
سرمقاله

دوشنبه 21 بهمن1398 * 15 جمادى الثانى 1441 * 10 فوریه 2020    روزنامه صبح استان *سال بیست و سوم* شماره: 4566 

* رجب زاده

5مچ  اندازان استان بر سکوى قهرمانى شرق کشور2دستور استاندار براى راه اندازى 40 غرفه مرزى5دعوت از مردم استان براى خلق حماسه 22 بهمن 

تعبیر  بهمن 
ایستادگی و اقتدار

ان  و  مى شود  تعبیر  فردا حضور 
تنصرا... ینصرکم تفسیر.فردا تقارنى 
زیبا، 22 بهمن امسال را زیباتر و 
باشکوه تر کرده است؛نخستین 22 
بهمن  درگام دوم انقالب اسالمى 
با اربعین علمدار ایران سردار سپهبد 
شهید حاج قاسم سلیمانى. هر چند 
از سوى مراجع ذیصالح مقرر شده 
است که چهلم سردار دل ها دو روز 
بعد برگزار شود اما نمى توان 22 
بهمن امسال را بى تاثیر از شهادت 
سردار سلیمانى ... مشروح در صفحه 2

بسته هشدارهای 
قاضی القضات

برگی از خاطرات انقالبیون بیرجند
سال 55 جرقه هاى انقالب و نداى ملکوتى امام خمینى (ره) براى لبیک و یارى خواستن به گوش مردم خراسان جنوبى 
رسید و به این ترتیب دیگر زور و ظلم هم براى جلوگیرى از خیزش مردم کار ساز نبود. پیام انقالب که برگرفته از مکتب 
عاشورا بود به مردم بیرجند هم رسید و خان و خان بازى خاندان علم نتوانست جلوى پیوستن مردم خراسان جنوبى را به 
موج انقالب بگیرد. بنابراین جوانان و نوجوانان زیادى پاى کار آمدند و انقالبى را به پیروزى رساندند  ... مشروح در صفحه 3

نظرسنجى ها در استان از تصمیم مردم براى
 مشارکت حداکثرى در انتخابات خبر مى دهد

 قانون صریح رصد منابع مالى و نحوه 
هزینه کرد کاندیداها به استان ابالغ شد

دستور قاطع براى برخورد روزانه با تخلفات انتخاباتى 

صفحه 5

برادر ارجمند جناب آقاى کوثرى مقدم
رئیس محترم بانک رفاه کارگران شعبه آزادى بیرجند 

با کمال مسرت، کسب عنوان ریاست برگزیده شعب بانک رفاه کارگران در سطح  کشور
که حاصل تالش هاى ارزشمند،مدیریت شایسته و توانمند جناب عالى در عرصه بانکى مى باشد

را صمیمانه تبریک عرض نموده، سربلندى و توفیق روزافزون شما را از درگاه بلند خالق هستى بخش 
آرزو دارم.

محمدحسن رحیم پناه

آگهـى استخـدام
شرکت قاین طیور، واقع در کیلومتر 10 جاده قاین – بیرجند جهت تکمیل کادر 
توزیع خود یک نفر نیرو با مشخصات ذیل استخدام مى نماید. متقاضیان محترم، 

مدارك الزم شامل مشخصات فردى،  رزومه تحصیلى و شغلى، دوره هاى آموزشى مرتبط ، آدرس و 
تلفن تماس خود را به نشانى اینترنتى qaenteyor@gmail.com  تا تاریخ 98/11/24 ارسال 

نمایند. به مراجعات حضورى پاسخ داده نخواهد شد.

عنوان ردیف
شغل

مدرك 
تحصیلى

شرایط مهارت ها و شرایط الزم
سنى

تعداد

توزیع 1
کننده

دیپلم    
فوق دیپلم 

آشنا به فاکتور نویسى و داراى 
سابقه در توزیع و فروش 
داراى گواهینامه رانندگى 

ساکن شهرستان قاین

 حداقل 
 25

حداکثر 
40

1 نفر آقا

تلفن تماس: 8-32255677 داخلى 451

فراخوان مناقصه عمومى 2098001420000002 همزمان با ارزیابى کیفى 
(فشرده) یک مرحله اى

مناقصه گذار: اداره کل پست استان خراسان جنوبى 
 موضوع مناقصه: واگذارى خدمات عمومى، نظافت، تخلیه، بارگیرى، امور نامه رسانى و رانندگى  
اداره کل پست استان خراسان جنوبى در نظر دارد: مناقصه عمومى همزمان با ارزیابى کیفى (فشرده) 
خدمات انجام امور نظافت تخلیه و بارگیرى و نامه رسانى اداره کل و خدمات انجام امور نظافت و باربرى 
ادارات تابعه سطح استان به شماره 2098001420000002 را در سال 99 مطابق با شرایط عمومى ، 
فنى و طرح قرارداد از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزارى مناقصه 
تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایى پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکى دولت 
(ستاد) به آدرس www.setadiran.ir و مطابق سایر شرایط مندرج در اسناد انجام خواهد شد. الزم 
است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلى، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهى امضاى 
الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه 11/19/ 98 مى باشد.  
1. مهلت دریافت اسناد: از تاریخ اولین روز درج آگهى 98/11/19  لغایت 98/11/26  به مدت 7 روز.
2- مهلت زمانى ارسال تحویل اسناد: از تاریخ 98/11/26 به مدت 14 روز تا پایان وقت ادارى روز 
پنجشنبه  مورخ 98/12/8 مى باشد و به اسناد و مدارکى که بعد از تاریخ فوق و اصل شود هیچگونه ترتیب 
اثرى داده نخواهد شد.  3- زمان بازگشایى پاکت ها (الف، ب، ج): روز یکشنبه مورخ 98/12/11  ساعت 9

4- اطالعات تماس دستگاه مناقصه گذار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و 
ارائه پاکت هاى (الف، ب، ج، د ) : بیرجند - ابتداى خیابان پاسداران - اداره کل پست خراسان جنوبى - 
حراست تلفن: 5- 32236201 - 09153625020 5- (حضور پیشنهاد کنندگان در بازگشایى پاکات 

کمیسیون معامالت اداره کل پست خراسان جنوبىبالمانع است)

چهل روز است که دلتنگى هاى غروب را با بودن 
در کنار مزارش سپرى کردیم

به مناسبت چهلمین روز درگذشت 
همسرى مهربان و برادرى فداکار مرحوم مغفور 

شادروان عارف راج پور
جلسه یادبودى امروز دوشنبه 98/11/21 از ساعت

 15 الى 16 در محل هیئت محترم حسینى برگزار مى گردد
 تشریف فرمایى شما سروران گرامى موجب شادى روح

 آن مرحوم و تسلى خاطر بازماندگان خواهد بود. 
خانواده هاى: راج پور، موسوى نژاد و سایر بستگان

هوالباقـى

به یک نیرو با تجربه کافى جهت انجام امور کارپردازى در یک شرکت ساختمانى
 با وسیله نقلیه نیازمندیم.   09303869817

پدر بزرگوارمان مرحوم محمدحسین صباغ زاده
 و خواهر عزیزمان مرحومه عصمت صباغ زاده

 شرکت نموده و با ابراز همدردى، موجب تسلى خاطرمان شدید صمیمانه تقدیر و سپاسگزارى مى نماییم.

خانواده صباغ زاده

من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق

به حکم ادب و حق شناسى
 در کمال تواضع

 بدین وسیله از یکایک شما سروران،
 دوستان، آشنایان و بستگان

 که در مجالس ترحیم و یادبود 

            آگهـى مزایـده عمـومى
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزى و منابع طبیعى خراسان جنوبى در نظر دارد: حدود 7/5 تن
عناب را از طریق برگزارى مزایده عمومى از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد) با 

شماره فراخوان 1098091730000002به فروش رساند. کلیه مراحل برگزارى مزایده از « دریافت اسناد مزایده، 
ارسال اسناد، پیشنهادات قیمت، بازگشایى پاکات و اعالم برنده» از طریق درگاه سامانه تدارکات دولت (ستاد) 

به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد.
1-شماره فراخوان وتاریخ انتشار آگهى در سامانه : 1098091730000002- روز دوشنبه 98/11/21
12 ساعت   98/12/04 لغایت   98/11/21 سامانه:  از  مزایده  اسناد  دریافت  2-تاریخ 

3-تاریخ بازدید: از 98/11/21 لغایت 98/12/05  ساعت 8 صبح الى 12 ظهر
4-آخرین مهلت ارائه نرخ پیشنهادى و تحویل اسناد: 98/12/05 تا ساعت 12

5-زمان گشایش پیشنهادها : ساعت12 مورخ 98/12/06 اتاق رئیس مرکز  6- مبلغ و نوع تضمین 
شرکت در مزایده: واریز مبلغ 70،000،000 (هفتاد میلیون) ریال به شماره حساب  785796642 به نام مرکز 
تحقیقات کشاورزى، بانک کشاورزى  مى باشد. 7- متقاضیان مى توانند جهت بازدید در ساعات ادارى به غیر از 
تعطیالت رسمى به آدرس:کیلومتر 18 جاده بیرجند -کرمان، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزى مراجعه نمایند 

و در صورت نیاز به اطالعات بیشتر با شماره 05632223004 تماس حاصل فرمایند.

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزى و منابع طبیعى خراسان جنوبى

            آگهـى مزایـده عمـومى

جناب آقاى حاج مهدى سبزه کار               
کسب عنوان 

دومین مدیر مجموعه 
نمونه کشور در بین 

99 مجموعه حج 
سال جارى

حاصل مدیریت فوق العاده ،توانمندى،تالش هاى
در  تان  ارزنده  و همکاران  روزى شما  شبانه 
ایجادبسترى مناسب براى حالوت بیشتر زائران 
العلیان  کاروان هاى تحت پوشش مجموعه 
بالزاى مکه مکرمه است که این افتخار آفرینى را 
خدمت جناب عالى و تیم مدیریتى شما تبریک 
عرض نموده ، توفیق بیشتر شما را در این مسیر 

مقدس از خداوند منان مسئلت داریم

کاروان 39009شهرستان قائن 
سید ابوالفضل یعقوبى

فروشگـاه عصـر جدیـد  (اصـالت)
قیمت هاى باورنکردنى و استثنایى به مناسبت عید نوروز 99

پوشـک کـوکـومى 
دوبل 40000 === 31/500       نرمال 12000 === 7/800 

آدرس: سجادشهر- امامت – جنب آتش نشانى  
نرسیده به خیابان رضوى    تلفن: 09158620103 

شروع تخفیفات افتتاحیه از 5 تا 50 درصد

 

 

 

سردار سلیمانى هم 
مى جنگید هم گفتگو مى کرد  

قالیباف:

صفحه  6

امکان افزایش تاییدصالحیت 
شده ها وجود دارد

کدخدایى:

شوراى نگهبان به دنبال 
کفیل مى گردد و نه وکیل  

حجاریان:

صفحه  6

صفحه  6
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سرمقاله

تعبیر  بهمن
 ایستادگی و اقتدار

*رجب زاده

فردا حضور تعبیر می شود و ان تنصرا... ینصرکم 
تفسیر. فردا تقارنی زیبا، ۲۲ بهمن امسال را زیباتر 
و باشکوه تر کرده است؛ نخستین ۲۲ بهمن در 
گام دوم انقالب اسالمی با اربعین علمدار ایران 
سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی. هر چند 
از سوی مراجع ذیصالح مقرر شده است که 
 چهلم سردار دل ها دو روز بعد برگزار شود اما 
از  تأثیر  بی  را  امسال  بهمن  توان ۲۲  نمی 
فریادهای  دانست.  سلیمانی  سردار  شهادت 
و  آمریکا  بر  مرگ  امتداد  امسال  بهمن   ۲۲
در  مردم  که  است  هایی  اسرائیل  بر  مرگ 
فریاد  یکصدا  سلیمانی  سردار  تشییع  روز 
 می زدند. همان فریادهایی که امام خمینی )ره( 
فرمودند هرچه فریاد دارید بر سر آمریکا بزنید. 
مردم ایران فردا ۲۲ بهمن یک بار دیگر به 
از کیان جمهوری  تا  خیابان ها خواهند آمد 
اسالمی دفاع کنند و به دنیا بگویند که همانند 
۴۱ سال گذشته پشت سر انقالب و رهبرشان 
ایستاده اند. در روزهایی که ایران تحت تحریم 
های ظالمانه آمریکا قرار دارد و در یک سوی 
جنگ اقتصادی در برابر جهان استکبار ایستاده 
است، حضور پرشکوه و پرشور مردم تعابیری 
متفاوت از هر سال خواهد داشت.  تجربه چهار 
دهه گذشته نشان داده است که هر گاه به زعم 
دشمن تهدیدی برای ایران و انقالب اسالمی 
ایجاد شده،  این مردم بودند که تمام قد در صحنه 
حاضر شدند و نقشه های بی پایه و اساس را 
نقش بر آب کردند. از روزهای پر التهاب بهمن 
 ۵۷ تا سال های آغازین جنگ و بهمن های 
های  بهمن    ،  ۶۰ دهه  ترور  و  التهاب  پر 
سازندگی و خدمت رسانی در دهه ۷۰، بهمن 
های کار جهادی در دهه 8۰ و نهایتاً بهمن 
بار  هر  دهه ۹۰ شمسی،  در  قدرت  و  اقتدار 
حضور مردم در صحنه توانست برای سالیان 
سال ایران و انقالب را در برابر استکبار جهانی 
 و محور متخاصم عبری - عربی بیمه کند. 
بهمن  چهل، ۲۲  تجربه  امسال  بهمن   ۲۲
پیش از خود را دارد. تجارب شیرین حضور و 
تلخ دسیسه های دشمن. مردم ایران جنگ، 
دیگر  مشکل  دهها  و  ترور  توطئه،  تحریم، 
را از سر گذرانده اند. این مردم بودند که هر 
گرفتند.   لقب  میدان  پیروز  با حضورشان  بار 
 دولت کوته اندیش ترامپ گمان می کند که 
می تواند با تحریم و ترور یک ملت را به عقب 
براند، اما کور خوانده است. ملت ایران همواره 
در صحنه هستند و امسال ۲۲ بهمن نیز به 
میدان خواهند آمد تا یکصدا بگویند جاویدان 
ایران عزیز ما. مردم ایران اسالمی در چهار دهه 
گذشته به این ایمان قلبی رسیده اند که دست 
خدا با جماعت است پس همواره پشت به پشت 
هم داده اند و در برابر مشکالت همچون کوه 
ایستاده اند. امروز هم باید مشکالت گذشته را 
تجربه در نظر بگیریم برای رسیدن به آینده 
روشن آن هم در کنار هم و به شکل جماعت. 

دوشنبه* 21 بهمن 1398*  شماره 4566 

سفر 35 خبرنگار داخلی و خارجی به استان در اسفند

حسینی- مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گفت: در پی دستور مونسان وزیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری قرار بر معرفی بیشتر 
جاذبه های خراسان جنوبی شد. در همین راستا برای اولین بار حضور 3۵ نفر از عکاسان و خبرنگاران   داخلی و خارجی را به مدت 3 روز در استان در۱3 اسفند 
خواهیم داشت. رمضانی افزود: هماهنگی هایی نیز برای حضور اینفلوئنسرهای اینستاگرامی دنیا در استان در برنامه دومین سفر خود به ایران انجام گرفته است.

برگزاری هشتمین کنفرانس مهندسی معدن  ایران
 در دانشگاه بیرجند

هشتمین  علمی  دبیر   - آبادی  مهدی 
ایران  معدن  مهندسی  کنفرانس 
مهندسی  کنفرانس  هشتمین  گفت: 
تا بهمن   30 تاریخ  از  ایران   معدن 
 یک اسفند در دانشگاه بیرجند برگزار می شود.
هشتمین  خبری  نشست  دیروز  ظهر 
کنفرانس مهندسی معدن ایران در دانشگاه 
بیرجند برگزار شد. دکتر احمد آریافر با 
بیان اینکه خراسان جنوبی ششمین استان 
معدنی کشور است، عنوان کرد: بیش از 48 
نوع ماده معدنی در استان وجود دارد که باید 
با برگزاری رویداد ملی حق استان بیشتر 
اینکه  بیان  با  مورد توجه قرار گیرد. وی 
280 مقاله به دبیرخانه این همایش ارسال 
شده، افزود: آشنایی بخش خصوصی با یافته 
های جدید علمی ، ارتباط موثر بین صنعت 
و دانشگاه و معرفی استان در یک رویداد 
 ملی از اهداف برگزاری این اجالسیه است. 

رشد 2.5 برابری مقاالت ارسالی
این استاد دانشگاه با اشاره به رشد 2.5 
با  مقایسه  در  مقاالت  ارسال  برابری 
کنفرانس قبلی، تصریح کرد: برای اولین 
بار 21 دانشگاه مجری رشته معدن در این 
کنفرانس مشارکت دارند و 75 عضو هیئت 
علمی از دانشگاه های کشور عضو کمیته 
آریافر  شدند.  تعیین  اجالس  این  علمی 
گفت: 270 نفر در این کنفرانس شرکت 
می کنند که از این بین 20 نفر مدیران 
های  شرکت  به  وابسته  مجتمع  شرکت 
تهیه و تولید مواد معدنی ایران، مشاوران 
ایدرو، اعضای هیئت علمی 21 دانشگاه 
وی  هستند.  و...  ایدرو  مشاوران  کشور، 
به ارزیابی مقاالت توسط 3 داور اشاره و 
اضافه کرد: 45 مقاله به صورت سخنرانی،  
214 مقاله به صورت پوستر برای همایش 
پذیرفته شد و 21 مقاله نیز مورد تایید 

دبیرخانه همایش قرار نگرفت . دبیر علمی 
هشتمین همایش ملی معدن ایران عنوان 
کرد: از بین مقاالت دریافتی 100 مقاله در 
ارتباط با فرآوری مواد معدنی، 65 مقاله 
پیرامون  مقاله   60  ، اکتشاف  زمینه  در 
استخراج، 28 مقاله در ارتباط با مکانیک 
محیط  با  ارتباط  در  مقاله  و 22  سنگ 

زیست و ایمنی معادن بوده است.  
انتخاب  در  داور   101 حضور  به  وی 
مقاالت برتر اشاره و اظهار کرد: 35 درصد 
خراسان  به  مربوط  دریافتی  مقاالت  از 
جنوبی است که سه مقاله از اعضای هیئت 
علمی گروه معدن استان و یک مقاله نیز 
از گروه زمین شناسی دانشگاه بیرجند به 
این کنفرانس ارائه شده است. دبیر علمی 
هشتمین کنفرانس مهندسی معدن ایران 
خاطرنشان کرد: برپایی کارگاه آموزشی و 
نمایشگاه از دیگر برنامه های جانبی این 

کنفرانس 2 روزه در استان خواهد بود.
این  اجرایی  دبیر  یوسفی  سعید  دکتر 
همایش نیز در این جلسه با بیان اینکه 
اجالس  این  برگزاری  برای  کمیته  هفت 
تشکیل شده، گفت:  21 غرفه در نمایشگاه 
تدارک دیده شده که 5 شرکت از خارج 
اعالم  نمایشگاه  در  حضور  برای  استان 
آمادگی کردند. وی ادامه داد: ایجاد فضای 
با صاحبان  ارتباط  و  دیدار  برای  مناسب 
صنعت و بیان ایده های معدنی برای اولین 

بار در این همایش انجام می گیرد.

دستور استاندار برای راه اندازی
 40 غرفه مرزی 

گروه خبر- استاندار گفت : قرار است فضاهایی در 
بازارچه ماهیرود ایجاد شود تا مرزنشینان، بازارهای 
خرده فروشی راه اندازی کنند به گفته وی در فاز 
اول ۲۰ غرفه خدماتی ایجاد خواهد شد و اهالی 
درح در اولویت واگذاری ها خواهند بود. معتمدیان در 
مراسم افتتاح پروژه های دهه فجر سربیشه افزود: 
یکی از ظرفیت های مهم بخش درح سربیشه، 
مرز ماهیرود است که با بررسی های انجام شده 
روزانه هزار و ۵۰۰ نیروی کار افغان در این بازارچه 
مشغول هستند اما آمار کارگران ایرانی کمتر از 
۲۰۰ نفر است و طبق دستور صادر شده حداقل 
۵۰ درصد نیروی کار این بازارچه باید از اهالی 
بخش درح باشند. وی ادامه داد:  با توجه شرایط 
خاص منطقه در بخش ایجاد و توسعه پنل های 
خورشیدی اقدام خواهیم کرد که با یارانه دولت این 
طرح در منطقه اجرایی خواهد شد. استاندار در آیین 
بهره برداری از پروژه های گازرسانی به روستاهای 
سربیشه هم گفت: سربیشه یکی از مناطق محروم 
استان بوده و با ورود کمیته امداد  در زمینه توسعه 
زیرساخت ها، اشتغال و توسعه عمرانی سندی را 
تهیه کردیم که تا پنج سال دیگر شاهد حذف 
محرومیت در مناطق مرزی باشیم. در این مراسم 
یک هزار و 8۵8 خانوار ساکن در ۴۴ روستای 
سربیشه با ۲۷۰ میلیارد ریال از نعمت گاز برخوردار 
شدند.  پروژه قطعه چهارم باند دوم سربیشه - درح 
- میل ۷8 هم دراین سفرآغاز شد. برای احداث 
می کند.  هزینه  ریال  میلیارد   ۵۴8 محور  این 
مسیر سربیشه میل ۷8 از محورهای ترانزیتی 
درخواست های  از  آن  بهسازی  و  است  استان 
صادرات  و  واردات  برای  که  است  رانندگانی 
کاال به مرز ماهیرود در سربیشه تردد می کنند.

لزوم تقویت رویکرد اطالعاتی استان 
در مبارزه مواد مخدر 

اینکه  به  توجه  با  استاندارگفت:   خبر-   گروه 
قاچاقچیان بین المللی هستند باید رویکرد اطالعاتی 
در استان تقویت شود. معتمدیان در نشست شورای 
هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان افزود: در حال 
حاضر از طریق مرزها شاهد ورود مواد مخدر به 
استان نیستیم و عمده کشفیات از طریق باندهایی 
است که در مسیر های ترانزیتی کشف می شود.
معاون مقابله با عرضه و امور بین الملل ستاد مبارزه 
با مواد مخدر هم گفت: 83۰ تن انواع مواد مخدر 
از ابتدای سال جاری کشف شده که بیش از ۷۵ 
درصد این کشفیات در شرق کشور بوده است.
اصالنی افزود: بخش مهمی از کشفیات ناشی از 
اشرافیت بر فعالیت باندها و شبکه ها است طوری 

عناصر اصلی دستگیر می شوند. 

بازدید رئیس دانشگاه علوم پزشکی 
از موسسه توابخشی علی اکبر )ع(

کاری - روز گذشته دکتر محمد دهقانی فیروز 
بیرجند  پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس  آبادی 
معاونین و هیئت همراه از موسسه توابخشی 
این  ابتدای  در  کردند.  بازدید  )ع(  اکبر  علی 
بازدید مددجویان موسسه با خواندن سرود به 
مهمانان خوش آمد گفته و استقبال کردند. 
رئیس هیئت مدیره موسسه توانبخشی علی 
اکبر در این بازدید گفت: در این مرکز بیش از 
۴۰۰ مددجو شبانه روزی نگهداری می شوند. 
کریم پور فرد با بیان اینکه یارانه ای که برای 
پرداخت  بهزیستی  سوی  از  مددجویان   این 
می شود  کفاف  حقوق پرسنل را نمیکند وبرای 
تأمین کسری آن وسایر هزینه های جانبی اعم 
از تغذیه اسکان درمان و هزینه های توانبخشی 
به لطف مردم و خیران تکیه داریم که از همه 
مردم حامیان وبازدیدکنندگان تشکر می کنیم. 
وی با اشاره به قدمت این مرکزافزود مددجویان 
نیازمند حمایت و توجه روحی و عاطفی هستند و 
بازدید مسئولین و شهروندان از این موسسه باعث 
مسرت دست اندرکاران و جامعه تحت پوشش 
می شود. همچنین مهمانان از بخش های 
مختلف بازدید مددجویان را مورد تفقد قراردادند 
مشروح بازدید در شماره آینده درج خواهد شد.

عکس : مهدی آبادی

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

 جک پارکینگی ، 
کرکره و سکوریت اتومات 

خیابان شهید رجایی  
نبـش رجایـی 15
09155614880

نشت یابی با 
دستگاه الکترونیک

نشت یابی تاسیسات آب
 و فاضالب ساختمانی با حداقل 

تخریب و خسارت
0۹۳۳5۹۳1۴۳1 - 0۹15۹2۶0105

با خاور مسقف  حمل اثاثیه منزل مداحی
 و کارگر ماهر

  شهـرام  مداحی    3647  363  0915 داخل و خارج شهر   

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

نقد و اقساط

فروش و نصب انواع عایق های رطوبتی 
 ایزوگام شرق و دلیجان

مدیریت : حسن آراسته

۳2۴۳5۶8۶ - 0۹۳۶52۳701۴-0۹1570۶۳220 - خسروی
تشخیص و رفع بو و نم به روش ایزونانو * صد درصد تضمینی

رتر(
     لولـه بازکنـی ) مدرن ب

  شبانه روزی

الستیک اکبری
بلوار مسافر، روبروی ترمینال 

 0۹15۴1۳1۳55
۳2۳۳8۳۴8 

تهیه و توزیع انواع تایرهای ایرانی و خارجی

انواع رنگ داخلی    0۹158۶۳۴۶۹۳

نقاشی ساختمان فرزانگان
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به مرزها و حتی روستاهای استان هم 
پشت  کوچه  تا  لطفا  خداقوت  رفتید 
تشریف  هم  آباد  رحیم  و  استانداری 
بیاورید و اوضاع ما رو هم ببینید شاید 

کسی به فکر ما هم بشود. 
ارسالی به تلگرام آوا 
های  بیماری  گسترش  به  باتوجه 
ویروسی فروختن مواد غذایی و میوه و 
سبزی در مخروبه های جنب مصلی چه 
توجیهی دارد؟ دست های پشت پرده با 

سالمت مردم بازی می کنند.
936...584
فاقد  مهرشهر  اتوبوس  های  ایستگاه 
صندلی و سایه بان می باشد مسئولین 

شهرداری و اتوبوس رانی خداقوت.
915...358
چندین سال است پیگیری می کنیم 
به  انتهای کارگران  از  پلی  بابت زدن 
باالی  حجم  به  توجه  با  مهرشهر، 
بلوار  در  بسیار  تصادفات  و  ترافیک 
شعبانیه و ترمینال و ورودی مهرشهر 
... با این پروژه موافقت نمی کنند چون 
منطقه  که صرف  است  بودجه  حیفه 
مهرشهرشود! کاش منزل خودشان هم 
مهرشهر بود می فهمیدند چقدر برای 

رفت وآمد مردم مشکل دارند.
915...368
از  خدا  به  رو  تو  عزیز  استاندار  جناب 
بخصوص  شهرسازی  و  راه  مدیران 
واحد ماشین آالت یه تقدیری داشته 
باشین دست ماکه به جایی نمی رسه 
شما که قدرت دستتونه اینکار رو بکنین 
چون واقعا خوبن و از اینطور مدیران باید 
تقدیر بشه. تنها راه تشکر ما فقط همین 
روزنامه ست انشاا... همیشه سربلند و 
پیروز باشید. چون سریع و عالی جاده 
سیل برده باالتر از بوشاد رو تیغ زدن 
و راه به اون داغونی رو درست کردن.  
915...943
به  رسیدگی  مسئول  نهاد  کدام  سالم 
ثانیه شماره های چراغ های راهنمایی 
سطح  در  همه  که  است  رانندگی  و 

شهرستان بیرجند کار نمی کنند.
915...510

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

سامانه پیام کوتاه : 3000272424

پیام شما

جشن پیروزی انقالب 
را در ماهیرود بگیرید

سالم به روزنامه آوای خراسان جنوبی و 
همکاران پرتالشش ما آوا را هر روز از 
طریق تلگرام در گروه خانوادگی پخش 
کرده و می خوانیم پیشنهاد می کنم که 
مردم استان بیایند جشن پیروزی انقالب 
را در ماهیرود بگیرند شاید به جرأت 
از انقالب و خاطره خوش  گفت بعد 
اتفاقات  فقط  پیروزی،  روزهای  آن 
یک سال گذشته و توجه استاندار عزیز 
توانسته بود طعم شیرین خدمات نظام و 
انقالب را به ما مردم مرزنشین دوباره 
 بچشاند و من روستایی ماهیرودی را که 
سال های طعم شیرین شهرنشینی را 
چشیده بودم حاضر کند به روستا برگردم  
و  متولی دعوت شود  آوا  روزنامه  اگر 
خبرنگار بفرستد من به عنوان یک عضو 
از روستای ماهیرود  از توابع سربیشه از 
 استاندار و همکاران شان دعوت می کنم

تا بیایند بعد از تصمیمات شان ببینند 
اند کرده  چه  ماهیرود  اقتصاد  با   که 

آقای استاندار خدا شما را برای ما نگه 
دارد که اینقدر برایمان خدمت کردید. 

ش . م  از ماهیرود

پیام رسان های اجتماعی : 09017245463
سامانه پیام کوتاه : 3000272424

 دیدگاه خوانندگان

جشن 22 بهمن در 100 نقطه

هماهنگی  شورای  رئیس  خبر-  گروه 
تبلیغات اسالمی از برگزاری راهپیمایی 
۲۲ بهمن در 100 نقطه استان خبر داد. 
حجت االسالم مالیی بیان کرد: سردار 
رمضان شریف، سخنگوی سپاه پاسداران 
انقالب اسالمی سخنران ویژه مراسم 

راهپیمایی ۲۲ بهمن خواهد بود.

 خبر ویژه

محدودیت های ترافیکی 22 بهمن در بیرجند

گروه خبر- سرهنگ عباسی، رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان گفت : محدودیت های ترافیکی در بیرجند از ساعت 6 صبح تا پایان مراسم و در 
خیابان های شهید قرنی حدفاصل سه راهی 1۷ شهریور تا میدان شهدا،  شهید منتظری حدفاصل سه راهی اسدی تا میدان شهدا،  شهدا حدفاصل 

میدان شهدا تا میدان ابوذر،  طالقانی حدفاصل تقاطع نهضت تا میدان ابوذ  و خیابان مدرس حدفاصل میدان این معبر است.

برگی از خاطرات انقالبیون بیرجند 
بعد  و  قبل  در  بیرجند  مردم  های  رشادت 
به  نیست  پوشیده  کسی  بر  انقالب   از 
گونه ای که خاطرات زیادی در سینه غیور 
مردان نهفته بوده و برای حفظ اقتدار نظام، هر 

روزشان را ۲۲ بهمن 5۷ می دانند.
به گزارش مهر،  سال ها پیش ایران اسالمی 
به دنبال ظلم و فساد طاغوت روزهای تلخی 
را سپری می کرد. روزهایی که با سال ها مبارزه 
مردم علیه نظام استبدادی سرانجام در بهمن 
5۷ نتیجه داد و حکومت اسالمی جایگزین 
اساس  بر  شد.  خودکامه  و  مستبد  رژیمی 
گزارش ها، رژیم پهلوی همانند همه رژیم های 
پیش از خود، رژیمی استبدادی بود که در سال 
1304 شمسی در ایران مستقر شد. رضاشاه 
خود را پادشاه مشروطه خواند و دستاوردهای 
انقالب مشروطه را مورد تعرض قرار داد و 
دوباره بی قانونی را بر ایران حاکم کرد. مشکلی 
که رژیم پهلوی در ایران به وجود آورده بود، 
ایجاد جامعه ای بسته و حکومتی مطلقه بود. 
جامعه ای که در آن مشارکت فکری و عملی 
نبود، آزادی در تمامی ساحت ها معنایی نداشت، 
انتخابات و رقابت در سیاست بازیچه ای بیش 
نبود و جامعه ای که تمام تالش خود را برای 
کنار زدن دین در عرصه اجتماعی گذاشته بود.

اولین جرقه های انقالب در منطقه
سال 55 جرقه های انقالب و ندای ملکوتی 
امام خمینی )ره( برای لبیک و یاری خواستن 
به گوش مردم خراسان جنوبی رسید و به این 
ترتیب دیگر زور و ظلم هم برای جلوگیری از 

خیزش مردم کار ساز نبود.
پیام انقالب که برگرفته از مکتب عاشورا بود 
به مردم بیرجند هم رسید و خان و خان بازی 
خاندان علم نتوانست جلوی پیوستن مردم 
بگیرد.  انقالب  موج  به  را  جنوبی  خراسان 
بنابراین جوانان و نوجوانان زیادی پای کار 
آمدند و انقالبی را به پیروزی رساندند که بعد از 
چهل و یک سال، هنوز آثار و برکات مطلوبش 

به نقاط مختلف جهان می رسد.

انقالب اسالمی در ۲۲ بهمن سال  اگرچه 
5۷ به پیروزی رسید و خیانت ها و فسادهای 
طاغوت رخت بست اما دست درازی دشمن 
جنگ  داشت.  ادامه  انقالب  داشته های  بر 
هشت ساله عراق علیه ایران تنها گوشه ای از 
دشمنی ها بود که خون زیادی از جوانان غیور 
و گهواره نشینان انقالب را نثار کرد. اگرچه 

این جنگ هشت سال به طول انجامید اما با 
فداکاری های رزمندگان باز هم هیچ خدشه ای 
به اقتدار و عزت انقالب و وابستگی مردم وارد 
نشد. امروز بعد از گذشت چهل و یک سال 
از عمر انقالب، هنوز توطئه های استکبار پایان 
نیافته و روز به روز برای بر هم زدن اقتدار، 
استقالل و عزت جمهوری اسالمی حریص تر 
می شود غافل از اینکه هر روز از عمر مردم 
و دشمن  است  بهمن 5۷  ایرانی ۲۲  غیور 

نمی تواند به اهداف شوم خودش برسد.

استفاده از توصیه های مردی فرزانه
 یک رزمنده هشت سال دفاع مقدس و فعال 
انقالبی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به 
عمده فعالیت هایش در قبل از پیروزی انقالب 
اسالمی بیان کرد: قبل از پیروزی انقالب به 
دلیل یک سخنرانی در محفل دعای ندبه مورد 
پیگرد ساواک قرار گرفتم و به زاهدان اعزام 

شدم. عبدا...گرجی با بیان اینکه در آنجا به 
انجام فعالیت های انقالبی افزود: این فعالیت ها 
تا شروع انقالب و حرکت چله های شهدای 
شهرستان های تبریز و مشهد ادامه داشت. وی 
با اشاره به حضور خود در راهپیمایی ها ادامه داد: 
من هم در زاهدان روی ماشین می نشستم و 
شعارها می دادم و گاهی به بیرجند هم می آمدم.

گرجی اظهار کرد: قبل از انقالب حضرت آیت 
ا... خامنه ای در تبریز تبعید بودند و با شهید 
مزاری خدمت ایشان می رفتیم و از توصیه ها 

و راهنمایی هایشان استفاده می کردیم.

هدف، نجات از شّر طاغوت بود
وی که بعد از انقالب در پست های خدمتی 
زیادی مشغول فعالیت بوده است، افزود: بعد 
از پیروزی انقالب در راهپیمایی ها و محافل 
شهدا به طور مستمر شرکت می کردم. این 
رزمنده دفاع مقدس با اشاره به جنگ هشت 
ساله عراق علیه ایران بیان کرد: طی این مدت 
در سه نوبت به جبهه های نبرد اعزام شدم و به 
مدت 10 ماه و نیم در غرب و جنوب حضور 
یافتم. وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه 
فعالیت های شما و دیگر جوانان طی این ایام 
ریشه در چه اصلی داشت که مردم را پای 
کار می آورد، گفت: قبل از انقالب به دلیل 

محدودیت در حسینه بیرجندی های زاهدان و 
یک کتابفروشی در بازار فعالیت می کردم و در 

جلسات بانوان منبر می رفتم.
با شهید  آشنایی  از  بعد  اظهار کرد:  گرجی 
مزاری، برای خدمت به مکتب اسالم و رویایی 
با ظلم فعالیت داشتم.وی با تأکید بر اینکه در 
این برنامه ها سعی داشتیم از شر طاغوت نجات 

پیدا کنیم، ادامه داد: با وجود فشارها و فسادهای 
موجود در آن زمان، بسیاری از افراد انقالبی 
فعالیت های  موجود  شرایط  از  نجات  برای 

عمومی و خصوصی داشتند.

مردم تحمل تحقیر شدن نداشتند
گرجی با اشاره به تحقیر شدن مردم انقالبی 
مردم  اگرچه  کرد:  اظهار  طاغوت  توسط 
مسلمان نماز می خوانند و مساجد باز بود اما 

آزادی که اسالم می خواست، نبود.
این فعال انقالبی ادامه داد: حقارت ها به حدی 
بود که تیمسار ایرانی باید در مقابل گروهبان 
آمریکایی تعظیم می کرد که تحقیر زیادی 
می شدیم. وی ادامه داد: انجام کاپیتوالسیون 
هم تحقیر مملکت بود بنابراین امام )ره( در 
سال 4۲ قیام کردند و با سخنرانی کوبنده ای 
در مدرسه فیضیه این امر را محکوم کردند 
که تبعید شدند. گرجی با بیان اینکه ملت ما 

را متوحش می دانستند و از ما حق توحش 
را  آمریکایی  معلمین  افزود:  می گرفتند، 
می فرستادند تا جوانانی غیر انقالبی تربیت 
شود. این فعال انقالبی با بیان اینکه مردم به 
ویژه جوانان تحمل این حقارت ها را نداشتند 
و دست به مبارزه می زدند، اظهار کرد: عده ای 
که سرسپرده جهان خواران بودند، مرفه بوده 
و عده ای در تنگناها، حقارت و بدبختی قرار 
داشتند. وی ادامه داد: خوشبختانه با هوشیاری 
مردم و رهبری هایی مقتدر، انقالب به پیروزی 
رسید و جمهوری اسالمی در اقتداری وصف 
ناشدنی به جهان معرفی شد. گرجی با بیان 
اینکه دشمن همواره برای رسیدن به رویاهایش 
تالش می کند، بیان کرد: بر ما وظیفه است در 
عصر کنونی با عمل به بیانیه گام دوم انقالب، 

برنامه تاس دشمن را خنثی کنیم.

عزت انقالب، خار چشم دشمن
المرضا ابراهیم زاده از دیگر فعاالن انقالبی و 
رزمندگان هشت سال دفاع مقدس در گفت و 
گو با خبرنگار مهر بیان کرد: قبل از پیروزی 
پخش  اطالعیه  شهر  در  اسالمی،  انقالب 
می کردم. وی با بیان اینکه تمام فعالیت های 
انقالبی به خاطر نظام و مبارزه با فساد انجام 
تحقیرهای  طاغوت  رژیم  افزود:  می شد، 
زیادی را متحمل ملت می کرد و نمی توانستیم 
این حقارت ها را تحمل کنیم. ابراهیم زاده با 
اشاره به جنگ هشت سال دفاع مقدس بیان 
کرد: طی چهار سال حضور در جبهه های 
نبرد، همواره برای حفظ اقتدار نظام تالش 
کردم. وی با بیان اینکه دشمن چشم دیدن 
عزت ایران و انقالب را ندارد، گفت: امروزه 
توطئه های زیادی توسط دشمن علیه ایران 
انجام می شود که با هوشیاری ملتی انقالبی 
خنثی می شود. اگرچه استکبار از سال ها پیش 
به دنبال شکستن سد وحدت مردم ایران، از 
بین بردن استقالل و نابودی انقالب است اما 
با وجود جوانانی انقالبی و ملتی همیشه بیدار، 

همواره رویاهایش کابوس خواهد شد.

پیشنهاد ویژه برای کم هزینه کردن مجالس 
مواد اولیه از شما / پخت از ما     " کیفیت تضمینی"

آماده همکاری با ارگان ها و شرکت ها
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موفقیت و انرژى

واکنش

شما مسئول خودتان هستید

زندگى  شما  خاطر  به  نیست  قرار  هیچکس 
کند. همه  ما افرادى را مى شناسیم که در سنین 
میانسالى، هنوز وابسته و بى هدف اند و به تنهایى 
افراد هنوز  این  از پس زندگى خود برنمى آیند. 
مسئولیت خود را نپذیرفته اند، براى همین دست به 
هیچ کارى نمى زنند. این واقعیت را نمى توان منکر 
شد که زندگى گاهى غیرمنصفانه است و برخى 
از افراد شانس کمترى نسبت به بقیه دارند. اما 
همان اندازه که شانس و سرنوشت واقعیت دارد، به 
همان اندازه هم مسئول زندگى خود هستید و باید 
از تمام توانایى ها و امکانات خود بهترین استفاده را 
بکنید؛ راه دیگرى ندارید!مقصر دانستن دیگران تنها 

نتیجه اى که دارد، تلخى و خشم و ضعف است.

یاد گرفتن مهارت هاى اجتماعى

مى توانید تصور کنید آموختن مهارت هاى اجتماعى 
تا چه اندازه در زندگى هر انسانى الزم و ارزشمند 
است؟ مهارت هاى اجتماعى به کودك تان این 
امکان را مى دهد که از پیرامونش یاد بگیرد و رشد 
کند و در عین حال مسائل اطرافش را تجزیه و 
تحلیل نماید. داشتن روابط اجتماعى به کودك 
یاد مى دهد اعتماد به نفس داشته باشد، مستقل 
باشد، همدلى کند و نظم و انظباط را فرا بگیرد. 
مهارت هاى اجتماعى نه تنها به روابط شخصى 
فرزند شما ارزش و اعتبار مى دهد بلکه اساس یک 
زندگى حرفه اى و کارى موفق را نیز از همین االن 
پایه ریزى مى کند. روابط اجتماعى انسان از همان 
ارتباط اولیه اش با مادر و پدر و خواهر و برادر و 
دوستان و ... شروع مى شود، اما بسیار بسیار فراتر 
از این ها مى رود. روابط اجتماعى کلید درك دنیاى 
اطراف و زندگى روزمره اند. اگر کودك خود را در 
موقعیت هاى جورواجور قرار دهید این امکان را 
برایش فراهم مى کنید که انعطاف پذیرى و سازش 
را یاد بگیرد و خود را با دیگران هماهنگ تر کند. 
پس مهربانى و رفتار هاى شایسته و همدلى را به 
کودك خردسال تان یاد بدهید. مثال او را تشویق 
کنید اسباب بازى هایش را با دوستانش شریک 
شود یا کمکش کنید اهمیت دادن به دیگران و 
گرفتن دست نیازمندان را یاد بگیرد. این رفتار ها 
به کودك تان توانایى درك دیگران را مى دهند 
برایش فراهم مى کنند خصوصیات  و فرصتى 
ارزشمند انسانى را تمرین کند. به فرزندتان یاد 
هیچ  داشتن  نفس  و عزت  باورى  بدهید خود 

منافاتى با تواضع ندارد.

مسمومیت غذایى را جدى بگیرید

توجه داشته باشید که عالئم مسمومیت غذایى 
ممکن است بعد از مدتى ظاهر شوند که این 
مسئله، تعیین علت مسمومیت را دشوار مى کند؛ 
اگر دچار مسمومیت غذایى ناشى از باکترى شده 

باشید، نیاز به مصرف آنتى بیوتیک دارید؛ اما بیشتر 
مسمومیت هاى غذایى نیاز به آنتى بیوتیک ندارند. 
به هنگام مسمومیت، پتاسیم بدن افت مى کند؛ 
به همین دلیل جبران آن با خوردن موز و سیب 

توصیه مى شود. خوردن لیمو هم مفید است.

چربى هاى درست مصرف کنید

مصرف غذاهاى سرشار از چربى غیر اشباع چند 
پیوندى - مانند روغن هاى گیاهى، ماهى چرب، 
دانه ها و مغزهاى خوراکى - ممکن است خطر 
آنها جاى  ابتال به دیابت را به ویژه زمانى که 

را  شده  اشباع  هاى  چربى  یا  ها  کربوهیدرات 
مقدارى  مصرف  دهد.  کاهش  گیرند،  مى 
کربوهیدرات مشکلى ندارد، اما باید از هر چیز 
سفید دور بمانید که همگى مى توانند قند خون 
را افزایش داده و به پیشرفت دیابت کمک کنند.

چگونه زانوهاى خود را تقویت کنیم؟

پیش از ورزش، زانوهاى خود را گرم کنید و دماى 
بدن را افزایش دهید. براى تقویت زانوها مى توانید 
دوچرخه سوارى و پیاده روى را در دستور کار خود 
قرار دهید. از حضور در ورزش هایى که نیازمند 

توقف و شروع ناگهانى، پرش و گردش هستند، 
پرهیز کنید. فعالیت هایى که موجب شکل گیرى 
درد در زانوها مى شوند را کنار بگذارید. انجام 
حرکات یوگا که به تقویت استخوان ها کمک 

مى کنند را مد نظر قرار دهید.

لزوم کاهش مصرف غذاهاى نفاخ

آن چه مى خورید روى دستگاه گوارش شما 
تاثیرگذار است. مصرف مقدار بسیار زیادى از 
غذاهاى نفاخ یکى از مواردى است که شکل 
گیرى سر و صداى معده را به همراه دارد. در 

کلم  مانند  غذایى  مواد  مصرف  راستا،  همین 
کاهش  توانید  مى  را  لوبیا  و  کلم  بروکلى، 
دهید زیرا مى توانند نفاخ باشند. همچنین، اگر 
محصوالت لبنى مشکل آفرین هستند ممکن 

است نیازمند کاهش مصرف آن ها باشید.

سم زدایى لوزالمعده

 لوزالمعده انسولین ترشح مى کند تا سطح قند خون 
را کنترل کند. براى سم زدایى این ارگان مى توانید 
صبحانه تان را با آب لیمو یا آناناس شروع کنید. 
مصرف روزانه  سبزیجات حاوى ویتامین ب مانند 

عدس، مارچوبه و اسفناج را افزایش دهید.
براى سالم تر بودن، سم زدایى کل ارگان هاى 
واقعا  موضوع  ارد.  د  کلیدى  نقش  بدن  درون 
فوق العاده اى که درباره سم زدایى ارگان ها وجود 
دارد ساده بودن آن است. خوردن غذاهاى سالم!

برخى نوشیدنى ها که مى تواند به تسکین معده درد کمک کند عبارتند از:  چاى بابونه ، این چاى 
گزینه اى عالى براى تسکین شرایط معده است. چاى بابونه به کاهش التهاب کمک مى کند و 

همچنین عضالت شکمى را آرام مى سازد و به تسکین درد کمک مى کند.
 چاى زنجبیل، این چاى نیز در آرام ساختن ناراحتى معده موثر عمل مى کند. چاى زنجبیل ترشح 
برخى آنزیم ها که به خنثى سازى اسید معده کمک مى کنند را افزایش مى دهد. شما مى توانید به 

جاى چاى زنجبیل از خود زنجبیل نیز استفاده کنید.
سرکه سیب، نوشیدن سرکه سیب به کاهش گرفتگى هاى شکمى و سوء هاضمه کمک مى کند.

وزارت بهداشت محصوالتى که خود وارد کننده آن را تراریخته عنوان مى کند یا به هر حال مشخص
مى شود که تراریخته است را با یک برچسب مشخص مى کند که خریدار با آگاهى نسبت به این 
موضوع، انتخاب خود را انجام دهد. خریدار مى تواند با دیدن برچسب روى محصول به تراریخته بودن 
یا نبودن آن پى ببرد و گرنه به لحاظ شکل ظاهرى یا طعم و مزه آن نمى توان به تراریخته بودن 
محصول پى برد. محصوالت تراریخته محصوالتى هستند که ژنتیک آنها دستکارى شده تا ژن هاى 

خوب را از محصوالت ارگانیک حفظ کنند

مرکز اطالع رسانى  غذا معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکى

راه شناسایى محصوالت تراریختهنوشیدنى هایى که به تسکین معده درد کمک مى کند

ناباورى ها و تمامى تالش هایى که در  با وجود همه   
از  سطح بین  المللى براى حفظ رژیم شاه و جلوگیرى 
موفقیت امام خمینى به عمل آمد، انقالب اسالمى در 
روز 22 بهمن پیروز گردید. به جز امام خمینى و توده  هاى 
بى شمارى که خارج از تحلیل هاى معمول، به گفته  ها 
و وعده هاى امام باور قلبى داشتند، عموم تحلیل گران 
سیاسى و همه کسانى که در رخدادها و حوادث ایران 
روزهاى  تا  حتى  را  پیروزى  چنین  وقوع  بودند  دخیل 
بود  ناممکن مى دانستند.چنین  واپسین عمر رژیم شاه 

که از صبحدم 22 بهمن 1357 خصومت با نظام نوپاى 
اسالمى در پهنه اى گسترده آغاز شد. جبهه دشمنى ها را 
آمریکا رهبرى مى کرد و دولت انگلیس و برخى دول 
اروپایى دیگر به همراه تمامى رژیم هاى وابسته به غرب 
در آن مشارکت فعال داشتند. امام خمینى با همان منطقى 
که نهضت اسالمى را آغاز کرده بود، در اوج فتنه ها و 

فشارهاى خارجى انقالب را هدایت کرد.
بود،  آن  پایه گذار  و  پرچمدار  خمینى  امام  که  نهضتى 
از چهره اسالم زدوده  توانست در روز 22 بهمن غبار 

و سیماى حقیقى آن را پس از 14 قرن به جهان تشنه 
عدالت بنمایاند. به همین دلیل است که انقالب اسالمى 
ایران در جهان اسالم به عنوان «انقالب امام خمینى» 
شناخته شده است. این حادثه بزرگ قرن از یک سو 
معادالت سیاسى استکبار را در ادامه سیاست سلطه و 
تقسیم استعمارى جهان بر هم زد و از سوى دیگر یکى 
از استوارترین رژیم هاى وابسته را ریشه کن ساخت و در 
کشور ایران با اهمیتى که از نظر استراتژیکى و اقتصادى 

براى قدرت هاى بزرگ جهان داشت.

روز خوب پیروزى
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پاشنه  کفش  نوعی   -1 افقی: 
چهره  ترین  برجسته  از   - دار 
(آیوانهو)  بریتانیا  رمانتیسم  هاي 
بر  مارکی   - ذهنی  ورزش   -2
در  شهرى   - سنگین  خودروي 
استان آذربایجان شرقی 3- ادب- 
تکیه کردن- وبا 4- ترمز کشتی- 
نقش   -5 خمیده  مستقیم- 
بازي  افسوس-  نداي  هنري- 
بازي  آهنگ-   -6 ایرانی  کهن 
 -7 چیز  پرسش-  انگلیسی- 
آفت مزرعه  ناطق-  بازشناسی- 
مهمترین  آیفون-  فارسی   -8
جنجال  و  جار  دوستی-  شرط 
منچستر  سابق  فوتبالیست   -9
هخامنشی-  پادشاه  یونایتد- 
برنامه  در  زبانی   -10 جنبش 
نویسی- وسیله دید بهتر- رشته 
 -11 مصري  کتان  اروپا-  کوه 
روز  نیش-  دندانهاي  آهنگر- 
قبل 12- قایق موتوري- قاصد- 
قایق-  متانت-   -13 مسابقه 
موجود خیالی ترسناك 14- یار 
ویس- قانع- شرع و کیش 15- 

شیرینی محلی گیالن- شیون

هاي  برنامه  از   -1 عمودي: 
سافت  مایکرو  شرکت  معروف 
بازار  به  آن  نسخه 11  اخیراً  که 
آمده 2- ضد شب! - رنگ زرد 
روشن- تصویرگر 3- فکر- نوعی 
دیگ- خون گیري 4- یاقوت- 
مجانی- شمردن- شش 5- باران 
پزشکی  در  اصطالحی  یخی- 
ضمیر   -6 تازه  هاي-  هست 
نصیحت   - سردسته   - بیگانه 
7- کلمه شرط- بوتیمار - حمله 
8- زبان من درآوردي! - ابطال 

پرنده   -9 بردن  پی  کردن- 
استان  در  شهري  خواننده-  اي 
حکم  بلوچستان-  و  سیستان 
پرتاب   - زمین  کمربند   -10
گلوله- زمین آذري 11- نقص- 
سرود- شهري در استان کرمانشاه 
فرانسه-  کج  برج  رشته-   -12
ماهی   -13 شده  برشته  دلیر- 
کوچک- موزیک نظامی- یکی 
دسر  اعتبار-   -14 بقوالت  از 
اثري   -15 عرب  شب  ایرانی- 

از  ویشنفسکی

جدول کلمات

123456789101112131415
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

یاد یاران

(شهید على رحیمى، فردوس): پدر جان از اینکه دو فرزند بزرگ خود را در راه اسالم فدا کردى نگران نباش، زیرا وقتى مقام شما بزرگ خواهد بود که دو فرزند تو شهید شده 
باشند و آن وقت از کسانى خواهید بود که در بهشت جاى دارند و اگر دنیا را ندارید ، آخرت را خواهید داشت .

123456789101112131415
نسوگرفسكلاراكش1
ىرادااورپهكلم2
اىراكىردزارىش3
ىعسمارانمىاى4
شىفخمناقرىمر5
گمناوىكردتور6
اهبراكمتسىرما7
عماوجهلشسلدنا8
ادردهبتاكمدور9
نسمگنزفاىسنر10
اىسردنمشرامو11
هرتىللامانتب12
ىمسومدىشرسداس13
تشادناكىزىربت14
اتمههغالبلاجهن15

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

0915   866   8002 

برگ سبز و سند خودروى سوارى پژو تیپ 405 جى ال 
ایکس به شماره پالك ایران 32 355 د 89 به نام صدیقه 

مصطفائى درمیان به شماره ملى 5239576971 
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.  دى

قو
مف

برگ سبز  و سند خودروى سانتافه به شماره 
پالك ایران 52 888 ج 68 به نام زهرا زارعى 
به شماره ملى 0653277547 مفقود گردیده

دى و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.
قو

مف

نهال عناب و زرشک
09011251205 ـى

شـ
فرو

سمســـارى صــادق
لوازم منزل شما را منصفانه خریداریم.

09151641464 - 09380160779

به یک همکار آقا در فروشگاه لوازم 
خودرو و شراکت در کار نیازمندیم. 

09158254172 یم
ند

ازم
نی

به یک فروشنده آقا با سابقه کار در 
پوشاك آقایان به صورت تمام وقت یا 
نیمه وقت نیازمندیم. 09155622318  یم

ند
ازم

نی

یک شرکت راهسازي جهت تکمیل کادر 
اداري به یک خانم حسابدار با سابقه کاري 

نیازمند است.  
32034137   ساعت تماس: 8 صبح الی 14 یم

ند
ازم

نی

یک شرکت راهسازي جهت تکمیل کادر اداري 
به یک خانم مجرد با مدرك حداقل لیسانس ، 

آشنا به کامپیوتر و داراي سابقه کار مرتبط نیازمند 
است.   32034137   ساعت تماس: 8 صبح الی 14 یم

ند
ازم

نی

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

به تعدادى نیروى ساده (خانم و 
آقا) به صورت تمام وقت جهت 
کار در کارگاه قنادى نیازمندیم. 
09151641404 -32357372

یم
ند

ازم
نی

(سیمان، گچ، پودرسنگ، آهک، آجر تیغه،
 بلوك سقفى، آجر 5 سانت، انواع آجرنما)

  مصالـح ساختمـانى پارسیان 

بیرجند - تقاطع مفتح و سعیدى    09157238001 - دباغى ى
زئ

 ج
ى و

 کل
ـه

ضـ
عر

با خاور مسقف  حمل اثاثیه منزل مداحى
 و کارگر ماهر

  شهـرام  مداحى    3647  363  0915 داخل و خارج شهر   

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

تعمیر یخچال فریزر در منزل     
09153635015 - ناصرى نژاد

تخفیفات استثنایى
 ویژه مجالس و جشن ها

هزینه پذیرایى و ورودى رایگان

�وروز ۹۹  و�ه 

  آدرس :  بیــرجنـــد ، بلــوار محالتـــى ، حــدفاصــل خیابــان سپیــده و توحیــد 

همراه : 09151606836 – 09155616478 

   تلفن پنج رقمى سفارشات : 31550
  با مدیریت کریم زاده  و قاسمى 

آدرس: بلوار شهید محالتى - نبش 22 بهمن
32044400 - 32044113 -09151600158 ابوالفضل خزیمه نژاد

madaen restaurant جهت دریافت اطالعات کلمه رستوران مدائن یا
 را به سامانه 10008590 ارسال کنید. جهت ارتباط بهتر و آسانتر با ما  از طریق

 شماره گیرى #  35555*6655* به صورت کامال رایگان اقدام فرمایید

پیـک رایگان مصرف برنج صد در صد ایرانى
با مـا لذت غذاهـاى ایـرانى را تجربـه کنید

با مدیریت جدید (ابوالفضل خزیمه نژاد) 
و کادر مجرب و کارآزموده مدیریت با 18 سال سابقه کار 
در بهترین رستوران هاى سطح شهر بیرجند
 * برگزارى کلیه مجالس با ظرفیت سالن 450 نفر
 و امکان سرویس دهى در هر مکان که شما صالح بدانید.

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

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 
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دستور قاطع برای برخورد روزانه با تخلفات انتخاباتی

مچ اندازان استان بر سکوی 
قهرمانی شرق کشور

مچ  اندازی  مسابقات  پرونده  فارس- 
بانوان شرق کشور به  میزبانی سیستان 
و بلوچستان بسته شد. در این ماراتن 
منطقه ای تیم مچ اندازی بانوان خراسان 
جنوبی در رده تیمی این مسابقات با 
کسب شش نشان طال در شش وزن 
بر سکوی قهرمانی رقابت ها ایستاد.

ورزشی

* استاندار در سفر به نهبندان با مادر 
شهید سرافراز عبدا... نوری دیدار کرد.

* معاون امداد و نجات هالل احمر از 
برگزاری دوره توان افزایی برای امدادگران 
نهبندان به مناسبت  دهه فجر، خبر داد.
در  گفت:  قاین  دامپزشکی  *رئیس 
پیشگیری از تب مالت، مصرف نکردن 
لبنیات خام و مراقبت در تماس با دام و 

ترشحات آن بسیار حائز اهمیت است.
* عملیات اجرایي پایگاه امداد و نجات 
بین شهري نایبند، با اعتبار430 میلیون 

تومان آغاز شد.
*طی مراسمی ۲۲ کاروان نور شامل 
تجهیزات به کانون های تازه تأسیس 

فرهنگی و هنری استان ارسال شد.
* مدیرکل ثبت احوال استان گفت: 
برای  نفر  و ۸3۶  هزار  تاکنون ۵3۷ 

دریافت ثبت نام کرده اند.
»شمس  نمایش  تمرین  سالن   *
طبسی«  با ظرفیت ۷0 نفر  درطبس 
افتتاح و پردیس سینمای امید این شهر 

کلنگ زنی شد.
* هشتمین جشنواره شعر فجر استان، 

۱4 اسفند در خوسف برگزار می شود.
بین  جشنواره  هفتمین  نمایشگاه   *
المللی عکس خیام در نگارخانه سرو 

بیرجند گشایش یافت.
*فیلم “خوب، بد، جلف ۲” با اکران دیروز 
خود، رکورد تعداد بیننده ها را در ششمین 
دوره جشنواره فیلم فجر استان شکست.
* شمس آبادی، حاجی آبادی، عاملی، 
و  سعیدی  دستگردی،  کیوان زاده، 
شاکری از خراسان جنوبی در نهمین 
ایران  برتر  مرشدان  جشنواره  دوره 
بزرگداشت استادان »نجفی تهرانی و 

حاج ولیان« حضور دارند.

اخبار کوتاه

برنامه گلبانگ ا...اکبر در بیرجند 

تسنیم- حجت االسالم مالیی، رئیس شورای 
گفت:  استان  اسالمی  تبلیغات  هماهنگی 
برنامه گلبانگ ا... اکبر در بیرجند دوشنبه ۲۱ 
بهمن، ساعت ۱9:30در محل آستان مقدس 
امامزادگان باقریه آغاز خواهد شد و همزمان 
با سراسر کشور رأس ساعت ۲۱ همزمان با 
گلبانگ ا... اکبر، نورافشانی انجام خواهد شد.  

انقالب اسالمی ایران معجزه خداوند است

تسنیم- نماینده ولی فقیه در استان انقالب اسالمی را معجزه خداوند دانست و گفت: امروز جهان مانند کف دست بوده و تمام نحله ها، عقاید و اندیشه ها به خوبی دیده و شناخته می شود بنابراین 
انقالب مسیر هدایت در جهان است. حجت االسالم و المسلمین عبادی در جمع طالب حوزه های علمیه بیرجند با بیان اینکه کارشناسان اروپایی معتقدند که اگر اروپا خصمانه با انقالب اسالمی 
برخورد نمی کرد، انقالب می توانست ورشکستگی های فرهنگی اروپا را جبران کند، افزود: اگرچه اروپایی ها با امام )ره( جنگیدند اما زمان رحلت ایشان پرچم سیاه در تمام کشورهای جهان برافراشته شد.

محرومان استان در انتظار 
 کاروان های سالمت

مهر- معاون داوطلبان جمعیت هالل احمر 
استان گفت: از آغاز دهه فجر تاکنون ۱۶0 نفر از 
روستاییان در نقاط محروم استان توسط کاروان 
هاي سالمت اعزام شده خدمات گرفتند. بخشي 
با بیان اینکه تاکنون کاروان هاي سالمت به 
شش روستاي محروم نهبندان، قاین، زیرکوه و 
سرایان اعزام شده اند، گفت: روستاییان در نقاط 
محروم استان پذیرای کاروان های سالمت 

هستند و از خدمات آن ها استقبال می کنند.

سالن ورزشی برای »نوغاب پسکوه«

فارس- عملیات اجرایی سالن ورزشی روستای 
»نوغاب پسکوه« قاین به مساحت 900 مترمربع 
و با اعتبار دومیلیارد تومان با حضور معاون توسعه 
ورزش بانوان وزرات ورزش و جوانان آغاز شد. 
دیروز افتتاح چمن مصنوعی آرین شهر، چمن 
مصنوعی اسفدن و فاز اول پیست موتور سواری 
بیرجند  هم انجام شد. فرهادی زاده ،معاون 
توسعه ورزش بانوان این وزراتخانه  در بازدید 
از هنرستان تربیت بدنی قاین برای اهدای ۸0 
جفت کفش و تجهیزات ورزشی قول مساعد داد.
افتتاح 12 طرح 11.5 میلیاردی فردوس 

سربازی -  ۱۲ طرح مختلف عمرانی، خدماتی 
در  محلی  مسئوالن  حضور  با  کشاورزی  و 
فردوس به بهره برداری رسید. بهره برداری از 
۵۵00 متر مربع آسفالت معابر روستای برون، 
و  تنور  واگذاری  برون،  زنان  تعاونی  صندوق 
 فرهای گازی به روستائیان آبدکیو پتک سفلی ،
روکش آسفالت معابر روستای برون و دو پروژه 
آبخیزداری روستای آبدکی و احیاء و اصالح مراتع 
درسطح ۱00 هکتار از جمله این پروژه ها بود.

ستاد  جلسه  ششمین   - آبادی  محمود 
پیشگیری و رسیدگی به جرائم و تخلفات 
انتخاباتی استان که در واقع آخرین جلسه نیز 
بود، بسته ای از هشدارها برای کاندیداهای 
انتخابات مجلس و البته از وضع قانون جدیدی 
خبر داشت که منابع مالی و نحوه هزینه کرد 
کاندیداها در دوره تبلیغات را رصد می کند.
قانونی که به گفته رئیس کل دادگستری طی 
چند روز گذشته ابالغ شده و باید هر چه سریع 
تر کاندیداها از آن مطلع شوند. حجت االسالم 
حمیدی افزود: هر چند توضیح مشروحی درباره 
این قانون داده نشد، اما از گفته ها چنین بر 
می آید که بر اساس آن قرار است، منابع مالی 
و نحوه هزینه کرد کاندیداها که برای تبلیغ از 

آن استفاده می کنند رصد شود. در این جلسه 
متن این قانون جدید در اختیار خبرنگاران قرار 
نگرفت،اما به درخواست خبرنگار آوا قرار شد 
در اولین فرصت متن این قانون در روزنامه 
منتشر شود.  وی وجود سی عنوان مجرمانه 
برای انتخابات را یادآور شد و تاکید کرد: حتی 
در روز انتخابات که یک روز تعطیل است شعبه 
های دادگستری در استان فعال خواهند بود 
 و به شکایات و تخلفات رسیدگی می کنند .
حجت االسالم حمیدی افزود: تاکنون در بعد 
پیشگیری فعالیت داشتیم اما از روز ۲4 بهمن 
که تبلیغات آزاد می شود تالش و تمرکز ما 
برای جلوگیری از تخلفات خواهد بود. وی با 
اشاره به اینکه استان ما شرایط خوبی را دارد 

گفت: در برخورد با متخلف فرقی نمی کند 
از جانب چه فردی باشد پرونده تشکیل و با 
سرعت رسیدگی خواهد شد. به هیچ وجه 
نباید امکانات دولتی از طریق مدیران در اختیار 
کاندیداها قرار گیرد و اگر از این موضوع آگاه 
صورت  قاطع  برخورد  روز  همان  در  شویم 
خواهد گرفت. معاون ستاد پیشگیری از وقوع 
جرم دادگستری استان نیز از موارد غیر قانونی 
 که کاندیداها باید به آن توجه کنند، گفت. 
حجت االسالم  وحدانی نیا مواردی را که 
در  خود  تبلیغات  بحث  در  باید  کاندیداها 
بنرهای  و  پوسترها  چاپ  حتی  و  مساجد 
تبلیغاتی رعایت کنند را عنوان کرد. وی از 
موارد منع ورود به بحث های انتخاباتی توسط 

امامان جماعت مساجد و نیز محدودیت هایی 
که کاندیداها در مسائل تبلیغی خود در مساجد 

باید رعایت کنند خبر داد. 
 در این جلسه همچنین از رصد کامل فضای 
مجازی توسط نیروهای انتظامی و اطالعاتی 
گزارش هایی مطرح شد. وی درباره یک کانال 
تلگرامی که به بهانه پرداخت پول، عضو گیری 
می کند و به نظر می رسد برای انتخابات 
فعالیت دارد اعالم کرد: این گروه کانالی و 
شماره حساب هایی که در آن وجود داشت 
توسط پلیس فتا رصد شده است. وحدانی نیا 
درباره نتیجه این رصد افزود: هیچ تراکنشی 
در آن شماره حساب ها ثبت نشده است. اما 

موضوع همچنان در دست بررسی است. 

مدیرکل صدا و سیمای استان هم با اشاره 
به نظرسنجی های میدانی انجام شده گفت: 
روند  از  انتخابات  در  مردم  میزان مشارکت 
رو به رشدی برخوردار است.آیینه دار با بیان 
اینکه بسیاری از افراد اخبار و اطالعات در 
ارتباط با انتخابات را از شبکه های اجتماعی 
دریافت می کنند، گفت: با وجود فعالیت های 
تخریبی در فضاهای اجتماعی، مردم توجهی 
به تبلیغات هدفمند دشمنان ندارند و استفاده 
از شبکه های داخلی رو به افزایش است. به 
گفته وی براساس نظرسنجی های انجام شده، 
در استان مردم اعتقاد چندانی به لیست های 
جناحی نامزدها ندارند و بیشتر افراد را براساس 

انتخاب عاقالنه بر می گزینند.

بسته هشدارهای قاضی القضات

تبلیغات  هماهنگی  شورای  خبر-  گروه 
تبریک دهه فجر، در چهل و  با  اسالمی  
انقالب اسالمی و  یکمین سالگرد پیروزی 
درآستانۀ ۲۲ بهمن، با دعوت از مردم استان 
برای شرکت گسترده در راهپیمایی یوم ا... ۲۲ 
بهمن، اطالعیه صادر کرد. در این اطالعیه، 
انقالب اسالمی ایران موهبتی الهی عنوان 
شده که با هدایت های پیامبرگونۀ حضرت 

امام خمینی)ره( و خون پاک هزاران شهید 
گرانقدر به ثمر رسید وعزت، پیشرفت، اقتدار، 
استقالل، آزادی و جمهوری اسالمی  را برای 
مردم ایران به ارمغان آورد و منافع کشورهای 
استعمارگر شرق و غرب را به مخاطره انداخت. 
در بخشی از این اطالعیه، شورای هماهنگی 
تبلیغات اسالمی با بزرگداشت چهل و یکمین 
سالگرد پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی، یاد 

و خاطرۀ شهیدان گرانقدر انقالب اسالمی، 
سپهبد  ویژه  به  مقاومت،  واالمقام  شهدای 
شهید حاج قاسم   سلیمانی،  از تمامی آحاد 
انقالب  به  وفادار  مردم  مختلف  اقشار  و 
اسالمی به منظور حضوری پرشور، گسترده 
و آگاهانه دعوت کرده تا با حضور باشکوه و 
یوم ا... ۲۲  راهپیمایی  در  خود  وحدت بخش 
بهمن که با یاد و خاطره سردار دلها و همرزمان 
شهیدش به نام حماسه حضور، عظمت ملت 
نام گرفته، درگام دوم  و تکریم سردار دلها 
انقالب، برگ زرین دیگری بر صحیفۀ انقالب 
اسالمی افزوده و مشت محکمي بر دهان 
یاوه گویان و استکبار جهاني به سرکردگي 
بزنند.  جهانخوار  آمریکاي  بزرگ  شیطان 

نماینده ولی فقیه در  استان هم در بیانیه ای 
در  حضور  برای  مردم  مختلف  اقشار  از 
راهپیمایی ۲۲ بهمن دعوت کرد. در بخشی 
از بیانیه حجت االسالم و المسلمین عبادی 
ایام  گرامیداشت  با  »اینجانب  است:  آمده 
ا... دهه مبارک فجر، یاد و خاطره شهدای 
رشید  شهید  ویژه  به  و  اسالمی  انقالب 
اسالم سپهبد حاج قاسم سلیمانی و تبریک 
زهرا  فاطمه  حضرت  سعادت  با  والدت 
)س( از عموم مردم شریف استان خراسان 
راهپیمایی  در  که  می کنم  دعوت  جنوبی 
۲۲ بهمن ماه با حضور آگاهانه خود صحنه 
توطئه های  و شکست  امت  تجلی وحدت 
دشمنان و بدخواهان را به نمایش بگذارند.«

استاندار هم در پیامی با تبریک فرا رسیدن 
یوم ا... ۲۲ بهمن و گرامیداشت چهلمین روز 
شهادت سردار سرافراز اسالم سپهبد شهید 
والیتمدار  شریف،  مردم  از  سلیمانی،  قاسم 
و همیشه در صحنه استان خراسان جنوبی 
 ۲۲ راهپیمایی  در  شرکت  با  کردتا  دعوت 
امام  های شهدا،  آرمان  با  دیگر  بار  بهمن، 
راحل و رهبر معظم انقالب اسالمی، تجدید 
میثاق کرده و همصدا با سراسر کشور، این 
اتحاد ملی را به نمایش بگذارند. معتمدیان در 
بخشی از این پیام آورده :» براستی پیروزی 
انقالب اسالمی، فجری بود که دامن افق ها 
را روشن ساخت و پرده های ظلمت شرق و 
غرب را از هم درید و ایران را نورباران کرد.«

سین دهه فجر

گازرساني به 42 روستا و 30 واحد صنعتي نهبندان

دادرس مقدم-  پروژه گازرساني به 4۲ روستاي نهبندان با سرمایه گذاري 49 میلیارد تومان از محل منابع داخلي شرکت 
ملي گاز ایران افتتاح شد. استاندار در این مراسم گفت: با توجه به بهره برداري خط انتقال گاز نهبندان و همچنین شبکه 
داخلي شهر نهبندان در مهرماه سال گذشته ، اجراي ۲۶0 کیلومتر شبکه و نصب ۱0 ایستگاه با هزینه حدود ۵0 میلیارد 

تومان منجر به بهره مندي 4۲ روستا با جمعیت حدود ۲۵00 خانوار شد. 

افتتاح شبکه جمع آوری فاضالب مسکن مهر بیرجند

غالمی-هاشمی مقدم ،مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان ضمن تبریک دهه مبارک فجر، از بهره برداری از اجرای 
شبکه جمع آوری تأسیسات فاضالب شهر بیرجند )مسکن مهر شمال شهر( به طول 9 کیلومتر از محل اعتبارات مسکن 
مهر ملی وزارت نیرو خبر داد و گفت: ۷۲00 نفر جمعیت بهره مند از این پروژه هستند که با اعتباری معادل ۶۵000 میلیون 

ریال به بهره برداری رسیده است. 

جاودان ایران عزیز ما 
دعوت از مردم استان برای خلق حماسه 22 بهمن 

ابتدایـی تا دکتـرا
ketab_Aseman98 @درسی - کمک درسی
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امام رضا علیه  السالم فرمودند:

َمن َجلََس َمجلِسا یُحیی فیِه أمُرنا ، لَم یَُمت قَلبُُه یَوَم تَموُت الُقلُوُب
هر که در مجلسی بنشیند که در آن یاد ما )اهل بیت( زنده می شود ، قلبش، در روزی که قلب ها 

می میرند، نمی میرد.
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تصویب افزایش مستمری مددجویان 
کمیته امداد در کمیسیون تلفیق  

افزایش  تصویب  از  امداد  کمیته  رئیس  مهر- 
۲۰ درصدی مستمری مددجویان در کمیسیون 
تلفیق مجلس خبر داد و گفت: ۱۰ میلیون تومان 
بالعوض و ۴۰ میلیون تومان وام قرض الحسنه 
به مددجویان سیل زده جنوب کشور ارائه می  شود.

نحوه اعتراض 
حذف شدگان مسکن ملی  

میزان- متقاضیان طرح اقدام ملی مسکن که 
پیامکی مبنی بر تکمیل مدارک خود دریافت 
نکردند، می توانند از روز پنجشنبه ۱ اسفندماه 
اعتراض خود را در سامانه ثبت کنند. در همین 
راستا چندی پیش مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن 
گفت: برای این افراد راهکاری در نظر گرفته شده 
که از روز اول تا ۱۰ اسفندماه با مراجعه به سامانه 
tem.mrud.ir و با استفاده از کد رهگیری 
علت رد احراز صالحیت خود را مشاهده کرده و در 
صورت اعتراض آن را در سامانه به ثبت  رسانند.

تعیین تکلیف دستمزد کارگران
 در روز های پایان سال  

 میزان-رئیس کانون عالی انجمن صنفی کارگران 
جلسات  هنگام  دیر  برگزاری  دلیل  به  گفت: 
شورای عالی کار، دستمزد سال آینده کارگران 
می شود. مشخص  سال  پایانی  روز های  در 

یک قدم تا اجرایی شدن
 اخذ مالیات از خانه های خالی  

مالیاتی  امور  سازمان  دانشجو-  خبرگزاری 
کشور مکلف است از سال آینده با همکاری 
واحدهای  کشور،  سراسر  شهرداری های 
از  بیش  شهرهای  سکنه  از  خالی  مسکونی 
کنند.  شناسایی  را  جمعیت  نفر  هزار   ۱۰۰
 نیمی از درآمد مالیاتی حاصل از این طریق نیز 

به حساب شهرداری ها واریز خواهد شد.

بیمه های درمان ، عمر و زندگی
 از مالیات معاف شدند  

 رئیس کل بیمه مرکزی گفت: با مصوبه مجلس، 
دریافت مالیات بر ارزش افزوده از بیمه بخش 

درمان و بیمه های عمر و زندگی منتفی شد.

قالیباف: سردار سلیمانی
 هم می جنگید، هم گفتگو می کرد  

قالیباف گفت : سردار سلیمانی هم شجاعت داشت، 
هم می جنگید و هم گفتگو می کرد، می دانست 
با دشمن در حال گفتگو است؛ سردار سلیمانی به 
مردم اعتماد داشت و مردم را دسته بندی نمی کرد.

شکایت احدیان از منطق
 وحدت جبهه پایداری  

محمدسعید احدیان، مدیرمسئول روزنامه خراسان 
در توئیتر نوشت: ائتالف 9۰ نفر را در یک فرآیند 
مفصل با انتخابات 8 هزار نفره انتخاب کرده 
و قرار است از بین آنها 3۰ نفر انتخاب شود. 
پایداری می گوید، من ۲۲ نفر را خودم انتخاب 
کردم شما انتخاب های مرا در لیست تان بگذارید 
تا برای بقیه با هم صحبت کنیم.منطق وحدت 
پایداری این است: بدهید لیست تان را من ببندم.

کسی حق ندارد رای
 مردم را زینتی بداند  

رای  بگوید  نباید  کسی  گفت:  مازنی  احمد 
مردم زینتی است چرا که رای مردم در تقابل 
با اندیشه کسانی است که به  دنبال مشارکت 
در  را  خود  پیروزی  و  منافع  و  بوده  حداقلی 
مشارکت محدود مردم جست و جو می کنند.

صوفی: ما از معیارهای
 اصالح طلبی عدول کرده بودیم  

علی صوفی گفت: ما از معیارهای اصالح طلبی 
و  بودیم  کرده  عدول  پیشین  انتخابات  دو  در 
نتوانستیم مطالبات مردم را محقق کنیم؛ از این رو 
اعتماد عمومی به اصالح طلبان مخدوش شد. 
اکنون دیگر نمی خواهیم آن تجربه تکرار شود.

آیت ا... مکارم: حضور در راهپیمایی 
۲۲ بهمن وظیفه شرعی است  

آیت ا... مکارم شیرازی گفت: بنده با صراحت 
عرض می کنم که به لحاظ شرعی حضور در 
 راهپیمایی ۲۲ بهمن را شرعا وظیفه می دانم، 
کشور  و  نظام  صورت  این  غیر  در  که  چرا 
دشمن  دیگر  سوی  از  و  شود  می  تضعیف 
امیدوار و باعث فشار و تحریم بیشتر می شود.

شورای نگهبان به دنبال شناسایی 
»کفیل« می گردد و نه »وکیل«  

سعید حجاریان گفت: مالک شورای نگهبان، 
چادر  پوشش  و  دی   9 راهپیمایی  در  حضور 
کیفیت  از  سراغی  اما  است!  نماینده  همسر 
نماینده نمی گیرند. به واقع شورای نگهبان به 
دنبال شناسایی »کفیل« می گردد و نه »وکیل«.

امکان افزایش تاییدصالحیت 
شده ها وجود دارد

سخنگوی شورای نگهبان با بیان اینکه امکان 
افزایش تعداد تایید صالحیت شده ها وجود 
دارد، گفت: برای تایید صالحیت رد شده ها، 
اسناد و اطالعات جدیدتری به دستمان رسید.
کدخدایی اظهار کرد: افرادی می خواهند این 
فضا را مغشوش کرده و حرف هایی بزنند و 
خود را ناجی این قضیه اعالم کنند به نظر 
است  نهفته  آن  پشت  سیاسی  اهداف  من 
که مردم نباید به آن توجه کنند. خوشبختانه 
نسبت  را  نظارت ها  همه  نگهبان  شورای 
مردم  دارد،  می دهد  انجام  که  کارهایی  به 
هم هشیار باشند. وی در بخش دیگری از 
سخنان خود گفت : چرخش مدیریت کشور 
در میان جریانات سیاسی و جناح های مختلف 
و جابه جایی مکرر منتخبان و نمایندگان ملت 
نشان می دهد به رغم تبلیغات دروغ دشمن 
داخل،  در  افراد  برخی  غلط  حاشیه سازی  و 
امر  یک  هیچ وجه  به  ایران  در  انتخابات 
تشریفاتی و نمایشی نیست و شورای نگهبان 
به عنوان داور ملی انتخابات و امانت دار آرای 
مردم، حاضر به معامله حق الناس با فشارهای 
سیاسی یا خوش آمد جناح ها نیست.  انتخابات 
رقابتی با انتخابات سهمیه ای متفاوت است 
و توصیه به سهمیه بندی جناحی داوطلبان، 
در  دخالت  و  انتخابات  مهندسی  به  توصیه 
رأی مردم است که هیچ گاه شورای نگهبان 
درگیر آن نبوده است. وی در پاسخ به شایعه 
خرید صالحیت ها ، گفت: شورای نگهبان در 
بررسی صالحیت ها تنها به ُمّر قانون توجه 
دارد و سهمیه بندی برای جناح های سیاسی 

را فاقد مشروعیت حقوقی و قانونی می داند.  

بیان  با  موسوی الری  عبدالواحد   سید 
عالی  شورای   9۶ سال  اواخر  از  اینکه 
سیاستگذاری جبهه اصالحات حضور در 
انتخابات مجلس را در دستور کار خود قرار 
داد، اظهار کرد: انگیزه باالیی برای حضور 
در انتخابات وجود داشت و در تمام اسناد 
جلسات این موضوع ثبت شده است. با 
طلبان دعوت  اصالح  از  رویکرد  همین 
به ثبت نام شد گرچه با توجه به فضای 
موجود، انگیزه کاندیداتوری تا حدودی میان 
اصالح طلبان از بین رفت. این فعال سیاسی 
اصالح طلب با تاکید بر اینکه راهبرد کلی 
اصالحات، حضور در پای صندوق رای 
به عنوان یک اصل است، تصریح کرد: 
جریان اصالحات در قالب یک جبهه وارد 
عرصه انتخابات شده است و با توجه به این 
ردصالحیت ها به طور طبیعی زمینه لیست 
دادن جبهه ای و ائتالفی برای اصالحات از 

بین رفته اما امکان حضور فردی یا حزبی 
در انتخابات وجود دارد.وی افزود: مخالفتی 
و  احزاب  ناحیه  از  انتخابات  در  باحضور 
چهره های اصالح طلب نشنیده ام. حضور 
ما در انتخابات راهبرد قطعی است اما دادن 
لیست اقتضایی است.موسوی الری درباره 
انتشار لیست های مورد تایید آقایان خاتمی 
و روحانی در فضای مجازی، گفت: آقای 
خاتمی و روحانی از وضعیت موجود گله مند 
هستند از چند ماه پیش آقای خاتمی گفتند 
با توجه به فضایی که می بینم دیگر کسی 
تکرار مرا گوش نمی کند و من نظر نمی 
دهم. قطعاً این لیست های ساختگی جناح 
رقیب است و ربطی به آقای خاتمی ندارد.

هیچ ائتالفی نخواهد شد
موسوی الری تاکید کرد: باور من این 
است هیچ ائتالفی با اصولگرایان انجام 
نخواهد شد و هر حزب اصالح طلبی 

با نام خود یا در کنار نام بعضی دیگر از 
احزاب اصالح طلب در انتخابات شرکت 
خواهد کرد. حتی اگر رای نیاورد حاضر 
نخواهند شد با بیرق اصولگرایان به میدان 
به  آنها چیزی  برای  کار  این  بروند که 

ارمغان نخواهد آورد. 
نمی توانیم تا شب آخر منتظر 

بمانیم و تصمیم نگیریم
به  پاسخ  در  طلب  اصالح  فعال  این 
اینکه آیا به دنبال ارائه راهکاری برای 

استصوابی  نظارت  به  بخشیدن  پایان 
در  موضوع  متاسفانه  گفت:  هستید، 
اختیار ما نیست، گالیه از دستگاه های 
از  است.  موضوع  همین  نظارتی 
می خواهیم  نظارتی  دستگاه های 
گزینش  شاهد  کنند.  عمل  بی طرفانه 
قطره چکانی هستیم و احتمال دارد تا 
شب انتخابات تایید صالحیت ها ادامه 
داشته باشد، ما نمی توانیم تا شب آخر 

منتظر بمانیم و تصمیم نگیریم.

لیست  انتخاباتی خاتمی-روحانی صحت دارد؟!

وانت کیای سفید از جاده خاکی در میانه 
صحرا خارج شد و در نزدیکی لجن زار 
توقف کرد. اندکی بعد یک بارقه نور دیده 
و صدای مهیبی شنیده شد که دلیلش 
شلیک اولین خمپاره ها از خودرو به سمت 
پایگاه نظامی »ِکی- ۱« عراق بود. در 
این حمله ۶ نفر زخمی و یک پیمانکار 
آمریکایی کشته شد. این آغاز زنجیره ای 

از اتفاقات بود که ایاالت متحده و ایران را 
تا آستانه جنگ پیش برد. ایاالت متحده 
گروه شبه نظامی عراقی با روابط نزدیک 
با ایران را در این حمله مقصر دانست و 
5 پایگاه این گروه را بمباران کرد. بعد از 
آن هم عراقی های خشمگین به سفارت 
متحده  ایاالت  کردند.  حمله  آمریکا 
سپس در حمله هوایی سردار حاج قاسم 

ایران،  قدس  نیروی  فرمانده  سلیمانی، 
یک  تالفی  در  هم  ایران  کرد.  ترور  را 
حمله موشکی علیه دو پایگاه عراقی مقر 
نیروهای آمریکایی انجام داد و به اشتباه 
یک فروند هواپیمای مسافربری را هدف 
گرفت که ۱7۶ کشته برجای گذاشت. اما 
اکنون مقامات نظامی و اطالعاتی عراق 
درباره عامل آن حمله اول که آغاز همه 

این اتفاقات بود، ابراز تردید کرده و گفته 
اند بعید است کتائب حزب ا... این حمله را 
انجام داده باشد. مقامات آمریکایی اصرار 
دارند که شواهد محکمی دال بر دست 
داشتن کتائب حزب ا... در این حمله دارند، 
اما مقامات عراقی می گویند شک و تردید 
آنها مبتنی بر تجربه طوالنی در منطقه 
این حمله رخ داده است. ای است که 

احتمال اشتباه آمریکا درباره حمله ای که آن را تا آستانه جنگ با ایران پیش برد

خبرآنالین- در حالی قیمت ارز افزایشی 
اندک و روز به روز ، حتی در محدوده 
کمتر از صد تومان را تجربه کرده است 
که بسیاری از فعاالن بازار معتقدند زمینه 
و  نیست  فراهم  قیمت ها  جهش  برای 
آنچه انتظار می رود ثبات قیمت ارز و 

قابل پیش بینی شدن آن برای آینده ای 
حداقل کوتاه است. فعاالن بازار معتقدند 
انفجار در راه نیست چرا که قیمت ارز 
در بازار قیمتی غیرواقعی نیست و انفجار 
قیمتی زمانی رخ می دهد که نرخ واقعی 
دالر بیشتر از قیمت مبادله آن در بازار 

باشد . برخی دیگر از فعاالن اقتصادی 
نیز بر این باورند که محدوده حرکت دالر 
در کانال سیزده هزار تومان خواهد بود و 
تا پایان سال تغییر چندانی در این بازار 
رخ نخواهد داد. آنچه مستند فعاالن بازار 
در این خصوص است، حضور بازارسازها 

و اجرای سیاست های خاص است. این 
جدید  های  سیاست  دلیل  به  نیز  مهم 

بانک مرکزی است.

دالر با چه قیمتی سال ۹۸ را به پایان می برد؟

بانوانآقایان ایام هفته
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استخر دانشگاه آزاد اسالمی

با آوردن این آگهی پرداختی شما درب استخر ۸/000 تومان می باشد  قابل استفاده برای 3 نفر

طرف قرار داد با تمامی سازمان ها و ارگان ها با 50 درصد تخفیف 
با ارائه کارت شناسایی معتبر

 اولین و بزرگترین مرکز فروش 
انواع فرش های ماشینی 

دست دوم )در حد نو( و انواع 
فرش نو )استوک( 

آدرس: بیرجند ، بلوار شعبانیه  
نبش شعبانیه 4

0915  361 3797
0935 750 9464  

31 17 31 32  علی زارع

دنیـای  فرش

توانبخشی جسمی حرکتی حضرت ابوالفضل )ع(
 جهت تکمیل کادر پرسنلی خود به یک نیروی مجرب با مدرک 
کارشناس پرستاری نیازمند است. جهت کسب اطالعات بیشتر به 
آدرس خیابان مدرس، انتهای بیست متری دوم شرقی، جنب بنگاه 

امالک مرادی مراجعه فرمایید
ـم یا با شماره 32357492 تماس برقرار نمایید.
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آتلیه تخصصی فیلم و عکس تماشا

خیابان پاسداران،جنب اداره پست 
32234501 - 093060۸200۸

پرسنلی،کودک، اسپرت، عروس
فیلمبرداری از مراسم و جشن ها، همایش ها

عکاسی و ادیت توسط کادر خانم

@ studio tamasha


