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انا هلل و انا الیه راجعون

به مناسبت چهلمین روز درگذشت
 پدری فداکار و پدربزرگی مهربان مرحوم مغفور

 شادروان غالمعلی ظریف
 مراسم یادبودی امروز پنجشنبه ۹۸/۱۰/۱۹

 از ساعت ۱۴ الی ۱۵ در محل مسجد الغدیر
 )واقع در شهرک شهید مفتح( برگزار می گردد 
تشریف فرمایی سروران گرانقدر مزید امتنان می باشد.

خانواده های ظریف و سایر بستگان

به مناسبت چهلمین روز درگذشت
 همسری فداکار و پدری دلسوز مرحوم مغفور 

شادروان محمد حسین طوقی
 )بازنشسته پست(

 جلسه یادبودی امروز پنجشنبه ۹۸/۱۰/۱۹ از ساعت
  ۱۴ الی ۱۵ در محل حسینیه گازاریها برگزار می گردد
 تشریف فرمایی شما سروران ارجمند مزید امتنان خواهد بود. 

خانواده های: طوقی، لطفی و سایر بستگان

نبودن هایی هست که هیچ بودنی جبران شان نمی کند 
 و آدم هایی هستند که هرگز تکرار نمی شوند

و تو آن گونه ای پـدر

در ششمین سالگرد درگذشت جانسوز
 پدر عزیزمان مرحوم مغفور

 حاج غالمرضا گلناری
 یاد و خاطره ایشان را با ذکر صلواتی گرامی می داریم.

خانواده گلناری

پدر عزیزمان حضور آرامت در کنار ما نیست
ولی سایه سار مهربانی ات مهمان همیشگی قلب های ماست

دهمین سالگرد  درگذشت بزرگ خاندان

 شادروان حاج علیرضا اصالح
 را گرامی می داریم و به روان پاکش درود می فرستیم.

سکوتش قرین آرامش و یادش گرامی باد 
فرزندان

به مناسبت اولین سالگرد درگذشت مادری مهربان و خواهری دلسوز

 شادروان حاجیه سکینه کنی
 )همسر مرحوم کربالیی غالمحسین شمشیرگران(

 جلسه یادبودی فردا جمعه ۹۸/۱۰/۲۰ از ساعت ۱۰ الی ۱۱ صبح در محل هیئت محترم 
حسینی )واقع در خیابان انقالب( برگزار می گردد، حضور شما سروران محترم موجب شادی 

روح آن مرحومه و تسلی خاطر بازماندگان خواهد بود. 
خانواده های: شمشیرگران، کنی و سایر بستگان

جناب حجت االسالم و المسلمین حمیدی
مدیرکل محترم دادگستری خراسان جنوبی و همکاران محترم

خانواده های محترم زنجانی و عبداللهی
درگذشت عزیزان والیتمدار و انقالبی مان 

مرحوم محمد حسین زنجانی
 مرحوم محمد حسین عبدالهی

 که از همکاران خدوم دستگاه قضا در استان بودند باعث تاثر گردید. 
خوش به سعادت شان که در راه تعظیم فرهنگ و شعائر انقالب و در حماسه تشییع اسوه مقاومت

 و ایثار شهید حاج قاسم سلیمانی جان به جان آفرین تسلیم کردند. ضمن عرض تسلیت، 
برای شما و سایر بازماندگان صبر و برای آن مرحومان علو درجات آرزومندیم.

مرکز توانبخشی حضرت علی اکبر )ع(

مراسم تشییع و وداع با عزیزان سفر کرده مان 
در حادثه تشییع پیکرهای مطهر شهدای مقاومت در استان کرمان

مرحوم محمد حسین زنجانی 
مرحوم محمد حسین عبدالهی 

مراسم وداع: امروز پنجشنبه ۹۸/۱۰/۱۹ از ساعت ۷ الی ۸ صبح
  مکان: سالن اجتماعات کوثر دادگستری )واقع در بهشتی ۷(

مراسم وداع و تشییع: امروز پنجشنبه ۹۸/۱۰/۱۹ از ساعت ۸/۳۰  الی ۹/۳۰  صبح 
مکان: بوستان شهدای گمنام پاسداران به سمت میدان عروج )حسینیه جماران(

با حضور مسئولین استانی و مردم شهید پرور بیرجند
مراسم تشییع و تدفین: امروز پنجشنبه ۹۸/۱۰/۱۹ از ساعت ۱۰ الی ۱۱ صبح

 مکان: سالن اجتماعات آرامستان بیرجند )غسالخانه(

روابط عمومی دادگستری استان خراسان جنوبی

سی و سومین سالگرد

 شهید مسعود تواضع 
که در عملیات غرورآفرین کربالی ۵ همزمان با 
ایام شهادت حضرت زهرا )س( به فیض شهادت 

نائل آمد را با ذکر صلواتی گرامی می داریم.

خانواده شهید تواضع

در آستانه سالگرد عروج ملکوتی 

شهید محمد علی میرزائی
 در عملیات غرور آفرین کربالی ۵ با ذکر  فاتحه و صلوات  

یاد و خاطره آن شهید عزیز را گرامی می داریم.

خانواده شهید

ارزش زنده نگه داشتن یاد شهدا کمتر از شهادت نیست.  )مقام معظم رهبری(
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سرمقاله

سنگ تمام مردم و 
وظیفه های سنگین ما!
 *هرم پور

به جز تحلیلگران زبده، کمتر کسی تصور 
می کرد تا لحظاتی قبل از به آغوش خاک 
سپردن پیکر شهید مظلوم وطن، »حاج قاسم 
سلیمانی«، سیلی محکم سپاه با موشک باران 
پایگاه های نظامی مهم آمریکا در منطقه، 
چنان به گوش آن »دیوانه قمار باز« نواخته 
شود که تا ساعت ها گیج و منگ، توان هیچ 
مصاحبه و پاسخ و صحبتی با افکار عمومی 
کشورش و یارای بیان مطلبی برای جهان را 
نداشته باشد. دروغ پردازی ها برای کمرنگ 
جلوه دادن این انتقام، آغاز شده و ادامه خواهد 
داشت، اما اهل فن می دانند که بامداد دیروز 
چه اتفاقی افتاد و به کدام شاهرگ حیاتی 
شیطان بزرگ، ضربه وارد شد! سیلی، وقتی 
نواخته می شود، گاهی کسی را از خواب بیدار 
می کند،گاهی به کسی هشدار می دهد و 
گاهی کسی را ادب می کند، گاهی گفتمانی 
به  توان  نمی  زبان حق و منطق  به  را که 
و  او می فهماند  به  اینگونه  کسی فهماند، 
گاهی به دانش آموز چموشی که نمی تواند 
یا نمی خواهد درسی را بفهمد، درس های 
بزرگ تاریخی می دهد، درس می دهد تا او 
جایگاهش را بداند، به اخالق احترام بگذارد 
و حّد و حدودش را بفهمد و بشناسد. چنین 
بدون  قطع،  طور  به  محکمی،  های  سیلی 
حمایت مردم نمی توانند انجام شوند و کارگر 
افتند. به واقع این روزها، مردم ایران اسالمی، 
»حاج  شهادت  عاشوراگونه  ماجرای  در 
قاسم«، سنگ تمام گذاشتند. شاید هیچ واژه 
ای گویاتر از همان واژه »رستاخیزی« نباشد 
که در وصف این روزهای مردم ایران بتوان 
گفت و بر آن صحه گذاشت؛ رستاخیزی که 
بود و هم گمشده  ناب  انقالب، هم  از  بعد 
ای میان دل ها، هم غیر قابل تصور بود و 
هم باور نکردنی، هم آرزو بود و هم دست 
نایافتنی.  اما این الماس درخشان و گرانبهای 
حضور، این ُدرِّ بیش قیمت آزادگی و صالبت، 
این گوهر بی همتای خلوص و صداقت در 
اقیانوس مواج عشق به »سرداری« سراسر 
را،  انقالب  مردم،  که  داد  نشان  اخالص، 
نظام را، آرمان ها را، ارزش ها و معنویات را، 
شهیدان و اسطوره های شهادت را، والیت و 

رهبری را، ... )ادامه در ستون مقابل(
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هیئت دولت امروز را عزای عمومی اعالم کرد

 هیئت دولت ضمن عرض تسلیت و ابراز همدردی با خانواده های هموطنانی که در استان کرمان در حین شرکت در مراسم با شکوه تشییع پیکر سردار شهید قاسم سلیمانی و در سانحه هوایی صبح 
دیروز جان خود را از دست داده اند،  امروز را عزای عمومی اعالم کرد. علی ربیعی سخنگوی دولت اعالم کرد: هیئت دولت ضمن عرض تسلیت و ابراز همدردی با خانواده های هموطنانی که در 

استان کرمان در حین شرکت در مراسم با شکوه تشییع پیکر سردار شهید قاسم سلیمانی و در سانحه هوایی صبح دیروز جان خود را از دست داده اند، امروز را عزای عمومی اعالم کرد.

علت سقوط نقص موتور هواپیما  بود

بر  مبتنی  اخبار  تهران  در  اوکراین  سفارت 
اصابت موشک یا تروریستی بودن حادثه سقوط 
هواپیمای بوئینگ ایرالین اوکراینی در تهران 
را تکذیب و اعالم کرد که این اتفاق تنها به 
علت نقص موتور هواپیما رخ داده است. این 
هواپیما که قرار بوده ساعت  ۵:۱۵ به مقصد 
کیف، پرواز کند، با تاخیر یک ساعته ساعت 
۶:۱۲ پرواز کرده است. گفته می شود بسیاری از 
مسافران این پرواز دانشجویان ایرانی بودند که 
بعد از تعطیالت زمستانی به دانشگاه های خود 

در خارج از این کشور بازمی گشتند.  

ایرنا-  رهبر انقالب اسالمی با اشاره به سیلی 
سپاه پاسداران انقالب اسالمی به  آمریکایی ها 
گفتند: کارهای نظامی به این شکل کفایت 
این کار را نمی کند. باید حضور فسادبرانگیز 
آمریکا در این منطقه تمام شود. آنها در منطقه 
جنگ، فتنه، ویرانی و خراب شدن زیربناها 

آوردند.

شهید سلیمانی شجاع و با تدبیر بود
حضرت آیت ا...خامنه ای رهبر معظم انقالب 
اسالمی روز گذشته در دیدار هزاران نفر از 
مردم قم به مناسبت سالروز قیام تاریخ ساز 
مردم قم در ۱۹ دی ۵۶،  با اشاره به شهادت 
سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی فرمودند: 
رفیق  بزرگوار،  این  مورد  در  روزها  این 
خوب و عزیز و خوشبخت ما به ملکوت 
اعلی پیوست، صحبت شده و صحبت های 
درستی هم گفته شده است. شهید سلیمانی 
هم شجاع و هم با تدبیر بود. صرف شجاعت 
و  تدبیر  ولی  دارند  شجاعت  برخی  نبود. 
عقل الزم را برای شجاعت ندارند. برخی 
الزم  جگر  و  دل  ولی  هستند  تدبیر  اهل 
برای اجرای آن تدبیر را ندارند. ایشان ادامه 
دادند: این شهید ما، دل و جگر داشت و در 
دهان خطر می رفت. این شجاعت مختص 
به اکنون هم نبود. زمانی هم که در لشکر 
ثارا... )ع( بودند، هم خودشان و هم لشکرشان 
شجاعت های زیادی به خرج می دادند. اهل 
تدبیر بود و برای کارهایش فکر و منطق 
داشت. این تدبیر در میدان نظامی نبود بلکه 

در سیاست هم اینطور بود. 

 آمریکا نقطه پرازنفت می خواهد
حضرت آیت ا... خامنه ای بیان کردند: نقشه 
آمریکا در عراق، در سوریه و لبنان به کمک و 
فعالیت این شهید عزیز خنثی شد، آمریکایی 
ها عراق را مثل رژیم طاغوت ایرانی یا امروز 
سعودی می پسندند، می خواهند نقطه ای پر 

از نفت در اختیارشان باشد و هر کار می 
خواهند بکنند، به تعبیر آن شخص مانند 
مثل گاو شیرده. رهبر انقالب تصریح کردند: 
عناصر مومن و شجاع عراقی و مرجعیت 
در مقابل این موضوعات ایستادند و حاج 

قاسم به این جبهه وسیع به عنوان مشاور 
و پشتیبان بزرگ مدد رساند، این موضوع 
در مورد سوریه و لبنان همین است.  ایشان 
آمریکایی ها  لبنان  مورد  در  کردند:  تاکید 
مایلند مهم ترین عمل استقالل لبنان یعنی 
نیروی مقاومت حزب ا... را محروم کنند تا 
اسرائیل بتواند بیروت را بگیرد ولی حزب ا... 
بحمد ا... روز به روز قوی تر شد، امروز دست 
و چشم لبنان، حزب ا... است و نقش شهید 
عزیز ما در این حالت یک نقش ممتاز و 

برجسته است.

شهادت شهید سلیمانی زنده بودن 
انقالب را به رخ دنیا کشید

 ایشان با بیان اینکه از تشییع پیکر ایشان از 
اعماق دل تشکر می کنیم، تصریح کردند: 
شهادت او زنده بودن انقالب در کشور ما را 
به رخ همه دنیا کشید. عده ای می خواستند 
وانمود کنند که انقالب در ایران از بین رفته، 
مرده و تمام شده است. البته عده ای سعی 
می کنند که این اتفاق بیفتد. ولی شهادت 

او نشان داد که انقالب زنده است.  رهبر 
انقالب اسالمی افزودند: دیدید در تهران و 
شهرهای دیگر چه شد. البته من از حادثه 
تلخ کرمان عمیقا متاسف و متاثرم و به 
خانواده های آنها عمیقا تسلیت می گویم 

و امیدواریم ارواح این جانباختگان با شهید 
سلیمانی محشور شود.  

حضرت آیت ا... خامنه ای با تاکید بر اینکه 
شهید سلیمانی چشم های غبار گرفته را با 
کردند:  خاطرنشان  کرد،  باز  شهادت  این 
ایران  ملت  عظمت  مقابل  در  دشمنان 
احساس خضوع کردند. ممکن است این 
این  جز  چاره ای  ولی  نیاورند  زبان  به  را 
ندارند. دشمنی که سعی می کند این مجاهد 
با  عظیم الشان و این سردار بزرگ مبارزه 
تروریسم را به عنوان یک تروریست معرفی 
کند، آمریکایی های بی انصاف، دروغگو و 
هجوگو هستند که واقعا نمی توان ارزشی 
برای حرف هایشان حساب کرد، اما ملت 

ایران به دهان آنها زد.  
ایشان با طرح این سوال که وظیفه ما چیست، 
ابراز داشتند: بحث انتقام بحث دیگری است. 
سیلی که به آنها زده شد خود بحث دیگری 
است. کارهای نظامی به این شکل کفایت 
این کار را نمی کند. باید حضور فسادبرانگیز 
در  آنها  شود.  تمام  منطقه  این  در  آمریکا 

منطقه جنگ، فتنه، ویرانی و خراب شدن 
زیربناها آوردند.رهبر انقالب با تاکید بر اینکه 
آمریکایی ها هر کجا آمدند، این گونه عمل 
که  دارند  هم  اصرار  کردند:  بیان  کردند، 
همین فساد و ویرانگری را نسبت به ایران 
عزیز و جمهوری اسالمی داشته باشند. اصرار 
آنها برای مذاکره و نشستن بر میز مذاکره 
مقدمه همین حضورها و دخالت ها است. 
این منطقه حضور آمریکا را قبول نمی کند. 
ملت های منطقه و دولت های برخاسته از 
ملت ها این مسئله را قبول نمی کنند. حضرت 
آیت ا... خامنه ای اضافه کردند: آنچه به عنوان 
وظیفه مردم و آحاد جمهوری اسالمی است، 
دشمن شناسی است. نباید در شناخت دشمن 
اشتباه کرد. نگویید همه ما می دانیم. دشمن 
اما تالش  آمریکا است  و  استکبار جهانی 
وسیعی در حال انجام است که این قضیه را 
به عکس کرده و نظر مردم را با شیوه های 

پیچیده تبلیغاتی عوض کنند.

دشمن را بشناسیم
ایشان بیان کردند: دشمن را بشناسیم دشمن 
عبارت است از آمریکا، رژیم صهیونیستی و 
دستگاه استکبار، دستگاه استکبار فقط آمریکا 
و دولت ها نیستند یک مجموعه ای از کمپانی 
ها و غارت گران دنیا که با هر مرکزی که 
با ستم و غارتگری مخالف باشد، مخالفند.

رهبر انقالب اظهار کردند: هر دولتی که در 
منطقه یا بیرون منطقه حرفی علیه ما بزند ما 
این را دشمن حساب نمی آوریم مادامی که 
حرکتی علیه ایران نکنند ما آنان را دشمن 
اشتباه  نباید  دشمن  شناخت  در  نمی دانیم 
کرد. ایشان بیان کردند: اگر این را دانستیم 
راه مقابله با نقشه دشمن را دانستیم. نقشه 
دشمن این است که جوانان، مردم ما را در 
بخش های گوناگون دچار خلل در عزم و 
اراده کنند. تردید افکنی در ایمان و عزم راسخ 
مردم آن چیزی است که دشمن دنبالش 

است، می داند اگر چنین اتفاقی افتاد قدرت 
قرار  تاثیر  تحت  ایران  دفاعی  و   تهاجمی 
می گیرد لذا دارند توطئه می کنند. ایشان 
تصریح کردند: البته توطئه آمریکا و این ها 
فقط این نیست این مهم ترین است در میدان 

سیاست، اقتصاد)تحریم ها( و مسائل امنیتی.

دشمنی ذاتی و همیشگی
فرمانده کل قوا اظهار کردند: این را هم همه 
بدانیم که دشمنی این جبهه، دشمنانی که نام 
بردم، موسمی و فصلی نیست. این دشمنی 
ذاتی و همیشگی است و هر وقت بتوانند 
با  مقابله  زنند. عالجش  بزنند، می  ضربه 
آن ها هم این است که ما خودمان را قوی 
کنیم. قوی از لحاظ نظامی، از لحاظ امنیتی، از 
لحاظ  سیاسی، از لحاظ اقتصادی و از جهات 
مخلتلف خود را تقویت کنیم که دشمن نتواند 
ضربه بزند. ایشان تاکید نمودند: این که بعضی 
فکر می کنند ما اگر چنانچه یک قدم عقب 
برویم و کمی کوتاه آمدیم، آمریکایی ها دست 
از دشمنی بر می دارند، بسیار خطاست. این 
فکر خطای فاحشی است. این که بعضی فکر 
کنند و می گویند و در روزنامه می نویسند شما 
کاری نکنید که آمریکا عصبانی شود، این 
درست نقطه مقابل فرمایش پروردگار عالم در 
قرآن است که می فرمایند رشد عناصر مومن 
و این نهال های برومند، این جوانان مومن 
اساسا برای این است که دشمن عصبانی 
پایان  در  ا... خامنه ای  آیت  بشود.حضرت  
با درخواست رحمت و مغفرت الهی برای 
شهدای اخیر ایرانی و عراقی فرمودند: خداوند 
رحمت کند همه کسانی را که راه حرکت این 
ملت را هموار می کنند، مصوبه مجلس ما 
مصوبه بسیار خوبی بود، مصوبه پارلمان عراق 
هم مصوبه بسیار خوبی بود که مصوبه اخراج 
آمریکا از عراق بود. ان شاا... خداوند به همه 
این افراد توفیق بدهد و کمک بتواند این راه را 

با موفقیت به پایان برسانند.

رهبر انقالب: حضور فساد برانگیز آمریکا در منطقه باید تمام شود

32 44 66 66 
32 42 43 20 -2

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

کارفرمایان محترم    خبر خوش

بسته تشویقی دولت رسید

برای جذب هر نیروی کار
یارانه حداقل ۵00000 تومان 

در هر ماه واریز می شود.

شرایط:
۱- حداقل یک نیرو داشته باشید

2- حداقل مدرک نیروی کار - دیپلم
3- کارفرمایانی که  از  ۹۸/4/۱۵ 

تاکنون نیرو گرفته اند یارانه می گیرند
 حتما تماس بگیرید

جهت کسب اطالعات بیشتر 
به شماره های ذیل تماس بگیرید.

 3222264۷0 -3242   3242
0۹۱۵6۱۱4320 – 0۹۱۵۷230۹0۵

یا به آدرس: 

کاریابی کارآفرین

طبقه فوقانی مسجد آیتی

 صبح و عصر مراجعه فرمایید.

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت اول خودرو پژو  ۲۰۶
 نظر به اینکه در پرونده کالسه ۹۷۰۵۴۸ اجرایی آقای مرتضی رضائی گزیک فرزند علیرضا و بهروز جمالزئی فرزند علی محکوم 
است به پرداخت مبلغ ۲۶۴/۷۲۸/۴۶۱ ریال در حق آقای محمد دادار و مبلغ ۹/۵۰۰/۰۰۰ ریال حق االجرا در حق دولت و در 

قبال بدهی محکوم علیه یک دستگاه سواری پژو تیپ ۲۰۶ رنگ سفید معمولی، مدل ۱۳۸۱ سوخت بنزین به شماره انتظامی ۴۶ د ۴۹۹ 
ایران ۳۲ متوقف در پارکینگ کالنتری ۱۲ میدان امام خمینی )ره( )که حسب نظر کارشناس منتخب: خودروی مذکور با بیمه معلم تا مورخ 
۱۳۹۹/۷/۱۲ و با تخفیف ۱۱ سال، ۷۰ درصد بیمه دارد. گلگیر جلو سمت راست و اندکی از کاپوت جلو سمت راست رنگ دارد. وضعیت 
الستیک های جلو عقب متوسط می باشد. گلگیر عقب سمت چپ قدری فرورفتگی دارد. وضعیت تجهیزات داخل اتاق شامل صندلی ها 
جلو داشبوردی، آمپرها و رویی درب ها خوب می باشد( معرفی و توقیف و به مبلغ دویست و هفتاد و پنج میلیون ریال کارشناسی گردیده و 
قرار است از طریق مزایده در مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ از ساعت ۹ الی ۹/۳۰ صبح در دفتر اجرای احکام مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند 
به فروش برسد که قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به شخصی که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد. ۱۰ درصد 
مبلغ پیشنهادی في المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله 
اقدام نماید در غیر این صورت ۱۰ درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. لذا متقاضیان در صورت تمایل می توانند 
پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا واقع در خیابان طالقانی - بین طالقانی ۱۶و۱۴ مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند مراجعه و 
 از مورد مزایده بازدید به عمل آورند. هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود. ضمنا آگهی مزایده از وب سایت دادگستری به آدرس

 Www.dadkj.ir قابل مشاهده می باشد.            مهدی چاپاری - مدیر اجرای احکام مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند

دادگستری جمهوری اسالمی ایران

فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای 
اداره کل ورزش و جوانان خراسان جنوبی در نظر دارد: 

سقف  و  فلزی  اسکلت  فونداسیون،  احداث  عملیات  اجرای  عمومی  مناقصه 
شماره  به  فردوس  شهرستان  خانکوک  روستای  کوتاه  سقف  ورزشی  سالن  شیبدار 
نماید. برگزار  دولت  الکترونیکی  تدارکات  سامانه  طریق  از  را    ۲۰۹۸۰۰۰۱۶۵۰۰۰۰۰۸
و  گران  مناقصه  پیشنهاد  ارائه  تا  مناقصه  اسناد  دریافت  از  مناقصه  برگزاری  مراحل  کلیه 
آدرس به  )ستاد(  دولت  الکترونیکی  تدارکات  سامانه  درگاه  طریق  از  ها  پاکت   بازگشایی 
 www.setadiran.ir  انجام خواهد شد. الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت 
قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در 

مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از ساعت ۱۳ مورخ  ۹۸/۱۰/۱۸ لغایت ساعت 

۱۹ مورخ ۹۸/۱۰/۲۱ 
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: ساعت ۹ صبح  روز  چهارشنبه ۹۸/۱۱/۰۲ 
زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت ۱۰ صبح  روز  چهارشنبه ۹۸/۱۱/۰۲ 

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گذار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه 
و ارائه پاکت های الف: خراسان جنوبی، بیرجند، خیابان مفتح ۲۷ ، استادیوم آزادی، اداره کل 

ورزش و جوانان خراسان جنوبی 
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس : ۰۲۱-۴۱۹۳۴ 
اداره کل ورزش و جوانان خراسان جنوبی

قصر موبـایل راه رو
مرکز خرید و فروش خط دائم

آدرس: حکیم نزاری 7       616161  5  0915

@ ghasre_mobail

با داشتن خط رند همیشه در یادها بمانید

 0۹۱2 03۹ ۷۵۵۸
 0۹۱2 03۹ ۷۵۵۹
 0۹۱2 03۹ ۷۵60
 0۹۱2 03۹ ۷۵6۱
 0۹۱2 03۹ ۷۵62

 0۹۱2 03۹ ۷۵63
 0۹۱2 03۹ ۷۵64
 0۹۱2 02۷ ۹۸0۵
 0۹۱2 02۷ ۹۸06
 0۹۱2 02۷ ۹۸0۷

 0۹۱2 02۷ ۹۸0۹
 0۹۱2 02۷ ۹۸22
0۹۱2 0۸۱۵ 6۱2
0۹۱2 0۸۱۵ 6۱3
0۹۱2 0۸۱۵ 6۱4

0۹۱2 0۸۱۵ 6۱6
0۹۱2 0۸۱۵ 6۱۷
0۹۱2 0۸۱۵ 6۱۸
0۹۱2 0۸۱۵ 6۱۹
0۹۱2 0۸۱۵ 60۹

0۹۱2 0۷۹ ۱6۸0
 0۹۱2 03۹ ۷۵4۵
 0۹۱2 03۹ ۷۵3۸
 0۹۱2 03۹ ۷۵42
 0۹۱2 03۹ ۷۵43

 0۹۱2 03۹ ۷۵46
 0۹۱2 03۹ ۷۵4۷
 0۹۱2 03۹ ۷۵4۸
 0۹۱2 02۷ ۹۸۱3
 0۹۱2 02۷ ۹۸۱4

جناب آقای سید احمد آیتی فرزند سید محمد با کد ملی ۰۰۳۳۳۷۱۸۰۶ 
در خصوص پرونده اجرایی کالسه ۹۸۰۰۰۹۰ این اداره، موضوع سند ازدواج شماره ۳۴۷۶ – ۱۳۷۵/۹/۲۹ له خانم زهرا 
سادات صدر قاینی و علیه شما به موجب گزارش مورخ ۱۳۹۸/۶/۱۴ کارشناس رسمی دادگستری، پالک ثبتی ۱۴۹۸ 

فرعی از ۱۹۳۵- اصلی بخش ۱۱ قاین متعلق به شما به مبلغ دو میلیارد )۲/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰( ریال ارزیابی گردیده،  لذا چنانچه به مبلغ 
ارزیابی پالک مذکور معترض می باشید، اعتراض کتبی خود را ظرف مدت پنج روز از تاریخ ابالغ این اخطاریه به ضمیمه فیش بانکی دستمزد 
کارشناس تجدید نظر به مبلغ ۲/۵۰۰/۰۰۰ ریال به دفتر این اجرا تسلیم نمایید. ضمنا به اعتراضی که خارج از موعد یا فاقد فیش بانکی 

دستمزد کارشناس تجدید نظر باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد.
علی صفایی فر- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک قاینات

آگهی تغییرات شرکت تاسیساتی و ساختمانی آب و ابنیه ساالرکوه )سهامی خاص( به شماره ثبت ۵۰۶۹ و 
شناسه ملی ۱۴۰۰۵۰۱۹۸۴۰ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۱۶ 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ - آقایان علی کارگر به شماره ملی ۰۶۴۰۳۰۳۹۹۴ به عنوان بازرس اصلی و محمود 
سکندری به شماره ملی ۰۶۵۳۲۷۶۴۷۸ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب 

گردیدند. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 
بیرجند )711508(

 به اطالع هم استانی های عزیز می رساند: 
سازی  بهینه  و  برگردان  عملیات  دلیل  به 
ثابت شهر  های  تلفن  مخابراتی،  تجهیزات 
از  عبادی،  شهدای  بلوار  محدوده  بیرجند 
 چهارراه انقالب تا تقاطع بلوار پیامبر اعظم )ص( 
به  از ساعت 6 صبح  روز شنبه 21/10/98  
اختالل  دچار  یا  و  قطع  ساعت    72 مدت 
خواهد شد. ضمنا مشترکین عزیز می توانند 
برای آگاهی از شماره های جدید با سامانه 

3200 تماس حاصل فرمایند.

    تجدید مناقصه    عمومی یک مرحله ای ۱2۷6/۱-۹۸      شماره: 6۷/۸۷6  تاریخ: ۹۸/۱0/۱۷
 شرکت آب و فاضالب روستایی خراسان جنوبی در نظر دارد تجدید مناقصه ای با موضوع   ذیل برگزار نماید:.

شماره ردیف
موضوع تجدید مناقصهمناقصه

مبلغ برآورد
نوع تضمین و )ریال(

ساعت مدتمبلغ )ریال(
بازگشایی

198 -1276/1

خرید لوله چدن داکتیل سبک و سنگین تایتونی در 
سایزهای 80، 90 و 160 میلیمتر و فشار اسمی 25 و 40 
اتمسفر به میزان 11586 متر طبق اسناد پیمان جهت 
پروژه های ماهمیران، چنشت، شیرگ و زینی رکات

000,000,023,31
ضمانت نامه 

معتبر به مبلغ 
666,000,000

 45
9 صبحروز

 زمان دریافت اسناد مناقصه: ۱۳۹۸/۱۰/۱۹ الی ۱۳۹۸/۱۰/۲۴    ۲( تاریخ ارسال پیشنهادات: تا ساعت ۱۴:۳۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۰۶
۳(تاریخ و محل بازگشایی پاکت ها: ۱۳۹۸/۱۱/۰۷- سالن جلسات شرکت آب و فاضالب روستایی خراسان جنوبی    

۴( دبیرخانه مناقصه گذار: بیرجند، بلوار بهشتی ، انتهای بهشتی ۷ ، صندوق پستی ۸۱۳-۹۷۱۷۵  ۵( استفاده از مصالح و تولیدات داخلی استان در اولویت قراردارد 
ضمناً : کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 

ستاد( به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد.
این شرکت در رد یا قبول پیشنهادات برابر قوانین و مقررات مربوطه مختار می باشد. برای کسب اطالعات بیشتر از شرایط شرکت در مناقصه و مشخصات پروژه به 
وب سایت شرکت آب و فاضالب روستایي خراسان جنوبي )www.abfar-kj.ir( و یا وب سایت پایگاه ملي اطالع رساني مناقصات )iets.mporg.ir( مراجعه ویا 

با شماره ۸-۳۲۲۱۴۷۵۲- ۰۵۶ اداره امور حقوقي و قراردادها تماس حاصل فرمایید.   
امور حقوقی و قراردادها شرکت آب و فاضالب روستایی خراسان جنوبی

وزارت نیرو
شرکت آب و فاضالب روستایی

 خراسان جنوبی

)...ادامه سرمقاله(اخالص و یکرنگی و صداقت 
وجود،  همه  با  بلکه  خواهند،  می  تنها  نه  را، 
قدرش را می دانند و تکریمش می کنند. گردنه 
»انتخابات«،  نام  به  دیگری  تاریخی  و  مهم 
به  که  مردمی  از  نفر  هزاران  است.  نزدیک 
به  دلی  قبل،  هفته  تا  شاید  مختلف  دالیل 
و  نداشتند  رأی  های  صندوق  پای  حضور 
قلبی راضی برای حرکت جدید در آنها برای 
به  تپید،  نمی  پرشور  انتخاب  یک  برگزاری 
حرمت خون »حاج قاسم«، تمام قد، رأیشان 
شهیدان  واالی  آرمان  و  انقالب  ریشه  به  را 
خواهند داد، آن هم با حضوری ماورای تصور 
همه ما. حفظ حرمت و شأن این حضور، تکریم 
مردم و توجه به مطالبات شان، دوری از فساد 
و مقابله جدی با آن و حرکت با اخالص در 
تراز مدیران و در سطح همه مسئوالن است. 
مجلس،  انتخاباتی  نامزدهای  ویژه  به  همه، 
وظیفه هایشان سخت تر و سنگین تر شده 
عرش  از  قاسم«،  »حاج  مطهر  روح  است. 
حرمت  حفظ  و  اخالص  همچنان  فرش،  تا 
های  توده  ویژه  به  مردم  به  وتوجه  انقالب 
محروم و دوری از شعارهای سخیف و تشکیل 
مجلسی انقالبی را فریاد می زند. مردم در این 
روزها، سنگ تمام گذاشتند، اگر ما و مسئولین 
و نامزدهایی که قرار است همه برای انتخاب 
آنها در بستر یک انتخابات سالم و امن تالش 
تمام  سنگ  مردم  اعتماد  جلی  برای  کنند، 
کنیم.   تأمل  اند.بیشتر  کرده  خیانت  نگذارند، 
  )لطفا نظر و پیشنهاد خود در رابطه با یادداشت های 
روزنامه را به شماره 09304943831 ارسال فرمایید(       
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آغاز بارش های شدید از امروز 

صداوسیما- اداره کل هواشناسی خراسان جنوبی در خصوص شدت  بارش های چند روز آینده هشدار داد. کارشناس هواشناسی استان گفت: این بارش ها از پنجشنبه شب در همه استان آغاز می شود و 
تا روز دوشنبه  ادامه دارد. نخعی افزود: بارش سنگین باران و برف، در مناطق مرتفع احتمال تگرگ، رگبار و رعد و برق، وزش تندباد و تشکیل مه قابل پیش بینی است. وی در خصوص وقوع رواناب، 

آبگرفتگی معابر عمومی، سیالبی شدن برخی مسیل ها، لغزندگی سطح جاده ها، کاهش دید در اثر شدت بارش و تشکیل مه از فردا تا شنبه هشدار داد.
باسالم خدمت معاون محترم سیاسی 
اجتماعی استانداری خراسان جنوبی جناب 
آقای خوش خبر به درد دل ماشهروندان 
ساکن درروستای نوغاب بخش مرکزی 
کنید.  رسیدگی  درمیان  شهرستان 
روستایی که تراکنش جمعیتی آن به 
یعنی  است،  رسیده  هزارنفر  پنج  مرز 
یک شهر با توجه به اینکه اشتغال پایدار 
روستایی در بخش کشاورزی در اراضی 
این روستا محقق شده است. مهاجرت 
پذیری و حاشیه نشینان شهرستان ساکن 
این  پاسخگوی  زیرساختها  شوند  می 
جمعیت نیست درخواست ما شهروندان 
ازحضرتعالی اینست موضوع را پیگیری 
وبه طور سرزده بازدید میدانی داشته باشید
915...811
مربوطه  مسئولین  از  سالم  عرض  با 
خواهشمندیم یکی از مراکز و بلوارهای 
مهم مرکز استان را به نام سردارسلیمانی 
تغییر و نام گذاری کنید تا قدر کوچکی 
از جهاد این شهید بزرگوار جبران شده 

باشد. اجرکم عندا...  
915...368

چه  را  ها  باربری  بارهای  وانت  کرایه 
کسی مشخص می کند؟ لطفا تعزیرات  
نظر  زیر  رو  باربریها  رندم  صورت  به 
بگیرند. کرایه وانت بار شهری که آن هم 
 جای اعتراض دارد 20000 تومانه ولی 

باربری ها بیشتر از این طلب می کنند.
915...212

باسالم و خسته نباشید خدمت مسئولین 
محترم لطفا میدان ورودی مهرشهر را 
به نام سردار دلها حاج قاسم سلیمانی 

نامگذاری نمایید . باتشکر
915...358

یک سال و نیم از اتصال روستای چاه 
عشایری مالعباس بخش درح به شبکه 
اما فقط برای سه خانه  گاز می گذرد 
علمک جانمایی شده است. بر اساس 
پیگیری های انجام شده، شرکت گاز 
اعالم کرد که طرح هادی روستا مشکل 
دارد و در همان یک هفته، نقشه اصالح 
شد ولی حدود دو ماه است که در تماس 
با شرکت گاز سربیشه، هر روز وعده ای 

می دهند اما از انجام کار خبری نیست.
یک شهروند

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

سامانه پیام کوتاه : 3000272424

پیام شما

درود بر شاگردان غیور
حاج قاسم سلیمانی

با سالم به آوا ، صبح که از برای نماز 
گریه  حال  در  همسرم  شدم   بیدار 
بیچاره  است  شده  جنگ  گفت  می 
را که روشن کردیم  تلویزیون  شدیم 
برنامه های خبر به زیبایی و با قاطعیت 
از پیروزی رزمندگان اسالم در هدف 
قراردادن پایگاه های نظامی عراق خبر 
می دادند و لحظه به لحظه خفت و ذلت 
آمریکایی ها را به تصویر می کشیدند 
من به عنوان یک شهروند وقتی دیدم 
قدرت  ابر  یک  عنوان  به  آمریکا  که 
جرأت هیچ واکنش و غلطی را نکرده 
است بسیار ذوق کردم اما برای همسرم 
که شاید به توان نظامی کشور اعتماد 
نداشت حمله به آمریکا برایش تداعی 
یک شکست و جنگ سخت را داشت.  
 برای همین منظور از آوا و تلویزیون 
می خواهم که تالش بیشتری برای 
معرفی توانمندی های نظامی و اقتدار 
کشور داشته باشند و همینطو ر دستگاه 
های امنیتی و نظامی تصویر روشن 
تری از توان نظامی کشور ارائه دهند تا 
این اعتماد به نفس الزم در افراد ایجاد 
و دغدغه های آنها رفع شود. در همین 
جا درود می فرستم به رزمندگان اسالم 
در سپاه غیور که بار دیگر باعث افتخار 
نظام و انقالب و کشور شد درود بر شما 

شاگردان سردار شهید  سلیمانی
س . د از سرایان

پیام رسان های اجتماعی : 09017245463
سامانه پیام کوتاه : 3000272424

 دیدگاه خوانندگان

امروز،   راهپیمایی مردم   بیرجند  
در حمایت از اقدام شجاعانه  سپاه 

گروه خبر- شورای هماهنگی تبلیغات 
اسالمی اعالم کرد: مراسم راهپیمایی 
بزرگ مردمی به همراه حرکت هیئات 
باصالبت  اقدام  از  حمایت  در  مذهبی 
و به موقع در آغاز انتقام سخت؛ امروز 
برگزار می شود. دعوت عمومی شورای 
مردم  از  اسالمی  تبلیغات  هماهنگی 
شهیدپرور بیرجند برای حضور پرشور در 
مراسم اجتماع و راهپیمایی بدین شرح 
است: مراسم راهپیمایی بزرگ مردمی به 
همراه حرکت هیئات مذهبی در سالروز 
شهادت بی بی دو عالم حضرت فاطمه 
زهرا)س( و سومین روز پس از تشییع 
و تدفین پیکر پاک شهدا به یاد سردار 
سرافراز سپاه اسالم و فرمانده محبوب 
دل ها، سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی 
و مجاهد فی سبیل ا... سردار ابومهدی 
المهندس و یاران وفادارش و به منظور 
تجلیل و تقدیر از عمری مجاهدت جانانه 
و خاموش سرباز والیت و مالک اشتر 
ایران با حضور مردم قدرشناس، فهیم و 
شهیدپرور شهرستان بیرجند برگزار خواهد 
شد.  در ادامه این فراخوان آمده است:  
شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی استان 
با حمد و سپاس خداوند قادر متعال، به 
پاس نعمت بی بدیل والیت فقیه و ملت 
آگاه، همیشه در صحنه، بصیر، والیتمدار، 
قدرشناس و فهیم ضمن تشکر از این 
همه شور و شعور معنوی امت بزرگ 
اسالمی و خلق حماسه های بی نظیر 
تحسین  و  جانانه  مشایعت  و  میثاق 
فرمانده  بزرگداشت  مراسم   در  برانگیز 
محبوب دل ها و سردار مقاومت و تشکر 
از اقدام باصالبت و به موقع در آغاز انتقام 
سخت؛ از مردم شهیدپرور و قدرشناس 
در  می کند  دعوت  بیرجند  شهرستان 
سالروز شهادت بی بی دو عالم حضرت 
فاطمه زهرا)س( در اجتماع و راهپیمایی 
بزرگ مردمی که امروز ساعت 8 صبح 
با حضور پرشور همه اقشار مردم وحرکت 
هیئات مذهبی انجام خواهد شد حضور 
به هم رسانده و ضمن تجلیل و تقدیر 
مجاهدت های  و  جانانه  مبارزات  از 
اسالمی،  انقالب  اشتر  مالک  خاموش 
و  سلیمانی  قاسم  حاج  شهید  سپهبد 
مقاومت،  گرانقدرجبهه  شهدای  سایر 
نابودی و مرگ آمریکا و اسرائیل را فریاد 
شهدای  مزار  اجتماع  این  مکان  زنند. 
گمنام)خیابان پاسداران باالتر از میدان 
جانبازان( و راهپیمایی به سمت میدان

 عروج  )حسینیه جماران( خواهد بود.

 خبر ویژه

پاسخ معاون شهردار بیرجند به گالیه ها از وضع نامناسب معابر

مهدی آبادی-  کیفیت آسفالت و معابر شهر از 
عوامل موثر در افزایش رضایتمندی شهروندان 
از عملکرد شهرداری ها محسوب می شود. 
ایجاد آسفالت در معابر و خیابان های شهری 
 عالوه بر اینکه باعث  پاکیزگی شهر می شود ، 
در کاهش خسارت به خودروها و تصادفات 
تأثیر  اسفالت  به  مربوط  از مشکالت  ناشی 
فراوانی دارند. وضع بد آسفالت خیابان های مرکز 
استان باعث گالیه شهروندان بیرجندی شده 
که به طرق گوناگون درخواست حل این معضل 
شهری را دارند. بسیاری از شهروندان کیفیت و 
پایداری آسفالت بیرجند را نامناسب ارزیابی و از 

حفاری های متعدد ابراز ناخرسندی کردند. 

گالیه های شهروندان
در چند ماه گذشته شهروندان بیرجندی پیامک 
های بسیاری به ستون » پیام شما« روزنامه آوا  
ارسال کردند و از وضع نامناسب آسفالت محل 
شان گالیه کردند. شهروند ساکن شهرک 
نوشته  آوا  روزنامه  به  پیامکی  در  پردیس 
است: برای آسفالت کوچه ها و جاده به ادارات 
گوناگون همچون راه و شهرسازی، فرمانداری، 
که  کردیم  مراجعه  استانداری  و  بخشداری 
وعده های الکی دادند. شهروند دیگری نیز 
به ستون پیام شما روزنامه نوشته: کوچه پشت 
پمب بنزین شعله خاکی است و با اندک بارانی 
کوچه گل آلود می شود. به گفته این شهروند 

بسیاری ماشین ها نیز با سرعت زیاد از این 
منطقه عبور می کنند که نمای نازیبایی به این 
منطقه می دهند. همچنین شهروند دیگری 
خواستار آسفالت کوچه های شهرک شهید 
مفتح شده که به گفته وی آسفالت کوچه ها 

به 20 سال پیش برمی گردد. 
این پیامک ها بخشی از گالیه های شهروندان 
از وضع آسفالت معابر بیرجند بود که در ستون 

» پیام شما« روزنامه آوا انعکاس داده شد.

خیابان های پینه زده
زمانی که از میدان ابن حسام به سمت میدان 
طالقانی رانندگی می کنید، مواج بودن خیابان 
شهروند  منصوری  کند.  می  اذیت  را  شما 
بیرجندی درباره این خیابان می گوید: اقدامی 
مدت  شود،  نمی  خیابان  این  آسفالت  برای 
هاست این خیابان به این شکل است اما گویی 
از نظر متولیان، چنین خیابانی وجود ندارد. وی 
با انتقاد از وضع آسفالت خیابان های بیرجند، 
افزود: ترک ها و چاله هایی که بیانگر زیرساخت 

نامناسب خیابان است به چشم می خورد. 

شهرداری عوارض بدهد
یکی از رانندگان تاکسی با گالیه از نبودن 
آسفالت مطلوب، می گوید: خیابان مطهری هر 
روز مسیر تردد بسیاری از خودروها است اما 
آسفالت ترک خورده و ناهموار آن به ماشین 

آسیب می زند. براتی با بیان اینکه بیشتر خیابان 
های بیرجند پر از چاله و وصله کاری است، 
می افزاید: آسفالت بی کیفیت باعث شده هر 
روز برای تعمیر خودروی خود هزینه کنیم. 

شهرداری به جای گرفتن عوارض باید به دلیل 
آسیب رسیدن به ماشین ها به علت آسفالت 

خراب عوارض بپردازد. 

بازی چاله ها با اعصاب مردم
یکی از کسبه های خیابان غدیر نیز می گوید: 
اگر باران اندکی ببارد، چاله های این خیابان 
مانند دریاچه می شود و ماشین ها با سرعت 
باالیی از آن ها رد می شوند و پیاده رو دیگر 
جای قدم زدن نیست. دهقان نژاد یکی دیگر 
از شهروندان هم می گوید: ناهمواری های 

در شهر  هزینه های نگهداری خودروهای 
شخصی و عمومی را نیز باال می برد. این 
شهروند که تعمیرکار خودرو می باشد، ادامه می 
دهد: چاله ها و دست انداز های بزرگ فشار 

زیادی به سامانه تعلیق و شاسی خودرو تحمیل 
می کند و اگر کمک فنرها در جذب ضربه 
ناموفق عمل کنند، ممکن است الستیک ها با 
بخش های فلزی بدنه یا شاسی برخورد داشته 

و دچار ترکیدگی شوند.

آسفالت جدید 6 معبر شهری 
 معاون امور عمرانی و حمل و نقل و ترافیک 
شهرداری با بیان اینکه امسال، بودجه خوبی 
برای زیرسازی و آسفالت معابر شهر در نظر 
برای  شهرداری  اولویت  گفت:  شد،  گرفته 

 آسفالت معابر شهری مناطق 1 و 2 شهری
 می باشد. علی عدل افزود: در سال جاری 
امام  بلوار  همچون  شهر  از  زیادی  مناطق 
رضا)ع(، شهید اربابی، خیابان مطهری، انقالب 
مفتح و خیابان نرجس غربی روکش و آسفالت 
جدید شده است. وی با اشاره به لکه گیری 
معابر شهری، عنوان کرد: نیروهای شهرداری 
روزانه به روکش و لکه گیری خیابان و معابر 

بیرجند مشغول هستند. 
معاون عمرانی شهرداری با بیان اینکه بلوار 
غدیر پس از نوسازی آیلندها آسفالت می شود، 
و  دانشگاه  پردیس  شهرک  کرد:  تصریح 
خیابان پمپ بنزین مهرشهر خارج از محدوده 
خدمات شهری قرار دارد. عدل درباره کوچه 
پمپ بنزین شعله نیز اظهار کرد: آسفالت این 
منطقه در برنامه شهرداری قرار دارد و دلیل 
تاخیر آن نیز استعالم فنی اداره گاز مبنی بر 
عبور تاسیسات گاز بوده است. این مقام مسئول 
درباره مواج بودن بلوار شهدای عبادی بیرجند 
هم عنوان کرد: با توجه به حفاری فاضالب 
شهری در عمق 6 متر، متاسفانه تراکم در الیه 
های مشخص به خوبی ایجاد نشده است. وی 
به مکاتبات شهرداری با اداره آب و فاضالب 
استان اشاره و تصریح کرد: درخواست رفع 
و  نواقص  رفع  از  پس  و  شده  داده  نواقص 
پرداخت هزینه های آسفالت، شهرداری برای 

آسفالت اقدام خواهد کرد.

آسفالت خیابان های منطقه 1و2 در اولویت

نت
نتر

 : ای
س

عک

تمدید مهلت استفاده از حق تقدم افزایش سرمایه شرکت صندوق حمایت از توسعه 
بخش کشاورزی استان خراسان جنوبی )سهامی خاص(

 به شماره ثبت ۲۴۸۰ و شناسه  ملی ۱۰۳۶۰۰۴۱۸۳۲ 
بدینوسیله پیرو آگهی  تمدید پذیره نویسی  افزایش سرمایه  منتشر در روزنامه آوای خراسان جنوبی 
مورخ ۹۸/۸/۲۰ و به شماره ۴۴۸۹ و مهلت تعیین شده تا تاریخ ۹۸/۱۰/۲۰ نظر به درخواست 
متقاضیان و به منظور تامین حقوق کامل ایشان که موفق به استفاده از حق تقدم خرید سهام  
 موضوع افزایش سرمایه مصوب مجمع عمومی فوق العاده ۱۳۹۸/۰۱/۲۱ شرکت نگردیده اند، 
به اطالع کلیه تشکل ها، بهره برداران حقوقی بخش کشاورزی استان خراسان جنوبی واجد شرایط 
می رساند: براساس مصوبه هیئت مدیره مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۹ مهلت استفاده از حق تقدم مذکور تا 

پایان وقت اداری روز دوشنبه ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ تمدید گردیده است.
بدیهی است پس از انقضای مهلت مقرر هیئت مدیره می تواند سهام باقی مانده را به سهامداران  
فعلی واگذار نماید. ضمنا متذکر می شود افزایش سرمایه از طریق صدور سهام جدید تا سقف 
با رعایت سلب  ریالی(  به 75/۰۰۰/۰۰۰ سهم ۱۰/۰۰۰  ریال )منقسم    75۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ 

حق تقدم صاحبان فعلی سهام به شرح ذیل اقدام نماید.
۱- تعداد سهام ارائه شده در این مرحله: 75/۰۰۰/۰۰۰ سهم ۲. نوع سهام : عادی و با نام

نکات مهم :
فیش واریزی اصل و تحویل آن به صندوق ضروری است. صندوق تا قبل از اتمام مراحل ثبتی 

افزایش سرمایه هیچ گونه تعهدی نسبت به پرداخت تسهیالت به سهامداران را نخواهد داشت.
آدرس شرکت: بیرجند ، تقاطع خیابان سعدی و بلوار شهید خلیل طهماسبی، نبش 

سعدی ، پالک ۳۶
هئیت مدیره شرکت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی خراسان جنوبی

بیرجند  کار  احسان  شرکت  تغییرات  آگهی 
)سهامی خاص( به شماره ثبت ۳5۴۴ و شناسه 
صورتجلسه  استناد  به   ۱۰۳6۰۰۴۹6۱6 ملی 
تصمیمات   ۱۳۹۸/۰۹/۱6 مورخ  مدیره  هیئت 
نژاد  : ۱ - آقای حسین احسان  اتخاذ شد  ذیل 
به شماره ملی ۰65۰۴۹۳۳6۲ به سمت رئیس 
احسان  زهرا  خانم  و  مدیرعامل  و  مدیره  هیئت 
نژاد به شماره ملی۰6۴۰۲۳۲۰۲7 به سمت نایب 
رئیس هیئت مدیره و خانم فاطمه کارگر به شماره 
ملی۰65۱۹7۲۰6۱ به سمت عضو اصلی هیئت 
مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ۲ - 
کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک 
و سفته و اوراق عادی و اداری شرکت با امضای 
آقای حسین احسان نژاد )مدیرعامل( و مهر شرکت 

معتبر است. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان 
جنوبی- اداره ثبت شرکت ها و موسسات 
غیرتجاری بیرجند )711507(

آگهی تغییرات شرکت احسان کار بیرجند )سهامی 
ملی  شناسه  و   ۳5۴۴ ثبت  شماره  به  خاص( 
مجمع  صورتجلسه  استناد  به   ۱۰۳6۰۰۴۹6۱6
عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۱6 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد:۱ - آقای حسین احسان 
زهرا  خانم  و  ملی۰65۰۴۹۳۳6۲  شماره  به  نژاد 
احسان نژاد به شماره ملی ۰6۴۰۲۳۲۰۲7 و خانم 
به  ملی ۰65۱۹7۲۰6۱  به شماره  کارگر  فاطمه 
سمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو 
سال انتخاب گردیدند. ۲ - آقای علیرضا مهدوی یکتا 
به شماره ملی۰65۲5۰76۴6 به عنوان بازرس اصلی 
 و آقای مهدی بانویی به شماره ملی۰65۲۳765۳۳ 
به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک 

سال مالی انتخاب گردیدند. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان 
جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات 
غیرتجاری بیرجند )711509(

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

معاون گردشگری، اداره کل میراث فرهنگی، 
گفت:  استان  دستی  صنایع  و  گردشگری 
بازدید  برای  مناسب  که فصل  امسال  پاییز 
است 332  استان  گردشگری  جاذبه های  از 
گردشگر خارجی به این استان سفر کردند. به 
گزارش ایرنا، عربی افزود: این گردشگران بیشتر 

از کشورهای آلمان، ایتالیا، بلژیک، سوئیس و 
چین میهمان خراسان جنوبی بودند که به طور 
میانگین 2 شب در استان اقامت داشتند. وی 
یادآور شد: اغلب گردشگران خارجی تمایل 
دارند از جاذبه های جهانی استان بازدید کنند که 
مهمترین این جاذبه ها بیابان لوت است. معاون 

گردشگری، اداره کل میراث فرهنگی،گفت: 
هفته گذشته در اولین ماه از فصل زمستان، 11 
گردشگر ژاپنی به مدت هشت روز از جاذبه های 
بی نظیر بیابان لوت در محدوده خراسان جنوبی 
و کرمان بازدید کردند. وی با بیان اینکه عالوه 
بر گردشگران اروپایی، اخیرا بیابان لوت مورد 

توجه گردشگران کشورهای جنوب غربی آسیا 
نیز قرار گرفته است، ابراز امیدواری کرد: از این 
پس شاهد افزایش ورود گردشگران از مناطق 

منتهی به لوت باشیم.
عربی با اشاره به جاذبه های متنوع بیابان لوت 
اضافه کرد:  ثبت جهانی  اثر  عنوان یک  به 

گردشگران خارجی با اشتیاق دیدن این جاذبه ها 
معموال چند شب را در بیابان لوت می مانند تا 
همه جاذبه ها را تماشا کنند. وی بیان کرد: 
همچنین این گردشگران خارجی از ژئوپارک 
طبس، باغ و عمارت جهانی اکبریه، قنات بلده 

فردوس و حوله بافی خراشاد دیدن کردند.

سفر پاییزی 332 گردشگر خارجی به خراسان جنوبی
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موفقیت و انرژى

توصیه ها

راهکارهایى براى خوش اخالقى

بزنید.  لبخند  شوید،  خوش اخالق  اینکه  براى 
به خاطر داشته باشید که خنده بر لب داشتن شما 

را فردى خونگرم و صمیمى جلوه مى دهد. 
افراد خوش اخالق کینه اى از دیگران به دل 
نمى گیرند. در عوض آن ها اشخاصى هستند که 
کوچکترین کار خوب شما را تالفى مى کنند. آن 
ها افراد رنجورى نیستند و مهربان هستند. فهرستى 
از کلمات منفى را که گاهى ناخودآگاه به زبان تان 
مى آید، تهیه کنید و با  خودتان عهد ببندید که هر 

هفته یک یا چند مورد از آن ها را کنار بگذارید.
فهرستى از کلمات منفى را که به زبان تان مى آید، 
تهیه کنید و با  خودتان عهد ببندید که هر هفته 

یک یا چند مورد از آن ها را کنار بگذارید.

روش هایى براى غلبه بر عادت هاى بد

داشتن برنامه  اى آگاهانه به ترك عادت هاى بد 
کمک مى کند. اینکه بگویید «دیگر وقتم را بى خود 
در اینترنت تلف نمى کنم!» کمکى نمى کند. باید 

یک برنامه  محکم داشته باشید.
به  را  عادت ها  ترك  که  است  این  راه  بهترین 
عنوان اهداف شخصى تان تعریف کنید. با این کار 
مى توانید با آسیب رسان ترین عادت ها شروع کنید  

و پیشرفت تان را پیوسته در نظر داشته باشید.
 پس از تهیه  برنامه، گام ها و موارد ضرورى را به 
فهرست کارهاى پیِش رو یا برنامه  عملیاتى تان 
اضافه کنید تا اقداماتى را که مى خواهید انجام دهید 
فراموش نکنید. این را به خاطر بسپارید که تصمیم 
به ترك یک عادت بد همیشه کافى نیست. در 
حقیقت براى تغییر عادت یا رفتار شما نیاز به 
خودآگاهى دارید. به این معنى که از عادت خود 
آگاه باشید. دانستن انگیزه ها یا عواملى که موجب 
این رفتارهاى بد شده و کنترل احساساتى که پس 
از این عوامل ظاهر مى شوند از نکاتى مهمى است 
که باید آن را رعایت کنید. درك و تشخیص کامل 
داشتن از عوامل، احساسات و واکنش هاى دائمى 
که در پى آن است به شما این امکان را مى دهد 
تا خودتان را پیدا کنید و دوباره واکنش تان را به 
سمتى دیگر سوق دهید.  تالش نکنید در آن واحد 
بیش از یک عادت را ترك کنید. از مقدار کم و 
عادت هایى که ترك کردن آن ها ساده تر است 
شروع کنید. صرف نظر از اینکه چه هدف بزرگى 
دارید، یک لیست از اهداف کوچک تر و آسان تر 
براى خود تهیه کنید و هر دفعه سراغ یکى از موارد 
لیست بروید. بعد از اینکه یکى از عادات لیست را 
به طور کامل ترك کردید، سراغ مورد بعدى بروید.

آیا غذاهاى پرادویه 
باعث زخم معده مى شوند؟

افرادى که سس تند دوست دارند، نگران نباشند. 
اعتقاد اکثر مردم این است که خوردن ادویه زیاد 
باعث بروز زخم معده مى شود. اکثر این زخم ها 

در دیواره داخلى معده به خاطر عفونت ناشى از 
یک باکترى به نام هلیکوباکتر پیلورى بروز مى 
کنند. عامل دیگرى که باعث زخم معده مى شود 
داروهاى ضد درد است، مانند آسپیرین، ایبوپروفن 
یا ناپروکسن. غذاهاى داغ هم زخم معده را بدتر 

مى کند. 

با داشتن میگرن چه زمانى کمک 
اضطرارى دریافت کنیم؟

هستند  دردناك  ها  میگرن  که  شرایطى  در 
تاثیر قرار  را تحت  توانند زندگى روزانه  و مى 
دهند، اگر با سردردى شدید که همانند موارد 

دیگر نیست یا در زندگى شما اختالل ایجاد مى 
کند، مواجه هستید، ممکن است به توجه پزشکى 
فورى نیاز داشته باشید. این قبیل سردردها گاهى 
اوقات مى توانند به شرایطى جدى تر مانند سکته 
مغزى یا مننژیت اشاره داشته باشند. استرس 

محرکى شایع براى میگرن شناخته مى شود.

درمان خارش
 قوزك پا 

سعى کنید همیشه پوست تان را مرطوب نگه دارید 
تا مانع از خشکى آن شده و از بروز خارش هم 
پیشگیرى کرده باشید. بهتر است از روغن ها و 

ترکیبات ضدالتهاب و نرم کننده استفاده کنید که 
خاصیت مرطوب کنندگى آنها بسیار باالست مانند 
روغن نارگیل و روغن گل مغربى. از طرفى باید در 
کل روز، الیه هاى سبک و نازکى از روغن را روى 
پوست بمالید تا آن را هیدراته نگه دارید. اگر بعد از 

مدتى بهبود نیافت بهتر به پزشک مراجعه کنید.

درمان کمردرد 
با ماساژ درمانى

روش هاى  از  یکى  را  درمانى  ماساژ  پزشکان 
مناسب کاهش درد کمر به شمار مى آورند و 
آن را درمان مکمل کارآمدى مى دانند. ماساژ 

گردش  بهبود  دارد:  متعددى  مزایاى  درمانى 
خون: در نتیجه بهبود گردش خون، عضله هاى 
فیزیکى تسکین  فعالیت  اثر  حساس شده در 
دامنه  بهبود  و  عضله ها  شدن  شل  مى یابد. 
حرکتى: شل شدن عضله مشکل بى خوابى را 

حل مى کند. 

چه زمانى براى گرفتگى گوش
 از  سشوار استفاده کنید

گرفتگى گوش ها مى تواند مشکل پس از شنا، 
حمام کردن، و یا حتى پرواز باشد. اگر گوش درد 
شما به علت بیش از حد مایع اشباع شده باشد، 

با استفاده از یک سشوار مى توانید آن را درمان 
کنید. قبل از استفاده از آن، اطمینان حاصل کنید 
که دستگاه در پایین ترین حالت قرار دارد، در غیر 
این صورت، ممکن است به خود آسیب بزنید.  
سشوار را روشن کنید و آن را به گوش و بدن خود 
نزدیک کنید. دست خود را به گوش خود بکشید.

بدن انسان داراى یک توانایى طبیعى براى انجام فرآیند سم زدایى است. مصرف کافئین کمتر: متخصصان 
توصیه مى  کنند که روزانه بیش از 4 فنجان قهوه ننوشید. هر چه مصرف کافئین  تان باال باشد، استرس در 
غدد فوق کلیوى باال مى  رود. این غدد در کنترل متابولیسم و فشار خون بدن نقش دارند. اگر جزو قهوه  
خورها هستید الزم است مصرف تان را کاهش دهید و به جاى آن چاى بنوشید. انتخاب گوشت و مرغ 
ارگانیک: مصرف گوشت حیواناتى که به صورت صنعتى پرورش و تغذیه مى  شوند را کاهش دهید. به 
این ترتیب کمتر در معرض آنتى بیوتیک  ها و محصوالت شیمیایى قرار مى  گیرید. گوشت  هاى طبیعى 

انتخاب کنید. 

نقش مصرف ماهى در پیشگیرى از بروز آکنه و سالمت پوست: از جمله اثرات مهم ماهى ، مقابله آن 
با بروز آکنه است، چون حاوى اسیدهاى چرب ضرورى براى بدن است که بر ترشحات غدد چربى در 

پیاز مو تأثیر مى گذارد و مانع از بروز آکنه و جوش بر روى پوست مى شود.
بهترین روش طبخ ماهى: در حالى که بسیارى از خانواده ها، ماهى را به صورت سرخ شده مصرف 
مى کنند، اما باید توجه نمود که بهترین روش طبخ ماهى براى حفظ سالمت انسان ، استفاده از 
روش بخارپز یا کبابى مى باشد. در ضمن به منظور لذیذتر شدن ماهى مى توان از آب لیمو یا نارنج

و یا سرکه سیب استفاده کرد. 
مرکز اطالع رسانى مدیریت غذا - معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکى بیرجند  

ماهى غذاى سالمت بخشگام ساده براى سم زدایى سریع بدن

 برگزارى مراسم ایام فاطمیه و روزهایى که مردم در شهادت 
دردانه پیامبر اعظم (ص) به سوگ مى نشینند، شاید سرى از 
اسرار باشد تا یاد و نام بى بى دو عالم علیها السالم همواره 
زنده نگه داشته شود. چرا علما همواره در تکریم و بزرگداشت 
سالروز شهادت حضرت فاطمه (س) تاکید دارند و آن را جزو 
شعائر اسالمى مى دانند؟ حضرت زهرا  (س)  مقامى آنچنان 
رفیع دارد، به طورى که تنها کسى است که رسول خدا (ص) 
و سرآمد خلقت، در عمر مبارك شان دست ایشان را بوسیده 
و آن حضرت (س) را مى بوییدند و مى فرمود: «من از فاطمه 

بوى بهشت را استشمام مى کنم»، همین طور پیغمبر 
(ص) در برابر او به قامت برمى خواست و به استقبال او 
جلو مى رفت و صبر نمى کرد که حضرت زهرا (س) به 
او برسد، خود به سوى او مى رفت، این حرکت از پیامبر 
(ص) راجع به هیچکس نداریم، نه از باب اینکه ایشان 
فرزند پیغمبر (ص) بود و یا یک عاطفه پدرى به فرزند 
داشته باشد، خیر! این به سبب مقام عظیم حضرت صدیقه 
کبرى (س) است.امیر المومنین (ع) ولى خدا، پس از پیغمبر 
(ص) بر خالیق است، از این جهت به حضرت زهرا (س) 

والیت دارد و فقط برترى از این باب است، لذا شخصیت 
بسیار بزرگوارى است که از همه ائمه مقامى باالتر دارد و 
ام االئمه و اولین شهید راه والیت است. پارسایى و قناعت به 
ثروتى اندك و امکاناتى ناچیز، انفاق و ایثار فراوان در اشیاى 
مورد عالقه و نیاز خویش،عبادت خالصانه و نیایش به درگاه 
بارى تعالى، تبلور حیا و عفت،الگوى کامل پوشش و حجاب 
اسالمى،علم و دانش گسترده  مبارزات سیاسى و اجتماعى 
ایشان -بعد از رحلت پیامبر (ص)- در پاسدارى از مقام والیت 
حضرت على (ع) از جمله ویژگى هاى این بانوى بزرگ است 

فاطمه زهرا(س)، نخستین شهید راه والیت

آیه روز

و روزى که آنان را با آنچه به جاى خدا مى  پرستند محشور مى  کند پس مى  فرماید آیا شما این 
بندگان مرا به بیراهه کشاندید یا خود گمراه شدند. (سوره فرقان/ آیه 17)

سخن روز

الهام آزادى و  تاریخ ملت هاى مسلمان و توده هاى محروم در امت اسالمى، فاطمه منبع  در 
حق خواهى و عدالت طلبى و مبارزه با ستم و قساوت و تبعیض بوده است. (على شریعتى)
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148
سودوکو جدول اعدادى است که امروزه یکى از سرگرمى هاى رایج در 

کشورهاى مختلف جهان به شمار مى آید. سودوکو مخفف یک عبارت 
ژاپنى است و به معنى «ارقام باید تنها باشند» است.

تاریخچه: این بازى براى اولین بار در یک مجله پازل آمریکایى در سال 
1979 اتشار یافت اما انتشار آن به طور مستمر و پى گیر براى نخستین 
بار برمى گردد به ژاپن در سال 1986 و از سال 2005 این سرگرمى به 

محبوبیت جهانى دست یافت و نخستین مسابقه ملى آن در سال 2008 در 
فیالدلفیا در آمریکا برگزار شد.

643512879

819467352

257839461

398275614

172684593

465193287

984351726

736928145

521746938

جدول سودکو

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

فتتاح شد 
ا

خیابان مفتح - بین مفتح 45 و 47 
09158639447

فروشگاه شهر پفیال 
و شعبه دوم  

آبنبات ریزی حبیبی فر  و  پسران 

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

0915   866   8002 

سمســـارى صــادق
لوازم منزل شما را منصفانه خریداریم.

09151641464 - 09380160779

چشم و گوش بستهمطرب

21:3018:0014:30شروع سانس

زیرنظر
16:1520شروع سانس

بلوار فرودگاه سه راه صیاد شیرازى
  09151642377  -  مهدى وسیله کار

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

        دیوار برشى،مخازن 

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

امیرآباد- نبش ولى عصر(عج) 091516321504
09155658268  - 09156693515 

نقد و اقساط

فروش و نصب انواع عایق هاى رطوبتى 
 ایزوگام شرق و دلیجان

مدیریت : حسن آراسته

32435686 - 09365237014-09157063220 - خسروى

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

     لولـه بازکنـى ( مدرن برتر)
  شبانه روزی

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

09151613974 یم
ند

ازم
نی

عرضه انواع شیرینى، آبمیوه  و  بستنى
شعبه 1:خیابان منتظرى  
روبروى سینما بهمن 
شعبه 2: تقاطع بلوار شعبانیه 
و بقیه ا... (عج)

 32224200
 09153637008 - فیروزى

مجهز به پتو  و ضربه گیر
کارگـر تنهـا جهـت 
تخلیه و بارگیرى داریم.

تهـران - مشهـد 
زاهدان - بیرجند و بالعکس 
هر روز هفته 
با کامیون هاى  5/5 و 6/5 متر 
 09157563875 
 09368990722 - سعدى

رنگ هاى روغنى، پالستیک، اکریلیک، کنیتکس، 
مولتى کالر، طرح کاغذ دیوارى،  بتونه و رنگ کناف و...

اصول شغلى ما:  * سرعت در تحویل
 * ظرافت در کار * کیفیت باال

خدمـات رایگـان :  1- بازدید و مشاوره
 2- جا به جایى اثاثیه   3- نظافت پایان کار

تماس با ما: 09156633230  - على برگى

کارت دانشجویى فاطمه عرب فرزند حسن به شماره 
ملى 0640640419 رشته مدیریت خانواده مقطع 

کاردانى دانشگاه سپیده کاشانى به شماره دانشجویى 
95211050214006 مفقود گردیده  و  از درجه اعتبار 

ساقط مى باشد. دى
قو

مف

برگ سبز و سند خودروى سمند تیپ سورن 
EF7,1700 به شماره پالك ایران 52- 365 ب 

72 شماره موتور 14788000994 شماره شاسى 
NAACJ1JC59F252339 به نام على

 امینى نسب به شماره ملى 0652504841 
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد. 

دى
قو

مف

نقاشى ساختمـان کـارنگ
مجرى انواع طرح و رنگ هاى روز    

09156655054 - مهدى برگى
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جان باختن ۲ نفر در دو 
حادثه رانندگی

صدا وسیما- حوادث رانندگی در استان، 
۲ قربانی گرفت. رئیس پلیس راه استان 
گفت: ظهر دیروز در اثر برخورد یک 
دستگاه خودروی پیکان با کودکان ۴ 
ساله در حاجی آباد بیرجند، این کودک 
جان باخت که علت این حادثه در دست 
بررسی است. سرهنگ رضایی افزود: 
در حادثه دیگر عصر دیروز یک دستگاه 
خودروی پژو ۴۰۵ در کیلومتر ۵۹ محور 
نهبندان - زاهدان واژگون شد که در اثر 
آن یک نفر کشته و یک نفر مصدوم 
شد. وی علت این حادثه را عدم توجه 

راننده به جلو اعالم کرد.

حوادث

*مدیرکل تعزیرات حکومتی استان از 
محکومیت ۳۸۸ میلیارد و ۵۰۴ میلیون 
ریالی برای متخلفان تعزیراتی استان 

طی ۹ ماه گذشته خبر داد. 
۳عنوان  بیرجند  دانشگاه  *انتشارات 
نرم  پزشکی،  موضوعات  در  کتاب 

افزاری و مدیریت آب منتشر کرد.
*مدیرکل کمیته امداد خراسان جنوبی 
گفت: مردم استان در ۹ ماهه امسال 
سه میلیارد و 7۸1 میلیون تومان زکات 

واجب و مستحبی پرداخت کردند.
* مأموران انتظامی طبس در بازرسی از 
یک خودرو ، یک کیلو و ۶۵۰ گرم مواد 

مخدر صنعتی کشف و ضبط کردند.

۴ کارخانه فرآوری مواد معدنی 
در نهبندان آماده بهره برداری است

ایرنا - رئیس صنعت، معدن و تجارت نهبندان 
با  معدنی  مواد  فرآوری  کارخانه  گفت: چهار 
پیشرفت 7۰ تا ۹۵ درصد در این شهرستان در 
دست ساخت است که در صورت رفع برخی 
مشکالت با دهه فجر یا پایان سال جاری به 
بهره برداری می رسد. اردونی افزود: اکنون 1۲۶ 
معدن دارای پروانه بهره برداری در شهرستان 
وجود دارد که 77 معدن فعال است. وی بیان 
کرد: درصد کمی از مواد معدنی شهرستان در 
داخل فرآوری می شود و مابقی به صورت خام 

به استان های مجاور ارسال می شود.

پاسخگویی مسئوالن شرکت توزیع 
برق استان به مردم در سامانه سامد

صداوسیما- مسئوالن شرکت توزیع برق استان 
با حضور در سامانه سامد پاسخگوی مردم بودند. 
مسائلی در زمینه برق رسانی، جابجایی تیر برق در 
معابر عمومی، برق رسانی به کارگاه های تولیدی، 
تقویت خطوط برق، رفع نوسانات برق، روشنایی 
مفید در معابر، واگذاری اشتراک و انشعاب به 
محرومان از جمله خواسته ها و مشکالت مردمی 
بود که روز گذشته از طریق شماره 111 از سراسر 
استان در سامانه سامد مطرح شد و مسئوالن 

مربوطه آن را بررسی کردند.

پیام تسلیت نماینده ولی فقیه درپی 
جان باختن هموطنان بیرجندی

صداوسیما-حجت االسالم عبادی نماینده ولی 
فقیه در خراسان جنوبی جان باختن دو تن از 
هموطنان بیرجندی را در مراسم تشییع سردار 

سپهبد حاج قاسم سلیمانی تسلیت گفت.

ارائه آموزش های همگانی
 به ۸۰ دهیار

مهر- مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان از 
ارائه آموزش های همگانی هالل احمر به ۸۰ 
دهیار بخش مرکزی خبر داد.  شهریاری صبح 
چهارشنبه در حاشیه جلسه آموزشی همگانی 
هالل احمر ویژه دهیاران بخش مرکزی، با بیان 
اینکه این برنامه تاکنون در بیش از ۶۰ نقطه از 
خراسان جنوبی اجرایی شده است، افزود: در هر 
شهرستان دو مدرسه، دو مسجد و یک دانشگاه 
از مزیت های اجرای این برنامه بهره مند شده 
اند.وی  اظهار کرد: تاکنون در قالب اجرای این 
طرح بیش از شش هزار و ۵۰۰ نفر از جامعه 

مخاطب آموزش های الزم را فرا گرفته اند.

شب شعر هنرمندان  به یاد سردار 
شهید  قاسم سلیمانی 

کاری - در راستای برگزاری شب های شعر، 
کانون هنرمندان خراسان جنوبی مراسم یادبود 
و بزرگداشت سردار شهید سپهبد قاسم سلیمانی 
در کانون هنرمندان خراسان جنوبی برگزار شد.

هنرمندان  کانون  اعضای  از  خواجوی  احمد 
خراسان جنوبی با بیان این مطلب افزود: در 
این مراسم شاعرانه و معنوی که با حزن و اندوه 
همراه بود تعداد زیادی از شاعران و هنرمندان 
حضوریافته و شاعران حاضر سروده ها و دلنوشته 
های ویژه خود را قرائت کردند. وی با بیان اینکه  
همچنین در این مراسم کلیپ ویژه با موضوع 
سردار سلیمانی که توسط کانون هنرمندان تهیه 
و تدوین شده بود به نمایش درآمد و مورد توجه 
و تحسین حاضران قرار گرفت،  افزود: در بخش 
هایی  دکلمه  باشکوه  مراسم  این  از  دیگری 
توسط دو نفر از حاضران اجرا شد. وی ادامه داد: 
در ادامه این شب شعر یک نفر از همراهان سابق 
سرادار شهید در خصوص خصائص اخالقی این 
سردار برجسته به ایراد سخنرانی پرداخت. وی با 
اشاره به اینکه متن خوانی همراه با موسیقی از 
دیگر برنامه های اجرا شده در این مراسم بود، 
افزود: این برنامه با موجی از معنویت و احساس 

های حماسی همراه بود.

محدودیت های ترافیکی اجالسیه شهدای سادات در”بیرجند”  اعالم شد

غالمی- رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان محدودیت های ترافیکی اجالسیه شهدای سادات در بیرجند را اعالم کرد.  سرهنگ عباسی  اظهار کرد: از ساعت 7  صبح امروز 
پنجشنبه 1۹ دی ماه تا پایان مراسم توقف کلیه وسایل نقلیه در خیابان پاسداران حدفاصل میدان جانبازان تا ورودی بلوار پیامبراعظم)ص(، بلوار جماران حد فاصل میدان عروج تا 

تقاطع خیابان معلم تردد خودروها محدود و از ساعت ۸ و ۳۰ دقیقه صبح ممنوع خواهد شد.

مدیر کل استاندارد استان عنوان کرد:

کاوش- مدیر کل استاندارد خراسان جنوبی 
وظیفه استاندارد را در این بین ، ناامن ساختن 
بازار فروش برای محصوالت غیر استاندارد با 
دقت در آگاهی بخشی به مردم در خصوص 
مزایای استفاده از کاالی دارای نشان استاندارد 
شورای  فعالیت  به  اشاره  با  .مروی  دانست 
فنی استان با دوکارگروه مصالح و تجهیزات 

ساخت و کارگروه آموزش و ترویج ، مصوبه 
کارگروه مصالح و تجهیزات ساخت استان 
را یادآور شد که بر این اساس دستگاههای 
دولتی می بایست از مصالح ساختمانی دارای 
نشان استاندارد بومی استفاده کنند . وی از 
از محصوالت  استفاده  برای  مردم خواست 
پیشقدم  استاندارد  نشان  دارای  ساختمانی 

بشوند و با پیمانکارانی که فقط در ساخت و 
ساز ، سود و منفعت شخصی را مدنظر قرار 
داده  و از مصالح ساختمانی غیر استاندارد و 

ارزان استفاده می کنند قراداد منعقد نکنند.
مدیر کل استاندارد خراسان جنوبی در ادامه 
عنوان کرد : میتوان با ارسال پیامک کد 1۰ 
رقمی زیر نشان استاندارد درج شده بر روی 

کاالهای استاندارد به سامانه 1۰۰۰1۵17 ، 
از اصالت کاال مطمئن شد تا با خاطر جمعی 

بیشتر محصوالت را استفاده کرد
وی با اشاره به اینکه بیش از نیمی از مصالح 
ساختمانی استان دارای نشان استاندارد است 
افزود : محصوالتی بعنوان مثال بتن و سیمان 
و سرامیک و ...صد در صد در استان خراسان 

جنوبی استاندارد هستند و مصالح ساختمانی 
از قبیل شن و ماسه و آجر کمتر استاندارد 
دارند که سعی میکنیم با ارتباطات بیشتر با 
واحدهای تولیدی و سوق دادن آنها در جذب 
آزمایشگاه  با  ارتباط  مدیر کنترل کیفیت و 
های همکار مورد تایید اداره کل استاندارد ، 

این مشکل را بتدریج مرتفع کنیم.

استاندارد در پی نا امن کردن بازار مصالح غیر استاندارد

که  بیرجند  مردم  از  بسیاری  خبر-  گروه 
این روزها داغدار به شهادت رسیدن سردار 
هستند  سلیمانی  قاسم  حاج  اسالم  رشید 
سپاه  انتقام جویانه  عملیات  آغاز  شنیدن  با 
با  و  آمده  شهر  خیابان های  به  پاسداران 
کردند.   استقبال  حرکت  این  از  خشنودی 
خبر  اعالم  از  پس  و  چهارشنبه  بامداد 
به  پاسداران  سپاه  موشک های  شلیک 
پایگاه االسد آمریکا، تعداد زیادی از مردم 
و جوانان بیرجند مرکز خراسان جنوبی به 
خیابان ها و میادین شهر آمدند و با به اهتزاز 
اسالمی  پرچم مقدس جمهوری  درآوردن 
و سردادن شعار »اهلل اکبر« از این حرکت 

سپاه پاسداران حمایت کردند.

توزیع شربت و شیرینی
 تعدادی از کسبه و ساکنان خیابان های مرکز 
شهر هم با توزیع شربت و شیرینی در بین مردم 
و خودروها به شادی پرداختند.صالحی، معاون 

جبهه فرهنگی انقالب اسالمی قرارگاه خاتم 
االوصیا به خبرنگار ایرنا گفت: این اقدام سربازان 
اسالم در حمله به پایگاه های آمریکای جنایتکار 
در عراق موجب شادی قلب همه مسلمانان و 

آزادگان جهان شد و همه ما منتظر انتقام بودیم 
و از این حرکت تحسین برانگیز سپاه پاسداران 

انقالب اسالمی خوشحال شدیم.

آیین بزرگداشت سردار سلیمانی
بزرگداشت سردار سپهبد شهید حاج  آیین   
قاسم سلیمانی و شهدای مقاومت با حضور 
اقشار  ایثارگران،  شهدا،  معظم  خانواده های 
مختلف مردم و جمعی از مسئوالن در محل 
امامزادگان باقریه بیرجند برگزار شد.مردم شهر 
بیرجند جمع شدند تا ارادت خود را به سردار 
دل ها نشان دهند همچنین ابتدای این آیین با 

نوحه سرایی مداحان همراه بود.
رئیس دفتر شورای سیاستگذاری ائمه جمعه 

خراسان جنوبی سه شنبه شب در این آیین 
با اشاره به آیات قرآن در خصوص دشمنان 
گفت: بنا نیست عالمی با این عظمت دست 
کفار بیفتد چراکه حاج قاسم ها زیاد هستند 
همانطور که امروز میلیون ها نفر در مراسم 
تشییع سردار سلیمانی شرکت کردند و قیامتی 
رحیم آبادی  االسالم  شد.حجت  برپا  بزرگ 
دوستانش  و  سلیمانی  سردار  شد:  یادآور 
توانستند گروهی از دشمنان را از منطقه بیرون 
کنند و قطعا انتقام جهانی خون شهدا گرفته 
خواهد شد. وی تصریح کرد: امروز باید مراقب 
جریان هایی که افکار آمریکایی دارند باشیم 
همچنین در ایام انتخابات که لجن پراکنی ها و 

سیاست پراکنی ها زیاد است.

گروه خبر- استاندار برای پیگیری مشکالت 
جانبازان استان قول مساعد داد. معتمدیان در 
درصد  باالی 7۰  جانبازان  با  دیدار صمیمی 
استان بعد از شنیدن مشکالت و خواسته های 
آنان خاطرنشان کرد: این وظیفه ماست که تا 
حد امکان و تا آن جا که در حوزه اختیارات 
دستگاه های اجرایی است، پیگیر مطالبات و 

خواسته های جانبازان باشیم. 

وی با تأکید بر این که فرصت های مدیریتی 
محدود است و به سرعت می گذرد، تصریح 
کرد: باید از این فرصت ها به گونه ای استفاده 
کنیم که شرمنده خون شهدا نباشیم. استاندار با 
اشاره به این که در نظام اسالمی، خدمت به 
مردم در اولویت کارهاست اقزود: باید در این 
زمینه به گونه ای اقدام کنیم که بعد از فراغت از 
دوره مدیریت، لیست کارهای انجام نشده بسیار 

کمتر از اقدامات صورت گرفته باشد. 
معتمدیان در ادامه با مرور خواسته های جانبازان، 
گفت:تمام تالش ما بر این است که دغدغه 
های شما عزیزان برطرف شود.  وی متذکر شد: 
بخشی از موارد عنوان شده نیاز به اصالح قانون 
دارد لذا برای رفع شان با وزارت کشور و بنیاد 

شهید کشور مکاتبه خواهد شد. 
به گفته وی ؛برای رفع مشکالتی که در حوزه 

کاری دستگاه های اجرایی در داخل استان 
است، دستورات الزم صادر خواهد شد. 

راهی  بین  های  مجتمع  و  معابر  بهسازی 
بهتر  استفاده  برای  سوخت  های  جایگاه  و 
مختص  های  پارکینگ  افزایش  جانبازان، 
جانبازان و معلوالن در سطح شهرها، رسیدگی 
به خانواده جانبازان، توجه به اشتغال فرزندان 
برای  ایثارگری  حق  اختصاص  جانبازان، 

فرزندان جانبازان، تأمین مسکن متناسب با 
شرایط جسمی جانبازان و... از خواسته های 

جانبازان حاضر در این جلسه بود.

بیرجند خشنود از عملیات انتقام جویانه سپاه

خواسته های جانبازان ، قول های استاندار
یرنا
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اخبار کوتاه

دوره آموزشی برای ۱۰ تیم خارجی ورزش های زورخانه ای دراستان

گروه خبر- رئیس هیئت ورزش زورخانه ای و کشتی پهلوانی استان از برگزاری دوره آموزش برای 1۰ تیم خارجی 
 ورزش های زورخانه ای در استان خبر داد و گفت: ۴۰ ورزشکار در این دوره آموزشی جهت حضور در مسابقات 
بین المللی آماده می شوند. قمری افزود: ۴۰ ورزشکار از کشور افغانستان، پاکستان، عراق، قرقیزستان، تاجیکستان، 

اندونزی، اوگاندا، کوبا، کنیا و گواتماال برای شرکت در این دوره حضور می یابند.

اعالم شماره جدید کاالبرگ نفت سفید در نهبندان

صداوسیما- شماره جدید کاالبرگ نفت سفید برای خانوار های شهرستان نهبندان اعالم شد. کاالبرگ های شماره ۳1۴ 
، ۲1۴، ۵1۴ و 11۴ از سری کاالبرگ های نفت سفید برای خانوار های به ترتیب 1 و ۲ نفره، ۳ و ۴ نفره،  ۵ و ۶ نفره 
 و 7 نفر به باال از تاریخ 17 دی تا 1۵ اسفند امسال برای عرضه نفت سفید در فروشندگی ها، دارای اعتبار خواهد بود.

 الزم به ذکر است، تحویل سوخت به این خانوار ها منوط به نام نویسی در سامانه جدید تجارت آسان است.

دلجویی رئیس کل دادگستری از خانواده جانباختگان مراسم تشییع سردار سلیمانی

شبستان- رئیس کل دادگستری  استان از خانواده دو نفر از جانباختگان مراسم تشییع سردار سلیمانی، تفقد و دلجویی 
کرد. به دنبال این حادثه تلخ، صبح دیروز سردار قاسمی فرمانده سپاه انصارالرضا )ع(  استان برای عرض تسلیت به 
دادگستری کل خراسان جنوبی رفت. پیکر این دو جانباخته امروز با حضور مردم بیرجند از گلزار شهدای گمنام تا حسینیه 

جماران برگزار شود و به عنوان مهمان کنگره شهدای سادات در حسینیه جماران باشند.

اخذ مجوز رشته مهندسی پزشکی در دانشگاه بیرجند  

دادرس مقدم- دانشگاه بیرجند موفق به اخذ مجوز رشته جدید در مقطع کارشناسی مهندسی پزشکی شد.  
رستمی نژاد رئیس گروه برنامه ریزی و توسعه آموزشی دانشگاه   با بیان این خبر، افزود: رشته مذکور حاصل تالش 
همکاران و همکاری و بررسی کارشناسی  شورای برنامه ریزی و توسعه آموزشی دانشگاه و همچنین پیگیری های 

معاونت آموزشی دانشگاه در وزارت بوده است. 

روزآمد

بدون پیش پرداخت
کابینت CNC وکیوم ، هایگالس های ایرانی و خارجی و چوب طبیعی 
آدرس :  نبش مطهری 16 - گل چوب       تلفن : 09155619149

فقـط با روزی ۳۰ هـزار تومـان

ابتدایـی تا دکتـرا
ketab_Aseman98 @درسی - کمک درسی

بیرجند - نبش غفاری ۴۲ )کافی نت آسمان(

آگهی تغییرات شرکت احسان کار بیرجند )سهامی خاص( به شماره ثبت 3544 و شناسه ملی 10360049616 
 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ 1398/09/16 تصمیمات ذیل اتخاذ شد :
 1 - آقای حسین احسان نژاد به شماره ملی0650493362 و خانم زهرا احسان نژاد به شماره ملی0640232027 
و خانم فاطمه کارگر به شماره ملی0651972061 به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب 
گردیدند. 2 - آقای علیرضا مهدوی یکتا به شماره ملی0652507646 به عنوان بازرس اصلی و آقای مهدی بانویی 

به شماره ملی0652376533 به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 
بیرجند )711509(

آگهی تغییرات شرکت ساختمانی و تاسیساتی امید سازان خاور بتن )سهامی خاص( به شماره ثبت 1043 و 
شناسه ملی 10360027805 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398/09/05 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد:1 - آقای مهدی علمی به شماره ملی 5639987601 به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای حسین علمی به 
شماره ملی 5639622939 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و خانم زهرا جمالی به شماره ملی 5639965819 
به سمت عضو اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 2 - آقای محمدرضا علمی به کد ملی 
5639642920 به عنوان مدیرعامل شرکت برای مدت دو سال انتخاب گردید و کلیه اوراق و اسناد تعهد آور 

شرکت از قبیل چک و سفته با امضای محمدرضا علمی )مدیر عامل( و مهر شرکت معتبر خواهد بود.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 
بیرجند )711993(

آگهی تغییرات شرکت تموز افراز پیمایش )سهامی خاص( به شماره ثبت 5649 و شناسه ملی 14007118204 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398/09/18 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1- مرکز اصلی 
شرکت از محل قبلی خراسان جنوبی شهرستان بیرجند به محل جدید سیستان وبلوچستان-  شهرستان 
زاهدان بخش مرکزی- شهرزاهدان - محله بزرگمهر – کوچه بزرگمهر39 )میالن 2( کوچه دانشجو 12 ، پالک 

0 ، طبقه اول کدپستی 9816868515انتقال یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات 
غیرتجاری بیرجند )711991(

آگهی تغییرات شرکت ساختمانی و تاسیساتی امید سازان خاور بتن )سهامی خاص( به شماره ثبت 1043 و 
شناسه ملی 10360027805 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ 1398/09/05 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1- آقای مهدی علمی به شماره ملی 5639987601 و آقای حسین علمی به شماره 
ملی 5639622939 و خانم زهرا جمالی به شماره ملی 5639965819 به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره 
برای مدت دو سال انتخاب شدند. 2- آقای حامد الهی به شماره ملی 0640224199 به عنوان بازرس اصلی و 
آقای رشید رشیدی به شماره ملی 0640047467 به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی 

انتخاب گردیدند. 3- روزنامه کثیراالنتشار آوای خراسان جنوبی جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 
بیرجند )711994(
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حضرت زهرا سالم ا... علیها فرمودند:
من اصعد الى ا... خالص عبادته اهبط ا... عزوجل الیه افضل مصلحته

 کسى که عبادت هاى خالصانه خود را به سوى خدا فرستد، پروردگار بزرگ برترین مصلحت 
را به سویش فرو خواهد فرستاد.
(بحار االنوار ، ج 70، ص 249 )

خروج از برجام تاثیرى
 بر اقتصاد کشور ندارد 

میزان -  شقاقى شهرى کارشناس اقتصادى 
تعهدات  کاهش  پنجم  گام  اعمال  با  گفت: 
رخداد  شاهد  برجام  از  خروج  حتى  و  برجامى 
اساسى و کالن در اقتصاد نخواهیم بود، به دلیل 
اینکه پیش از این همه روزنه ها را بسته بودند 

و روزنه اى نمانده بود که از آنجا ضربه بخوریم.

یارانه نقدى امشب واریز مى شود 

سازمان هدفمندى یارانه ها در گزارشى نوشت: 
یکصد و هفتمین مرحله پرداخت یارانه نقدى 
ساعت 24 پنجشنبه 19 دى به حساب سرپرست 

خانوارها واریز مى شود.

روزهاى خوب بازار
 سرمایه برمى گردد؟ 

به اعتقاد بسیارى از کارشناسان سیاسى، پیش بینى 
مى شود تنش هایى در سطح ترور بامداد جمعه  و 
بمباران موشکى بامداد دیروز تقریباً به پایان رسیده 
و از این پس صرفاً مجادالت کالمى مقامات دو 
کشور در روزهاى آینده را شاهد خواهیم بود. اگر 
این سناریو درست باشد، هفته آینده را مى توان 

هفته بازگشت بازار سرمایه نامید.

نرخ ارز پایین مى آید

همتى رئیس کل بانک مرکزى با بیان اینکه 
این بانک در بازار حضور دارد و اجازه نوسان 
زیاد در بازار را نمى دهد. وى اظهار امیدوارى 
کرد : قیمت ارز بازگردد زیرا به دلیل شوك هاى 

سیاسى باال رفته و ماندگار نیست.

آخرین اطالعیه بانک مرکزى
 درباره «رمز دوم پویا» 

صورت  در  افراد  کرد:  اعالم  مرکزى  بانک 
یا  فعال سازى  خصوص  در  سوال  داشتن 
بانکى،  کارت هاى  پویاى  رمزهاى  از  استفاده 
مشتریان  با  ارتباط  مرکز  تلفن هاى  شماره  با 
زمینه  همین  در  بگیرند.  تماس  خود  بانک 
مرکز تماس کاشف با شماره 91009960 به 
پیشنهادات  دریافت  آماده  صورت شبانه روزى 
نحوه  خصوص  در  هم میهنان  انتقادات  یا  و 
خدمت رسانى بانک ها و موسسات اعتبارى است.

دست سلیمانى را قطع کردید،
 پایتان را قطع مى کنیم 

رئیس جمهور درباره چگونگى انتقام از آمریکا 
گفت: آنها دست سردار سلیمانى عزیز ما را در 
این جنایت قطع کردند؛ انتقامش این است که 

پاى آمریکا را از این منطقه بریده و قطع کنیم.

وزیر دفاع: اقدامات بعدى ایران 
متناسب با رفتار آمریکایى هاست 

امیر حاتمى وزیر دفاع و پشتیبانى نیروهاى مسلح 
درباره حمله موشکى به پایگاه عین االسد گفت: 
اقدامات بعدى جمهورى اسالمى ایران متناسب با 

رفتار آمریکایى هاست و استمرار پیدا خواهد کرد.

رضایى: با انگشت هاى روى
 ماشه اوضاع را رصد مى کنیم 

سرلشکر محسن رضایى درباره ادامه دار بودن 
عملیات انتقام از طرف ایران و محور مقاومت گفت: 
ما منتظر عکس العمل مى مانیم. با آماده باش کامل 
نیروها، با انگشت هایى که روى ماشه است اوضاع 

را رصد مى کنیم.

مصباحى مقدم: فاتحه دوره دوم 
ریاست جمهورى ترامپ خوانده شد 

حجت االسالم غالمرضا مصباحى مقدم گفت: 
آمریکا با این ضربتى که دریافت کرد، دیگر به 
ترامپ و امثال ترامپ اعتماد نخواهد کرد و فاتحه 

دوره دوم ریاست جمهورى ترامپ خوانده شد.

عصائب اهل الحق : پاسخ ما 
به آمریکا کم تر از ایران نیست 

اهل الحق  عصائب  دبیرکل  الخزعلى»  «قیس 
عراق از فرارسیدن نوبت عراقى ها براى پاسخ دادن 

به ترور نایب  رئیس حشد الشعبى خبر داد.

پمپئو در تماس با وزیر خارجه امارات: 
آمریکا به دنبال جنگ نیست 

وزیر  با  نوشت:  خود  توئیتر  در  پمپئو  مایک 
امورخارجه امارات متحده عربى به صورت تلفنى 
گفت وگو کردم. تاکید کردم که آمریکا به دنبال 
جنگ نیست و ما متعهد به کاهش تنش هستیم. 
ما از همکارى امارات و اینکه تهدید ایران را به 

رسمیت مى شناسند،  سپاسگزاریم.

ترامپ اعالم کند که براى رفع 
تحریم هاى ایران آمادگى دارد 

«ریچارد هاس» رئیس اندیشکده «شوراى روابط 
خارجى آمریکا» در پیامى توئیترى درباره حمله 
موشکى بامداد روز چهارشنبه ایران به مواضع 
آمریکایى ها به دونالد ترامپ توصیه کرد، خود را 

براى رفع تحریم هاى ایران آماده کند.

عین االسد چند روز
 زیر نظر نیروهاى سپاه بود؟

عملیات  معاون  نیلفروش  عباس  سردار 
سپاه درباره عملیات انتقام شهید سلیمانى 
و حمله موشکى سپاه به پایگاه عین االسد 
طى  بزرگوار  شهید  خونخواهى  به  گفت: 
بررسى هایى که سپاه به عمل آورد پایگاه 
و  بود  فتنه  چشم  عنوان  به  االسد  عین 
جایى که عملیات هاى تروریستى آمریکا 
در منطقه از آنجا طراحى و اجرا مى شد و 
ترور شهید سلیمانى هم از آنجا طراحى و 
اجرا شده بود، بنابراین تصمیم گرفت این 
اتاق فرمان ترور را فشل کند و فرماندهى 
ببرد. معاون  بین  از  را  استکبار در منطقه 
آنکه  وجود  با  داد:  ادامه  سپاه  عملیات 
در  صد  آمادگى  از  حاکى  ما  اطالعات 
و  منطقه  در  آمریکایى  نیروهاى  صدى 
پایگاه عین االسد بود و همه شواهد اعم 
از سیستم هاى رادراى و سایر تجهیزات 
آمریکایى گواه این ادعا است، آنها به هیچ 
بالستیک  موشک هاى  نتوانستند  عنوان 
و  کنند  منحرف  متر  چند  حتى  را  سپاه 
اصابت  اهداف  به  دقیقا  ما   موشک هاى 
کردند. سردار نیلفروشان عنوان کرد: قبل 
اطالعاتى  اشراف  با  عملیات،  اجراى  از 
نیروهاى  حرکات  و  فعالیت ها  باال،  بسیار 
پایگاه  و  منطقه  در  آمریکا  تروریست 
هوایى عین االسد را دقیقًا بررسى کردیم. 
بیش از دو روز است که عین االسد محل 
دپوى سالح و تجهیزات آمریکایى ها شده 
پایگاه  مهمترین  اهمیت  لحاظ  از  و  بود 
هدایت  و  اداره  در  آمریکایى ها  منطقه اى 
عملیات هاى تروریستى به حساب مى آمد.

موشکى  حمالت  از  پس   - بلومبرگ 
ایران به پایگاه آمریکایى در عراق، یکى 
از مقامات کاخ سفید که خواست نامش 
فاش نشود، گفت: تفکر اولیه این بود که 
حمله موشکى یک اقدام سرسرى از سوى 
ایران بوده که امکان اقدام تالفى جویانه 
بدون مخاطره مواجهه با ضد حمله بالقوه 
آمریکا را براى ایران فراهم مى آورده است.
پیشین  کننده  َجِرت بالنش، هماهنگ 
وزارت امور خارجه آمریکا در تعهدات ایران 
به توافق هسته اى، گفت: «سوال بعدى 

این است که آیا ایاالت متحده به این حمله 
واکنش نشان مى دهد یا واکنشش افراطى 
که  است  این  عمده  باور  بود.»  خواهد 
ایران بزرگ ترین زرادخانه موشک هاى 
بالستیک کوتاه برد در منطقه را دارد و شمار 
زیادى از تاسیسات نظامى و دیپلماتیک 
آمریکایى در منطقه مى توانند اهداف بالقوه 
حمالت تالفى جویانه ایران باشند. پایگاه 
عین االسد نیز یکى از تاسیسات نظامى 
کلیدى ایاالت متحده در عراق به شمار 
مى رود. سپاه پاسداران اعالم کرده عملیات 

«شهید سلیمانى» تازه آعاز شده است و 
حسین سالمى، فرمانده سپاه نیز تهدید 
کرده همه مکان هایى که ایاالت متحده 
از آنها حمایت مى کند را به آتش خواهد 
کشید. با این حال، اظهارات ظریف در این 
زمینه شک و تردیدهایى را درباره احتمال 
حمالت بیشتر تالفى جویانه از سوى ایران 

ایجاد کرده است. 
مرکز  موسس  و  مدیر  بخارى؛  کامران 
سیاست جهانى در واشنگتن، گفت: «ایران 
مجبور بود خیلى سریع کارى انجام دهد. 

ایاالت  بود.»  اقدام کم هزینه  این یک 
به  واکنش  در  که  کرده  اعالم  متحده 
هرگونه حمله نظامى ایران خیلى سریع 
پاسخ خواهد داد و طبق گزارش خدمات 
تحقیقاتى کنگره، اهداف احتمالى ایاالت 
متحده کشتى هاى سپاه پاسداران در خلیج 
فارس، تاسیسات هسته اى، پایگاه هاى 
نظامى، بنادر و تاسیسات نفتى خواهند بود. 
یک گزینه دیگر هم این است که آمریکا 
گروه هاى متحد ایران در منطقه را هدف 

بگیرد.

ایران ترور سردار سلیمانى را تالفى کرد؟

در اولین نگاه تحلیلى به حمله موشکى 
ایران  نکات زیر قابل تامل است:

انتقام  یک  تنها  شد،  انجام  آنچه   -1
نبود، اعالم استراتژى رسمى جمهورى 
بود. مطابق  تهدیدات  برابر  در  اسالمى 
این استراتژى، جمهورى اسالمى ایران 
هرگونه تعرضى را سریع و کوبنده پاسخ 

مى دهد ولو آن که طرف مقابل آمریکا 
باشد و بیم جنگ نیز برود.

عربى  کشور هاى  اوصاف،  این  با   -2
میزبان پایگاه هاى آمریکا، در تعامالت 
و  کنند  نظر  تجدید  باید  ایران  با  خود 
آمریکا  نظامیان  به  مستظهر  چندان 
و  رسما  سپاه  که  آن  خاصه  نباشند 
صراحتا اعالم کرده است هر کشورى 
که مبدا حمله آمریکا به ایران باشد هدف 

حمالت بعدى است.
3- واکنش آمریکایى ها نشان مى دهد که 

آن ها نیز منتظر چنین حمله اى نبودند.
4- ساعاتى بعد از حمالت سپاه به مواضع 
آمریکایى ها در عراق، برخى رسانه هاى 
آمریکایى اعالم کردند که هیچ کدام از 
نیرو هاى آمریکایى در حمالت ایران کشته 

و مجروح نشده اند.
دو حالت متصور است. یا این خبر درست 
است که در این صورت آن ها فقط یک 
خبر صحیح را منتشر کرده اند، یا این 
حالت،  این  در  که  است  نادرست  خبر 
مى توان آن را اقدامى امنیتى دانست که 

پاسخ ندادن احتمالى آمریکا را از حاال 
توجیه مى کند.

6- حمالت به مراکز نظامى آمریکایى ها 
در  آن ها  که  گرفت  صورت  حالى  در 

عالى ترین درجه آماده باش بودند.
افتاده است:  7- ترامپ در قمار خاصى 
خواهد  نامعلومى  عواقب  نظامى،  پاسخ 
داشت خاصه بعد از اعالم عملى استراتژى 
دفاعى ایران، اگر پاسخ ندهد ممکن است 
تندرو هاى  و  جمهوریخواهان  راى  سبد 

آمریکایى را از دست بدهد.

انتقام پس از رستاخیز

مهر- شبکه خبرى سى ان ان پس از 
حمله موشکى ایران به پایگاه هاى آمریکا 
در عراق اذعان کرد: رئیس جمهور آمریکا 

در خاورمیانه شکست خورده است.
به گزارش النشره، شبکه خبرى سى ان 
ان گزارش داد: در تاریخ ثبت خواهد شد 
که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا 
است. خورده  شکست  خاورمیانه  در 
خبرى  شبکه  گزارش،  این  اساس  بر 

مذکور به شکست رئیس جمهور آمریکا 
در خاورمیانه اذعان کرده است.

یک منبع عراقى اعالم کرد: علت اینکه 
ایران پایگاه عین االسد را هدف قرار داد 
به دالیل مختلفى مرتبط است؛ از جمله 
اینکه باند ویژه هواپیما دارد که ویران شده 
است و مفهمومش این است که فقط 
بالگردها مى توانند از این پس در این 

پایگاه بنشینند. 

تاریخ ثبت مى کند؛ ترامپ در خاورمیانه شکست خورد

دنیـاى فرش
 اولین و بزرگترین مرکز فروش انواع 

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

نبش شعبانیه 4
  0935 750 9464 -0915  361 3797

31 17 31 32 - على زارع

فـروش مغـــازه 
ســانـدویچــى 
بـا موقعیت عـالى       

 09155612892
بانوانآقایان ایام هفته

18-2315-20شنبه
18-2215-19یکشنبه 
18-2315-20دوشنبه

----21-19/30  و 23-21/30سه شنبه
----22-19چهارشنبه 
18-2215-19 و 22/30-24پنجشنبه

18-20/3015-19 و 22/30-21جمعه (نیمه بها)

مجموعه ورزشى استخر نیلوفر
 بزرگترین 
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 با مدیریت جدید  شهریار عظیمى

0919   672   3052
niloofarpool
niloofarpool98

استخر دانشگاه آزاد اسالمى

با آوردن این آگهى پرداختى شما درب استخر 8/000 تومان مى باشد
قابل استفاده براى 3 نفر

اولین تولید کننده کیک تصویرى در خراسان جنوبى افتخار دارد بعد از دریافت 
نشان مرغوبیت کاال در بین 10 قناد برتر کشور و دریافت گواهینامه کیفیت   
ایزو  2008_ 9001 مدیریت کیفیت از اتحادیه اروپا با نظر لطف همشهریان 
گرامى همچون سابق در مکان جدید در خدمت شما همشهریان گرامیست 

armaghan.birjand  : اینستاگرام

آدرس جدید:  معلم 22 ، 10 متر داخل کوچه   

09151614661  
 32456494 
  32456498 

به گزارش «انتخاب»؛ ترامپ در مورد حمله انتقامى ایران به پایگاه آمریکا در عراق گفت:
هیچ آمریکایى صدمه ندیده و آسیب حداقلى به پایگاه ما خورده است. او در دیگر 

محور هاى سخنرانى اش به نکات زیر پرداخت؛
”تا زمانیکه رئیس جمهور آمریکا هستم ایران به سالح هسته اى دست پیدا نخواهد 
کرد؛جان هیچ آمریکایى یا عراقى گرفته نشد؛ تحریم هاى جدید قدرتمندى علیه 
ایران اعمال خواهیم کرد؛ برجام در آینده نزدیک تمام مى شود؛ باید با قدرت هاى 
جهانى به دنبال توافق جدیدى به جاى برجام باشیم؛ مردم آمریکا باید عمیقا قدردان 
و شاد باشند هیچ آمریکایى در حمله رژیم ایران آسیب ندید. او همچنین گفت: 

آمریکا براى کسانى که صلح بخواهند آماده صلح است.“

ترامپ:  در حمله ایران، هیچ آمریکایى صدمه ندید
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