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نطق هایی که بعد از 
شهادت باز می شوند

فرمانده  که  بود  دیروز  همین  انگار 
نیروی قدس سپاه پاسداران، طی نامه 
ای به محضر فرمانده کل قوا، پایان 
سیطره شجره خبیثه داعش را اعالم 
 کرد. در بخشی از نامه اش آمده بود :
”...حقیر به عنوان سرباز مکلف شده از 
جانب حضرتعالی در این میدان،با اتمام 
آخرین  ابوکمال  آزادسازی  عملیات 
قلعه داعش با پایین کشیدن پرچم 
این گروه آمریکایی- صهیونیستی و 
برافراشتن پرچم سوریه، پایان سیطره 
اعالم  را  ملعونه  خبیثه  شجره  این 
می کنم ...”  مشروح در صفحه 2
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 خونخواهی و انتقام خون 
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تبعات ترور سردار سلیمانی
 در اختیار هیچکس نیست 

ظریف :
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صفحه  2

استان در سوگ سردار

آفتاب

رایزنی با دولت برای اشتغالزایی
 در بخش انرژی های تجدید پذیر

سهم ویژه
  استان از 
اعتبارات

خراسان جنوبی حدود  300 روز آفتابی دارد. به همین دلیل یکی از مستعد ترین 
استان ها برای بهره مندی از انرژی خورشید است. در اطالعات هواشناسی،  
 این استان  یکی از آفتابی ترین استان های کشور معرفی شده است، منطقه ای

که حدود 75 روز ابری دارد نیروی گرمابخش خورشید در باقی روزها بر 
پهنه وسیعش می تابد. استفاده از ثروت بیکران برای ایجاد اشتغال و زدودن 

محرومیت از چهره استان راهکاری عملی است ...  مشروح در صفحه 3

بسم رّب الشهداء و الصدیقین

شهادت سردار سپهبد 
حاج قاسم سلیمانی 

سرباز امام )ره( و رهبری بر تمامی مسلمان جهان
 تبریک و تسلیت باد.

دهیاری و شورای اسالمی روستای چهکند گل

 مشهد )الهیه(
فروش ۴ واحد آپارتمان لوکس، صفر از مجموع ۸ واحد  ۱۰۰متری 
و ۱۱۰متری با زمینی به مساحت۴۳۰ متر، فول امکانات با متریال 

قوی، آماده تحویل، با موقعیت مکانی عالی
جنب ایستگاه مترو امیریه )مالک بیرجندی(

)متری ۵.۶۰۰ میلیون(
3341  561  0915 - میرزایی 

صفحه 5

آگهی مزایده عمومی )نوبت اول ( بیمارستان امام رضا )ع( بیرجند

نوع تضمین و مبلغ )ریال (موضوعشماره فراخوان

واگذاری به اجاره مکان آژانس 5098091909000001
شبانه روزی بیمارستان طبق لیست و 

مشخصات مندرج در اسناد مزایده

فیش بانکی یا ضمانت نامه 
بانکی به مبلغ
  ۶/۷00/ 000

۱- کلیه فرآیند مزایده از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به نشانی
WWW.SETADIRAN.IR برگزار می گردد. 

2- مهلت و محل دریافت اسناد مزایده: پیشنهاد دهندگان می توانند اسناد مزایده را از تاریخ 
۹۸/۱۰/۱۴ لغایت ۹۸/۱۰/2۵ از طریق سامانه WWW.SETADIRAN.IR  دریافت نمایند. 

 ۳- مهلت ارائه پیشنهاد در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت تا ساعت ۱۴ مورخ ۹۸/۱۰/2۴  می باشد.
۴- زمان بازگشایی پیشنهادها: ساعت ۱۰ مورخ ۹۸/۱۰/2۶ می باشد. 

 ۵- نشانی مزایده گذار : خراسان جنوبی - بیرجند - خیابان طالقانی - بیمارستان امام رضا )ع( 
تلفن:  ۰۵۶۳۱۶2۴۰۰۴  

۶- مزایده گران در صورت عدم عضویت در سامانه مذکور مراحل ثبت نام و دریافت گواهی جهت 
شرکت در مزایده به دفتر خدمات سامانه ستاد به آدرس بیرجند، خیابان شهید مطهری، سازمان 
صنعت و معدن مراجعه و یا با شماره ۰۵۶۳222۱22۰ تماس حاصل نمایند. ۷- جهت واریز ودیعه 

شرکت در مزایده شماره حساب ۵۳۱۵2۳2 بانک رفاه کارگران شعبه طالقانی اعالم می گردد.

بسم رّب الشهداء و الصدیقین 

شهادت سردار سپهبد
  شهید حاج قاسم سلیمانی
 سردارسرافراز بشریت آزاده و امیدتمامی مظلومان
جهان را محضر نورانی امام عصر )عج(  و نایب 

بزرگوارشان امام خامنه ای )مدظله العالی( و تمامی مجاهدان جبهه مقاومت و آزادگان جهان 
تبریک و تسلیت عرض می کنم، تبریک به خودش که هیچ پاداشی غیر از این برازنده اش نبود و 
تسلیت به تمامی بشریت ، فارغ از دین و آیین و مرز جغرافیایی که مثل ایشانی بسیار نادر و حتی 

بی نظیرند و تسلیت دوم به جهان استکبار که به زودی سفره ننگین شان جمع خواهد شد.
دعا کنید تمامی آرزومندان شهادت ، مثل ایشان عاقبت بخیر شوند

شرکت ایمن حفاظ پاسارگاد )خروشی(

بسم رّب الشهداء  و الصدیقین
َوَل تَْحَسَبَنّ الَِّذیَن ُقِتُلوا ِفي َسِبیِل ا... أَْمَواتًا

بَْل أَْحَیاٌء ِعنَد رَ بِِّهْم یُرَزقون
شهادت جانسوز و جانگداز سردار رشید اسالم

  سرباز ولیت و رهبری 

سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی
 فرمانده سپاه قدس ایران و جمعی از سربازان اسالم در 
حمله تروریستی و ددمنشانه نیروهای یاغی و تروریست 
آمریکای جنایتکار را محضر آقا امام زمان )عج(، مقام 
معظم رهبری، خانواده های شهدای مدافع حرم و 

مسلمان مظلوم ایران و عراق تسلیت و تعزیت عرض 
نموده، از درگاه خداوند منان همنشینی با مدافع حرم 

اهل بیت آقا ابوالفضل العباس )ع( و یاران شهیدش
 برای آن امیر سرافراز مسئلت می نماییم.

کمیسیون هماهنگی بانک های استان خراسان جنوبی

بسم رّب الشهداء والصدیقین 
شهادت هنر مردان خداست 

 سردار سپهبـد شهیـد
 حاج قاسم سلیمانـی

 به راستی مرد خدابود.در میان مؤمنان 
مردانی هستند که بر سر عهدی که با 

خدا بستند صادقانه ایستاده اند؛بعضی پیمان 
خود را به آخر بردند )در راه او شهید شدند(،و 

بعضی دیگر در انتظارند؛و هرگز تغییر و تبدیلی در عهد و پیمان خود ندادند. شهادت مجاهد نستوه، سردار 
دل ها، پاسدار سپهبد حاج قاسم سلیمانی عزیز، دل امت اسالم، مردم بزرگوار ایران و عموم رزمندگان و 
مجاهدین اسالم را عمیقاً اندوهگین نمود و نشان داد امروز جنایتکاران عالم برای دستیابی به مقاصد پلید 
خود پس از برقراری تحریم های بی رحمانه، از هر ابزاری برای ضربه زدن به انقالب اسالمی و فرزندان این 
مرز و بوم بهره خواهند برد. حاج قاسم سلیمانی در کنار مجاهدت های خود در دفاع مقدس، کسی بود 
که در برابر داعش ایستاد و با کمترین هزینه سوریه و عراق را از چنگ سفاکترین نیروی شبه نظامی دنیا 
که مستظهر به همراهی آمریکا، اسرائیل و عربستان بود نجات داد. فقدان این سردار بزرگ اسالم اگر چه 
جانکاه است اما در حرکت عظیم ملت برای برقراری عدالت و نهادینه نمودن آرمان های انقالب و جمهوری 
اسالمی ذیل اندیشه های امام خمینی و هدایت عالمانه مقام معظم رهبری خدشه ای ایجاد نخواهد نمود. 
اینجانب شهادت بزرگمرد عرصه جهاد و مبارزه را از جانب خادمان ملت؛ سازمان منطقه ویژه اقتصادی 
خراسان جنوبی به پیشگاه امت مسلمان تسلیت و علو درجات الهی را برای آن سردار رشید آرزو می کنم.

مرتضی صفدری زاده - ریاست سازمان منطقه ویژه اقتصادی خراسان جنوبی - بیرجند

آگهـی استخـدام 
شرکت دان و علوفه شرق واقع در شهرک صنعتی بیرجند جهت تکمیل کادر 

تحقیقاتی و اجرایی خود دو نفر نیرو با مشخصات ذیل استخدام می نماید. 
و  تحصیلی  رزومه  فردی،  مشخصات  شامل  الزم  مدارک  محترم  متقاضیان 

)ایمیل( اینترنتی  نشانی  به  را  تماس خود  تلفن  و  آدرس  مرتبط،  آموزشی  دوره های   شغلی، 
info@dos-co.com تا تاریخ  ۹۸/۱۰/۱۶ ارسال نمایند. به مراجعات حضوری پاسخ داده نخواهد شد.

مدرک و رشته تحصیلیعنوان شغلردیف
 )از دانشگاه معتبر(

تعدادمهارت های لزم
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نطق هایی که بعد از 
شهادت باز می شوند
 * بهروزی فر

انگار همین دیروز بود که فرمانده نیروی قدس 
سپاه پاسداران، طی نامه ای به محضر فرمانده 
کل قوا، پایان سیطره شجره خبیثه داعش را اعالم 
کرد. در بخشی از نامه اش آمده بود :”...حقیر به 
عنوان سرباز مکلف شده از جانب حضرتعالی در 
این میدان، با اتمام عملیات آزادسازی ابوکمال 
آخرین قلعه داعش با پایین کشیدن پرچم این 
گروه آمریکایی- صهیونیستی و برافراشتن پرچم 
سوریه، پایان سیطره این شجره خبیثه ملعونه را 

اعالم می کنم ...” 
و بخشی از پاسخ چنین بود:”...خدای بزرگ را با 
همه وجود سپاسگزارم که به مجاهدات فداکارانه 
سطوح  در  تان  همکاران  عظیم  خیل  و  شما 
مختلف، برکت عطا فرمود و شجره خبیثه ای را 
که به دست طواغیت جهان غرس شده بود، به 
دست شما بندگان صالح در کشور سوریه و عراق 
ریشه کن کرد... اینجانب صمیمانه به شما تبریک 
می گویم و با این حال تأکید می کنم، آنهایی که 
با سرمایه گذاری سنگین این توطئه  شوم را تدارک 
دیده بودند، آرام نخواهند نشست.... 30 آبان ماه 

1396 سید علی خامنه ای”
و چه زود آن گونه شد که رهبر فرزانه انقالب 
هشدار داده بودند. در سیزدهمین روز از دی ماه 
1398 جمعه ای خونین رقم خورد تا فرمانده ای 
که در تأمین امنیت دنیا نقشی ستودنی داشت و 
منطقه و جهان به او بدهکار بودند، از گروه برنامه 
ریزان مبارزه با تروریسم و صهیونیسم، حذف شود.
بامداد جمعه و درست لحظه ای که خیلی هامان 
در  آرامش کامل، به خواب ناز فرو رفته بودیم ، 
یک هدف گیری، معادالت جهان را به هم زد، 
تا شب تلخ ایران شکل بگیرد و به این ترتیب 
مردان مردی که عزم شان را جزم کرده بودند تا 
“راه غلبه بر دشمن هموارتر شود”، نشانه گرفته 
شدند تا در چشم بر هم زدنی، راه ملکوت در پیش 
گیرند. و امروز، پیکر نازنین ابرمردی بر شانه های 
مردم ایران زمین تشییع می شود که تاریخ از او 
به نیکی یاد کرده و خواهد کرد. فرماندهی واقعی 
که هیچ گاه لباس رزم از تن به در نکرد، سرداری 
که مجله “فارن پالیسی” در معرفی متفکران برتر 
جهانی در عرصه های مختلف، او را به عنوان یکی 
از 10 متفکر عرصه دفاعی- امنیتی جهان معرفی 
کرد، همان جا که به هشدار سردار قاسم سلیمانی 
به ترامپ در جوالی 2018 اشاره کرده بود و به 
نقل از وی نوشته بود:”ما نزدیک به شما هستیم، 
جایی که تصورش را هم نمی توانید بکنید”. او که 
در زمان حیاتش در ردیف 10 برگزیده دنیا بود، و 
بعد از  شهادتش نیز از فهرست برترین ها حذف 
نشد، چرا که از روز جمعه سیزدهم دی ماه، نام 
“سلیمانی” در شبکه های اجتماعی به ترند نخست 
جهانی تبدیل شد.و این هم بهترین درس در 
کالس اخالق استاد ارجمندی است که تا بود 
از آن همه بود، چپ و راست، حزب و گروه، 
و... هیچ  و مسیحی،  شیعه و سنی، مسلمان 
کدام برایش فرقی نداشت، به همه آرامش می 
داد. حاال سردار ملی، جان به جان آفرین تسلیم 
کرده، دیگر نمی تواند در این دنیا حرفی بزند 
که دیگران از او نقل قول کنند، اما به راستی 
که او از آن دسته شهیدانی است که به فرمایش 
رهبر معظم انقالب؛ “ نطق شان بعد از شهادت 
باز می شود”. و بی  تردید شهادت حاج قاسم 
به  و  است  تر  تازه  های  راه  شروع  سلیمانی، 
فرموده رهبر معظم انقالب، “پیام شهدا برای 
امروز ملت ایران، نترسیدن و امیدداشتن است”.
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پیش بینی ۱۳ میلیارد برای خدمتی 
ویژه به سالمندان کمیته امداد 

مدیرکل حمایت های اجتماعی کمیته امداد امام 
خمینی )ره( گفت: برای خدمت ویژه، 11 میلیارد 
تومان پیش بینی شده و با صدقات 13 میلیاد و 
۵00 میلیون خدمت ویژه برای سالمندان پیش 
 بینی کرده ایم تا به سالمندانی که زمین گیر شده اند 

خدمت ارائه کنیم.

وام 2۴۰ میلیونی مسکن 
به شعب بانک عامل ابالغ شد 

میلیون   2۴0 وام  اعطای  آیین نامه  مهر- 
تومانی تسهیالت خرید یا ساخت مسکن به 
شعب بانک عامل)بانک مسکن( ابالغ شده و 
با خرید اوراق تسهیالت  مشتریان می توانند 

مسکن، از این تسهیالت استفاده کنند.

گزینه »فعالسازی رمز یکبارمصرف از 
طریق پیامک« در ATM ها حذف شد 

برای عملیاتی کردن  پایان دی  مهر- مهلت 
کامل رمز پویا و اصالح ساختار ارسال رمز از 
طریق پیامک در حالی برای نظام بانکی تعیین 
شده که گزینه »فعالسازی رمز پویا از طریق 

پیامک« در ATM ها حذف شده است.

نرخ بیکاری در پاییز 98 مشخص شد 

بیش تر  و  افراد 1۵ ساله  بیکاری  نرخ  بررسی 
نشان می دهد که 10,6 درصد از جمعیت فعال 
روند  بررسی  بوده اند.  بیکار  بیکار(،  و  )شاغل 
تغییرات نرخ بیکاری حاکی از آن است که این 
شاخص، نسبت به فصل مشابه در سال 139٧، 

1.2 درصد کاهش یافته است.

فرصت محدود ثبت نام 
جاماندگان حمایت معیشتی 

جاماندگان بسته معیشتی تنها تا 2۴ دی فرصت 
دارند که اطالعات خانوار خود را ثبت کنند. ستاد 
شناسایی مشموالن حمایت معیشت اعالم کرد ، 
تا پایان دی ماه مشخص می شود که از خانوارهای 
جامانده چه کسانی واجد شرایط دریافت حمایت 
معیشتی هستند. در ضمن خانوارهایی که برای 
اما  بودند،  داده  درخواست  کمک  این  دریافت 
مشمول نشدند از دوشنبه )16 دی ماه( می توانند 

علت مشمول نشدن شان را بفهمند.

خوشا به حال حاج قاسم 
که به آرزویش رسید 

سردار  منزل  در  حضور  با  انقالب  رهبرمعظم 
بزرگ و پر افتخار اسالم سپهبد شهید حاج قاسم 
سلیمانی، ضمن تفقد از خانواده شهید، فرمودند : 
خوشا به حال حاج قاسم که به آرزویش رسید، او 
شوق شهادت داشت و برای آن اشک می ریخت 

و داغدار رفقای شهیدش بود.

روحانی: خونخواهی و انتقام خون 
سردار سلیمانی حتمی است

رئیس جمهور حق ملت ایران در خونخواهی و 
انتقام خون سردار سلیمانی را حقی به جا و حتمی 
دانست و اظهار کرد: انتقام خون شهید سلیمانی 
ادامه  با  ببینیم  که  می شود  ستانده  روزی  آن 
مجاهدت ها دست خبیث آمریکا برای همیشه از 

منطقه کوتاه شده است.

وصیت  سردار سلیمانی به همسرش 

 در فضای مجازی تصویری از وصیت شهید 
سردار سلیمانی  به همسرش منتشر شده است 
که متن آن به شرح ذیل است:»همسرم من 
جای قبرم را در مزار شهدای کرمان مشخص 
کرده ام. محمود می داند. قبر من ساده باشد مثل 
دوستان شهیدم. بر آن کلمه سرباز قاسم سلیمانی 

بنویسید نه عبارت های عنوان دار«.

ظریف: تبعات ترور سردار سلیمانی
 در اختیار هیچکس نیست 

محمد جواد ظریف در گفتگویی با دبیرکل سازمان 
ملل شهادت سردار سلیمانی را دارای تبعاتی دانست 
که در اختیار هیچکس نیست و همه عواقب آن 
متوجه رژیم تروریستی ایاالت متحده آمریکاست.

آیا فاجعه بزرگ درگیری 
تهران - واشنگتن در راه است؟ 

سطح   به  توجه  با  می رسد  نظر  به  انتخاب- 
محور  در  حاضر  نیروهای  و  ایران  واکنش 
آمریکایی ها  سلیمانی،  سردار  ترور  به  مقاومت 
انتظار ورود به بحران و جنگ بزرگ در عراق 
را داشته باشند. حتی این امکان وجود دارد که 
جنگ  که  بزرگ  رخداد  یک  وقوع  صورت  در 
قطعی در عراق را به همراه داشته باشد، آمریکا 
راهبرد تجزیه عراق را در دستور کار نیز قرار دهد.

النجباء عراق: موشک ها و سالح ها 
برای پاسخ به آمریکا آماده است 

فرمانده نظامی جنبش النجباء عراق در بیانیه ای 
شدید اللحن وعده داد که انتقام خون شهیدان 

سلیمانی و المهندس را خواهند گرفت. 

انتقام ایران می تواند حمله ای داخل 
آمریکا یا کشتن مقامی ارشد باشد 

»فارین اِِفرز« یک نشریه آمریکایی تحلیل کرد 
تهدید ایران به گرفتن انتقام سخت ترور سردار 
سلیمانی، می تواند به شکل حمله ای داخل ایاالت 
متحده یا کشتن یکی از مسئوالن ارشد آن باشد.

جرمی هانت: واضح است که
 ایران واکنش نشان می دهد 

جرمی هانت وزیر امورخارجه پیشین انگلیس 
پیش بینی کرد  بتوان  است  غیرممکن  گفت: 
بلند  در  یا  است  فوری  ترور  این  به  واکنش 
مدت انجام خواهد گرفت اما واضح است که 

ایران واکنش نشان می دهد.
ترور سردار سلیمانی توسط آمریکا 
نقض شدید قوانین بین المللی است 

خود  آمریکایی  همتای  به  روسیه  خارجه  وزیر 
گوشزد کرد که اقدام واشنگتن در ترور یک مقام 
بلندپایه نظامی ایرانی در خاک یک کشور ثالث، 

نقض شدید قوانین بین المللی و محکوم است.

برنامه آیین های تشییع و خاکسپاری پیکر سردار شهید حاج قاسم سلیمانی اعالم شد

روابط عمومی سپاه در اطالعیه ای آیین های تشییع و خاکسپاری پیکر سردارشهید حاج قاسم سلیمانی و همراهانش را اعالم کرد: مراسم 
تشییع پیکر این فرمانده دالور در مشهد مقدس روز یکشنبه )1۵ دی ماه(، مراسم تشییع  در تهران، روز دوشنبه )16 دی ماه( و تشییع 
و خاکسپاری در کرمان صبح روز سه شنبه )1٧ دی ماه( برگزار خواهد شد 

عکس : ندایی

مراسم بزرگداشت، راهپیمایی و محکومیت 
اقدام ناجوانمردانه و ددمنشانه رئیس جمهور 
سفاک آمریکا در شهادت سردار بزرگ و 
 پرافتخار سپاه اسالم سپهبد شهید حاج 
 قاسم سلیمانی با حضور پرشور و خروش
اعضای هیئت علمی، کارکنان و دانشجویان 
دانشگاه  بیرجند صبح دیروز در پردیس 
شوکت آباد دانشگاه بیرجند برگزار شد. 
زیادی  ، جمع  آوا  به گزارش خبرنگار 
علمی،  هیئت  اعضای  مسئوالن،  از 
کارکنان و دانشجویان دانشگاه بیرجند 
مرکزی  سازمان  مقابل  تجمع   با 
دانشگاه، ترور سردار بزرگ و پرافتخار 
قاسم  حاج  سپهبد شهید  اسالم  سپاه 
سلیمانی را محکوم کردند.  دانشگاهیان 
ضمن محکومیت این اقدام تروریستی 
مسجدامام  تا  مرکزی  سازمان  مسیر 
جعفرصادق)ع( را با شعار مرگ بر آمریکا 
و مرگ  بر اسرائیل طی کردند.  پس از 
اقامه نماز جماعت ظهر و عصر در مسجد 
امام جعفرصادق)ع( ، دکتر محمدمهدی 
اساتید  بسیج  سازمان  مسئول  دیانی 
اقدام  محکومیت  با  جنوبی   خراسان 
سلیمانی  سردار  شهادت  ناجوانمردانه 
قاسم  شهید  اظهارکرد:  آمریکا  توسط 
سلیمانی در آغاز جنگ  تحمیلی با 2۴ 

سال سن  وارد سپاه پاسداران انقالب 
اسالمی شد و فرماندهی گردان هایی از 
استان کرمان را بر عهده گرفت.  مسئول 
بیان کرد:  اساتید خراسان جنوبی  بسیج 
بعدها ایشان در لشکر ۴1 ثارا... )ع( و در 
مناطق عملیاتی فاو و سوسنگرد خدمات 

ارزنده ای  داشت.
دوران اوج زندگانی سردار 

  دکتر دیانی با بیان اینکه سردار شهید 
سلیمانی بعد از دوران جنگ در مبارزه 
با قاچاقچیان و اشرار نیز خدمت های 
اوج  دوره  داد،  گفت:  انجام  بی بدیل 
زمان  از  سلیمانی  شهید  زندگانی 
بود.   قدس  سپاه  فرماندهی  پذیرفتن 
وی اظهارکرد: ما در کارنامه فرماندهی 
نقاط  قدس  سپاه  در  سلیمانی  شهید 
نیروهای  تقویت  چون  فراوانی  قوت 
مقاومت در کشورهای  لبنان و فلسطین 
و  روزه  هشت  و  روزه   33 جنگ  در 
مقاومت  محور  تقویت  و  شکل گیری 
از  بعد  سوریه  و  عراق  کشورهای  در 
می کنیم.   مشاهده  را  قضیه  داعش 
خراسان جنوبی  اساتید  بسیج  مسئول 
بیان کرد: شهید سلیمانی زنجیره ای از 
کشورهای  از  مقاومت  جبهه  جوانان 
ایران، لبنان، فلسطین،  سوریه و عراق 

اسالمی  از کشورهای  دیگر  برخی  و 
تشکیل داد.  دکتر دیانی با بیان اینکه 
رژیم  کابوس  سلیمانی  شهید  سردار 
بسیاری  ادامه داد:  بود،  صهیونیستی 
سردار  نقش  بر  غربی  تحلیل گران  از 
مقاومت  جبهه  اتحاد  در   سلیمانی 
ژنرال  قدرتمندترین  وی  اینکه  و 
با  کردند.  وی  تأکید  است،  خاورمیانه 
چهار  سلیمانی  اینکه سردار  به  اشاره 
مدال افتخار و از جمله مدال ذوالفقار 
را از دست مقام معظم رهبری دریافت 
کرد، گفت:  پنجمین مدال یعنی مدال 
پرافتخار شهادت را نیز سپهبد شهید 
قاسم سلیمانی از خداوند متعال گرفت.  
مسئول بسیج اساتید خراسان جنوبی با 
تأکید بر اینکه امروزه یگانه استراتژی 
که برتری ما در منطقه را حفظ می کند، 
مقاومت  شد:  است،  یادآور  مقاومت 

درس شهید سلیمانی به ما است. 
کارنامه درخشان سردار

به  اشاره  با  همچنین  دیانی  دکتر 
تقویت  در  سردار  درخشان  کارنامه 
 33 های  جنگ  در  لبنان  ا...  حزب 
در  عراق  تقویت  به  کمک  و  روزه 
از  گفت:  سوریه  و  داعش  با    جنگ 
فرمانده  عنوان  به  سلیمانی   سردار 

دیپلمات  سیاستمدار  و یک  نظیر  بی 
می توان نام برد.

نظرات شخصیت ها 
درباره سردار  سلیمانی

رئیس بسیج اساتید استان گفت: بدون 
قدرتمندترین  سلیمانی  سردار  شک 
ژنرال در خاورمیانه است.  این  گفته 
کشورهای  نظران   سیاسی  صاحب 
همسایه است. او به نقل از ناظر دباغ 
 از رهبران سیاسی کردستان ، گفت :
سردار  شما  و  داریم  کردستان  ما   
سلیمانی  و به جایگاه  ویژه این سردار 
این  ادامه  در  می کند.   اشاره  بزرگ 
مجلس ایزد خواه، یکی از نمایندگان 
قرائت  را  پایانی  بیانیه  اساتید  بسیج 
کرد.در این بیانیه گفته شد:  شهادت  
فرزند  این  مجاهدت  چهار  دهه  اجر 
حمله  جریان  در  که  است  امام)ره( 
افتاد.   اتفاق  آمریکایی در عراق  پهپاد 
معرض  در  را  خود  جان  بارها  ایشان 
راه  برای خدا و در  و  داد  قرار  تهاجم 
این مرد  خدا مجاهدت کرد. شهادت 
بزرگ هیچ تزلزلی در عزم و  اراده جبهه 
همچنین  کند.   نمی  ایجاد  استادگی 
بیانیه انجمن اسالمی  در این مراسم 
شد.  خوانده  مستقل   دانشجویان 

سپهبد سلیمانی آخرین مدال پر افتخارش را از خداوند گرفت 

مراسم بزرگداشت و راهپیمایی باشکوه اعضای هیئت علمی، کارکنان و دانشجویان دانشگاه بیرجند
  به مناسبت شهادت سپهبد حاج قاسم سلیمانی برگزار شد

به اطالع همشهریان عزیز می رساند:
ختم کالم ا... مجید به یاد اموات توسط قاریان قرآن انجام می گردد 

و عواید آن صرف بیماران سرطانی صعب العالج می شود.
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دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده )نوبت اول( شرکت تعاونی مصرف
 کارکنان دولت بیرجند به شماره ثبت ۱۳۱ و شناسه ملی ۱۰۳۶۰۰۰۶۸۶۲

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه به طور فوق العاده )نوبت اول( شرکت تعاونی مصرف کارکنان دولت بیرجند ساعت 10 
صبح روز دوشنبه تاریخ ۹۸/11/۷ در محل دفتر کار شرکت واقع در خیابان پاسداران، جنب میدان قدس برگزار می شود. 
از کلیه اعضا دعوت می شود جهت اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل در این مجمع حضور بهم رسانند. ضمنا چنانچه 
عضوی بنا به دالیلی شخصا حضور نیابد می تواند همزمان با نماینده تام االختیار خویش با هم به دفتر شرکت مراجعه  و برگه 
وکالتنامه را تنظیم و برگه ورود به جلسه مجمع را دریافت نمایند. حداکثر آرای وکالتی هر عضو سه رای و هر فرد غیر عضو 
یک رای می باشد. ضمنا داوطلبان عضویت در سمت بازرسی موظفند حداکثر ظرف مدت هفت روز از تاریخ انتشار آگهی یا 

صدور دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مدارک مربوطه را به دفتر شرکت تعاونی تحویل نمایند.
دستور جلسه: استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس - طرح و تصویب صورت های مالی سال 1۳۹۷ - انتخاب یک نفر 
بازرس اصلی و یک نفر بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی - تعیین مبلغی جهت بازپرداخت سهام اعضای مستعفی- 
اتخاذ تصمیم درخصوص اخذ وام از منابع بانکی و غیره - تعیین مبلغی جهت ایاب و ذهاب هیئت مدیره و بازرس - طرح و 

تصویب بودجه پیشنهادی سال 1۳۹۸ - تعیین خط مشی آتی شرکت
هیئت مدیره شرکت تعاونی مصرف کارکنان دولت بیرجند

آگهی تحدید حدود ثبت امالک یک قسمت از بخش دو شهرستان بیرجند 

به موجب ماده 1۴ قانون ثبت، تحدید حدود شماره های زیر: 1- ششدانگ یکباب منزل پالک ۲0۹ فرعی از 1۳۹۶- 
اصلی بخش ۲ بیرجند واقع در اراضی رحمت ا... دهلکوه مورد تقاضای خانم طیبه علی آبادی ۲- ششدانگ یک باب 

منزل پالک ۲11 فرعی از 1۳۹۶ – اصلی بخش ۲ بیرجند واقع در اراضی رحمت ا... دهلکوه مورد تقاضای آقای محمدرضا نوفرستی 
۳- ششدانگ یک باب منزل پالک ۲1۲ فرعی از 1۳۹۶- اصلی بخش ۲ بیرجند واقع در اراضی رحمت ا... دهلکوه مورد تقاضای خانم 
سکینه قوسی در روز دوشنبه مورخ 1۳۹۸/11/۷ ساعت 10 صبح در  محل شروع و به عمل خواهد آمد. لذا به موجب ماده 1۴ قانون 
ثبت امالک به صاحبان امالک و حقوق ارتفاقی و مجاورین شماره های فوق الذکر بوسیله این آگهی اخطار می گردد که در روز و ساعت 
مقرر باال در محل حضور به هم رسانند. چنانچه هر یک از صاحبان امالک یا نماینده قانونی آنها در موقع مقرر حاضر نباشند مطابق ماده 
1۵ قانون مزبور ملک مورد آگهی با حدود اظهار شده از طرف مجاورین تحدید خواهد شد و اعتراضات مجاورین نسبت به حدود و حقوق 
ارتفاقی و نیز صاحبان امالک و حقوق ارتفاقی که در موقع مقرر حاضر نبوده اند مطابق ماده ۲0 قانون ثبت فقط تا سی روز از تاریخ 
تحدید حدود پذیرفته خواهد شد و از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف یک ماه دادخواست اعتراض خود را به مرجع ذیصالح 

قضایی تقدیم و گواهی الزم از مرجع مذکور اخذ و به این اداره تسلیم نمایند.
تاریخ انتشار: 1۳۹۸/10/15    علی فضلی – رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان بیرجند

جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده )نوبت اول( 
شرکت کشاورزی حافظان سرسبزی فردوس ثبت به شماره ۳۳0 

سرسبزی  حافظان  کشاورزی  شرکت  اول(  )نوبت  العاده  فوق  طور  به  عادی  عمومی  مجمع  جلسه 
 فردوس روز پنجشنبه ۹۸/10/۲۶ ساعت ۷ صبح در محل دفتر مرکزی شرکت تشکیل خواهد شد.
از سهامداران محترم تقاضا می شود در جلسه شرکت فرمایند. دستور جلسه: انتخاب بازرسین شرکت
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تغییر برنامه امتحانات دانشگاه آزاد در چند استان

صداوسیما -برنامه امتحانات دانشگاه آزاد در چند استان برای شرکت در مراسم تشییع پیکر سپهبد شهید سلیمانی تغییر کرد. بر اساس بخشنامه رئیس دانشگاه آزاد به منظور شرکت در مراسم تشییع پیکر سپهبد شهید حاج 
قاسم سلیمانی، امتحانات استان های خراسان رضوی، خراسان شمالی و خراسان جنوبی در روز یکشنبه 15دی برگزار نمی شود و به روز پس از آخرین امتحان منتقل می شود. همچنین امتحانات دانشجویان در استان های 
تهران، قم، البرز، مازندران و مرکزی در روز دوشنبه 16دی برگزار نمی شود و استان های کرمان، یزد، سیستان و بلوچستان و هرمزگان در روز سه شنبه 1۷دی برگزار نخواهد شد و به روز پس از آخرین امتحان منتقل می شود.

سردار مقاومت نه تنها در دوران حیاتش 
امنیت بی مثالی را به ایران و منطقه 
هدیه داد چه بسا خون با برکتش نیز 
به عنوان یک عامل محرکه وفاق در 
جامعه آنچنان کرد که سیلی بزرگتر و 
انتقام سخت تر از آمریکا در همان لحظه 
محقق شد. آمریکا که برای ضربه به 
ایران عزیز سردارمان را شهید کرد فکر 
این را نکرده بود که خون سردار محور 

وفاق و همگرایی مردم شود. 
91۰  ... ۰39
سردار عزیز حاج قاسم دوست داشتنی 
تمام  حسرت  کاش  مبارک  شهادتت 
جاماندگان از قافله شهیدان 8 سال دفاع 
مقدس در همین ایام به پایان برسد. چقدر 

جای خالی ات احساس خواهد شد. 
91۰ ... ۲۰4

سالم از دانشجویان مستقر در خوابگاه 
خیابان بعثت هستم. از شهردار محترم 
و معاونت محترم فضای سبز درخواست 
رسیدگی به بلوار و میدان کوچک این 
خیابان را دارم. زیبا سازی این بلوار و 
میدان از قلم افتاده. که می شود با هزینه 
ای اندک ) مثال رنگ آمیزی، جدول 
کشی، سنگریزه رنگی و ...( زیبا سازی 
شود. چرا در این قسمت از شهر زیبای 
بیرجند که در برخورد با افراد غیربومی 

هست زیباسازی از قلم افتاده است.
939...39۰

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

سامانه پیام کوتاه : 3000272424

پیام شما

در دانشگاه علوم پزشکی 
چه خبر است؟

تمام سال را با عشق کار می کنیم 
با بدترین شرایط حقوقی و ساعات 
خدمت  جامعه  در  موجود   کاری 
متولیان  پاسخ  آنوقت  کنیم   می 
توجهی  کم  و  احترامی  بی  ما  به 
علوم  دانشگاه  محترم  رئیس  است. 
به  کند  حفظشان  خدا  که  پزشکی 
با  و  باشند  ما  فکر  به  اینکه  جای 
حجم  از  کمی  جدید  نیروی  جذب 
سطح  به  و  کم  را  ما  کارهای 
نگاه  متأسفانه  برسانند   استاندارد 
مثبتی به جذب نیروی جدید ندارند 
برای   هم  دیدارشان  امکان  حتی  و 
آرزوست  شبیه  مشکالت  گفتن 
مراجعه  که  هم  عمومی  روابط   به 
می کنیم، مشخص نیست به کجا 
پشت شان گرم است که آن قدر از 
موضع قدرت صحبت می کنند که 
خداوندگار  آنها  و  ایم  بنده  ما  انگار 
قدرت و ... به آوا پیشنهاد می کنم، 
یا  بهداشت  وزیر  برای  بزرگ  تیتر 
استاندار یا نماینده ولی فقیه بنویسید 
را  استان  پرستاران  مشکالت  که 
را  ما  گرفته  نادیده  شأن  و  دریابند 
دانشگاه  ساالر  پزشک  نظام  در 
علوم پزشکی بیرجند به ما برگردانند 
برای  هم  احترام  ای  ذره  حداقل  و 
ما قائل شوند شاید اگر آقایان دکتر 
توسط  دلجویی  کمی  ندارند  وقت 
مدیران پایین دست و روابط عمومی 
میل  باب  اگر  )البته  نباشد.  بد  هم 
شان است( از استاندار و نماینده ولی 
فقیه هم می خواهم نگاهی ویژه  به 
اتفاقاتی که در این دانشگاه می افتد 
داشته باشند. مثال یک مسئول که 
حتی حرمت ارباب رجوع خود را هم 
نگه نمی دارد چه دلیلی دارد روی 
یک صندلی سال ها نشسته و بدون 
خود  برای  همچنان  پویایی  هیچ 
بتازد مگر پدران ما انقالب کردند که 
میزها و صندلی ها مورثی باشد و به 
 پرستاران به عنوان زحمتکش ترین
قشر جامعه نگاه از باال به پایین داشته

باشند. خدا به جامعه ما رحم کند.
س. د از بیرجند

پیام رسان های اجتماعی : 09017245463
سامانه پیام کوتاه : 3000272424

 دیدگاه خوانندگان
رایزنی با دولت برای اشتغالزایی در بخش انرژی های تجدید پذیر

خدا قوت آقای استاندار

حضور  شاهد  جاری  هفته  اواخر  در 
استاندار زحمتکش و در صحنه خراسان 
بودیم.  زیرکوه  شهرستان  در  جنوبی 
وقتی زندگی کاری و کارنامه فعال این 
مرد مجاهد را در این استان کوچک 
 ولی پر از کمبود تورقی می زنم با خود 
می گویم ایثار و شهادت که فقط در 
مبارزه مسلحانه و رو در رو با دشمن 
نیست بلکه جنس اصل ایثار همین 
بزرگ  مرد  این  که  است   کارهایی 
گفته  دینمان  بزرگان  که  کند  می 
فی  کالمجاهد  عیاله  فی  *الکاد   اند 
سبیل ا... * من یک شهروند شهرستان 
زیرکوهم که هر جا بوده ام دلم برای 
آبادانی و سربلندی آب و خاک زادگاهم 
بر  تپد.  می  همچنان  و  است  تپیده 
رکودش اشک تحسر می ریزم و بر 
شکوهش می بالم و این رکود و شکوه 
بخش اعظمش به مدیرانش بستگی 
دارد. خوشحال و مشعوفم که خداوند در 
این فضای بحرانی و شعب گونه کشور 
مردی را به سرزمینم گسیل کرد که با 
برنامه ای دقیق و هدفدار سکان کشتی 
پیشرفت این استان را به ساحل مقصود 
در حال رهبری است. در تمام نظام 
های موفق آموزشی و اقتصادی دنیا دو 
عامل برنامه و نظارت مد نظر مدیران 
است و خدا را شکر که این دو شاخصه 
در رفتار کاری جناب معتمدیان موج 
می زند. وقتی سفر یک روزه ایشان را 
رصد می کردم متوجه شدم هم نگاهی 
به میزان پیشرفت مصوبات سفر قبل 
است و هم به آسیب های موجود و 
قابلیت ها. و این همان برنامه و نظارتی 
است که راز موفقیت است. شک ندارم 
نام معتمدیان در ذهن و زبان خراسان 
جنوبی ماندگار خواهد ماند چرا که مردم 
تشنه محبتند و این مرد از ِقَبل کار 
صحیح و مستمر مدام در حال نوشاندن 
جام های محبت خود به مردم سختی 
کنید  باور  است.  استان  این   کشیده 
نمی دانم این مرد زاییده کدام خطه 
از میهن عزیز ما ایران است ولی هم 
اکنون من وی یک شهروند از خراسان 
دستان  رستم  را  او  دانم؛  می  جنوبی 
 استانم می دانم چرا که  در شاهنامه 
می بینیم هر جا پیروزی و توسعه ای 
هست به دست باکفایت رستم است 
ولی پزش از آن کاووس و قباد و ... است 
و ایشان رستمانه هفت خان مخوف 
مشکالت استان را با خالقیت و رهبری 
مردم مدارانه اش پشت سر می گذارد 
تا در نهایت دیو سپید فقر و محرومیت 
را به بند کشد بدون هیچ چشمداشتی 
به نام نشان دقیقا همچون رستم. پس 
به ثبت احوال استانمان بگوییم جمعیت 
استان را هر چه هست بعالوه یک کند 
که او نیز تعلق به همین آب و خاک 
دارد. در پایان از مدیریت مدبرانه این 
 مرد تالشگر تشکر و برای سالمت ، 
ایشان،  خیری  به  عاقبت  و  سعادت 
خانواده و تیم همراهش دست به دعا 

بر می دارم.
اسدا... ملکی - دبیر ادبیات فارسی

هشدار هواشناسی برای وقوع 
روان آب و سیالب در استان

هواشناسی  مدیرکل  خبر-  گروه 
خصوص  در  جنوبی  خراسان 
شدن  سیالبی  و  آب  روان  وقوع 
داد.  هشدار  استان  در  ها   مسیل 
به  توجه  با  کرد:  اظهار  رو  خندان 
خروجی مدل های هواشناسی تا روز 
دوشنبه رگبار و رعد و برق در کل 
بیان  پیش بینی می شود. وی  استان 
کرد: با توجه به شدت بارش ها وقوع 
و سیالبی شدن مسیل ها  آب  روان 
نیمه شمالی  ابتدا در  تا روز دوشنبه 
و برخی نقاط مرکز و سپس در نقاط 
جنوبی استان قابل پیش بینی است. 
مدیرکل هواشناسی استان  ادامه داد: 
همچنین طی امروز با توجه به وزش 
در  تگرگ  بارش  احتمال  شدید  باد 
نقاط مستعد، تشکیل مه در ارتفاعات 
سردسیر  مناطق  در  برف  بارش  و 
بینی  پیش  استان  شمال  ویژه  به 
می شود. خندان رو از مردم خواست: 
اتراق  ضروری،  غیر  سفرهای  از 
رودخانه های  و  مسیرها  حاشیه  در 
در  و  خودداری  دام  چرای  و  فصلی 
برفی  محورهای  در  تردد  صورت 
داشته  همراه  را  زمستانی  تجهیزات 
کل  اداره  نخعی، کارشناس  باشند. 
هواشناسی  خراسان جنوبی نیز بیان 
فرا  را  استان  تمام  سامانه  این  کرد: 
اما در شهرستان های  خواهد گرفت 
زیرکوه،  قاینات،  فردوس،  سرایان، 
و  طبس  از  بخش هایی  نهبندان، 
بیرجند و سربیشه از شدت بیشتری 

برخوردار خواهد بود.

 خبر ویژه

نامه های رسیده

 جک پارکینگی ، 
کرکره و سکوریت اتومات 

خیابان شهید رجایی  
نبـش رجایـی 15
09155614880

به اطالع هم استانی های عزیز می رساند: 
به دلیل عملیات برگردان و بهینه سازی تجهیزات مخابراتی، 
تلفن های ثابت شهر بیرجند در محدوده های ذیل در تاریخ 

های تعیین شده قطع و یا دچار اختالل خواهد شد.
1-  مجتمع پرستاران واقع در بلوار شهید فایده در تاریخ 

98/10/16 از ساعت 6 صبح به مدت 72 ساعت 
2-  میدان جماران تا مدرس 69 و خیابان جماران تا انتهای 
خیابان نیایش در تاریخ 98/10/17 از ساعت 6 صبح به 

مدت 72 ساعت
 ضمنا مشترکین عزیز برای اطالع از تغییر شماره می توانند با 

سامانه 3200 تماس حاصل نمایید.

حاج قاسم امت؛ مالک اشتر رهبر

شهادت گوارای وجودت
سردار رشید اسالم

پایگاه مقاومت بسیج
روزنامه آوای خراسان جنوبی

شهادت هنر رمدان خداست...
مقام معظم رهبری:

شهادت پاداش تالش بی وقفه او در همه این 
سالیان بود.

مراسم عزاداری به مناسبت شهادت

 سردارسپهبد 
شهید حاج قاسم سلیمانی

ویژه بانوان ارجمند
با سخنرانی: 

سردار غالمرضا احمدی
فرمانده سابق سپاه انصارالرضا)ع( خراسان جنوبی

زمان:دوشنبه 16 دی ماه 1398
ساعت9:15

مکان: طالقانی 1
مکتب نرجس علیهاالسالم

کارگـاه صنعتی دقیق
سازنده انواع کرکره برقی

 سایبان هوشمند و پله پیچ
نرده راه پله، حفاظ فرفورژه در طرح های مختلف )ترابی( 
تعمیرات کرکره برقی و ساده پذیرفته می شود. 
09156655601 -09151602835

کاری - براساس گزارش سازمان پزشکی 
قانونی کشور بیش از 1۲ هزار و 5۰۰ نفر در 
حوادث رانندگی 8 ماهه اول 98  فوت شده 
اند که  ۲.3 درصد در مقایسه با مدت مشابه 
سال قبل افزایش یافته است.سهم خراسان 
جنوبی هم از این آمار بسیار باالست. بنا بر 
این گزارش استان بوشهر تا پایان آبان 98 با 
تعداد فوتی ۲55 رتبه اول را داراست. . بعد از 
آن خراسان جنوبی با ۲۲5 فوتی تا پایان آبان 
98 مقام دوم را دارد و نسبت به سال گذشته 
55 نفر را بیشتراز دست داده  است . این تغییر  

4/3۲ درصد  و رو به باالست. 

ناشی  مرگ های  در  افزایش  بیشترین 
اول سال 98  نیمه  رانندگی در  از حوادث 
نسبت به سال قبل از آن در استان های 
با 3۰.۲  جنوبی  و خراسان  بوشهربا 48.8 
درصد بوده و بیشترین کاهش مربوط به 
و   ۲4.۲ منفی  با  کردستان   های  استان 
چهارمحال و بختیاری با منفی19.۲درصد 
تهران،  اصفهان،  استان های  است.  بوده 
و  سیستان  خوزستان،  جنوبی،  خراسان 
بلوچستان، فارس و کرمان بیشترین تعداد 
خود  به   98 سال  ماهه   8 در  را  کشته ها 
تعداد  استان ها  این  در  داده اند.  اختصاص 

است.  بوده  نفر   5۰۰ از  بیش  کشته ها 
از  کشور  استان  خراسان  جنوبی ششمین 
لحاظ طول راه ها است و میانگین باندهای 
دوم و طول بزرگراه های استان نسبت به 
است  پایین تر  بسیار  کشوری  میانگین 
در  کشوری  میانگین  به  رسیدن  برای  و 
شاخص برخورداری از  آزادراه ها باید 141 

کیلومتر دیگر آزادراه داشته باشیم.
به گفته رئیس پلیس راه خراسان جنوبی 
اغلب محورهای کویر استان یک باند بوده 
و استراحتگاهی در آنها وجود ندارد. سرهنگ 
خودروهای  بیشتر  اینکه،  بیان  با  رضایی 

سنگین در این محورها تردد می کنند، گفت:  
نیاز به استراحت و یا مکان هایی است که 
روشنایی مناسب دارد.  وی با بیان اینکه  
توجهی  بی  حوادث  این  علت  درصد   36
به جلو و حواس پرتی راننده است و ادامه 
داد:  همچنین ۲1 درصد  تصادفات جاده 
ای به دلیل نبود توانایی در کنترل وسیله 
مطمئنه  از سرعت  تخطی  از  ناشی  نقلیه 
بوده است. وی استراحت 15 دقیقه ای در 
هر دو ساعت رانندگی را الزامی دانست و 
افزود: رانندگان با رعایت مقررات جاده ای 
بیش از ظرفیت سوار نکنند همچنین مجهز 

به کمربند ایمنی سرنشین باشند. 
هم  جنوبی  خراسان  بهزیستی  کل  مدیر 
تأکید کرد: متاسفانه به ازای هر کشته در 
تصادفات جاده ای سه معلول داریم. عرب 
نژاد با اشاره به اینکه بیش از ۲۷5 معلول 

ضایعه نخاعی در استان وجود دارد، خاطر 
نشان کرد: 9۰ درصد آنها محصول حوادث 
حوادث  شد:  یادآور  وی  هستند.  جاده ای 
جاده ای از مهمترین  عوامل  معلولیت در 
استان است که بیشتر آنها بدلیل  سوانح 

دچار ضایعه نخاعی شده اند.  
خراسان  احمر  هالل  جمعیت  مدیرعامل 
جنوبی  نیز با بیان اینکه استاندارد فاصله 
باید  پایگاه جاده ای 5۰ کیلومتر  بین هر 
باشد،  افزود: اما این میزان در استان گاهی 
به ۲۰۰ کیلومتر هم می رسد. شهریاری  
خاطر نشان کرد: هالل احمر در تصادفات 
و  بحران  در  مداخله  حوزه  دو  ای  جاده 
ابتدای  از  کندکه  پیدا می  آموزش حضور 
سال ۲۲4 مورد رها سازی مصدوم از میان 
آهن پاره ها را داشته ایم که به اورژانس 

انتقال پیدا کرده اند.

رجب زاده- دوم آذر 98 تفاهم نامه ای بین 
سازمان بسیج مستضعفان ، برنامه و بودجه، 
صندوق کارآفرینی امید و کمیته امداد کشور 
منعقد شد که بر اساس آن 1۰۰ هزار پنل 
خورشیدی برای 1۰۰ هزار خانوار در مناطق 
محروم تولید و نصب خواهد شد. این تفاهم 
نامه ویژه مناطق محروم مستعد تابش نور 
خورشید است و با توجه به پیش بینی انجام 
شده در قانون بودجه، امسال  تولید انرژی 
های نو در این نقاط با مشارکت و همت 

بسیج آغاز شده است.

دستی بر آ تش
برای  ویژه  های  رایزنی  شروع  از   پیش 
سهم خواهی استان از این تفاهم نامه، 4۰۰ 
پنل برای تولید برق از انرژی خورشید برای 
مددجویان امداد خراسان جنوبی در نظر گرفته 
شده بود که به گفته مدیر کل کمیته  امداد 
استاندر گفتگو با » آوا«، ویژه مددجویان این 
نهاد حمایتی است و یک شرکت خصوصی 

برای اجرای پنل ها و تحویل پروژه همکاری 
دارد. از این تعداد قرار داد 1۰۰ پنل منعقد شده 
و بقیه هم در دست اقدام است. اما سهم استان 
از تفاهم نامه جدید انرژی های نو برای مناطق 
محروم کشور، موضوع رایزنی های ویژه ای 
است که در سفر اخیر نوبخت ، رئیس سازمان 

برنامه و بودجه انجام شده است. 

آفتابی ترین استان کشور
خراسان جنوبی حدود  3۰۰ روز آفتابی دارد. 
به همین دلیل یک از مستعد ترین استان ها 
برای بهره مندی از انرژی خورشید است. در 
اطالعات هواشناسی،  این استان  یکی از 
آفتابی ترین استان های کشور معرفی شده 
است، منطقه ای که حدود ۷5 روز ابری دارد 
روزها  باقی  در  خورشید  گرمابخش  نیروی 
بر پهنه وسیعش می تابد.  استفاده از ثروت 
بیکران برای ایجاد اشتغال و زدودن محرومیت 
از چهره خراسان جنوبی راهکاری عملی است 
اگر مسئوالن مشکالت ریز و درشت را حل 

کنند و موانع را از مسیر اجرا بردارند. 
خودکفایی مددجویان معیشت بگیر کمیته 
جمعیت  از  توجهی  قابل  درصد  که  امداد 
استان را شامل می شوند می تواند گامی موثر 
به این سمت باشد. همانطور که مدیر کل 
 کمیته امداد استان می گوید : انرژی خورشید 
توانمندسازی  برای  کاری  راه  تواند  می 
مددجویان این نهاد باشد و در اولویت برای 
انرژی  از  برق  تولید  تسهیالت  پرداخت 

خورشید مددجویانی در نظر گرفته شده اند 
که معیشت بگیر دائم هستند و می توانیم 
دیگران را در مراحل بعدی وارد طرح کنیم. 

سهم ویژه برای  استان 
او از رایزنی هایی اطالع می دهد که درسفر 
گیری  پی  و  پیشنهاد  با  و  نوبخت  دکتر 
استاندار سهمی ویژه را از تفاهم نامه تولید 
برنامه  و  مدیریت  سازمان  و  بسیج  انرژی 

 ریزی بری استان دنبال می کند. سلم آبادی 
خوبی تسهیالت  با  طرح  این  گوید:   می 

 می تواند برای خودکفایی مددجویان مورد 
توجه قرار گیرد که البته موانعی وجود دار اما به 
دنبال راهکارهایی برای رفع این موارد هستیم.

و  ماهه  درصد 6۰  تومان  4  میلیون   35
برای  بالعوض  کمک  تومان  میلیون   5
مددجویانی که معیشت بگیر دائم کمیته امداد 
هستند از جمله تسهیالتی است که در طرح 
تولید انرژی برق از خورشید در نظر گرفته شده 
است.  او درباره پیشنهاد سهم مورد نیاز استان 
از 1۰۰ هزار پنل خورشیدی تفاهم نامه اخیر 
پاسخ می دهد که در حال  انجام بررسی های 
الزم با همکاری دستگاه های مربوط چون 
برق و ... هستیم تا بتوانیم آمار مشخص و 
دقیقی در این زمینه اعالم و پی گیری کنیم. 

 به گفته وی مقرر شده سهم خوبی از این 
پنل ها به استان تعلق گیرد البته در نحوه اجرا 
با همکاری بسیج هم در حال برنامه ریزی و 

رایزنی هستیم تا روند کار مشخص شود.

سهم استان از تفاهم نامه ملی آفتاب

خراسان جنوبی دومین رکورد دار حوادث جاده ای 

مرگ 225 نفر در 8 ماه 
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موفقیت و انرژى

توصیه ها

هر کارى را از ته دل انجام دهید

راحت ترین راه براى تبدیل کردن هر کارى به یک 
عادت این است که اول از همه براى انجامش دلیلى 
بیابید. وقتى از ظاهر دیگران تعریف مى کنید یا به 
دوستى به خاطر پیشنهاد شغل خوبى که دریافت 
کرده است تبریک مى گویید، این کار خود را با 
احساس ناخشنودى همراه نکنید.اگر از چیزى تعریف 
مى کنید اجازه دهید از ته دل باشد. با این کار لذت 
تجربه چندباره این احساس شما را به تکرار آن 
تشویق خواهد کرد. محبت کردن به دیگران هزاران 
شیوه مختلف دارد که با کمى توجه به اطراف، آنها را 
بسیار ساده و دست یافتنى خواهید یافت.اغلب افراد 
این تصور را دارند که مهربانى کردن به دیگران 

کارى پر دردسر و زحمت آفرین است. 

رموز شاد کردن خانم ها

این دستورات مختص به زوج خاصى نیست؛ 
نکات مطرح شده در ذیل، موارد مهمى هستند 
که تعداد بسیار زیادى از همسران از شوهران 
شان مى خواهند. توجه کنید اینها خواسته هاى 
فردى  لحاظ  از  شان.  روحى  نیاز  نه  آنهاست 
هرکسى مسئول نیاز هاى عاطفى خویش است 
و باید آنها را پر کند. با اجراى روش هاى زیر مى 
توانید همسر خود را شاد کنید و به خواسته هایش 

جامه عمل بپوشانید:
هر روز به او بگویید که دوستش دارید: هر کسى 
دوست دارد تایید شود و بداند که اطرافیان او را 
دوست دارند. بهترین راه براى تایید همسرتان  
که برایش بسیار مهم است این است که خیلى 
ساده هر روز به او بگویید دوستش دارید. این 
جمله را زمانى که شما را بدرقه مى کند، بگویید.

درك کردن و بخشش داشتن: روزهایى هست که 
همسرتان اشتباهاتى انجام دهد و یا کمتر به شما 
رسیدگى کند. همیشه به خاطر داشته باشید هیچ 
کس کامل نیست. در این مواقع خواسته همسرتان 
این است که او را درك کنید و او خود را سزاوار 
بخشش شما مى داند، بدانید هیچ رابطه اى بدون 

بخشش دوام ندارد.
گفتگو کنید: هرگز با همسرتان نجنگید، چون 
امکان ندارد در جنگ برنده شوید نگذارید کار به 
جایى برسد که هیچ حرفى با همسرتان نداشته 
باشید درباره بچه ها کارتان و حتى آب و هوا با 
هم صحبت کنید. چرا که گفتگو نکردن اولین 
جرقه هاى  شروع یک رابطه سرد است و آسیب 

هاى بسیارى به همراه دارد.

روغن لیمو ترش سرگیجه 
و اضطراب را کاهش مى دهد

روغن لیموترش مى تواند به بیماران مبتال به 
بى خوابى کمک کند. این روغن به طور طبیعى 
آرامش بخش است و در نتیجه خستگى مفرط 

ذهنى، سرگیجه، اضطراب و تنش هاى عصبى 
را از بین مى برد. عالوه بر آن بوى این روغن به 
افزایش قدرت آگاهى و تمرکز کمک مى کند و با 
از بین بردن احساسات منفى در ایجاد افکار مثبت 
تاثیر دارد. ویتامین فراوان موجود در آن بدن را در 

مقابل بیمارى ها مقاوم مى کند.

خار خسک براى کاهش
 فشار خون مفید است

خارخسک با کاهش تحریک عصبى، افزایش 
فعالیت عضله قلب و از بین بردن هورمون هاى 
مازاد از جریان خون، براى برطرف کردن فشار 

خون مفید است. این گیاه بین ورزشکاران به همراه 
مکمل هاى غذایى براى تقویت توده عضالنى و 
افزایش قدرت مصرف مى شود. خارخسک گیاهى 
است که در گذشته براى کاهش چربى خون و 
کلسترول، رفع تصلب شرایین، انسداد و سخت 
شدن سرخ رگ هامورد استفاده قرار مى گرفت.

خاصیت درمانى رازیانه
 براى درمان سوء هاضمه

خاصیت دارمانى رازیانه  از زمان هاى قدیم مورد 
توجه بوده است . از برگ این گیاه مى توان به 
عنوان چاى استفاده کرد. این گیاه از ترکیبات اصلى 

داروهاى مربوط به سوء هاضمه مى باشد . این گیاه 
از خانواده نعنا مى باشد و از زمان هاى قدیم براى 
درمان استرس، بى خوابى، کم اشتهایى و تسهیل در 
هضم استفاده مى شده است . این گیاه براى درمان 
درد معده، اسهال، گاز هاى روده اى و نفخ معده بسیار 

مناسب است.

غذاهاى با سدیم باال خطر ابتال 
به سرگیجه را شعله ور مى کند

یک رژیم غذایى با سدیم باال، با بهم زدن تعادل مایعات 
بدن، مى تواند افزایش خطر ابتال به سرگیجه را شعله 
ور کند. این در حالى است که یک چهارم قاشق چاى 

خورى نمک، حاوى 600 میلى گرم سدیم است؛ یعنى 
بیش از یک سوم میزان نیاز روزانه یک فرد بزرگسال 
به سدیم.نمک بیش از حد، غذاهاى شور، سبزیجات 
کنسرو شده و منجمد و غذاهاى پردازش شده، چیپس 
هاى سیب زمینى،کراکر و چوب شور را از رژیم غذایى 

خود حذف کنید.

تصفیه کننده  هاى خون
 را بشناسید

گیاه ریحان به کبد و کلیه ها کمک مى کند تا سموم 
ساخته شده را از بین ببرند. در واقع مصرف ریحان 
برطرف کننده مشکالت و عفونت هاى گوارشى 

است. عالوه بر این، براى از بین بردن هرگونه سم 
مخفى از خون شناخته مى شود. گیاه گزنه نیز حاوى 
آهن است و کم خونى را کاهش مى دهد. گزنه 
براى تصفیه سریع خون و حذف توکسین هاى آن 
فوق العاده است. این گیاه ادرارآور بوده و براى تمیز 

کردن کلیه ها و کبد مؤثر عمل مى کند.

شکالت تلخ به جهت فواید تقویتى براى سالمت و زیبایى پوست، همچنان در صدر فهرست مواد 
غذایى مفید قرار دارد. نتایج تحقیقاتى مشخص کرده  شکالت تلخ مى تواند سرعت صدمات ناشى از 
افزایش سن و رادیکال هاى آزاد را کند کنند. خوردن شکالت به صورت مداوم در مجموع، به زیبا تر 
شدن بافت و رنگ پوست تان نیز کمک خواهد کرد، چرا که سلول هاى پوست مى توانند به راحتى 
خودشان را اصالح کنند. بر اساس نتایج تحقیقاتى در این زمینه، اشخاصى که به مدت 12 هفته هر روز 
نوشیدنى شکالتى ویژه اى خوردند، پوست شان به نسبت دیگر اشخاص  25 درصد کمتر در برابر اشعه 

UV ملتهب شد، در عین حال رنگ پوست شان نیز بهبود پیدا مى کند.

محصوالت تراریخته که در کشاورزى مورد استفاده قرار مى گیرد به محصوالت تغییر ژنتیکى داده 
شده گفته مى شود که DNA آن ها با استفاده از روش هاى مهندسى ژنتیک تغییر داده شده است. در 
اغلب موارد هدف از این تغییرات ژنتیکى وارد کردن صفت جدیدى به گیاه است که به طور طبیعى در 
گونه ها وجود ندارد. الزم به ذکر است، نمونه هاى این کار در محصوالت غذایى شامل ایجاد مقاومت 
به آفت ها، بیمارى ها یا شرایط محیطى مشخص یا کاهش ضایعات مقاومت به مواد شیمیایى (مقاومت 

به علف کش ها) یا بهبود خصوصیات تغذیه اى آن محصول است. 
مرکز اطالع رسانى مدیریت غذا - معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکى بیرجند  

محصوالت تراریخته موجب مقاومت آفت ها مى شودآیا خوردن شکالت هم براى پوست مفید است؟

چرا بعضی می  گویند پرده ها را کنار بزن تا دلت باز شود؟  
اگر تاریکی تمام نشود چه حالی پیدا می  کنید؟ غمگین 
می  شوید؟  روان  شناسان می  گویند: ”زندگی در خانه  هاي 
کوچک و کم  نور نه  تنها تنش  هاي خانوادگی را افزایش 
می  دهد بلکه حتی میل به جنایت و پرخاشگري را نیز 
باال مى برد.“ شاید فکر می  کنید مساله ارتباط بین نور و 
حاالت روانی انسان  ها بیشتر به باوري عامه شبیه است تا 
حقیقتی علمی، اما واقعیت این است که روانپزشکان سال  
ها است این ماجرا را دریافته  اند و حتی معتقدند برخی 

انواع افسردگی مثل افسردگی فصلی در فصل  هاي پاییز 
و زمستان به دلیل کاهش نور دریافتی بدن و در پی آن 
کاهش هورمون مالتونین مغز رخ می  دهند و بر همین 
اساس هم آن ها شیوه ي نور درمانی را براي درمان این 
گروه از بیماران ابداع کرده  اند.نور نقش بسیار مهمی در 
آرامش افراد دارد و در زندگی آپارتمانی این نعمت تا حدود 
زیادي گرفته شده است. گاهی زندگی در چنین خانه  هایی 
فرد را پرخاشگر و به انجام جرایم خشن ترغیب می  کند. 
ساکنان این قبیل منازل، خانه را محیطی مناسب براي 

گذراندن اوقات فراغت نمی  دانند و از محیط خانه دلزده 
می  شوند و تغییر در روحیات شان در کنار عوامل دیگري 
مثل فقر، نبود امکانات تفریحی در محیط زندگی، عدم 
بازدارندگی قوانین، تربیت نادرست و ناتوانی در کنترل 
نفس باعث می  شود براي تفریح به جرایمی خشن دست 
بزنند. همیشه مضرات زندگی در خانه  هاي کوچک و بی 
نور به اندازه ي روي آوردن به بزهکاري بزرگ نیست 
افراد  تحمل  آستانه  آمدن  پایین  به  موارد  برخی  در  و 

و مشاجره  هاي خانوادگی می  انجامد.

آرامش در خانه هاي پر نور

آیه روز

بگو من بشرى چون شمایم جز اینکه به من وحى مى  شود که خداى شما خدایى یگانه است 
پس مستقیما به سوى او بشتابید و از او آمرزش بخواهید و واى بر مشرکان. سوره فصلت/ آیه 6

سخن روز

قدردانیت را مى کنم خدا، نمازم کم و بیش خوانده شده اما بال بر سرم نیامده،  نعمتت را کفران کردم 
اما مصیبتى ندیدم. ناراحتت کردم اما بازم مى بخشى مرا.
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گروه خبر- غم نبودنش در باور ایران نمی 
گنجد. قلب ها در جای جای کشور جریحه 
دار است و دست ها، برای انتقام خون سردار 
بزرگ ایران اسالمی مشتی گره شده.  مراسم 
عزاداری شهادت سپهبد سلیمانی با حضور 
مردم، مسئوالن، خانواده های شهدا، جانبازان 
و ایثارگران در سراسر استان خراسان جنوبی 
و مراسم محوری در مرکز استان در مسجد 
امام حسین)ع( برگزار شد. همچنین همزمان با 
این جلسه آئین گرامیداشت سردار شهید قاسم 
سلیمانی پس جمعه از نماز مغرب و عشا در 
دانشگاه علوم پزشکی بیرجند انجام  و در جای 
جای خراسان جنوبی جلسات عزاداری برای 
بزرگداشت یاد و نام این سردار رشید برگزار شد. 
صبح روز گذشته  نیز جلساتی در محکومیت 
ترور شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی در مدرسه 
علمیه رضویه و دانشگاه بیرجند برگزار شد.

جبهه مقاوت انتقام سخت می گیرد
مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه انصار 
الرضا)ع( با بیان اینکه امروز سردار سلیمانی 
تنها متعلق به ما نیست بلکه او جهانی است 
گفت:جبهه مقاومت انتقام خون سردار سلیمانی 
را می گیرد. حجت االسالم نوفرستی افزود: 
انتقام  به  بیانیه خود  در  انقالب  رهبرمعظم 
امروز  که  دشمنانی  و  کردند  اشاره  سخت 
مثل یزید در جریان کربال شادمان اند بدانند 
جبهه مقاومت انتقام خون به ناحق ریخته این 
شهید بزرگوار را  خواهد گرفت . وی با بیان 
اینکه سردار سلیمانی در بسیاری از عملیات 
ها چه در سیستان بلوچستان و چه در دیگر 
نقاط  حضور داشت افزود: او در دل مردم بود و 
همین خصلت او سبب شده مردم ایران امروز 

در شوک عمیق فرو روند.

اجتماع بزرگ به یاد سرباز والیت
طالب و روحانیون حوزه های علمیه خراسان 

جنوبی، روز گذشته همزمان با سراسر کشور 
یاد سردار  به  تعطیلی کالس های درس  با 
پرافتخار اسالم اجتماع کردند.این اجتماع به 

به سردار  احترام  و  مقام شهادت  پاسداشت 
سرافراز اسالم حاج قاسم سلیمانی، همراهان 
آن شهید واالمقام و سردار ابومهدی المهندس 
و برای اعالم همبستگی با جبهه مقاومت، در 

تمام حوزه های علمیه استان برگزار شد.

واکنش علمای اهل سنت
علمای اهل سنت در خراسان جنوبی ترور 

سردار سلیمانی از سوی آمریکای جنایتکار 
را محکوم کردند. مولوی غالم حیدر فاروقی 
و مولوی عبداللهی از علمای اهل سنت در 

خراسان جنوبی ترور سپهبد قاسم سلیمانی 
از سوی شیطان بزرگ آمریکای جنایتکار را 
محکوم کردند.  مولوی فاروقی گفت: شهادت 
قاسم  سپهبد  شهید  اسالم،  بزرگ  سردار 
سلیمانی و ابومهدی مهندس که سال ها با 
مجاهدت مخلصانه و شجاعانه در میدان های 
مبارزه با شیاطین و اشرار عالم جهاد کردند را 
به رهبر معظم انقالب، خانواده، سپاه پاسداران 

و تمام ملت ایران تسلیت عرض می کنم.
وی افزود: ملت قهرمان ایران در برابر این 
جنایت آمریکا سکوت نخواهند کرد و راه او را 

سرداران سپاه ادامه خواهند داد و کام قاتالن و 
جنایتکاران را تلخ تر خواهند کرد.

عزاداری بازاریان بیرجند
همیشه  بازاریان  عزاداری  مراسم  همچنین 
در صحنه در سوگ شهادت سردار سپهبد 
به همت  دیروز،  قاسم سلیمانی ظهر  حاج 
اتاق اصناف، بسیج اصناف و انجمن اسالمی 

اصناف با حضور حجت االسالم عبادی در 
مسجدالرسول)ص( بازار برگزار شد.

اشک دانش آموزان برای حاج قاسم
“سوگواره  در  آموزاستان  دانش  هزار   ۱۸۰
شهیدمقاومت” یاد دالورمرد بزرگ والیت را 
گرامی می دارند. مدیر کل آموزش و پرورش 
شهید  یاد  داشت  گرامی  مدارس  در  استان 
سلیمانی در مدرسه امام حسین )ع( بیرجند 
گفت: این مراسم با شعار »ما فرزندان شهادت 
و مقاومتیم« با همت تشکل ها و شورای دانش 
آموزی در تمام مدارس استان برگزار می شود.

گویی فرزندم دوباره شهید شد
در سایر نقاط استان نیز مراسم عزاداری شهادت 
سپهبد سلیمانی با حضور اقشار مختلف مردم 
برگزار شد. به گزارش سربازی از فردوس، به 
همین مناسبت مجالس عزاداری شنبه و شب 
قبل از آن در مساجد سطح شهرستان با حضور 

انبوه عزاداران برگزار شد.
مراسم محوری در هیئت فاطمیه با حضور 
اقشار مختلف مردم از زن و مرد کوچک و 
بزرگ و از هر سلیقه و جریان سیاسی با شکوه 
هر چه تمامتر برگزار شد.مردم عزاداروگریان با 
حضور در این مراسم، و قرائت قرآن و فاتحه 
خوانی به مقام شامخ این سرباز با اخالص 
والیت ادای احترام کردند.در این مراسم که 
امام جمعه، فرماندار و مسئوالن دستگاههای 
اجرایی و اقشار مختلف مردم حضور داشتند 
مداحان اهل بیت در غم جانسوز مالک اشتر 
زمان مداحی و مردم در حالی که بر سر و 
سینه می زدند یاد و نام سردار سلیمانی را 
داشتند.مادر سردار شهید غالمرضا  گرامی 
مزدستان در گفت و گو با خبرنگار ما گفت: 
با شنیدن خبر شهادت این سرباز والیت باز 
دیگر غم جوانم در دلم زنده شد و گویا فرزندم 

غالمرضا بار دیگر به شهادت رسیده است.

مراسم عزاداری شهادت سپهبد سلیمانی در استان برگزار شد    

 استان در سوگ سردار

ورزشی

استکبار با شهادت  سردار سلیمانی 
در نابودی خود تعجیل کرد

مهر- نماینده ولی فقیه در استان گفت: استکبار 
با به شهادت رساندن سردار شهید حاج قاسم 
سلیمانی در نابودی خود تعجیل کرد. حجت 

االسالم عبادی صبح شنبه در دیدار با دست 
اربعین  درمان  و  بهداشتی  موکب  اندرکاران 
سلیمانی  سردار  شهید  اظهارکرد:  حسینی 
اسوه ای بی بدیل برای شیوه حیات و زندگی و 
حتی مرگ است. وی ادامه داد: استکبار در یک 
اشتباه غلط و فاحش تصور می کرد که با شهادت 
سردار قاسم سلیمانی یک مانع را از سر راه خود 
برداشته است در حالی که با شهادت وی صدها 
سلیمانی از قطره قطره خون وی برمی خیزد. 
عبادی با اشاره به اینکه خدمت رسانی به زائران 
اربعین حسینی بسیار باارزش و گرانقدر است، 
ائمه  به اسم  باید خدمت رسانی ها  اظهارکرد: 
معصومین )ع( و حضرت سید الشهدا )ع( را در 
غیر ایام اربعین نیز به اقشار نیازمند و محروم 

ادامه داده و آن را روز به روز گسترش دهیم.

نایب قهرمانی  استان در رقابت های 
زورخانه ای  پیشکسوتان

زورخانه ای  ملی  رقابت های  در  فارس- 
سکوی  بر  خراسان جنوبی  پیشکسوتان، 
نایب قهرمانی ایستاد و کاپ اخالق مسابقات 
کشتی پهلوانی را در تهران باالی سر برد. در این 
رویداد ورزش ملی رضا آفتابی از خراسان جنوبی 
در وزن ۵۱ تا ۶۰ سال رقابت ها به عنوان مربی 

برتر زورخانه ای کشور معرفی شد.
همچنین در مسابقات کشتی پهلوانی قهرمانی 
کشور ، تیم کشتی پهلوانی خراسان جنوبی کاپ 
اخالق رقابت ها را از آن خود کرد و بر سکوی 

چهارم مسابقات ایستاد.

آماده باش ۴۰ تیم امدادی
 هالل احمر در استان

ایرنا - مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان 
گفت: با توجه به شرایط جوی نامساعد در 
استان ۴۰ تیم امدادی هالل احمر به تعداد 
۱۶۰ نفر امدادگر از صبح شنبه در حال آماده 
باش قرار گرفتند.  شهریاری افزود: امدادگران 
در ۲۶ پایگاه ثابت و موقت، پایگاه امداد هوایی 
ارائه  آماده  استان  در  احمر  هالل  شعب  و 

خدمات امدادی به هموطنان هستند.

کاهش ۲۰ درصدی حوادث کار 
در خراسان جنوبی

صداوسیما- حوادث کار در ۹ ماه گذشته در 
مشابه  مدت  با  مقایسه  در  جنوبی  خراسان 
 ، یافت.اشرفی  کاهش  درصد   ۲۰ پارسال 
سرپرست اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
استان گفت: در این مدت ۳۲ مورد حادثه کار 
در استان رخ داد که این آمار در ۹ ماهه پارسال 

۴۰ مورد گزارش شده است.

می
مقا

س : 
عک

* به  مناسبت شهادت عزت مندانه 
حاج قاسم سلیمانی، بسیجیان  گردان 
دوم امام علی )ع( در اقدامی خودجوش 
مرکز   در  باحضور  امروز   ۱۵ ساعت 
انتقال خون بیرجند نسبت به اهدای 

خون اقدام خواهند کرد. 
بیرجند  شهر  شورای  *رئیس 
یا  میادین  از  یکی  شد  مقرر  گفت: 
خیابان های جدیدالحداثی که لیست 
آن در شهرداری موجود است، به این 
کارشناسی مشخص  نظر  با  منظور 
قاسم  حاج  شهید  سردار  نام  به  و 

سلیمانی نامگذاری شود.
*معاون فرهنگی اداره کل بنیاد حفظ 
آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس گفت: 
دستاوردهای  ارائه  با  جنوبی  خراسان 
مختلف در بخش دفاع مقدس و انقالب 
در نمایشگاه دستاوردهای ۴۰ ساله دفاع 

مقدس، در تهران حضور می یابد.
موضوع  گفت:  نهبندان  *فرماندار 
گازرسانی یکی از کارهای جهادی در 
شهرستان است که ۳7 نقطه روستایی 
بخش شوسف با اعتباری بالغ بر ۲۰ 

میلیارد تومان در حال انجام است. 
امسال  آغاز  از  تعاونی  * ۵۲ شرکت 
تاکنون در خراسان جنوبی تشکیل شد.

اخبار کوتاه

مراسم محوری بزرگداشت سردار سلیمانی، عصر امروز

صداوسیما- مراسم محوری بزرگداشت شهادت سردار بزرگ اسالم، حاج قاسم سلیمانی، شهید ابومهدی المهندس و سایر شهدای مقاومت، امروز در بیرجند 
برگزار می شود. شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی استان اعالم کرد: این مراسم با میزبانی سپاه انصارالرضا )ع( در بیرجند، امروز ساعت ۱۸ با حضور امت حزب 

ا... و همیشه در صحنه در حسینیه جماران برگزار خواهد شد. نظیر این مراسم همچنین در سایر شهرستان های استان نیز برگزار می شود.

جدول شماره )1(- مشخصات اراضي مسکوني فردوس به صورت نقدي

مساحت پالك ثبتيشهركاربري
مترمربع

كل قيمت پايه 
مزايده )ريال( 

مبلغ قابل پرداخت 
بابت سپرده 5 درصد 

قيمت پايه مزايده 
)ريال(

آدرس ملك

7690 فرعي از 6104 فردوسمسكوني1
فرعي از 1 اصلي

بلوار واليت ، واليت 6 ) به شرح 267.32801.960.00040.098.000
كروكي موجود در اسناد مزايده (

7691 فرعي از 6104 فردوسمسكوني2
فرعي از 1 اصلي

بلوار واليت ، واليت 6 ) به شرح 267.96750.288.00037.514.400
كروكي موجود در اسناد مزايده (

10917 فرعي از 6104 فردوسمسكوني3
فرعي از 1 اصلي

بلوار واليت ، واليت 3 ) به شرح 3081.540.000.00077.000.000
كروكي موجود در اسناد مزايده (

10918 فرعي از 6104 فردوسمسكوني4
فرعي از 1 اصلي

بلوار واليت ، واليت 3 ) به شرح 275770.000.00038.500.000
كروكي موجود در اسناد مزايده (

10929 فرعي از 6104 فردوسمسكوني5
فرعي از 1 اصلي

بلوار واليت ، واليت 1 ) به شرح 312.50875.000.00043.750.000
كروكي موجود در اسناد مزايده (

18277 فرعي از 5530 فردوسمسكوني6
فرعي از 1 اصلي

بلوار شهيد بهشتي ) به شرح 226.901.928.650.00096.432.500
كروكي موجود در اسناد مزايده (

18278 فرعي از 5530 فردوسمسكوني7
فرعي از 1 اصلي

بلوار شهيد بهشتي ) به شرح 197.33986.650.00049.332.500
كروكي موجود در اسناد مزايده (

18279 فرعي از 5530 فردوسمسكوني8
فرعي از 1 اصلي

بلوار شهيد بهشتي ) به شرح 214.951.074.750.00053.737.500
كروكي موجود در اسناد مزايده (
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جدول شماره )۲(- مشخصات اراضي تجاري فردوس به صورت نقدي

ف
مساحت پالك ثبتيشهركاربريردي

مترمربع
كل قيمت پايه 
مزايده ) ريال(

مبلغ قابل پرداخت 
بابت سپرده 5 درصد
قيمت پايه مزايده 

)ريال (

آدرس ملك

797 فرعي از 666 فرعي از فردوستجاري1
فاز 2 مسكن مهر) به شرح 35130210.000.00010.500.000  اصلي

كروكي موجود در اسناد مزايده (

16682 فرعي از 16656 فردوستجاري2
بلوار كشاورز ) به شرح كروكي 81.20527.800.00026.390.000فرعي از 1 اصلي

موجود در اسناد مزايده (

16683 فرعي از 16656 فردوستجاري3
بلوار كشاورز ) به شرح كروكي 81.20527.800.00026.390.000فرعي از 1 اصلي

موجود در اسناد مزايده (

16685 فرعي از 16656 فردوستجاري4
بلوار كشاورز) به شرح كروكي 81.20527.800.00026.390.000فرعي از 1 اصلي

موجود در اسناد مزايده (

16686 فرعي از 16656 فردوستجاري5
بلوار كشاورز) به شرح كروكي 81.20527.800.00026.390.000فرعي از 1 اصلي

موجود در اسناد مزايده (

16689 فرعي از 16656 فردوستجاري6
بلوار كشاورز) به شرح كروكي 81.20527.800.00026.390.000فرعي از 1 اصلي

موجود در اسناد مزايده (

16691 فرعي از 16656 فردوستجاري7
بلوار كشاورز) به شرح كروكي 81.20527.800.00026.390.000فرعي از 1 اصلي

موجود در اسناد مزايده (

16693 فرعي از 16656 فردوستجاري8
بلوار كشاورز) به شرح كروكي 81.20527.800.00026.390.000فرعي از 1 اصلي

موجود در اسناد مزايده (

16694 فرعي از 16656 فردوستجاري9
بلوار كشاورز) به شرح كروكي 81.20527.800.00026.390.000فرعي از 1 اصلي

موجود در اسناد مزايده (

16697 فرعي از 16656 فردوستجاري10
بلوار كشاورز) به شرح كروكي 81.20527.800.00026.390.000فرعي از 1 اصلي

موجود در اسناد مزايده (

16698 فرعي از 16656 فردوستجاري11
بلوار كشاورز) به شرح كروكي 88527.000.00028.600.000فرعي از 1 اصلي

موجود در اسناد مزايده (

18453 فرعي از 5530 فردوستجاري12
فرعي از 1 اصلي

خيابان بسيج) به شرح كروكي 93.93657.510.00032.875.500
موجود در اسناد مزايده (

18454 فرعي از 5530 فردوستجاري13
خيابان بسيج) به شرح كروكي 102.58718.060.00035.903.000فرعي از 1 اصلي

موجود در اسناد مزايده (

18455 فرعي از 5530 فردوستجاري14
خيابان بسيج) به شرح كروكي 102.54717.780.00035.889.000فرعي از 1 اصلي

موجود در اسناد مزايده (
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        اداره ارتباطات و اطالع رساني اداره کل راه و شهرسازي خراسان جنوبي

آگهي مزایده 8 قطعه زمین مسکوني و 1۴ قطعه زمین تجاری به صورت نقدي واقع در فردوس - اداره کل راه و شهرسازي استان خراسان جنوبي- نوبت دوم
اداره كل راه و شهرسازی استان در نظر دارد تعداد 8 قطعه زمين مسكوني و 14 قطعه زمين تجاری به صورت نقدي واقع در فردوس را با مشخصات مندرج در جداول ذيل از طريق مزايده به فروش برساند. متقاضيان محترم مي توانند جهت بازديد اراضي و واحدها به اداره كل راه و شهرسازي استان خراسان جنوبي 
مراجعه فرمايند. كليه مراحل مزايده اعم از دريافت و تحويل اسناد از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت به آدرسwww.setadiran.ir صورت مي پذيرد. ضمناً جهت عضويت در سامانه فوق با دفاتر پيشخوان دولت منتخب در سايت مذكور تماس حاصل نمايند. تاريخ توزيع اسناد شركت در مزايده از تاريخ 
 98/10/12  لغايت 98/10/17 مي باشد و تاريخ بار گذاري اسناد در سامانه تا تاريخ 98/10/28 مي باشد.  متقاضيان محترم عالوه بر ثبت نام از طريق سامانه ستاد مي بايست پيشنهادهاي خود را در پاكت هاي جداگانه اي الك و مهر شده قرار داده و به شرح ذيل حداكثر تا پايان وقت اداری تاريخ 98/10/28 

به دبيرخانه مركزی ارسال نمايند. ضمناً ؛ حتماً بروي پاكت شماره رديف آگهي و شماره جدول قيد گردد. 
 تذكرات : شركت كنندگان در مزايده مي بايست پيشنهادهاي خود را در پاكت هاي جداگانه اي الك و مهر شده قرار داده و به شرح ذيل عمل نمايند. پاكت الف ( اصل ضمانتنامه بانكي معادل 5% كل قيمت پايه مزايده قابل دريافت در كليه شعب بانك هاي استان و يا واريز وجه نقد )با ارائه اصل فيش بانكي(
به شماره شباي حساب 4001037106372777 با شناسه واريز 978286500130000000000000000030 بانك مركزي به نام سازمان ملي زمين و مسكن. پاكت ب( 1- فرم تكميل شده تقاضاي شركت در مزايده با درج مبلغ پيشنهادي با امضای متقاضي 2- فرم تكميل شده شرايط خاص شركت در 
مزايده 3- كپي ضمانتنامه بانكي يا فيش واريزي و همه پاكتها را در لفاف مناسب قرارداده و مدارك را با پست سفارشي به آدرس اعالم شده در جدول ذيل ارسال نمايند.  به پيشنهادات فاقد سپرده ، كمتر از 5 درصد و يا غير از سپرده هاي مشخص شده در پاكت الف ، مبهم ، مخدوش و يا تحويل شده در خارج 
از موعد مقرر ترتيب اثر داده نخواهد شد.  واگذاري اراضي مسكوني و تجاري فردوس به برنده مزايده بصورت انعقاد قرارداد واگذاري و انتقال سند مالكيت منوط تسويه حساب قطعي توسط برنده مزايده و اخذ پايانكار و تنظيم صورتمجلس تفكيكي اراضي توسط اين اداره كل خواهد بود. برندگان مزايده موظفند 
حداكثر ظرف مدت ده روز كاري جهت پرداخت مبلغ نقدي به اداره درآمد و هزينه هاي عملياتي اداره كل راه وشهرسازي خراسان جنوبي مراجعه نموده و اصل فيش پرداختي را به امور مالي اداره كل تسليم نمايند. تكميل مراحل نيز مي بايست در سامانه ستاد نيز اقدام گردد. عدم پرداخت بهاء ملك در مهلت 
مقرر به منزله انصراف از خريد تلقي و مورد مزايده به برندگان دوم با رعايت مقررات مربوطه واگذار مي گردد كه در اينصورت سپرده توديعي به نفع اداره كل ضبط و متقاضي هيچگونه ادعايي نخواهد داشت. كليه هزينه هاي متعلقه شامل نقل و انتقال ، هزينه آماده سازي، عوارض و ماليات متعلقه و غيره كالً به 

عهده برنده مزايده مي باشد. بازگشايي پاكات راس ساعت 9 صبح روز شنبه مورخ 98/10/30 در محل اداره كل انجام خواهد شد. كساني كه مشمول اليحه قانوني راجع به منع مداخله وزراء و نمايندگان مجلسين و كارمندان دولت در معامالت دولتي و كشوري مي باشند حق شركت در مزايده را ندارند.
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 امام صادق علیه  السالم فرمودند :
النَّظَرةُ َسهٌم مِن ِسهامِ  إبلیَس َمسموٌم، َمن تََرَکها هللاّ ِ َعزَّوجلَّ ال لَغیِرهِ أعَقبَُه ا... إیمانا یَِجُد َطعَمُه

نگاه کردن، تیرى از تیرهاى زهرآلود ابلیس است. هر که براى خداوند عز و جل و نه براى غیر 
او، چشم خود را فرو بندد خداوند در پى آن ایمانى به او ارزانى دارد که مزه  اش را بچشد.

کتاب من ال یحضره الفقیه : ج4 ، ص18 ، ح4969

حاج قاسم عزیز

شهادت 
گوارای وجودت

شهادت سردار سرافراز سپاه اسالم 

شهید حاج قاسم سلیمانی 
را به پیشگاه حضرت ولى عصر (عج ) ، محضر رهبر معظم انقالب 

و همه دوستداران انقالب اسالمى تبریک و تسلیت عرض مى نماییم. 

مدیریت و پرسنل قنادى خوشه - یوسف نژاد

آگهى مزایده و فروش امالك غیر منقول ورشکسته آقاى محمد براتى
هیئت تصفیه امور ورشکستگى آقاى محمد براتى در نظر دارد: با رعایت ضوابط و مقررات نسبت به فروش نقدى بخشى از اموال غیرمنقول آقاى محمد براتى با کاربرى هاى مندرج در جدول ذیل از طریق مزایده اقدام نماید. لذا از کلیه 
متقاضیان دعوت مى شود جهت کسب اطالعات بیشتر و نیز اخذ فرم شرکت در مزایده از تاریخ 1398/10/18 لغایت 1398/10/25 به هیئت تصفیه امور ورشکستگى آقاى محمد براتى واقع در خیابان مطهرى ، مطهرى 17، پالك 4 

انجمن حمایت زندانیان مراجعه فرمایند. ضمنا هیئت تصفیه در قبول یا رد یک یا کلیه پیشنهادات مختار خواهد بود.

توضیحاتکاربرى اعیان ( متر مربع)عرصه (متر مربع)پالك ثبتىآدرس ملک مورد مزایدهردیف

ساختمان دو طبقه (دوسقف) اسکلت فلزى، کف سرامیک و انشعابات آب، برق، تلفن، گازمسکونى250268/42 قطعه 70 از بلوك یکروستاى شمس آباد - انقالب 15

اسکلت فلزى پیچ و مهره، سقف کامپوزیت، دیوار برشى،(همکف مغازه ، زیرزمینتجارى250288/901626/66 اصلى از 3940/4959 فرعى خیابان غفارى - حاشیه بلوار غفارى - نبش پاس2
 انبارى تجارى، طبقات دفتر تجارى)

اعیان در حال ساخت با اسکلت فلزى ، سقف هاى کرومیت کمپوزیت ، سفت کارى شدهمسکونى715352/41520 فرعى از 4324 اصلى بخش یک بیرجندخیابان کاظمیه - نبش کاظمیه 36
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شهادت پر افتخار 
سردار رشید و بزرگ اسالم

 را محضر حضرت ولى عصر (عج)  
مقام معظم رهبرى 

یاران و همرزمانش در 
سپاه پاسداران انقالب اسالمى

 و امت شریف ایران
 تبریک و تسلیت عرض مى نماییم. 

روابط عمومى مرکز وکالى
 قوه قضائیه استان خراسان جنوبى

و سیعلم الذین ظلموا اى منقلب ینقلبون
شهادت سرباز والیت، فرمانده شجاع و فداکار،

 سردار بزرگ و پرافتخار 

سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانى 
و شهداى همراه ایشان به ویژه مجاهد بزرگ 

شهید ابومهدى المهندس
 را محضر حضرت ولى عصر (عج)، رهبر عظیم الشان 
انقالب، ملت آگاه و بیدار ایران و جمیع مسلمین 
و آزادى خواهان جهان تسلیت عرض مى نماییم. 
بدون شک پرچم عزت و پایدارى سردار سلیمانى 
در دفاع از تمامیت ارضى کشور و مبارزه با تروریسم 

و افراطى گرى در منطقه برافراشته خواهد ماند.

موسسه خیریه مجتمع مسجد عاشورا

در میان مؤمنان مردانى هستند که بر سر عهدى 
که با خدا بستند صادقانه ایستاده اند؛ بعضى 

پیمان خود  را به آخر بردند 
(و در راه او شربت شهادت نوشیدند)، و بعضى 

دیگر در انتظارند؛ و هرگز تغییر و تبدیلى 
در عهد و پیمان خود ندادند.
(سوره مبارکه احزاب آیه 23)

شهادت سردار بزرگ
سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانى
را به ملت شریف ایران تبریک و تسلیت عرض مى نماییم.

 شهادتت مبارك سردار عشق
مدیریت و  پرسنل شیرینى البرز

 شهادت هنر مردان خداست. دانشگاه 
ضمن  جنوبى  خراسان  فرهنگیان 
محکوم کردن جنایت فراموش نشدنى 
دولت آمریکا در به شهادت رساندن 

سردار سرافراز اسالم 
شهید حاج قاسم سلیمانى
 این ضایعه بزرگ را محضر مقام معظم 
رهبرى (مد ظله العالى)، خانواده معزز، 
یاران و همرزمان شان در سپاه پاسداران 
هموطنان  عموم  و  اسالمى  انقالب 

تبریک و تسلیت عرض مى نماید.
دانشگاه فرهنگیان خراسان جنوبى

آجیـل خـاوران
شهادت سردار دل ها، مجاهد فى سبیل ا... 

و قهرمان جاودانه ایران اسالمى 

 شهید حاج قاسم سلیمانى
را به محضر حضرت ولى عصر (عج)، رهبر معظم 

انقالب و ملت بزرگ ایران تسلیت مى گوید.

05632447342- 09152642595 (عرب)
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پیام رئیس ستاد بازسازى
 عتبات عالیات خراسان جنوبى

 در پى 
شهادت سردار رشید اسالم

 سپهبد حاج قاسم سلیمانى 
اى اهل حرم میر و علمدار نیامد

چگونه باور کنیم خبر رفتنت را 
سردار؟ بلند شو مگر نمى بینى 
شامیان دور على را گرفته اند؟ 
بلند شو برادر، دل مان رفته بین الحرمین کنار علقمه.آقا جان 
حسین (ع)چه خبرى بهتر از اینکه یکى از سربازان و یارانت پس 
ازسال ها سربازى و مجاهدت ؛ درجه واالیش که همان شهادت 
بود را گرفت و به اصحاب شما پیوست ولى آقاى من ؛دل مان 
گرفت و براى خودمان اشک حسرت مى ریزیم وگرنه سال ها 
بود که حاج قاسم براى این لحظات دعا مى کرد و طلب حاجت...
امروز به سوگ مى نشینیم و ابتدا به پیشگاه حضرت بقیه ا... 
(عج) و سپس به رهبر عظیم الشان مان و مردم والیتمدار ایران، 
عراق و جبهه مقاومت این ضایعه اسفناك را تبریک و تسلیت 
عرض مى نماییم .خون حاج قاسم و ابوالمهدى عزیز و همراهان 
شان قلوب ایرانیان و عراقى ها و میلیون ها عاشق اهل بیت و 
دلبسته به اسالم را در راه مقاومت محکم خواهد کرد.جبهه 
مقاومت از این به بعد، با اقتدار و انگیزه بیشترى علیه آمریکایى ها 
و صهیونیست ها وارد عمل مى شود. بى شک آمریکایى ها دیگر 

به آخر خط رسیده اند و بهاى سنگینى پرداخت خواهند کرد.
سهم تان هست از این معرکه گردانى ها     

عاقبت حسرت و اندوه و پشیمانى ها
و سرانجام به تدبیر سلیمانى ها                 

محو خواهید شد لشکر سفیانى ها
معاونت فرهنگى و روابط عمومى 

ستاد بازسازى عتبات عالیات خراسان جنوبى

شهادت شجاعانه 
سردار سرافراز اسالم

 شهید حاج قاسم سلیمانى
 و رجعت روح واالیشان به درگاه ابدیت را 

تبریک و تسلیت عرض مى نماییم،
 به راستى در این وانفسا زیبنده ترین لباسى 

که بر تن ایشان مى توانست مزین شود
و قامت بگیرد لباس زیباى شهادت بود.

 یادش گرامى و نامش بلند باد

روابط عمومى صنایع تولیدى در نماى شرق
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