صنایع 
حرف   - دین  ستون   - شعري 
فاصله 6-  همراه اسطرالب - از 
تقسیم متر بر زمان به دست مي 
آید -شهر ساحلي 7-  قاره زرد 
 -۸ سر  پشت   - خداشناس    -
فضانورد  سگ   - صندوقخانه 
- کالم تعلیل ۹-  آزاد-  بسد-  
زمزمه کردن ۱۰- سمبل-  تازه 
راه افتاده - از کوههاي مهم کشور 
۱۱-  زیر موس رایانه  -حشره 
نرسیده  به حد مطلوب  سمي - 
دانه   - دور  راه  تلفن  ۱2-  خط 
گیري  اندازه  مقیاس   - خوشبو 
- میوه  ۱۳-  نیمسال تحصیلي-  
اولین سبک ادبي - هرگز نشود 
نوعی   - یاریگر  و  همراه    -۱۴
گاز - رماني از رضا امیرخاني ۱۵-  

تارنما - نام قدیم قندهار

چنین   - قناعت   -۱ عمودي: 
نماید مرد را -  دورنما  2- معروف 
و مشهور -  ریگ نرم-  از شهرهاي 
فارس ۳- دروازه بان-  رودخانه اي 
در استان گلستان-  یکي از دو برادر 
بنیانگذار شهر رم ۴- پرده دري-  
ضمیر خارجي - لوله گوارشي-  راه 
نرفته ۵-  گشاده-  مثل ماه - اموال 
باقیمانده از متوفي6- حمله کننده - 
به شیوه اشراف - آسمون جل 7- 
سلطان جنگل  - صعود پیامبر به 
آسمان - زبان کوچک ۸-  صادق 

نامهاي قرآن -   از  و صمیمي - 
زبان عربي ۹- حرکت و جنبش - 
حال  شهري در آلمان ۱۰-  سنگ 
چاقو تیزکني - پایه و اساس-  ساقه 
قارچ  ۱۱- منسوب به یمن - قله 
- واحد سطح ۱2-  مادر لر-  لقب 
تباهی-  شهر گدایان  اروپایي-  
۱۳- فال نیک  کشوري در قاره 
سیاه  - ماده منفجره کار گذاشتني 
۱۴- پشیماني-  مکار-  الزم ۱۵- 
نام قدیم شهر مالیر - نام یکي از 

سرداران بزرگ کورش
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موفقیت و انرژی

 توصیه ها

مهارت های ادراکی  تجسمی با موسیقی

بین  رابطه منطقی  محققان معتقدند که یک 
در  او  توانایی  و  کودک  به  موسیقی  آموزش 
زمینه مهارت های ادراکی و تجسمی آن ها وجود 
دارد. به این معنی که درک موسیقی به کودکان 
کمک می کند تا عناصر مختلفی را باید در کنار 
هم قرار دهند را تجسم کنند مثل کاری که برای 
حل یک مسئله ریاضی به صورت ذهنی انجام 
می دهند. آموزش موسیقی به کودک به مرور 
زمان مهارت های ادراکی و تجسمی را افزایش 
دهد. این مهارت ها در حل مسائل چند مجهولی 
مهندسی،  معماری،  به  مربوط  مسائل  مثل 
ریاضیات، هنر، بازی و مخصوصا کار با کامپیوتر 

به کار می آیند.

رسیدن به شادکامی پایدار

انسان ها می توانند تغییرات طوالنی مدتی در 
سطح شادکامی خود فراهم آورند. با به کارگیری 
مانند تشکر کردن،  ارادی خاص  فعالیت های 
تجسم کردن بهترین خود ممکن در آینده و انجام 
اعمال نیک، شادکامی انسان ها برای هفته ها و 

حتی ماه های متمادی افزایش می یابد.
زمانی که این فعالیت ها به طور کامل و مداوم 
انجام می پذیرند )منظور این است که فعالیت در 
زمان مقرر، متنوع و متناسب با فعالیت فرد باشد(، 
باعث تغییر در نحوه اندیشیدن و عمل کردن انسان 

ها در زندگی روزانه شان می شود.
شاید شگفت آور به نظر برسد، اما پیشنهاد ما 
نیازمند  ماندگار،  شادکامی  حفظ  که  است  این 
تجدیدنظری همه جانبه در شرایط زندگی نیست، 
بلکه نیازمند بازسازی همیشگی و پرزحمت رفتارها 
و اندیشه های روزانه است. در مجموع پژوهش 
های جدید نشان داده اند که مسیر دست یافتن 
به شادکامی از آنچه انسان ها بدان باور دارند، بسیار 
نزدیک تر است.“آرگایل” که از صاحب نظران روان 
شناسی مثبت گراست، تاکید می کند که شادکامی، 
تنها در سایه شادی ها و لذت های آنی به دست 
نمی آید و نیازمند داشتن احساس رضامندی و 
فقدان عواطف منفی است. شادکامی به شادی ها 
و لذت های آنی نیاز فوری دارد، به شرطی که پی 
آمد منفی نداشته باشد. آنی بودن این گونه لذت ها 
سبب منفی شدن آنها نیست، بلکه منفی بودن آنها 
به سبب پی آمدهای منفی آنان است. از این رو، در 
شادکامی از آن دسته شادی هایی که پی آمد منفی 
ندارند، استفاده می شود، هرچند لحظه ای باشند.«
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کاری- با توجه به برودت هوا و استفاده از 
وسایل گرمایشی در نیمه دوم هر سال، آمار 
تلفات مسمومیت با گاز منواکسید کربن در این 
مدت با رشد قابل توجهی نسبت به نیمه اول 
سال همراه است؛ بر اساس گزارش  اورژانس 
۱۱۵ در نیمه دوم سال گذشته بیشترین آمار 
تلفات گازگرفتگی در دی ماه و پس از آن 
در بهمن ماه به ثبت رسیده است. البته گاز 
مونوکسید کربن پاییز ا مسال در استان کار 87 
را نفربه بیمارستان رساند.  رئیس مرکز مدیریت 
حوادث و فوریت های پزشکی خراسان جنوبی 
گفت:: در 8 ماهه امسال فوتی های براثر گاز 
گرفتگی در استان رخ داده است. دکتر حسینی 
با بیان اینکه در پاییز امسال تعداد 87 نفر بر 
اثر نشت گاز و گاز گرفتگی به بیمارستانهای 
استان انتقال یافته اند افزود: برخی از مصدومین 
با احیا و سی پی ار نجات یافتند اما تعدادی از 
آنها به دلیل اینکه دیر رسیده اند فوت کرده اند. 
که البته در این مورد نباید به آمار و اطالعاتی 
که در فضای مجازی و خبرگزاری های نامعتبر 

داده می شود اعتماد کرد.

فرهنگ سازی مصرف بهینه گاز
وی در پاسخ به این سوال که تعداد فوتی 

ها نسبت به سال گذشته افزایش یا کاهش 
یافته است گفت: چون بیشتر فوتی های گاز 
گرفتگی در زمستان رخ می دهد اکنون نمی 
توان نسبت را به سال گذشته مقایسه کرد اما 
قطعا با فرهنگ سازی مصرف بهینه می توان 
آن را کاهش داد. وی عنوان کرد: آبگرمکن، 
موتورخانه و شومینه نیز از دیگر وسایلی است 
که باالترین آمارهای مسمومیت را به خود 
اختصاص می دهند. رئیس مرکز مدیریت 
حوادث و فوریت های پزشکی خراسان جنوبی 
با بیان اینکه  سوختن ناقص گاز و تجمع 
گازهای مسموم کننده و کمبود اکسیژن سبب 
گاز گرفتگی آنها می شود، افزود: تقریبا  7۰ 
درصد حوادث گازگرفتگی مربوط به نصب 

غلط دودکش دارد.

بخاری مستعمل ، ممنوع
زیست  محیط  و  بهداشت  ایمنی  رئیس 
شرکت گاز خراسان جنوبی نیز  درباره  نکات 
ایمنی در زمینه مونواکسید کربن گفت: اگر 
رنگ شعله  بخاری آبی نباشد، ممکن است 
هوای کافی به بخاری نرسیده و تولید گاز 
مونواکسید کربن نماید.هاشم اکبری مقدم 
گازی  کربن  منواکسید  گاز  اینکه  بیان  با 

بدون رنگ و بو است، یادآور شد:  استفاده 
از آبگرمکن یا بخاری های مستعمل یا دارای 
نقص فنی و فاقد دودکش یا دارای دودکش 
بدون عملکرد مناسب در منزل بیشترین موارد 
ابتال به مسمومیت را تشکیل می دهند،وی  
با بیان اینکه  دقت کنید کالهک دودکش 
غیر  در  افزود:  باشد،    H نوع از  باید حتما 
اینصورت ممکن است وسیله گازسوز تولید 
گاز مونواکسید کربن نماید. وی یادآور شد:  
قرار دادن انتهای دودکش داخل سطل آب 
مساوی با  انتشار گاز مونواکسید کربن است. 

فاصله   ایمن دودکش از پشت بام
وی با تاکید بر اینکه فراموش نکنید از وسایل 
گازسوز و گرمایشی بدون دودکش نباید استفاده 
کرد، ادامه داد: دودکشهای  باالی پشت بام باید 
داراي کالهک مخصوص باشند و حداقل 7۵ 

سانتي متر از سطح پشت بام باالتر باشند 
وی اظهار کرد: اتومبیل را در پارکینگ دربسته 
به مدت طوالنی روشن نگه ندارید و نحوه 
استفاده از وسایل گرمازا را بر اساس اقتضای 
سن فرزندان،  به آنها بیاموزید.رئیس ایمنی 
بهداشت ومحیط زیست شرکت گاز خراسان 

جنوبی با بیان اینکه  هر وسیله گازسوز باید یک 
دودکش مجزا و مخصوص بخود داشته باشد 
، افزود:  حداقل یک متر از کف پشت بام باال 
و اطراف آن یک متر باز باشد.وی با بیان اینکه 
مونوکسیدکربن را قاتل خاموش می نامند، 
متاسفانه چون این گاز بی رنگ و بی بود است 
شما متوجه حضور آن در بدن خود نمی شود.

وی خاطر نشان کرد:.اما شما با دانستن عالیم 
آن مي توانید از مسمومیت با این گاز پیشگیري 
کرده و جان خود و خانواده خود را نجات دهید.

عالئم مسمومیت با گاز
هاشم اکبری مقدم ضمن اشاره به عالئم 
شکم  سردرد،  چون  سرماخوردگی  شبیه 
درد، سرفه  خشک، افزود: اگر این عالئم را 
داشتید حتما به پزشک و بیمارستان مراجعه 
سالمندان،  کرد:  نشان  خاطر  وی  کنید. 
کودکان، زنان حامله بیشتر در معرض خطر 
مسمویت با این گاز هستند.  وی با بیان اینکه 
اولین و مهمترین اقدام برای نجات فردی که 
دچار مسمومیت با مونوکسید کربن  رساندن 
به فرد است، سریع  تازه  اکسیژن و هوای 
پنجره ها را باز کرد تا هوای تازه به اتاق وارد 

شود و فرد مسموم را از محل خارج نمایید.
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بزرگداشت »۹ دی« در ۳۰ نقطه خراسان جنوبی

 صداوسیما- مراسم بزرگداشت ۹ دی ، روز بصیرت و میثاق امت با والیت در ۳۰ نقطه استان برگزار می شود. رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی گفت : این مراسم امسال در دهمین سالگرد این حماسه با شعار
” ۹ دی ، مظهر بصیرت و والیت مداری و عبور از فتنه ها “ برگزار می شود. حجت االسالم مالیی افزود : این مراسم امروز با حضور مردم والیت مدار و همیشه در صحنه برگزار خواهد شد. وی گفت : در مرکز استان 

، این مراسم از ساعت ۹:۳۰ در مسجد امام حسین )ع( آغاز  می شود و راهپیمایی در مسیر خیابان شهید تیمورپور ادامه خواهد داشت و حجت االسالم شیرازی، نماینده ولی فقیه در سپاه قدس سخنرانی خواهد کرد.

*مدیرکل بهزیستی  گفت: برای ۱۲۰ 
خانوار زیر پوشش بهزیستی، ساخت 

مسکن مقاوم در دست اقدام است.
*کتاب »بینش مذهبی و پدیده های 
و  حسینه ها  معرفی  به  جغرافیایی« 

تکایای تاریخی استان  پرداخته است.
*اعضای هیئت علمی دانشکده ادبیات 
 ۴ ، بیرجند  دانشگاه  انسانی  علوم  و 

عنوان کتاب منتشر کردند.
*رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری 
اجرای  برای  امسال  گفت:  سرایان 
شهرستان  در  بیابانزدایی  طرح های 

سرایان ۲ میلیارد تومان مصوب شد.
* از ابتدای سال تاکنون ۲ هزار و ۲۱۰ 
نفر از روستائیان استان از مهارت های 

فنی و حرفه ای بهره مند شدند.

خبر کوتاه

 »مرگ آب« در نگارخانه بیرجند 

با موضوع  آثار سرامیکی  نمایشگاه  کاری - 
“مرگ آب” در نگارخانه شهرداری بیرجند با 
همکاری شورای راهبری مدیریت سبز دانشگاه 

دانشگاه  هنر  دانشکده  همکاری  با  بیرجند 
افتتاح شد. مدرس دانشگاه و طراح  بیرجند  
آثار  عنوان می کند: در این نمایشگاه بیش از 
۳۵ اثر سرامیکی  طراحی و قالب گیری  شده 
است. کاظم ابراهیمی با اشاره به اینکه در  بیشتر 
آثار  از رنگ مشکی  استفاده شده تا به موضوع 
“مرگ  نمایشگاه  افزود:  باشد،  نزدیک  مرگ 
آب” تا ۱۳ دی صبح ها از ساعت ۹ تا ۱۲ و 
عصر ها از ساعت ۱۶ تا ۲۰  برای بازید عموم 
دایر است. بارانی ،رئیس دانشکده هنر  نیز در 
حاشیه این نمایشگاه تاکید کرد: توجه به مایع 
حیاتی یعنی آب با آثار سرامیکی پیام جدیدی 
است که هنرمندانه با استفاده از تکنیک های 
معاون  است.  نمایش گذاشته شده  به  سفال 
صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع 
دستی و گردشگری استان خراسان جنوبی هم 
با عنوان کرد: هر کدام از تابلوهای سرامیکی در 
این نمایشگاه  بیانگر یک اندیشه، قصه  و اهمیت 
به مساله آب  و خشکسالی  است. حسین عباس 
زاده ادامه داد: این نمایشگاه با ایده های جدید و 
متفاوت و طراحی با سرامیک   اهمیت آبادانی و 

رهایی از اسراف را به مخاطب منتقل می کند.

تجلیل از ۹4 نخبه ایثار گر

ملی  بنیاد  رئیس  زاده،  احمدی  صداوسیما- 
نخبگان در مراسم تجلیل از ۹۴ نخبه ایثارگر 
استان گفت: نخبگان اصلی ما شهدا هستند، 
جایزه شهید  نام  به  را   نخبگانه  هسته های 
احمدی روشن تعریف کردیم. حجت االسالم 
عزیزی، مدیرکل بنیاد شهید و ایثارگران استان 
هم در این مراسم گفت: امروز افتخار تجلیل از 
۹۴ نفر از ایثارگران نخبه را داریم و این افراد 
ایثارگر و خانواده های محترم شهدا در تالیف 
کتب و پژوهش های مختلف تالش کرده و در 
کشور و رشد علمی کشور سرآمد هستند. خوش 
خبر، معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار 
نیز از نخبگان خواست با توجه به نزدیک شدن 
مردم  عمومی،  افکار  هدایت  با  انتخابات،  به 
آباد  ایرانی  ساختن  و  اصلح  انتخاب  برای  را 
تشویق کنند.  در این مراسم ده نخبه ایثارگر 

به نمایندگی از ۹۴ نخبه استان تجلیل شدند

نماینده ولی فقیه در استان:

  4۰سال آزمون و خطا کافی است 
گروه خبر- نماینده ولی فقیه در خراسان 
اعضای  با  اش  ماهانه  دیدار  در  جنوبی 
مستقل  دانشجویان  اسالمی  انجمن 
دانشگاه بیرجند، توصیه هایی برای بصیرت 
افزایی در جریان انتخابات پیش رو کرد و 
خطاب به اعضای حاضر در جلسه گفت: 
چهل سال آزمون خطا کافی است و دیگر 
نباید به دنبال حزب، گروه، روزنامه، عوامل 
فریب، مکر، حیله و تبلیغات دروغ برویم، 
لذا امید است که بتوانید در این رسالت خود 
یک  شیرینی  مردم  و  کنید  وظیفه  انجام 

انتخابات با بصیرت را بچشند.
حجت االسالم عبادی افزود: بصیرت افزایی 
در خصوص انتخابات مجلس باید به صورت 
جهادی صورت گیرد و افرادی که آگاه هستند 
کمک کنند تا نفع و ضرر احتمالی برای مردم 
رسانده  ملت  همه ی  به  آگاهی  این  و  باز 
شود. به گزارش روابط عمومی دفتر نماینده 
ولی فقیه در خراسان جنوبی، وی  ضمن 
بزرگداشت یوم ا... ۹ دی روز بصیرت و بیعت 
امت با امامت، اظهار کرد: دانشجوی متعهد،  
موذن  که  همانگونه  است،  جامعه  موذن 
اذان می گوید و جامعه به نماز می ایستد، 
است،  جامعه  واجبات  جزء  که  مسائلی  در 

دانشجوی متعهد حرفی برای گفتن دارد.
امام جمعه بیرجند در ادامه به نقش برخی 
در  متاسفانه  بیان کرد:  و  اشاره  از خواص 
 خیلی از زمان ها، سکوت ها کارها را خراب 
می کند. وی در ادامه به انتقادات تشکل 
های دانشجویی و صاحب نظران به ساختار 
بودجه سال ۹۹ اشاره کرد و گفت: متاسفانه 
از شخصیت های آگاه در  اینکه برخی  با 
کمیسیون تلفیق نسبت به وضعیت بودجه 
مرحله  بودجه  اما  زدند،  فریاد  آینده  سال 
کمیسیون تلفیق را پشت سر گذاشت و به 

صحن علنی مجلس خواهد رفت.

دام هایی که برای جامعه 
ایجاد مزاحمت می کند

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی ادامه 

داد: ما به هر مقداری که امکان دارد تذکر 
خواهیم داد و در حال حاضر نیز می توانیم 
مجمع  به  را  دانشجویان  شما  پیام های 
جنوبی  خراسان  شریف  مردم  نمایندگان 
در مجلس شورای اسالمی ابالغ کنیم تا 
بودجه سال ۹۹ را مورد ارزیابی قرار دهند و 

اشکاالت را بازگو کنند، زیرا بخشی از آن، 
دام هایی است که حداقل اگر هیچ کار نکند 

برای جامعه ایجاد زحمت و اذیت می کند.
حجت االسالم عبادی خاطر نشان کرد: به 
صورت ریشه ای اگر بخواهیم این مسئله را 
مورد ارزیابی قرار دهیم باید بدانیم که عالج 
معیارها و مالک  این قضیه همان  اصلی 
هایی می باشد که زیرساخت مجلسی است 

که وکیل الدوله نباشد.

دیگر نمی توان به این
 نمایندگان اعتماد کرد

وی تصریح کرد: نمایندگان چه بودجه را 
تصویب کنند و چه نکنند، دیگر نه عمری از 
این مجلس باقی است و نه می توان به این 
نمایندگان اعتماد کرد، چون تجربه ی خود 
را در این ۴ سال داده اند. امام جمعه بیرجند 
با بیان اینکه یکی از مهمترین زمان هایی 
که بصیرت مورد نیاز است، همین انتخابات 

است، گفت: باید معیارها و مالک ها، در این 
فرصت باقی مانده تا تأسیس مجلس جدید، 
االسالم  حجت  شود.  بازگو  مردم  برای 
عبادی در بخش دیگری از سخنان خود به 
جریان فتنه سال 88 اشاره کرد و اظهار کرد: 
در سال 88، آسیب هایی به کشور وارد شد 

و برخی ها شیرینی حضور مردم در انتخابات 
را تلخ و به مردم خیانت کردند، اما در طول 
را  دی  که ۹  شد  حاصل  بصیرتی  ماه   8
آفرید که البته این مدت قانع کننده نیست، 
بلکه قانع کننده آن زمانی خواهد بود که تا 
دشمن می خواهد اراده فتنه کند، ما آخرش 

را بدانیم و بر دهان دشمن، سیلی بزنیم.

سال 88 مردم پس از 8 ماه حساب 
شان را از افراد عوضی جدا کردند

وی افزود: اگر در سال 88، هشت ماه طول 
کشید تا مردم حسابشان را از افراد عوضی جدا 
کردند، اما در فتنه ۹۶، این مدت به 8 روز و در 
فتنه ۹8 به دو روز کاهش پیدا کرد. نماینده 
اینکه بصیرت هرجا  با اشاره به  ولی فقیه 
باشد ارزش دارد، گفت: به برکت جمهوری 
اسالمی و بر خالف حکومت های استبدادی 
و وراثتی که گاه پنجاه سال طول می کشد تا 
یک عنصر بی خاصیتی چون ناصرالدین شاه 

حکومت کند، اکنون هر چهار سال، اختیارات 
به دست خود مردم بر می گردد.

حجت االسالم عبادی اضافه کرد: امروز 
وقت آن است تا معیارها و مالک ها بیان 
شود تا نماینده و نمایندگانی که شایستگی 
معرفی  کنند،  حفظ  را  مردم  امانت  دارند 

به  بصیرت  مردم  اگر  گفت:  وی  شوند. 
خرج دهند و ما دارای مجلسی شویم که 
نمایندگان مردم باشند، قطعا جبران خیلی 
جمعه  امام  کرد.  خواهند  را  ها  آسیب  از 
بیرجند افزود: دولت باید در ریل مجلس 
نه  کند  حرکت  هستند  مردم  نماینده  که 

اینکه سر خود دست به هر کاری بزند.
اینکه  بر  تأکید  با  عبادی  االسالم  حجت 
دولت باید طبق قانون و مصوبات مجلس 
حرکت کند، ادامه داد: مجلس همچنین دارای 
قدرت نظارت و استیضاح است و از قدرت 
تذکر خود نیز می تواند در جهت نگه داشتن 
دولت به صورت لحظه به لحظه بر آنچه که 
منافع واقعی مردم است، استفاده کند. وی 
خاطر نشان کرد: بصیرت افزایی در خصوص 
جهادی  صورت  به  باید  مجلس  انتخابات 
صورت گیرد و افرادی که آگاه هستند کمک 
کنند تا نفع و ضرر احتمالی برای مردم باز و این 

آگاهی به همه ی ملت رسانده شود.

گاهی غوغا ساالری ها مردم را گول 
می زند و شبهه ایجاد می کند

نماینده ولی فقیه با اشاره به اینکه مردم ما 
مردمی رنج دیده هستند، مطرح کرد: مردم 
گاهی  اما  هستند،  پاکی  نیت های  دارای 
غوغاساالری ها، آن ها را گول می زند و برای 

آنها شبهه ایجاد می کند.
باید  کرد:  تصریح  عبادی  االسالم  حجت 
را  مسائل  دانشگاه  و  در حوزه  که  افرادی 
می دانند به مردم کمک کنند تا انتخابات 
نظام  ی  شایسته  انتخابات  مجلس، 
ابراز  وی  باشد.  ایران  اسالمی  جمهوری 
کرد: چهل سال آزمون خطا کافی است و 
دیگر نباید به دنبال حزب، گروه، روزنامه، 
عوامل فریب، مکر، حیله و تبلیغات دروغ 
این  در  بتوانید  که  است  امید  لذا  برویم، 
مردم  و  کنید  وظیفه  انجام  خود  رسالت 
شیرینی یک انتخابات با بصیرت را بچشند.

امام جمعه بیرجند بیان کرد: خیلی ها بر 
اساس فریب، مردم با صداقت ما را گول 
می زنند لذا امیدواریم که دیگر شاهد صحنه 
های تلخ نباشیم. حجت االسالم عبادی در 
ادامه با اشاره به اینکه شخصیت افراد، مولود 
همنشینی ها است، به آیه ای از قرآن کریم 
اشاره کرد  وگفت: در روز قیامت برخی ها 
و  گزند  می  را  دستشان  پشت  حسرت   با 
ها  فالنی  با  ما  کاش  ای  که  گویند  می 
نشست و برخاست نمی کردیم. وی ادامه 
داد: اگر آیت ا... مطهری، مطهری می شود 
به این جهت است که با نیکان، علما، انسان 
های بصیر و با ایمان هم نشین و همچنین 
پای درس آیت ا... بروجردی، طباطبایی و 

حضرت امام خمینی)ره( نشسته اند.
امام  از  نماینده ولی فقیه گفت: در روایتی 
به  را  کسانی   “ که  است  آمده  صادق)ع( 
همنشینی بگیرید که سه نشانی دارند، اول 
داشته  خداپسندانه  ظاهر  آنها  ظاهر  اینکه 
باشد و شما را به یاد خدا اندازد، دوم اینکه 
صحبتشان بر دانش شما بیفزاید و سوم اینکه 

عملشان شما را به شوق آخرت اندازد.”
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مشارکت حداکثری نخستین 
شاخص انتخابات مطلوب است

ایرنا - کارشناس جریان شناسی سیاسی گفت: 
نخستین شاخص انتخابات مطلوب، مشارکت 
حداکثری و گسترده ملت است هرچند انتخاب 
اصلح هم اهمیت زیادی دارد. سعیدی در نشست 
فعاالن فضای مجازی بسیجی اظهار کرد: این 
موضوع در انتخابات به قدری مهم بوده که مقام 
معظم رهبری با صراحت اعالم می فرمایند من 
بارها گفته ام که اصل حضور مردم در انتخابات 
حتی از انتخاب اصلح هم مهم تر است اگرچه 

انتخاب اصلح هم بسیار اهمیت دارد. 

آغا ز عملیات احداث راهدارخانه 
بین راهی در شهر ارسک 

غالمی- خیری، رئیس اداره راهداری و حمل 
و نقل جاده ای بشرویه از شروع عملیات احداث 
راهدارخانه در شهر ارسک خبر داد. وی افزود: 
نظر به اهمیت محور بشرویه- دیهوک و عدم 
وجود راهدارخانه بین راهی در این مسیر و 
در جهت ایجاد فضای ارائه خدمات ضروری 
ارسک  راهدارخانه  احداث  راهها  کاربران  به 
انتخاب  با  ان  اجرایی  عملیات  و  تصویب 

پیمانکار از محل اعتبارات ملی آغاز گردید.

 2 سال زمان برای رفاه» درحی« ها 

استاندار خراسان جنوبی گفت: تمام تالش ها 
بر این است که تا دو سال آینده، شرایط خوبی 
برای رفاه مردم در بخش درح سربیشه ایجاد 
شود. به گزارش صداوسیما، معتمدیان در جلسه 
هماهنگی، تشریح و تعیین وظایف دستگاه های 

اجرایی در سند توسعه بخش درح، از مدیران 
خواست فرصت پیش آمده را غنیمت  بشمرند. 
وی با تعیین بازه زمانی ده روزه برای مدیران 
افزود: مدیران در این ده روز برنامه های خود 
را برای توسعه بخش درح جمع بندی و ارائه 
کنند. وی با بیان اینکه نتیجه نهایی این جمع 
بندی ها را در قالب طرح توسعه بخش درح برای 
پیگیری در تهران در دستور کار قرار می دهیم 
گفت: اکنون که همه توجه ها به سمت درح 
جلب شده باید از این فرصت استفاده کنیم تا 
درح از محرومیت خارج شود. معتمدیان با اشاره 
به اینکه درح با وجود استعداد های فراوانی که 
دارد افزود: با استفاده از ظرفیت های موجود، 
می توانیم ضمن ایجاد اشتغال پایدار به ماندگاری 
مردم در منطقه کمک کنیم. معتمدیان از همه 
مدیران خواست برای ارائه طرح های توسعه ای 
متناسب با ظرفیت های بخش، پای کار بیایند. 

ندامتگاهی که زندانیان 
را کارآفرین می کند

گفت:  استان  زندان های  مدیرکل  تسنیم- 
تاکنون  شترمرغ  مجتمع  تأسیس  ابتدای  از 
۳۰ تن گوشت، ۵ هزار و ۵۰۰ قطعه جوجه 
شترمرغ به واحدهای تولیدی استان فروخته 
شد. هاشمی عنوان کرد: در حال حاضر زنجیره 
از تولید تخم مرغ تا فروش محصوالت فراهم 
است و تالش می شود در سال آینده با استقرار 
واحد بسته بندی در این مجتمع اقدام شود. 
رئیس کل دادگستری استان نیز در حاشیه 
بازدید از کارگاه های اشتغال در جوار زندان های 
استان اظهار کرد: امکانات و خدماتی که در 
فعالیت های  از  اعم  می گیرد  انجام  زندان 
فرهنگی، ورزشی، اشتغال و حرفه آموزی و 
پزشکی بسیار خوب و مطلوب به زندانیان ارائه 
می شود. حجت االسالم حمیدی افزود: مزرعه 
پرورش شترمرغ و کشاورزی و گلخانه عالوه 
بر اینکه تامین نیاز خانواده های زندانیان در این 

مجتمع ها انجام می شود درآمدزایی هم دارد.

“ لوح جهانی خراشاد” 
رونمایی می شود

گفت:  جنوبی  خراسان  استاندار  غالمی- 
همزمان با سفر وزیر میراث فرهنگی، صنایع 
خراشاد”  جهانی  گردشگری،”لوح  و  دستی 
رونمایی می شود.  معتمدیان با بیان این مطلب 
از سفر دو روزه دکتر مونسان به استان خبر داد. 
به گفته وی ، نمایندگان شورای جهانی صنایع 
دستی نیز در این مراسم حضور خواهند داشت. 
وزیر  سفر  جریان  در  کرد:  تصریح  استاندار  
میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، 
درخصوص تخصیص اعتبارات ویژه، تسهیالت 
ارزان قیمت، برنامه های حمایتی از هنرمندان 

و صنعتگران این حوزه و... رایزنی خواهد شد.

پاییز امسال برخی مسمومیت های ناشی از گازگرفتگی در استان به احیاء و سی پی آر کشید
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امام رضا علیه السالم فرمودند:

َمن حاَسَب نَفَسُه َربََح َوَمن َغَفَل َعنَها َخِسر
آن کسى که نفسش را محاسبه کند، سود برده است و آن کسى که از محاسبه نفس غافل بماند، 

زیان دیده است.
(بحار األنوار، ج 78، ص 352، باب 26، ح 9)
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مدیر کل ورزش و جوانان در گفتگو با آوا از دو رویداد 
بزرگ ورزشى در استان گزارش هایى ارائه داد. عزیزى با 
اشاره به  رقابت 1094 ورزشکار در قالب 133 تیم در رقابت 
هاى ورزشى کارکنان دستگاه هاى اجرایى خراسان جنوبى 
گفت: این دوره از مسابقات با هدف عمومى کردن ورزش  
میان شاغالن و با شعار «کارمند فعال- ایران فعال» برگزار 
مى شود. وى افزود: نگاه وزارت ورزش و جوانان، عمومى 
کردن ورزش بین مجموعه کارکنان دستگاه هاى اجرایى 
است و هدف از برگزارى مسابقات ورزشى ویژه کارمندان 

دستگاه هاى اجرایى، ارتقاء و تقویت سطح سالمت، نشاط 
و شادابى این قشر است، چرا که معتقدیم هر قدر کارکنان 
دستگاه هاى اجرایى شاداب تر و بانشاط تر باشند ، در روند 
پیشرفت امور به سوى هدفمندى تعهدات دستگاه ها، 
نزدیکتر خواهیم شد. وى با اشاره به حضور 133 تیم 
ورزشى در این دوره از مسابقات گفت: از این تعداد 66 تیم 
مربوط به بانوان و جمعیتى بالغ بر413 نفر و 67 تیم حدود 
681 نفر مربوط به آقایان هستند. مدیرکل ورزش و جوانان 
خاطر نشان کرد:شرکت کنندگان در هشت رشته ورزشى 

شامل فوتسال، والیبال، تنیس روى میز، دارت، بدمینتون، 
طناب کشى، آمادگى جسمانى و شنا با یکدیگر به رقابت 
خواهند پرداخت و ورزشکاران منتخب این دوره از رقابت ها 
به مسابقات قهرمانى کشور که بهمن ماه امسال برگزار 

مى شود، اعزام خواهند شد.
تیم هاى رقیب معرفى شدند

به  اشاره  با  جنوبى  خراسان  جوانان  و  ورزش  مدیرکل 
انجام  قرعه کشى مسابقات فوتسال کارکنان دستگاه 
هاى اجرایى خراسان جنوبى گفت:  قرعه کشى مسابقات 
فوتسال کارکنان دستگاه هاى اجرایى خراسان جنوبى 
برگزار شد که بر اساس آن 24 تیم شرکت کننده در 
تیمى  در 6 گروه 4  دولت  کارکنان  فوتسال  مسابقات 
به رقابت مى پردازند. حسن عزیزى افزود: قرعه کشى 
مسابقات فوتسال کارکنان دستگاه هاى اجرایى خراسان 
جنوبى با حضور سرپرستان تیم ها برگزار شد. در ابتداى 
مسابقات شیوه نامه برگزارى مسابقات براى سرپرستان تیم 
ها تشریح شد. وى گروه هاى انتخاب شده را به شرح 

ذیل اعالم کرد:
 گروه یک: فرودگاه بین المللى شهید کاوه، آموزش و 

پرورش، شرکت گاز، مخابرات
زندان ها، ورزش و  اداره کل  بانک ملت،   گروه دو: 

جوانان، منابع طبیعى
 گروه سه: جهاد کشاورزى، استاندارى، تامین اجتماعى، 

بانک کشاورزى
گروه چهار: صدا و سیما، گمرك، ثبت اسناد و امالك، 
اداره کل امور مالیاتى گروه پنج: مدیریت و برنامه ریزى، 
صنعت، معدن و تجارت، دانشگاه پیام نور، دادگسترى 

گروه شش: آب منطقه اى، بهزیستى، دانشگاه بیرجند، 
دامپزشکى، گالرى. وى افزود: بر اساس این گروه بندى 
مسابقات انجام خواهد شد. عزیزى ادامه داد: مسابقات 
والیبال کارکنان دولت با حضور 14 تیم از شنبه 14 دى ماه 
در ورزشگاه حجاب بیرجند برگزار خواهد شد. وى ادامه داد: 
این مسابقات به صورت دوره اى و در چهار گروه به مدت 
20 روز انجام خواهد شد. به گفته وى بعد از این رقابت ها 
مسابقات خواهران با حضور 7 تیم برگزار مى شود. الزم به 
ذکر است،برگزیدگان این مسابقات به رقابت هاى کشورى 

اعزام خواهند شد.
رویداد بزرگ براى اسکواش

مدیر کل ورزش و جوانان خراسان جنوبى در ادامه به 
اشاره کرد.   بیرجند  رویداد مهم مسابقات اسکواش در 
عزیزى گفت: با محوریت این موضوع دیدارى با رئیس 
هیئت اسکواش استان و مسئوالن کمیته هاى برگزارى 
مسابقات بین المللى اسکواش بیرجند، جونیور و معاون 
سیاسى،امنیتى، اجتماعى استاندارى انجام شد. عزیزى 
میزبان  ماه،  اسفند  استان خراسان جنوبى  کرد:  اعالم 
بزرگترین رویداد ورزشى بین المللى است و در این دوره 
از مسابقات ورزشکارانى از ایران و کشورهاى خارجى در 
کورت بین المللى اسکواش بیرجند با یکدیکر به رقابت 
خواهند پرداخت. وى در خصوص اهمیت این دوره از 
در کشور،  بار  اولین  براى  کرد:  نشان  خاطر  مسابقات 
با  امتیازات  با احتساب  المللى اسکواش  مسابقات بین 
رنکینگ بین المللى برگزار مى شود و ورزشکاران نامدار 
این رشته ورزشى مى توانند با حضور در این رقابت ها، 
امتیاز و رنکینگ بین المللى خود را تغییر دهند. حسن 

عزیزى با توجه به حمایت هاى مجموعه فدراسیون از 
هیئت اسکواش خراسان جنوبى تصریح کرد: فدراسیون 
اسکواش براى رنکینگ دار کردن این رقابت ها  پنج 
هزار پوند پرداخت کرده است. معاون سیاسى، امنیتى و 
اجتماعى استاندارى نیز در این دیدار گفت: با توجه به 
حضور ورزشکاران خارجى در این دوره از مسابقات به 
ورزشکاران داخلى هم توجه شود و توازن و تعادل بین 
شرکت کنندگان داخلى و خارجى این مسابقات مورد توجه 
قرار گیرد. خوش خبر، با توجه به ناشناخته بودن این رشته 
ورزشى در بین خانواده ها یاد آور شد: از ظرفیت هاى 
مختلف براى اطالع رسانى مطلوب این رقابت ها به منظور 
شناساندن این رشته ورزشى و حضور مردم استفاده شود. به 
نظر وى میزبانى مسابقات کشورى و بین المللى مى تواند
در راستاى معرفى ظرفیت و پتانسیل هاى فرهنگى، 
استراتژیک  و محصوالت  گردشگرى   ، صنایع دستى 
استان کمک بزرگى  کند. حسن عزیزى مدیرکل ورزش 
و جوانان ، به منظور ارتباط نزدیک و مستمر با مردم ، 
آگاهى از مشکالت آنان و اهتمام در رفع درخواست ها 
و مشکالت و ارج نهادن به حقوق شهروندى ”همراه با 
تکریم و حفظ کرامت انسانى ” در دفتر کار خود میزبان 

مردم و ورزشکاران است.
الزم به ذکر است: پنجشنبه هر هفته 
از ساعت 8 الى 12 ، دیدارهاى چهره

 به چهره و مردمى مدیرکل ورزش و جوانان 
خراسان جنوبى برگزار مى شود.

آدرس: استادیوم آزادى، حوزه مدیریت،
دفتر مدیر کل

  گزارش مدیر کل ورزش و جوانان از دو رویداد بزرگ ورزشى در استان 

انتخاب بانک کشاورزى به عنوان 

بانک برتر در جشنواره شهید رجایى
حسین مودى، مدیر ستادى بانک کشاورزى استان خراسان جنوبى گفت:

در راستاى جزء «ب» بخشنامه جشنواره شهید رجایى 
سال 1398 (نتایج ارزیابى عملکرد سال 97) و براساس 
دارایى  و  اقتصادى  امور  وزارت  جشنواره  ستاد  تصویب 
بانک  متبوع،  وزارت  تابعه  هاى  بانک  مجموعه  در 
کشاورزى به عنوان بانک برت ر در مجموع شاخص هاى

نامه  طى  که  شد  برگزیده  اختصاصى  و  عمومى 
وزیر  دژپسند  دکتر  آقاى  جناب   1398/9/30 مورخ 
بانک  مدیرعامل  به  دارایى  و  اقتصادى  امور  محترم 
گردید. اعالم  مجموعه  این  به  افتخار  این  کشاورزى،  
بى تردید کسب این عنوان در جشنواره اى که به نام 

شهید رجایى، شهید راه خدمت مزین شده است، آینده اى 
درخشان را در روند فعالیت هاى بانک نوید مى دهد که 
جا دارد مراتب تبریک و سپاس خود را از تمامى مشتریان 
على الخصوص بهره برداران بخش کشاورزى و همکاران 

خدوم و پرتالش بانک کشاورزى اعالم نمایم.

پیام مدیر کل ورزش و جوانان
 به مناسبت حماسه نهم دى ماه 

اسالمى  ایران  مدار  والیت  و  ساز  حماسه  مردم  حضور 
در راهپیمایى نهم دى ماه 1388 نقطه عطفى در تاریخ 
انقالب و برگ زرین دیگرى بر افتخارات مرد و زن ایرانى 

به حساب مى آید.
نهم دى ماه نمایش بصیرت انقالبى مردم بود، بصیرتى 
که غبارها و نقاب ها را کنار زد و چهره واقعى مدعیان و 
فتنه گران را نشان داد، چهره کسانى که به خاطر رسیدن به 
قدرت از هیچ تالشى حتى ضربه زدن به ریشه هاى انقالب 
نکردند. دریغ  اسالمى  جمهورى  مقدس  نظام  ارکان  و 
نهم دى ماه به عنوان حماسه عظیم حضور میلیونى مردم 
در دفاع از آرمان هاى انقالب و تجدید میثاق با ولى فقیه ، 

در تاریخ انقالب اسالمى ثبت شده و ماندگار خواهد ماند.
 روز نهم دى ماه، در تاریخ انقالب اسالمى با عنوان روز 
بصیرت تبدیل به یوم ا... و ماندگار شد، در این روز ماندگار 
و تاریخى ملت غیور و همیشه در صحنه ایران اسالمى 

حماسه اى دیگر آفریدند.
اینک در نهم دى ماه سالروز این حماسه ماندگار ، جامعه 
ضمن  جنوبى،  خراسان  استان  جوانان  و  ورزش  بزرگ 
گرامیداشت این حماسه به یاد ماندنى همراه با آحاد امت 
اسالمى همچون سنوات گذشته آمادگى خود براى حضور 
در تمامى صحنه هاى دفاع از انقالب ، نظام و پیوند خود با 
والیت را اعالم مى دارد و با ابراز انزجار از دشمنان، توطئه 
گران داخلى و خارجى انقالب و میهن اسالمى در راه دفاع 
از اهداف مقدس انقالب، رهبرى و نظام جمهورى اسالمى 

از هیچ کوششى  فروگذار نخواهد کرد.
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