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* رجب زاده

5درخشش رادیو تئاتر “گروهبان” در جشنواره فجر5آغاز تبلیغات  قانونی انتخاباتی از فردا3رضایت فرمانده سپاه ازتالش برای ثبات قیمت ها در استان

پس از چهل و 
دومین ۲۲ بهمن 

حکومت ها هماره برای دوام و البته 
حفظ قدرت به مردم و همراهی و 
حمایت ملت نیاز داشته اند و دارند. 
جمهوری اسالمی ایران به واسطه 
مردمی بودن انقالب اسالمی، از آن 
مردم است و در حقیقت این مردم 
هستند که دوام و ماندگاری اش 
را تضمین می کنند. حضور مردم 
در جشن های انقالب، راهپیمایی 
های ملی و مذهبی و انتخابات، در 
کشور ما، برداشتی مستقیم از تقویت 
 مشارکت و  ... مشروح در صفحه 2

در نشست با هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی مطرح شد:

رضایت فرمانده سپاه استان از تالش
مسئوالن  و اصناف برای ثبات قیمت ها

فرمانده سپاه انصارالرضا )ع( استان گفت: تالش مسئوالن و همکاری اصناف و تجار برای ثبات قیمت ها 
پس از افزایش قیمت بنزین قابل تقدیر است. سردار علی قاسمی در نشست هیئت نمایندگان اتاق 
بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند که به منظور بررسی مسائل و مشکالت بخش خصوصی 
برگزار شد، افزود: بعد از گرانی سوخت در سال جاری بسیاری از مردم حتی مسئوالن انتظار نداشتند 
قیمت  کاال و خدمات ثابت بماند که اگر این وضعیت ادامه یابد، موفق خواهیم بود.  ... مشروح در صفحه ۳

استاندار خراسان جنوبی با بیان اینکه مسائل مربوط به ایجاد نشاط و شادابی بارها در استان مطرح شده است، اظهار کرد: یکی از نیازهای مردم خراسان جنوبی به ویژه مرکز استان با توجه 
به جمعیت آن، ایجاد تفرجگاه و فضای سبز است هرچند بسترهای بسیار خوبی برای ایجاد تفرجگاه در شهرستان وجود دارد اما بنا به دالیلی تاکنون اجرا نشده است. وی گفت: تاکنون 

بخش های دولتی، خصوصی و سرمایه گذارانی برای ایجاد تفرجگاه در بند دره بیرجند طرح ها و برنامه هایی را ارائه داده اند که به دالیلی به نتیجه نرسیده است. ... مشروح در صفحه ۵

شکوه فجر سلیمانی

طلسم بند دره شکست
با ورود ویژه استاندار و تعیین ضرب االجل چند هفته ای ؛ 

حضور حماسی مردم خراسان جنوبی در راهپیمایی 22 بهمن

طرح فروش پکیج های ایران رادیاتور 
شـروع جشنـواره  زمستـانه

 آدرس: خراسان جنوبی، بیرجند خیابان انقالب، نبش انقالب1                                                                    
09155618398  -05632237077

نقـدواقسـاط

آگهی مزایده عمومی فروش یک دستگاه خودروی سواری به شماره ۱۰۹۸۰۰۴۲۹۰۰۰۰۰۰۲
دادگستری کل استان خراسان جنوبی در نظر دارد: یک دستگاه خودروی سواری مازاد بر نیاز خود را به مشخصات مندرج در سامانه 

تدارکات الکترونیک دولت به شماره فراخوان ۱۰۹۸۰۰۴۲۹۰۰۰۰۰۰۲ را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند.
زمان انتشار در سامانه: ۱۳۹۸/۱۱/۱۹ ساعت ۷/۳۰ 

محل بازدید: استان خراسان جنوبی – شهرستان بیرجند – ابتدای بلوار شهدای عبادی – پارکینگ دادگستری استان
تلفن : ۰۵۶۳۲۳۹۳۳۴۱ 

 مهلت بازدید: از ۱۳۹۸/۱۱/۱۹ لغایت ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ از ساعت ۸ صبح الی ۱۲ 
آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت: ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ ساعت ۱۳/۳۰

 زمان بازگشایی : ۱۳۹۸/۱۲/۱ ساعت ۸ صبح - دادگستری کل استان
 زمان اعالم برنده: ۱۳۹۸/۱۲/۱ ساعت: ۱۰ صبح متقاضیان باید نسبت به ارائه ضمانت نامه بانکی )تضمین شرکت در فرآیند اجرای 
کار( در وجه دادگستری کل استان خراسان جنوبی یا واریز وجه به حساب سپرده دادگستری به شماره ۲۱۷۱۲۹۲۱۹۴۰۰۲ و شماره 
شبای IR۸۰۰۱۷۰۰۰۰۰۰۲۱۷۱۲۹۲۱۹۴۰۰۲ اقدام و در سامانه مذکور بارگذاری نمایند. ضمنا برگزاری کلیه مراحل مزایده شامل 
دریافت اسناد مزایده ، ارسال اسناد ، پیشنهاد قیمت و بازگشایی  پاکات و اعالم برنده صرفا در بستر سامانه تدارکات الکترونیک دولت به 
آدرس www.setadiran.ir می باشد و کلیه هزینه های متعارف نقل و انتقال از قبیل تنظیم سند، تعویض پالک، عوارض شهرداری 

و دارایی به عهده برنده مزایده )خریدار( می باشد.
معاونت مالی، پشتیبانی و عمرانی دادگستری کل استان خراسان جنوبی

اطالعیــه
از آنجا که اتاق اصناف مرکز استان با همکاری سازمان صنعت، 

معدن و تجارت خراسان جنوبی و شرکت نمایشگاه بین المللی در نظر دارد: نمایشگاه 
عرضه مستقیم کاال )فروش بهاره( را از تاریخ ۹۸/۱۲/۱۳ لغایت ۹۸/۱۲/۱۹ در زمینه: 

پوشاک،کیف و کفش، مواد غذایی )برنج، قند، شکر( مواد پروتئینی، مواد شوینده 
و بهداشتی، خشکبار،شیرینی و شکالت، میوه و تره بار و ... برگزار نماید، از کلیه 

تولیدکنندگان و عمده فروشان و نمایندگی های فعال سراسر کشور دعوت می نماید 
در صورت تمایل جهت ثبت نام و شرکت در نمایشگاه و ارائه نمونه کاال به همراه 

قیمت مصرف کننده از تاریخ ۹۸/۱۱/۲۰ لغایت پایان وقت اداری ۹۸/۱۱/۲۶ به اتاق 
اصناف واقع در خیابان طالقانی – انتهای طالقانی ۳- کوچه ۳/۸ مراجعه یا جهت 

کسب اطالعات بیشتر با شماره ۳۲۲۳۲۱۰۸-۰۵۶ تماس حاصل فرمایند.

 رضا علیزاده- رئیس اتاق اصناف مرکز استان خراسان جنوبی

اطالعیــه

مزایده فروش خودرو
اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی در نظر دارد: ۴ دستگاه خودرو مازاد بر نیاز خود را به شرح ذیل و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده با بهره 

گیری از سامانه تدارکات الکترونیک دولت )ستاد( به آدرس WWW.SETADIRAN.IR و شماره فراخوان ۱۰۹۸۰۰۳۳۹۱۰۰۰۰۰۱ به فروش برساند. 
عالقه مندان به شرکت در مزایده می توانند از ساعت ۸ صبح روز چهارشنبه ۹۸/۱۱/۲۳  تا ساعت ۱۲ روز یکشنبه ۱۳۹۸/۱۲/۴ جهت بازدید به واحد نگهبانی 
این اداره کل واقع در خیابان غفاری - انتهای خیابان یاس مراجعه نمایند. مهلت زمانی ارائه پیشنهاد در سامانه مذکور: از ساعت ۹ صبح روز چهارشنبه 

۹۸/۱۱/۲۳ تا ساعت ۱۴:۱۵روز یکشنبه ۹۸/۱۲/۰۴  کمیسیون بازگشایی پیشنهادات: ساعت ۱۰ روز سه شنبه ۹۸/۱۲/۰۶ 

خودروهای قابل فروش
مبلغ سپردهشماره فراخوانمدلشماره خودرورنگ خودروتیپ خودرونوع خودروردیف

15.000.000 ریال58113831098003391000001- الف-11- ایران-12سفیدGTXiپراید1

15.000.000 ریال58213831098003391000001- الف-11- ایران -12سفیدGTXپراید2

25.000.000 ریال42313831098003391000001- الف-12- ایران -12سفیدGLXپژو 3405

25.000.000 ریال36713831098003391000001- الف-11- ایران-54بژ متالیکX7سمند4

اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی

جنـاب آقـای مجتبـی خالصـی
استاد بزرگ تکواندوی استان خراسان جنوبی

با نهایت تألم و تأثر درگذشت مادر بزرگوارتان را خدمت جناب عالی و خانواده محترم تسلیت عرض 
نموده، صبر و شکیبایی برای شما و رحمت الهی برای آن مرحومه از پروردگار طلب می نماییم. 

جمعی از دوستان

جناب آقای معتمدیان استاندار محترم خراسان جنوبی
 جناب آقای ناصری فرماندار محترم شهرستان بیرجند

جناب آقای جاوید شهردار محترم بیرجند و شورای اسالمی شهر 
بخشدار محترم و شورای بخش مرکزی - راهداری شهرستان و استان

 اداره کل میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری استان
بدین وسیله از زحمات و دلسوزی های شما عزیزان

 بابت رسیدگی به مطالبات اهالی و رفع مشکالت منطقه گردشگری بند دره 
و دره میرک

 تشکر و قدردانی می شود، از درگاه ایزد منان دوام عزت و سالمت، 
تداوم حضور و تاثیر شما بزرگواران را مسئلت داریم.

جمعی از اهالی روستاهای دره میرک و سرپل

برادربزرگوار جناب آقای کوثری مقدم
رئیس محترم بانک رفاه کارگران شعبه آزادی بیرجند 
انتخاب و کسب رتبه اول علمی و ریاست برتر در بین شعب بانک 
رفاه کارگران کشور از سوی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران

را که حاصل سال ها تجربه،شایستگی و مدیریت ارزشمند شما در 
عرصه بانکی می باشد .صمیمانه تبریک عرض نموده، سربلندی وتوفیق 
روزافزون جناب عالی را از درگاه بلندیگانه هستی بخش آرزو دارم.

سیـد محمدحسین زینلی
  مدیرعامل شرکت کویرتایر

 

 

 

اگر رژیم گذشته به انتخابات  
آزادتن می داد، انقالب نمی شد  

روحانی:

صفحه  ۶

برای انتخابات ما کار خود را 
کردیم؛اینک نوبت مردم است   

آیت ا... جنتی:

رئیس جمهور آدرس
 اشتباه می دهد  

ذوالنور:

صفحه  ۶

صفحه  ۶

صفحه 5
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سرمقاله

پس از چهل و دومین 
22 بهمن 

*رجب زاده

حکومت ها هماره برای دوام و البته حفظ 
قدرت به مردم و همراهی و حمایت ملت 
اسالمی  جمهوری  دارند.  و  اند  داشته  نیاز 
انقالب  بودن  مردمی  واسطه  به  ایران 
حقیقت  در  و  است  مردم  آن  از  اسالمی، 
این مردم هستند که دوام و ماندگاری اش 
را تضمین می کنند. حضور مردم در جشن 
های انقالب، راهپیمایی های ملی و مذهبی 
و انتخابات، در کشور ما، برداشتی مستقیم از 
تقویت مشارکت و به نوعی حمایت ملت از 
نظام جمهوری اسالمی ایران از ابتدا بوده و 
هست. این صحنه ها همواره زیر ذره بین 
دشمنان و رقبا بوده و با حضور میلیونی مردم 
سنگ  به  تیرشان  رویدادها  این  در  ایران 
خورده است. راهپیمایی 22 بهمن یکی از 
این صحنه های حساس است که ساالنه 
حمایت  مورد  تاکنون  انقالب  ابتدای  از 
صاحبان انقالب اسالمی بوده و روز میعاد 
پیروزی است. طعم شیرین این پیروزی را 
در  ها  نامالیمات  و  مخاطرات  از  بسیاری 
این سال ها  تغییر نداده و مردم همچنان 
به آنچه بر وقوعش باور یافتند و برای قدرت 
گرفتنش تصمیم گرفتند، معتقدانه وفادارند. 
امسال همانگونه که   راهپیمایی 22 بهمن 
بسیاری گفته بودند یک رفراندوم ملی بود. 
حضور پرشور مردم در راهپیمایی 22 بهمن 
تجدید رای آری بود که ۱2 فروردین ۱۳۵۸ 
سرمایه  بودند.  داده  اسالمی  جمهوری  به 
اجتماعی که باید با برنامه ریزی صحیح به 

بهترین نحو از آن استفاده شود.
اما این همه ماجرا نیست و در سوی  دیگر 
داستان هستند کسانی که  نگاهی  مغرضانه 
به عملکرد چهل و یک ساله انقالب اسالمی 
های  شبکه  محتوای  به  نگاهی  دارند. 
اجتماعی نشانگر این مهم است که گروهی 
دوست ندارند باور کنند که مردم همچنان 
پای انقالب شان ایستاده اند. حضور مردم 
در راهپیمایی در حقیقت اتمام حجتی بود با 
کسانی که هنوز در دل هایشان نفاق وجود 
دارد. کسانی که شاید در ظاهر خود را همراه 
انقالب نشان می دهند اما در باطن شان به 
دنبال دلسرد کردن مردم از همراهی با نظام 
شاید  هستند.  اسالمی  جمهوری  مقدس 
باید یک بار دیگر برای آنها این آیه قرآن 
را تکرار کرد که یا ایها الذین اَمنوا اِمنوا. ای 
کسانی که ایمان آورده اید، ایمان بیاورید. 
حقیقت ملت باید پذیرفته شود و البته این 
ملت نیازهایی هم دارد که باید دیده شود. 
نیازهایی که مغرض ها چنگ اهداف شان 
را به آن متصل می کنند و پیش می روند. 
نیاز به صداقت، اعتماد، مسئوالن خداجو و 
خدا ترس، مسئوالن مسئول، این مردم نیاز 
دارند به مراقبت از بیت المال و به پاسداری 
از تالشی که برای پیشرفت و توسعه این 

کشور انجام می دهند. 

چهارشنبه* 23 بهمن 1398*  شماره 4567 

رشد ۱۲ برابری جمعیت در حاجی آباد و امیرآباد نگران کننده است

مهر- معاون عمرانی روستایی بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان گفت: ثبت رشد جمعیت در بیرجند طی 2۰ سال گذشته دو درصد و در روستاهای امیرآباد و حاجی آباد ۱2 درصد 
بوده که نیازمند توجه است.  قاسم تنها،  با بیان اینکه بر اساس برآوردها تا ۱۰ سال آینده جمعیت این روستاها به ۴۰ هزار نفر می رسد، ادامه داد: باید متولیان در راستای کاهش ساخت و 

سازهای غیر مجاز و مهاجرت ها تدبیری بیاندیشند. وی گفت: طی دو سال گذشته بیشتر ساخت و سازهای غیرمجاز روستاهای حاجی آباد و امیرآباد در اراضی ملی بوده است.

سهم  48 میلیاردی شرکت های مستقر در پارک علم و فناوری از  اعتبارات صندوق نو آوری

محمودآبادی- افرادی که در پارک علم و فناوری 
پذیرش می شوند با 110 عنوان حمایتی مواجه 
می شوند. امسال ۵۴ میلیارد تومان اعتبار از محل 
شرکت های  برای  شکوفایی  و  نوآوری  صندوق 
دانش بنیان استان مصوب شده که حدود ۴۸ 
میلیارد تومان آن سهم شرکت های مستقر در 

پارک علم و فناوری است.
جنوبی  خراسان  فناوری  و  علم  پارک  رئیس 
روز دوشنبه در نشست خبری با اشاره به 110 
عنوان حمایتی در پارک علم و فناوری گفت:  
سال گذشته سهم اعتبارات حمایتی پارک علم 
از صندوق نوآوری و شکوفایی 1۳0  و فناوری 
میلیون تومان بود که امسال با رشد بی سابقه ای 
مسئوالن  از  دعوت  آن  حاصل  و  شد  همراه 
است. استان  در  حضور  برای  صندوق   این 

محمد علی ناصری با توجه به اینکه اعتبارات 
و حمایت از شرکت ها بدون سود است، افزود: 
میلیارد  یک  امسال  پارک  هزینه ای  اعتبارات 
شده  پرداخت  که  بوده  تومان  میلیون  و ۸۶0 
خراسان  فناوری  و  علم  پارک  رئیس  است. 
بانک های  محل  از  همچنین  گفت:  جنوبی 
و 100  میلیارد  یک  امسال  نیز  قرارداد  طرف 
میلیون تومان به متقاضیان پرداخت شده است. 
وی ادامه داد: از محل صندوق کارآفرینی امید 
نیز امسال همچون سال گذشته ۲۵0 میلیون 
شده،  پرداخت  متقاضیان  به  تسهیالت  تومان 
عالوه بر این سهم حمایت بنیاد برکت در سال 
ناصری  است.  بوده  تومان  میلیون  جاری ۲۲0 
گفت: باید پارک های علم و فناوری را از ادارات 
پارک های  ماموریت  دولتی جدا کنیم چرا که 
علم و فناوری فراهم سازی بسترهای الزم برای 
است. حوزه  این  در  عالقه مند  افراد   فعالیت 
یک پارک علم و فناوری و چهار مرکز رشد

وی افزود: در حال حاضر در خراسان جنوبی یک 
پارک علم و فناوری و چهار مرکز رشد در شهرستان 
است. فعال   و طبس  فردوس  قاین،   بیرجند، 

رئیس پارک علم و فناوری خراسان جنوبی با 
اشاره به فعالیت 1۴۶ شرکت در پارک علم و 
فناوری استان گفت: این شرکت ها در حوزه های 
کشاورزی، گیاهان دارویی، معدن، گردشگری و 

فناوری اطالعات و ارتباطات فعالیت می کنند.
به گفته وی از مجموع شرکت های دانش بنیان 
و فناور استان ۵۹ شرکت در دوره پیش رشد، 
۶۵ شرکت در دوره رشد و ۲۲ شرکت در دوره 
بر  تاکید  با  ناصری  دارند.  قرار  موسسات  امور 
اینکه ۵۷ شرکت معادل ۳۹ درصد شرکت های 
بنیان و فناور استان در حوزه آی سی  دانش 

تی فعالیت دارند، اعالم کرد: از ابتدای امسال 
با 1۵0 ساعت در  تاکنون ۶۲ کارگاه عمومی 
وی  است.  شده  برگزار  سازی  فرهنگ  حوزه 
توانمندسازی  پارک  هدف  اینکه  به  اشاره  با 
افراد است، افزود: امسال همچنین ۲۴ عنوان 
فناوری  واحدهای  ویژه  با 1۲۶ ساعت  کارگاه 
خراسان  فناوری  و  علم  پارک  شرکت های  و 
جنوبی در حوزه توانمندسازی برگزار شده است. 
جنوبی  خراسان  فناوری  و  علم  پارک  رئیس 
گفت: شرکت های مستقر در اراضی پارک علم 
و فناوری خراسان جنوبی از مزایای ویژه مناطق 

آزاد برخوردار هستند.

میلیون   ۷۶۲ گذشته  سال  کرد:  اضافه  وی   
و ۸۶0  میلیارد  یک  جاری  سال  در  و  تومان 
میلیون تومان حمایت و پرداخت مستقیم به 

فناوران استان انجام شده است.
اشتغالزایی برای 700 نفر

جنوبی  خراسان  فناوری  و  علم  پارک  رئیس 
گفت: سال گذشته برای ۵۶0 نفر اشتغال در 
شرکت های دانش بنیان خراسان جنوبی ایجاد 
این شرکت ها  اشتغال  آمار  نیز  امسال  و  شده 

۷00 نفر بوده است.
رشد اعتبارات هزینه ای

وی با اشاره به رشد اعتبارات هزینه ای پارک علم 
و فناوری خراسان جنوبی در سه سال گذشته 
گفت: این اعتبارات سال ۹۶ مبلغ ۲ میلیارد و 
100 میلیون تومان، سال گذشته سه میلیارد 
و ۵00 میلیون تومان و امسال به ۶ میلیارد و 
۷00 میلیون تومان رسیده است. رئیس پارک 
علم و فناوری خراسان جنوبی اعتبارات تملک 
پارک علم و فناوری را ساالنه حدود ۲ میلیارد 
کامل  طور  به  معموال  که  کرد  اعالم  تومان 
ساختمان  ساخت  صرف  و  یافته  تخصیص 
می شود. استان  فناوری  و  علم  پارک   جدید 
وی ادامه داد: در ساختمان جدید پارک مجوز 

استقرار پنج شرکت اخذ شده و پیشرفت فیزیکی 
آن بیش از ۷۵ درصد است.

فضای الزم برای 30 شرکت دیگر 
وی با اشاره به ضعیف بودن استان در بحث فضای 
استقرار پارک علم و فناوری افزود: حداقل برای ۳0 
 شرکت دیگر در استان فضای مناسب نیاز است.
جنوبی  خراسان  فناوری  و  علم  پارک  رئیس 
سال  در  شرکت   ۵۶ اختراع  ثبت  به  اشاره  با 
و  برند  ثبت  شرکت  پنج  امسال  گفت:   ۹۸
چهار شرکت ثبت طرح صنعتی کرده اند که با 
حمایت پارک علم و فناوری بوده است. وی راه 
اندازی صندوق پژوهش و فناوری در استان را 
یکی از اقدامات امسال پارک علم و فناوری برای 
و  کرد  عنوان  فناوری  توسعه  جدید  بسترهای 
افزود: این صندوق با محور بانک مرکزی در همه 
زمینه ها می تواند فعالیت کند.  ناصری شرکت در 
نمایشگاه ها و برگزاری رویدادهای کارآفرینی را از 
جمله حمایت های پارک علم و فناوری برشمرد و 
افزود: شرکت های تحت حمایت پارک امسال در 
بیش از 10 نمایشگاه شرکت کرده اند و 1۲ رویداد 
کارآفرینی نیز از ابتدای امسال برگزار شده است.

زیرساخت  تامین  برای  خیران  ورود  وی 
دانست  اهمیت  با  را  استقرار شرکت ها  مکان 
نیز  شهرداری ها  و  شهری  مسئوالن  گفت:  و 
در این زمینه می توانند برای استقرار پارک ها 

حمایت هایی را داشته باشند. 
جنوبی  خراسان  فناوری  و  علم  پارک  رئیس 
بحث  در  که  برشمرد  ظرفیتی  دیگر  را  وقف 
دارد  موثری  بسیار  کاربرد  اشتغال  و  فناوری 
و ادامه داد: این قبیل کمک ها اگر جذب شود 
معادل آن می توانیم از کشور اعتبارات گرفته و 
در استان هزینه کنیم. به گفته وی پارک علم 
و فناوری از سال گذشته تاکنون بر روی جذب 
از  تا  است،  کرده  بیشتری  تمرکز  پذیرش  و 
و  پارک  نقش  برای  فرهنگ سازی   این طریق 
توانمند سازی افراد با جدیت بیشتری دنبال شود.

عکس: محمود آبادی
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3۲358۲۲3 - 09151634873   غالمرضا  احمدی  
بلوار شهدای عبادی - میدان ابن حسام- تاالر سی کاج

در خدمت همشهریان گرامی می باشد.

کاربران اینترنت و شهروندان محترم بیرجند  خبرخوش
اینترنت با سرعت نور )20 برابر وضعیت موجود(

با شرایط ذیل در اختیارشما قرار می گیرد
1 – مودم فیبر نوری رایگان و دائم می باشد 2 – قطع اینترنت مطلقا ندارید

3 – دانلود فیلم و تماشای فیلم 20 برابر وضعیت موجود 4 – نویز اینترنت در فیبر نوری ندارید
5 –به جای یک ساله ، ماهیانه پرداخت می کنید )ماهی 35000تومان(

6 – مناطقی که فیبر نوری ندارند با حداقل 10 متقاضی امکانات فراهم می شود
7 – ثبت نام رایگان و تلفنی می باشد، تماس بگیرید 8 – ثبت نام صبح و عصر در پاسداران 

روبروی شعبه تامین اجتماعی  دفتر پیشخوان خدمات دولت پاسداران
مدارک : مالک محل )کپی کارت ملی( ، مستاجران )کپی کارت ملی + تکمیل تعهد نامه + اجاره خط (

سازمان ها و شرکت ها ) اساسنامه + کپی کارت ملی مدیر عامل + تکمیل تعهد نامه (
3۲4۲   3۲4۲ - چمنی 

آگهی مزایده فروش خودرو
دارد:  نظر  در  آباد  شوکت  دهیاری 
دستگاه خودرو  یک  فروش  به  نسبت 
آمیکو )M۶H )۲*۴ اقدام نماید. جهت 
دریافت اطالعات بیشتر حداکثر تا پایان 
روز سه شنبه ۹۸/11/۲۹  اداری   وقت 
تماس   0۹1۲0۴1۵۵1۹ شماره  با 

حاصل نمایید.

  آگهـی مناقصـه        تاریخ انتشار: 98/11/23  
سازمان همیاری شهرداریهای استان خراسان جنوبی در نظر دارد: حمل حدود پانزده میلیون لیتر 
فرآورده نفتگاز خریداری از انبار شرکت پخش فرآورده های نفتی منطقه خراسان جنوبی را برای مدت 

یک سال کامل به شرح ذیل به پیمانکار مورد تایید شرکت پخش فرآورده های نفتی واگذار نماید.
مهلت دریافت اسناد: از روز چهارشنبه ۹۸/11/۲۳ لغایت پایان وقت اداری روز چهارشنبه ۹۸/1۲/11 
محل تحویل اسناد: دبیرخانه سازمان همیاری شهرداریهای خراسان جنوبی  به نشانی بیرجند –  بلوار 

آیت ا... غفاری – خیابان یاس – پالک ۴۵ 
تاریخ و محل بازگشایی: ساعت ۹ صبح روز دوشنبه ۹۸/1۲/1۲ در محل سازمان همیاری شهرداریهای 

استان خراسان جنوبی 
مبلغ شرکت در مناقصه: مبلغ شرکت در مناقصه  ۶00.000.000 ریال به صورت فیش واریزی و یا 
ضمانت نامه بانکی با دوره ۶ ماهه  به حساب شماره 010۵۸0۲۲۸۶00۷ سازمان همیاری شهرداریهای 

استان خراسان جنوبی نزد بانک ملی شعبه طالقانی بیرجند 

شرح خدماتردیف

حمل فرآورده نفتگاز از انبار بیرجند به بازارچه مرزی میل 78 به ازای هر لیتر 1

حمل فرآورده نفتگاز از انبار بیرجند به بازارچه مرزی میل 73 به ازای هر لیتر 2

حمل فرآورده نفتگاز از انبار بیرجند به بازارچه مرزی دوکوهانه به ازای هر لیتر 3

حمل فرآورده نفتگاز از انبار بیرجند به بازارچه مرزی یزدان به ازای هر لیتر 4

مالحظات: 1 کلیه کسورات قانونی بر عهده پیمانکار می باشد. ۲ سازمان در رد یا قبول یک یا کلیه 
پیشنهادات مختار است. ۳ مبالغ اعالمی هر ستون برای هر یک از شرکت کنندگان به صورت جداگانه 

مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

نقشه سیالب برای ۱4 هزار کیلومتر 
رودخانه استان 

تسنیم- ساخت و ساز در حریم رودخانه ها کاری 
مهم است در این راستا برای تهیه نقشه پهنه بندی 
رودخانه  مسیر  کیلومتر  هزار   ۱۴ در  سیالب 
اصلی در خراسان جنوبی در دست اقدام است.  
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان گفت: با 
توجه به گستردگی خراسان جنوبی همچنین با 
توجه به محدودیت های اعتباری نقشه برداری از 
حریم رودخانه ها و تعیین بستر با اولویت مناطق 
پرجمعیت خواهد بود. حسین امامی افزود:بخش 
عمده ای از تلفات ناشی از سیالب های روزهای 
گذشته ناشی از بی توجهی به بستر رودخانه ها 
اینگونه  وقوع  از  می توان  راحتی  به  که  بوده 
مشکالت جلوگیری کرد. وی با اشاره به میزان 
ظرفیت مهار روان آب ها در سطح استان افزود: 
به  آب ها  روان  مهار  ظرفیت  آرام  وضعیت  در 
میزان ۴۵۰ میلیون مترمکعب و در وضعیت بارانی 
ظرفیت مهار به میزان 7۵۰ میلیون مترمکعب 
در سطح استان خواهد بود. امامی با بیان اینکه 
مهم ترین هدف اجرای طرح  این است که در 
بستر و حریم رودخانه ها کاداستر انجام  شود تا افراد 
نتواند برای رودخانه ها سند بزنند گفت: آزادسازی 
بستر و حریم رودخانه ها، مطالعات دقیق میزان 
اهداف  دیگر  از  را  کاربری  تعیین  و  رودخانه ها 
اجرای پروژه پهنه بندی سیالب است. وی ادامه 
داد: با توجه به اقدامات انجام شده طی سال های 
گذشته برای کنترل و جلوگیری از اضافه برداشت 
از چاه های مجاز، میزان برداشت واقعی از چاه های 
کشاورزی از 7۰9 میلیون متر مکعب در سال 92 
و قبل از نصب کنتورهای هوشمند به ۵۱۳ میلیون 

متر مکعب در سال 97 کاهش یافت.

تشکیل کمیته اعتکاف

از  استان  اسالمی  تبلیغات  مدیرکل  مهر- 
تشکیل کمیته ای برای برگزاری مراسم اعتکاف 
خبر داد. حجت االسالم رضایی گفت: باید با رفع 
کاستی های سال های گذشته و برنامه ریزی 
های جامع و مطلوب زمینه حضور هر چه بیشتر 
افراد در این مراسم را فراهم کنیم. وی  اعتکاف 
را پلی برای بندگی دانست و افزود: مشاورین 
مذهبی و طلبه ها باید امسال به صورت فعال تر 
از گذشته وارد میدان شوند و امور محوله را انجام 
دهند. وی خواستار حضور پر رنگ طلبه ها در 
اعتکاف شد و افزود: همچنین مشاورین مذهبی 
وارد  از گذشته  فعال تر  به صورت  امسال  باید 

میدان شوند و امور محوله را انجام دهند.

ارسال ۲6۲5 اثر برای »کویر و زندگی«

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان گفت: 
دبیرخانه اولین جشنواره منطقه ای فیلم کوتاه و 
عکس »کویر و زندگی« 2۶2۵ اثر از ۴۰۸ هنرمند 
عکاس و فیلمساز را دریافت کرد. نبی زاده افزود: 
اولین جشنواره منطقه ای فیلم کوتاه و عکس 
»کویر و زندگی« در گستره  جغرافیایی استان های 
خراسان رضوی، خراسان جنوبی، سمنان، یزد، 
سیستان و بلوچستان، کرمان، اصفهان، قم و تهران 

برگزار می شود.

 واحد خونی  برا ی نیازمندان
 اهدا شد

مهر- معاون داوطلبان جمعیت هالل احمر 
ماندگار،  طرح  اجرای  قالب  در  گفت:  استان 
۱۴۴ واحد خونی توسط داوطلبان هالل احمر 
استان به نیازمندان اهدا شد. بخشی از اجرای 
طرح ماندگار به مناسبت دهه فجر در قاین، 
نهبندان و زیرکوه خبر داد و افزود: در قالب 
اجرای این طرح 2۰۴ نفر برای شرکت در این 
امر خداپسندانه مراجعه داشته اند. وی بیان اینکه 
از این تعداد ۱۴۴ نفر موفق به اهدای خون شده 
اند، اظهار کرد: ۴2 واحد خونی توسط داوطلبان 
در شهرستان قاین، ۵۵ واحد خونی در نهبندان 
و ۴7 واحد خونی هم در زیرکوه اهدا شده است.
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نصب  تابلوی  حذف  برای  نوروز،  از 
مضمون  با  بیرجند  ورودی  در  شده 
مرکز گردشگری بند دره اقدام کنند؟ 
است  ممکن  تابلو  دیدن  با  مسافران 
کنند  ترسیم  خود  ذهن  در  تصویری 
 که در صورت مراجعه با آن چه فکر 

می کردند تفاوت داشته باشد.
یک شهروند
دلیل ایجاد دوربرگردان در فاصله چند 
متری میدان ها که سبب بروز تصادف 
رانندگان  برای  جدی  خطر  ایجاد  و 
مقابل می شود، چیست؟ این در حالی 
اعظم  پیامبر  بولوار  مسیر  که  است 
)ص( از میدان مقابل سراب تا دانشگاه 
آزاد اسالمی، هیچ دوربرگردانی ندارد و 
رانندگان مجبور به طی مسیر طوالنی 
برای رسیدن به مقاصد خود در خیابان 
های مدرس، پاسداران و معلم هستند.
یک شهروند
چند سال از بهسازی میدان امام مرکز 
استان می گذرد اما هیچ نماد مرتبطی 
با امام خمینی )ره( در این میدان دیده 
نمی شود. لطفا کمی سلیقه داشته باشید
یک شهروند
من از اهالی روستای ... هستم چندی 
سازی  ساختمان  با  ارتباط  در  پیش 
برایتان  روستا  هادی  طرح  خالف 
کردید  چاپ  کردید  محبت  و  نوشتم 
شنوایی  گوش  مسئولین  گویا  ولی 
دانیم  نمی  که  آقایی  بخاطر  ندارن 
مسئول  یا  بخشدار  به  وابستگی  چه 
فنی ساختمان بخشداری دارد یا اینکه 
خدای ناکرده هدیه قابل توجه در کار 
را عصبانی  اهالی ده  بوده 50 خانوار 
و حق و حقوقشان را پایمال نموده و 
شش ماه است که درگیر این موضوع 
آیا  نیست.  جوابگو  هیچکس  هستند 
فردا که به رأی این دویست نفر احتیاج 
باشد چطور انتظار دارند مردم در پای 
واقعامسئولی  آیا  شوند  صندوق جمع 
دراین استان نیست که پاسخگو باشدیا 
های  نامه  و  دهیار  حرف  به   الاقل  

بی پاسخ او جواب دهد؟
915...360
پیرو  شهر  شورای  و  شهرداری  از 
چندمین مرحله درخواست شفاهی، کتبی 
وحضوری استدعا داریم به وضعیت محله 
اکبریه در غفاری رسیدگی کنید ضمنا 
اجرای سنگ فرش مدتهاست تعطیل 
شده و قول آن شهرداری درخصوص 
نصب تابلوی نام و نشان برای کوچه ها 

هنوز اجرانشده است.
915...198
باتوجه به عملکرد ضعیف و غیرقابل 
قبول بعضی از مسئولین تصمیم داشتم 
در انتخابات مجلس شرکت نکنم ولی 
چه کنم که تابع امر رهبرعزیز هستیم لذا 
توکل بر خدا رای می دهم اما کاش یکی 
بامنویات حاج قاسم به مجلس میرفت که 

افق آینده مشخص بود. 
915..011
جناب شهردار اگر فرصتی پیدا کردید و از 
گرفتن عوارض کسب کسبه فارغ شدید 
فکری به حال چاله های ایجاد شده بر 
روی آسفالت سطح شهر هم  بفرمایید. 
915...212
در روزنامه سه شنبه نوشته بودید که 
اختالف قیمت خودرو از کارخانه تا بازار 
فالن قیمت است. همه می دانیم که 
پر  تولیدات  این  با  خودروسازان  دست 
عیب و ایراد برای مردم رو شده است؛ 
یک مرد پیدا نمی شود که جلوی این 
همه اجحاف که به مردم می شود را 
گرفته و جلوی سودجویی اینان را بگیرد.  
آخر کجای دنیا مرسوم است که با یک 
ساعت باز کردن سایت این همه دالل 
و سودجو که دستشان با خودروسازان در 
یک جیب است ثبت نام خودرو داشته 
باشند مراجع نظارتی چه کار می کنند تا 

کی مردم باید تاوان دهند.
915...965
به  نسبت  لطفا  شهردار  جناب  سالم 
احداث  فلکه  المان  نصب  و  تکمیل 
شده در امتداد میدان نماز در معصومیه 
بابت  هم  فلکه  این  یا  نمایید  اقدام 
اضافه بودن بلوکه ها احداث شده که 
هیچگونه روشنایی و زیبایی ندارد و یا 
 اینکه هزینه ها کال جهت منطقه های
اعیان نشین شهر مصرف میشه، بابت 
انجام  کاری  که  آپارتمان های سایت 
نشد خدا کنه بخاطر نماز جمعه و مصلی 
این کار تا قبل از پایان سال انجام بشه 
ممنون میشیم اگر به اهالی سایت اداری 
هم مقداری اهمیت بدین در این قسمت 

شهر هم زندگی جاریه.
915...263
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پیام شما

نماینده ای می خواهیم 
که حداقل نصف استاندار

برای مردم کار کند

سالم اول از همه یک نقد به روزنامه 
در  را  مطلبی  هیچ  که  خودتان 
 خصوص معیارهای یک نماینده منتشر 
نمی کند و به جای تنویر افکار عمومی 
به انتشار اخبار چسبیده است رسانه های 
سیاسی که ماشاا... تعدادشان کم هم 
نیست در استان فقط دارند کار انتخاباتی 
می کنند و رسانه ای که مورد اعتماد 
مردم است قربانش بروم ... . از اینها که 
بگذریم و تعارفات معمول مثل اینکه 
و  است  گذاری  قانون  نماینده  کار   «
به مسائل اجرایی کاری ندارد و ...« به 
نظر من حاال که استان ما شخصیتی 
مثل مهندس معتمدیان را تجربه کرد 
 که نه تنها در دوره ای که با ذره بین 
نمی توان بودجه در مملکت پیدا کرد دارد 
اینهمه بودجه را با هزار ترفند به استان 
 سرازیر می کند، بلکه با همین مبالغ 
آن  از  هم  برابری  چند  برداری  بهره 
را  توقعاتمان  باید  دهد  می  انجام 
 تنظیم کنیم. حاال همه فهمیدیم که 
از  کمتر  به  نباید  دیگر  و  شود  می 
معتمدیان ها راضی شویم. ما مردم جز 
این که بخاطر خدمات این استاندار باید 
قدردانش باشیم باید بخاطر ایجاد یک 
استاندارد  مدیریتی و تراز اندازه گیری 
خدمات هم از او تشکر کنیم چرا که در 
آینده ای که انشا ا... هیچ وقت نرسد 
او  رفت خدمات  استان هم  از  او  اگر 
انتظارات مردم را باال برده و به راحتی 
عملکردها قابل مقایسه و تشخیص 
می شود. حاال هم از هم استانی هایم 
2 تا خواهش دارم اول اینکه حتما در 
 انتخابات شرکت کنند و در سرنوشت
اینکه  دوم  و  باشیم  سهیم  خودمان 
در معیارهای انتخاب خود به کمتر از 
که  چرا  نشوید  راضی  ها  معتمدیان 
چون  هایی  مولفه  از  ها  معتمدیان 
تعامالت فرا استانی، پشتکار زیاد، مردمی 
بودن، خستگی ناپذیر بودن و جهادی 
عمل کردن و از همه مهمتر دغدغه مند 
بودن برخوردارند که نیاز یک نماینده 
موفق است امیدوارم چهار نماینده ای 
که به انتخابمان به مجلس خواهند رفت 
توانایی کار کردن به اندازه نصف خدمات 
این آقای استاندار را داشته باشند.  به امید 
خدا برای انتخاباتی با شکوه و انتخاب 

نمایندگانی توانمند.
ع . ح  از خوسف
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 دیدگاه خوانندگان

دغدغه دستگاه قضا 
درباره مهاجرت ها 

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری 
مهاجرت  زمینه  در  استان  این  گفت: 
روستاییان به شهر و خالی شدن روستاها 
بوده که  اول کشور  استان  جزو هفت 
و  است  ویژه  اقداماتی  انجام  نیازمند 
دستگاه های اجرایی در راستای کاهش 
این روند باید اقداماتی انجام دهند. به 
وحدانی  حجت االسالم  مهر،  گزارش 
و  بینی  پیش  کارگروه  نشست  در  نیا 
پیشگیری از گسترش بافت های ناکارآمد 
افزود:  شهری  بازآفرینی  استانی  ستاد 
مماشات دستگاه های خدمت رسان در 
بافت های ناکارآمد باعث افزایش حاشیه 
نشینی و گسترش بافت ها می شود.  وی 
با اشاره به وضعیت مهاجرت روستاییان به 
شهرها تاکید کرد که باید اقداماتی موثر 
برای کنترل این وضعیت انجا م شود. 
این در حالیست که  برنامه های استاندار 
در یکسال گذشته تاثیر مثبتی بر کاهش 
مهاجرت از روستاها به شهر داشته و این 
اقدامات موثر و برنامه های هدفمند ربا 
یایجاد اشتغال و ساخت  ده هزار واحد 
مهاجرت  پدیده  توانسته  مسکونی 
معکوس به استان را هم رونق بخشد. 
برنامه ریزی ها برای اشتغال می تواند 
در صورت عملیاتی شدن ،می تواند رونق 
زندگی را به روستا بازگرداند. اجرای طرح 
حمایتی گلخانه ها د راستان از ابتکارت 

استاندار برای تحقق این هدف است.

 خبر ویژه

افتتاح تقاطع غیر همسطح سردار سلیمانی در بیرجند 

 ایرنا - تقاطع غیر همسطح غربی شهر بیرجند و محور سرایان در چهل و یکمین سالروز پیروزی انقالب اسالمی به نام سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی به بهره برداری رسید.این تقاطع غیر همسطح در کمربندی غربی بیرجند 
به مناسبت چهلمین روز شهادت سردار دل ها، تقاطع شهید سلیمانی نام گرفت. استاندار در آیین افتتاح این طرح عمرانی گفت: از مجموع ۷6 نقطه حادثه خیز شناسایی شده در محورهای استان 21 مورد رفع مشکل شده و تالش می کنیم 

در 55 نقطه باقی مانده نیز به زودی رفع نقص صورت گیرد. معتمدیان افزود: پروژه تقاطع غیر همسطح غربی بیرجند یکی از این نقاط حادثه خیز بود که به همت اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصالح 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

۰۹۱۵۶۶۵۱۸۸۵ظرفیت پخت از ۵۰ تا ۱۰۰۰ پرس 

آگهی مزایده
بدینوسیله به اطالع کلیه متقاضیان می رساند: فروشگاه در حال تصفیه وحدت پرسنل 
نیروی انتظامی در نظر دارد تعداد ۲۰ قلم کاالی مازاد خود را شامل یخچال ویترینی، 
 فریزر، گاو صندوق،  میز و صندلی و غیره را به صورت مزایده و یکجا به فروش برساند .

از کلیه متقاضیان محترم درخواست می گردد به محل ساختمان فروشگاه واقع در 
خیابان پاسداران، نبش پاسداران ۱۴ در تاریخ های ۹۸/۱۱/۲۶ و ۹۸/۱۱/۲۷ مراجعه و 
ضمن بازدید از وسایل، پیشنهادات خود را به صورت پاکت دربسته در محل به متصدی 
مربوطه تحویل فرمایند و پاکت پیشنهادات ساعت ۸ صبح روز ۹۸/۱۱/۲۹ در محل 
ساختمان فروشگاه با حضور پیشنهاد دهندگان باز و باالترین پیشنهاد دهنده به عنوان 

برنده اعالم خواهد شد.
ضمنا شرکت تعاونی مصرف وحدت در قبول یا رد این آگهی مختار می باشد. 

هیئت تصفیه

انقالب و ملت ایران با شهادت حاج قاسم حیات تازه گرفت 
نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی با بیان 
اینکه چهل سال است دشمن تالش کرده  از 
درون و بیرون به انقالب آسیب برسانند، اما 
نقشه های آن ها به وسیله راد مردان خدا خنثی 
شده، گفت: با شهادت حاج قاسم انقالب و 
ملت ما حیات تازه ای یافت. به گزارش تسنیم، 
حجت االسالم والمسلمین  عبادی به مناسبت 
سالروز عملیات غرور آفرین والفجر 8 در دیدار 
با کارکنان و خانواده های حفاظت اطالعات 
سپاه انصارالرضا )ع( افزود: چهل سال است 
که از درون و برون دشمن تالش می کند 

به انقالب آسیب برساند اما نقشه های آنها به 
وسیله رادمردان انقالب خنثی شده است.  وی 
با بیان اینکه یکی از چهره های محبوب سپهبد 
شهید حاج قاسم سلیمانی است افزود: دشمن 
به ظاهر می خواست حاج قاسم را از بین ببرد 
اما نه تنها نتوانست او را از بین ببرد بلکه از 
قطره قطره خون او حاج قاسم ها برخاستند.  
امام جمعه بیرجند گفت: با شهادت حاج قاسم 
هم او حیات ابدی یافت و هم انقالب ملت ما 
حیات جدیدی یافت و ما 22 بهمن امسال را با 

این ویژگی می شناسیم. 

عبادی بیان کرد: بقای انقالب به این است 
این نعمت  باید قدر  نترسیم.  از کسی  که 
الهی و مکتب خدا را بدانیم. امروز بعد از 
1400 سال خداوند متعال بر ما منت نهاده 
و به وسیله بعضی از اولیاء خود این نعمت 
انقالب را به ما عطا کرده است پس هرچه 
فداکاری  و  سرمایه گذاری  جهت  این  در 
کنیم، کم کار کرده ایم چون این حق خدا 
گفت:  دراستان  فقیه  ولی  نماینده  است. 
خداوند نعمت انقالب را در مقابل این همه 
اباطیل به ما عطا کرده است.  عبادی افزود: 

می شوند،  قلب  حجاب  دچار  دل ها  وقتی 
نمی توانند حقایق را درک کنند آن کسی 
که به دنبال صدام و یزید و رضاشاه است 

نمی تواند حق را بفهمد.
وی افزود: باید بسیار خدا را شکر کنیم که از 
چنین نعمتی برخوردار هستیم و شکر آن نیز 
تنها به زبان نیست، بلکه باید به حق عمل 
کنیم، حق را بگوییم و به حق شهادت دهیم 
و بر اساس آنچه که پیامبر اسالم )ص( و 
از  کنیم،  عمل  فرموده اند  )ع(  اطهار  ائمه 
کسی نترسیم و به کسی طمع نکنیم چون 

بقای انقالب به این بستگی دارد. وی  گفت: 
امروز بیش از هر چیز صداقت در کار، کارساز 
است و اگر آنهایی که به نحوی تعهد داده اند 
مقدس  نظام  در  مسئولیتی  می خواهند  و 
جمهوری اسالمی ایران داشته باشند؛  اگر 
بر اساس حق عمل کنند  تمدن اسالمی 
همه جا  فراگیر می شود، اما همواره رنج ما از 
نفوذ بیگانگان است، از اینکه برخی حرفی که 
می زنند به نفع بیگانه است، کاری که می کنند 
به کار اسالم نمی خورد و نظری که می دهند 

نظر انحرافی است و این مایه تأسف است.

در نشست با هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی استان مطرح شد

رضایت فرمانده سپاه ازتالش برای ثبات قیمت ها در استان
)ع(  انصارالرضا  فرمانده سپاه  گروه خبر - 
استان گفت: تالش مسئوالن و همکاری 
اصناف و تجار برای ثبات قیمت ها پس از 
افزایش قیمت بنزین قابل تقدیر است. سردار 
علی قاسمی در نشست هیئت نمایندگان اتاق 
بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند 
بررسی مسائل و مشکالت  به منظور  که 
از  بعد  افزود:  بخش خصوصی برگزار شد، 
گرانی سوخت در سال جاری بسیاری از مردم 
حتی مسئوالن انتظار نداشتند قیمت  کاال و 
خدمات ثابت بماند که اگر این وضعیت ادامه 

یابد، موفق خواهیم بود.
اظهار کرد: نخبگان بسیج اصناف در  وی 
واردات  و  صادرات  تولید،  مدیریت  و  بازار 
تفکر  این  است  امید  که  تأثیرگذار هستند 
را حل و فصل  بسیجی مشکالت موجود 
و  رصد  کمیسیون  تشکیل  از  وی  کند. 
استان  در  تولیدی  واحدهای  فعال سازی 
خبر داد و گفت: وضعیت واحدهای تولیدی 
استان از سال های اخیر رصد می شود و برخی 
مشکالت واحدها نیز حل شده است. وی بیان 
کرد: یکی از مشکالت عمده تولیدکنندگان 
موضوع صادرات است که عوامل داخلی از 
جمله ناهماهنگی بین وزارتخانه های ذیربط 
بودن  مسدود  جمله  از  خارجی  مشکل  و 
بازارچه های مرزی استان در آن دخیل است.

سردار قاسمی افزود: با همه مشکالت و موانع 
نباید سنگرها را خالی کنیم چراکه جنگ روانی 
دشمن از نوع حقیقی آن بیشتر است و بدون 
شک به قله موفقیت خواهیم رسید البته برای 
رسیدن به این قله موانع و سختی هایی نیز 
وجود دارد که باید آن را پشت سر بگذاریم. وی 
گفت: دشمن تالش دارد ملت ایران را مأیوس 
کند تا قدرت استقامت و ایستادگی نداشته 
باشند لذا عالوه بر تحریم ها، جنگ روانی را 

نیز در دستور کار قرار داده است.
جا  هر  افزود:  )ع(  انصارالرضا  سپاه  فرمانده 
جنگ  خاطر  به  خورده اند  ملت ها شکست 
روانی بوده است. وی بیان کرد: در حال حاضر 
در جنگ تمام عیار اقتصادی و جنگ سخت 
نابرابر قرار داریم و دفاع مقدس نیز همین بود 
اما وجود انگیزه و روحیه الهی، نابرابری ها را 
هموار کرد و منجر به پیروزی شد. وی گفت: 
اکنون در جبهه اقتصادی ساز و کار و مقررات 
با خط مقدم همخوانی ندارد و ساز و کار در 

شرایط عادی نیز بروکراسی است.

نشستی با استاندار و فعاالن اقتصادی
و  استاندار  با حضور  را  نشستی  گفت:  وی 
مسئوالن مرتبط با فعاالن اقتصادی استان 
برگزار خواهیم کرد و انتقال مطالب به قوه 
قضاییه نیز در دستور کار قرار می گیرد. وی 
افزود: علیرغم مشکالتی که داریم ذخیره ارزی 
کشور در بهترین وضعیت قرار دارد همچنین از 
نظر سرمایه بلوکه شده در بانک های خارجی 

در وضعیت مطلوبی قرار داریم.
فرمانده سپاه انصارالرضا )ع( بیان کرد: مشکل 
ما در کشور بی خیالی و بی تفاوتی است نه 
تحریم و فشار دشمن که اگر ساز و کار فراهم 
شود و تنها مشتقات نفت را به فروش برسانیم 
کشور پیشرفت می کند اما بی برنامه گی، دلسوز 
نبودن، باندبازی و سیاست بازی در کشور مانع 
معظم  مقام  اینکه  بیان  با  وی  است.  شده 
رهبری در سخنرانی های پیاپی برای فعاالن 
کم  آنان  مشکالت  پیگیری  و  اقتصادی 
نگذاشته اند گفت: ضربه و تالش دشمن در 
حوزه اقتصادی به اوج خود رسیده است چون 
می داند در برخی بخش ها آغاز راه هستیم لذا از 

این جریان سوءاستفاده می کند.

عبور از این مرحله و پیروزی
و  دانان  اقتصاد  ملت،  اگر  افزود:  وی 

تولیدکنندگان ایران از این مرحله عبور کنند 
بدون شک پیروز خواهیم بود ولی به شرط 
اینکه در مسیر آرمان های هدف، ایستادگی و 

استقامت داشته باشیم.

 قوانین کسب و کار تسهیل شود
اتاق  واردات  و  صادرات  کمیسیون  رئیس 
کشاورزی  و  معادن  صنایع،  بازرگانی، 
بیرجند هم گفت: با توجه به اینکه اکنون 
قوانین  می بریم  بسر  اقتصادی  جنگ  در 
کنونی به نفع اقتصاد نیست و برای تسهیل 
آن در حوزه کسب و کار باید تالش شود. 
علیرضا خامه زر افزود: آنچه امروز در اقتصاد 
قوانین  و  فشارها  اینکه  می شود  مشاهده 
سختگیرانه بیشتر از تحریم های دشمن، ما 
را با مشکل مواجه کرده است. وی ادامه داد: 
محافظه کاری برخی مسئوالن در خراسان 
جنوبی نیز زمینه ساز مشکالت زیادی بوده 
است و سبب شده این استان در همه رتبه ها 

در کشور در جایگاه 30 یا 31 باشد.
وی بیان کرد: میزان صادرات کشور در 9 ماه 
ابتدای سال جاری 32 میلیارد دالر بوده است 
در حالیکه کشورهایی که در حد جمهوری 

اسالمی ایران نیستند بیش از 200 میلیارد دالر 
صادرات داشته اند این بدان معناست اقتصاد 
جهانی کشور در حال کوچک شدن است. 
مناسبت های  در  ایران  کرد:  عنوان  خامه زر 
منطقه نقش زیادی ایفا می کند اما جایی که 
می خواهیم بهره برداری اقتصادی ببریم سهم 
ما ناچیز است از سپاه و بسیج خواهش داریم 

دست ما اقتصادیون را بگیرند.

قوانین سختگیرانه برای
 تولید کنندگان

مسئول بسیج اصناف خراسان جنوبی هم 
گفت: تعامل و هم افزایی بسیار خوبی بین 
اتاق بازرگانی بیرجند و بسیج اصناف وجود 
افزود:  حیدری  عبدالرضا  سرهنگ  دارد. 
تولیدکنندگان، کارآفرینان، صادرکنندگان و در 
مجموع فعاالن اقتصادی استان با مشکالتی 

از جمله قوانین سختگیرانه و بروکراسی های 
اداری مواجه هستند که پیگیر آن هستیم و 
در این زمینه شورای مشورتی نیز در اتاق 
بازرگانی تشکیل خواهد شد. وی بیان کرد: 
شورای مشورتی به عنوان بازوی توانمند اتاق 
بازرگانی فعالیت خواهد کرد همانطور که تا 
جایی که در توان داشتیم سعی کردیم مطالبات 

فعاالن اقتصادی استان را پیگیری کنیم.
 رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی، صنایع، 
معادن و کشاورزی بیرجند نیز گفت: ما فعاالن 
اقتصادی و سرمایه گذاران فرمایش مقام معظم 
رهبری را با جان و پوستمان لمس می کنیم 
که در جنگ اقتصادی بسر می بریم و به عنوان 
یک سرباز اقتصادی وظیفه داریم از کشور 
دفاع کنیم. حمیدرضا امینی افزود: مسئله ای که 
وجود دارد اینکه در این جنگ و این لحظه 
دشمن خارجی را نمی بینیم بلکه دشمنانی که 
اقتصادی هستند مقررات  مقابل رزمندگان 
خشک، غیرمنعطف و چند پهلوی حاکم بر 
شرایط اقتصادی کشور است. وی تأکید کرد: 
قوانینی که اکنون به عنوان قوانین حاکمیتی بر 
بخش اقتصاد حاکم است برای شرایط جنگی 
تهیه نشده است اما گوشی هم شنوا نیست 

که بگوییم اکنون در شرایط جنگی هستیم و 
این قوانین نیاز به حذف دارد. وی ادامه داد: 
اگر همانطور که معظم له معتقدند در جنگ 
اقتصادی هستیم مجری قانون و قانونگذار نیز 
این را در چارچوب جنگ ببیند عمال سربازان 
نبرد اقتصادی، سنگر و طرف داخلی را در مقابل 
خود نمی بینند و همه به سیاست های چیده 
شده اقتصاد کالن برون مرزی هجمه می برند.

هنوز در خان اول هستیم
وی یادآور شد: ما هنوز از خان اول رد نشده ایم 
که امید است حاصل سیاست های گذاشته 
شده در این سالها ما را به نقطه برساند که ما در 

مقابله و رو به روی دشمن اصلی قرار بگیریم.
رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی، 
گفت:  بیرجند  کشاورزی  و  معادن  صنایع، 
و  داریم  قرار  اقتصادی  جنگ  در  اکنون 

همانطور که در جبهه های جنگ سربازان 
در خط مقدم هستند در جبهه اقتصادی نیز 
تولیدکنندگان سربازان خط مقدم هستند. سید 
حسین خیریه افزود: تولیدکنندگان به هیچ 
چیز غیر از امنیت سرمایه گذاری نیاز ندارند 
اما برخی اوقات این امنیت از طرف دولت یا 
مسئوالن دچار مشکل می شود. وی با اشاره 
به ممنوعیت صادراتی برخی کاالها در کشور 
تصریح کرد: ممنوعیت صادرات دان از 2۷ 
مهر 9۷ با درخواست وزارت جهاد کشاورزی 
اعالم و روز بعد توسط وزارت صمت اعمال 
شد اما یک ماه بعد وزیر جهاد خواستار رفع 
ممنوعیت ها  این  محرومیت شد که هنوز 
ادامه دارد. قبل از اعمال محدودیت صادرات 
علوفه شرق  و  دان  از کشور، شرکت  دان 
کشور ماهانه پنج هزار تن صادرات به کشور 
افغانستان داشت که نقش زیادی در میزان 
صادرات استان داشت اما با پیگیری ها متعدد 

این ممنوعیت هنوز رفع نشده است.
وی گفت: با شروع انقالب فعالیت خود را در 
حوزه تولید و صادرات آغاز کرده ایم اما پارسال 
برای نخستین بار مجبور به تعدیل نیرو شدیم 
قوانین و مقررات باید در زمان مشخص و 

چابک تر اعمال شود.

برخوردار اما محروم 
و  معادن  صنایع،  بازرگانی،  اتاق  رئیس 
کشاورزی بیرجند  هم گفت: خراسان جنوبی 
استانی برخوردار اما توسعه نیافته و محروم 
است که در حوزه زیرساخت ها محرومیت های 
زیادی دارد. محسن احتشام افزود: این استان 
با وجود منابع عظیم خدادادی در بخش های 
مختلف اما استانی محروم و کمتر توسعه یافته 
است لذا نیازمند قوانینی به اقتضای توسعه 

نیافتگی است تا به توسعه متوازن برسد. 
وی اظهار کرد: سرمایه گذارانی که پا به عرصه 
کار و تالش در شهرک های صنعتی گذاشته اند 
به نوعی گوش به فرمان رهبری بوده و هستند. 
وی گفت: بخش خصوصی دارای نظرات، 
ایده، طرح و برنامه های متعددی هستند که 
انتظار است که در تصمیم گیری های اقتصادی 

از این نظرات استفاده شود.
احتشام افزود: کمیسیون های اختصاصی در 
بیرجند  بازرگانی  اتاق  مختلف  بخش های 
فعال هستند که طرح، ایده، پیشنهاد و نظرات 
زیادی دارند که اگر در تصمیم گیری ها به 
آن توجه شود بخشی از مشکالت بخش 
کرد:  بیان  وی  شد.  خواهد  حل  اقتصادی 
فرمایشات  در  مرتب  رهبری  معظم  مقام 
که  می برند  نام  اقتصادی  جنگ  از  خود 
بدون شک فعاالن اقتصادی، تولیدکنندگان، 
صادرکنندگان و کارآفرینان همه بسیجیان 
جبهه اقتصادی هستند  و سپاه و بسیج نیز 
همیشه مدافع فعاالن اقتصادی سالم هستند .
احتشام بیان کرد: در سال اخیر آسیب های 
زیادی به تولیدکنندگان و فعاالن اقتصادی 
استان به ویژه افرادی که واردات و صادرات 
دارند وارد شده است لذا در شرایط کنونی نیاز 
به مساعدت داریم در غیراینصورت در شرایط 
عادی روی پای خود ایستاده ایم. رئیس اتاق 
بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند 
افزود: خراسان جنوبی از نظر توسعه نیافتگی در 
رتبه های آخر قرار دارد این در حالیست که در 
سختگیری و اجرای قوانین و مقررات رتبه یک 
را دارد. این حق ما نیست و بروکراسی اداری 
باید حل شود در این صورت فعاالن اقتصادی 

نیز صادقانه تالش خواهند کرد. 
در این نشست سید محمدرضا علیزاده به 
عنوان دبیر هیئت شورای تخصصی بسیج 
تجار و فعاالن اقتصادی ذیل شورای عالی 
بسیج تجار و فعاالن اقتصادی کشور و سازمان 
اقتصادی  فعاالن  و  بازاریان  اصناف،  بسیج 
استان معرفی شد. دفتر شورای تخصصی 
بسیج تجار و فعاالن اقتصادی اتاق بازرگانی 
بیرجند نیز در دهمین روز دهه فجر با حضور 
فرمانده سپاه انصارالرضا )ع( خراسان جنوبی 
و  معادن  صنایع،  بازرگانی،  اتاق  رئیس  و 

کشاورزی بیرجند افتتاح شد.

هر
س: م

عک



موفقیت و انرژى

واکنش

عبور از ترس و مالقات با خود جدید

اگر بى خیال انتقام شوید و به فکر موفقیت باشید 
مجبور خواهید شد که در این مسیر، بر ترس هاى 
خود غلبه کنید چون هیچ فردى بدون اینکه بر 
ترسش غلبه کند موفقیتى به دست نمى آورد. ترس 
نقش بازدارنده اى در زندگى ما بازى مى کند. ترس 
از ذهن خودآگاه و ناخودآگاه ما سرچشمه مى گیرد. 
ترس  به این خاطر بزرگ و بزرگ تر مى شود چون 
دیگران مرتبا در حال کمرنگ کردن شجاعت و 
اعتماد به نفس ما هستند. بنابراین بهترین انتقام 
این است که از ترس هاى خود رها شوید و به 
سوى موفقیت، حرکت کنید. شما تبدیل به یک 

آدم جدیدى مى  شوید.     

کودك دیرآموز را مالمت نکنید 

نکته مهم این است که کودکان دیرآموز اغلب 
مجبور هستند در مدارس عادى آموزش ببینند؛ به 
همین دلیل است که عالوه  بر خانواده، مسئوالن 
مدارس و به ویژه معلمان هم باید توانایى و مهارت 
این  آموزش  و  برخورد  تشخیص،  در  ویژه اى 
کودکان داشته باشند، تا با شناسایى درست و به 
موقع آنها عواقب احتمالى غفلت از این کودکان 
کاهش یابد. باید توجه داشت که این گروه از 
کودکان در مدرسه به سختى درس مى خوانند و 
حضور در مدرسه و ارتباط با کارکنان مدرسه را 

یک تجربه آزار دهنده تلقى مى کنند.
در  نتیجه در آموزش آنها باید نکاتى را در نظر 
گرفت تا بتوانند در مدارس عادى به تحصیل شان 
ادامه دهند. یکى از نکات این است که معلم در 
برخورد با این دانش آموزان باید با صبورى رفتار 
کند و آزادشان بگذارد و به دلیل عملکردهاى 
یادگیرى  و  تجربه  کسب  فرصت  ضعیف شان 
را از آنها نگیرد. به آنها فرصت بدهد کارهایشان 
را خودشان انجام دهند، حتى اگر زمان بیشترى 
نسبت به همکالسى ها براى انجام امورشان داشته 
باشند. نکته بسیار مهم این است که آنها را به 
علت ناتوانایى هایشان مالمت نکنند، زیرا برخى 
از معلمان بدون توجه به محدودیت توانایى هاى 
ذهنى این گروه از دانش آموزان، آنها را سرزنش 
و با دیگران مقایسه مى کنند. چنین برخوردهایى 
موجب شکست و دلزدگى بیشتر آنها نسبت به 
تحصیل و یادگیرى مى شود و آسیب هاى جدى به 
روح و روان کودك مى زند که ممکن است، آنها را 
در آینده با مشکالت جدى در پذیرش نقش هاى 

مختلف در زندگى شان روبه رو کند.

به چه مقدار آب نیاز دارید؟

عدد و رقم خاصى درباره این که به چه میزان آب 
در روز نیاز دارید، وجود ندارد و میزان نوشیدن آب 
از فردى به فرد دیگر مى تواند متفاوت باشد. براى 
تعیین میزان آب مورد نیاز روزانه مى توانید وزن 

بدن، سطح فعالیت هاى بدنى و شرایط آب و هوا 
را مد نظر قرار دهید. یک قانون خوب براى تعیین 
آب مورد نیاز گوش دادن به بدن و نوشیدن آب 
هنگام احساس تشنگى است. این اقدام باید براى 

حفظ سطوح آب مورد نیاز بدن کافى باشد.

عوارض کم خونى شدید

قلب شما براى جبران کمبود اکسیژن موجود 
در خون هنگام کم خونى باید خون بیشترى 
بزرگ  به  تواند منجر  این مى  پمپاژ کند.  را 

شدن قلب یا نارسایى قلبى شود. 

مشکالت رشد در نوزادان و کودکان، کمبود 
و  خونى  کم  به  منجر  تواند  مى  آهن  شدید 
همچنین تاخیر در رشد و نمو شود. کم خونى 
فقر آهن با افزایش حساسیت به عفونت ها 

همراه است.

آیا خمیر دندان زغالى خوب است؟

اگر تصمیم گرفته اید از خمیردندان  زغال  استفاده 
کنید، باید این کار را با احتیاط انجام دهید و از 
به کاربردن مکرر آن بپرهیزید. شما نمى توانید 
دندان هاى خود را بیشتر از هفته اى یک بار با این 

خمیردندان ها مسواك بزنید. استفاده مکرر از آن 
آسیب رسان خواهد بود. زغال فعال ماده خورنده اى 
است و استفاده مکرر از آن مى تواند میناى دندان را 
از بین ببرد.اگر بافت لثه هاى شما بیمار است، ریشه 

دندان ممکن است با زغال حساس تر گردد.

مصرف روغن هاى سالم

هنگامى که موضوع سالمت قلب مطرح مى شود، 
همه روغن ها شرایط و نتیجه اى برابر ایجاد نمى 
کنند. روغن زیتون و روغن سویا از جمله چربى 
هاى غیر اشباع شناخته شده هستند که کلسترول 

بد خون را کاهش مى دهند و به طور همزمان، 
دهند. مصرف  افزایش مى  را  کلسترول خوب 
روغن نارگیل نیز براى افزایش کلسترول خوب 
مفید است، اگرچه با  دارا بودن چربى اشباع شده  

بهترین روغن دوستدار قلب محسوب نمى شود. 

مصرف مکمل ها را فراموش نکنید

در  (موجود  سولفات  کندرویتین  و  گلوکوزامین 
غضروف انسان) براى درمان درد و التهاب همراه 
با آرتروز بسیار محبوب هستند.مطالعات بى شمارى 
براى بررسى تاثیر این مواد انجام شده است. مثال 

مطالعه انجام شده در سال 2015 مشخص کرد 
که این مواد به طور قابل توجهى درد را کاهش 
مى دهد و عملکرد افراد را بهبود مى بخشد. معموال 
خطرى در مصرف این مکمل ها وجود ندارد اما به 

هیچ عنوان نباید خودسرانه مصرف شود.

اگر هنگام خریدن مواد غذایى به رنگ آن ها توجه کنید بسیارى از مشکالت تان حل مى شود. سبزیجات 
برگ سبز و میوه هاى قرمز رنگ ازجمله خوراکى هایى هستند که به روند سم زدایى سرعت مى دهند و به 
سالمت تان کمک مى کنند. از سوى دیگر بسیارى از گیاهان که به راحتى در دسترس شما قرار مى گیرند، 
به کاهش سموم بدن تان کمک بزرگى مى کنند، به شرط اینکه آن ها را تازه مصرف کنید. خرفه یکى از 
آن هاست که با مصرفش نه تنها کبد را براى فعالیت بیشتر تحریک مى کنید، بلکه به هضم بهتر غذاهایتان هم 
کمک مى کنید.گیاهان فیبردار با بیشتر کردن فعالیت معده و روده و کمک به دفع مواد زائد از بدن به کاهش 

سموم کمک مى کنند. گندم و جوى با پوست، بادام، لوبیا قرمز، انجیر سرشار از فیبر هستند.

بسیارى از افراد بدون چشیدن غذا به آن نمک اضافه مى کنند. این افراد فکر مى کنند که تمایل زیاد آن 
ها به مصرف نمک، به علت نیاز بدن شان به این ماده است، سدیم موجود در نمک طعام، براى حفظ 
سالمت انسان ضرورى است؛ ولى توجه داشته باشید که در تمام مواد غذایى، سدیم به مقدار کم و بیش 
موجود است.مثال در شیر،گوشت، پنیر، مرغ، حبوبات، غالت و سایر مواد خوراکى، بدون آنکه به آن ها 
نمک اضافه کنیم، مقدارى سدیم وجود دارد. چون معموال هنگام طبخ غذا نیز به آن ها نمک اضافه مى 
کنیم و با توجه به سدیم موجود در مواد غذایى، دیگر لزومى به استفاده از نمکدان در سر سفره غذا نیست.

مرکز اطالع رسانى مدیریت غذا معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکى

مضرات استفاده بیش از حد نمک با سبزى و میوه ها آشتى کنید

مى کنید  فکر  بنابراین  مى رسد،  نظر  به  ابتدا سخت  در 
نمى توانید تغییر مثبتى را که نیاز دارید ادامه دهید. شما به 
اندازه ى کافى به خودتان ایمان ندارید تا قدم بعدى را بردارید. 
این بهانه اى معمول است که براى مهار آن کافیست به افراد 
دیگرى نگاه کنید که از پس همین کارى که شما انتخابش 

کرده اید برآمده اند، پس شما هم مى توانید.
 شما به دنبال دالیلى مى گردید که به خودتان ثابت کنید 
دیگران مى توانند، اما شما نه. مثال دوست تان توانسته مشغول 
به کار شود، چون بچه اى ندارد، اما شما دارید. همکارتان 

مى تواند کوهنوردى کند، چون وزنش کمتر از شماست، اما 
شما اضافه وزن دارید. به راحتى مى تواند بهانه ها را پیدا کرد، 
اما شما باید به تمام افرادى نگاه کنید که موانع و مشکالت 
قابل توجهى دارند، اما کارى را که مدنظرشان بوده به هر 
حال انجام داده اند. بیشتر ما زمان بسیار زیادى را صرف 
چیز هایى مى کنیم که چندان مهم نیستند و براى همین زمان 
کافى براى آنچه واقعا اهمیت دارد باقى نمى گذاریم. پس این 
لطف را در حق خودتان بکنید و هر بار که مى خواهید لیست 
کار هاى ضرورى تان را تهیه کنید،  تفاوت بین کار فورى و 

کار مهم را تشخیص دهید. تمام وظایف و مسئولیت هاى تان 
را مرور کنید. کارى را که از همه مهمتر است اول انجام 
دهید این بار که ذهن تان بهانه تراشید تا کارى را به بعدا 
موکول کنید، سعى کنید روى تمام دالیلى متمرکز شوید 
که به شما مى گویند همین امروز باید انجامش دهید. ! بیشتر 
دستاورد هاى بزرگ زندگى شانسى و اتفاقى نیستند، بلکه 
انتخاب شده و هدفمندند. یکى از بزرگ ترین چیز هایى که 
مى تواند جلوى رسیدن به رویا ها و هدف هاى تان را بگیرد، 

تعلل و امروز و فردا کردن است.

بهانه هاى ذهن و فرصتى که از دست مى رود
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567891
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.

835619472

467582319

219734658

984163527

573298146

621457893

348925761

152876934

796341285

جدول سودکو

یاد یاران

(شهیدمحمدحسین رحیمى،   قاین): همه دست در دست هم به سوى حکومت واحد جهانى حرکت  کنید که ضامن سعادت دنیا و آخرت مى باشد... امام را تنها نگذارید و رزمندگان 
را یارى کنید که همه در دنیا و هم در آخرت سربلند باشید. 

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

نقد و اقساط

فروش و نصب انواع عایق هاى رطوبتى 
 ایزوگام شرق و دلیجان

مدیریت : حسن آراسته

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

0915   866   8002 

شناسنامه مالکیت وسیله نقلیه سوارى کیا سراتو 
(سایپا) تیپ 132 به شماره پالك 921 ب 21 ایران 52
 به نام حمیده زنگویى به شماره ملى 2296955398 

دى مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد. 
قو

مف

 131SL برگ سبز و سند خودروى سوارى سایپا تیپ
به شماره پالك ایران 52  139 ط 44 و شماره موتور 4379934 

به نام طاهره ریگى زاده به شماره ملى 0859865479 
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.  دى

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

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. 
یم  32034137   ساعت تماس: 8 صبح الی 14

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   

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 

الستیک اکبرى
بلوار مسافر روبروى ترمینال 

 09154131355
32338348 

تهیه و توزیع انواع تایرهاى ایرانى و خارجى

انواع رنگ داخلى    09158634693

نقاشى ساختمان فرزانگان

تخریب و خاك بردارى ساختمان
 و خرید ضایعات  

09156694428- 09151637165 برات علیزاده



۵
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واژگونی تریلی 
محور قاین- بیرجند را بست

ایرنا - واژگونی یک دستگاه تریلی 
در کیلومتر ۳۵ محور قاین - بیرجند 
باعث بسته شدن جاده شد و تردد از 
مسیر فرعی انجام شد. این حادثه ۲ 
مصدوم داشت که یک مصدوم توسط 
درمانی  مرکز  به  امدادی  نیروهای 

شهدای قاین انتقال یافت.

سوخت قاچاق به مقصد نرسید

ایسنا-  فرمانده انتظامی سربیشه از 
کشف ۱۶۰۰ لیتر سوخت قاچاق در 
این شهرستان خبر داد. سرهنگ کارگر 
گفت: مأموران انتظامی در بازرسی از 
خودروها مقدار ۱۶۰۰ لیترسوخت قاچاق 
از نوع گازوئیل کشف کردند،کارشناسان 
را  قاچاق  محموله  این  ریالی  ارزش 
کردند. برآورد  ریال  میلیون   ۱۱۰

توقیف کامیون و کشف
 48 کیلو تریاک 

ایسنا-  فرمانده انتظامی قاین از توقیف 
کامیون حامل 48 کیلو و ۳۰۰ گرم 
تریاک خبر داد. سرهنگ محمود زال 
و  ایست  مأموران  کرد:  اظهار  بیکی، 
بازرسی شهید غالمی شهرستان قاین 
هنگام کنترل خودروهای عبوری به 
یک کامیون مشکوک و خودرو را به 
الین بازرسی هدایت کردند. وی افزود: 
مأموران در بازرسی از این خودرو مقدار 
48کیلو و ۳۰۰گرم تریاک که به طرز 
ماهرانه ای جاساز شده بود کشف کردند.

حوادث

* به مناسبت سومین روز درگذشت 
امروز  سیاری  سردار  مکرمه  خواهر 
چهارشنبه 98/۱۱/۲۳ مراسم ترحیمی 
در مسجد باقرالعلوم)ع( بیرجند برگزار 

خواهد شد
*مراسم عمامه گذاری در حوزه علمیه 
سفیران هدایت بیرجند، برای ۲4 نفر 
این حوزه تحصیل  در  افرادی که  از 

کرده اند، برگزار شد.
*مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان 
گفت : ۶۰ امدادگر در قالب ۱8 تیم 
در مسیر راهپیمایی ۲۲ بهمن برای 

رسیدگی به حوادث مستقر شدند. 
*رئیس کل دادگستری استان گفت: به 
مناسبت دهه فجر به زندانیان محکومی 
که ضمانت الزم را دارند ۷ تا ۱۰ روز 

مرخصی اعطاء شود. 
*مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی به 
اقدامات انجام شده در راستای افزایش 
حوزه  برای  کاربردی  فضاهای  تعداد 
هنرهای نمایشی اشاره کرد و گفت: 
در سال جاری ساخت و بهسازی پالتو 

های استان در دستور کار قرار دادیم. 
فیلم  مهربان  سینمایی  موسسه   *
دوشنبه ۲۱ بهمن با حضور مدیر کل 
کل  مدیر  استانداری،  عمومی  روابط 
فرهنگ و ارشاد اسالمی استان و جمعی 
از فعاالن حوزه سینمایی افتتاح شد. 

اخبار کوتاه

۸۰۰ واحد مسکونی 
برای مددجویان

ایرنا - سلم آبادی، مدیرکل کمیته امداد امام 
خمینی )ره( استان در همایش انقالب اسالمی، 
توانمندسازی و تحکیم خانواده که ویژه زنان 
زیرپوشش این نهاد برگزار شد، گفت: ساخت 
پنج هزار مسکن محرومان در تعهد کمیته امداد 
استان بوده که ۵۰۰ واحد تحویل متقاضیان 
شده و 8۰۰ واحد دیگر آماده بهره برداری است. 

آغاز تبلیغات  قانونی انتخاباتی
از فردا

ایرنا - فرماندار بیرجند گفت: تبلیغات نامزدهای 
انتخابات مجلس یازدهم ازساعت صفر بامداد 
پنجشنبه )۲4 بهمن( آغاز می شود و ساعت 
هشت صبح یکم اسفند پایان می یابد بنابراین 
روزنامه ها و نشریات باید همه مفاد تبلیغاتی را 
روز چهارشنبه )۳۰ بهمن( خاتمه دهند. علی 
توجیهی  و  هم اندیشی  نشست  در  ناصری 
تبلیغات  پیرامون مصادیق مجاز و غیرمجاز 
مجلس  انتخابات  دوره  یازدهمین  انتخابات 
شورای اسالمی افزود: اگر مصاحبه ای و بحثی 
توسط روزنامه از نامزدی انجام شد و کسی 
فرصت  زمانی  بازه  این  در  داشت  اعتراض 
درج اعتراض باشد و پاسخ روزنامه هم باید در 
فرصت قانونی انتخابات تا پایان روز چهارشنبه 
باشد. رئیس ستاد انتخابات بیرجند بیان کرد: آثار 
تبلیغاتی مشترک توسط نامزدها منعی ندارد و 
بحث ستادها به خود نامزدها مربوط است او 
گفت: ابعاد فعالیت تبلیغاتی نامزدها، حداکثر 
۵۰ در۷۰ سانتیمتر مجاز است و در آن اندازه 
می توانند موارد مجاز تبلیغاتی را داشته باشند.

ناصری افزود: نامه ای به اداره کل فرهنگ و 
ارشاد اسالمی خراسان جنوبی برای پوشش 
خبری و تصویری انتخابات ارسال کردیم، چون 
بیشتر شعب ما در مدارس، حسینیه ها و مساجد 
است، تقاضا کردیم هر رسانه، روزنامه و نشریه 
۲ نفر را برای فعالیت خبری روز انتخابات معرفی 
کنند تا کارت ویژه برای ورود به محل شعب 
اخذ رای صادر شود.به گفته وی در سطح شهر 
بیرجند هر نامزد می تواند ۲ ستاد شامل برادران 
و خواهران داشته باشد  معاون سیاسی، امنیتی 
و اجتماعی فرماندار  بیرجند هم گفت: همزمان 
با برگزاری یازدهمین دوره انتخابات مجلس 
شورای اسالمی، ۱۵۳ صندوق ثابت و سیار 
اخذ رای در این شهرستان مستقر می شود. سعید 
برقی افزود: در دوره قبلی انتخابات مجلس، ۱۲4 
صندوق شعبه اخذ رأی در بیرجند داشتیم که به 
این نتیجه رسیدیم این تعداد شعبه کافی نیست 
وی با اشاره به قانون شفافیت و نظارت بر تأمین 
مالی فعالیت های انتخاباتی گفت :سامانه مالی 
انتخابات پایگاهی است که وزارت کشور ایجاد 
کرده و نامزدها و احزاب و گروه های سیاسی 
ملزم به ثبت اطالعات مالی خود مطابق قانونی 

هستند که در این سامانه تعریف شده است.

اطاعت از طاغوت بدترین نوع شرک است

مهر- نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی بدترین شرک را اطاعت از طاغوت دانست و گفت: فساد دنیا به خاطر شرک است چراکه امروز برای پول دروغ می گویند. حجت االسالم و المسلمین عبادی در جمع 
سربازان گمنام امام زمان )عج( استان با بیان اینکه انسان مهم ترین بذر عالم وجود است، افزود: انسان موجودی نامتناهی بوده که استعدادهای زیادی در او وجود دارد. وی با بیان اینکه اگر استعدادهای نامتناهی 

انسان به حال خود رها شود، می گندد، اظهار کرد: اگر انسان در فرمولی قرار گرفت که رشد کند از فرشته باالتر بوده و سجده گاه فرشته می شود اما اگر بگندد از تمام موجودات عالم بدتر می شود.

درخشش رادیو تئاتر “گروهبان” 
 در جشنواره فجر

ایسنا - کارگردان رادیو تئاتر گروهبان گفت: 
این رادیو تئاتر از خراسان جنوبی، تنها نمایشی 
گانه  هفت  بخش های  تمامی  در  که  است 
تئاتر فجر کشور  سی و هشتمین جشنواره 
کاندید شده است. حمیدرضا سلحشور افزود: 
رادیو تئاتر گروهبان از تولیدات صدا و سیمای 
خراسان جنوبی، روایتگر قصه زنی به نام بی 
بی است که زندگی اش در سال ۵۷ در یکی 
از روستاهای جنوب خراسان دچار دگرگونی 
می شود. به گفته وی این اثر که از میان ۳۰۰ 
اثر کشور به این جشنواره راه یافته بود، ۱9 
بهمن، در حضور داوران و تماشاچیان اجرا شد 
که با اعالم هیئت داوران توانست در تمامی 
بخش ها اعم از کارگردانی، نویسندگی، تهیه 
کنندگی، افکت زنده، بهترین بازیگر نقش مرد 
و زن و بهترین رادئو تئاتر کاندیدای دریافت 
جایزه شود و سپس در چند بخش موفق به 
سمیه  شد:  یادآور  وی  شد.  عنوان  دریافت  
محسنی به عنوان نویسنده، حانیه پیرامی به 
عنوان تهیه کننده، هادی رحیمی به عنوان 
افکتور و مهدی حقگو، احمد حسینی مقدم و ام 
البنین کوهستانی بازیگران این نمایش هستند.

تولید کنندگان در جبهه 
 دفاع اقتصادی

تسنیم- فرمانده سپاه انصار الرضا)ع( استان، در 
مراسم گرامیداشت چهلمین روز شهادت سردار 
شهید حاج قاسم سلیمانی که در کارخانه کویرتایر 
برگزار شد گفت: تولیدکنندگان در جبهه دفاع از 
جنگ اقتصادی هستند. امید داریم با سخت 
کوشی و تالش انقالب را تحویل صاحب اصلی 
آن دهیم و انقالب ما بستر ساز انقالب حضرت 
مهدی)عج( باشد. سردار قاسمی افزود : شرکت 
کویرتایر همیشه در عرصه اقتصادی موفق بوده 
و امید است این گردنه های سخت اقتصادی را 
با موفقیت دنبال کند.مدیرعامل شرکت کویرتایر 
نیز در این جلسه گفت: یاد دوران دفاع مقدس 
مقاومت  به  زینلی  منقلب می کند.  را  انسان 
اقتصادی اشاره کرد و افزود: اگر امروز انقالب 
اسالمی، جهان گستر شده است به دلیل اعمال 

مدیریت جهادی است.

ایرنا - فاز نخست پیست موتور کراس بیرجند در نهمین 
روز دهه فجر با حضور معاون توسعه ورزش بانوان وزیر 
بهره برداری رسید. رئیس هیئت  به  ورزش و جوانان 
موتورسواری و اتومبیلرانی استان در این جلسه گفت: این 
استان 4۷۰ ورزشکار در حوزه موتور کراس دارد و با توجه 
به محدودیت های موجود اما سه ورزشکار عضو تیم ملی و 
۶ ورزشکار به اردوی تیم ملی دعوت شده اند. رجبی افزود: 
در بخش بانوان از ابتدای راه اندازی این رشته ورزشی 
خراسان جنوبی دارای تیم بوده و اکنون ۲ ورزشکار در 
این حوزه به اردوی تیم ملی دعوت شده اند.وی گفت: 
در فاز اول پیست موتور کراس ۷۰ میلیون تومان هزینه 
شده که برای تکمیل آن نیازمند نگاه ویژه مسئوالن 
استانی و ملی هستیم. معاون توسعه ورزش بانوان وزیر 
ورزش و جوانان هم گفت: استان در بخش ورزش، 
با تالشی که صورت  اما  محرومیت های زیادی دارد 

گرفته ۲۵ پروژه ورزشی در دهه فجر امسال در استان 
به بهره برداری رسید. فرهادی زاد افزود: با بهره برداری از 
این پروژه ها ۳۷ هزار متر مربع به فضای ورزشی استان 
افزوده شد که ۳۱ هزار متر مربع مربوط به ۱۵ پروژه 
چمن مصنوعی و مابقی مربوط به سالن های چند منظوره 
و استخر شنا است. وی گفت: در ارتباط با ورزش بانوان با 
توجه به تدابیر اندیشیده شده ضمن اینکه بانوان می توانند 
پروژه های  کنند  استفاده  منظوره  چند  سالن های  از 
زودبازده مخصوص بانوان را در دستور کار قرار دادیم.

روزهای خوب پیست موتور کراس بیرجند 

رجب زاده - استاندار با بیان اینکه مسائل مربوط به 
ایجاد نشاط و شادابی بارها در استان مطرح شده است، 
اظهار کرد: یکی از نیازهای مردم استان به ویژه بیرجند با 
توجه به جمعیت آن، ایجاد تفرجگاه و فضای سبز است 
هرچند بسترهای بسیار خوبی وجود دارد اما بنا به دالیلی 
تاکنون اجرا نشده وتاکنون بخش های دولتی، خصوصی 
و سرمایه گذارانی برای ایجاد تفرجگاه در بند دره بیرجند 
طرح ها و برنامه هایی را ارائه داده اند که به دالیلی به نتیجه 
نرسیده است.  درخواست های مردم بیرجند برای رسیدگی 
مسئوالن به بند دره بیرجند به عنوان یک مکان تفریحی، 
سال ها بر زمین مانده بود. کش و قوس های پیچیده 
برخی طرح ها، باعث نادیده گرفته شدن این مطالبه در 
این سال ها شده بود. چراغ آبادانی بند دره آن روز روشن 
شد که استاندار از دریافت ۲۰ میلیارد برای شادی و رفاه 
مردم در استان خبر داد. مطالبات مردمی درباره بنددره که 

رنگ کهنگی گرفته بود با این خبر زنده شد و موجی از 
درخواست ها برای سهم دادن ازهمین اعتبار به این جاذبه 
گردشگری بیرجند به رسانه ها و مسئوالنی رسید که در 
تالش برای محقق کردن مطالبات جمعی هستند.استاندار 
برای اجرای یک پروژه تفریحی در بند دره ضرب االجلی 
برای مسئوالن تعیین می کند. از همان شب برگزاری 
نشست با مسئوالن مرتبط در ماجرای بند دره تأکید می 
کند که شروع این پروژه از فردا دیر است و هماهنگی ها 

باید همین امشب انجام شود. 
او روزگذشته کلنگ احداث یک پارک در این منطقه را به 
زمین می زند و مسئوالن مرتبط موظف می شوند در چند 
هفته تا نوروز، پروژه را به مرحله قابل قبولی برسانند. دیروز 
مردم هم بودند  و بسیار خشنود ازقدم بزرگی که بنددره را 
به آغوش بیرجند باز گردانده بود. کاری که استاندار شروع 

کرد و پایانش مطالبه همین مردم است.

استاندار طلسم بند دره را شکست

گروه خبر-  راهپیمایی یوم ا... ۲۲ بهمن و 
بزرگداشت چهل و یکمین سالگرد پیروزی 
انقالب اسالمی همزمان با سراسر کشور در 
بیرجند و سایر شهرستان های استان مرزی 
خراسان جنوبی برپا شد. تصاویری از سردار 
سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی در دست 
راهپیمایان بود  و مردم به مناسبت اربعین 
سردار دل ها از ۲۲ بهمن امسال به عنوان 

»فجر سلیمانی« یاد کردند.
سخنگوی سپاه پاسداران انقالب اسالمی در 
جمع راهپیمایان ۲۲ بهمن در میدان قدس 
بیرجند گفت: ترور سردار سلیمانی، اشتباه و 
قمار بزرگ آمریکا بود اما آنها باید مطمئن 
باشند و شک نکنند که این اتفاق سفره دشمن 
را از منطقه غرب آسیا و ممالک اسالمی جمع 
افزود:  شریف  رمضان  سردار  کرد.  خواهد 
سرنوشت قاتالن سردار سلیمانی چیزی بهتر 

از سرنوشت صدام و حزب بعث نخواهد بود.
وی افزود: دست قطع شده انگشتر به دست 
سردار سلیمانی به عنوان گواه و شاهد برای 
شیعیان شد که علمدار امام بمانیم و آن دست 
در جنگ تحمیلی تیر خورده بود و همانطور 
که صدام و حزب بعث به دست امت اسالمی 
گرفتار زباله  دان تاریخ شدند مطمئنا سرنوشت 
عامالن شهادت این سردار اسالم بسیار نکبت 
بارتر رقم خواهد خورد. سردار شریف تصریح 
کرد: صهیونیست ها حال و روزی نزار دارند ولی 
خوشحالی آنها در ترور سردار سلیمانی دیری 
نپایید و کمتر از هفت روز از شهادت سردار و 
به خاک سپرده شدن پیکیر مطهر این شهید، 
ضرب شصتی دریافت کردند که جرأت ندارند 

راجع به ابعاد و تلفات آن حرف بزنند.
وی گفت: شب گذشته آماری اعالم کرده اند 
که ۱۰۰ نفر بر اثر حمله موشکی ایران به 
پایگاه عین االسد در عراق ضربه مغزی شدند 
لذا معنای ضربه مغزی را فهمیدیم اما آمریکا 
باید بداند با کتمان کردن تلفات و حیثیت به باد 

رفته او چیزی عوض نخواهد شد.

سیلی پای صندوق های رأی 
اسالمی  انقالب  پاسداران  سپاه  سخنگوی 

افزود: راهپیمایی ۲۲ بهمن امسال سیلی دومی 
بود که آمریکا از ملت ایران دریافت می کند و 
تصاویر امروز را با دقت باید آمریکا ببیند تا پیوند 
ملت با رهبری و ایستادگی پای آرمان های 

انقالب اسالمی را مشاهده کند.
وی تصریح کرد: سیلی سوم را ملت، دوم اسفند 
پای صندوق های رأی به آمریکا و دشمنان 
نظام می زند پس آنها یک بار دیگر به پایبندی 
ملت در راه آرمان های انقالب اسالمی پی 
می برند. شریف با اشاره به حضور میلیونی مردم 
شهرهای مختلف کشور در مراسم  بدرقه و 
تشییع پیکر سردار سلیمانی افزود: مردم در این 
حضور بر ۲ نکته تاکید کردند که یکی انتقام 
سخت، تعیین کننده و تمام کننده از دشمن بود 
و دومی مردم فریاد زدند همه قاسم سلیمانی 

هستیم و این خیلی زیبا است.

اداره ۸۰ میلیون با وجود تحریم ها
اسالمی  انقالب  پاسداران  سخنگوی سپاه 
سلیمانی  سردار  مثل  ما  نگاه  اگر  افزود: 
تدبیر، زکاوت، تیزهوشی، شجاعت و پیاده 
داخلی  شرایط  بود  رهبری  فرامین  سازی 
هم از آنچه امروز برخی نارسایی ها ما را آزار 
می دهند، متفاوت بود. وی با بیان اینکه امروز 
در سایه هدایت رهبری و در سخت ترین 
تکنولوژی های دشمن برتری داریم گفت: در 

چنین شرایطی آیا نمی توانیم در حوزه معیشت 
مردم تالش های بیشتری کنیم؛ قطعا آسان تر 
برکت حضور  به  حتما  و  است  و شدنی تر 
مدیران جهادی  و انسان های مخلصی که از 

آن دست ده ها هزار نفر در کشور ما هستند 
بر مشکالت فائق خواهیم آمد.

تحریم هایی  افزود: همچون  سردار شریف 
که در سال های اخیر دشمن علیه انقالب 
اسالمی داشته اگر یک دهم آن علیه کشور 
دیگر انجام می دادند حتما سقوط می کرد اما 
با همه قبول داشتن ناراسایی ها و علیرغم 
است  توانسته  دولت  تحریم ها،  شدیدترین 
با تمام وجود 8۰ میلیون جمعیت را در حد 
ممکن اداره کند و حقوقی هیچ کارمندی 
به تعویق نیافتاده مگر مواردی که ناشی از 

مدیریت برخی شرکت ها است.

22 بهمنی پرشورتر از هر سال 
استاندار هم در حاشیه مراسم راهپیمایی ۲۲ 
بهمن در بیرجند افزود: مردم ثابت کرده اند 
هیچ چیز نمی تواند در راه دفاع از آرمان های 
امام راحل و نظام مقدس جمهوری اسالمی 
و در پیروی از رهبر عظیم الشأن انقالب، مانع 
شان باشد. وی حضور مردم را در راهپیمایی ۲۲ 
بهمن امسال بسیار پرشورتر از سال های گذشته 
خراسان  شریف  مردم  گفت:  و  کرد  عنوان 

راهپیمایی ۲۲  در  پرشور  حضور  با  جنوبی 
بهمن، پیوند قلبی خود را با آرمان های واالی 
نظام مقدس جمهوری اسالمی و والیت فقیه 
به نمایش گذاشته اند. وی گفت: مردم غیور 

خراسان جنوبی با حضور در راهپیمایی امروز 
به همه بدخواهان نظام ثابت کردند که در برابر 
هر نوع توطئه، دشمن و پلیدی مستکبران، تا 

آخرین نفس خواهند ایستاد.

قدردانی نماینده ولی فقیه
 و استانداراز مردم 

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی و امام 
جمعه بیرجند با صدور پیامی ضمن قدردانی 
از مردم گفت: میلیون ها حاج قاسم سلیمانی 
امروز به خیابان ها آمدند تا بگویند، پیوند مردم 
با والیت و انقالب همانند سیره و منش سردار 
دل هاست. حجت االسالم و المسلمین سید 
علیرضا عبادی در این بخشی از این پیام افزود: 
بار دیگر مردم انقالبی و شریف استان خراسان 
جنوبی در راهپیمایی با شکوه ۲۲ بهمن با 
گام هایی استوار و هم صدا با سایر هموطنان 
بصیرت،  ایمان،  از  تاریخی  عزیز صحنه ی 

والیت پذیری و ظلم ستیزی را خلق کردند.
وی ادامه داد: امروز و در راهپیمایی یوم ا... 
۲۲ بهمن ماه، جهانیان پاسخ کوبنده و قاطع 
ملت بزرگ ایران اسالمی را به آمریکا و سایر 

ایادی طاغوت در اعمال سیاست های کهنه و 
نخ نمای تهدید و تحریم را مشاهده نمودند؛ 
میلیون ها حاج قاسم سلیمانی امروز به خیابان ها 
آمدند تا بگویند، پیوند مردم با والیت و انقالب 

همانند سیره و منش سردار دل هاست.
پرشکوه  حضور  از  پیامی  در  هم  استاندار 
در  استان  این  والیتمدار  مردم  حماسی  و 
راهپیمایی یوم ا... ۲۲ بهمن تشکر و قدردانی 
کرد. معتمدیان در بخشی از پیامش آورده 
است؛ »با گرامیداشت خاطره سردار دل ها، 
سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی، از مردم 
شریف، مؤمن و والیتمدار خراسان  جنوبی، 
بزرگوار،   جانبازان  شهدا،  معزز  خانواده 
روحانیون گرانقدر ، اصناف و بازاریان همیشه 
دانشگاهیان  و  فرهنگیان  جامعه  همراه، 
فرهیخته، هنرمندان و ورزشکاران مصمم و... 
که در راهپیمایی ۲۲ بهمن ماه، جلوه دیگری 
از عظمت، اقتدار و میثاق ملی را به نمایش 
گذاشتند، قدردانی کرده از تمامی عزیزانی که 
در برپایی این مراسم تالش کرده اند، تشکر 
می کنم و بهروزی همه در مسیر دستیابی به 
آرمان های تابناک انقالب اسالمی را از درگاه 

ایزد منان مسئلت دارم.«

حماسه 22 بهمن در شهرستان ها
همچنین به گزارش خبرنگار آوا از فردوس، 
این مراسم با شکوه هر چه تمام تر در این 
شهرستان برگزار شد. نماینده ولی فقیه در سپاه 
انصارالرضای استان دراین مراسم، همزمانی 
۲۲ بهمن امسال با اربعین شهادت سردار شهید 
حاج قاسم سلیمانی را موجب حضورگسترده و 
بیشتر مردم درراهپیمایی امسال دانست و افزود: 
خون این شهید موجب وحدت و انسجام بین 

دو ملت و دولت ایران و عراق شد
حجت االسالم نوفرستی انقالب اسالمی را به 
تعبیر قرآن کریم مانند شجره ای طیبه دانست 
که ریشه اش در اعماق قلوب مسلمانان عالم 
نفوذ کرده و شاخ و برگ این درخت هر روز در 
حال توسعه و گسترش به سراسر دنیا است. 
این راهپیمایی شکوهمند در دیگر نقاط استان 

هم  با حضور مردم غیور استان برگزار شد.

سین دهه فجر

سالن ورزشی ویژه بیماران خاص در بیرجند افتتاح شد

ایسنا- با حضور فرماندار بیرجند، سالن ورزشی ویژه بیماران خاص و پیوند اعضا در بیرجند افتتاح شد. این سالن عصردیروز 
در بیرجند به بهره برداری رسید.  این سالن در مساحت 8۰۰ مترمربع در فضای باز و بسته و با اعتباری بالغ بر یک میلیارد و 
۱۵۰ میلیون تومان به بهره برداری رسید. عزیزی، مدیرکل ورزش و جوانان استان هم  در این مراسم اظهار کرد: در حوزه 
بیماران خاص و پیوند اعضا به دنبال سالمت و توانمندسازی آنان با بهره گیری از رشته های ورزشی هستیم. وی یادآور 
شد: عملیات اجرایی این سالن از سال 9۷ آغاز شده و قابلیت بهره برداری ورزشکاران در رشته های دارت، فوتبال دستی، 

تنیس روی میز، شطرنج، تیراندازی و بدمینتون را دارد.

  ایستگاه سنجش کیفی هوای نهبندان افتتاح شد

همزمان با دهه مبارک فجر ایستگاه سنجش کیفی هوا در شهرستان نهبندان افتتاح شد. این ایستگاه با حضور مدیرکل 
حفاظت محیط زیست استان ، فرماندار و جمعی از مسئوالن در این شهرستان افتتاح شد.  اکبری مدیرکل حفاظت محیط 
زیست استان  در آیین افتتاح این ایستگاه گفت: ایستگاه سنجش کیفی هوای نهبندان با هزینه ای بالغ بر یک میلیارد و 
دویست میلیون تومان  از محل اعتبارات ملی راه اندازی شد. وی افزود: این ایستگاه برای اولین بار در استان خراسان جنوبی 
بصورت همزمان ذرات معلق با قطر۲/۵ و ۱۰ میکرون را اندازه گیری می کند . مدیرکل حفاظت محیط زیست بیان کرد: 

در حال حاضر ۳۵ کانون فرسایش بادی در استان فعال است .

شکوه   فجر سلیمانی 
حضور حماسی مردم استان در راهپیمایی 22 بهمن  

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

 تزاَوُروا تحـابـوا و تصـافُحـوا و ال تحـاشمـوا
به دیدن یکدیگر روید تا یکدیگر را دوست داشته باشید و دست یکدیگر را بفشارید و به هم 

خشم نگیرید.
)بحاراالنوار،ج78،ص 347(

خانواده های محترم
 درخشان و مصطفوی

مصیبت  درگذشت 
فقیده سعیده 

حاجیه خانم طوبی مصطفوی
تسلیت  بزرگواران  شما  خدمت  را 
 عرض نموده ، برای آن عزیز سفر کرده

 طلب آمرزش و غفران الهی و برای شما 
عزیزان داغدار صبر و اجر جزیل 

مسئلت  می نماییم.
مجتمع مسجد عاشورا ، هیئت فاطمیه  
 دارالشفاء حضرت فاطمه زهرا )س( 

درمانگاه حضرت ولیعصر )عج(  
داراالیتام و خانه قرآن فاطمیه

خانواده های محترم
 فاطمی

مصیبت درگذشت فقیده سعیده

 حاجیه خانم فاطمی
تسلیت  بزرگواران  شما  خدمت  را   
 عرض نموده، برای آن عزیز سفر کرده

طلب آمرزش و غفران الهی و برای شما 
عزیزان داغدار صبر و اجر جزیل 

مسئلت  می نماییم.
مجتمع مسجد عاشورا ، هیئت فاطمیه  
 دارالشفاء حضرت فاطمه زهرا )س( 

درمانگاه حضرت ولیعصر )عج(  
داراالیتام و خانه قرآن فاطمیه

بقا مختص ذات پاک اوست

به مناسبت چهلمین روز درگذشت
 همسری مهربان و پدری دلسوز 

مرحوم مغفور 

محمد حسین زنجانی
 جلسه یادبودی امروز چهارشنبه 
۹۸/۱۱/23 از ساعت ۱۵ الی ۱۶ 

در محل مسجد امام جعفر صادق )ع( 
واقع در فلکه اول سجادشهر

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

خانواده های: زنجانی، کاسه سنگی،  
سرحدی، ارجمندی، تابعی  و سایر بستگان

رئیس  آبادی،   فیروز  دهقانی  محمد  دکتر   - کاری 
و  معاونان  همراه  به  بیرجند  پزشکی  علوم  دانشگاه 
توانبخشی حضرت  موسسه  از  ها  بیمارستان  روسای 
بازدید  این  ابتدای  در  کردند.  بازدید  )ع(  اکبر  علی 
مددجویان موسسه با خواندن سرود مناسبتی دهه فجر 
به میهمانان خوش آمد گفته و استقبال کردند. رئیس 
 هیئت مدیره موسسه توانبخشی حضرت علی اکبر )ع( 
در این بازدید گفت: موسسه در سال ۷۶ شروع به کار 
شبانه  به صورت  مددجو  از 450  بیش  اکنون  و  کرد 
 روزی نگهداری می شوند. غالمحسین کریم پور فرد 
با بیان اینکه حدود ۳00 میلیون تومان یارانه هر ماه 
شود،  می  پرداخت  مرکز  این  به  بهزیستی   توسط 
ادامه داد: این در حالی است که ما حدود 400 میلیون 
تومان حقوق و بیمه در هر ماه برای 140 کارمند این مرکز 
پرداخت می کنیم. وی ضمن اشاره به 4 مرکز حمایت 
پذیر و 4 مرکز تعلیم پذیر ادامه داد: مددجویان نیازمند 

حمایت و توجه روحی و عاطفی هستند.
یک میلیارد و ۲۸0 میلیون تومان 
حق سنوات مددکاران بازنشسته 

وی یادآور شد: در اول سال ۹۸ حدود ۳5 نفر کارمند و 
مددکار این موسسه بازنشسته شدند که یک میلیارد و 
۲۸0 میلیون تومان حق سنوات آنها شد و تراز موسسه 

منفی شد. 
حضرت  توانبخشی  موسسه  مدیره  هیئت  رئیس 
و   حقوق  برای  اینکه  به  اشاره  با  )ع(  اکبر  علی 
ایم،  شده  روبرو  چالش  با  موسسه  کارمندان   عیدی 
ولی  داده شد  هایی  قول  ها  سازمان  برخی  از  افزود: 

پرداختی انجام نشده است. کریم پور فرد تاکید کرد: 
در  تمام مشکالت،  ایم علیرغم  همواره تالش کرده 
بحث تغذیه و درمان مددجویان از بهترین ها استفاده 
کنیم و از میوه و مواد غذایی سالم و تازه برخوردار باشند. 
وی ضمن اشاره به قیمت باالی درمان مددجویان افزود: 
در حوزه درمان از پزشکان و پرستاران تشکر می کنم که 

همواره ما را یاری کرده اند و دریغ نداشته اند.
کنیم  می  درخواست  ما  کرد:  نشان  خاطر  وی 
باشند،  داشته  بازدید  مرکز  از  حتما  مردم  و  مسئوالن 
ها فرشته  این  که  فردی  هر  معتقدیم  که   چرا 
و محیط اینجا را ببیند یک همراه و همدل برای موسسه 
خواهد شد. وی با اشاره به مرکز آب درمانی موسسه 
حضرت علی اکبر )ع( افزود: با فعال شدن این استخر 

مشکالت آب درمانی بسیاری از بچه های ایزوله برطرف 
خواهد شد.

قول مساعد رئیس دانشگاه علوم پزشکی برای درمان 
مددجویان موسسه

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند در این بازدید با 
این  با  افراد  این  اینکه نگهداشت و درمان  به  اشاره 

شرایط بسیار سخت است، گفت: از همه مددکاران و 
کارمندان موسسه تقدیر و تشکر می شود، چرا که با 
همه وجود و توان خود بهترین ها را برای مددجویان 
ارائه می دهند که زبان از گفتن آن قاصر است. دکتر 
که  کسانی  کرد:  تاکید  آبادی  فیروز  دهقانی  محمد 

در این موسسه کار می کنند و توفیق خدمت دارند 
قطعا مورد توجه خاص خدا قرار گرفته اند و همین 
اشاره  با  است. وی  کافی  آنها  آخرت  برای  کار  یک 
خدمتی  هرگونه  از  پزشکی  علوم  دانشگاه  اینکه  به 
که در توان داشته باشد دریغ نخواهد کرد، افزود:  در 
صورت امکان و به صورت اقساطی تخت های قابل 
تعمیر به موسسه اهدا می شود و در زمینه آمبوالنس 
گرفت. خواهد  صورت  الزم  های  پیگیری   هم 
داد:  قول  بیرجند  پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس 
و  پزشکی  علوم  دانشگاه  بین  ای  نامه  تفاهم 
)ع(  اکبر  علی  حضرت  موسسه  مدیره   هیئت 
منعقد شود تا مددجویان معرفی شده از این موسسه 
رایگان و یا با تخفیف ویژه در بیمارستان های شهر 
آنها کمتر شود. دکتر  تا دغدغه درمان  درمان شوند 
محمد دهقانی فیروز آبادی پیشنهاد داد: دانشجویان 
پزشکی و پزشکان متخصص به صورت دوره ای در 
مرکز حضور پیدا کنند و عالوه بر کمک برای درمان 
با محیط موسسه آشنا شوند و این بابی برای حضور 

خانواده ها و مددکاران در این مرکز شود. 
وی با اشاره به بحث اهمیت کار درمانی گفت: ما هم 
به بحث هنر و سالمت به صورت علمی و آکادمیک 
اهمیت می دهیم و حضور پزشکان و دانشجویان در 
موسسه حضرت علی اکبر)ع( تاثیر گذاری مثبتی در پی 

خواهد داشت.

در بازدید رئیس دانشگاه علوم پزشکی از موسسه توانبخشی حضرت علی اکبر )ع( عنوان شد:

انعقاد تفاهم نامه بین دانشگاه علوم پزشکی و موسسه برای درمان مددجویان
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گان سالمت هستند نبخشی حضرت علی اکبر )ع( ات همیشه قدردان حضور رفشت
گان زمینی توا    رفشت

مهدی آبادی- عملیات اجرایی پارک تفریحی بند 
دره همزمان با سالروز پیروزی انقالب اسالمی با 
حضور استاندار و جمعی از مسئوالن استان آغاز شد. 
محمد صادق معتمدیان در آیین کلنگ زنی این 
پروژه گفت: ایجاد فضای سبز و تفرجگاه از دغدغه 
های مسئوالن استان بوده که متاسفانه برخالف 
بسترهای مناسب در شهرستان تاکنون اقدامی 
انجام نگرفته است. استاندار با بیان اینکه توسعه 
بند دره از مطالبات مهم مردم بیرجند بوده، افزود: 
جلسات بسیاری برای سامان دهی این منطقه 
برگزار شد و به زودی فضای سبز و تفرجگاهی 
بند دره به بهره برداری می رسد. وی با اشاره به 
زیرساخت های نامناسب بند دره، عنوان کرد: در فاز 
اول این پروژه با ایجاد انگیزه برای سرمایه گذاران 
خصوصی، زمینه را برای ورود عالقه مندان به 

گردشگری و توسعه استان ایجاد می کنیم. 

زمان افتتاح فاز یک پارک بند دره 
عالی ترین مقام دولت در استان تصریح کرد: 
دستگاه های خدمت رسان استان انگیزه الزم را 
برای اجرای این طرح دارند که با تمرکز معاونت 
عمرانی استانداری با محوریت شهرداری و شورای 

شهر کار فاخری در شان مردم انجام دهیم.
محمد صادق معتمدیان ادامه داد: تقسیم کار در بین 
ادارات دولتی انجام گرفته و اعتبار مورد نیاز برای 
 تامین زیرساخت ها نیز در اختیار این سازمان ها 

قرار خواهد گرفت. استاندار اظهار کرد: اداره کل 
راهداری و حمل و نقل جاده ای، اداره کل میراث 
فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، شهرداری 
بیرجند، شرکت آب و فاضالب استان و شرکت 
توزیع نیروی برق  برای ایجاد زیر ساخت های 
این منطقه مامور شدند. استاندار زمان بهره برداری 

فاز نخست این پروژه را ایام نوروز دانست.

بازگشت بند دره به آغوش بیرجند
زنی  کلنگ  آیین  در  نیز  بیرجند  شهردار 
دهی  سامان  گفت:  دره  بند  تفریحی   پارک 
شهروندان  های  درخواست  اولین  از  دره  بند 
است.   بوده  اسالمی  شورای  و  شهرداری  از 
کم  و  جوی  شرایط  کرد:  اضافه  جاوید  دکتر 
نیافتن  توسعه  در  دولتی  های  دستگاه  لطفی 
این منطقه اثرگذار بوده است. شهردار با بیان 
اینکه امروز روز ماندگار مدیریت شهری بیرجند 
نگاه شهرداری مداخله  باشد، اضافه کرد:  می 
نیست  منطقه  این  طبیعی  محیط  در  زیاد 
متناسب  ها  درخچه  و  درختی  های  گونه  و 
شود.  می  کاشت  دره  بند  هوای   و  آب   با 
وی با بیان اینکه بند دره شرایط ایجاد اکو پارک 
را دارد، افزود: شهروندان و سازمان های مردم 
نهاد یاری دهنده شهرداری برای ایجاد فضای 
باشند. بیرجند  شهر  شناسنامه  در   تفرجگاهی 
جاوید به وظایف سازمان های استانی اشاره و 

عنوان کرد: شرکت توزیع برق در مدت کوتاهی 
به روشنایی جاده بند دره اقدام خواهد کرد تا 
منطقه  این  از  راحتی  به  شب  در  شهروندان 
گردشگری بازدید کنند. شهردار افزود: اداره کل 
راهداری و حمل و نقل جاده ای از کمربندی 
سازی  دوبانده  برای  )ص(،  اعظم  پیامبر  بلوار 
جاده اقدام و در آن بخشی که چنین امکانی 

فراهم نیست، جاده را تعریض کند. 
دکتر جاوید با بیان اینکه شهرداری طرح جامعی 
برای این منطقه تهیه خواهد کرد، اذعان داشت: 
شده  انجام  بندی  تقسیم  اساس  بر  است  قرار 
شرکت توزیع برق حداکثر تا نوروز ۹۹ روشنایی 

مسیر جاده و آیلند اجرایی را تامین نماید.
سایر  و  مجموعه  جامع  طرح  تهیه  افزود:  وی 
و  نشیمن  فضاهای  احداث  عمرانی،  عملیات 
پارکینگ و انجام کارهای خدماتی نیز بر عهده 

شهرداری می باشد.
جاوید نگاه مدیریت شهری را به این مجموعه با 
اولویت حفظ فضاهای بکر دانست و ادامه داد: نیاز 
است شهروندان و سمن ها پس از استقرار خدمات 

اولیه در کنار ما باشند.
طرف  از  بیرجند  شهردار  جاوید  نیز  پایان  در 
مجموعه مدیریت شهری و شورای اسالمی شهر 
بیرجند از استاندار خراسان جنوبی در برداشتن این 
گام بزرگ در جهت ایجاد پارک تفریحی بند دره 

تقدیر و تشکر کرد.

   بهار بند دره   

عکس ها : ناصری

زمان اعزام زمینی زائران عتباتآغاز عملیات اجرایی یک پارک تفریحی دیگر   
 

و  سازمان حج  رئیس  رشیدیان  علیرضا  مهر- 
زیارت، در موضوع اعزام های زمینی زائران عتبات 
عالیات، گفت: از ۲۶ بهمن ۹۸ اعزام های زمینی 

تحت نظارت سازمان از یک مرز آغاز می شود.

از رکود اقتصادی خارج شدیم  

 وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: در بخش غیر 
نفتی از رکود اقتصادی خارج شدیم و در ۹ ماهه 

امسال رشد اقتصادی مثبت ۹ دهم درصد بود.

به زودی قیمت دالر کاهش می یابد  

همتی رئیس بانک مرکزی در پاسخ به اینکه 
افزایش  را  دالر  خودش  دولت  می شود  گفته 
می دهد، گفت: چنین حرف هایی صحت ندارد و 
حرف های بی خودی است، قصد دارند جو روانی 
به زودی  قیمت دالر  ان شاءا...  و  ایجاد کنند 

کاهش پیدا خواهد کرد.

محدوده سود سهام عدالت
برای مردم  مشخص شد  

ایسنا- رئیس سازمان خصوصی سازی درمورد 
برای  کرد:  اعالم  عدالت  سهام  سود  میزان 
کسانی که یک میلیون تومان سهم دارند میزان 

سود ۲00 تا ۲10 هزار تومان است.

زنگنه: سی.ان.جی گران نمی شود  

وزیر نفت با تاکید بر اینکه قصدی برای افزایش 
دوگانه  با  گفت:  نداریم،   جی  ان.  سی.  قیمت 
سوزشدن خودروها،   می توان به جای بنزین سه هزار 
تومانی از سی. ان. جی 500 تومانی استفاده کرد.

نمکی:  هیچ موردی
 از کرونا در کشور نداریم  

ایرنا- وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
از  شده ای  اثبات  مورد  هیچ  تاکنون  گفت: 

ویروس کرونا در کشور نداشته ایم.

حذف دفترچه کاغذی 
بیمه سالمت تا سال ۱۴۰۰  

مدیر عامل بیمه سالمت، ضمن ابراز امیدواری 
برای حذف دفترچه کاغذی بیمه تا سال 1400، 
خاطرنشان کرد: در ۳۳ هزار مرکز ارائه دهنده 

خدمت، استحقاق سنجی انجام می شود.

درآمد باالی ۱۰۰ میلیون تومان 
هنرمندان، مشمول مالیات می شود

پیشنهاد  ارائه  از  مالیاتی  سازمان  معاون  ایرنا- 
اخذ مالیات از درآمد مازاد بر 100 میلیون تومان 
هنرمندان خبر داد و گفت: اجرای این طرح نیاز به 

تصویب دولت و مجلس دارد.

درآمد باالی ۶۰ میلیون تومان 
کشاورزان مشمول مالیات می شود  

تسنیم- براساس پیش نویس الیحه اصالح قانون 
مالیات های مستقیم، درآمد مشمول مالیات ساالنه 
اشخاص حاصل از فعالیت های بخش کشاورزی 
شامل تمامی زیربخش ها تا ۶00 میلیون ریال به 
نرخ صفر و مازاد آن طبق مقررات فصول 5 تا ۷ 

مشمول مالیات است.

اگر رژیم گذشته به انتخابات آزاد
 و ملی تن می داد، انقالب نمی شد  

روحانی گفت: اگر رژیم گذشته به یک انتخابات 
سالم و آزاد ملی تن می داد انقالب نمی شد.وی 
ادامه داد: انسداد درب انتخابات ، مردم را هدایت 
کرد تا از مسیر یک انقالب بزرگ این زنجیر را پاره 

کنند و راه را برای انتخابات باز کنند.

برای انتخابات ما کار خودمان را 
کردیم؛ اینک نوبت مردم است   

آیت ا... جنتی دبیر شورای نگهبان اظهار کرد: ما 
کار خودمان را کردیم و اینک نوبت مردم است.
مردم به نامزدهایی که دروغ می گویند رای ندهند.

رئیسی: رای ملت ایران
 به مقاومت است، نه مذاکره  

رئیسی رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه رای ملت 
ایران به مقاومت است، نه مذاکره گفت: مردم 
دشمن ستیز هستند اما روی سخن ما با تفکر و 
اندیشه غیرانقالبی است که کار را مشکل می کند.

مردم با همه دلخوری ها در انتخابات 
حضور جدی داشته باشند  

جهانگیری با اشاره به اهمیت انتخابات پیش رو 
گفت: رهبری در فرمایشات اخیر فرمودند اگر به 
ما اشکاالتی دارید باز در انتخابات شرکت کنید 
و ما هم تاکید داریم مردم با همه دلخوری ها در 

انتخابات حضور جدی داشته باشند.

رئیس جمهور در مورد مشکالت 
کشور آدرس اشتباه می دهد  

گفت:  ملی  امنیت  کمیسیون  رئیس  ذوالنور 
رئیس جمهور در مورد مشکالت کشور آدرس 
اشتباه می دهد تا افکار عمومی را از علت اصلی 
مشکالت کشور منحرف کرده و شورای نگهبان 

را در سیبل انتقادات قرار دهد.

نوبخت: االن زمان مذاکره نیست  

نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: اآلن 
زمان مذاکره با آمریکا نیست و همه باید در برابر 

فشارهای دشمن ایستادگی کنیم.

نباید با آمریکایی ها مذاکره کرد  

کواکبیان دبیر کل حزب مردم ساالری گفت: نباید 
با آمریکایی ها مذاکره کرد چراکه با شهادت سپهبد 
سلیمانی ذات تروریسی آمریکا مشخص شده است 
اما اگر غربی ها تا حدی به تعهدات خود عمل کنند 
می توان در قالب برجام بحث ها را پیش ببریم.

محسن رضایی: برجام مال
 یک دولت نیست 

رضایی گفت: برجام مال یک دولت نیست، بلکه 
یک اندیشه و تفکر است که جنگ را رها کنیم. 
برجام تعهدی بین المللی بوده و به امضای چند 
کشور رسیده و به شرط محدود کردن فعالیت های 
هسته ای ایران، قول برداشته شدن محاصره های 

اقتصادی 40 ساله داده شده بود.

درگیر شدن با یکدیگر
 به هیچ وجه جواب نمی دهد   

حجت االسالم آقاتهرانی  دبیرکل جبهه پایداری 
اظهار کرد: درگیر شدن با یکدیگر در موضوعات 
مختلف به هیچ وجه جواب نمی دهد و باید تالش 

کنیم به سمت وحدت واقعی حرکت کنیم.

شمخانی وعده افشاگری داد  

در  مهمی  بسیار  گفتنی های  گفت:  شمخانی 
و  اخیر  بحران های  شکل گیری  دالیل  مورد 
همچنین مبانی تصمیمات راهبردی اتخاذ شده 
برای مواجهه با تهدیدات وجود دارد که در زمان 
و  نجیب  مردم  به  به صورت مشروح  مناسب 

قدرشناس کشورمان اطالع رسانی خواهد شد.

میرسلیم: فشار می آوردند 
که CFT را تصویب کنید  

میرسلیم گفت:  به ما در مجمع فشار می آوردند که 
CFT را به این دلیل که میثاق بین المللی است، 
قبول کنیم. چه معنایی دارد که اطالعات مان را در 

اختیار غربی ها قرار دهیم؟

ربیعی: دولت تا ۱۲ مرداد ۱۴۰۰ 
پای پیمان خود می ایستد

سخنگوی دولت گفت: دولت تدبیر و امید تحت 
ریاست رئیس جمهور تا دوازهم مرداد 1400 در 

خدمت ملت پای پیمان خود خواهد ایستاد.


