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* رجب زاده

سپر سلیمانی

قاسم سلیمانى، تالش یک تفکر 
او  نیست،  سازى  قهرمان  براى 
کس  هیچ  شبیه  هست،  خودش 
نیست، کدام قهرمانى را در تاریخ 
تمامى  از  که  داریم  سراغ  معاصر 
وجودش سایه امنى بسازد و گستره 
اى فراتر از مرزهاى جغرافیاى وطنش 
حقیقى  معناى  را  او  گیرد؟  فرا  را 
مسئولیت،  کیاست،  فشانى،  جان 
حمایت،  عطوفت،  شجاعت، 
حس  عدالت،  حفاظت،  پاسدارى، 
اعتماد و ارادت به والیت  تعریف 
مى کنند.  ... مشروح در صفحه 2

با حضور جمعى از  اهالى غیور خراسان جنوبى براى 
 تشییع «حاج قاسم» در مشهد مقدس رقم خورد

وداع خراسان
با سردار ایران

استان از نظر درآمد در آخرین جایگاه قرار دارد و علت اصلى این است که 
سرمایه ها به استان مى آید و از استان هم خارج مى شود * ساخت 10 هزار 
واحد مسکونى باعث کاهش پنج درصدى نرخ بیکارى و چالش در تامین 
نیروى کار و مصالح  شد * متاسفانه در مرکز استان یک ”سیتى سنتر“ 
خوب وجود ندارد، یک مرکز تجارى یا ساختمان پزشکان کامل پیش بینى 
نشده که این یک ضعف محسوب مى شود * نظام مهندسى ساختمان در 
بحث نظارتى با قاطعیت وارد شده و این امر باعث شده است از ابتداى سال،
 25 نفر از ناظرین راى شوراى انتظامى دریافت کنند. ...  مشروح در صفحه 3

صفحه  5

عزیمت گروه هاى مردمى از  استان به کرمان براى
 شرکت در مراسم خاکسپارى سردار سلیمانى

فرار سرمایه ها از استان

شهادت سردار واالمقام 

حـاج قاسـم سلیمـانى 
و نیز شمارى از همرزمانش 

که در راه عشق به وطن و حمایت از والیت و ملت شریف ایران 
همواره کوشیدند، محضر مقام معظم رهبرى، خانواده داغدار

 و مسلمان جهان تسلیت عرض مى نماییم.
فروشگاه تاسیسات پاسارگاد 

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت همسرى فداکار و مادرى دلسوز 

مرحومه بى بى فرخنده زهرایى
 (همسر آقاى سید غالمرضا زهرایى بازنشسته آموزش و پرورش)

 را به اطالع دوستان و آشنایان مى رساند:
 مراسم تشییع و خاکسپارى آن مرحومه امروز دوشنبه 16 /10/ 98 

ساعت 15 از محل غسالخانه بیرجند برگزار مى شود.
خانواده زهرایى و بستگان

مناقصه عمومى یک مرحله اى - نوبت اول
شهردارى بیرجند در نظر دارد: نسبت به برگزارى مناقصه اى به شرح جدول ذیل اقدام نماید.

رشته و حداقل رتبه پیمانکارىمدت اجرانوع تضمین و مبلغ (ریال)برآورد پروژه (ریال)موضوعشماره فراخوان

اجراى محوطه سازى پارك الهیه 2098005361000020 
شهردارى بیرجند مطابق اسناد، 

توضیحات فنى و نقشه هاى 
پیوست در اسناد مناقصه

ضمانت نامه معتبر به مبلغ 6/151/346/850
308/000/000 ریال طبق نمونه 

مندرج در اسناد مناقصه

کلیه شرکت هاى حقوقى که داراى رتبه 4 ماه
حداقل 5 در رشته ابنیه از سازمان مدیریت

 و برنامه ریزى کشور باشند 
مى توانند در مناقصه مذکور شرکت نمایند

 www.setadiran.ir 1. محل تأمین اعتبار: اعتبارات تملک دارایى هاى سرمایه اى و در قالب اسناد خزانه اسالمى با سر رسید دو ساله 2. کلیه فرآیند مناقصه از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد) به نشانى
 www.setadiran.ir برگزار مى گردد. 3. مهلت و محل دریافت اسناد مناقصه: پیشنهاد دهندگان مى توانند اسناد مناقصه را از تاریخ 98/10/16 تا ساعت 19 مورخ 98/10/19 از طریق سامانه ستاد ایران به نشانى 
دریافت نمایند 4. مهلت ارسال پیشنهاد و بارگذارى اسناد در سامانه تدارکات الکترونیکى دولت: تا ساعت 14/30 مورخ 98/11/01 5. زمان گشایش و قرائت پیشنهادها: ساعت 14/30 مورخ 98/11/02  مى باشد. 
6.نشانى مناقصه گذار: خراسان جنوبى - بیرجند - میدان ابوذر شهردارى مرکزى – تلفن: 05631830102 7. مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلى در سامانه مذکور مراحل ثبت نام و دریافت گواهى جهت شرکت 

در مناقصه را محقق سازند. ضمنا جهت راهنمایى و ثبت نام به دفتر خدمات سامانه ستاد به آدرس بیرجند، خیابان شهید مطهرى، سازمان صنعت و معدن مراجعه و یا با شماره 05632221220 تماس حاصل نمایند. 
محمد على جاوید - شهردار بیرجند 

آگهـى استخـدام
بنیاد تعاون زندانیان خراسان جنوبى جهت تکمیل کادر نیروى انسانى خود از افراد واجد شرایط 

ذیل دعوت به همکارى مى نماید.

شهرستان 
محل خدمت

سابقه کارجنسیت رشته تحصیلىمدرك تحصیلى

2 سالمرد کشاورزىلیسانسطبس

2 سالمردعلوم دامىلیسانس یا باالترنهبندان

متقاضیان واجد شرایط با در دست داشتن مدارك شامل 1- اصل و کپى مدرك تحصیلى 2- اصل و 
کپى تمام صفحات شناسنامه و اصل و کپى کارت ملى 3- اصل و کپى کارت پایان خدمت 4- اصل 
و کپى گواهینامه ICDL  حداکثر تا پایان وقت ادارى 98/10/19 به آدرس خیابان غفارى، غفارى 
5/2 ، فرعى اول، بنیاد تعاون زندانیان مراجعه نمایند. ضمنا متقاضیان مى توانند جهت کسب 

اطالعات بیشتر با شماره 32237286  تماس حاصل فرمایند.

 اطالعیه مهم
قابل توجه کلیه تعاونى ها  و اتحادیه هاي شرکت هاي تعاونی و متقاضیان تشکیل تعاونی
آدرس به  کشور)  تعاونی  بخش  هوشمند  و  جامع  (سامانه  اندازي  راه  به  عنایت  با 
فراهم شدن  و  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  وزارت  از سوي   https://taavoni.mcls.gov.ir
شرایط الزم براي ارائه خدمات الکترونیک و غیرحضوري به (مدیران، بازرسان، اعضاي شرکت ها 

و اتحادیه هاي تعاونی و متقاضیان تشکیل تعاونى و اتحادیه هاي تعاونی )، به اطالع می رساند:
کلیه متقاضیان بدون مراجعه حضوري به ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی مى توانند نسبت به 

ثبت و پیگیري  درخواست تشکیل تعاونی در سامانه هوشمند اقدام نمایند.
ضمنا تعاونی هاي تحت پوشش ادارات تعاون،کار و رفاه اجتماعی نیز می بایست با ورود به سامانه 
مذکور نسبت به (تکمیل اطالعات اعضا، شاغلین، صورت هاي مالی، مجامع عمومی) به صورت 

غیر حضوري اقدام نمایند. 
تعاونی ها مى توانند براي کسب اطالعات بیشتر به ادارات تعاون،کار و رفاه اجتماعی شهرستان 

مربوطه مراجعه نمایند.
روابط عمومى اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعى خراسان جنوبى

به مناسبت سومین روز درگذشت 
پدرى فداکار، همسرى دلسوز و برادرى مهربان مرحوم مغفور

حاج کربالیى محمد حسین عباسى
 جلسه ترحیمى امروز دوشنبه 98/10/16 از ساعت 14/30 

الى 15/30 در محل مسجد باقر العلوم (ع) واقع در خیابان مدرس
بین مدرس 40 و 42 - کوچه شهید فالحى برگزار مى گردد

تشریف فرمایى سروران ارجمند مزید امتنان مى باشد 
خانواده هاى: عباسى، حاجى رضایى و سایر بستگان 

انا هللا و انا الیه راجعون
با نهایت تأسف و تأثر درگذشت پدر عزیزمان

 مرحوم حاج محمد  امیرافشارى
 را به اطالع اقوام و آشنایان مى رساند:

مراسم تشییع پیکر مرحوم امروز دوشنبه 98/10/16 ساعت 
14 الى 15 از محل سالن اجتماعات آرامستان بیرجند 

(غسالخانه) به سوى آرامگاه ابدى اش انجام مى شود
حضور شما سروران گرامى موجب شادى روح آن مرحوم

 و تسلى خاطر بازماندگان خواهد بود.
از طرف خانواده

جنـاب آقـاى نبـى زاده
مدیرکل محترم فرهنگ و ارشاد اسالمى خراسان جنوبى

با تسلیم در برابر مشیت الهى و ابراز همدردى،  درگذشت پدر همسر گرامى تان حاج رمضانعلى گنابادى 
را حضور شما و خانواده محترم تسلیت عرض نموده،  از خداوند متعال براى آن عزیز سفرکرده

 علو درجات و براى بازماندگان صبر و شکیبایى مسئلت مى نماییم.
معاونین و کارکنان اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمى خراسان جنوبى و شهرستان هاى تابعه

جناب آقاى مهندس محمد رضا على آبادى
جناب آقاى محسن نایبى زاده و خاندان محترم على آبادى و نایبى زاده

اندوه ما در غم از دست دادن عزیز بزرگوار 

مرحومه زهرا على آبادى
 در واژه ها نمى گنجد،  تنها مى توانیم از خداوند برایتان صبرى عظیم  و براى آن مرحومه 

روحى شاد و آرام طلب نماییم.
خانواده هاى: بهروان فرد ، میرزایى ، خسروى

روابط عمومى سازمان نظام مهندسى استفاده از مصالح مناسب، استحکام ساختمان شما را در مقابل زلزله افزایش مى دهد.
ساختمان خراسان جنوبى

به یک خانم و آقا جهت همکارى در فروشگاه پوشاك نیازمندیم.
32  22 0655 - 0915  269  5168

فراخوان آگهى مناقصه عمومى بنیاد مسکن انقالب اسالمى 
خراسان جنوبى   شرح در صفحه 2

ریاست ، معاونین و کارکنان دانشگاه فنى و حرفه اى خراسان جنوبى

شهادت سردارسرلشکر حاج قاسم سلیمانى
 سردار دالور و قهرمان آرامش و امنیت اسالم 
و ایران، اندوه بار بود و گران. او در آغوش خدا 
جاى گرفت... آسمانى شد او که از تبار آسمان 
بود. تبریک به او که در قرب الهى منزل گرفت. 
خداوند متعال به پاس سال ها مبارزه متعهدانه 
و دالورانه آن مرد با اخالق و باایمان وى را به 
درجه رفیع شهادت نائل نمود.و تسلیت به ما 
مردمى که در فراق او باید بسوزیم... تسلیت به 
رهبرمان که فرزندى بزرگ با دنیایى از معنویت 
نسل  از  یاورى  و  بقا  ملک  راهى  را  عشق  و 
بزرگ سرداران سپاه حضرت مهدى (عج) را 
جرعه نوش جام شهادت دید. خانواده 
بزرگ دانشگاه فنى و حرفه اى استان 
سردار  آن  شهادت  جنوبى،  خراسان 
عظیم الشان را به محضر حضرت ولى 
عصر (عج)، ولى امر مسلمین ، ملت 
شهید  آن  ارجمند  خانواده  و  ایران 
تسلیت  عرض مى نماید.         

 

 

 

کل ارتش آمریکا
 هدف ماست

سید حسن نصرا... :
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خواه با لگد یا فریاد، این
 پایان حضور آمریکاست

ظریف : 

پیش شرط مذاکره پابرجاست 
اما پس از تسویه حساب

موسوى :
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سرمقاله

سپر سلیمانی   
 * رجب زاده

قاسم سلیمانی، تالش یک تفکر برای قهرمان 
سازی نیست، او خودش هست، شبیه هیچ کس 
نیست، کدام قهرمانی را در تاریخ معاصرسراغ داریم 
که از تمامی وجودش سایه امنی بسازد که گستره 
ای فراتر از مرزهای جغرافیای وطنش را فرا گیرد؟ 
او را معنای حقیقی جان فشانی، کیاست، مسئولیت، 
شجاعت، عطوفت، حمایت، پاسداری، حفاظت، 
عدالت، حس اعتماد و ارادت به والیت تعریف 
می کنند. او به مقام حمایت از وطن رسید، چون 
این باور در او وجود  داشت که باید جان بگذارد، 
بیشتر از جان گذاشت. چنین اسطوره ای ساختنی 
نیست، شدنی است.مگر هر کسی می تواند به 
چنین مرتبه ای برسد، مگر هر کسی می تواند از 
خود گذشتگی را در تمام لحظه های زندگی اش 
این چنین واال، درک کند و عملی سازد. ایران در 
آغوش امن وجودش چه آرامیده بود این سال ها. 
سردار! برخیز، نبودنت در باورمان نمی گنجد. برخیز 
و ببین ایران را که چه جانانه برایت می گرید. ضجه 
اهواز را می شنوی؟ ماتم خراسان را می بینی؟ قلب 
پایتخت، جریحه دار است، کرمان اشک می ریزد 
و آغوش آرامش برایت گشوده است. سوگ مام 
وطن در واژه ها نمی گنجد، ای سرباز میهن. چشم 
بگشا که از جنوب لبنان تا غزه، از نبل و الزهرا تا 
الذقیه ، ریف دمشق تا حلب ، از موصل تا تکریت 
و از سامرا تا کربال ، غم شهادتت قلب ها را می 
فشارد. برخیز سردار، ایران جگرش خون است. 
برخیز و دوباره حامی باش، دوباره جان باش. می 
گویند مثل و شبیه خودت بسیار پرورش داده ای، 
آه سردار، اما فصل رفتن نبود. جزمرثیه ات را گفتن، 
قلم یارای دیگری ندارد. حس منتظران خیمه ای 
را دارم که چشم به راه علمدار کربال ماندند و با 
اینکه می دانستند، پایان این قیام، شهادت است و 
پیروزی، تفکری که تاریخ سر تعظیم مقابلش فرو 
می آورد، اما بی عباس )ع( ، دل شان خالی شد. 
فصل رفتن نبود سردار، باید می ماندی، سال ها بود 
ایران چون تویی نداشت، چشم والیت به ارادتت 
روشن بود و دل ملت به وجودت گرم. به توانت ، 
به جان برکف بودنت، به ایثار و رفتن بی امانت به 
اوج حادثه ها، به پرواز جسورانه ات در میان زبانه 
های آتش داعشی که برای ناامنی منطقه و ایران تا 
دندان مسلح شده بود. تفکر بلند مرتبه ات مرزهای 
امنیت را درنوردید تا ایران نیازهای دیگرش را 
دریابد و ببالد درمسیر خودکفایی، توسعه ومقتدرانه 
قد کشیدن. تو حس افتخار را در ایرانی زنده کردی، 
سردار بی مثال ایرانی. باید می ماندی و به بسیاری 
مسئوالن، مسئوالنه زیستن را آموزش می دادی، 
غبار از استراتژی خاک گرفته مسئولیت پذیری، 
ایثار و عمل نتیجه بخش، می زدودی تا بدانند، 
ایران چه جایگاهی دارد. خیلی هایشان ایران را بلد 
نیستند. غافل شده اند از آنچه حق و قدر ایرانی 
است. کاش می ماندی و سیاست ارزنده دفاع و 
پاسداری از انقالبی را که خون ها برای دوامش 
ریخته شد، جانانه به ذهن و باورشان منتقل می 
کردی تا به خاطر بیاورند، ایران، 40 سال قبل 
چه تصمیمی گرفت ؟ چرا آن تصمیم را گرفت 
و باید برای تحقق آن تصمیم چه می کردند که 
برخی همان را هم دریغ کردند. وقت رفتن نبود 
که هنوز خیلی ها با سیاست تو در دوری از سیاست 
زدگی، عبور از جناح ها و خدمت بی آالیش و 
باور به نقش و وظیفه آشنا نیستند. چون تو بودن 
نیاز ایران است و این است راهبرد استراتژیک 
پاسداری از میهن. شاید در دادگاه تاریخ، ملت 
بزرگترین هیئت منصفه باشند.هیئت منصفه ای 
که در پایان زندگی دنیوی سردار سلیمانی، به 
احترامش ایستاد و گریست تا تکان شانه هایش، 
دنیا را تکان دهد. راست گفتی زمانی که رئیس 
جمهور قمارباز آمریکا را به مبارزه طلبیدی و 
گفتی حریف تو منم او اما به اشتباه گمان کرد 
که رفتنت یعنی پیروزی و ندانست که در تفکر 
حسینی ایران اسالمی، شهادت یعنی پیروزی. 
 لحظه ای که رفتی، ایران یکسره گفت و نوشت 

»بسم ا... الرحمن الرحیم«. بدان معنی که :
ماییم و نوای بی نوایی 

                               بسم ا... اگر حریف مایی
رفتنت، اقیانوسی از مردم شد. مردمی را که دلگیر 
از مشکالت روزمره بودند، دوباره گرد هم آورد تا 
اشک های شان در فراق تو،  خفتگان را بیدار کند 
و این اعجاز خون شهداست. مردمی که از گرانی 
ها ناراحت بودند و از بی تدبیری ها عصبانی، 
حساب امنیت ملی و کسانی را که برای امنیت 
این ملت و ملت های آزاده جهان می کوشند 
 از دغدغه های روزانه، جدا کردند. هر روز که 
بیشتر ظهور می کنی، سپرنفوذ  تو  می گذرد 
ناپذیرت، آشکار شده، وه! چه بی نظیر است، به 
وسعت تمام ایران. این سپر سلیمانی را هیچ کس 
توان و جرات شکافتن ندارد، دستاویزمطامع سیاسی 
برخی هم نخواهد شد ... )ادامه در ستون مقابل(
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الریجانی خطاب به ترامپ: کاله تان 
را بردارید و از منطقه فرار کنید 

الریجانی رئیس مجلس شورای اسالمی خطاب 
به ترامپ گفت: آقای ترامپ! ملت ایران را تهدید 
نکنید. بهتر است قبل از هر چیز کاله تان را 

بردارید و از منطقه فرار کنید.

ذوالنور: برای انتقام 
عجوالنه تصمیم نمی گیریم 

کمیسیون  رئیس  ذوالنور  االسالم  حجت 
با  اسالمی  شورای  مجلس  ملی  امنیت 
آرامش  سلیمانی  سردار  ترور  با  اینکه  بیان 
انتقام  برای  گفت:  شد،  گرفته  آمریکا  از 
عجوالنه تصمیم نمی گیریم، اما اجازه پایمال 

شدن خون سردار سلیمانی را نخواهیم داد.

با ریختن خون سردار سلیمانی دیگر 
جای دیپلماسی با آمریکا وجود ندارد

تصور  متوّهمانه  که  کسانی  نوشت:  کیهان 
و  موشک!  نه  است  گفتمان  زمان  می کردند 
می توانند با دیپلماسی و مذاکره و برجام سایه 
جنگ را از سر کشور دور کنند، باید با ریختن 
خون این شهید عزیز به خود بیایند که دیگر جای 

هیچ گونه دیپلماسی با آمریکا وجود ندارد.

پیش شرط ایران برای مذاکره 
پابرجاست، البته پس از تسویه حساب

موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ 
برای  ایران  پیش شرط  آیا  که  سوال  این  به 
مذاکره با آمریکا همان برداشته شدن تحریم ها 
البته  است  پابرجا  ما  پیش شرط  گفت:  است، 
پس از آنکه حساب خود را در خصوص سردار 

سلیمانی با آن ها صاف کردیم.

خواه با لگد یا فریاد، پایان حضور 
آمریکا در غرب آسیا آغاز شده است

دونالد  نوشت:  توئیتی  در  ظریف  محمدجواد 
جمعه،  روز  بزدالنه  ترورهای  با  که  ترامپ 
شده  بین المللی  قوانین  شدید  نقض  مرتکب 
است، بار دیگر تهدید به ارتکاب نقض جدید 
گرفتن  هدف  است.  کرده  بنیادین«  »هنجار 
اماکن فرهنگی یک جنایت جنگی است. خواه 
با لگد یا فریاد. وی افزود: پایان حضور شرورانه 

آمریکا در غرب آسیا آغاز شده است.

تعیین رقم سبد معیشت
 کارگران در بهمن ماه 

ایسنا- یک کارشناس حوزه کار با بیان اینکه 
نمی توانیم از زیر بار تعهدات ماده 4۱ قانون کار 
خارج شویم، گفت: تاخیر در برگزاری جلسات 
هزینه  سبد  تعدیل  دلیل  به  دستمزد  کمیته 
معیشت کارگران با نرخ های جدید است. تا اواخر 
بهمن ماه هم باید در خصوص تجمیع و یکپارچه 

سازی سبد هزینه معیشت کارگران صبر کنیم.

رشد ۱۱۰ درصدی حجم بازار سرمایه 

مهر -  وزیر امور اقتصادی، ضمن ارائه گزارشی 
از رشد ۱۱0 درصدی حجم بازار سرمایه در سال 
جاری، اقدامات سازمان بورس و اوراق بهادار برای 
تامین ثبات و رشد متناسب با تولید کشور را برشمرد.

کمک مالی به نامزدهای
 انتخابات ممنوع شد 

مهر- نمایندگان مجلس شورای اسالمی مصوب 
نمی تواند  انتخاباتی  کاندیدای  هیچ  که  کردند 
کمک نقدی و یا غیر نقدی برای تامین منابع 

مالی فعالیت های انتخاباتی دریافت کند.

 “درخواست رمز پویا” به درگاه های 
پرداخت اینترنتی اضافه می شود 

شدن  اضافه  با  مرکزی  بانک  اعالم  براساس 
دکمه “درخواست رمز پویا” به درگاه های پرداخت 
اینترنتی و برنامک های پرداخت، مشتریان رمز دوم 

پویای خود را از طریق پیامک دریافت می کنند.

نمره مثبت بانک مرکزی
 در ساماندهی بازار ارز 

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: نمره 
بانک مرکزی در کنترل قیمت ها در شرایط فعلی 
خوب است. وی با تاکید بر اینکه ارزیابی نرخ ارز را 
نمی توان بدون در نظر گرفتن شرایط کلی بازار و 
قیمت های دیگر در نظر گرفت، گفت: تالش ها 

در حوزه ساماندهی ارزی نباید متوقف شود.

یک سایت حامی دولت نوشت: پاسخ 
جنایت آمریکا علیه سردار سلیمانی باید 
داده شود. پشیمان کننده  و  قاطع   زود، 

عصر ایران در ادامه نوشت : اینکه آمریکا 
از آن سر دنیا بیاید و در منطقه ما، سردار ما 
را ترور کند و ماجرا تمام شود، مقبول هیچ 
اندیشه ای نیست. باید این جنایت پاسخ 
داده شود؛ زود و قاطع و پشیمان کننده.

ما طرفدار جنگ نیستیم و اتفاقاً از همین 
منظر توصیه به پاسخ متقابل می کنیم که 
اگر صورت نگیرد، نشانه ضعف ما تلقی 
می شود و دشمن را برای حمله جری تر 
می کند. پاسخ درخور، پیام قدرت است و 

قدرت، بازدارنده از جنگ.

آمریکا ۱۶ کشور را واسطه
 کرده تا ایران اقدامی نکند

مطالعات  مرکز  رئیس  پوردستان 
ترور  از  بعد  گفت:  ارتش  راهبردی 
سردار سلیمانی آمریکایی ها ۱۶ کشور 
را واسطه قرار دادند تا ایرانی ها کاری 
نکنند یا اگر کاری هم  می کنند یکی از 

سران آمریکا را ترور کنند. 

بهترین  کند،  حمله  ایران  اگر 
سالح هایمان را  می فرستیم

دونالد ترامپ با اشاره به وعده مقامات 
کشورمان برای پاسخ دادن به جنایت 
آمریکا در توئیتی نوشت: ایران با جسارت 
زیاد درباره حمله به منافع آمریکا سخن 
می گوید، اگر ایران به هر آمریکایی یا 
منافع آمریکایی حمله کند ۵۲ سایت 
از ۵۲ گروگان  نمایندگی  به  ایرانی - 
توسط  پیش  سال ها  که  آمریکایی 
ایران گروگان گرفته شدند- هدف قرار 
ادعا  خود  توئیت  در  ترامپ  می گیرند. 
کرده است اهدافی که برای حمله در 
نظر گرفته اند بعضی به شدت سطح 

باال و برای ایران و فرهنگ ایرانیان 
بسیار مهم هستند.

به تعداد ۱۲۴ هزار پیغمبر، ۱۲۴ 
هزار نفرتان را هدف قرار می دهیم

ملی  امنیت  رئیس کمیسیون  ذوالنور 
پاسخ  در  مجلس  خارجی  سیاست  و 
به ترامپ تاکید کرد: اگر آنها بخواهند 
۵۲ نقطه ما را بزنند ما از آنها به تعداد 
تعداد  به  و  داریم  سیبل  قرآن  آیات 
از  نفر  ۱۲4هزار   ، پیغمبر  هزار   ۱۲4
آنها را می زنیم و هدف قرار می دهیم. 
امروز عمده قوای آنها در منطقه زیر 
سیبل و آتش ماست. از ۳۶ پایگاهی 
که آمریکایی ها در منطقه دارند یعنی 
پایگاه  بحرین به عنوان نزدیک ترین 
اقیانوس  در  گارسیا  گو  دیه  جزیره  و 
همه  پایگاه  دورترین  عنوان  به  هند 
در برد موشک های ما قرار دارند. آنها 
از  هم  را  قوایشان  عمده  نمی توانند 

منطقه خارج کنند.
خروج تجهیزات آمریکا تا 

شعاع ۱۰۰۰ کیلومتری ایران
شدن  دور  از  »العالم«  خبری  شبکه 
به شعاع ۱000  آمریکایی  شناور های 
کیلومتری ایران خبر داد. منابع مطلع 
به العالم گفتند: »آمریکا تمام شناور های 
از  کیلومتری  به شعاع ۱000  را  خود 

ایران دور کرده است.«

نمی کردند  فکر  آمریکا  مقامات 
ترامپ این گزینه را تأیید کند

نیویورک تایمز نوشت: در روز های پر 
هرج و مرجی که به ترور سردار قاسم 
ایران  فرمانده  قدرتمندترین  سلیمانی 
نظامی  ارشد  مقام های  شد،  منتهی 
آمریکا گزینه ترور وی را که به نظرشان 
عراق  تحوالت  به  پاسخ  شدیدترین 

بود، روی میز دونالد ترامپ گذاشتند.
بنا بر این گزارش، آن ها در ابتدا فکر 
تأیید  نمی کردند ترامپ این گزینه را 
یازده  از  کند. در جنگ هایی که پس 
انجام شده، مقام های  سپتامبر ۲00۱ 
پنتاگون اغلب گزینه های غیرمحتملی 
می کردند  ارائه  جمهور  رؤسای  به  را 
تا سایر گزینه های احتمالی ساده تر به 
نظر برسد. به گفته مقام های دولتی و 
وزارت دفاع آمریکا، ترامپ ابتدا در ۲۸ 
دسامبر )شنبه هفتم دی ماه( گزینه ترور 
را رد کرده و به جای آن مجوز حمله 
به شبه نظامیان مورد حمایت ایران را 
صادر کرد. وی چند روز بعد در حال 
بود  تلویزیونی  گزارش های  تماشای 
که اعتراضات مقابل سفارت آمریکا در 
بغداد را نشان می داد. اما ترامپ اواخر 
روز پنجشنبه به شدیدترین گزینه روی 
آورد و مقام های پنتاگون از این قضیه 

مبهوت شدند.

عراق اجازه حمله آمریکا
 به سلیمانی را نداده بود

به گزارش اسپوتنیک، عادل عبدالمهدی، 
نخست وزیر عراق اظهار کرد که ایاالت 
متحده دقایقی پیش از انجام عملیات 
برای کشتن قاسم سلیمانی دولت عراق 
را در جریان گذاشت، ولی عراق اجازه 

انجام عملیات را نداده بود.

تهران به میانجیگری هیچ 
کشوری توجه نخواهد کرد

شبکه خبری المیادین در پی ترور سردار 
سلیمانی به نقل از منابع آگاه گزارش داد؛ 
هیئتی از عمان که برای میانجیگری به 
بود، بدون دستاورد  تهران سفر کرده 
بازگشت. به نقل از المیادین، تهران به 
هیئت عمانی اعالم کرده است که به 

هیچ میانجیگری توجه نخواهد داشت.
بر اساس این گزارش، هیئت عمانی 
بدون دیدار با هیچ مقام ایرانی خاک 

این کشور را ترک کرد.

حشدالشعبی: مواضع آمریکا در 
تمام دنیا را هدف قرار می دهیم

در  الشعبی  حشد  سازمان  سخنگوی 
محور شمال عراق گفت: ما خواهان 
در  آمریکا  مواضع  دادن  قرار  هدف 
سراسر جهان حتی تل آویو هستیم و از 

آنها انتقام خواهیم گرفت.

پارلمان عراق خروج نیروهای 
آمریکایی را تصویب کرد

پارلمان عراق روز گذشته با برگزاری 
نیروهای  اخراج  درباره  نشستی 
آمریکایی از این کشور، به خروج تمامی 

نیروهای خارجی رای داد.

سیدحسن نصرا...: کل ارتش 
آمریکا هدف ماست

دونالد  سر  گفت:  نصرا...  حسن  سید 
ترامپ در حد کفش قاسم سلیمانی هم 
نیست؛ قصاص عادالنه کل موجودیت 
پایگاه های  آمریکا در منطقه است و 
کل  و  جنگی  کشتی های  و  نظامی 
معادل  منطقه  در  آمریکا  سربازهای 

قصاص عادالنه است.

آمادگی انگلیس
 برای حمله به ایران

 نشریه  The Sun به نقل از منابع 
خود نوشت: اگر تنش میان تهران و 
شدن  کشته  از  ناشی  متحده  ایاالت 
قاسم سلیمانی، ژنرال سپاه پاسداران 
منجربه وقوع جنگ در خاورمیانه شود، 

انگلیس آماده حمله به ایران است.

پاسخ جنایت آمریکا زود، قاطع و پشیمان کننده

اعالم نتایج آزمون استخدامی فرهنگیان در نیمه دوم دی  ماه

ایسنا- معاون برنامه ریزی و توسعه منابع آموزش و پرورش اظهار کرد: مطابق اعالم 
سازمان سنجش کشور، نتایج آزمون استخدامی در نیمه دوم دی ماه ۹۸ اعالم می شود 

که ۱۸ هزار و ۹۵ نفر بعد از مراحل گزینش استخدام می شوند.
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بـرای اولیـن بار
فرش های خود را
اتــو کشیــده
تحویـل بگیـرید

صـاف صـاف
لـول   لـول
تخـت تخـت

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

آگهی تجدید مزایده عمومی ۰۰2۱/خ ت/2/98
خودرو  دستگاه  یک  تعداد  دارد  نظر  در  جنوبی  خراسان  جوانان  و  ورزش  کل  اداره 
مزایده  شماره  با  دولت  الکترونیکی  تدارکات  سامانه  در  مندرج  مشخصات  با  سواری 

1098000165000003 را از طریق مزایده عمومی به فروش رساند. 
زمان انتشار در سامانه 1398/10/15 ساعت 13:00  

مهلت بازدید : از تاریخ 1398/10/16 تا 1398/10/25   از ساعت   9 صبح الی 13 
آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت : 1398/10/25 ساعت 1900  

زمان بازگشائی: 1398/10/26 ساعت 09:00
زمان اعالم به برنده : 1398/10/26 ساعت 10:00

هماهنگی  تلفن  والیت  ورزشی  مجموعه  استقالل،  ،خیابان  بیرجند  بازدید:  محل 
05632421069 و یا همراه 09353635360

ضمناً برگزاری مزایده صرفاً از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس
 www.setadiran.ir می باشد و کلیه مراحل فرآیند مزایده شامل دریافت اسناد 
مزایده، ارسال اسناد و پیشنهاد قیمت، بازگشایی و اعالم به برنده در بستر سامانه انجام 

خواهد شد.
روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان خراسان جنوبی 

             حمل بار و اثاثیه منزل
      داخل و خارج شهر
با کادر ماهر و مجرب
      )مسیر سیستان و بلوچستان،
         مشهد، بیرجند و حومه(

 جک پارکینگی ، 
کرکره و سکوریت اتومات 

خیابان شهید رجایی  
نبـش رجایـی 15
09155614880

آگهی مناقصه عمومی
مناقصه گذار: بنیاد مسکن انقالب اسالمی خراسان جنوبی

موضوع مناقصه: احداث پروژه 10 واحد مسکونی در روستای دشتغران / طبس و 32 واحد مسکونی شهر دیهوک به شرح جدول ذیل:

تعداد شهرستان
واحد

تعداد 
طبقات

مدت 
اجرای 

کار

متراژ 
تقریبی 
زیربنا 

برآورد تقریبی 
به ریال

مرحله انجام 
کار

نحوه 
واگذاری کار

رشته و پایه  
پیمانکار

مبلغ تضمین شرکت 
در مناقصه )ریال(

طبس/ 
دشتغران

قیمت سفت کاری 151020۸/160/000/000 ماه101
مقطوع

پایه 5  ابنیه و باالتر 
و پیمانکاری حقیقی

22/020/000

طبس / شهر 
دیهوک

قیمت سفت کاری 1۸35۴۴27/۴56/000/000 ماه321
مقطوع

پایه 5  ابنیه و باالتر 
و پیمانکاری حقیقی

25/700/000

تاریخ خرید اسناد مناقصه: 98/10/11 لغایت 98/10/25 محل خرید اسناد: امور مالی اداره کل بنیاد مسکن خراسان جنوبی - بیرجند - خیابان 
پاسداران 30 * آخرین مهلت تحویل اسناد: پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 98/10/24  * محل تحویل پاکات: دبیرخانه حراست اداره کل بنیاد 

مسکن انقالب اسالمی خراسان جنوبی - بیرجند - خیابان پاسداران 30 *  تاریخ بازگشایی پاکات: روز پنجشنبه مورخ 98/10/26 ساعت 10 صبح 
روابط عمومی بنیاد مسکن انقالب اسالمی خراسان جنوبیهزینه آگهی مناقصه به عهده برنده فراخوان می باشد.

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

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

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

 MDF کابینت

به اطالع همشهریان عزیز می رساند:
ختم کالم ا... مجیدبه یاد اموات 

توسط قاریان قرآن انجام می گردد 
و عواید آن صرف بیماران سرطانی 

صعب العالج  می شود.
۰9۱556۱8482 -32227۱77

موسسه خیریه هیئت ابوالفضلی

)ادامه سرمقاله( این سپر نه آهنین که از نیروی 
ذهن، گوشت و پوست و استخوان میلیون ها 
دلداده ای است که تو را با تمام وجودشان درک 
کردند. حاال عطر پیکرت مشام ایران را پر کرده 
است. نامت در کوچه پس کوچه های وطن ، 
طنین انداز است. مشت ها و غیظ چشم ها، خون 
 خواهی ات را طلب می کند. مردم قدردان ایران ، 
بر سر هر کوی و برزن نامت را نهاده اند.یکی بر 
فردوگاه و دیگری بر بزرگراه. اما نامت برای همیشه 
ای سردار دل ها! بر قلب های میلیون ها ایرانی 
 و دوستداران سوری ،  یمنی و لبنانی و عراقی ات 

حک شده است.
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بافت ۹3 تخته فرش برای اهدا به ستاد بازسازی عتبات عالیات 

صدا وسیما- 93 تخته فرش برای اهدا به ستاد بازسازی عتبات عالیات به ارزش 987 میلیون تومان در خراسان جنوبی بافته شد. رئیس ستاد 
 بازسازی عتبات عالیات استان گفت: این تعداد فرش به متراژ 6، 9 و 1۲ متر از ابتدای امسال در مجموع به متراژ 658 مترمربع برای اهدا

 به عتبات عالیات بافته شد. جوینده افزود: 163 تخته فرش دیگر هم در مجموع به متراژ هزار و 31۰ مترمربع در حال بافت است.
علت قطعی 1 ثانیه ای برق چیست؟ 
در این هفته دو مرتبه برق قطع شد. 
اگر وسایل برقی ما با این قیمت های 
وحشتناک بسوزد چه کسی  جوابگوست؟ 
اگر یکبار این حضرات از طرف مراجع 
جریمه  پرداخت  به  موظف  قضایی 

شخصی بشوند . عالیست
915...5۲5

درخواست  محترم  شهرداری  از  سالم 
داریم کوچه های اکبریه واقع در غفاری 
را از این بی نام ونشانی در بیاورند چندین 
بار به شهرداری منطقه و شهرداری مرکز 
مراجعه کردیم، قول مساعد دادند. ولی 
اقدامی نشد برای آدرس دادن باید داخل 
کوچه وایستاده و با همراه آدرس بدهیم.
915...198
به قول قدیمی ها مهمان یک روز، دو 
روز، سه روز نه سالی به دراز. مسئوالن 
استانی نمی خواهند فکری به حال اتباع 
افغان کنند؟ تقریبا اکثر بافت قدیم شهر 
محل سکونت ایشان شده،  دور از انتظار 
نیست با این همه مهاجرت  اتباع، استان 
های  والیت  از  یکی  جز  آینده  در  ما 

افغانستان گردد!!
935...764
متأسفانه شبانه روز توی باغ رحیم آباد 
آشغال آتش می زنند و هوا را آلوده و 
نفس کشیدن را غیر ممکن کرده اند. 
مدعی فرهنگ هم هستند هیچ کس هم 
رسیدگی نمی کند. شاید منتظرند برای 

این هم استاندار محترم ورود کنند.
939...65۰
سالم خدمت شهردار سختکوش بیرجند 
اگه وقت کردین یه سری به بلوار امام 
حسین)ع( بیرجند بزنید تا ببینید مردم 
این محله از هیچگونه امکانات تفریحی 
از قبیل فضای سبز و پارک بازی برای 
بلوار  انتهای  نیست.  برخوردار  کودکان 
امام حسین)ع( و بلوار امام خمینی نیز 
هیچگونه درختکاری نشده و این موضوع 
در سالهای گذشته نیز مطرح شده ولی 

هیچگونه اقدامی نشده است.
915...73۰
با سالم الزم به ذکر هست که محله 
برای  خوبی  پتانسیل  دارای  جلیلیان 

احداث مجتمع تجاری می باشد.
915...358

با سالم خدمت شهردار محترم لطفا برای 
نظاف و تمیزی میالن های مهر شهر، 
خصوصا مهر 4  اقدام فرمایید، داخل 

میالن ها خیلی آشغال ریخته.
915...۲57

از  خواهشمندیم  آوا  خدمت  سالم 
مسئولین مربوطه یک فکری به حال 
اداری  سایت  داخل  محوطه  نظافت 
قسمت مسکونی بردارند دقیقا شبیه ده 
کورهای کنار اطراف بیابان ها شده است.
915...۲63

از سازمان اتوبوسرانی تقاضامندیم یک 
ایستگاه اتوبوس مخصوص ساکنین ۲۰۰ 
واحدی مجتمع طلوع عدالت واقع در 
نرجس 4 )نزدیک به مجتمع( اختصاص 
دهند که ساکنین باتوجه به مسافت راه 
مجبور نشوند، به خیابان اصلی بروند.
91۰...5۲۲

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

سامانه پیام کوتاه : 3000272424

پیام شما

سلیمانی  وار به مردم
استان خدمت کنیم 

سالم به روح بزرگ شهید سلیمانی 
 عزیز و سالم به مسئولینی که انشا ا...
از این پس سلیمانی وار خدمت خواهند 
زندگی  در  برجسته  نکته  یک  کرد. 
سراسر خیر این سردار شهید این بود 
که برای امور دنیوی کار نمی کرد همه 
ما شنیده ایم که به دلیل محبوبیت 
که  پیشنهاد شد  او  به  بارها  زیادش 
برای ریاست جمهوری کاندیدا شود 
و با اینکه می دانست ثبت نامش به 
معنای رئیس جمهور شدن است اما 
 این مرد خدا هیچوقت اجر اخروی اش 
را به امورات دنیوی نفروخت و چه زیبا   
مسلمانان دنیا و ایران قدر این بزرگ 
مرد را پاس داشتند. حاج قاسم هیچ 
وقت پیروزی هایش را جز به مردم 
و رهبر انقالب هدیه نکرد و هیچگاه 
اکنون  نشد.  سیاسی  گرایشات  آلوده 
در این مقطع الزم است مسئولین و 
فرماندار  و  استاندار  از  استان  بزرگان 
گرفته تا امام جمعه و نماینده مجلس 
دادن  قرار  الگو  و  سرمشق  با  همه 
این سردار فقط برای مردم کار کنند 
و توان شان را فقط در مسیر مردم و 
انقالب قرار دهند. نگذاریم خون پاک 
حاج قاسم مصادره بازی های کثیف 
سیاسی شود. بیاییم همه خود را در ذیل 
 نظام تعریف کنیم و دو قطبی های
کاذب اصالح طلب و اصولگرا، چپ و 
راست، معتدل و تندرو را کنار بگذاریم 
بیاییم سلیمانی وار زندگی کنیم. این 
شهید بزرگوار هم سردار جنگ بود هم 
دیپلمات انقالب و کاری که این سردار 
بزرگ دیپلماسی جهادی در پای کار 
آوردن روسیه برای بحران سوریه انجام 
داد را سالیان سال مدعیان دیپلماسی 
رمز  توانست  نخواهند  هم  جهانی 
گشایی کنند.  هنر مردان خدا همین 
 اخالص شان بود که در بزنگاه های
مهم همیشه سربلند و خادم معتمد 
برای مردم و نظام شان بودند. باشد که 
ما هم در زمره رهروان منش و مرام 

این سردار شهید باشیم.   
ع. ز از بیرجند

پیام رسان های اجتماعی : 09017245463
سامانه پیام کوتاه : 3000272424

 دیدگاه خوانندگان

جوابیه شرکت ملی پخش
 فرآورده های نفتی

  منطقه خراسان جنوبی
ستون  در  مندرج  پیام  به  پاسخ  *در 
اطالع  به   98/1۰/7 مورخ  شما   پیام 
هوشمند  کارت  انسداد  رساند:  می 
سوخت خودروهای دارای عمر ۲5 سال 
براساس تصمیمات ستاد حمل و نقل و 
سوخت کشور و همچنین مصوبه هیئت 
دولت )از جمله مصوبه شماره 9۲3۰8/ت 
4۰587 ک مورخ 1387/6/7 مبنی بر 
منع تردد وسائل نقلیه فرسوده( صورت 
انسداد و صدور  لذا رفع  گرفته است. 
کارت جدید برای این قبیل خودروها 
قانونی شرکت  اختیارات  حدود  خارج 
ملی پخش فرآورده های نفتی می باشد.

در ستون  مندرج  پیام  به  پاسخ  *در 
اطالع  به  مورخ 98/1۰/7  شما  پیام 
می رساند تاکنون اطالعات مربوط به 
پیمایش آژانس ها توسط وزارت کشور 
به شرکت ملی پخش فرآورده های 
نفتی ایران ارسال نگردیده است که 
به محض وصول اطالعات مربوطه 
نسبت به پرداخت اعتبار سوخت این 
قبیل خودروها در جایگاه های عرضه 

سوخت اقدام خواهد شد.

لغو امتحانات امروز و  
فردای دانش آموزان استان

گروه خبر- مدیرکل آموزش و پرورش 
خراسان جنوبی گفت: امتحانات نهایی 
روز های  در  دانش آموزان  غیرنهایی  و 
دوشنبه 16 و سه شنبه 17 دی ماه برگزار 
نمی شود. محمدعلی واقعی با اشاره به 
تمهیدات وزارت آموزش و پرورش برای 
تسهیل حضور دانش آموزان در مراسم 
تشییع »سردار قاسم سلیمانی«، اظهار 
کرد: بنا بر اعالم رئیس مرکز سنجش 
امتحانات  پرورش  و  آموزش  وزارت 
در  دانش آموزان  غیرنهایی  و  نهایی 
 17 سه شنبه  و   16 دوشنبه  روز های 
دی ماه برگزار نمی شود. وی بیان کرد: 
تسهیل  به منظور  امتحانات  تعطیلی 
اولیای  و  استان  دانش آموزان  حضور 
آن ها در مراسم تشییع و یادبود شهید 
مدارس  و  است  سلیمانی«  »قاسم 
خاطرنشان  وی  نمی باشد.  تعطیل 
کرد: امتحانات نهایی دانش آموزان که 
قرار بود در این روزها برگزار شود به 
روزهای ۲4 و ۲5 دی ماه موکول شده 
و زمان امتحانات غیرنهایی نیز توسط 
مدیران مدارس به اطالع دانش آموزان 
دانشگاه  امتحانات  برنامه  می رسد. 
برای شرکت  استان  چند  در  آزاد هم 
پیکر سپهبد شهید  در مراسم تشییع 
سلیمانی تغییر کرد. بر اساس بخشنامه 
رئیس دانشگاه آزاد به منظور شرکت در 
مراسم تشییع پیکر سپهبد شهید حاج 
استان های  امتحانات  قاسم سلیمانی، 
و  شمالی  خراسان  رضوی،  خراسان 
و  نشد  برگزار  دیروز  جنوبی  خراسان 
به روز پس از آخرین امتحان منتقل 

می شود.

پاسخ مسئوالن

 خبر ویژه

گروه خبر - استاندار خراسان جنوبی گفت: 
این استان از نظر درآمد در آخرین جایگاه قرار 
دارد و علت اصلی این است که سرمایه ها به 
استان می آید و از استان هم خارج می شود. 
اعضای  دیدار  در  معتمدیان  محمدصادق 
هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان 
خراسان جنوبی افزود: زیرا پیمانکاران بومی 
که  می شود  این  نتیجه  و  نداریم  توانمندی 
استان  مردم  از  که  بانک ها  برخی  سپرده 
دریافت شده، در خارج از استان سرمایه گذاری 
می شود و یا در بخش کشاورزی، معدنی و... 
 شاهد خام فروشی محصوالت بوده که در این
 بخش نیز آماده حمایت حداکثری از پیمانکاران

و سرمایه گذاران بومی استان هستیم.

استان در صنعت ساختمان
 نیازمند توجه ویژه است

وی اظهار کرد: استان خراسان جنوبی در بخش 
صنعت ساختمان نیازمند توجه ویژه است. وی 
گفت: یکی از دالیل رکود اقتصادی در سال های 
اخیر، رکود در بخش صنعت ساختمان است 
زیرا مشاغل زیادی با آن مرتبط هستند و فعال 
شدن این بخش، تاثیرات مستقیم و غیرمستقیم 
بر رونق بازار خواهد گذاشت. استاندار خراسان 
جنوبی افزود: ساخت 1۰ هزار واحد مسکونی که 
به همت سازمان برنامه و بودجه شکل گرفت، 
تحرک خوبی را در روستاهای استان ایجاد کرد 
و شاهد کاهش پنج درصدی نرخ بیکاری در 
استان بودیم، به نحوی که در تأمین نیروی کار 

و مصالح دچار مشکل شدیم.
وی با اشاره به این که ساخت مسکن یکی از 
اولویت های دولت است گفت: در طرح اقدام 
ملی مسکن، جزو استان های پیشرو بودیم و 
تعهد کردیم 1۲ هزار و ۲6۰ واحد مسکونی را 
برای استان بسازیم که شاهد استقبال خوبی از 
طرف مردم نیز بودیم. معتمدیان تصریح کرد: 
اجرایی  بنیاد مستضعفان، ستاد  با همکاری 
فرمان حضرت امام )ره( و یکی از هلدینگ های 
وابسته، یک هزار واحد مسکونی بدون نگاه 
انتفاعی ساخته خواهد شد که در راستای کمک 

به احداث مسکن ارزان قیمت است.

ضرورت اتمام پروژه ها و 
ساختمان های نیمه کاره استان

و  پروژه ها  اتمام  ضرورت  بر  همچنین  وی 
ساختمان های نیمه کاره استان تأکید کرد و 
افزود: پروژه های ساختمانی نیمه تمام که به 
دلیل نبود اعتبار رها شده اند، از موضوعاتی بود 

که در سفر دکتر نوبخت به استان نیز مطرح 
شد و امیدواریم این پروژه ها را با تمرکز استانی 
و ملی، تا پایان دولت به سرانجام برسانیم. 
نماینده عالی دولت در خراسان جنوبی گفت: 
در بخش رعایت مقررات ملی ساختمان باید به 
موضوع آموزش، ترویج و فرهنگ سازی توجه 
جدی شود؛ خراسان جنوبی، استانی در معرض 
حوادثی همچون سیل و زلزله است و باید مردم 
را از طریق مطبوعات و صدا و سیما، نسبت به 

رعایت قوانین، اقناع و توجیه کنیم.

تمایل دارند تخلفات بیشتر باشد
تا درآمد افزایش پیدا کند

وی افزود: متأسفانه کمیسیون ماده 1۰۰ به 
منبع درآمدی برای شهرداری ها تبدیل شده 
و بعضا تمایل دارند تخلفات بیشتر باشد تا 
درآمد افزایش پیدا کند که این یک فاجعه 
است. معتمدیان خاطرنشان کرد: نظارت های 
صوری به عنوان یک آسیب کلی در کشور 
مطرح است در حالی که نظارت ها باید از ابتدا 
تا انتها به طور مستمر انجام شود تا ایمنی الزم 
تأمین شود. وی با اشاره به نیاز مرکز استان 
به مراکز تجاری گفت: بشخصه چندین بار 
با بالگرد شهر بیرجند را بازدید کردم و شاهد 
لکه های پراکنده زمین در نقاط مختلف شهر 
بوده ام؛ متاسفانه در مرکز استان یک “سیتی 
سنتر” خوب وجود ندارد، یک مرکز تجاری 
یا ساختمان پزشکان کامل که از داروخانه 
تا آزمایشگاه نیازهای مردم را پاسخگو باشد، 
پیش بینی نشده که این یک ضعف محسوب 
می شود و ما آمادگی داریم در این بخش از 
سرمایه گذاران، حمایت حداکثری داشته باشیم.

کمبود پیمانکار گازرسانی
استاندار خراسان جنوبی اظهار کرد: توانمندسازی 
و  گیرد  قرار  کار  دستور  در  باید  پیمانکاران 
می بایست با همکاری سازمان آموزش فنی و 
حرفه ای، تربیت و آموزش نیروهای صالحیت 
دار دنبال شود. وی با اشاره به کمبود پیمانکاران 
در بخش گازرسانی افزود: نهضت گازرسانی در 
استان شکل گرفته و وزیر نفت نیز از پیشرفت 
پروژه ها تقدیر کرده است که امیدواریم تا پایان 
دولت، تمامی روستاهای باالی ۲۰ خانوار از 

نعمت گاز بهره مند شوند.معتمدیان همچنین 
گفت: طرح جامع و تفصیلی شهرهای استان 
از اولویت های ماست، زیرا در برخی شهرها به 
شدت با کمبود زمین مواجه هستیم در حالی که 
بعضا مشاهده می شود زمین ها در بهترین نقطه 
فالن شهر، به دامداری و کشاورزی اختصاص 
داده شده که باید هرچه زودتر پرونده مربوط 
به این موارد را تعیین تکلیف کرد. وی با تقدیر 
از تالش های سازمان نظام مهندسی ساختمان 
استان خاطرنشان کرد: انتظار ما این است که 
با برنامه های توسعه ای استان، همگام و همراه 

شوید و پاسخگوی مطالبات مردم باشید. 

مالحظه اقشار آسیب پذیر 
جامعه را داشته باشید

استاندار خراسان جنوبی افزود: حق و حقوق 
سازمان سر جای خودش محفوظ است اما باید 
مالحظه اقشار مختلف مردم را داشته باشید و 
میان قشر آسیب پذیر و سایر افراد جامعه، تفاوت 
مهندسی  نظام  سازمان  رئیس  شوید.  قائل 
ساختمان استان نیز در این دیدار ضمن ارائه 

گزارش عملکرد گفت : این سازمان در حال 
حاضر 3۰۰۰ نفر عضو در رشته های ، عمران، 
معماری، برق، مکانیک، نقشه برداری و ترافیک 
دارد که از این تعداد 14۰۰ نفر دارای پروانه 
اشتغال بکار می باشند. عباسی تعداد صدور 
پروانه های ساختمانی را در طول سال 47۰۰ 
مترمربع اعالم و بیان کرد ،تعداد پرونده های 
ورودی به سازمان 185۰ فقره می باشد. وی 
با بیان اینکه در حال حاضر 5 دفتر نمایندگی 
نظام مهندسی در سطح استان داریم یادآورشد 

: زیرساخت های الزم برای ایجاد نمایندگی 
در شهرستان های درمیان،سربیشه و نهبندان 
فراهم شده است.رئیس سازمان نظام مهندسی 
های  زیرساخت  حوزه  افزود:در   ساختمان 
نرم افزاری در سطح کشور در رده استان هایی 
هستیم که شرایط مطلوبی داشته و حساب 
های کاربری اعضا و کلیه خدمات به صورت 

الکترونیکی می باشند.

قاطعیت نظام مهندسی
در بحث نظارت ها

وی کرد: نظام مهندسی ساختمان در بحث 
نظارتی با قاطعیت وارد شده و این امر باعث 
شده است از ابتدای سال ۲5 نفر از ناظرین 
با  کنند. وی  دریافت  انتظامی  رأی شورای 
مهندسی  نظام  سازمان  نقش  اینکه  اعالم 
مردمی است افزود، خدمات نظام مهندسی با  
4۰ درصد تخفیف و در بخش صنوف آالینده 
3۰ درصد تخفیف با توجه به مصوبه هیئت 
مدیره ارائه می گردد.توجه به نقش نظارت 
های عالیه، گاز رسانی در استان موضوعاتی 

بود که عباسی در پایان  به آن پرداخت و 
یادآور شد: با حضور و نظارت نظام مهندسی 
ساختمان در کلیه مراحل ساخت و ساز ایمن 
بودن ساختمان ها و حفظ سرمایه های ملی 

تضمین می شود.

جلوگیری از خروج سرمایه ها 
با حمایت سرمایه گذاران

درادامه این دیدار اعضا هیئت مدیره به مواردی 
از جمله، جلوگیری از خروج سرمایه ها از استان 

با حمایت سرمایه گذاران، بررسی امور کمیسیون 
ماده 1۰۰، ارویج مقررات ملی ساختمان،آموزش 
و نقش آن در کیفیت ساخت و ساز، مشکالت 
طرح تفصیلی، توانمند سازی مجریان ذیصالح، 
ترویج نماهای متناسب با اقلیم، توجه به پدافند 
غیرعامل، اجرایی شدم مبحث ۲۲،اشاره و تأکید 
نمودند نظام مهندسی ساختمان نقش بسزایی 

در کیفیت ساخت  ساز ایفا می کند.

اجرای طرح مسکن محرومین 
برای شهرهای زیر 25000 نفر

میرجعفریان معاونت امور عمرانی استانداری 
نیز در این دیدار به نقش مهندسین به عنوان 
متخصصین حوزه ساخت و ساز اشاره کرد و 
اظهار کرد: با شروع ساخت و سازهای استانی 
در بخش مسکن محرمین اشتغال در این 
حوزه رونق خواهد گرفت و در حال حاضر 
ده هزار واحد عملیات شروع شده که صرفا 
در روستاها نبوده و طبق دستور استاندار برای 
شهرهای زیر ۲5۰۰۰ نفر جمعیت نیز طرح 

مسکن محرومین اجرایی می شود.

فرار سرمایه ها از استان
دغدغه استاندار که در دیدار با هیئت مدیره نظام مهندسی ساختمان عنوان شد ؛ 

استان از نظر درآمد در آخرین جایگاه قرار دارد و علت اصلی این است که سرمایه ها به استان می آید و از استان هم خارج می شود * ساخت ۱0 هزار واحد مسکونی باعث کاهش پنج درصدی نرخ 
 بیکاری و چالش در تأمین نیروی کار و مصالح  شد * متأسفانه کمیسیون ماده ۱00 به منبع درآمدی برای شهرداری ها تبدیل شده و بعضا تمایل دارند تخلفات بیشتر باشد تا درآمد افزایش پیدا کند 
* متاسفانه در مرکز استان یک “سیتی سنتر” خوب وجود ندارد، یک مرکز تجاری یا ساختمان پزشکان کامل که از داروخانه تا آزمایشگاه نیازهای مردم را پاسخگو باشد، پیش بینی نشده که این یک 
ضعف محسوب می شود و ما آمادگی داریم در این بخش از سرمایه گذاران، حمایت حداکثری داشته باشیم * نظام مهندسی ساختمان در بحث نظارتی با قاطعیت وارد شده و این امر باعث شده است از 
ابتدای سال 25 نفر از ناظرین رأی شورای انتظامی دریافت کنند. * خدمات نظام مهندسی با  40 درصد تخفیف و در بخش صنوف آالینده 30 درصد تخفیف با توجه به مصوبه هیئت مدیره ارائه می گردد

آگهی مزایده اموال غیر منقول )اسناد رهنی( پرونده اجرایی ۹۷00۴۶۴ و ۹۷00۴۶۵ و ۹۷00۴۶۶ 
به موجب پرونده های اجرایی کالسه های فوق ، ششدانگ یک باب ساختمان مسکونی به شماره پالک ۷۸۴/۱۳۱۲  
فرعي از ۱۵۸۹ اصلی بخش ۱۱ قاین )یکهزار و سیصد و دوازده فرعی از هفتصد و هشتاد و چهار فرعی از یکهزار و پانصد 

و هشتاد و نه اصلی بخش یازده قاین( به نشانی: قاین، بلوار سیمانشهر، سیمانشهر ۱، کوچه ۱/۲، پالک ۳۰ که ذیل ثبت ۶۸۲۶ دفتر امالک 
۳۰ صفحه ۱۴۶ ثبت و سند مالکیت به نام آقای رضا رحمتی با کد ملی ۰۹۳۴۷۰۳۱۳۲ ثبت و صادر گردیده است با حدود اربعه: شماال در 
سه قسمت که )قسمت دوم به وضعیت غربی است( اول به طول های ۷/۰۵ متر و ۶/۵ متر به دیوار منزل رضا رضائی از پالک ۷۸۴ فرعی 
 باقیمانده دوم به طول ۳/۱۰ متر محل درب و دیواریست به کوچه ، شرقا در سه قسمت )قسمت دوم جنوبی است( اول به طول ۱۹/۹۵ 
متر پی دیوار و به دیوار و دیوار به دیوار شماره ۷۸۴ فرعی باقیمانده دوم به طول های ۰/۸۰ سانتیمتر  و ۹/۶۵ متر دیوار به دیوار و دیواریست 
به باقیمانده مزبور، جنوبا به طول ۱۰/۱۰ متر به پالک باقیمانده ۷۸۴ فرعی مختار مسلمان زاده ، غربا به طول ۲۳ متر به دیوار پالک های 
۷۸۴/۱۰۴۹ فرعی، حقوق ارتفاقی ندارد که اصل پالک مذکور برابر سند رهنی شماره ۱۳۰۴۳ – ۹۳/۳/۲۲ دفتر دو  قاین در قبال مبلغ 
۶۵۰/۰۰۰/۰۰۰  ریال به مدت ۴۸ ماه موضوع پرونده اجرایی به شماره بایگانی ۹۷۰۰۴۶۴ علیه آقای رضا رحمتی به عنوان راهن و خانم 
زیبا رحمتی با کد ملی ۰۸۸۹۵۲۸۹۵۰ به عنوان وام گیرنده و مازاد اول برابر سند  شماره ۱۳۰۴۴ – ۹۳/۳/۲۲ دفتر دو قاین در قبال مبلغ 
 ۶۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال به مدت ۴۸ ماه موضوع پرونده اجرایی به شماره بایگانی ۹۷۰۰۴۶۵ علیه آقای رضا رحمتی به عنوان وام گیرنده 
و راهن  مازاد دوم آن برابر سند شماره ۱۳۰۴۵ – ۹۳/۳/۲۲ دفتر دو قاین در قبال مبلغ ۳۳۰/۰۰۰/۰۰۰  ریال به مدت ۴۸ ماه موضوع 
پرونده اجرایی شماره بایگانی ۹۷۰۰۴۶۶ علیه آقای رضا رحمتی به عنوان راهن و آقای جواد رحمتی با کد ملی ۰۹۳۸۸۱۲۲۱۱ به عنوان 
 وام گیرنده در رهن بانک ملت شعبه مرکزی قاین قرار دارد و طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری به مبلغ ۲/۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال 
)دو میلیارد و یکصد میلیون( ارزیابی شده که ملک مذکور به صورت ساختمان مسکونی فاقد اسکلت در دو طبقه همکف حدودا به متراژ ۱۶۰ 
 مترمربع و طبقه اول حدودا به متراژ ۱۲۰ مترمربع دارای زیر زمین انباری حدودا ۲۰ مترمربع، نما سنگ، انشعابات  منصوبه آب، برق )۲( 
و گاز )۲( می باشد و کف اتاق ها و حال موزاییک، سیستم گرمایش بخاری گازی و سرمایش کولر آبی می باشد که پالک فوق از ساعت ۹ الی 
۱۲ روز یکشنبه مورخ ۹۸/۱۱/۶ در اداره ثبت اسناد قاین به نشانی قاین ، خیابان شهید رجایی از طریق مزایده به فروش می رسد. مزایده از مبلغ 
۲/۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰  ریال )دو میلیارد و یکصد میلیون( شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی نقدا فروخته می شود. الزم به ذکر است پرداخت 
بدهی های مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باید و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض 
شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد بر عهده برنده مزایده است که در صورت وجود مازاد 
مسترد خواهد شد و حقوق دولتی و حق مزایده نقدا وصول می گردد. ضمنا چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی گردد، مزایده روز اداری بعد از 
تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد و هرگاه متعهدین تا قبل از تنظیم صورتجلسه مزایده اقدام به پرداخت، یا تعیین تکلیف 
بدهی خویش نمایند از انجام مزایده خودداری می گردد. تاریخ انتشار: ۹۸/10/1۶      رئیس ثبت اسناد و امالک قاینات – علی صفایی

آدرس: بلوار شهید محالتی - نبش ۲۲ بهمن
3۲۰444۰۰ - 3۲۰44۱۱3 -۰۹۱۵۱۶۰۰۱۵۸ ابوالفضل خزیمه نژاد

madaen restaurant جهت دریافت اطالعات كلمه رستوران مدائن یا
 را به سامانه ۱۰۰۰۸۵۹۰ ارسال كنید. جهت ارتباط بهتر و آسانتر با ما  از طریق

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

پیـک رایگان مصرف برنج صد در صد ایرانی
با مـا لذت غذاهـای ایـرانی را تجربـه کنید

با مدیریت جدید )ابوالفضل خزیمه نژاد( 
و كادر مجرب و كارآزموده مدیریت با ۱۸ سال سابقه كار 
در بهترین رستوران های سطح شهر بیرجند
 * برگزاری كلیه مجالس با ظرفیت سالن ۴۵۰ نفر
 و امکان سرویس دهی در هر مکان كه شما صالح بدانید.

 آماده عقد قرارداد با كلیه 
ارگان ها،  ادارات و شركت ها

32435۶۸۶ - 0۹3۶5237014-0۹1570۶3220 - خسروی

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

 توصیه ها 

موفقیت، نقطه  توقفی ندارد

هنوز کسانی را پیدا می کنید که می گویند اگر به 
سطح مطلوب موفقیت خود برسند، دیگر بیش 
از حد تالش نمی کنند. آنها می کوشند از زندگی 
لذت ببرند. آنها افراد موفق و ثروتمند اطراف خود 
را به حرص و طمع متهم می کنند و معتقدند که 
دارایی آنها برای پشتیبانی از چند نسل بعدی شان 

هم کافی است. اما هنوز نمی توانند متوقف شوند.
که  است  نامطلوب  رفتار  نوعی  طلبی،  کمال 
می توان آن را اصالح و تعدیل کرد. اما راضی 
نشدن به وضع موجود، یک ویژگی شخصیتی 
است که با حذف آن، به یک فرد دیگر تبدیل 
می شویم و دیگر انسان قبلی نیستیم. موفقیت 
نقطه پایانی ندارد و باید هر روز کمال را دنبال کنید.

عذرخواهی کردن ایده  خوبی است؟ 

اگر کاری که انجام داده اید باعث درد و ناراحتی 
فرد دیگری شده، خوب است که عذر خواهی 
کامال  داده اید  انجام  که  کاری  اگر  کنید، حتی 
غیرعمدی بوده باشد. چون عذر خواهی کردن، راه 
های ارتباطی را باز می کند و به شما این امکان را 
می دهد تا با فرد مقابل، مجددا ارتباط برقرار کنید. 
با عذر خواهی کردن، می توانید احساس تاسف و 
پشیمانی خود را منتقل کنید و  او هم خواهد فهمید 
که شما واقعا به احساسات او احترام می گذارید؛ در 
نتیجه در ارتباط های بعدی با شما احساس بهتری 
خواهد داشت. همچنین عذر خواهی کردن به شما 
اجازه می دهد در مورد اینکه »قوانین« آینده چه 
خواهند بود بحث و گفتگو کنید، مخصوصا اگر 
الزم باشد قوانین جدیدی وضع کنید این اتفاق 
روابط  در  جدید  قوانین  ایجاد  داد.  خواهد  روی 
می تواند به شما کمک کند شما نیز در آینده آزرده 
و ناراحت نشوید. ضمنا از این به بعد بیشتر مراقب 
هستید که رفتار آزاردهنده ای در برابر فرد مقابل 
انجام ندهید. مثال می توانید بگویید: متاسفم که 
بیدارتان کردم! حاال که فهمیدم شما دوست ندارید 
بعد از ساعت ۸ شب کسی با شما تماس بگیرد، از 
این به بعد رعایت خواهم کرد. این، درست همان 
جایی است که وضع یک قانون جدید، بسیار مفید 
خواهد بود.پذیرفتن مسئولیت یعنی اینکه آشکارا 
اعالم کنید قبول دارید کاری که در آن موقعیت 
انجام داده اید اشتباه بوده، اما با متانت بیان کنید 
کاری که انجام داده اید از نظر شخص شما بد نبوده 
است. به این شیوه شما به خودتان می قبوالنید که 
اگرچه در عذرخواهی پیشقدم شده اید اما مسئولیت 

تمام اشتباهات را به گردن نگرفته اید.

روشیکهشقیقهها
راقویترمیکند

 مرحله ۱: با یک لبخند پهن شروع کنید. مرحله۲: 
انگشتان خود را بر روی شقیقه  هایتان بگذارید.    
مرحله ۳: با نوک انگشتان تان فشار دهید و دندان 

هایتان را با فکی بسته و محکم به هم فشار دهید. 
همانطور که این کار را انجام می  دهید چانه تان را 
حرکت دهید. این باعث ایجاد کشش در ماهیچه 
ها می  شود. مرحله ۴: بر روی شقیقه هایتان تمرکز 
کنید. اگر به کمک نیاز دارید، تصور کنید که سعی 

دارید گوش خود را به عقب برگردانید.

شبباچراغ
روشننخوابید!

روشن  چراغ  شب،  در  خوابیدن  روش  بدترین 
گذاشتن  روشن  با  که  افرادی  است؛  گذاشتن 
چراغ خواب، می خواهند از وحشت خالص شوند؛ 

بدترین روش را برای خوابیدن انتخاب کردند. زیرا 
در این حالت سیستم چشم تحت تاثیر سلول های 
شبکه ای قرار می گیرد و از قدرت بازتوانی کم 
می شود. خوابیدن با چراغ روشن در شب، کاهش 
قدرت دید دوچشمی در طول شب را به همراه 

دارد.

مصرفکلمباعث
افزایشصفرامیشود

کلم موجب افزایش صفرا می شود، در نتیجه 
ممکن است ایجاد نفخ، تلخی دهان و خشکی 
مزاج صفراوی  با  افراد  بنابراین  کنید،  پوست 

باید این سبزی را همراه با مصلح آن مصرف 
از  خردل  و  بادام  روغن  سکنجبین،  کنند. 
کلم  مصرف  و  هستند  سفید  کلم  مصلحات 
سفید همراه با آن ها توصیه می شود. همچنین 
آن می توان  سفید  کلم  طبع  اصالح   برای 

را با گوشت پخت.

گوجهفرنگیروندپیریرا
کندمیکند

گوجه فرنگی سرشار از لیکوپن است که فواید 
 UV زیادی برای پوست، از محافظت در برابر اشعه
گرفته تا سفید کردن پوست و کندی روند پیری، 
دارد. این ماده حاوی ویتامین آ است که لکه های 

سیاه پوستی را برطرف می کند و موجب روشنی و 
نرمی پوست می شود.یک قاشق غذاخوری از آب 
گوجه فرنگی را با یک قاشق غذاخوری شیر و یک 
قاشق غذاخوری زردچوبه مخلوط کنید و آن را به 

مدت ۲0 دقیقه به پوست تان بزنید.

برایکوچککردنشکم،غذاهای
تصفیهشدهرامحدودکنید  

کمتر مصرف کردن کربوهیدرات های تصفیه شده 
و قند ها، تغییری است که واقعا قدرت ایجاد تحول 

در بدن تان را دارد. 

شده  تصفیه  کمتر  کربوهیدرات های  وقتی 
مصرف می کنید یعنی کمتر غذا هایی می خورید 
که ارزش غذایی چندانی ندارند. در عوض بیشتر 
به  زیادی  کمک  که  می روید  غذا هایی   سراغ 

چربی سوزی تان  می کنند. 

مهم نیست که چقدر قهوه مصرف می کنید، کافئین همیشه کارکرد بدن، مغز و نیز شیوه احساس را تغییر 
می دهد. حتی می تواند نوع رفتارتان را نیز عوض کند. این موضوع به خاطر این است که قهوه سیستم 
عصبی را تحریک می کند و همچنین روی مغز، نخاع و اعصاب نیز تاثیر می گذارد. گاهی اوقات ممکن 
است بعد از مصرف کافئین احساس آشفتگی و دلهره، عصبی یا گیجی، سردرد، باال رفتن ضربان قلب و 
فشارخون یا حتی تپش نامنظم قلب را احساس کنید. مصرف کافئین حتی باعث از دست دادن آب بدن 
در دراز مدت  می شود. با مصرف قهوه کافئین دار می توان از سرطان ریه  تا حدودی پیشگیری کرد.  
قهوه کافئین دار از ابتال به نقرس هم جلوگیری می کند و مصرف قهوه در طول زندگی ممکن است باعث 

بهبود مهارت های فکر کردن در خانم های باالی ۸0 سال  شود.

افراد بایستی  برای حفظ سالمت خود از یک رژیم غذایی متنوع شامل میوه، سبزی، مواد غذایی کم چرب 
یا بدون چربی، غالت، حبوبات، دانه ها، مغزها و گوشت سفید استفاده کنند. 
در افرادی که کلسترول باال دارند، مصرف این مواد غذایی مجاز نخواهد بود:

 مغز، جگر، دل، زبان، کله پاچه، قسمت های چرب انواع گوشت قرمز، گوشت چرخ کرده پر چرب، 
سوسیس، کالباس، گوشت غاز و اردک، شیر و ماست پرچرب )با چربی بیش از ۲ درصد(، پنیر محلی، پنیر 
خامه ای، پنیرهای چرب، بستنی، زرده تخم مرغ، سس مایونز، کره، دنبه، روغن حیوانی، روغن نارگیل، 

مارگارین، شیرینی خامه ای، شکالت، چیپس و غذاهای سرخ کردنی.
روابط عمومی معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

مواد غذایی مضر برای افراد دارای سطح کلسترول باالمصرف زیاد کافئین موجب سردرد و باال رفتن ضربان قلب می شود

کسب وکارها بر مبنای یک الگوی کسب وکار مشخص 
کار خود را آغاز می کنند. راهکارهایی که به نام روش های 
موفقیت آمیز از آن ها نام برده شده و به خوبی چهارچوب ها و 
مسیرهای پیشرفت و موفقیت را تعریف کرده اند.برای آن که 
در کسب وکار خود موفق باشید باید خوش بین باشید. اما 
خوش بینی بیش از اندازه باعث می شود تا تصمیم گیری های 
کوتاه مدت به تعویق افتاده و حتی باعث به وجود آمدن 
ابهام شود. کارآفرینان نباید در انتظار مشاهده شواهد مثبتی 
باشند که دیدگاه های آن ها را تایید می کند. به عبارت دقیق تر 

در تصمیم گیری ها باید واقع بین و در هنگام اجرا خوش بین 
باشید. طبیعت ذاتی انسان ها به این شکل است که تصور 
می کنند همان قاعده ای که در ابتدای کار یاد گرفته اند و 
سال های متمادی است از آن استفاده کرده اند، درست بوده و 
راهکا رهای دیگر ممکن است آن کارایی را نداشته باشند. این 
تفکر بسته، مانع از آن می شود تا تعدادی از مردم تجربه های 
جدید را یاد بگیرند. مهم ترین مانعی که باعث می شود 
انسان ها به سراغ یادگیری تجربیات جدید متمایل نشوند، 
تغییر کردن است. به واسطه آن که، باید تجربیات گذشته 

خود را به کناری قرار دهند که این تغییر نگرش، از یادگیری 
مهارت های جدید به مراتب سخت تر است. هر چه با مسائلی 
بحرانی و چالشی تر روبرو شوید، به همان نسبت تصمیماتی 
که اتخاذ می کنید با خالقیت کمتری همراه خواهند بود. 
استرس باعث می شود تمرکز شما از میان رفته و تصمیماتی 
که اتخاذ می کنید به دور از یک تفکر منطقی باشند. در این 
حالت تعامل خوب، کم شده و جمع آوری اطالعات به سختی 
امکان پذیر می شوند. در نتیجه تصمیم گیری های کوتاه مدت 

با شتاب و هیجان کاذب همراه خواهند بود.

آنچهخالقیتراازبینمیبرد

آیه روز

بدانید که خدا زمین را پس از مرگش زنده می  گرداند به راستی آیات ]خود[ را برای شما روشن 
گردانیده  ایم، باشد که بیندیشید. )سوره حدید/ آیه ۱۷(

سخن روز

به زیبایی بیندیش، نه برای انگیزش در جهت تعالی. زیبایی به هر جا آرامش می آورد، چه دست 
ساز انسان و چه طبیعی. )پاول ویلسون(
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افقي:۱-خبرگزاري انگلستان- از 
اثرهاي معروف علي اکبر دهخدا 
۲- از ایاالت آمریکا - فال نیک 
- بار درخت بنه ۳- نرم و آهسته 
- الستیک داخلي تایر - خودرو 
-  ضرب اهنگ ۴- کالم هاي در 
مقام تنبیه-  خار سر دیوار-  جذاب 
و دلربا -  خواري 5- رود فرانسه  
- رودخانه ها - چوب سوزاندني 
6- آژیر خطر - نوعي نخ براي 
گلدوزي-  بدن و جسم ۷- قشنگ 
- پایتخت ارمنستان - لنگیدن ۸- 
خورشید گرفتگي - کلیسا - رماني 
از رضا امیرخاني 9- قمر -  الیاف 
مصنوعي-  آهسته ۱0-  ضمیر 
اشاره - پایه و مقام  - معده ۱۱-  
دختر امام حسین )ع(  - بیماري 
زمین  به  نزدیک  ابر   - قندي 
۱۲-  نصف-  شیشه آزمایشگاهي 
  -۱۳ نمناک  جمع-   ضمیر   -
خیانتکار  -ملخ دریایي - از تیمهاي 
فوتبال اسپانیا ۱۴-  جرقه آتش که 
به هوا بپرد - قایق پارویي -ورم 
پوست سوخته ۱5-  کتاب نظامي 
که نام دیگر هفت پیکرا ست - 

شهري دراستان خراسان شمالي
عمودي: ۱-از شهرهاي خوزستان 
- از آثار سعید نفیسي ۲- سرگردان 
و در بدر-  یکه، بی همتا  - النگو 
۳- واحد پول چین - عارضه جمع 
چرک در موضعي ازبدن - چوپان 
۴- زبان مردم کشور تایلند - زبانه 
آتش - بندگي  - دیوار کوتاه 5- 
مرغ مقلد- لوله کوچک و باریک 
که در وسایل نقلیه بین رینگ و 
تیوب قرار میگیرد-  قصد و اراده 
6- از القاب حضرت فاطمه )س( 
- پوشیده سخن گفتن ۷- خواب 

سبک - از شهرهاي خوزستان - 
سنگ طلق ۸- صفار - جاده قطار 
-  امیدوار 9- سرباز نیروي دریایي-  
ریا - پول نقد ۱0-  خداي بزرگ 
چین  سخن  باستان-   هندوان 
۱۱-  درخت زبان گنجشک  - 
خبرگزاري دانشجویان-  خراب و 
ویران ۱۲-  سال گذشته - چله 
و  سیاسي  ویژه  حق    - کمان 
اقتصادي -  پدر ترکي ۱۳ - فلزي 
دیرگداز - از انواع حج-  مالیات 
۱۴-  سخن ظریف-  کافه فرنگي  
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دورترگنارداموب1
ایشالایکنداهن2
نرتنیسکوتیشاک3
شاهراملیقنبد4
انههیشتناهاا5
مکنیااورمحور6
ومادنالبترتف7
زیممهرارشبروم8
کیلسورهاراره9
ناواماممهبمم1۰
انامرحاهنتبا11
مکدرتاخماکان12
اوسرعامتساارد13
ولباتدنرپشربا14
ریبکریمارابدور15

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

۰9158668۰۰2

بلوار فرودگاه سه راه صیاد شیرازی
  ۰۹۱۵۱۶۴۲۳۷۷  -  مهدی وسیله کار

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

        دیوار برشی، مخازن 

سمســـاری صــادق
لوازم منزل شما را منصفانه خریداریم.

۰۹۱۵۱۶۴۱۴۶۴ - ۰۹۳۸۰۱۶۰۷۷۹

به دو نفر برقکار آشنا به برق 
صنعتی با بیمه نیازمندیم.

۰۹۱۵۱۶۱۳۹۷۴ یم
ند

ازم
نی

برگ سبز خودروی پراید ۱۱۱ به شماره پالک 
 ایران ۵۲  ۱۵۴ ب ۵۶ به نام علی عربی 

به شماره ملی ۰۶۵۳۳۰۵۲۰۶ مفقود گردیده
و از درجه اعتبار ساقط می باشد. دی

قو
مف

کارت دانشجویی اینجانب حمید قادری به شماره 
۹۴۲۱۶۸۷۴۶ و به شماره ملی ۰۹۴۵۱۳۰۸۷۲ رشته 

تحصیلی تاسیسات مقطع کاردانی دانشگاه سما  
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. دی

قو
مف

زعفـرانفروشـی
)قیمتکشاورز(
۰912۰77۰59۰

ـی
شـ

فرو

)سیمان، گچ، پودرسنگ، آهک، آجر تیغه،
 بلوک سقفی، آجر ۵ سانت، انواع آجرنما(

  مصالـح ساختمـانی پارسیان 

عرضهکلی/جزئیبیرجند-تقاطعمفتحوسعیدی۰9157238۰۰1-دباغی

تخریب ساختمان وچاه کنی   
0891 723 0915 - علیزاده

رنگ های روغنی، پالستیک، اکریلیک، کنیتکس، 
مولتی کالر، طرح کاغذ دیواری،  بتونه و رنگ کناف و...

اصولشغلیما:* سرعت در تحویل
 * ظرافت در کار * کیفیت باال

خدمـاترایگـان:۱- بازدید و مشاوره
 ۲- جا به جایی اثاثیه   ۳- نظافت پایان کار

تماسباما:۰915663323۰-علیبرگی

تعمیر یخچال فریزر در منزل     
09153635015 - ناصری نژاد

ایزوگام محمدزاده
توحید- نبش چهارراه دوم توحید
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عزیمت گروه های مردمی از  استان به کرمان برای شرکت در مراسم خاکسپاری سردار سلیمانی

فرد شرور در بیرجند 
دستگیر  شد

از  استان  انتظامی  فرمانده   - ایرنا 
دستگیری فرد شرور در یکی از محالت 
شهر بیرجند خبر داد و گفت: شهروندان 
و اهالی محل از اقدام قاطع پلیس در 

دستگیری این شرور تقدیر کردند.

نجات ۲ کارگر از آوار 
ساختمانی در بازار بیرجند

ایرنا - ۲ کارگر بر اثر ریزش ساختمان در 
بازار بیرجند گرفتار آوار شدند و یک نفر از 
آنها روانه بیمارستان شد. رئیس سازمان 
آتش نشانی گفت: یک کارگر خودش 
از زیر آوار خارج شده و یک کارگر ۲۶ 
ساله در زیرزمین ساختمان گرفتار بود.
حسینی افزود: کارگر حادثه دیده از زیر 
آوارخارج و تحویل اورژانس شد که حال 
عمومی وی خوب گزارش شده است.

حوادث

یاد  به  سالمت  عرصه  *جهادگران 
سردار دلها شهید سردار سپهبد حاج 
روستای  اهالی ۴  به  قاسم سلیمانی 

درمیان خدمات رایگان عرضه کردند.
احمر   هالل  جمعیت  *مدیرعامل 
گفت: ۴۰ تیم از جمعیت هالل احمر 
استان تا روز دوشنبه آماده باش هستند. 
*مدیرکل ثبت احوال خراسان جنوبی از 
صدور ۳۲۰ هزار و ۱۲۱ فقره شناسنامه 

مکانیزه در استان خبر داد. 
*مدیر صندوق کارآفرینی امید استان  
تسهیالت  ریال  میلیارد  گفت: ۱۵۰ 
طرح های  اجرای  برای  قیمت  ارزان 
خانگی کوچک و اشتغالزا در روستاها و 
مناطق کمتر توسعه یافته و کم برخوردار 

شهری استان پرداخت می شود. 

اخبار کوتاه

شرط توسعه موزه
 استکبارستیزی طبس 

عمرانی  امور  هماهنگی  معاون  خبر-  گروه 
استاندار گفت: اجرای هرگونه برنامه توسعه ای 
استکبارستیزی صحرای  بین المللی  در موزه 
است.  جامع  طرح  تهیه  به  منوط  طبس 
میرجعفریان  در نشست توسعه موزه بین المللی 
استکبارستیزی صحرای طبس افزود: این طرح 
جامع تکلیف همه دستگاه های اجرایی را در ارائه 
برنامه ها روشن می کند. وی با اشاره به این که 
برپایی  برای  اجرایی همه ساله  دستگاه های 
مراسم گرامیداشت روز پنجم اردیبهشت واقعه 
صحرای طبس پای کارند گفت: دستگاه ها در 
تامین زیرساخت های الزم در آن منطقه از هیچ 
تالشی فروگذار نکرده اند. جهانبخش مسئول 
موزه بین المللی استکبرستیزی طبس نیز در 
این نشست با تاکید بر اینکه خراسان جنوبی 
تنها استانی است که موزه دفاع مقدس ندارد، 
از جدیت و پیگیری های استاندار برای اجرای 

پروژه موزه صحرای طبس گفت.
اجرایی شدن ۶۰ درصد مصوبات 

ستاد  تسهیل خراسان جنوبی

فارس- رئیس سازمان صمت با بیان اینکه در 
مجموع از سال 9۵ تاکنون بالغ بر7۰۰ میلیارد 
واحدهای  به  تولید  رونق  تسهیالت  تومان 
تولیدی استان پرداخت شده است، گفت: این 
تسهیالت را به واحدهایی دادیم که مشکل 
دریافت تسهیالت داشتند. شهرکی در کارگروه 
تسهیل و رفع موانع تولید ، با اعالم اینکه از 
ابتدای امسال ۱۰۰ میلیارد تومان تسهیالت از 
محل طرح رونق تولید به واحدهای تولیدی 
مشکل دار پرداخت شده، مطرح کرد: مجموع 
منابع پرداخت شده نشان می دهد برای رفع موانع 
تولید در استان اقدام جدی صورت گرفته است.

سردار بدون مرز

*  امیرشاهین نایبی فر

بسیاری از ژنرال ها و قهرمانان جنگی در 
دنیا افتخارشان به پاسداری از تمامیت 
ارضی ملی است و اوج افتخار خود را 
جغرافیایی  مختصات  و  محدوده  در 
کشور خود می جویند حال آنکه سردار 
سپهبد شهید قاسم سلیمانی مرزهای 
جغرافیایی و سیاسی را درنوردید و به 
پهنای انسانیت، مستضعفان را دریافت. 
وحشیانه  چکمه های  زیر  که  آنگاه 
داعش، حنجره کودکان له می شد و 
قهقهه امپریالیسم بر سر جنازه های 
انسان های مظلوم به آسمان می رسید 
این سردار ما بود که بی ریا و ساده اما 
با صالبت و مقتدر میان خاکریزهای 
محبت، بذر ایثار می کاشت که ثمره آن 

شهید حججی ها بودند.
اینک سردار پیش ما نیست ولی نه 
هست چون سردار حاج قاسم سلیمانی 
یک نفر نیست بلکه یک تفکر و نماد 
است، تفکری که امام حسین )ع( ایجاد 
کرد و این امتداد حرکت عاشورا است و 
سردار عاشورایی و فاطمی بود. شهدای 
کربال در روز عاشورا 7۲ تن بودند ولی 
همه روزها عاشورا و همه زمین ها کربال 
است که قطعا تمامی افرادی که به 
سرور و ساالر شهیدان اقتدا کردند و در 
برابر ظلم و بی عدالتی ایستادند، در خیل 

شهدای کربال محسوب می شوند.
بود  حرم  مدافع  سلیمانی  سردار 
و  حمایت  در  بارها  که  کسی 
عتبات  حرمت  هتک  از  جلوگیری 
)س(  زینب  حضرت  مرقد   و 
بود.  او شهادت  مزد  و  کرد  فداکاری 
او به موالیش حسین )ع( که سال ها 
مقتدایش بود پیوست و برای همیشه 
شد.  جاودان  جهان  آزادگان  قلب  در 
قطعا حرکت مذبوحانه آمریکا که به 
تاسی از روش رژیم صهیونیستی در 
ترور فرماندهان حماس و حزب اهلل 
به هیچ عنوان یک دستاورد نظامی 
محسوب نمی شود بلکه نتیجه وادادگی 
و بزدلی آنها در برابر دستاوردهای بزرگ 
جبهه مقاومت است چونانکه همچون 
دست  تروریستی  کوچک  گروه های 
به ترور و حذف افراد می زنند.آمریکا 
اگرچه خود را مدافع حقوق بشر و اصل 
حاکمیت کشورها معرفی می کند اما 
ترور یک مقام رسمی در کشوری ثالث 
را براساس کدام از قوانین و حقوق بین 
الملل توجیه کرد یا اساسا برای افکار 
عمومی قابل توجیه است؟ مخاطب 
پیام ما ترامپ و همراهان او نیستند که 
وجدان خفته را نتوان بیدار کرد بلکه 
به دنبال آگاه سازی وجدان های بیدار 
جهانیان و آنانی باشیم که باید حقیقت 
به  باید  آنها  قلب های  و  دریابند  را 
درستی بداند که پشت آن لبخندهای 
زیبا و حرف های قشنگ چه چهره های 
نهفته  نابهنجاری  کریه و رفتارهای 
است. آنها که دیوانه وار و سرمست از 
ثروت و قدرت شیطانی خود انسانیت 
را لگدمال می کنند در حالی که خود را 
حامی حقوق بشر می دانند باید بفهمند 
که این حرکت ننگین نه فقط از جانب 
آزادگان و  از سوی  بلکه  ایران  ملت 
عدالت خواهان سراسر جهان بی پاسخ 
فرا  روزی  زودی  به  و  ماند  نخواهد 
می رسد که آمریکا و ایادی اش متوجه 
شوند مرتکب چه اشتباه استراتژیک 
تشییع  شدند.  محاسباتی  خطای  و 
باشکوه پیکر پاک سردار شهید سلیمانی 
مختلف  شهرهای  در  همراهانش  و 
عراق و از صبح دیروز در شهر اهواز 
و سپس در سایر شهرهای کشورمان 
بهترین پاسخ به عامالن جنایت ترور 
سردار دالوری است که از مرزها فراتر 

رفت و چهره ای جهانی شد.

یادداشت
کاهش دید افقی و لغزندگی برخی محورهای مواصالتی خراسان جنوبی

گروه خبر- رئیس پلیس راه خراسان جنوبی از کاهش دید افقی و لغزندگی برخی محورهای مواصالتی استان به دلیل بارش برف و باران و تشکیل مه خبر داد. سرهنگ رضایی اظهار کرد: در حال حاضر در محورهای 
حوزه استحفاظی سربیشه، بیرجند و قاین هوا ابری و بارانی و جاده لغزنده است. وی بیان کرد: همچنین در گردنه پدران تا مود و محور بشرویه به فردوس که غلیظ و کاهش دید افقی را داریم. خندان رو، مدیرکل هواشناسی 

استان نیز  از کاهش محسوس دمای هوا در روز سه شنبه خبر داد و گفت: با توجه به کاهش محسوس دما وقوع یخبندان شبانه به ویژه برای صبح سه شنبه و چهارشنبه قابل پیش بینی است.

نسرین کاری - جشنواره ملی عکس بیرجند در 
قاب ایران از سال 9۰ استارت خورد و تا سال 97 
ادامه داشت. در  این سالها بیش از 7۰۰ عکاس 
از استان و خارج استان به خراسان جنوبی آمدند 
و با عکس هایی که از گوشه گوشه  های بیرجند 
و چند شهر دیگر استان گرفتند، نقش ارزنده 
ای در معرفی خراسان جنوبی ایفا کردند. این 
جشنواره سال گذشته به دالیل مختلف برگزار 
نشد.اما حاال خبرهای خوبی از برگزاری دوباره 
جشنوراه بیرجند در قاب ایران مطرح می شود. 

۲۶۳  عکاس در هفتمین جشنواره 
عضو رسمی انجمن عکاسان ایران و دبیر و پایه 
گذار هفت دوره جشنواره ملی عکس بیرجند در 
قاب ایران  در این باره گفت: این جشنواره در 
سال 9۰ فقط با  ۴ عکاس بیرجندی برگزار 
شد اما در سال 97 تعداد عکاسان هم استانی 
۱۶۳ نفر و شرکت کنندگان از خارج استان به  
۱۰۰ نفر رسیدیعنی در مجموع ۲۶۳ عکاس 
مهمان جشنواره بودند.رضا خالدی، با بیان اینکه 
شروع این برنامه با هدف جهانی شدن امروز 
شهر بیرجند بود، افزود:  هدف ما شناساندن این 
شهر و استان به عنوان  استانی نوپا و کویری 
اما با ظرفیت های بسیار عالی بود. وی یادآور 

شد:  اسناد و مدارک موجود و گزارش عملکرد 
این جشنواره در 7 ساله گذشته به خوبی رشد و 
نمود فرهنگی و هنری و از همه  مهمتر رونق 

اقتصادی را  نشان می دهد. 

دومین جشنواره محبوب
 خالدی تاکید کرد: جشنواره ملی عکس بیرجند 
در قاب ایران به گفته بزرگان هنر کشور  و لوح 
زرین انجمن عکاسان ایران به عنوان دومین 
جشنواره ملی عکس ایران هم به لحاظ ساختار 
هنری  عکسانه و هم به عنوان دومین جشنواره 
محبوب از سمت عکاسان ایران  معرفی شد.  
دبیر جشنواره ضمن اشاره به اینکه  اسناد  این 
همایش بزرگ  هم در شهرداری و هم در 
بیرجند موجود است،  شورای اسالمی شهر 
این  سیاستگزاری  شورای  در  ما  داد:  ادامه 
جشنواره بدنبال موج و حرکت نو در فضای 
انجمن  رسمی  عضو  بودیم.  استان  هنری 
حرکتی   هدف   کرد:   بیان  ایران  عکاسان 
بود که نه فقط  هنرمندان شهر و استان را به 
کشور بشناساند بلکه میزبان قدوم هنرمندان 
و گردشگران از سراسر ایران به بیرجند باشد. 
خالدی با بیان اینکه امروز نه فقط بیرجند در 
فضای عکاسی ایران ناشناخته نیست،  اظهار 

پدر  شاهرودی  استاد  گفته  به  بلکه  کرد:  
عکاسی خالق ایران  این شهر و استان قلب 

جوان عکاسی ایران است که می تپد.

بیرجند در فستیوال های برتر
وی بیان کرد:  بیرجند امروز در تمام فستیوال 
های بنام کشور نماینده و شرکت کننده دارد 
در  یعنی رشد صد درصدی عکاسی  این  و 
این شهر.عضو اصلی انجمن عکاسان بیرجند 
با اشاره به اینکه چاپ عکس ملی ایران در 
اختصاص  بیرجند  قلعه  به عکس  سال 9۴ 
یادآور شد: همچنین  جایزه مجموع  یافت، 
عکس قبرستان سنتی شهر بیرجند در جشن 
تصویر سال 9۵ به مجموعه میعاد اخي از اهواز  
های  عکس  داد:  ادامه  یافت.وی  اختصاص 
سروش جاللیان، عکاس خوش نام تهرانی با 
موضوع مردم شاد بیرجندی در ایستگاه مترو 

ولیعصر تهران همچنان خودنمایی می کند. 

۸ مهمان و عکاس بین المللی
ملی  جشنواره  دوره  هفت  گذار  پایه  و  دبیر 
عکس بیرجند با بیان اینکه  چاپ متعدد برخی 
از عکس های مختلف در این هفت دوره و 
مجالت معتبر هنری از جمله مجله عکاسی 

از دیگر  خالق، حرفه هنرمند. تصویر سال 
ما  است، افزود:   همایش  این  بازخوردهای 
حتی  ۸ مهمان بین المللی در دوسال آخر این 
همایش از کشورهای ترکیه قبرس، مالزی، 
عراق و اسپانیا  داشتیم. وی اظهار تاسف می 
کند از  اینکه اکنون چراغ این همایش بزرگ 
خاموش است  ولی الزم است برای شناساندن 
و  گردشگران  به  جذاب  و  نوپا  استان  این 
عکاسان کشور و دنیا این چراغ روشن  بماند. 
خالدی با بیان اینکه طی 7 دوره برگزاری این 
همایش ملی نزدیک 7۰۰ عکاس به استان 
این  از  کدام   هر  اگر  کرد:  تاکید  اند،  آمده 
عکاسان یک عکس منتشر کرده باشند بیش 
از 7۰۰ عکس از این استان جهانی شده است. 

نشست با استاندار و درد دل ها
این عکاس و فعال گردشگری استان با بیان 

اینکه  نشست فعاالن حوزه گردشگری با 
استاندار خراسان جنوبی فرصتی بود برای بیان 
درد دل ها، ادامه داد: در این نشست به سبب 

تقطیع سخنانم حاشیه های ایجاد شد. سخنان 
من در آن نشست ، قریب به ده دقیقه به طول 
انجامید که تنها چند سطر از آن به چاپ رسید.
خالدی با اشاره به اینکه آغاز سخنم بر تالش 

های  انجام شده  برای شکل گیری جشنواره 
بیرجند در قاب ایران  و تاثیرش بر رونق 

اقتصادی منطقه متمرکز بود، افزود:  همچنین 
از  زحماتی گفتم که در این جشنواره برای 
شناساندن استان نوپای خراسان جنوبی به 

مردم ایران کشیده شد. 

عمران ، اولویت شهردار بیرجند
وی خاطر تاکید کرد:  اولویت شهردار بیرجند 
در شرایط کنونی، انجام فعالیت های عمرانی 
و خدمات شهری است  نه کارهای فرهنگی؛ 
که به اشتباه جمع آوری زباله انعکاس یافته بود 
.وی خاطر نشان می کند: به  عالقمندان به 
هنر عکاسی  این خبر خوب را می دهم که 
یکی از مسئوالن فرهنگی در حوزه شهری نوید 
برگزاری جشنواره ملی عکس بیرجند در قاب 
ایران را در سال آینده داده است.او این غزل 
حافظ را هم خواند که بی مزد بود و منت هر 
خدمتی که کردم، یا رب مباد کس را مخدوم 
بی عنایت و در آخر با تشکر از تمام تالش های 
انجام شده برای تحقق این مهم گفت:  برگزاری 
هفت دوره پیشین این جشنواره ،میان من و 
»بیرجند در قاب ایران« رابطه ای به محکمی 
است. داده  شکل  را  فرزندش  با  پدر  رابطه 

»بیرجند در قاب ایران«  دوباره جان می گیرد

گروه خبر- مردم خراسان جنوبی در شرقی ترین 
نقطه ایران و درمجاورت زادگاه شهید سپهبد 
سلیمانی سوگوار شهادت سردار  قاسم  حاج 
بامداد  از  هستند.  انقالب  و  اسالم  سرافراز 
سردار  شهادت  خبر  که  ماه  دی  جمعه ۱۳ 
حاج قاسم سلیمانی در فضای مجازی منتشر 
شد، خراسان جنوبی نیز همچون سایر نقاط 
کشور در شوک و بهت این خبر فرو رفت.
این شب ها و روزها آیین های مختلفی برای 
تروریستی  حرکت  محکومیت  و  عزاداری 
آمریکا در جای جای استان برگزار می شود.
همچنین ادارات، نهادهای دولتی و خصوصی و 
کسبه بازار با نصب بنر و پارچه نوشته این غم 

بزرگ را تسلیت گفتند.

به سوی حرم 
مردم  از  برخی  خودجوش  حرکت  یک  در 
شهرستان های خراسان جنوبی راهی مشهد 
مقدس شدند تا در تشییع پیکر پاک سردار 

در حرم مطهر رضوی شرکت کنند. برخی 
دانشگاه های دولتی، غیردولتی و مدارس این 

خطه از کشور نیز امتحانات میان ترم دانشجویان 
و امتحانات نهایی و غیرنهایی دانش آموزان 
مدارس در روزهای دوشنبه و سه شنبه ۱۶ و 
۱7 دی ماه را لغو کردند تا جوانان و نوجوانانی 

که مایل به شرکت در مراسم تشییع پیکر مطهر 
شهید سپهبد سردار قاسم سلیمانی هستند بتوانند 

با خیال آسوده در این آیین معنوی شرکت کنند. 

گروه های مردمی در مسیر کرمان
همچنین عده ای در قالب کاروان های مردمی 

راهی سفر به استان کرمان هستند تا سهمی در 
بدرقه این سردار بزرگ اسالم تا آرامگاه ابدی اش 
داشته باشند.مسئوالن استانی از جمله نماینده 
ولی فقیه در خراسان جنوبی، استاندار، ائمه 
جمعه اهل سنت و مدیران دستگاه های اجرایی 
با انتشار پیام های جداگانه شهادت بزرگمرد 
قاسم  حاج  سپهبد  مقاومت، سردار  و  جهاد 
سلیمانی و همراهان شهیدش را به محضر 
امام زمان )عج(، ولی امر مسلمین جهان و 
آحاد ملت ایران تبریک و تسلیت گفتند.برخی 
جنوبی  خراسان  مجازی  فضای  فعاالن  از 
از معابر اصلی  نیز خواستار نامگذاری یکی 
شهر بیرجند به نام سردار سلیمانی شده اند.

مسیر مقاومت را ادامه می دهیم
عده ای از جوانان بیرجندی تصمیم به برپایی 
ایستگاه صلواتی و امضا کردن طوماری در 
انتقام  بر  تأکید  و  مقاومت  از محور  حمایت 
سخت از دشمنان گرفته و فعاالن فرهنگی این 

شهرستان با امضای این طومار بر ادامه مسیر 
تأکید کردند.مراسم محوری  محور مقاومت 
بزرگداشت شهادت سرداران شهید حاج قاسم 
سلیمانی و ابومهدی المهندس، هم  روز گذشته 
با میزبانی سپاه  در حسینیه جماران بیرجند 
انصارالرضا )ع( و با حضور امت حزب اهلل برگزار 
شد.همچنین مراسم محوری بزرگداشت شهید 
سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی و شهدای 
مقاومت در شهرستان های استان برگزار شد. 
مردم نهبندان هم دیروز مراسم یادبود شهید 
سپهبد قاسم سلیمانی را در شهرشان برگزار 
کردند تا به همه اعالم کنند ادامه دهنده راه 
مقاومت هستند. امام جمعه موقت بیرجند در 
اجتماع یادبود سردار رشید اسالم در نهبندان 
گفت: میلیون ها حاج قاسم در دنیا وجود دارند 
که چشمان آمریکایی ها را کور و آنان را ذلیل 
خواهند کرد.این مراسم به علت کمبود فضا و 
ازدحام جمعیت از گلزار شهدای گمنام نهبندان 
به مصلی امام علی )ع( این شهر انتقال یافت.

وداع خراسان  با  سردار ایران
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فرمانده سپاه انصارالرضا)ع( با اشاره به خاطراتی 
از مردم داری و مردم دوستی شهید سلیمانی، 
جاده  به  اشرار  ناامنی های  زمانی  در   گفت: 
بیرجند- قائن رسیده و یکی از اشرار به نام 

نهتانی چند نفر از مردم را اسیر کرده بود.
سردار علی قاسمی  با بیان اینکه در آن زمان 
جاده بیرجند به زاهدان نیز بسیار ناامن بود، 
اظهارکرد: آن موقع شهید سلیمانی از تایباد 
تا زابل به روستاهای مرزی سر زد و به همه 
روستائیان که بسیار ترسیده بودند قول داد که 
امنیت را به مرز و کویر برگرداند.وی با اشاره 
به اینکه در نهایت نیز با شجاعت و فرماندهی 
بی نظیر شهید سلیمانی افراد اسیر شده در دست 
اشرار آزاد شدند، بیان کرد: در عملیات لکرکوه 
و پاکسازی منطقه شهید سلیمانی نیز به جای 
فرماندهی از پشت بیسیم  شخصا در منطقه 
حضور یافتند که نشان تواضع ایشان بود. به 
با  گزارش مهر، وی ظهر یکشنبه در دیدار 

برای  که  خراسان جنوبی  رسانه های  مدیران 
عرض تسلیت شهادت سپهبد قاسم سلیمانی 
روزی که  آن  از  افزود:  بودند،   یافته  حضور 
از  بعد  و  امروز  تا  کردند  قیام  ایران  مردم 
گذشت ۴۰ سال در مسیر استقامت و پایداری، 
کردند.فرمانده  اسالم  تقدیم  را  بزرگ مردانی 
جای  اینکه  به  اشاره  با  انصارالرضا)ع(  سپاه 
بزرگ مردان شهید هیچگاه خالی نمانده است، 
بیان کرد: شهادت سردار شهید قاسم سلیمانی 
هر چند ضایعه و مصیبت بزرگی برای جهان 
اسالم است ولی حرکت در مسیر الهی ادامه 
خواهد داشت.قاسمی افزود: شهید سلیمانی از 
سال ۵۸ که وارد سپاه پاسداران شد تا آخرین 
لحظه های زندگی در مسیر جهاد و شهادت قدم 
برداشت.وی با اشاره به نقش شهید سلیمانی در 
عملیات فتح خرمشهر ادامه داد: شهید بزرگوار 
فرمانده  عنوان  به  بیت المقدس  عملیات  در 
تیپ ثاراهلل خدمات ارزشمندی انجام داد و در آن 

عملیات کار را در یک محور شهید سلیمانی، 
یک محور را شهید احمد کاظمی و یک محور 

را  شهید حسن باقری ادامه دادند.

محبوب جبهه مقاومت
فرمانده سپاه انصارالرضا)ع( افزود: شهید سردار 
قاسم سلیمانی تنها متعلق به سپاه پاسداران 
نیست بلکه برای همه عالقمندان به جبهه 

مقاومت در جهان اسالم محبوب بود.قاسمی 
گفت: دشمن جرأت نداشت در یک نبرد رو 
در رو مرتکب جنایت شهادت سردار شود و 
از این رو در یک عملیات ناجوانمردانه ایشان 
را به شهادت رساندویبا تأکید بر اینکه شهادت 
سردار قاسم سلیمانی وظیفه اصحاب رسانه را 
سنگین تر کرده است، بیان کرد: باید از راه و 
مسیر پرافتخار و خاطرات درس آموز باقی مانده 

از این سردار بزرگ بنویسم و به دیگران منتقل 
کنیم.وی با اشاره به خدمات شهید سلیمانی بعد 
از دوران دفاع مقدس افزود: سردار شهید قاسم 
سلیمانی بعد از جنگ اولین هیأت رزمندگان 
اسالم، اولین کنگره شهداء و اولین موزه شهدا را 

در کشور در استان کرمان تشکیل داد.

مهمان نوازی سردار ایرانی
فرمانده سپاه انصارالرضا)ع( با اشاره به اینکه 
شهید سلیمانی در سال 7۴ همایشی در کرمان 
برگزار و تأکید کردند که فرماندهان با خانواده 
روزهای  آن  در  داد:  ادامه  کنند،  پیدا  حضور 
همایش شهید سلیمانی به صورت شخصی 
نشان  که  کرد  پذیرایی  ما  از  خود  خانه  در 
مهمان نوازی ایشان بود.قاسمی یادآورشد: راه 
شهید سلیمانی نیز با فرماندهی سردار اسماعیل 
قاآنی که اصالت وی از خراسان جنوبی و اهل 

شهرستان فردوس است، ادامه پیدا می کند.

قول سردار سلیمانی به روستائیان برای امنیت مرز
فرمانده سپاه انصارالرضا)ع( از خاطراتش می گوید؛
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 پیامبر خدا صلى  ا... علیه  و  آله فرمودند :
رَّ َمْطبوٌع َعلَیِْه االِنْسان ُفوا فِْعَل الَْخیِْر َو جاِهدوا نُفوَسُکْم َعلَیِْه، فَاِنَّ الشَّ تَـَکـلـَّ

در کار خیر، خود را به زحمت اندازید و در این راه با هوا و هوس خود مبارزه کنید، زیرا 
طبیعت انسان به بدى تمایل دارد.
(تنبیه الخواطر : ج 2 ، ص 120)

شهادت سردار  سرافراز جهان اسالم 
و سرباز صادق و فداکار دین و قرآن، 

نظامى مومن و پارسا  و پرهیزکار

 سپهبد پاسدار 
شهید حاج قاسم سلیمانى
 را به ملت ایران تسلیت مى گوییم.

مدیریت آتش ستیز - افشارنسب

شهادت مظلومانه سردار بزرگ ایران اسالمی 

 سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی
 دل هر آزاده ای را به درد آورد و غم فراقش آتش به جان همه زد.شهادت بزرگمرد عرصه جهاد و سردار سرافراز سپاه 

قدس ایران حاج قاسم سلیمانی را محضر مقام معظم رهبری ، خانواده داغدار  و مسلمین تبریک وتسلیت عرض می نماییم.

مدیریت و پرسنل شرکت چاپ و نشر گلرو

شهادت مظلومانه سردار  رشیداسالم

 سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی
و همسنگران شان را محضر مقام عظمای والیت و ملت شریف ایران تبریک و تسلیت عرض می نماییم.

مجتمع کاشی و سرامیک فرزاد

بسم رب الشهداء  و الصدیقین

برنامه مالقات مردمى

جناب آقاى مهندس شهامت

مدیرکل راهدارى و حمل 
و نقل جاده اى استان 

دوشنبه ها ساعت 9 الى 13 
دفتر مدیر کل
تلفن هماهنگى:
 32342137 -9 

روابط عمومى اداره کل 
راهدارى و حمل و نقل جاده اى 

استان خراسان جنوبى

” از نگاه کسانى که پرواز را نمى فهمند !
هرچه بیشتر اوج بگیرى کوچکتر به نظر خواهى رسید!“

مربى فهیم ،با اخالق ،فنى وتوانا

 آقاى حسین عظیمى
 مربى ارزشمند باشگاه فرهنگى ورزشى شاهین فراز 

خراسان جنوبى 
هم اینک که به حول و قوه الهى و درایت و مربیگرى هوشمندانه، متفکرانه و توانمندانه تان  و 
همکارى صادقانه و خالصانه بازیکنان متعصب، با اخالق و پرتالش تیم فوتبال دانشگاه بیرجند 

توانسته اید سکوى دوم قهرمانى مسابقات فوتبال دانشگاهى منطقه 9 کشورکه در
مشهد مقدس انجام پذیرفته است را براى تیم فوتبال دانشگاه بیرجند رقم بزنید، به حضور 
شما در باشگاه فرهنگى ورزشى شاهین فراز خراسان جنوبى افتخار کرده الحق واالنصاف

 واژه مقدس«مربى» شایسته پیشوند نام تان مى باشد،کسب این افتخار بزرگ را خدمت 
جناب عالى و سرپرست زحمتکش تیم جناب آقاى سیدعلى زجاجى، بازیکنان 

صادق و تالشگرتان درتیم فوتبال دانشگاه بیرجند ،مجموعه بزرگ دانشگاه 
بیرجند ،ریاست و معاونت محترم تربیت بدنى وفوق برنامه دانشگاه بیرجند

 سرکار خانم ها دکتر میرکاظمى و حسن پور
همچنین جامعه ورزشى و فوتبالى استان و شهرستان بیرجند تبریک گفته 

سالمتى وتوفیقات روز افزون در ادامه راه و در پناه حضرت حق برایتان آرزومندیم. (ان شاءا...)

باشگاه فرهنگى ورزشى شاهین فراز خراسان جنوبى  (شاهین سابق)

 به مناسبت چهل و یکمین سالگرد پیروزى شکوهمند انقالب اسالمى 
یک دوره آموزشى در رشته هاى پیراهن - شلوار- مانتو

فقط به مبلغ دویست هزار تومان از اول بهمن تا 22 بهمن ماه برگزار نماید. 
ضمنا براى افراد تحت پوشش کمیته امام خمینى (ره)50 درصد تخفیف مى نماید. 

عالقه مندان از روز یکشنبه 98/10/15 الى 98/10/30  به آموزشگاه 
واقع در خیابان مفتح - بین مفتح 50 و52 مراجعه نمایند.

انا هللا و انا الیه راجعون

شهـادت شجـاعانه
 سردار سرافراز سپاه قدس ایران 

حاج قاسم سلیمانی
 و رجعت روح واالیشان به درگاه ابدیت 

را تبریک و تسلیت عرض مى نماییم 
یادش گرامى  و نامش بلند باد

سردار سپهبد شهید
 حاج قاسم سلیمانى
 فرمانده دالور، بصیر و والیتمدارى بود که 
پاداش رشادت ها و مجاهدت هاى خود در 
راه خـدا را به زیباتـرین صورت ممکن 
منفورتـرین  دست  به  و  نمود  دریافت 
دشمنـان اسالم به درجه رفیع شهـادت 

نائل آمد. از خداوند متعال علّو درجات
 و رحمت واسعه الهى و همنشینى با سرور

 و موالیمان حضرت اباعبدا... الحسین (ع) 
را برایشان مسئلت مى نماید.

  پیام مدیر کل ورزش و جوانان استان خراسان جنوبى در پى 
سپاس و ستایش خداوند را سزاست که شهدا را حیاتى جاودانه و عرشى عطا نمود و درود و سالم بیکران بر پیامبر خاتم

 و خاندان معصومش (علیهم السالم) که شهادت را افتخارى بس بزرگ و آسمانى تفسیر و مژده فرمود.
بدینوسیله شهادت مظلومانه سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانى فرمانده قهرمان نیروى قدس سپاه جمهورى اسالمى را 
به ساحت مقدس حضرت حجه بن الحسن (روحى فداه)، مقام معظم رهبرى حضرت امام خامنه اى(دامت برکاته العالیه)، 
خانواده گرانقدر آن شهید واال مقام و مردم عزیز و بزرگوار ایران اسالمى تبریک و تسلیت عرض مى نمایم. این جانب از 
طرف خود، مردم والیتمدار و جامعه بزرگ ورزش و جوانان استان خراسان جنوبى، شهادت سردار دل ها را تسلیت عرض 
نموده و از خداوند رحمان براى ایشان علو درجات و براى خانواده محترم معظم له ، صبر وافر و اجر کامل مسئلت نموده و 

براى مردم ارجمند، والیى و انقالبى موفقیت و بهروزى از آن ذات اقدس الهى خواستارم.

حسن عزیزى - مدیرکل ورزش و جوانان خراسان جنوبى

مدیریت و پرسنل آزمایشگاه شفا 

شهادت سردار رشید 

 حاج قاسم سلیمانى 
در آستانه ایام فاطمیه، پاداش خداوند به او پس 
از یک عمر مجاهدت خستگى ناپذیر در این دنیا 
بود و همنشینى با برادران شهیدش و اولیاء الهى 

در سراى باقى براى او قطعا گواراتر.

روابط عمومى سازمان نظام مهندسى ساختمان خراسان جنوبى                مدیریت سالن رستوران زیتون - جعفر خزیمه نژاد

شهادت پر افتخار 

 سردار سپهبد  پاسدار شهید حاج قاسم سلیمانى
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. 
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