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                     تکرار با شکوه حماسه 9  دی  ۱۰ سال بعد از  تجدید میثاق امت همیشه در صحنه با والیت 

آفرین باد بر این حضور
نماینده ولی فقیه در سپاه قدس: هدف دشمن از 

فتنه انگیزی ایجاد فاصله بین ملت و رهبر انقالب بود
صفحه ۵

۲ پیشنهاد وزیر برای احیای
 ارگ »کاله فرنگی« بیرجند

سرمایه گذاری ۹۰۰ میلیارد تومانی 
خارجی ها در شهرستان خوسف

صفحه ۵

وزیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به بسته بودن ارگ کاله فرنگی 
بیرجند اشاره و برای بازگشایی این مکان 2 راه پیشنهاد داد و گفت: پیشنهاد اول 
ما برای بازگشایی این مکان، این است که ساختمان به صورت کامل در اختیار 
اداره کل میراث فرهنگی قرار گیرد. وی بیان کرد: در پیشنهاد دوم نیز به محض 
اینکه ساختمان فرمانداری و ارگ از هم تفکیک شوند و ساختمان ارگ در اختیار 
میراث فرهنگی قرار گیرد آمادگی داریم اعتبارات مورد نیاز برای مرمت آن را 

تأمین و مرمت آن هر چه سریع تر انجام شود ... مشروح در صفحه ۶

* هرم پور

خیانت نکنیم! 

فضای انتخاباتی استان هرچه به 
اواخر دی و اوایل اسفندماه نزدیک 
می شویم، خاص تر و فعالیت ها در 
این فضا، ویژه تر می شود. برخی 
برخی  و  شفاف  انفعاالت،  و  فعل 
در هاله ای از ابهام و غبار سیاسی 
انجام می شود و البته سیاست، در 
اتخاذ   همین؛  یعنی  بعضی  نظر 
روش هایی برای مدیریت مناسب 
ابزارهای  از  استفاده  و  صحنه  تر 
مطلوب و به موقع برای از صحنه به 
در کردن رقیب و به کرسی نشاندن 
ایده ها و  ... مشروح در صفحه 2

 

 

 

قول های انتخاباتی را در 
شرایط صلح دادیم، نه جنگ 

روحانی:

صفحه  2

پیشنهاد مذاکره با دشمن 
در خفا اقدامی احمقانه است

آیت ا... مصباح یزدی: 

حمالت آمریکا در عراق 
دامی برای ایران است

فالحت پیشه :

صفحه  2

صفحه  2

آن تناور درخت خانه شکست 
بعد این کی توان به سایه نشست

یک سال است که سهم ما از تو انتظار شد، حسرت همیشه 
با ما خواهد بود، آن پاییز و زمستان هرگز فراموش نمی شود 

همان طور که لبخندت بر قلب مان ماندگار است 
سالگرد خزان شدن باغ دل مان 

شادروان محمدرضا مطلبی پور
را با ذکر فاتحه ای گرامی می داریم.

زمان: چهارشنبه ۹۸/۱۰/۱۱ ساعت ۱۵ الی ۱۶  مکان: مسجد امام حسین )ع(
همچنین جلسه یادبودی روز پنجشنبه ۹۸/۱۰/۱۲ بعد از نماز مغرب و عشاء  

در محل مسجد جامع مود برگزار می شود.
خانواده های: مطلبی پور و زمانی مود

از خاطر دل ها نرود یاد تو هرگز
ای آن که به نیکی همه جا ورد زبانی

به مناسبت چهلمین روز درگذشت مرحوم مغفور

 حاج محمد علی اناری شوکت آباد 
خادم اهل بیت )ع(

ساعت  از   ۹۸/۱۰/۱۱ چهارشنبه  فردا  یادبودی  جلسه 
۱۴ الی ۱۵ در محل هیئت محترم ابوالفضلی )مصلی( 

برگزار می گردد، تشریف فرمایی سروران گرامی
 مزید امتنان می باشد. 

خانواده های: اناری شوکت آباد ، بارانی،سبزبان ، پاسبان ، دستگردی  
االدری ، علی آبادی ، برنجی ، ذوقی و سایر بستگان

زعفران فروشی )قیمت کشاورز( ۰۹۱۲۰۷۷۰۵۹۰

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

مهلت ثبت نام: ۹۸/۱۰/۲۸
رشته های درخواستی: 

کاردانـی:
۱- نرم افزار کامپیوتر ۲- فناوری اطالعات و ارتباطات 
مالی حسابداری   -۴ بازرگانی  حسابداری   -۳ 

 ۵- حسابرسی ۶- گرافیک ۷- انیمیشن ۸- فرش 
۹- تربیت کودک ۱۰- مدیریت خانواده ۱۱- طراحی 

دوخت ۱۲- طراحی پوشاک ۱۳- معماری
 ۱۴- شهرسازی

کاردانی به کارشناسی:
۱- علمی کاربردی حسابداری

۲- علمی کاربری معماری
۳- فرش دستباف 

 ۴- طراحی  و تکنولوژی دوخت
 ۵- ارتباط تصویری

آدرس جهت ثبت نام: 
بیرجند، خیابان شهید آوینی، بعد از فلکه راه و ترابری،

 نرسیده به دانشگاه پیام نور، آموزشکده فنی و حرفه ای دختران

جناب آقای مهدی نباتی
مدیرکل محترم امور مالیاتی استان خراسان جنوبی

خبر درگذشت مادر همسر گرامی تان موجب تأسف و تأثر فراوان گردید. 
صمیمانه این ضایعه را خدمت شما و سایر بازماندگان محترم تسلیت عرض 

نموده، برای آن مرحومه غفران الهی و علو درجات و برای داغداران عزیز صبر و شکیبایی
 از خداوند متعال خواستاریم.

هیئت مدیره و کارکنان شرکت دان و علوفه شرق

جناب آقای حاج علی اکبر فالحی
بدون شک افتخار کسب عنوان

صادر کننده نمونه استانی در سال ۱۳۹۸
که مزین به نام »رونق تولید« است 

نشان از همت واال و تالش شایسته جناب عالی و مجموعه کارکنان 
متعهدتان در واحد تولیدی کاشی و سرامیک فرزاد

دارد. ضمن عرض تبریک فراوان، پیشرفت روز افزون شما را آرزومندیم.

مدیریت بانک سپه استان خراسان جنوبی 
و پرسنل بانک سپه شعبه مدرس

به تعدادی راننده دارای گواهینامه پایه یک
 با حداکثر سن ۴۰ سال جهت کار در کشتارگاه 

صنعتی طیور قاین نیازمندیم. 

برای گزینش از ساعت ۸ الی ۱۳ به مدت یک هفته
 به آدرس شهرک صنعتی بیرجند - انتهای بلوارنوآوران 

 طبقه همکف - شرکت دان و علوفه شرق مراجعه فرمایید.
تلفن تماس: ۰۹۱۵۳۳۴۶۱۱۲ - ۰۹۱۵۳۳۴۶۱۱۹

صدور انواع بیمه نامه در اقساط ۱۲ ماهه
بدون پیش پرداخت

بدون سود 
*ثالث       *بدنه       *آتش سوزی

 قرعه کشی پایان هر ماه 
همراه با جوایز نقدی ارزنده

نمایندگی سلیمانی

  خیابـان قدس غربی – بیمه دانا
شماره تماس: ۰۹۱۵۳۶۱۹۴۵۵

جناب آقای مهدی نباتی 
مدیرکل محترم امور مالیاتی استان خراسان جنوبی

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت مادرخانم گرامی تان 
را تسلیت عرض نموده، برای آن عزیز سفرکرده غفران و رحمت واسعه الهی

و برای بازماندگان صبر و شکیبایی از خداوند منان مسئلت داریم.

مدیرعامل شرکت درنمای شرق - اللهیاری

انا هلل و انا الیه راجعون

فراخوان مناقصه عمومی 
یک مرحله ای

 تهیه، طبخ و توزیع غذا
 بیمارستان حضرت ابوالفضل العباس)ع()میالد ۳(

شرح در صفحه ۲
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سرمقاله

خیانت نکنیم!
* هرم پور

اواخر  به  هرچه  استان  انتخاباتی  فضای 
نزدیک می شویم،  اسفندماه  اوایل  و  دی 
خاص تر و فعالیت ها در این فضا، ویژه تر 
می شود. برخی فعل و انفعاالت، شفاف و 
برخی در هاله ای از ابهام و غبار سیاسی 
نظر  در  سیاست،  البته  و  شود  می  انجام 
هایی  روش  اتخاذ  همین؛  یعنی  بعضی 
برای مدیریت مناسب تر صحنه و استفاده 
از  برای  موقع  به  و  مطلوب  ابزارهای  از 
کرسی  به  و  رقیب  کردن  در  به  صحنه 
نشاندن ایده ها و آرمان ها! این روزها که 
به دالیل مختلف، فضای انتخابات استان 
دچار سردرگمی هایی شده و شاید در این 
که  باشد  ای  دفعه  اولین  دهه،  دو  یکی 
خاص  تکاپوی  به  را  مختلف  های  طیف 
اجماع  عدم  و  اجماع  از  حرف  و  انداخته 
در  مناسب  نامزدهای  نبودن  و  بودن  یا 
بیش  رسد  می  نظر  به  زنند،  می  صحنه 
انتخاباتی،  »تقوای«  یک  به  همیشه  از 
»پرهیز« سیاسی و »رعایت« حّد و حدود 
در تصمیم گیری ها نیازمندیم. آنچه فعاًل 
و در چنین فضایی از پِس غبار برآمده از 
تاخت و تاز عوامل مؤثر،  قابل مشاهده و 
لمس است، به حاشیه رفتن اصل انتخابات 
و هدف اساسی از برگزاری آن و به محاق 
فراموشی خزاندن مردم به عنوان بازیگران 
انتخابات  اصلی صحنه  کنندگان  تعیین  و 
بسیار  روزها  این  است.  یازدهم   مجلس 
 می بینیم که در صفحات مختلف و سایت ها 
اظهارنظرها،  و  ها  و صحبت  ها  کانال  و 
جهت  اجماع  برای  تالش  لزوم  از  مدام 
اتخاذ  یا ضرورت  نامزد واحد  معرفی یک 
روش هایی برای پیروزی بر جناح مقابل و 
یا در پیش گرفتن روش هایی برای غلبه 
بر حریف سیاسی حرف زده می شود. این 
های  ذهن  که  زهرآلودیست  جام  همان 
غیر دلسوز و افکار غیر مردمی،  طی این 
روزها برای مطامع شخصی و گروهی خود 
البته  و  کنند  تزریق می  و  القاء  جامعه  به 
از  را در ورقه ای  این مزبله کثیف  گاهی 
برای حضور  بهانه »تالش  و  نام  به  طال 
حداکثری مردم« می پیچند تا به ذهن ها 
و دل های زودباور بنشیند و خوشایند آید.  
مختلف  های  طیف  از  نمایندگی  به  من 
مردم استان، اجازه می خواهم این مطلب 
را به همه این فعاالن مؤثر و غیر مؤثر  به 
ابراز خطری  و  مردمی  ای  گالیه  صورت 
هم  شهروندان  گرفتن  موضع  احتمال  از 
از  قبل  ما،  استان  که  کنم  استانی عرض 
یا  جناح  کدام  از  و  ای  نماینده  چه  اینکه 
گروه را به مجلس بفرستد، نیازمند اجماع 
و تفوق بر اصل دلسوزی او، کارآمدی او، 
استان،  توسعه  و  مردم  قبال  در  تعهدش 
آقازاده  با  مقابله  در  جسارتش  و  جرأت 
تفکراتش  شهرستانی،  و  استانی  های 
با  تعاملش  نوع  و  فساد  با  مبارزه  برای 
مشکالت  از  درست  درک  برای  مردم 
این  از  مردم  کنم  می  احساس  آنهاست! 
گرایی  گروه  و  کودکانه  های  بازی  جناح 
های مضحکانه خاص و عام شده، خسته 
در  حضور  برای  مردم  اند.  شده  رنجور  و 
که  هستند  ای  چهره  دنبال  به  انتخابات، 
واقعا درد آشنایشان باشد، نه اینکه ضرورتًا 
یا  سیاسی  جریان  فالن  دار  نشان  عضو 
بهمان گروه و جناح انتخاباتی یا در لیست 
ائتالف فالن افراد یا جزو امضا کنندگان 
و تعهد دهندگان بهمان جریان باشد. اگر 
هر  از  قبل  داریم،  بودن  مردمی  ادعای 
استان   نامزدهای  انتساب  از  قبل  و  چیز 
مردم  به  انتسابش  خاص،  گروهی  به 
و  بسنجیم  را  تفکراتش  و  ها  وعده  و 
روشن  فضایی  مردم  برای  کنیم،  بررسی 
مقابل( ستون  در  )ادامه سرمقاله  کنیم...  ایجاد 
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آزادسازی“سهامعدالت”بهمجلسجدیدمیرود!

ایسنا- درحالی که پرونده آزادسازی سهام عدالت روی میز مجلس قرار دارد، خبری مبنی بر “اجرای این طرح در آبان سال آینده” 
اعالم شد؛ این در حالی است که انتخابات مجلس پیش رو است و نیمه نخست سال آینده، مجلس جدید روی کار خواهد آمد و 
موضع آنها درمورد آزادسازی سهام عدالت مشخص نیست و همچنین اینکه تا آبان ماه فرصت تصویب آن را خواهد داشت یا خیر.

آغازفرآیندثبتنامبستهمعیشتی
»یارانهنگیرها«ازامروز

مرحله دوم یارانه معیشتی امروز )سه شنبه دهم 
دی( واریز می شود و آن دسته از افرادی که یارانه 
نقدی دریافت نمی کردند و مشمول یارانه حمایتی 
هم نشدند، از امروز می توانند با مراجعه به سامانه 
hemayat.mcls.gov.ir برای دریافت 
آن  نام  ثبت  فرآیند  کنند.  نام  ثبت  یارانه  این 
دسته از افراد جامانده ای که یارانه نقدی دریافت 
می کردند، اما یارانه معیشتی دریافت نکردند نیز به 

زودی در این سامانه آغاز می شود.

کاهش8درصدیقدرتخرید
مردمدرپیافزایشقیمتبنزین

وحید شقاقی استاد اقتصاد دانشگاه خوارزمی در 
مورد کاهش قدرت خرید مردم در اثر افزایش 
هزینه های  متوسط  اگر  گفت:  بنزین  قیمت 
تا   ۳ بین  را  کشور  کل  در  خانوارها  مصرفی 
۳.۵ میلیون تومان و در کالنشهرها ۴ تا ۴.۵ 
میلیون در نظر بگیریم افزایش قیمت بنزین 
تقریبا ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار تومان بر هزینه های 
مصرفی خانوارها به طور میانگین اضافه کرده 
است و این می تواند تقریباً حدود ۸ درصد از 

قدرت خرید مردم را کاهش دهد.

»خودروسازاول«کشورمعرفیشد

ایرنا- گروه خودروسازی سایپا با تولید ۴۰ هزار 
و ۶۶۲ دستگاه انواع خودرو در آذرماه ۹۸ ، تولید 
۲۵۴ درصدی نسبت به آذرماه ۹۷ را ثبت کرد 
و موفق شد همچنان عنوان »خودروساز اول« 

کشور را برای خود حفظ کند.

الزام۴دستهکاالییبهدرجشناسهکاال

توسعه  مرکز  غیرعامل  پدافند  مدیر  ایسنا- 
تجارت الکترونیکی گفت: صاحبان چهار دسته 
کاال شامل لوازم خانگی، پوشاک و منسوجات، 
تلفن همراه و دخانیات در فضای مجازی به درج 

شناسه کاال بر روی کاالهایشان ملزم شدند.

و  خواسته  چه  نکنیم  سعی  و  سرمقاله(  )ادامه 

چه ناخواسته با گل آلود کردن فضا، چه به 
اسم اصولگرایی باشد، چه اصالح طلبی، چه 
مستقل بودن و چه اعتدال گرا، ماهی بزرگ 
سیاسی خودمان را بگیریم. یادمان باشد، این 
یک خیانت بزرگ است و مردم، هم خائنین 
را می شناسند و هم هیچگاه به آنان و اذناب 

شان اعتماد و اعتقادی نداشته و ندارند.
)لطفا نظر و پیشنهاد خود در رابطه با یادداشت های 
روزنامه را به شماره ۰۹۳۰۴۹۴۳۸۳1 ارسال فرمایید(

قولهایانتخاباتیرادرشرایطصلح
دادیم؛امابعدواردیکجنگشدیم

روحانی با بیان اینکه برخی می گویند آن قول هایی 
که اول دولت دادید چرا عین آن قول ها را نمی توانید 
عمل کنید، گفت: ما در شرایط صلح آن قول ها را 

داده بودیم، بعد وارد یک جنگ شدیم.

پیشنهادمذاکرهبادشمن
درخفااقدامیاحمقانهاست

آیت ا... مصباح یزدی با بیان اینکه نباید هیچگاه به 
کمک دشمنان چشم بدوزیم، تصریح کرد: چشم 
دوختن به دست دشمنان اشتباه است زیرا آنها با 
همه قدرتشان به دنبال نابودی ما هستند. امید 
داشتن به دشمنان و پیشنهاد مذاکره به آنان در 

خفا اقدامی احمقانه است.

FATFشریعتمداری:تصویب
خودکشیازترسمرگاست

شریعتمداری مدیرمسئول روزنامه کیهان تصویب 
FATF را به خودکشی از ترس مرگ تشبیه کرد 
و گفت: پذیرفتن FATF یعنی به دشمن برای 

رصد همه تراکنش های مالی اجازه داده شود.

هشدارظریفبهاروپا
پسازدیدارباالوروف

با  دیدار  از  پس  ایران  خارجه  امور  وزیر  ظریف 
همتای روس خود گفت: اتحادیه اروپا اگر خیال 
می کند که می تواند از مسیرهایی که برجام برای 
مقابله با نقض آن تعیین کرده، علیه ایران استفاده 

کند، دچار اشتباه شده است.

فالحتپیشه:حمالتآمریکا
درعراقدامیبرایایراناست

فالحت پیشه اقدامات اخیر آمریکایی ها در عراق را 
با هدف گستراندن دام برای ایران دانست و تاکید 
کرد که هیچ گاه راهبرد ایران چالش با نظامیان 

خارجی در منطقه نبوده است.

اصولگراهامظلومهستند

چمران گفت: هیئت های اجرایی بیش از نیروهای 
اصالح طلب، نیروهای جناح این طرف )اصولگرا( 
را ردصالحیت کردند. منتهی این طرف مظلوم 

هستند و چیزی نمی گویند.

اتاق  انرژی  کمیسیون  رئیس  ایسنا- 
به  توجه  با  گفت:  ایران  بازرگانی 
ناعادالنه بودن تخصیص یارانه سوخت 
و انرژی به شکل فعلی و مشکالتی که 
اتاق  دارد،  روند  این  اصالح  در  دولت 
مبنی  پیشنهاد خود  بار دیگر  بازرگانی 
بر تخصیص کارت انرژی به سرپرستان 
در  و  کرده  بررسی  و  مطرح  را  خانوار 
صورت اعالم آمادگی دولت آماده است 
این طرح را ارائه کند.حمیدرضا صالحی 
سلمی در گفتگویی، اظهار کرد: آنچه از 
وضعیت نظام پرداخت یارانه انرژی در 
ایران به دست می آید، این است که با 
وجود هزینه باالیی که دولت برای پایین 
نگه داشتن قیمت سوخت و انرژی هایی 

در  اما  می پردازد،  گاز  و  برق  همچون 
عمل اقشار ثروتمند از این منابع استفاده 
می کنند و اقشار کم درآمد امکانات الزم 
برای بهره مند شدن از این امتیازات را 
ندارند. از این رو از سال ها پیش بحث 
لزوم اصالح نظام پرداخت یارانه انرژی 

مطرح بوده و ادامه دارد.
وی ادامه داد: هرچند در سال های گذشته 
دولت برنامه هایی را در این مسیر اجرا 
کرده اما با توجه به محدودیت های موجود 
و اشکاالتی که به این برنامه وجود داشته، 
اتاق بازرگانی همچنان طرح خود را در 
پیگیری  دست  در  انرژی  کارت  زمینه 
دارد و اخیرا در جلسه ای در اتاق بازرگانی 
دیگر مطرح شد.  بار  بحث  این   تهران 

بازرگانی  اتاق  انرژی  کمیسیون  رئیس 
کارت های  طرح  جزییات  درباره  ایران 
انرژی گفت: ما اگر بتوانیم تمام منابع 
ایرانی  فرد  هر  به  تخصیصی  یارانه ای 
که شامل یارانه سوخت، برق، گاز و ... 
می شود را تبدیل به اعتباری کنیم که به 
حساب سرپرستان خانوار واریز می شود، 
در گام نخست عدالت مورد نظر در یارانه 
از سوی  و  آورده ایم  وجود  به  را  انرژی 
دیگر منابع این یارانه را در اختیار افراد قرار 
داده ایم تا بر اساس شرایط زندگی شان، 

برای هزینه اش برنامه ریزی کنند.
می تواند  منابع  این  داد:  ادامه  صالحی 
به شکل پول باشد یا به شکل اعتبار 
به حساب افراد ریخته شود. در هر دو 

یا  نمی خواهد  که  خانواده ای  صورت 
یارانه  از همه  ندارد که  را  امکانات آن 
از  می تواند  کند،  استفاده  انرژی اش 
را خرید  کارت، سهم خود  این  طریق 
به  و  دهد  انتقال  و  کرده  فروش  و 
نیاز  مورد  دولتی  حمایت  ترتیب  این 
را دریافت کند. به گفته وی، حتی در 
مراحل بعدی می توان بازاری برای این 
اعتبارات انرژی به وجود آورد و با ورود 
شرکت ها و نهادهایی که تولید ارزش 

افزوده می کنند، ثروت آفرینی کرد.

پیشنهادبرایاعطایکارتانرژیبهجاییارانهسوخت

اردشیر پشنگ کارشناس مسائل عراق 
الشعبی  حشد  نیروهای  است:  معتقد 
بیشترین نزدیکی سازمانی، رفتاری و 
مناسباتی  و  دارند  ایران  با  را  فکری 
دارد.  وجود  طرف  دو  میان  تنگاتنگ 
در چنین شرایطی پیامد حتمی حمله 
افزایش  الشعبی،  حشد  نیروهای  به 
جنگ های نیابتی میان ایران و آمریکا 
باور هستم که  این  بر  اما  بود  خواهد 
تحت  آمریکای  نه  فعلی  شرایط  در 
جمهوری  نه  و  ترامپ  دونالد  رهبری 

اسالمی ایران، خواهان اشاعه تنش ها 
و درگیری مستقیم نیستند.«

حمالتی برای اخراج آمریکایی ها
در  عراق  مسائل  کارشناس  این 
بدون  جنگنده های  حمله  با  ارتباط 
مقر  چند  به  آمریکایی  سرنشین 
به  وابسته  ا...  کتائب حزب  نیروهای 
»انتخاب«  خبرنگار  به  الشعبی  حشد 
گذشته  سال  یک  »طی  گفت: 
پراکنده،  حمالت  شاهد  همواره 
از  و  ناموفق  عمدتا  البته  و  موردی 
برخی  به  نوع حمالت هشدار دهنده 
آمریکایی  نیروهای  حضور  مراکز  از 
بوده ایم. همزمان با این امر برخی از 
با  شبه نظامی  یا  سیاسی  چهره های 
از  از ضرورت اخراج آمریکا  صراحت 
آورده اند.«وی  میان  به  سخن  عراق 
افزود: »در هفته گذشته شاهد بودیم 

 k1 استراتژیک  نظامی  پایگاه  که 
حمله  مورد  کرکوک  در  وان(  )کی 
آن  طی  که  می گیرد  قرار  موشکی 
یک غیرنظامی کشته و دو سرباز نیز 
شرایطی  چنین  در  می شوند.  زخمی 
این  به  آمریکایی ها  می رسد  نظر  به 
برداشت و جمع بندی رسیده اند برای 
این که هم ضرب شستی به مخالفان 
خود در عراق نشان داده باشند و هم 
تداوم حمالت جلوگیری  از  به نوعی 
کنند، حمالت جدید را به پایگاه های 
ا... و عصائب اهل حق  کتائب حزب 
می توان  را  حمله  این  بدهند.  انجام 
مورد  آمریکا  آشکار  پیام  قالب  در 
آن  اساس  بر  که  داد  قرار  بازخوانی 
باقی  عراق  در  دارد  قصد  واشنگتن 
خطوط  و  منافع  از  به شدت  و  بماند 

قرمز خود دفاع کند.«
در  عراق  مسائل  کارشناس  این 

نوع  به  توجه  »با  کرد:  تصریح  ادامه 
عراق  مرکزی  دولت  با  آمریکا  رابطه 
جهت  دولت  داشتن  قرار  راس  در  و 
وضعیت  پیرامون  تصمیم گیری 
این  نظامی،  شبه  و  نظامی  نیروهای 
الشعبی  حشد  نیروهای  که  امکان 
را  فراگیری  و  مستقیم  درگیری 
به  بعید  کنند،  آغاز  آمریکایی ها  با 
این  بر  وجود،  این  با  می رسد.  نظر 
پنج  به  آمریکا  حمله  که  هستم  باور 
در  الشعبی  حشد  نیروهای  پایگاه 
افزایش  زمینه ساز  سوریه،  و  عراق 
حاضر  نیروهای  پراکنده  حمالت 
های  پایگاه  علیه  مقاومت  محور  در 
آمریکا خواهد شد. در مجموع، جنگ 
فراگیر میان نیروهای حشد و آمریکا 
طور  به  این  بر  افزون  نیست.  ممکن 
حتم دولت عراق مخالف جدی چنین 

رخدادی است.«

ورودایرانوآمریکابهفازیجدیدازتنشها؟
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 قاليشويي و مبل شويي ايـران
دفتر: توحید21 ، نبش نبوت 21 ، پالک 105عضو معتبر اتحادیه   مسئول: دستگردی  www. iranwash. ir

فراخوانمناقصهعمومییکمرحلهای

تهیه،طبخوتوزیعغذا
موسسه خدمات درمانی میالد بیرجند در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله 
ای تهیه، طبخ و توزیع غذا به شماره 2098091852000006 را از طریق سامانه 
تدارکات الکترونیک دولت  برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت 
اسناد تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکات از طریق درگاه سامانه 
خواهد  انجام   www.setadiran.ir آدرس  به  دولت  الکترونیک  تدارکات 
شد.تاریخ انتشار اسناد در سامانه 1398/10/09 می باشد. مهلت زمانی دریافت 
اسناد مناقصه از سایت : ساعت  14:30  روز  1398/10/11 * مهلت زمانی ارائه 
پیشنهاد: ساعت  14:30 روز 1398/10/22 * زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت  
9:00 روز 1398/10/23  اطالعات تماس دستگاه مناقصه گذار جهت دریافت 
بلوار  بیرجند-  پاکت ها:  ارائه  و  بیشتر در خصوص اسناد مناقصه  اطالعات 
صنعت و معدن- سایت اداری- بیمارستان حضرت ابوالفضل العباس)ع(  طبقه 

دوم - امور مالی * تلفن: 05632328507

روابطعمومیبیمارستانحضرتابوالفضلالعباس)ع()میالد3(

صدور انواع بیمه نامه: شخص ثالث، بدنه اتومبیل، آتش سوزی، سیل، زلزله 
مسئولیت مدنی، عمر و تامین آتیه 

صدوربیمه نامه شخص ثالث به صورت اقساط 5 ماهه 

آدرس: بلوار صیاد شیرازی – واحد 106
بیمه پاسارگاد - معتمدی پور

32223796 - 09155620342

قصرموبـایلراهرو
مرکزخریدوفروشخطدائم

آدرس: حکیم نزاری 7       616161  5  0915

@ ghasre_mobail

با داشتن خط رند همیشه در یادها بمانید
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09155633۴85
09155633۴8۷
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09155633۴98
09155633۴۷8
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0915563۴985
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09155633۷92
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دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده )نوبت اول(
    شرکت تعاونی مسکن کارکنان اداره آموزش وپرورش منطقه در میان بیرجند      تاریخ انتشار:۹۸/۱۰/۱۰

جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده )نوبت اول( شرکت تعاونی مسکن کارکنان اداره آموزش و پرورش منطقه درمیان 
بیرجند ساعت ۱۶ روز شنبه تاریخ ۹۸/۱۱/۵  در محل بیرجند، واقع در خیابان نارنج، نارنج 7، مجتمع انوشه دفتر شرکت برگزار 
می شود. از کلیه اعضا دعوت می شود جهت اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل در این مجمع حضور به هم رسانند. ضمنا 
چنانچه عضوی بنا به دالیلی نتواند حضور یابد می تواند همزمان با نماینده تام االختیار خویش با هم به دفتر شرکت مراجعه و 
برگ وکالت نامه را تنظیم و برگه ورود به جلسه مجمع را دریافت نمایند. حداکثر آرای وکالتی هر عضو سه رأی و هر فرد غیر 
عضو یک رأی می باشد. ضمنا داوطلبان عضویت در سمت هیئت مدیره و بازرسی موظفند حداکثر ظرف مدت هفت روز از تاریخ 
انتشار آگهی تقاضای کتبي خود را به همراه یک قطعه عکس و تصویر شناسنامه و کارت ملی به دفتر شرکت تعاونی تحویل نموده 
و فرم ثبت نام را تکمیل نمایند. دستور جلسه : ۱- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس ۲- بررسی و تصویب ترازنامه و صورت 
های مالی سال ۱۳۹7 ۳- تصویب بودجه مالی سال ۱۳۹۸ ۴- تصمیم در مورد سود و زیان سال ۱۳۹7 ۵- انتخاب اعضای اصلی 
و علی البدل هیئت مدیره برای مدت سه سال ۶- انتخاب بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یک سال مالی 7- تصمیم در 
خصوص عقد عقود اسالمی با بانک ها، صندوق ها و موسسات مالی و اعتباری ۸- تصمیم گیری در خصوص خرید زمین جدید 

۹ - تعیین خط مشی آتی شرکت
هیئت مدیره شرکت

خورشید  پیک  نواندیشان  شرکت  تغییرات  آگهی 
کویر )سهامی خاص( به شماره ثبت ۵۸۹7 و شناسه 
ملی ۱۴007۹۹۴۵۵۲ به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۸/07/۱0 تصمیمات 

ذیل اتخاذ شد : 
۱ - موارد ذیل به موضوع فعالیت شرکت الحاق و 
ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید: تامین نیروی 
درامور خدمات  پشتیبانی  انجام خدمات  و  انسانی 
عمومی - امورتاسیسات - تعمیر ونگهداری - امور 
 - سبز  فضای  نگهداری   - رستوران  و  آشپزخانه 
خدمات تایپ و تکثیر - حمل و نقل درون شهری 
ذیصالح  مراجع  از  الزم  مجوزهای  اخذ  از  )پس 
درصورت ضرورت قانونی( ضمنا ثبت موضوع فعالیت 

بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد . 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان 
جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات 
غیرتجاری بیرجند )705440(

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

شرکـتحسابـداریتـرازپـژوهانجــامع
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“زخمه تار” به روی صحنه  رفت

دادرس مقدم- نمایش “زخمه تار” به کارگردانی امان ا... احراری ، از 9 لغایت 1۶ دی ماه ساعت 18 تا 20 در محل سالن گلبانگ به روی صحنه می رود. این تئاتر ، کاری از گروه تئاتر چهره جان معلوالن 
بهزیستی، که مهدی عباس زاده،الهام پدید ، علی نجمی پور، مجتبی سنبلی و جواد مردانی از جمله بازیگران آن هستند.  نمایش »زخمه تار« روایت آذر دختری معلول که پدرش به قتل رسیده و مادرش در 

زمان زایمان فوت کرده است. دو دزد به خانه او حمله می کنند. مردی از راه رسیده و او را نجات می دهد و ...گفتنی است این نمایش جزو اجراهای سیزدهمین جشنواره تئاتر خراسان جنوبی نیز بوده است.
اسالم  بزرگ  بانوی  میالد  پیشاپیش 
 گوهر درخشان مهر و عاطفه پرستار تمام 
نیکی ها خانم حضرت زینب )س( و روز 
پرستار برفرشتگان سپیدپوش مبـارک باد. 
939...583
زیادی  زحمت  که  محترم   استاندار 
می کشد برای رفع محرومیت چه خوب 
بود پیگیر ارتقای بخش درح به شهرستان 
از  بیفتد،کلی  اتفاق  این  اگر  شد.  می 

مشکالت آن منطقه رفع می شود.
915...40۶
در  ویژه  خبر  به  توجه  با  سالم 
 98/10/9 تاریخ  آوا  ص3روزنامه 
درخواست “۶ سرمایه گذاری خارجی 
در خراسان جنوبی”، چرا اینهمه از شغل 
و اشتغال و سرمایه گذاری شعار هست 
به  گذار  سرمایه  نیست؟  عملی  ولی 
تنهایی با1یا2یا3یا10نفر بیاید شروع به 
کار کند، نه مثل کارخانه چدن خوسف 
یک چینی آمده تمام بچه های محله 
زمان بچگی خودشو آورده  تا از منابع 
کنن،  آوری  سود  خودشون  برای  ما 
نه شغل ایجاد کنن. طبق شنیدها 20 
الی 30 نفر نیروی چینی عالوه بر چند 
نفر بومی دارد. اگه سنگ های بزرگ 
مالیات، بیمه و... از جلو سرمایه دار ما 

بردارن نیاز به خارجی نداریم. 
915...187
با سالم روزی نمی شود که در شهر 
شاهد تصادف در یک چهارراه و میدان 
آتش  ماشین  آژیر  صدای  و  نباشیم 
آخر  نشنویم  را  آمبوالنس   و  نشانی 
خواهر من برادر من، چهارراه و میدان 
اینهمه  با  چرا  دارد  تعریف مشخصی 
سرعت وارد چهارراه می شوی و حادثه 
به وجود می آوری به خاطر خودتان هم 

که شده مراعات کنید.
یک شهروند
فنی  کنار  زمینهای  موضوع  با سالم 
حرفه ای اگر جلسه ای برگزار شود که 

متولیان پاسخگو باشند. 
915...233 
2 هفته شده تلویزیون های مهرشهر فقط 
10کانال نشون میده.لطفا پیگیری شود.
915...220

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

سامانه پیام کوتاه : 3000272424

پیام شما

آقای وزیر آثار گردشگری 
در بند را هم ببینند

به  وزیر  آقای  است که  سالم خوب 
اما الزم است به عنوان  استان آمده 
به  که  حاال  فرهنگی  میراث  متولی 
خراسان جنوبی آمده اند بجای بازدید 
از باغ رحیم آبادی جناب وزیر را ببرید 
به کاخ استانداری تا اهمیت این پروژه 
را که باعث عدم ثبت شدن این اثر در 
فهرست جهانی شده را هم ببینند که 
این ساختمان چه اندازه اهمیت داشته 
است و حداقل ساختمان استانداری را 
ثبت ملی کنند حضرت آقای وزیر را 
ببرید به فرمانداری تا از اثر در بندکاله 
فرنگی هم بازدیدی داشته باشند چرا 
که این اثر واقعا هیچ فریاد رسی را 
برای خود نمی بیند که با همچنان 
جذبه ای اسیر فرمانداری شده است. 
آقای وزیر را هم بهتر بود روز دوشنبه 
به استان نمی آوردید چون با اینکه 
از موزه ها و ساعت  بازدید  وضعیت 
اعتراض  مورد  همیشه  آنها  بازدید 
گردشگران است اما دوشنبه ها کال 
تعطیل است و بنده خدا پشت درب 

موزه ها قرار خواهند گرفت.   
ر. خ از بیرجند

پیام رسان های اجتماعی : 09017245463
سامانه پیام کوتاه : 3000272424

 دیدگاه خوانندگان

جوابیه  دانشگاه  بیرجند

در پاسخ به پیام مندرج در روزنامه مورخ 
30 آذر 1398 و روزنامه مورخ 5 دی 
1398 مبنی بر تقاضای دانشجویان از 
 رئیس دانشگاه برای بازنمودن راه های 
ورود و تردد به مسجد دانشگاه، چرا 
مسجد را از دسترس اساتید و پرسنل 
و  دانشجویان خارج کرده اید؟ به اطالع 
کذب  شده  درج  مطلب  می رساند، 
محض است و تمامی راه های ورود و 
تردد به مسجد امام جعفرصادق)ع(  در 
پردیس اصلی دانشگاه بیرجند و مسجد 
پردیس  در  ولی عصر)عج(  حضرت 
امیرآباد باز می باشد. لذا با توجه به  اجرای 
طرح منطقه سبز در بخشی از پردیس 
اصلی دانشگاه که به منظور حفظ محیط 
زیست و ایجاد امنیت برای  دانشجویان 
خوابگاهی اجرا شده است ورود و خروج 
خودرو به منطقه سبز ممنوع است و تنها 
خودروهای آمبوالنس  می توانند در این 
محدوده تردد کنند. شایان ذکر است؛ 
به منظور رفاه حال نمازگزاران ارجمند 
در طول دوره یکساله  گذشته، مدیریت 
دانشگاه برخود الزم دانسته است عالوه 
بر زیباسازی محوطه ورودی مسجد امام 
جعفرصادق)ع( و  نماسازی این مسجد 
نسبت به محوطه سازی اطراف مسجد 

دانشگاه نیز اقدام نماید.  

بیش از 3۰ درصد 
این مجلس فاسد است 

تسنیم- نماینده مردم بیرجند، درمیان و 
خوسف گفت: درآمدهای نفتی باید در 
گذشته در صندوق های جداگانه ریخته 
می شد و خرج مسائل روزمره و حقوق 
نمی شد و کشوری که نفت نداشته باشد 
باید خود آن کشور از مالیات و مسائل 
دیگر خود را اداره کند و فساد و ولخرجی 
نداشته باشد. عبادی عنوان کرد: تمام 
درآمدهای نفتی باید برای زیرساخت ها 
مانند راه آهن و راه هزینه شود؛ اقتصاد 
واردات  همواره  یعنی  نفت  به  وابسته 
داشته باشیم و بسیاری از تولیدکنندگان 
به  اشاره  با  وی  شوند.  ورشکسته  نیز 
راه آهن بیرجند گفت: احداث راه آهن 
یکی از خواسته های مهم مردم بود و 
این پروژه در مجلس مصوب و ردیف 
بودجه گرفته که ساخت آن از دو سال 
گذشته از سمت گناباد و سپس از سمت 
زاهدان و بیرجند آغاز شده است. نماینده 
بیان  بیرجند، درمیان و خوسف  مردم 
کرد: مبلغ 2 میلیارد یورو از روسیه وام 
برای کشور گرفته شده که از این مبلغ 
800 میلیون یورو به راه آهن بیرجند 
اختصاص یافته که با این مبلغ ساخت 
راه آهن استان سرعت می گیرد. عبادی 
افزود:  و  زد  فعلی  مجلس  به  گریزی 
مسئوالن خوب و بد در کشور داریم و 
نماینده فاسد نیز هست و اگر مجلس 
در دوره های قبل تنها 5 درصد آن فاسد 
بوده اما متأسفانه مجلس کنونی بیش از 
30 درصد آن فاسد است. وی گفت: در 
انتخابات امسال نیز برخی از نماینده ها رد 
صالحیت شدند و همین افراد داد و بیداد 
کردند که چرا رد صالحیت شدیم! شما 
چه کاری انجام دادید؟ باید ببینید زندگی 
شما چی بوده و چی شده است! برخی از 
ردصالحیت ها در انتخابات آینده مجلس 
نیز به دلیل مفاسد اقتصادی بوده است.

پاسخ مسئوالن

 خبر ویژه

نسرین کاری - پرستاری شغلی است که 
در آن تا عاشق نباشی نبض تپنده هر بیمار 
لبخند بر لبانت جاری نمی سازد. پرستاران 
خاطره  بهترین  و  ایثارند  و  گذشت  نمونه 
هر یک از آنها براستی بازگشت به حیات 
و فرصت دوباره برای زندگی کردن بیماران  
است. دهم دی ماه امسال مصادف با پنجم 
جمادی االولی  روز والدت حضرت زینب 
کبری )س(  است و در تقویم کشور ایران 
به نام روز پرستار نامیده شده است.  این روز  
بهانه ای شد  تا به سراغ پرستار نمونه کشور 
بروم و در روزی که  به نام روز پرستار نام 

گذاری شده است با او به گفتگو بنشینم.

باید عاشق باشی
پرستاری عشق است و تا عاشق این حرفه 
نباشی نمی توانی در این حرفه دوام بیاوری 
اولین جمله ای است که درباره شغلش به 
که  پور  بهزادی  معصومه  آورد.  می  زبان 
معرفی  کشوری  نمونه  پرستار  عنوان  به 
از 24سال سابقه  بیش  شده،  می گوید: 
خدمت درحرفه پرستاری دارم. از نظر او  
عطوفت  دارای  باید  خوب   پرستار  یک 
ومهربانی و درک وفهم باال مهارت فنی 
و علمی باالیی دارد. بهزادی پور مسئولیت 
پذیری، شادی و سرزندگی، داشتن وجدان 
وانضباط کاری و عالقه مندی به کار را 
از دیگر خصلت های یک پرستار عاشق 
به شغل اش می داند و معتقد است باید 
برای رسیدن به بهتر بودن در هر شغلی 
با  باشد.وی  عالقه و تالش سرلوحه کار 
بیان اینکه پرستاری با توجه به شفقت و 
سازگاری  آنها  روحیه  با  خانمها  دلسوزی 
بیشتری دارد، عنوان می کند: این شغل 
تحمل  و  صبر  و  توان جسمی  بر  عالوه 
ادامه می دهد: با  او  نیاز به عشق دارد.  
وجود مشکالت و سختی هایی که شغل 

پرستاری دارد، بزرگترین شیرینی این کار 
بیماران  روحی  و  بهبود، سالمت جسمی 
است که تمام سختی ها را مرتفع می کند.

 برای نمونه شدن ... 
به  شدنش  انتخاب  دالیل   درباره  وی 
عنوان پرستار نمونه عنوان می کند: پرستار 
هایی  شاخص  اساس  بر  کشوری  نمونه 

قبول،  قابل  کاری  سابقه  و  تجربه  مانند 
نظر  مورد  های  آیتم  براساس  ارزیابی 
تأیید صالحیت  و  حرفه  این  کارشناسان 
 از سوی مافوق و نیروهای زیر مجموعه 
می باشد. وی با بیان اینکه بسیار خوشحالم  
شامل  عنوان  و  موفقیت  این  امسال  که 
با  امیدواری می کند:  ابراز  حال من شد، 
لیاقت  همچنان  خداوند  عنایت  و  لطف 
خدمت به هم نوعان خودم را داشته باشم.

پرستار نمونه کشوری یادآور می شود: هدیه 

ولی  دارد  معنوی  وجنبه  بیشترارزش  ما 
چنانچه جنبه مادی داشته باشد حتما بخشی 

ازآن رابه توانبخشی هدیه خواهم کرد.

 توانایی درک بیمار
و  خانوادگی  زندگی  است  معتقد  او   
شخصی  را باید از  کار جدا کرد و هیچ 
کدام را فدای دیگری نکرد.  بهزادی پور  

بسیار  هم  آشپزی  به  پرستاری  جز  به 
هایی  زمان  گوید:  می  و  است  عالقمند 
که شیفت نباشم به همراه دخترم آشپزی 
او   بریم.  این کار لذت می  از  می کنم و 
است که   ای  گونه  مابه  گوید: حرفه  می 
برخورد  افراد  با  بدترین شرایط  در  گاهی 
داریم باید توانایی درک بیمار و اطرافیان 
بیمار  اینکه  بیان  با  باشیم. وی  داشته  را 
به دلیل شرایطش ممکن است دچارترس 
ووحشت وعصبانیت شود، ادامه می دهد: 

یک پرستار باید این موضوع را درک کند  
کنیم  تالش  مهربانی  و  دلسوزی  با  و 

مراقبت مناسب را انجام دهیم.

صبر، تحمل  و همدردی 
بهزادی پور با اشاره به اینکه صبر، تحمل 
و همدردی با بیمار در کاستن رنج بیماری 
بسیار موثر است، ادامه می دهد: صبر چیزی 

است که افراد خودخواه ندارند و با پول هم 
قابل خریداری نیست بلکه فقط از عشق و 

مهربانی قلبی حاصل می شود.
وی  بیان می کند: هر زمانی که بیماری 
شدن  برطرف  و  سالمتی  ازکسب  پس 
از  خاطر  طیب  و  بارضایت  مشکالتش 
من  برای  شود  می  مرخص  بیمارستان 
این  برعکس  است  خوب  خاطره  یک 
گفته  خوردبه  می  رقم  برایم  بد  خاطره 
وی اگر می خواهید مردگان زنده شوند و 

بیماران شفا یابند، باید که شربت دوست 
داشتن به ایشان بدهید.

نوزادی که برگشت
پرستار نمونه کشوری درمان نشدن و فوت 
بیماران مخصوصا کودکان را تجربه های 
 تلخ دوران خدمت خود عنوان می کند و 
می افزاید: تلخ ترین و شیرین ترین خاطره 
هم  شده  ثبت  ذهنم  در  که  کاری  های 
مربوط به کودکان است. وی یادآور می شود: 
خاطره تلخ من مربوط به کودک 5 ساله ای 
بود  که در استخر خانگی غرق شده بود و 4 
ساعت احیای تیم پزشکی  و پرستاری افاقه 

نکرد و این کودک فوت کرد.
وی با اشاره به اینکه بهترین خاطره کاری 
من هم احیای موفق یک نوزاد بود که به 
دلیلی عالئم حیاتی خود را از دست داده بود 
و حتی با احیا هم موفق به بازگرداندن او 
مادر  ناامید شدیم  دهد:  ادامه می  نشدیم، 
نوزاد بر بالین نوزاد آمد و به محض اینکه 
او را در بغل گرفت شاهد برگشت تنفس 
نوزاد بودیم و با ادامه عملیات احیا نتیجه 
سالمت  با  روز  چند  از  پس  و  شد  موفق 
کامل از بیمارستان مرخص شد که تجربه 
عالی بود. وی با بیان اینکه برخی بیماران 
طلب  ما  از  را  وظایفی  آنها  همراهان   و 
می کنند که در حیطه کاری یک پرستار 
نیست، می افزاید: از دیگر مشکالت کمبود 
جذب  رغم  علی  که  است  انسانی  نیروی 
نیروهای جدید پاسخگوی نیاز مراکز درمانی 
اغلب  مورد  همین  که  نیست  بیماران  و 

مسبب نارضایتی مراجعین می شود. 
حقوق  همچنین  دهد:  می  ادامه  وی 
های  رشته  سایر  با  رشته  این  مزایای  و 
مرتبط از جمله پزشکی تفاوت چشمگیری 
مسئولیت  حجم  و  سختی  با  و  دارد 

همخوانی و هماهنگی ندارد.

معصومه بهزادی پور، پرستار نمونه ملی استان در گفتگو با »آوا« 

داروی دوست داشتن به بیمار می دهم 
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ویتامین C در حفظ سالمت 
استخوان و قد بلند مفید است

ویتامین C از جمله ویتامین هایى است که در حفظ 
سالمت استخوان ها و بلندتر شدن قد مفید است. 
این ماده غذایى در تأمین کالژن که بخش فیبرى 

استخوان و غضروف را تشکیل مى دهد موثر است. 
انسان ها تنها پستاندارانى هستند که نمى توانند 
ویتامین C را سنتز کنند بنابراین باید غذا هاى 
غنى از ویتامین C را مصرف کنند این ماده مغذى 
درمواد غذایى مانند پرتقال، هندوانه، توت فرنگى، 

آناناس و نخودچى وجود دارد.

 خستگى چشم با چمپاته زدن
 و خیره شدن به دور دست

چمپاته زدن، خیره شدن به دوردست براى طوالنى 
مدت، کار زیاد با صفحه نمایش ها، تالش زیاد براى 
خواندن کتاب در حالتى که به چشم ها فشار مى آید؛ 

باعث خستگى بیش از حد چشم ها مى شوند. باید 
یا  تلویزیون  به  شدن  خیره  دقیقه  از 20  پس 
صفحه نمایش هاى گوشى و تبلت، به چشمان خود 
استراحت بدهید.  هنگام مطالعه به چشم شما فشار 

زیادى وارد مى شود.

مفصل درمانى 
زالوها

از کاربرد هاى اعجاب انگیز زالو ها خاصیت آن ها 
التهاب هاى مفصلى  در تسکین درد و کاهش 
و استخوانى است. درمانگران شیوه هاى طبیعى 

درمان به افرادى که دچار بیمارى هاى مفصلى و 
استخوانى هستند مثل بیماران مبتال به آرتروز و 
آرتریت توصیه مى کنند شیوه زالودرمانى را تجربه 
کنند.در این شیوه زالو ها با مکیدن موضع هایى که 
درمانگر مشخص مى کند آنزیم هاى ضد درد و 

ضدالتهاب را به بدن فرد منتقل مى کنند.

چرا بعد از غذا خوردن 
معده درد مى گیرید؟

تقریبا نیمى از تمام افراد بزرگسال دچار ریفالکس 
مى شوند.  عذا  خوردن  از  پس  معده  درد  یا 
ریفالکس زمانى روى مى دهد که اسید معده به 

سمت مرى باال مى آید. مرى به این اسید قوى 
عادت ندارد و براى همین دچار احساس سوزش 
و ناراحتى مى شود. این اتفاق مى تواند به دلیل 
زیاد غذا خوردن به وجود بیاید یا ناشى از خوردن 

غذا هاى به خصوصى باشد

پوست خود را درست 
پاکسازى کنید

پاکسازى و تمیز کردن پوست اهمیت زیادى براى 
رها کردن پوست از آلودگى ها و ذرات مضرى که 
روى پوست مى نشینند دارد. اگر پوست تان خشک 

است از یک کِرم یا ژل پاك کننده استفاده کنید. 
براى پوست هاى چرب نیز شیرپاك ُکن یا ژل 
چرب  پوست هاى  مناسب  صورت  شستشوى 
توصیه مى شود. همچنین مى توانید بعد از پاك 
کردن صورت از یک اسکراب مناسب استفاده 

کنید تا منافذ مسدود شده  پوست باز شوند.   

 می توانید به جای جیب خود، تلفن را در کیف خود بگذارید و بیرون کشیدن آن را مشکل تر کنید.
 زمانی که عابران پیاده تلفن خود را چک می کنند بهتر است دست از راه رفتن بکشند و در یک 
مکان امن بایستند. همچنین به افرادی که هدفون دارند هم توصیه می شود که حین راه رفتن، 
صدای آن را کم تر کنند. کریس مارچلینو، مهندس سابق اپل که منجر به توسعه آیفون شده است، 
توصیه می کند که وارد تنظیمات تلفن همراه شوید و به غیر ازمواردی که برای شما بسیار اهمیت 
دارد، اعالن برنامه ها را غیرفعال کنید و جلوی بمباران چیز های نامربوط را حین راه رفتن بگیرید.

متخصصان تمرینات خودکنترلی را توصیه کرده اند. آن ها می گویند بهتر است از خودمان بپرسیم: 
آیا من سرنوشت خودم را کنترل می کنم یا به فناوری اجازه می دهم که آن را کنترل کند؟

فهرست محصوالتى که در حال حاضر بدون پروانه بهداشتى و مجوزهاى قانونى از اداره کل امور فرآورده 
هاى طبیعى ، سنتى و مکمل مى باشند و به خصوص در عطارى ها  عرضه و یا از طریق فضاى مجازى 
و اینترنت تبلیغ مى گردد به شرح ذیل مى باشند 1- پودر گیاهى ماریانا ( به عنوان مصارف جنسى در 
بانوان) 2-کپسول درد مفاصل آرسکا با نام ژنریک سورنجان (جهت درمان درد مفاصل ) 3- کپسول 
چاقى فرشته با شماره ثبت 33117 و شناسه بهداشتى 16700/91/6/ د  4- معجون تقویت قلب  با 

شماره ثبت  28012 و پروانه بهره بردارى   147929/100  
اداره نظارت بر داروهاى گیاهى ، سنتى و مکمل وکمیته مبارزه با
قاچاق کاال معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکى بیرجند

معرفى محصوالت غیرمجازچگونه استفاده از موبایل حین راه رفتن را کنترل کنیم؟

کسى را مجبور به انجام درخواست خود نکنید. بهتر است 
روش و لحن تان مالیم باشد. مثال اگر دوست تان وقت آزاد 
دارد و دوست دارید براى خرید لباس همراهى تان کند، اما او 
تنبل است، بگویید: «من عاشق این هستم که با تو به خرید 
بروم! تو خیلى خوش سلیقه اى و من خودم نمى توانم بدون 
نظر تو انتخاب کنم!».شما این حق را دارید که فکر کنید و 
تصمیم درست را بگیرید؛ بنابراین بهتر است خونسردى تان 
را حفظ کنید، ُرك و راست باشید و با مهربانى و ادب بگویید: 
«من به فرصتى نیاز دارم تا فکر کنم. امیدوارم درك کنى که 

دلم نمى خواهد اشتباه کنم!». عوض کردن موضوع بحث 
و نادیده گرفتن مسئله، همیشه هم جواب نمى دهد. شاید 
رئیس تان باشد، اما دلیل نمى شود حق داشته باشد با شما 
بدرفتارى کند. وقتى کسى سرتان داد مى زند بگویید که شیوه  
حرف زدنش شما را ناراحت مى کند، اما با کالمى مودبانه 
احساس تان را بیان کنید. مى توانید بگویید: «درك مى کنم 
که شما عصبانى هستید، اما من واقعا ناراحت مى شوم وقتى 
کسى سرم داد مى زند!».سرزنش کردن و مورد عتاب قرار 
دادن، هرگز راه حل نیست، حتى اگر مرتکب اشتباهى جدى 

شده باشید. همیشه بهتر است راهى سازنده تر پیدا کنید. 
اگر کسى شما را مالمت و سرزنش کرد بگویید: «حق با 
شماست، من کامال مشتاق و پذیراى این هستم که در مورد 
اشتباهى که کرده ام حرف بزنیم، اما بدون داد و فریاد!».

کسى که روحیه  پرخاشگرى دارد مى تواند سرتان داد بزند 
که یک احمق هستید و اگر شما هم با همین روش جواب 
بدهید، مى تواند جنگى به پا شود. جواب مناسبى که مى توانید 
بدهید این است: «اگر به من بى احترامى کنى، گفتگو را ادامه 

نخواهم داد، انتخاب خودت است

گفتگو را با فرد عصبانى ادامه ندهید

آیات روز

و چه کسى ستمگرتر از آن کس است که با وجود آنکه به سوى اسالم فراخوانده مى شود بر خدا 
دروغ مى  بندد و خدا مردم ستمگر را راه نمى  نماید. (سوره صف/ آیه 7)

سخن روز

میکل آنژ مى گوید:“ خطرى که بسیارى از ما را تهدید مى کند تعیین اهداف بلند و نرسیدن به آن ها 
نیست بلکه اغلب ما اهداف کوچکى انتخاب مى کنیم و به همان مى رسیم. ”
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جدول کلمات

موفقیت و انرژى

توصیه ها

وروود مدبرانه به عمق مشکالت 

وقتى روز ها و لحظه هاى سخت به شما رو مى کنند، 
شاید احساس کنید تمام چیزى که نیاز دارید این 
است که پتو را روى سرتان بکشید و مخفى شوید، 
گاهى شاید این کار جواب بدهد، اما یک راه حل 
موقتى براى مسئله اى نه چندان موقتى است. اگر 
به این درك برسید که مواجهه با مشکل، پروسه اى 
است که باید طى شود، قبول خواهید کرد که تنها 
راه ممکن، تحمل کردن و چاره اندیشى است و 
این آگاهى ارزشمند است. مى توانید انتخاب کنید 
که انرژى تان را براى افسوس خوردن و  اى کاش 
گفتن ها هدر ندهید و شروع کنید به پیدا کردن 
راه حل.  از تمام انرژى و توانمندى هاى تان براى 

چاره اندیشى و ایجاد تغییرات استفاده کنید.

آموزش هاى هدفمند به کودك

برخى از والدین تصور مى کنند مهیا کردن هر 
چیزى براى کودك در اسرع وقت باعث مى شود 
فرزندشان بدون کمترین عقده ناشى از محرومیت 
با اعتماد به نفس موثر بتواند با جهان پیرامون مواجه 
شود، کودك در دسترس بودن هر امرى را عادى 
مى پندارد و حتى توان ادراك محدودیت هاى زمانى 
و مکانى و تصور موانع براى برخوردار شدن را 
ندارد. از طرفى والدین را حامیان همیشگى براى 
در دسترس قرار دادن اشیا درك مى کند و قهرمانان 
بدون شکست در رفع سد ها از سنین بسیار پایین 
در حین بازى دور بودن، نزدیک بودن، آسان بودن 
و سخت بودن، ساده بودن و پیچیده بودن مراحل 
دستیابى به چیز ها را با کودك تمرین کنید.همان 
اندازه که آموزش مفهوم حریم خصوصى و مرز هاى 
شخصى از سنین پایین الزم و ضرورى است، 
همزمان مفهوم شراکت و «سهم مساوى دیگرى» 
از  هم جایگاه بسیار مهمى دارد. براى مراقبت 
شکل گیرى انحصار طلبى هاى افراطى کودکانه 
بهتر است مفهم شراکت و سهم را در زندگى 
روزمره پر رنگ کنیم: شراکت در ساندویچ، لگو هاى 
بازى، غذا دادن به پرنده هاى در پارك  را با کودك 
تمرین کنیم. مى شود ساده ترین چیز ها را سهم بندى 
کرد و بین والدین و کودك به اشتراك گذاشت. 
همواره به او هدیه ندهید و بگذارید خودش هم 
خرید کند؛ «وقتى  خودش خرید مى کند خودش 
هم هزینه اش را از پول توجیبى اش مى پردازد پس 
خودش مراقبت مى کند»، نقش و جایگاه کودك را 
حین خرید هر وسیله اى روشن کنید، از او بخواهید 
مکان مناسب و نحوه نگهدارى مسئوالنه در قبال 

آن وسیله را از پیش شرح دهد.
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یک شرکت راهسازى به یک انباردار
 با سابقه کارى در بیرجند نیازمند است .

09155623441 یم
ند

ازم
نی کلیه لوازم دست دوم شما را خریداریم

 با یک تماس اختالف قیمت را تجربه کنید.  
0915   866   8002 

عرضه کننده انواع پفیال 
در طعم هاى مختلف و نبات و آبنبات 

فتتاح شد 
ا

خیابان مفتح - بین مفتح 45 و 47 
09158639447

فروشگاه شهر پفیال 
و شعبه دوم  

آبنبات ریزی حبیبی فر  و  پسران 

مطرب
14:3018:0020:00شروع سانس

چشم و گوش بسته
16:1521:45شروع سانس

بلوار فرودگاه سه راه صیاد شیرازى
  09151642377  -  مهدى وسیله کار

                 اجاره کامل لوازم قالب بندى و داربست بندى، قالب فلزى،
             جک سقفى،لوله بولت،و.... جهت فونداسیون،

        دیوار برشى،مخازن 

امیرآباد- نبش ولى عصر(عج) 4
09155658268  - 09156693515 

نقد و اقساط

فروش و نصب انواع عایق هاى رطوبتى 
 ایزوگام شرق و دلیجان

مدیریت : حسن آراسته

آدرس: بیست مترى دوم شرقى
 مدرس، بعد از حسینیه گازاریها

09151632150
کارگـاه صنعتى دقیق

سازنده انواع کرکره برقى
 سایبان هوشمند و پله پیچ

نرده راه پله، حفاظ فرفورژه در طرح هاى مختلف (ترابى)
تعمیرات کرکره برقى و ساده پذیرفته مى شود. 
09156655601 -09151602835

سمســـارى صــادق
لوازم منزل شما را منصفانه خریداریم.

09151641464 - 09380160779

به یک نیرو جهت کار در پروتئینى
به صورت دو شیفت نیازمندیم. 

ساعت تماس و مراجعه حضورى 
9 صبح الى 12 ظهر

 32444491 ـم
دیـ

منـ
ـاز

نیـ

32435686 - 09365237014-09157063220 - خسروى

تشخیص و رفع بو و نم به روش ایزونانو * صد درصد تضمینی

     لولـه بازکنـى ( مدرن برتر)
  شبانه روزی
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افزایش ابر و پیش بینی برف و باران از امروز

صداوسیما -کارشناس هواشناسی استان از اواخر امروز تا پایان هفته احتمال بارش باران در استان پیش بینی کرد. زارعی گفت: از امروز تا پایان هفته به ویژه از اواخر وقت تا عصر روز 
چهارشنبه با فعالیت امواج کم دامنه در تراز میانی جو استان بارش باران و در نقاط سرد بارش برف قابل پیش بینی است. وی افزود: گاهی رعد و برق در نقاط مستعد بارش تگرگ و در 
ارتفاعات تشکیل مه دور از انتظار نیست. وی گفت: به لحاظ دمایی تداوم سرما و یخبندان در استان داریم  و از امروز تا چهارشنبه روز ها دما کاهش می یابد  و شب ها بدون تغییر است.

افزایش ۲۶ درصدی حوادث 
جاده ای در خراسان جنوبی

احمر  هالل  جمعیت  مدیرعامل  ایسنا- 
نسبت  جاده ای  دیدگان  حادثه  تعداد  گفت: 

یافته  افزایش  درصد   ۲۶ گذشته  سال  به 
این  از  درصد   ۶۳ افزود:  شهریاری،  است.  
درصد   ۱۰ جاده ای،  حوادث  در  ماموریت ها 
خدمات حضوری، ۹ درصد سیل و آبگرفتگی، 
۱۳ درصد حوادث شهری، سه درصد حوادث 
کوهستان و دو درصد دیگر موارد بوده است. 
وی ادامه داد: بیشترین حوادث امسال به ترتیب 
با ۲۷۰ مورد در قاین، ۱۷۲ مورد در طبس و 
۱۴۰ مورد در نهبندان رخ داده است. شهریاری 
با بیان اینکه طی ماموریت های ۹ ماهه سال 
جاری به 85۷۹ حادثه دیده امدادرسانی شده 
است، افزود: ۳۲ درصد از این افراد در حوادث 
 5۱ حضوری،  صورت  به  درصد   ۹ جاده ای، 
درصد در حوادث سیل و آبگرفتگی، ۷ درصد 
در حوادث شهری و مناسبتی و یک درصد در 
دیگر زمینه ها خدمات گرفته اند.  بنا به گفته 
مدیرعامل جمعیت هالل احمر، تعداد حادثه 
گذشته ۲۶  سال  به  نسبت  جاده ای  دیدگان 
درصد افزایش یافته است. شهریاری با بیان 
اینکه در این حوادث ۶۹۰ نفر توسط نیروهای 
هالل احمر نجات یافته اند، افزود: همچنین 
۳۰۲۲ نفر در پایگاه های هالل احمر اسکان 
یافته اند.وی با بیان اینکه 5۰۲۴ نیروی هالل 
احمر در قالب ۱۹۴۲ تیم عملیاتی به این حوادث 
افزود: همچنین ۱8۹۶  داشته اند،  امدادرسانی 
خودروی امدادی در این حوادث به کارگیری 
شده است. مدیرعامل جمعیت هالل احمر با 
اشاره به اینکه عملیات های امداد هوایی امسال 
با ۲۱ سورتی پرواز انجام شده است، بیان کرد: 
در ۹ ماهه امسال ۲۲۴ مورد عملیات رهاسازی 

توسط نیروهای هالل احمر انجام شده است.

تکرار با شکوه حماسه 9 دی10 سال پس از تجدید میثاق  امت همیشه در صحنه با والیت

آفرین باد بر این حضور
 

گروه گزارش- حماسه ۹ دی بار دیگر دربا 
جای  در  مردم  آهنین   اقتدار  و  راسخ  عزم 
خورد.  رقم  شکوه  با  جنوبی  خراسان  جای 
مردم استان دراین سال ها با حضورآگاهانه 
خود در راهپیمایی و مراسم ۹ دی نشان دادند 
بصیرت ایستادگی در مقابل فتنه ها را دارند و در 
تشخیص فریب ها هوشمندانه عمل می کنند.

مسئول نمایندگی ولی فقیه در نیروی قدس 
سپاه پاسداران انقالب اسالمی روز دوشنبه 
و  بصیرت  روز  گرامیداشت ۹ دی  آیین  در 
میثاق امت با والیت در مسجد امام حسین 
)ع( بیرجند گفت:  فتنه 88 بزرگترین خیانت 
جمهوری  به  آن  ایادی  و  جهانی  استکبار 
اسالمی و ملت ایران بود که در اوج اقتدار 
کشور عده ای در مقابل نظام ایستادند اما پشت 

صحنه، دست دشمن در کار بود.

آن سال تاریخی 
حجت االسالم علی شیرازی افزود: ایران سال 
88 در اوج قدرت بود، حزب ا... لبنان در جنگ 
۳۳ روزه پیروز شده بود، در غزه سران حکومت 
صهیونیسم شکست خورده بودند، یک سال 
قبل گرایش ها نسبت به جمهوری اسالمی 

عوض شد و اوباما به رهبری نامه نوشت.
وی گفت: رئیس جمهور آمریکا در آن نامه 
گفته بود که از مواضع قبلی عقب  نشینی 
کرده اند و سران دنیا باور داشتند که جمهوری 
در  باید  و  است  قدرت  یک  ایران  اسالمی 
مباحث بین المللی روی قدرت ایران حساب 
کرد.مسئول نمایندگی ولی فقیه در نیروی 
قدس سپاه پاسداران اظهار کرد:  انتخاباتی در 
سال 88 شکل گرفت که بیش از 85 درصد 
افراد حایز شرایط رای دادند و بهترین زمان 

برای نشان دادن قدرت مان به دنیا بود.
 وی افزود: بعد از رحلت حضرت امام خمینی 
)ره( در سال ۶8 دشمنان جمهوری اسالمی 
ایران در اسرائیل جمع شدند و تصور دشمن 

این بود که بعد از امام همه چیز تمام است اما 
مجلس خبرگان رهبری در ۱۴ خرداد ۶8 در 
جوی آرام رهبر آینده کشور را انتخاب کرد و 
مردم گروه گروه از استان ها برای میثاق آمدند 

و خواب آشفته استکبار جهانی تعبیر نشد.

2020؛ هر سال یک فتنه
حجت االسالم شیرازی گفت: در دیدار سران 
در اسرائیل طرحی مطرح شد به نام ۲۰۲۰ که 
سه سال آینده یعنی امسال هر ۱۰ سال یک 
فتنه شکل بگیرد تا نظام جمهوری اسالمی را 
متزلزل کنند. وی با بیان اینکه اولین فتنه در 
سال ۷8 بود افزود: حضور پررنگ مردم این 
فتنه عظیم را خنثی کرد، فتنه بعدی در سال 
88 و پس از انتخابات ریاست جمهوری دهم 
شکل گرفت که آمریکایی ها گفتند سال ها 
برنامه ریزی کردیم تا در سال 88 میوه این 
حرکت را بچینیم. وی گفت: بعضی نادانسته در 
این دام افتادند و عده ای هم عمدا گرفتار بودند.

نیروی  در  فقیه  ولی  نمایندگی  مسئول 
سال 58  کرد:  اظهار  پاسداران  سپاه  قدس 
هم  دشمن فتنه بزرگی را در کشور شکل 
داد و هدف دشمن این بود که اصل مجلس 
خبرگان و ماده پنج قانون اساسی را که به 
موضوع والیت فقیه می پرداخت، متزلزل کند، 
عده ای موضع گرفتند و بعدها روشن شد که 
این جریان ریشه در سفارت آمریکا در ایران 
دارد. وی افزود: بعد از انتخابات 88 از همان 
روز انتخابات، فتنه را به میدان کشیدند و مقام 
معظم رهبری نمایندگان نامزدها را خواستند 
و در آن جلسه گفتند “اگر کسی غیر از آقای 
احمدی نژاد هم رییس جمهور می شد باز هم 
فتنه بود باید حواسمان را جمع کنیم که طرح 

دشمن است، در دام دشمن نیفتیم”.
وی گفت: نماینده یکی از نامزدها در آن جلسه 
گفته بود که انتخابات باید باطل شود و رهبری 
فرمودند سال ۷۶ عده ای گفتند انتخابات باید 

باطل شود و آن زمان هم مخالفت کردم.

تقلب، اسم رمز بود
شیرازی بیان کرد: از سال 8۷ کمیته صیانت 
از آرا را تشکیل دادند و حرف این کمیته از 
روز اول این بود که باید بگوییم تقلب می شود 
تا بتوانیم با این حرف ایده ها را به کرسی 

بنشانیم.وی گفت: بعد از دستگیری برخی از 
آقایان گفتند که ما می دانستیم تقلب نمی شود 

اما تقلب اسم رمز بود.
وی با بیان این سخن از مقام معظم رهبری که 
“دشمن می خواهد از ملت ایران انتقام بگیرد” 
افزود: روز عاشورا به امام حسین )ع( جسارت 
کردند و قرآن آتش زدند اما آقایان در بیانیه ای 
از این افراد حمایت کردند.مسئول نمایندگی 
ولی فقیه در نیروی قدس سپاه گفت: ۹ دی 
88 مردم تکلیفشان را با فتنه گران روشن کردند 
و وقتی فهمیدند پشت صحنه دشمن ایستاده، 

راهشان را جدا کردند و به میدان آمدند.
وی اظهار کرد: ۲۲ بهمن 88 باز مردم آمدند 
و حرف آخر را زدند، سال 8۹ باز آقای کروبی 
مردم را دعوت به اغتشاش کرد و مردم نیامدند، 
علنی  آمریکا  و  کرد  را دعوت  انقالب  ضد 
حمایت کرد. حجت االسالم شیرازی گفت: در 
دولت ریگان آمریکا نماینده ای را برای مذاکره 
به جمهوری اسالمی ایران فرستاد و امام )ره( 

گفتند اینها را قبول نداریم چون به عهدشان 
پایبند نیستند امروز هم بحث مذاکره می کنند 

چون نیاز به ایران دارند.

نامه هایی که روزی منتشر می شود 
وی ادامه داد: صدور انقالب یعنی صدور روحیه 
ملت ایران که امروز این روحیه به لبنان، سوریه، 

فلسطین، عراق و دیگر کشورهای اسالمی 
صادر شده است.شیرازی گفت: شما در سال 
88 قدرت داشتید، علیه شما فتنه کردند دشمن 
دید ملت ایران در جنگ نظامی، فرهنگی و 
نبرد نرم پیروز شد می خواستند تفکر انقالبی 
نباشد و بین مردم و مسیر نظام فاصله بیندازند 
اما نتوانستند و شکست خوردند. وی افزود: 
اگر قدرتمند نبودیم در همان سال 88 زیر و 
رو می شدیم، امسال آمدند و فتنه کردند اما 
تروریست ها در سوریه شکست خوردند و جبهه 
مقاومت در عراق پیروز شد، حزب ا... در منطقه 
استکبار  نقشه های  تمام  و  کرد  پیدا  قدرت 
جهانی نقش بر آب شد.مسئول نمایندگی ولی 
فقیه در سپاه قدس گفت: آمریکایی ها گفتند 
که بعضی از فتنه گران از ایران نامه نوشتند که 
تحریم ها را تشدید کنید تا جمهوری اسالمی 
شکست بخورد، نامه ها هست و روزی منتشر 
خواهد شد که امیدواریم زمینه انتشار محقق 
االسالم  حجت  فارس،  گزارش  به  شود. 

شیرازی  با اشاره به حمایت های علنی آمریکا و 
رژیم صهیونیستی از اغتشاش گران عنوان کرد: 
هدف دشمن از فتنه انگیزی فاصله انداختن بین 
ملت ایران و مقام معظم رهبری بود اما با فضل 
الهی و بصیرت مردم در این زمینه نیز شکست 
خوردند. وی ادامه داد: تصور کردند می توانند 
ملت ایران را با تحریم و فشار اقتصادی از پا 
درآورند لذا فتنه ۹8 را شکل دادند.وی با اشاره 
به اینکه دشمنان از سال ۶8 طراحی کردند 
گفت: مردم با یک سخنرانی چند دقیقه ای 
رهبری، ۲ روزه فتنه ۳۰ ساله را خنثی کردند که 
بیانگر قدرت جمهوری اسالمی است. وی بیان 
کرد: آمریکایی ها هزاران کیلومتر آن طرف تر 
عربده کشی می کنند اما شما شاه را بیرون 
کردید، صدام را شکست دادید، تروریست ها 
پا درآوردید و روزی اسراییل  از  و داعش را 
و سران کاخ سفید را به زیر خواهید کشید.

قدردانی از خلق حماسه 
دیروز ، پس از حضور باشکوه مردم  و پایان 
مراسم، شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی 
خراسان جنوبی به پاس حضور حماسی مردم 
بصیر و انقالبی استان در مراسم راهپیمایی یوم 
ا... ۹ دی با صدور بیانیه ای از گروه های مختلف 
مردم قدردانی کرد. در بخشی از این بیانیه آمده 
مردم  خروش  روز  دی  نهم  ا...  یوم  است... 
عاشورایی ایران اسالمی، تحقق وعده الهی و 
غلبه جنود الهی بر جنود شیطانی است، این 
حماسه ماندگار، نقطه عطفی در تاریخ انقالب 
قابلیت و کارآمدی  اثبات کننده  اسالمی و 
نظام دینی مبتنی بر اصل مترقی والیت فقیه 
در عبور از بحران  ها و فتنه  ها است. شورای 
ضمن  استان،  اسالمی  تبلیغات  هماهنگی 
قدردانی از مردم فهیم و با بصیرت خراسان 
جنوبی، از تمامی مسئوالن، عوامل اجرایی و 
دست اندرکاران برگزاری مراسم یوم ا... ۹ دی 

در سراسر استان  تشکر و قدردانی می  کند.
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 آخرین مهلت ثبت گروه های 
نمایشی در سامانه “استقرار”

غالمی -معاون امور هنری و سینمایی اداره کل 
فرهنگ و ارشاد اسالمی  عنوان کرد: متقاضیان 
ثبت گروه های تئاتر در سامانه “استقرار” )ثبت 
گروه های نمایش ایران( فقط تا پایان دی 
مهلت دارند. زمزم با اشاره به این که با ثبت 
در این سامانه، گروه نمایشی توسط وزارتخانه 
به عنوان یک تشکل شناخته می شود، اضافه 
کرد: این گونه گروه های نمایشی می توانند 
به لحاظ قانونی، خیلی راحت تر از گروه های 
وزارتخانه  فرهنگی  از کمک های  مستقل، 
استفاده کنند.وی  افزود: با داشتن سابقه هنری، 
امکان تاسیس آموزشگاه یا موسسه هنری  و 
استفاده از صندوق بیمه وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمی تسهیل می گردد. متقاضیان می توانند 
  www.esteghrar.ir سامانه  به  مراجعه  با 

نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.

افتتاح کارگاه زیباسازی شهری

امور ماشین آالت  دادرس مقدم- سرپرست 
شهرداری بیرجند اظهار کرد: کارگاه زیباسازی 
شهرداری با تعداد ۶ نفر نیروی ماهر در حال 
کار می باشد.  امیرآبادیزاده خاطر نشان کرد: این 
کارگاه به متراژ ۳۰۰ متر مربع و با ضایعات و 
وسایل موجود ساخته شده است. وی هزینه 
ساخت کارگاه را مبلغی معادل ۴۰۰ میلیون 
تومان اعالم کرد که سوله آن ظرف مدت ۲ 
ماه ساخته شده است. وی یادآور شد: در این 
کارگاه با مصالح دور ریختنی موجود، پروفیل و 
آهن آالت بالاستفاده اقدامات بسیار زیادی در 
جهت صرفه جویی اقتصادی انجام می شود.
امیرآبادی زاده در ادامه از ساخت نیمکت، وسایل 
بازی کودکان، صندلی، سطل زباله، بیلبورد، 
جوشکاری های سطح شهر، تابلوهای جهت نما 
و راهنمای مسیر در سطح شهر و ...یاد آور شد.

افتتاح ۱۱ خانه بوم گردی 
در خراسان جنوبی

سفر  در  گردی  بوم  خانه   ۱۱ صداوسیما- 
مونسان به خراسان جنوبی در شهرستان های 
مختلف استان به بهره برداری رسید. مدیر کل 
میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
استان گفت: برای راه اندازی این خانه های بوم 
گردی 5 میلیارد تومان هزینه شد که ۲ میلیارد 
میراث  اداره کل  تسهیالت  از محل  تومان 
فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان 
و ۳ میلیارد تومان هم آورده بخش خصوصی 
بود.از این ۱۱ خانه بوم گردی که با حضور 
وزیر افتتاح شد 8 خانه در شهرستان فردوس 
شهرستان  هریوند  روستای  در  خانه  یک   ،
سربیشه ، یک خانه در شهرستان بشرویه و 

یک خانه هم در شهرستان طبس بود.

نماینده ولی فقیه: 
سپاه قدس مایه  افتخار است

تسنیم -نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی در 
دیدار با نماینده ولی فقیه در سپاه قدس گفت: 
حجت  است.  همه  افتخار  مایه  قدس  سپاه 

االسالم عبادی صبح دیروز با نماینده ولی فقیه 
در سپاه قدس دیدار کرد. نماینده ولی فقیه در 
استان در این دیدار ضمن گرامیداشت ۹ دی 
حجت  گفت:  والیت  با  میثاق  بصیرت  روز 
االسالم شیرازی از نظر شخصیتی جایگاهی 
بزرگ دارد و از نظر مقام ارشاد، علم و روحانیت 
جایگاه بزرگی است. وی بیان کرد: سپاه قدس 
مایه افتخار برای همه مردم ایران و ملت های 
مظلوم منطقه است. قائم مقام نماینده ولی فقیه 
در خراسان جنوبی نیز ضمن خوشامد گویی به 
نماینده ولی فقیه در سپاه قدس در روز بصیرت 
و میثاق با والیت گفت: بعد از ۱8 سال به استان 

سفر کردید که برای ما مایه مباهات است.

سرمایه گذاری ۹۰۰ میلیارد تومانی 
خارجی ها در خوسف

فرماندار خوسف از سرمایه گذاری ۹۰۰ میلیارد 
تومانی خارجی ها در شهرستان خبر داد و گفت: 
این میزان سرمایه گذاری در تاریخ شهرستان بی 
سابقه است. به گزارش مهر،  شفیعی یکشنبه 
شب در دیدار با اهالی روستای همند شهرستان 
خوسف، ادامه داد: با توجه به اینکه مجتمع فوالد 
جفت رود به عنوان یک پروژه شکست خورده 
سرمایه گذاری در شهرستان وجود داشت که اگر 
پیگیری الزم صورت نمی پذیرفت این سرمایه 
گذاری ها نتیجه جز آن نداشت. وی ادامه داد: 
بزرگترین نیروگاه خورشیدی استان با ظرفیت 
۱۰ مگاوات توسط سرمایه گذارانی از کشور 
آفریقای جنوبی و چهار کارخانه شمش، فوالد، 
چدن، کک در شهرک شهید رحمانی توسط 
سرمایه گذارانی از کشور چین در حال راه اندازی 
است فرماندار خوسف اظهار کرد: در شهرک 
با  واحد کندله سازی و کک  شهید رحمانی 
میزان اشتغالزایی ۱8۰ نفر راه اندازی شده است و 
امیدواریم بقیه این واحدها نیز به زودی راه اندازی 
شود. شفیعی گفت: همچنین در حال حاضر 
بزرگترین کشتارگاه صنعتی استان در شهرستان 
در حال احداث بوده که با راه اندازی این واحد 
چرخه تولید دام در شهرستان تکمیل خواهد 
شد.وی یکی از ظرفیت های اشتغالزایی را توسعه 
فناوری اطالعات دانست و افزود: جهت اجرای 
پروژه های فناوری اطالعات در بحث فیبر نوری 
در شهرستان با اعتبار ۱5 میلیارد تومان در حال 
اجراست و تا پایان سال این پروژه ها به بهره 
برداری خواهد رسید. شفیعی با بیان اینکه در 
حال حاضر سرشماری عشایر شهرستان توسط 
اداره امور عشایری صورت می پذیرد، الزم است 
عشایر با در دست داشتن مدارک الزم به اداره 

امور عشایری شهرستان مراجعه کنند.

گروه خبر- وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و 
صنایع دستی گفت: تعطیالت زمستانه احتماال 
از سال آینده در کشور اجرایی شود. مونسان 
در بازدید از باغ جهانی اکبریه،  با بیان اینکه 
این طرح از ۲ سال گذشته در کشور مطرح 
شده، ولی تاکنون به نتیجه نهایی نرسیده است 
گفت: در این خصوص اخیرا با وزیر آموزش و 
پرورش مذاکراتی صورت گرفت که وی نیز 
موافقت خود را با اجرای این طرح از سال آینده 
اعالم کرد. وی گفت: در این طرح مدارس در 
نیمه دوم دی به مدت 5 روز تعطیل خواهند بود 
تا با برقراری آن و رونق گردشگری در فصل 
شهر ها  کالن  هوای  آلودگی  هم  زمستان، 
کاهش و هم گردشگری اقتصادی بویژه در 

مناطق جنوبی کشور توسعه یابد.

اختصاص  بنزین ویژه تعطیالت نوروز
وزیر میراث فرهنگی، همچنین از پیگیری 
برای اختصاص سهمیه بنزین ویژه تعطیالت 
نوروزی خبر داد. مونسان در ادامه سخنانش 
تنوع آب و هوایی و  تاریخی،  ظرفیت های 
صنایع دستی فاخر را از پتانسیل های  این 
استان برشمرد و گفت: باید با معرفی بیشتر 
این ظرفیت ها، زمینه جذب گردشگر داخلی و 

خارجی را  بیش از پیش فراهم کنیم.

تاکید وزیر بر مرمت خانه شریف 
مونسان همچنین در بازدید از خانه تاریخی 
شریف بیرجند خواستار همکاری اداره میراث 
فرهنگی استان برای مرمت این بنای تاریخی 
شد. وی در این بازدید بر لزوم حمایت ویژه 

از این پروژه تأکید کرد و خواستار همکاری 
اداره کل میراث فرهنگی استان برای مرمت 
این بنای تاریخی شد. وزیر میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی خاطرنشان کرد: 
قطعا اجرای این پروژه ها نقش پررنگی در 

توسعه محله های اطراف خواهد داشت.

رتبه بندی گردشگری شهرها
فرهنگی،  میراث  وزیر  گردشگری  معاون 
گردشگری و صنایع دستی هم در بازدید از 
هتل کوهستان بیرجند و افتتاح فاز دوم این 
مجموعه،  از رتبه بندی شهرهای کشور از 
منظر گردشگری خبر داد و گفت: در رتبه بندی 
و سطح بندی شهرها و استان های کشور موارد 
مختلفی از جمله میزان فعالیت مسئوالن منطقه 

و معرفی جاذبه های گردشگری ارزیابی خواهد 
شد. تیموری افزود: گردشگری به عنوان یکی 
از فعالیت های پویای اقتصادی نقش مهمی در 

توسعه مناطق دارد.

معرفی مود به عنوان »شهر برک بافی«
میراث  وزارت  گردشگری  معاون  تیموری، 
فرهنگی، پس از شنیدن تقاضای مردم مود 
برای معرفی این شهر به عنوان »شهر برک«، 
گفت: تقاضای مردم مردم برای معرفی مود به 

عنوان شهر برک  بررسی می شود.

بازدید وزیر  از آثار تاریخی سرایان
وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع 
و  انبار  آب  از  خود  سفر  ادامه  در  دستی 

مردم  موزه  سرایان،  تاریخی  کاروانسرای 
شناسی، بازارچه صنایع دستی و حمام قدیمی 
این شهر بازدید کرد. مدیرکل میراث فرهنگی 
استان در این بازدید اظهار کرد: کویر سه قلعه 
یکی از هفت آسمان تاریک دنیا است که ایجاد 
این منطقه  زیرساخت های گردشگری در 
هزینه زیادی دارد. رمضانی افزود: سال گذشته 
گردشگری  پروژه های  برای  آب  زیرساخت 
کویر تامین شد و برای ایجاد سایر زیرساخت 

ها به همکاری وزارتخانه نیاز داریم.

ری
 اکب

س :
عک

وزیر گردشگری در بیرجند خبر داد    

تعطیالت زمستانه از سال آینده      

سربازی-وزیر میراث فرهنگی، گردشگری 
و صنایع دستی باتفاق استاندار، نماینده مردم 
طبس، فردوس، بشرویه و سرایان و هیئت 
همراه با سفر به شهرستان فردوس از ظرفیت 
ها و جاذبه های گردشگری این شهرستان 
بازدیدکرد. به گزارش خبرنگار آوا، مونسان 
در بازدید از قنات جهانی بلده بر استفاده از 
این ظرفیت جهانی برای جذب گردشگران 
پایگاه  مدیر  کرد.  تاکید  داخلی  و  خارجی 
ملی قنات بلده و شهر تاریخی تون در این 

بازدید گفت: این قنات در مسیری به طول 
۳5 کیلومتر به عنوان میراث جهانی به ثبت 
اینکه ۴5۰۰  بیان  با  کرمپور  است.  رسیده 
تاریخی که برخی عمر  درخت کهنسال و 
در  رسد  می  سال   ۴۰۰ الی   ۲5۰ به  آنها 
مسیر این قنات وجود دارد خواستار اعطای 
بومی  به مردم  ویژه گردشگری  تسهیالت 
منطقه شد و افزود: مهمترین وظیفه ما آماده 
سازی این قنات برای بازدید گردشگران است 
که کارهای خوبی انجام شده و نیاز به کار 

بیشتر دارد.همچنین مونسان در باغستان علیا 
توسط بخش  بوم گردی که  اقامتگاه  یک 
خصوصی با یک میلیارد تومان اعتبار احداث 
شده را افتتاح کرد. در ادامه وی با حضور در 
جمع مردم باغشهر اسالمیه به خواسته آنها 
گوش فرا داد در این دیدار مردمی اعضای 
شورای اسالمی شهر به خواستار ایجاد مرکز 
صنایع دستی و معرفی اسالمیه به عنوان شهر 
صنایع دستی شدند که وزیر دستورات الزم را 

به صورت کتبی صادر کرد.

وصنایع  گردشگری  فرهنگی،  میراث  وزیر 
دستی همچنین از مجموعه خانه های کپری 
به سبک جنوب و خانه های چوبی به سبک 
شمال کشور در جوار هتل عماد نظام فردوس 
که توسط بخش خصوصی و با هدف جذب 
شده  ساخته  داخلی  و  خارجی  گردشگران 
بازدید کرد. وی همچنین در جمع خبرنگاران 
با بیان اینکه استان خراسان جنوبی ظرفیت 
ها و جاذبه های گردشگری بسیار باالیی دارد 
از مردم خواست با سفر به این استان این 

جاذبه ها را تجربه کنند
مونسان از اختصاص اعتبارات مورد نیاز برای 
و  استان  مرکز  در  گردشگری  های  پروژه 
شهرستانها خبرداد و افزود: در بخش سنگ های 
قیمتی و نیمه قیمتی که پتانسیل مهمی برای 
این استان و شهرستان فردوس است برنامه ما 
پرهیز از خام فروشی وتولید محصوالت ترکیبی 
بصورت استفاده از طال، سنگ های قیمتی و 
حتی خاتم کاری است تا کاری نو و جدید به 

بازار و گردشگران عرضه کنیم.

 رونق کویرنوردی استان در دستورکار وزارت گرد شگری قرار گرفت

از  تجلیل    “ پیرو خبر در خصوص 
صادر کنندگان استان”  تجلیل از صنایع 
کاشی وسرامیک فرزاد به عنوان صادر 
کننده نمونه استانی صحیح می باشد که 

ضمن پوزش اصالح می گردد. 

اصالحیه 

آگهی تغییرات شرکت روان پخش کندوان خاوران )سهامی خاص( به شماره ثبت 5441 و شناسه ملی 
14006251171 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398/07/13 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - آقای 
حامد کریم پورفرد به شماره ملی 0945139748 به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای علی اکبر یاوری به 
شماره ملی 0651206006 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای غالمحسین کریم پور فرد به شماره ملی 
0651665450 و خانم معصومه کریمیان عظیمی صراف به شماره ملی 0932951260 و خانم سیده شیما 
شفایی چهچهه به شماره ملی 0946359423 به سمت عضو اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب 
گردیدند. 2 - آقای سید سعید فرساد به شماره ملی 0651716098 به عنوان مدیر عامل شرکت برای مدت 
دو سال انتخاب گردید. 3 - کلیه اوراق و اسناد تعهد آور شرکت از قبیل چک و سفته و اوراق عادی و اداری با 
امضای مشترک آقای حامد کریم پورفرد )رئیس هیئت مدیره( و آقای سید سعید فرساد )مدیر عامل( و مهر 

شرکت معتبر خواهد بود.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 
بیرجند )706818(

انواع تشک طبی  فنری و بیمارستانی
فقط روزی ۵۰۰۰ تومان

خیابان ارتش ، حد فاصل خیابان عدل 
و خیابان معلم، پالک 168 )عقب رفتگی(

خرید نقدی ۱۰ درصد تخفیف

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

۰۹۱۵   8۶۶   8۰۰۲ 
خیابان مدرس 
 جنب استانداری
  ۰۹۱۵۱۶۳۵8۶۰  کرباسچی

حسابداری: 
* مهارت های دیپلم: حسابداری عمومی مقدماتی، حسابداری عمومی تکمیلی، رایانه کار  
حسابداری مالی، حسابدار حقوق و دستمزد، حسابداری صنعتی، مسئول و سفارشات، 

سرپرست ترخیص کاال، کاربر امور بانکی .
* حسابداری شرکت ها و ثبت اسناد، دفتر روزنامه و کل، گزارشات مالی، ارزش افزوده 
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امام محمد باقر علیه السالم فرمودند:

نیا َّما یُداقُّ ا... الِعباَد فى الِحساِب یَوَم الِقیاَمِۀ على قَدِر ما اَتاُهم مِن الُعُقوِل فِى الدُّ اِن
خدا در روز قیامت نسبت به حساب بندگانش به اندازه عقلى که در دنیا به آنها داده است 

باریک بینى مى کند.
(اصول کافى ج 1 /ص 12)
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و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  وزیر   - اسدزاده 
گردشگري به بسته بودن ارگ کاله فرنگی بیرجند 
اشاره و براي بازگشایی این مکان 2 راه پیشنهاد داد 
و گفت: پیشنهاد اول ما براي بازگشایی این مکان این 
است که ساختمان به صورت کامل در اختیار اداره کل 
میراث فرهنگی قرار گیرد. وي بیان کرد: در پیشنهاد دوم 
نیز به محض اینکه ساختمان فرمانداري و ارگ از هم 
تفکیک شدند و ساختمان ارگ در اختیار میراث فرهنگی 
قرار گیرد آمادگی داریم اعتبارات مورد نیاز براي مرمت 
آن را تأمین و مرمت آن هر چه سریعتر انجام شود.

على اصغر مونسان روز گذشته در حاشیه بازدید از 
ارگ کاله فرنگى افزود: با این اقدام موضوع بازدید 
گردشگران از این بناى تاریخى که همواره مورد اعتراض 
بوده است نیز رفع مى شود. استاندار نیز در این بازدید 
دستور تفکیک فرماندارى بیرجند از ارگ کاله فرنگى 
و تنظیم صورتجلسه این موضوع را به معاون توسعه 
مدیریت و منابع استاندارى صادر کرد تا در همین سفر 
تحویل وزیر شود. مونسان هم از همراهى معتمدیان 
فرهنگى،  میراث  وزیر  کرد.  تجلیل  اقدام  این  براى 
گردشگرى و صنایع دستى همچنین  روز گذشته در 
آغاز سفر 2 روزه به خراسان جنوبى از باغ و عمارت 

جهانى اکبریه در شهر بیرجند بازدید کرد. مونسان 
که در این بازدید از سوى استاندار خراسان جنوبى و 
جمعى از مدیران استانى همراهى مى شد با حضور در 
بخش هاى مختلف باغ و عمارت اکبریه وضعیت این اثر 
ثبت جهانى در خراسان جنوبى را مورد بررسى قرار داد. 
وى همچنین از موزه مشاهیر و بازارچه صنایع دستى 
باغ اکبریه بیرجند بازدید و با صنعتگران گفت و گو کرد.

وى در حاشیه بازدید از باغ و عمارت اکبریه در جمع 
خبرنگاران گفت: خراسان جنوبى ظرفیت هاى مهمى 
و  فرهنگى  بخش  در  ویژه  به  گردشگرى  حوزه  در 
تاریخى دارد و با توجه به تنوع آب و هوایى این منطقه، 
اکوتوریسم یکى از موضوعات مهم مى تواند باشد و در 
کنار آن توجه به صنایع دستى فاخر هم اهمیت دارد. 
استان خراسان جنوبى ظرفیت  این که  بیان  با  وى 
جذب باالتر گردشگر را دارد، خاطرنشان کرد: اگرچه 
روى معرفى ظرفیت هاى استان باید بیشتر کار شود و 
آمارها حاکى از افزایش گردشگران خارجى در خراسان 
جنوبى است اما این آمارها کفایت نمى کند به ویژه 
جذب  بیشترى  داخلى  گردشگران  شود  تالش  باید 
این استان شوند. وزیر میراث فرهنگى، گردشگرى و 
صنایع دستى بیان کرد: نبود هتل هایى با ستاره هاى 

باالتر در خراسان جنوبى احساس مى شود و از چند 
وقت پیش ترم جدید بوتیک هتل ها را شروع کردیم 
که چند مورد در تهران افتتاح شده است. وى افزود: 
بناهاى تاریخى که تبدیل به بوتیک هتل و به نحوى 
تجهیز شدند، مورد اقبال گردشگران خارجى و داخلى 
است. مونسان گفت: یک راه میانبر، تقویت بوتیک هتل 
در خراسان جنوبى است تا این موضوع در استان به 
عنوان پایلوت کشورى سرعت بیشترى پیدا کند. وى 
ادامه داد: براى صنایع دستى هم مبلغ ویژه اى به منظور 
پشتیبانى وام هاى ارزان قیمت در اختیار متقاضیان قرار 
مى گیرد. وى با تاکید بر تجارى سازى صنایع دستى 
گفت: تولید صنایع دستى در استان خوب است اما در 
بازاریابى مشکل دارد که باید از فله فروشى به سمت 
کنیم. حرکت  افزوده  ارزش  ایجاد  با  برندفروشى 

وزیر میراث فرهنگى، گردشگرى و صنایع دستى بیان 
کرد: طراحى مبتنى بر سلیقه مشترى و بسته بندى باید 
تقویت شود. وى همچنین گفت: در کنار استاندار که 
اهمیت زیادى به گردشگرى مى دهند، تالش مى کنیم از 
اعتبارات ملى استفاده شود و از رسانه ملى نیز درخواست 
مى شود بیشتر به معرفى ظرفیت هاى استان پرداخته شود 
و در فصاى مجازى موضوع تبلیغات ارزان دنبال خواهد 

شد. مونسان با اشاره به حضور معاون گردشگرى کشور 
در این سفر گفت: تالش مى شود تورها را به سمت 
خراسان جنوبى هدایت کنیم تا آمار گردشگرى استان 
افزایش یابد. وى اظهار کرد: یارانه خاصى براى تورهاى 
گردشگرى نداریم و با همان حمایت هاى همیشگى 
باشیم. گردشگرى  تورهاى  رونق  شاهد  امیدواریم 

وى با اشاره به نیاز کاروانسراى قدیمى شهر بیرجند 
براى بازارچه دائمى افزود: اگر در زمینه تکمیل نیاز 
به اعتبار باشد حتما کمک مى کنیم. وى اظهار کرد: 
بناهاى تاریخى زیاد و بودجه محدود است که مرمت 
و بازسازى با اولویت انجام مى شود و در این سفر هم 
معاون گردشگرى  مرمت مى گذاریم.  براى  اعتبارى 
وزارت میراث فرهنگى، گردشگرى و صنایع دستى  نیز 
گفت: از ابتداى امسال تا مهرماه علیرغم همه مولفه هاى 
بین المللى، تحریم ها و شرایط ویژه کشور میزان ورود 
گردشگران به کشور 24.30 درصد افزایش یافته است.

افزود: سال گذشته گردشگران ورودى به  تیمورى 
کشور 52 درصد رشد داشت البته ظرفیت گردشگرى 
ایران به مراتب باالتر از این میزان است که با اجماع 
کشور  عالى  مسئوالن  و  مقامات  کالن  نگرش  و 

مى توان از این مزیت مطلق بیشتر استفاده کرد.

لزوم معرفى باغ شوکت آباد بیرجند 
معاون گردشگرى وزارت میراث فرهنگى، گردشگرى 
و صنایع دستى درباره باغ و عمارت شوکت آباد بیرجند 
گفت: این مجموعه اگر به درستى معرفى شود مى تواند 
بخش زیادى از گردشگران حداقل داخلى را به خود جذب 
کند. وى با بیان اینکه باید از ظرفیت بخش خصوصى 
براى معرفى این مجموعه استفاده کرد، ادامه داد: قبل 
از اینکه وارد فاز زیرساختى سنگین شویم ابتدا باید 
مجموعه معرفى شود. تیمورى اظهار کرد: باغ شوکت 
آباد یک باغ کامال ایرانى است که با تحقق برنامه هاى 
سرمایه گذار آن و دلسوزى نمایندگان دولتى و محلى 
در استان زمینه گردشگرى آن توسعه خواهد یافت. 

امکان واگذارى اماکن وقفى
 به میراث فرهنگى وجود دارد

معاون گردشگرى وزارت میراث فرهنگى، گردشگرى و 
صنایع دستى همچنین گفت: برخى جاذبه هاى تاریخى 
و گردشگرى از جمله باغ و عمارت شوکت آباد بیرجند 
جزو اموال اوقاف و امور خیریه است لذا این سازمان 
مى تواند این اموال را به صورت اجاره اى در اختیار میراث 
فرهنگى قرار دهد و از این محل درآمد نیز کسب کند. 
وى ادامه داد: تاکنون امالکى از این محل در اختیار 

میراث فرهنگى قرار گرفته است که اداره اوقاف و امور 
خیریه خراسان جنوبى نیز مى تواند از تجربه استان هاى 
موفق در این زمینه بهره مند شود چراکه این موضوع 
سبب نگهدارى مناسب این امالك نیز خواهد شد. 
تیمورى با بیان اینکه هم افزایى الزم بین سازمان اوقاف 
و امور خیریه و میراث فرهنگى شکل نگرفته است، 
گفت: سازمان اوقاف و امور خیریه قوانین و مقرراتى 
دارد به عنوان مثال شاید نیت واقف متفاوت باشد و 
این موضوع مانع همکارى بین این دو دستگاه شود.
مسیر  در  جنوبى  خراسان  استان  اینکه  بیان  با  وى 
افزود:  است،  گرفته  قرار  گردشگرى  رونق  و  توسعه 
تعطیالت سال گذشته و نوروز امسال جهش خوبى 
در گردشگرى استان شاهد بودیم. معاون گردشگرى 
وزارت میراث فرهنگى، گردشگرى و صنایع دستى، 
یکى از سیاست هاى وزارتخانه را توزیع گردشگرى در 
کشور عنوان کرد و گفت: اعتقاد داریم همه جغرافیاى 
ایران را باید به عنوان مقصد گردشگرى در نظر گرفت. 
وى تاکید کرد: خراسان جنوبى با ظرفیتى که دارد 
بخش  مرزنشین  استان  یک  عنوان  به  مى تواند 
به  همجوار  استان هاى  گردشگران  از  عمده اى 

ویژه مشهد مقدس را به خود جذب کند.

2 پیشنهاد وزیر براى احیاى ارگ «کاله فرنگى» بیرجند

قابل توجه همشهریان بیرجندى
 مشاوره ، خرید و فروش ، بازسازى و تعمیرات امالك بیرجندى ها 
در مشهد مقدس   09151613917  - جعفر خسروى

خانواده هاى محترم رستگار و برزگران
با غم و اندوه فراوان مصیبت وارده را خدمت شما و سایر بازماندگان تسلیت عرض 

نموده، از خداوند متعال براى شما صبرى عظیم و براى آن مرحومه روحى شاد 
طلب مى نماییم.

موسسه خیریه هیئت ابوالفضلى 

دنیـاى فرش
 اولین و بزرگترین مرکز فروش انواع 

فرش هاى ماشینى دست دوم
 (در حد نو) و انواع فرش نو (استوك) 
آدرس: بیرجند ، بلوار شعبانیه 

نبش شعبانیه 4
0915  361 3797

  0935 750 9464 
31 17 31 32 - على زارع

فــروش مغــازه 
ساندویچــى

 بـا موقعیت عــالى  
 09155612892

کلـیـه خدمـات
با مشاوره رایگـان

تماس: 09150541500 - 09157406800 دفتر: 05632236854 نجات
آدرس: نبش شهدا 5 ، ساختمان آذر ، طبقه اول واحد 1

ثبـت شرکت/ ثبـت برند/ اخذ گرید/ پلمپ دفاتر تجارى/ ثبت اختراع، طرح صنعتى
ثبت  تغییرات/ کارت بازرگانى/ اخذ جواز تاسیس و بهره بردارى/ اخذ سندملکى -

 شهرى و روستایى/ انجام امور حسابدارى، حسابرسى، مالیاتى، بیمه اى

پردازان نوژان کویر شرکت تعاونی کار

لباسشویى برجیس - نبش غفارى30
تلفن: 09156552533

پیـک
 رفت و برگشت

شستشوى پتو و ملحفه
 با 20% تخفیف

اولین واحد نمونه بهداشتى شهرستان در صنف 
مربوطه طى تاییدیه شماره 26/854626 

تاریخ 98/5/22 مرکز محترم بهداشت
* داراى غذایى با کیفیت عالى

* داراى محیطى مجلل با پارکینگ اختصاصى
* امکان خرید اینترنتى غذاى بیرون بر از طریق اسنپ فود- نیمرو و سامینو

آدرس: بیرجند - سه راه معلم- روبروى بیمارستان بوعلى 32218420

انجام ثبت و تغییرات شرکت، انجام ثبت هاى اینترنتى دانشگاه ها
انجام پروژه هاى دانشجویى، پرینت کارت ورود به جلسه آزمون ها

جستجوى مقاالت ، ترجمه متون، طراحى
pawer point - photoshap - spss  : کار با نرم افزارهاى

@ noavarannet
نوآوران نت

    بیانیۀ تقدیر و تشکر 
شوراى هماهنگى تبلیغات اسالمى استان

   از خلق حماسۀ وحدت و حضور مردم در یوم ا... 9 دى
شوراى هماهنگى تبلیغات اسالمى خراسان جنوبى به پاس حضور حماسى مردم بصیر و 
انقالبى استان در مراسم راهپیمایى یوم ا... 9 دى، روز بصیرت و میثاق امت با والیت، با صدور 

بیانیه اى  از عموم اقشار مختلف مردم قدردانى کرد. 
در این بیانیه آمده است:یوم ا... نهم دى روز خروش مردم عاشورایى ایران اسالمى، تحقق وعده 
حق تعالى و غلبه جنود الهى بر جنود شیطانى است، این حماسه ماندگار، نقطه عطفى در تاریخ 
انقالب اسالمى و اثبات کننده قابلیت و کارآمدى نظام دینى مبتنى بر اصل مترقى والیت فقیه 

در عبور از بحران ها و فتنه ها مى باشد.
مردم بصیر و شهید پرور استان خراسان جنوبى؛ درود و سپاس خداوند بر شما که با حضور 
خود در اجتماعات باشکوه دهمین سالگرد یوم ا... نهم دى، میثاق دوباره اى با آرمان هاى 
بنیانگذار جمهورى اسالمى، شهیدان واالمقام و بیعتى مجدد با ولى امر مسلمین جهان حضرت 
امام خامنه اى (مدظلّه العالى) داشتید و با وحدت و همدلى و حضور گسترده خود قلب
امام زمان (عج) و همچنین نایب برحقش را شاد و چشم دشمنان نظام مقدس جمهورى 

اسالمى را کور کردید.
آفرین باد بر شما مردم انقالبى و همیشه در صحنه که با بصیرت و حفظ اتحاد و یکپارچگى و 
زمان شناسى خویش بار دیگر تبعیت محض از مقتداي عظیم الشأن امت اسالمی حضرت امام 
خامنه اي «مدظله العالی»، پایبندي تا پاي جان به اصول و ارزش هاي ترسیم شده از سوي 
احیاگر اسالم ناب محمدي (ص) حضرت امام خمینی «رضوان ا... تعالی علیه» و مقابله با 
صالبت در برابر فتنه هاى جدید استکبارىـ  صهیونیستى علیه نظام مقدس جمهورى اسالمى 

را به جهانیان نشان دادید.
شوراى هماهنگى تبلیغات اسالمى استان، ضمن قدردانى از مردم فهیم و لحظه شناس خراسان 
جنوبى، از تمامى مسئوالن، عوامل اجرایى و دست اندرکاران امر برگزارى مراسم یوم ا... 9دى 
در سراسر استان، اصحاب محترم رسانه، جراید، مطبوعات، خبرگزارى ها و رسانۀ ملى که 
در آگاه سازى، روشنگرى و اغناى افکار عمومى، ترغیب و تشویق مردم به حضور در مراسم 
و انعکاس مناسب اخبار و به  نمایش درآوردن این حماسه ماندگار، نقش اساسى ایفا کردند، 
تشکر و قدردانى مى نماید و به موجب این حضور ماندگار مردمى و تاریخى، به درگاه ایزد متعال 
جبین شکر و جبهۀ خضوع و تواضع مى ساید و بر دستان مردم قهرمان استان به رسم ادب 

و احترام بوسه مى زند.
  شوراى هماهنگى تبلیغات اسالمى خراسان جنوبى

عکس: اکبرى
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