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تصویرهای مقبول از 
مدیران غیر بومی !

تاسیس  از  که  هایی  سال  همه  در   
استان خراسان جنوبی  می گذرد همواره 
یکی از خواسته های عمومی که البته  
هیچگاه به آن توجه نشده است! انتخاب 
 استاندار بومی برای استان بوده است.
بوده  این  خواسته  این  موافقان  دلیل 
است که استاندار بومی قطعا بیشتر از 
استاندارغیربومی منطقه  را می شناسد و 
علی القاعده دلسوز تر نیز هست . مبنای 
این درخواست عملکرد نامناسب دسته 
ای از استانداران و مدیران کل پیشین 
بوده است. براساس شواهد و تجارب 
این دسته از ...)مشروح در صفحه 2(

سرمقاله
*مهر آیین

 

صفحه 6

صفحه 6

صفحه 6

 

اصالح  قانون اساسی اولویت
 اصلی کشور نیست  

صفحه 6

 

رئیسی آمده که قوه قضاییه
 را متحول کند

تصمیم درمورد پالرمو
  انتخاب »شر کمتر« است

شخصا خاوری را آدم
 بدی نمی دانستم

ری
اکب

س :
عک

ترافیک حضور  و سفردولتی ها به استان
ارتباطات گسترده استاندار با پایتخت نشینان حضور مدیران ملی در خراسان جنوبی را رونق بخشید

نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور ،  امروز  و  اردکانیان  وزیر نیرو در سفری دو روزه پایان هفته در استان خواهند بود 

نگرانی برای تامین میوه 
و اقالم شب عید وجود ندارد

برای  نگرانی  اینکه  بیان  با  جنوبی  خراسان  استاندار 
خراسان جنوبی  در  عید  شب  اقالم  و  میوه  تامین 
تن   600 و  سیب  تن   400 گفت:  ندارد،  وجود 
در صفحه 5( )مشروح   ... و  منتقل  استان  به  پرتقال 

بازدید استانداراز تعدادی از صنایع برای
بررسی مشکالت کارآفرینان و کارگران

 استاندار خراسان جنوبی روزگذشته در حالی از سه مجتمع 
بزرگ تولیدی در شهرک صنعتی بیرجند بازدید کرد که  
بسیاری از صنایع کوچک این شهرک یا تعطیل و یا رو به 
تعطیلی هستند، بازدیدی که با  دیگر.. )مشروح در صفحه 5(

صفحه 5

جشنواره فروش ویژه شیرآالت باران صنعت
به مناسبت

سال جدید )عیدانه(

ست کامل شیرآالت با قیمت ویژه ۴۰۰ هزارتومان 
نمایندگی تاسیسات پاسارگاد 
خیابان انقالب،  نبش انقالب 1

۰۵۶3223۷۰۷۷ - ۰۹1۵۵۶1۸3۹۸
جهت اطالع از شرایط با ما در تماس باشید

بدینوسیله مراتب قدردانی و سپاس خود را از تالش و زحمات ارزشمند و صادقانه شما عزیزان و همکاران محترم
در جهت پیشبرد اهداف انتقال صنوف آالینده به خارج از محدوده شهری اعالم می داریم.

مدیرعامل و هیئت مدیره شرکت تعاونی ساماندهی صنوف آالینده
* جناب آقای مهندس علوی معاون محترم هماهنگی امور عمرانی استانداری 

* جناب آقای مهندس ناصری فرماندار محترم شهرستان بیرجند و همکاران محترم جناب آقای مهندس رونقی معاون محترم عمرانی 
 جناب آقای مهندس سعیدی خواه و جناب آقای مهندس شاهوردی

 * جناب آقای مهندس فرهادی مدیر کل دفتر فنی استانداری و همکاران محترم جناب آقای مهندس آتش خیز و سرکار خانم مهندس سلیمی طبس
* جناب آقای حالج مقدم مدیر کل دفتر امور شهری و شوراها وهمکاران محترم جناب آقای مهندس عدل ، جناب آقای مهندس بخشی

* جناب آقای دکتر جاوید شهردار محترم بیرجند و همکاران محترم جناب آقای مهندس عدل ، جناب آقای مهندس فخیم زاده - جناب آقای 
مهندس شاکری ، جناب آقای مهندس اسالمی ، جناب آقای مهندس انصاری ، جناب آقای مهندس عرب ، جناب آقای مهندس ابراهیم زاده 

جناب آقای مهندس جهاندیده ، جناب آقای مهندس شرفی و سرکار خانم اکرم زاده 
*  اعضای محترم شورای اسالمی بیرجند جناب آقای دکتر تقی زاده ، سرکار خانم هالل بیرجندی ، سرکار خانم موهبتی ، جناب آقای مهندس 

یزدان شناس، جناب آقای دکتر محمودی راد ، جناب آقای دکتر حسنی صفت ، جناب آقای دکتر طاهری، جناب آقای دکتر عبدالرزاق نژاد
و جناب آقای مهندس میری 

 * جناب آقای مهندس جعفری مدیر کل محترم راه و شهرسازی و همکاران محترم جناب آقای مهندس قربانی ، جناب آقای مهندس علی کاظمی  
جناب آقای مهندس داعی ، جناب آقای مهندس قاسمی، جناب آقای مهندس شفیعی

جناب آقای مهندس هادی ولی پور، جناب آقای مهندس ترشیزی ، جناب آقای مهندس گنجی ، سرکار خانم خالدی ، جناب آقای مهندس علیزاده 
مدیر محترم حراست اداره کل راه و شهرسازی

* جناب آقای مهندس هاشمی مقدم مدیر محترم آب وفاضالب و همکاران محترم
 جناب آقای مهندس هاشم آبادی ، جناب آقای مهندس کاظمی، جناب آقای مهندس مودی  

*  جناب آقای مهندس عبدی مدیر محترم توزیع برق شهرستان بیرجند و همکاران محترم
 جناب آقای خراشادی زاده ، جناب آقای مهندس کرمی و سرکارخانم بدخشان

* جناب آقای مهندس شهرکی رئیس محترم سازمان صمت ،جناب آقای مهندس جویبان و جناب آقای مهندس آریانفر
* جناب آقای علیزاده رئیس محترم اتاق اصناف و اعضای هیئت مدیره

استاد  عزیز

جناب آقای محمد علی بخشی
مراتب سپاس و قدردانی خود را از تالش و زحمات ارزشمند و صادقانه جناب عالی در خصوص

 کسب مقام قهرمانی دو فرزند عزیزمان امیرعلی و امیر مهدی نورالهی
 در مسابقات بین المللی کاراته استان کرمان 
اعالم می داریم، امید آن که بیش از پیش موفق و موید باشید.

خانواده نورالهی

جناب آقای دکتر محمد عجم
مسئول محترم دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه  در استان خراسان جنوبی
انتصاب ارزشمند جناب عالی را که مبین درایت،شایستگی و توانمندی اجرایی شما می باشد صمیمانه تبریک عرض نموده

 از درگاه خداوند سبحان سربلندی و توفیق روز افزون تان را در مسئولیت جدید آرزومندیم. 

اتاق بازرگانی ،صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند

با تشکر از تمامی سروران بزرگواری 
که با حضور در مراسم و ارسال پیام های تسلیت

 به طرق مختلف، همدردی  نمودند به اطالع می رساند:
مراسم چهلمین روز درگذشت مرحوم 

حاج غالمعلی کریم پورفرد
 امروز دوشنبه ۹۷/12/2۰ از ساعت 1۵ الی 1۶ 
در محل هیئت محترم ابوالفضلی ) مصلی ( 

برگزار می گردد
حضور شما سروران گرامی موجب شادی روح آن مرحوم 

و تسلی خاطر بازماندگان خواهد بود 

خانواده های: کریم پورفرد و گلشنی

حضرت آیت ا... دکتر سید ابراهیم رئیسي
انتصاب  شایسته جناب عالی را از سوی رهبری معظم انقالب اسالمی  )مدظله العالی(  به ریاست قوه قضاییه

که در نظام مقدس جمهوری اسالمی همواره باید ملجأ و پناهگاه همه مردم باشد تبریک عرض می نماییم 
بی تردید، حضور شما در صدر دستگاه قضا با پشتوانه ای ارزشمند از سوابق انقالبی و تجربیات قضایی و اجرایی در 
طول چهل سال گذشته، در کنار دانش و تخصص علمی و فقهی، روزهای نویدبخشی را در این عرصه مهم و حساس به 
 همراه خواهد داشت و منشأ برکات و آثار ارزشمندی در حوزه اجرای احکام و قوانین مبتنی بر عدالت اسالمی خواهد بود

 از درگاه خداوند متعال توفیق و سربلندی روزافزون حضرت عالی را در جایگاه جدید مسئلت داریم.

شهرداری و شورای اسالمی شهر بیرجند

حضرت آیت ا... دکتر سید ابراهیم رئیسي
نماینده مردم شریف استان  خراسان جنوبي

در مجلس خبرگان رهبري
انتصاب حضرت عالی را به ریاست قوه قضاییه تبریک عرض نموده، بی شک دعای خیر 
همه معلوالن و دست اندرکاران این مرکز که قدردان حمایت های شما در ادوار مختلف بوده اند

 بدرقه خدمات شایسته و خطیرتان در این مسئولیت بزرگ خواهد بود.  

موسسه توانبخشی حضرت علی اکبر )ع( بیرجند
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ثبت نام مجدد در کنکور سراسری آغاز شد، ثبت نام از ۱۹ تا 22 اسفند

میزان- حسین توکلی ،مشاور عالی سازمان سنجش و آموزش کشور گفت: داوطلبانی که در مهلت مقرر موفق به دریافت سوابق تحصیلی نشده اند 
و یا به هر دلیل دیگر نتوانسته اند در آزمون سراسری ۹۸ ثبت نام کنند می تواند در مهلت مجدد از امروز یک شنبه ۱۹ اسفند تا چهارشنبه ۲۲ اسفند 
۹۷ در سایت سازمان سنجش ثبت نام کنند

سرمقاله

تصویرهای مقبول از
 مدیران غیر بومی !
 *مهرآیین

در همه سال هایی که از تاسیس استان خراسان جنوبی  
می گذرد همواره یکی از خواسته های عمومی که البته  
هیچگاه به آن توجه نشده است ! انتخاب استاندار بومی 
بوده است. دلیل موافقان این خواسته این بوده است که 
استاندار بومی قطعا بیشتر از استاندار غیربومی منطقه  را 
می شناسد و علی القاعده دلسوز تر نیز هست. مبنای 
این درخواست عملکرد نامناسب دسته ای از استانداران 
و مدیران کل پیشین بوده است. براساس شواهد و 
خراسان  از  بیشتر  که  مدیران  از  دسته  این  تجارب 
رضوی به استان آمده اند پیش از حضور در منطقه، 
کمتر تجربه کاری ارزشمند و قابل اعتنایی داشته و 
معموال در قالب سه گروه در استان پست گرفته اند.

گروه اول: برای کار آموزی،کسب تجربه و پر کردن 
رزومه.گروه دوم: برای گذران دوران کاری در جایی 
راحت و بی دغدغه .گروه سوم : همه موارد پیشین به 
اضافه تامین منافع استان مبدا وگسترش سیطره پنهان و 
 پیدا برمنطقه خراسان جنوبی ! از طریق شناسایی منابع ،

معادن، نقاط قوت وضعف وبه کارگیری نیروهای وابسته 
به خود وجلوگیری از توسعه استان وپنهان نگاه داشتن 
قابلیت های گوناگون  آن.متاسفانه  رویکرد اخیر بیش از 
همه در گفتار وعمل استاندار سابق در چندین حوزه کامال 
مشهود بودومستندات قابل توجهی نیز در این باره وجود 
دارد.نتیجه رویکردهایی این چنین تصویر بسیار منفی از 
عملکرد مدیران غیر بومی بود که نارضایتی مردم را نیزبه 
دنبال داشت .نزدیکی استان به مسقط الراس این گروه از 
مدیران نیز باعث شده بودکه بسیاری از آن ها آخرهفته 
ها را در شهر مادری بگذرانند. این مدیران پروازی ! صد 
 البته دغدغه ای جزگذران دوران ماموریت خود نداشتند .

 آنهاآخر هفته در شهر نمی ماندند تا ضعف خدمت رسانی 
دستگاه ها را محک بزنند. کمبود امکانات تفریحی در 
شهر برای این گروه معنایی نداشت چون اساسا درکوچه 
و خیابان  آن دیده نمی شدند . آنها هیچ علقه و دلبستگی 
به منطقه نداشتند چون همواره مهمان یا مسافر بودند.

در این میان به تازگی اتفاقات جدیدی روی داد . انتصاب 
محمد صادق معتمدیان به عنوان استاندار از کرمانشاه و 
پیش از آن ایستادن محمد علی جاوید از چهار محال 
بختیاری در جایگاه شهردار مرکز استان. بیرجندی ها در 
ابتدا با در نظر داشتن سوابقی که ذکرش رفت  واکنش 
 های مثبتی به حضور شهردار غیر بومی نشان ندادند .

پایبندی به برنامه  از سالی هدفمندی،  اما در کمتر 
و تالش های آقای شهردار، باعث شد که رضایت 
نسبی از عملکرد شهرداری ایجاد و بخش بزرگی از 
شهروندان حمایت خود را از برنامه های وی اعالم کنند.

محمد صادق معتمدیان اما در آغاز کار در سفری زمینی 
پس از زیارت )ادامه سرمقاله در ستون مقابل..(

باشگاه خبرنگاران- مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی 
گفت: نرخ هر کیلو مرغ در خرده فروشی ها به ۱۶ هزار و ۵۰۰ 
تا ۱۶ هزار و ۸۰۰ تومان رسیده است. برومند چهار آیین، از 
افزایش ۵۰۰ تومانی نرخ مرغ در بازار خبر داد و گفت: نرخ هر 
کیلو مرغ زنده درب مرغداری ۱۱ هزار و ۲۰۰ تا ۱۱ هزار و 
۵۰۰ و مرغ آماده به طبخ در خرده فروشی ها ۱۶ هزار و ۵۰۰ 
تا ۱۶ هزار و ۸۰۰ تومان است. وی کاهش عرضه نسبت به 
تقاضا را عامل اصلی گرانی قیمت مرغ در بازار اعالم کرد و 
افزود: با توجه به کاهش جوجه ریزی و کمبود عرضه مرغ به 

کشتارگاه ها پیش بینی می شود که قیمت مرغ زنده برای ایام 
پایانی سال به ۱۲ هزار و مرغ آماده به طبخ در خرده فروشی ها 
به ۱۷ هزار تومان برسد. چهار آیین، کاهش جوجه ریزی در 
اواخر دی و اوایل بهمن را عامل اصلی گرانی مرغ در بازار 
اعالم کرد و گفت: ۳۰ درصد مرغداران به سبب ترس از 
اجرای قیمت دستوری و افزایش قیمت جوجه، از جوجه ریزی 
واحد های خود امتناع کردند که در نهایت این امر میزان عرضه 

و قیمت مرغ در بازار را تحت تاثیر قرار داده است. 
مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی با انتقاد از نوسان نرخ 
نهاده های دامی در بازار اظهار کرد: با توجه به اختالف نرخ 
نهاده های موجود در بازار با قیمت مصوب پیش بینی می شود 
که روند افزایش قیمت مرغ در بازار ادامه یابد چرا که مدیریت 
بازار نهاده ها در کنترل قیمت مرغ تاثیر بسزایی دارد. وی با 
اشاره به اینکه قیمت دستوری راهکار تنظیم بازار نیست، بیان 
کرد: با توجه به آنکه روزانه ۷ تا ۷ هزار و ۵۰۰ تن مرغ در 
سطح کشور مصرف می شود، از این رو عرضه روزانه ۱۰ تا 
۳۰ تن مرغ با نرخ مصوب نوعی ُمسکن برای تنظیم بازار به 

شمار می رود.

شورای  مجلس  انرژی  کمیسیون  سخنگوی  ایسنا- 
اسالمی تاکید کرد که قیمت بنزین در سال آینده افزایش 

پیدا نمی کند.
اسدا... قره خانی، در توضیح تکلیف قیمت بنزین در سال 
سناریوهای  بودجه  بررسی  زمان  در  کرد:  اظهار  آینده، 
مختلفی درباره قیمت بنزین مطرح شد که شاه بیت آن 
بود.  ماه  ایرانی در طول  به هر  لیتری  دادن سهمیه ۲۴ 
دو  نفری  دو  خانواده  اگر  که  بود  آن  طرح  این  معنای 
ماشین داشته باشند در ماه سهمیه ۵۰ لیتری داشته و باید 
مابقی نیازشان را از طریق نرخ آزاد تامین کنند.این نماینده 
مجلس ادامه داد: در این طرح آمده بود که به طور میانگین 
قیمت بنزین آزاد لیتری ۳۰۰۰ تومان محاسبه شود. برای 
تاکسی ها و وانت بارها هم مقرر شده بود که در طول سه 
ماه زیرساخت های الزم برای گازسوزکردن این ماشین ها 
فراهم شود که به دلیل نبود زیرساخت و تحمیل هزینه 
سنگین عمال این اتفاق شدنی نبود. قره خانی ادامه داد: در 
صورت تصویب این مصوبه شاهد افزایش کرایه ها و در 
ادامه افزایش تورم بودیم که البته طراحان بر این موضوع 

تاکید داشتند این وضعیت برای کسانی که ماشین ندارند 
خوب است اما سوال این است که آیا قرار بود این نوع 
یارانه بنزین به تاجران، ثروتمندان و یا سلطان سکه و ارز 
هم داده شود؟ این مدل یارانه نقدی بود که شرایط بدتری 
را به وجود می آورد. به دلیل جامع و کامل نبودن این طرح 

مجلس شورای اسالمی آن را رد کرد.
 سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی گفت :
سال آینده افزایش قیمت بنزین نخواهیم داشت، چون در 

بودجه نیامده است.

در  گفت:  زعفران  ملی  شورای  عضو  میزان-  خبرگزاری 
روز های اخیر زمزمه افزایش قیمت یک میلیونی زعفران به 
گوش می رسد که با توجه به حباب گونه بودن این افزایش، 
نمی گیرد. صورت  بازار  در  قیمت  این  با  فروشی  و  خرید 
حسینی افزود: منافع برخی در این است که بازار را ملتهب 
کنند و قیمت های غیرکارشناسی در کشور را محک بزنند که 
متاسفانه این امر به نفع آینده زعفران کشور نیست. حسینی 
اظهار کرد: نباید این گونه پنداشت چون ۹۰ درصد زعفران 
جهان در اختیار ایران است رقبا در خواب خواهند بود باید 

دانست که آن ها با استفاده از بی ثباتی بازار زعفران می توانند 
بازار های هدف صادراتی را تصاحب کنند. وی با بیان اینکه 
محسوب  بازار  در  ثباتی  بی  درصدی  عامل ۱۰۰  دالالن 
می شوند، عنوان کرد: دالالنی که زعفران را در خانه ها دپو 
کردند در فرصتی مناسب باعث ایجاد التهاب در بازار این 
فرآورده ملی می شوند. وی افزود: ما بزرگترین تولید کننده 
زعفران جهان هستیم و هیچ رقیبی نمی تواند با قیمت زعفران 
ایرانی رقابت کند، اما ایجاد التهاب در بازار می تواند به ضرر 

صادرات این محصول باشد.

تسنیم-مریم حضرتی،معاون پرستاری وزارت بهداشت گفت: 
آینده طی  در دو سال  بهداشت  وزیر  براساس قول مساعد 
آزمون استخدامی، ۱۹ هزار پرستار جدید جذب می شوند که این 
موضوع تا حدودی می تواند کمبود نیروی پرستار در بیمارستان ها 
را جبران کند. وی یادآور شد: در حال حاضر، اضافه کاری اجباری 
و عدم بازنشستگی به دلیل کمبود نیرو، پرستاران را در کشور آزار 
می دهد. وی، شغل پرستاری را از مشاغل سخت کشور دانست 
و تاکید کرد: قانون بازنشستگی پرستاران ۲۵ سال است و این در 
صورتی است سازمانی که فرد در آن کار می کند با بازنشستگی 

آن ها به دلیل کمبود نیرو مخالفت نکند. وی افزود: یکهزار مرکز 
فعال در این رابطه در کشور فعال شده است که بیماران می توانند 
در منازل، مراقبت های پرستاری مطلوب با کمترین هزینه و 
آسایش بیشتر را دریافت کنند که همین امر موجب خالی شدن 
تخت های بیمارستانی می شود. وی از تحت پوشش بیمه قرار 
گرفتن خدمات پرستاری و مشاوره در منزل به طور آزمایشی خبر 
داد و گفت: اجرای این طرح در حوزه ۵ بیماری و در ۵ شهر به 
صورت پایلوت آغاز شده و پس از رفع نواقص طرح در سراسر 

کشور اجرایی می شود.

مهر- دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی گفت: 
با هماهنگی ایرالین ها، حداقل و حداکثر قیمت 
مبنای  بر  نوروزی  سفرهای  هواپیمای  بلیت 
آن،  از  باالتر  و فروش  بوده  ماه  آذر  نرخ های 
درباره  اسعدی سامانی،  است. مقصود  تخلف 
سفرهای هوایی نوروز امسال تصریح کرد: به 
دلیل افزایش قیمتی که امسال در همه کاالها 
در سطح کشور رخ داده، شرکت های هواپیمایی 

هم از این موضوع نه تنها مستثنی نبودند، بلکه 
به دلیل دو شوک بزرگ تحریم و افزایش نرخ 
ارز، هزینه های جاری آنها از دیگر شرکت ها 

فراتر بود.
وی با بیان اینکه صنعت حمل و نقل هوایی 
یک صنعت کاماًل وابسته است، گفت: سال 
گذشته سهم ارز در قیمت تمام شده هزینه های 
شرکت های هواپیمایی، ۳۵ درصد بود اما امسال 

در پی افزایش قیمت دالر حتی با احتساب دالر 
۱۰ هزار تومانی، این سهم به ۷۰ تا ۷۲ درصد 

افزایش یافت.
اگر  بنابراین  شد:  یادآور  سامانی  اسعدی 
شرکت های هواپیمایی بخواهند در بازار بمانند، 
ناچار هستند قیمت بلیت های خود را افزایش 
دهند. با این حال شرکت های هواپیمایی برای 
آنکه هم قدرت خرید مردم را در نظر داشته 

باشند و هم از تبعات گرانی بلیت هواپیما بکاهند، 
قیمت های آذر ماه امسال را مالک تعیین نرخ 
بلیت هواپیما در نوروز ۹۸ قرار داده اند. از آنجایی 
که در تعطیالت نوروز معمواًل هواپیماها یک 
سر خالی تردد می کنند و بلیت برگشت معمواًل 
با کف قیمت فروخته می شود، لذا شرکت های 
هواپیمایی یک دامنه قیمتی شامل کف و سقف 

قیمت برای سفرهای نوروزی تعیین کرده اند.

حداقل و حداکثر قیمت بلیت هواپیمای سفرهای نوروزی برمبنای نرخ های آذرماه است

)ادامه سرمقاله...( رضا )ع( به بیرجند آمد و در طول راه  سال آینده افزایش قیمت بنزین نخواهیم داشت قیمت مرغ به ۱۶ هزار و ۸۰۰ تومان رسید
بسیاری از دیدنی ها را دید در سفرهای شهرستانی به 
دور و نزدیک استان رفت . حاال او را حتی در حال پیاده 
روی در خیابان های شهر می توان دید. معتمدیان در 
اولین اقدام درب بازارچه مرزی ماهیرود  به افغانستان 
را گشود. همان دری که در زمان استاندار سابق بسته 
شده بود. همچنین بازارچه های گلورده و یزدان را نیز 
بدون هیاهوی رسانه ای و تبلیغاتی دوباره فعال کرد. او 
در همین مدت  کوتاه نشان داد که بیش از حرف، اهل 
عمل است از این روکارهایی که پیشینیان او در طی 
 سال ها انجام ندادند در ماهی چند به سامان رساند .

حاال پیش چشم مردم استان و بیرجند عملکرد استاندار 
و شهردار مرکز استان تصویر تازه ای از مدیران غیر 
بومی رسم کرده است. تصویری که امید است باور منفی 
نسبت به مدیران غیر بومی را اصالح کند.نکته جالب 
درباره مدیران غیر بومی موفق این است که به نظر می 
رسد بین دوری خاستگاه این مدیران با میزان تالش و 
 انگیزه های کاری آنان گویا رابطه مثبتی برقرار است 
به ویژه مدیرانی که از غرب کشور و استان های دور می 
آیند گویا کارنامه بهتری از همسایگان نزدیک ما داشته 
اند. شاید توسعه یافتگی بیشتر غرب نسبت به شرق و 
مقایسه دو منطقه انگیزه بیشتری برای خدمت و تالش 
به آنها داده باشد، از دیگر سو این گروه از مدیران اسیر 
رقابت های منفی منطقه ای در شرق کشور نیستند و در 
راستای منافع استانی خود در استان های دیگر خراب 
کاری نمی کنند. از این رو به نظر می رسد که اگر قرار 
است مدیران استان غیر بومی باشند  هرچه غیر بومی تر 
بهتر ! همان بهتر که از دور دست ها بیایند البته با کوله 
باری از تعهد و تجربه. در این حال مردم نیز با انتصاب 
مدیران غیربومی مشکلی نخواهند داشت و این نکته ای 
است که از این پس باید مد نظر افراد و چهره های موثر 

در انتخاب مدیران منطقه باشد.        

ساعت کار مراکز شماره گذاری و تعویض 
پالک  در ایام نوروز اعالم شد

خبرگزاری میزان- رئیس مرکز شماره گذاری و تعویض 
پالک پلیس راهور ناجا گفت: ساعت پذیرش در مراکز 
شماره گذاری پلیس راهور تا ۲۰ اسفند ماه سال جاری 
تا ساعت ۱۷ خواهد بود. سرهنگ علی محمدی اظهار 
کرد: از ۲۰ تا ۲۸ اسفند ماه ساعت پذیرش و ورود 
خودرو ها به مراکز شماره گذاری و تعویض پالک پلیس 
راهور ناجا تا ساعت ۱۹ خواهد بود. وی تصریح کرد: 
قطعا این مراکز تا آخرین خودرو پذیرش شده تا هر 

ساعتی که الزم باشد فعال خواهند بود.

جذب ۱9 هزار پرستار جدید در دو سال آیندهدالالن عامل اصلی بی ثباتی در بازار زعفران
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تاسیس موسسه غیر تجاری خیریه نور جوانان امید درمیان درتاریخ 1397/11/8 به شماره ثبت 469 به شناسه ملی 14008111524 ثبت 
و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی می گردد. موضوع: حمایت از دانش آموزان با توان 
 اقتصادی ضعیف وکمک به نیازمندان از قبیل تامین جهیزیه جوانان نیاز مند و در شرف ازدواج وکمک های حمایتی از بیماران نیازمند -
موسسه به موجب مجوز شماره 9553/3523 مورخ 1397/11/07 فرمانداری شهرستان درمیان تاسیس گردید. مدت: از تاریخ ثبت به مدت 
نامحدود مرکز اصلی: استان خراسان جنوبی ، شهرستان درمیان ، بخش مرکزی ، شهر اسدیه، بافت قدیم ، خیابان کشاورز ، کوچه کشاورز 
19 ، پالک 0 ، طبقه اول کدپستی 9744145947 سرمایه شخصیت حقوقی : 10000000 ریال می باشد. اسامی و میزان سهم الشرکه 
شرکا : آقای حامد جانی خلف به شماره ملی 0640006991 دارنده 1000000 ریال سهم الشرکه ، آقای منیر احمد ربانی نژاد به شماره 
ملی 0653107765 دارنده 1000000 ریال سهم الشرکه ، آقای سعید رحیمی به شماره ملی 0730099504 دارنده 2000000 ریال 
سهم الشرکه ، آقای فرزاد خزاعی خلف به شماره ملی 0872381471 دارنده 1000000 ریال سهم الشرکه ، خانم مبارکه عظیمی طبس 
به شماره ملی 5239185808 دارنده 1000000 ریال سهم الشرکه ، آقای محمد یوسف خسروی طبس به شماره ملی 5239629439 
دارنده 1000000 ریال سهم الشرکه ، آقای محمد پارسا به شماره ملی 5239682526 دارنده 1000000 ریال سهم الشرکه ، آقای حسین 
خزاعی خلف به شماره ملی 5239711445 دارنده 1000000 ریال سهم الشرکه ، خانم سمیه عنانی به شماره ملی 5239976521 دارنده 
1000000 ریال سهم الشرکه. اولین مدیران : آقای حسین خزاعی خلف به شماره ملی 5239711445 به سمت رئیس هیئت مدیره به 
مدت دو سال ، آقای حامد جانی خلف به شماره ملی 0640006991 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و خزانه دار به مدت 2 سال ، 
آقای سعید رحیمی به شماره ملی 0730099504 به سمت مدیرعامل و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت2 سال، آقای فرزاد خزاعی 
خلف به شماره ملی 0872381471 به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال ، آقای محمد یوسف خسروی طبس به شماره ملی 
5239629439 به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال ، خانم مبارکه عظیمی طبس به شماره ملی 5239185808 به سمت عضو 
هیئت مدیره - عضو علی البدل به مدت 2 سال، خانم سمیه عنانی به شماره ملی 5239976521 به سمت عضو هیئت مدیره - عضو علی 
البدل به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها با امضای مشترک آقایان 
سعید رحیمی )مدیر عامل( و حامد جانی خلف )خزانه دار( و در غیاب خزانه دار با امضای آقای حسین خزاعی خلف )رئیس هیئت مدیره( 
و اوراق عادی و اداری با امضای آقای سعید رحیمی )مدیر عامل ( و مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان : 
آقای منیر احمد ربانی نژاد به شماره ملی 0653107765 به عنوان بازرس اصلی وآقای محمد پارسا به شماره ملی 5239682526 به عنوان 
بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه آوای خراسان جنوبی جهت درج آگهی های موسسه انتخاب گردید . 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )4۰۸433(

آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل باربری کویر پیما امیر )سهامی خاص( به شماره ثبت 349 و شناسه ملی 14003780131 به استناد 
صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/08/26 و مجوز شماره 42092/33 مورخ 1397/08/30 اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای 
خراسان جنوبی تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - آقای محمد دالوری نیا به کد ملی 5639462868 به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای 
علی سنجری به شماره ملی 5639640715 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای مراد قربانی به شمار ملی 0652284825 به سمت 
منشی هیئت مدیره برای مدت باقیمانده تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. 2 - آقای حمید رضا یوسفی به شماره ملی 5639265841 
به عنوان مدیر عامل شرکت برای مدت باقیمانده تصدی هیئت مدیره انتخاب گردید. 3 - کلیه اوراق و اسناد تعهد آور شرکت از قبیل چک 
و سفته با امضای مشترک آقای محمد دالوری نیا )رئیس هیئت مدیره( و آقای حمیدرضا یوسفی )مدیر عامل( به همراه مهر شرکت معتبر 

خواهد بود و مکاتبات عادی و نامه ها با امضای آقای محمد دالوری نیا )رئیس هیئت مدیره( و مهر شرکت معتبر خواهد بود . 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری نهبندان )4۰935۰(

اصالحیـه
پیرو آگهی دعوت مجمع عمومی عادی ساالنه )نوبت اول( انجمن صنفی کارگری رانندگان ناوگان 
باری بیرجند که در روزنامه روز یکشنبه 97/12/19 شماره 4307 چاپ شد اصالحیه آن به شرح ذیل 

اعالم می گردد:  تاریخ روز پنجشنبه 98/1/20 به 9۸/۱/۲۲ اصالح می گردد.
هیئت مدیره

آگهی تغییرات شرکت نوین سازه فهالنج )سهامی خاص( به شماره ثبت 1055 و شناسه ملی 14003173720 به استناد صورتجلسه هیئت 
مدیره مورخ 1397/10/20 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - آقای سید علی رضوی به شماره ملی 0830044213 به سمت مدیر عامل و 
رئیس هیئت مدیره و آقای محمود رضا حیدری به شماره ملی 0859883035 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای سید مصطفی 
رضوی به شماره ملی 0839948484 به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 2 - کلیه اسناد و اوراق بهادار و 
تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسالمی و نامه های عادی و اداری با امضای منفرد سید علی رضوی )مدیر 

عامل( همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری طبس )4۱۰۱34(

آگهی تغییرات شرکت نوین سازه فهالنج )سهامی خاص( به شماره ثبت 1055 و شناسه ملی 14003173720 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی 
عادی مورخ 1397/10/20 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - آقایان سید علی رضوی به شماره ملی 0830044213 و محمود رضا حیدری به شماره ملی 
0859883035 و سید مصطفی رضوی به شماره ملی 0839948484 به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 2 - آقای 
مهدی نوروزی به شماره ملی 0839197489 به سمت بازرس اصلی و آقای مهدی تقی زاده به شماره ملی 0839738668 به سمت بازرس علی البدل 

برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. 3 - پس از قرائت گزارش بازرس قانونی ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال 96 به تصویب رسید.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری طبس )4۱۰۱35(

  حمل اثاثیه منزل مداحی
با خاور مسقف و کارگر ماهر/ داخل و خارج شهر    

 شهرام  مداحی
0۹۱5  363  3647 

ود  
حد

وم
ژه  

 وی
ش

فرو درب اتوماتیک سیــد
 جک پارکینگی ، کرکره 

و سکوریت اتومات 
خیابان شهید رجایی  - نبش رجایی  15   

09155614880

تلفن: ۳۲۴۳۱۱۶۹-  ۰۹۱۵۱۶۱۳۱۶۱
۰۹۱۵۵۶۱۲۳۸۹  - کلنگـی خـواه

بار حمـل  اثاثیـه  حمل 

 ۱00 درصد تضمینی
 09159618581  

فاروقـی

 با  کارگر ماهر و ماشین اتاق بزرگ 
مسیر مشهد و  زاهدان / حمل یخچال ساید 

در اسرع وقت / حمل بار برای خارج شهر 
 20 میلیون بیمه
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درخشش استاد دانشگاه بیرجند در دومین همایش ملی تاریخ شفاهی دفاع مقدس

صدا و سیما - معاون فرهنگی اداره کل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان گفت: مقاله استاد دانشگاه بیرجند به عنوان مقاله برتر و برگزیده 
در حوزه تاریخ شفاهی دفاع مقدس معرفی شد. رحیم آبادی با بیان اینکه مقاالت ارائه شده به همایش تاریخ شفاهی در سه بخش  بررسی شد، 

بارانی به علت آب افزود: در این میان مقاله احمد المعی گیو با عنوان »آسیب شناسی تاریخ شفاهی«، برگزیده و به عنوان صاحب مقاله برتر تجلیل شد.  خیابان طالقانی 9 در روزهای 
گرفتگی غیر قابل عبور و مرور می باشد. مخصوصا 
آمد کنند.  و  از داخل آب رفت  باید  آموزان  دانش 
خوب است در روزهای بارانی مسئولین سری به این 

کوچه بزنند تا از نزدیک وضع اسفبار آن را ببینند.
915...435

 ..... بانک  به  داشتم  مراجعه  وقت  آخر  یکشنبه  روز 
با برخورد نامناسب و عدم تکریم ارباب رجوع یکی 
ازکارمندان آنجا در پاسخگویی به مشتری، در نهایت 
فیش واریزی صادر شده از سمت ایشون رو که مربوط 
به یک حساب دولتی بود تحویل اداره مربوطه دادم که 
متوجه اشتباه کارمند بانک در مبلغ واریزی به حساب 
دولت که غیرقابل برگشت هست، شدیم. خواستم ببینم 
با این وقت کم مردم و با این نابسامانی های اقتصادی 
آیا دقت بیشتر در کارشون که جزو رسالتشون در بانک 
و  من  وقت  جواب  فرساست؟  طاقت  خیلی  هست 
کسری مبلغ من رو که غیرقابل بازگشت هست ایشون 
میده؟ جرا باید تاوان بی تحملی و عدم دقت آخر وقت 
ایشونو مردم بدن؟ در نهایت از برخورد بسیار خوب 
رئیس شعبه واقعا ممنونم که در کمال فروتنی و حوصله 
اشتباه پرسنل شونو و اعتراض من رو تلفنی پذیرا بودند.  
937...770

قطعا بایستی به برنامه شهرستان گردی جناب استاندار 
در حل بعضی مشکالت که در حوزه اختیارات ایشان 
است و آشنایی با مشکالتی که باید از هیئت دولت 
کمک گرفت که از جمله این مشکالت راه بیرجند- 
مثبت  دید  با  است،  کشور  شرق  آهن  راه  و  قاین 
نگریست اما یک سؤال از جناب استانداردارم با یک 
نگاه اجمالی در رفع محرومیت ها و نیازها نگاه دولت 
هابعد از دفاع مقدس تاکنون به غرب و شمال از یک 

طرف و شرق و جنوب ازسوی دیگر چگونه است؟
915...761
اعضای شورای شهر بیرجند خبر افتتاح دومین روز بازار با 
عنوان بازار فروش محصوالت محلی و صنایع دستی را  
شنیدم امیدوارم شما و شهردار محترم مثل بازار روز قبلی 
به خاطر چندرغاز درآمد هفتگی از کرایه محل فروش 
اقالم قاچاق شده توسط اتباع بیگانه بدون مجوز کار و 
کسب این محل را هم به محلی برای ضربه زدن به 
اقتصاد در حال تحریم وکسبه محترم شهر مبدل ننمایید. 
اگر به واقع محل فروش محصوالت محلی و صنایع 
دستی باشد و با توجه به رکود بازار تنها در همان روز 

چهارشنبه برگزار شود موثر خواهد بود.
915...423
از شهرداری تقاضا داریم با توجه به مسدود شدن تقاطع 
خیابان عدالت و خلیل طهماسبی در خصوص جمع 

آوری سرعت گیر اقدام نمایند
936...967
 دو ماه شده تلفن روستای زرخوان سربیشه یک طرفه 
شده به طوری که برقراری ارتباط به سختی صورت می 
گیرد حدود 50 دفعه با مسئوالن مربوط در مرکز استان 
تماس گرفته شده که متاسفانه قول می دهند تو همین 
دو سه روزه می آییم ولی  هنوز آن موعد فرا نرسیده نمی 
دانیم باید مشکل خود را به کجا منتقل کنیم تقاضای 

رسیدگی داریم.
915...800

از شهردار عزیز و شورای سختکوش خواهشمندیم به 
شهر جلوه گردشگری زیبایی بدهند تا مسافران جذب 

شوند نه مثل همیشه دفع. ممنون از شما
یک شهروند
از شهرداری تقاضا داریم دیوارهای پادگان را نقاشی 
کنند لطفا به خواسته های مردم گوش کنید این مسیر 

تردد همه مسافران است باید زیبا و چشم نواز باشد. 
یک شهروند

پیام شما

پاسخ مسئوالن به پیام شما 

تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583
سامانه پیام کوتاه : 3000272424

جوابیه شرکت آب و فاضالب خراسان جنوبی
گران  »از  در خصوص  مردمی  پیام  در خصوص 
فروشی اداره آب و فاضالب باید به کجا شکایت 
انشعاب  فروش  برای  کنید  رسیدگی  لطفا  کرد 
فاضالب باید یک میلیون و سیصد و بیست هزار 
پرداخت  باید  میدن  فیش  بدید  لوازم  پول  تومان 
کنین انشعاب آب اجباری میدن بابت هر انشعاب 
نهصد و چهل هزار تومان هزینه توسعه می گیرن 
به  نیست«  پاسخگو  کسی  کردم  اعتراض  رفتم 
از  دریافتی  های  هزینه  کلیه  رساند:  می  اطالع 
شورای  مصوب  های  تعرفه  براساس  متقاضیان 
متقاضیان دریافت  از  نیرو  اقتصاد و مصوبه وزیر 
انشعاب  لوازم  و  نصب  های  هزینه  و  گردد  می 
از  شده  منتشر  بهای  فهرست  براساس  فاضالب 
و  محاسبه  کشور  بودجه  و  برنامه  سازمان  سوی 

با تایید وزیر نیرو از متقاضیان دریافت می گردد.

عید  به  شدن  نزدیک  با   - سربازی  محسن  سید 
نوروز، مسئوالن شهرستان فردوس با تالشی مضاعف، 
سعی در آماده کردن این شهر هدف گردشگری برای 
فرد  به  منحصر  آثار  از  گردشگران  و  مسافران  بازدید 
آشنایی  برای  دارند.  طبیعی  های  جاذبه  و  تاریخی 
برای  را  این شهر  که  به خصوص کسانی  مردم  بیشتر 
گردشگری انتخاب نموده و در گذر از این شهر در نظر 
دارند از آثار تاریخی آن بازدید کنند، گزارشی از آمادگی 
ستاد استقبال از مسافران نوروزی و معرفی آثار تاریخی 
شهرستان  مسئوالن  با  گو  و  گفت  در  کهن  شهر  این 
آوای  روزنامه  خوب  خوانندگان  استحضار  به  فردوس 

خراسان جنوبی می رساند.

عبور 10 میلیون مسافر و گردشگر
 در طول سال از فردوس

صنایع  فرهنگی،  میراث  اداره  رئیس  سراغ  به  ابتدا  در 
امر  متولی  عنوان  به  فردوس  گردشگری  و  دستی 
بیان  با  صداقت  اله  روح  رفتیم.  شهرستان  گردشگری 
دلیل  به  اینکه شهرستان فردوس در حوزه گردشگری 
استان جنوبی کشور    7 ارتباطی  مسیر  در  گرفتن  قرار 
به  منحصر  موقعیت  از  میانه  آسیای  به  کاال  وترانزیت 
فردی در   استان و منطقه برخوردار است، افزود: عبور 
و  )ع(  هشتم  امام  زائر  مسافر،  میلیون   10 از  بیش 
به  را  شهرستان  این  موقعیت  سال  طول  در  گردشگر 
کرده  تبدیل  گردشگر  زمینه جذب  در  ای  ویژه  جایگاه 
در  را  آنها  ماندگاری  بتوانیم  که  مقدار  به هر  که  است 
منطقه  اقتصادی  رونق  معنی  به  کنیم  بیشتر  فردوس 
گردشگری  نمونه  منطقه  دو  وجود  وی  بود.  خواهد 
تاریخی  شهر   ( استان  گردشگری  نمونه  منطقه   9 از 
را  فردوس  در  معدنی(  آبگرم  و  باغستان   - تون 
حوزه  در  شهرستان  این  قابلیت  و  اهمیت  از  نشان 
بر  عالوه  کرد:  تصریح  صداقت  دانست.  گردشگری 
و زیست  مناطق طبیعی  دارای  فردوس  این شهرستان 
خرو،  دره  ظهر،  دره  مانند  ارزشمندی  و  بکر  محیطی 

آباد،  فتح  گستج،  افقو،  مهوید،  بیدسکان،  روستاهای 
سرند  و  امرودکان  انارستانک،  باداموک،   فریدونی، 
می باشد که از روستاهای ییالقی و خوش آب و هوای 

منطقه است.

71 اثر ثبت شده ملی و یک اثر ثبت جهانی
داد: همچنین جاذبه های طبیعی غار سنگ  ادامه  وی 
سوراخ، دم یوز که در منطقه حفاظت شده مظفری واقع 
شده و رباط شور و  رباط خوشاب قابلیت های زیادی در 
زمینه سرمایه گذاری و جذب توریست دارد. رئیس اداره 
فردوس  گردشگری  و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث 
محصوالت محلی و معروف شهرستان فردوس را انار، 
فردوس  انار  میان  این  در  که  برشمرد  پسته  و  زعفران 
آوازه جهانی دارد. وی در ادامه به معرفی آثار تاریخی 
دارای  فردوس  اینکه  به  اشاره  با  و  پرداخت  شهرستان 
71 اثر ثبت ملی، یک اثر ثبت جهانی و 98 اثر شناسایی 
شده می باشد، افزود: مسجد جامع قدیم متعلق به دوره 
نخست  سده  از  کوشک  حمام  و  مسجد  خوارزمشاهی، 
اسالم، بارگاه امامزادگان مربوط به دوره تیموری، قلعه 
کوه حسن آباد از قرون میانی اسالم، قلعه کوه فردوس 
صفویه  دوره  به  متعلق  علیا  مدرسه  سلجوقی،  دوره  از 
را  تاریخی  اثر  و  خانه  دهها  که  تون  تاریخی  شهر  و 
این  تاریخی  آثار  مهمترین  از  است  داده  جای  خود  در 

شهرستان می باشد.

باغستان استراحتگاه مسافران 
خسته از  دل کویر

وی وجود کاروانسراهای تاریخی رباط شور و خوشاب، 
و  معدنی  آبگرم  و  باغستان  گردشگری  نمونه  منطقه 
تون  تاریخی  شهر  گردشگری  نمونه  منطقه  همچنین 
و  برشمرد  فردوس  گردشگری  مهم  های  قابلیت  از  را 
اضافه کرد: در فصل تابستان مسافران خسته از گرمای 
دهستان  در  اتراق  با  توانند  می  کویر  فرسای  طاقت 
تاریخی و خوش آب و هوای باغستان از خنکای نسیم 

درختان سر به فلک کشیده چنار و سپیدار و همچنین 
آب همیشه جاری قنات جهانی بلده استفاده کرده و با 
با  آبگرم معدنی فردوس که فقط چند کیلومتر  به  سفر 
باغستان فاصله دارد از خواص آب درمانی اعجاب انگیز 
زیادی  پزشکانی  توصیه  مورد  که  طبیعی  چشمه  این 

است، بهره گیرند.

قنات جهانی بلده، هدف گردشگران
از به هم پیوستن  بلده که  اینکه قنات  بیان  با  صداقت 
گذشته  اعصار  از  چشمه  دهنه  چهار  و  قنات  رشته   15
در دل کوه های شرقی فردوس حفر گردیده، به عنوان 
اثری شاخص در استان  ثبت جهانی شده، افزود: پس 
این  به  دسترسی  های  راه  بلده  قنات  جهانی  ثبت  از 
تورهای  امسال  و  است  گردشگران  بازدید  آماده  قنات 
شود  می  اندازی  راه  بار  اولین  برای  گردی  فردوس 
شهر  این  توریستی  های  جاذبه  از  بتوانند  مسافران  تا 
بازدید کنند. به گفته وی آسیاب تاریخی آبی باغستان 
نیز که در مسیر قنات بلده قرار دارد امسال راه اندازی 
پشتیبانی  با  و  بود  خواهد  گردشگران  بازدید  آماده  و 
نیم  تورهای  فردوس  معدنی  آبگرم  مجموعه  مدیریت 
روزه خواهند توانست از باغستان، شهر تاریخی تون و 

دهکده گردشگری پلند بازدید کنند.

منطقه حفاظت شده مظفری، آسمان
 پر ستاره کویر و مامن حیات وحش

از جاذبه  را یکی دیگر  پلند  صداقت منطقه گردشگری 
آثار  دارای  که  برشمرد  فردوس  طبیعی  توریستی  های 
های  گونه  و  یوز  دم  سوراخ،  سنگ  غار  مانند  طبیعی 
اضافه  وی  باشد.  می  گیاهی  و  وحش  حیات  مختلف 
بر  عالوه  توانند  می  منطقه  این  در  گردشگران  کرد: 
استفاده از چهار چرخ های کویر نوردی، غذاهای محلی 
زیپ  از  منطقه،  های  گردی  بوم  در  شبانه  اسکان  و 
را  کویر  زیبای  آسمان  شب  در  و  کرده  استفاده  الین 

رصد کنند.

برگزاری ده ها جشن نوروزگاه 
در نقاط  شهری و روستایی

وی ادامه داد: با برگزاری جلسات متعدد ستاد استقبال 
و  متنوع  اجرایی  های  برنامه  نوروزی،  مسافران  از 
فردوس  شهرستان  در  امسال  نوروز  در  خوبی  بسیار 
درورودهای  بنر  تهیه  و  چاپ  که  شد  خواهد  اجرا 
و  چاپ  موقت،  اسکان  های  کمپ  و  شهر  ها،معابر 
آثار  کامل  معرفی  و  مسافران  راهنمای  بروشور  توزیع 
مستمر  نظارتی  مشترک  بازید  شهرستان،  تاریخی 
پاکسازی  و  نظافت  ذیربط،  های  اداره  همکاری  با 
که  نوروزگاه  جشن  ها  ده  برگزاری  تاریخی،  بناهای 
اندازی  راه  دهد،  می  شهر  به  خاصی  هوای  و  حال 
و  مختلف  نقاط  در  دستی  صنایع  های  بازارچه 
های  برنامه  مهمترین  از  شادی  کارناوال  برگزاری 
راه  وی  بود.  خواهد  فردوس  شهرستان  در  نوروزی 
محور   37 کیلومتر  در  عشایری  استراحتگاه  اندازی 
فردوس - دیهوک برای استراحت رانندگان و استفاده 
تصادفات  کاهش  هدف  با  مکان  این  متنوع  ازخدمات 
برپایی  رانندگان،  خستگی  و  آلودگی  خواب  از  ناشی 
ها  ده  و  گوناگون  نقاط  در  عشایری  چادرهای  سیاه 
نوروزی  های  برنامه  دیگر  از  را  متنوع  و  شاد  برنامه 
در فردوس اعالم و اظهار امیدواری کرد: با همکاری 
به جذب  نسبت  بتوان  ربط  دستگاه های ذی  و  مردم 
و  فردوس  در  مسافران  بیشتر  ماندگاری  و  گردشگر 
همچنین فراهم نمودن لحظات خوشی برای مسافران 

نوروزی اقدام کرد. 

نقاشی دیواری والمان های نوروزی 
از  آوا  خبرنگار  با  گفتگو  در  نیز  فردوس  شهردار 
مسافران  از  استقبال  برای  شهرداری  کامل  آمادگی 
نوروزی خبر داد و افزود: برای اولین بار درشهرستان 
و شادابی مسافران عزیز که  نشاط  منظور  به  فردوس 
اغلب زائرین امام رضا )ع( هستند  1500 متر نقاشی 
که  طوری  به  شده،   انجام  نگاری   دیوار  و  دیواری 
در  نوروزی  مسافران  تردد  مسیر  در  ها  نقاشی  این 
خمینی  امام  مطهری،  شهید  فرهنگ،  های  خیابان 
صورت  به  و  طبیعت  موضوع  با  مدرس  شهید  و  )ره( 
ریال  750میلیون  اعتبار  با  شکسته  وکاشی  تلفیقی 
انجام گرفته است. کاظمی از کاشت انواع گل وگیاه و 
درخت و درختچه در پارک ها و بلوارها و قطعه های 
جدید  سال  برای  گفت:  و  داد  خبر  شهر  سبز  فضای 
درخت  اصله   4500 و  نشاء  انواع  و  گلدان  هزار   400
شده،  کاشت  ها  خیابان  و  ها  پارک  در  درختچه  و 
ضمن اینکه با هماهنگی منابع طبیعی نیز طرح توزیع 
و  کاشت  آموزش  و  نظارت  با  همراه  را  رایگان  نهال 
تأکید برحفظ و نگهداری نهال ها در دستورکار داریم 
راهنمای  جدید  های  تابلو  نصب  فردوس  شهردار   .
شهر،  های  ورودی  سازی  زیبا  و  بهسازی   ، مسافران 
المان نوروزی،ترمیم و رنگ آمیزی جداول   10 نصب 
 80 نصب  ها،  المان  و  میادین  نورپردازی   ، معیوب 
جعبه گل در شهر و افزایش سطل زباله و رنگ آمیزی 
های  آب  آوری  جمع  های  کانال  حاشیه  های  نرده 
راستای  در  شهرداری  اقدامات  جمله   از  را  سطحی 
ذکر  نوروزی  مسافران  از  استقبال  و  شهر  سازی  زیبا 
کرد وگفت: برای ایام نوروز کاشت گل وگیاه و درخت 
و  مهر  مسکن  انصار،  های  پارک  در  را  درختچه  و 
ولی  پارک خطی  از  و  ایم  آغاز کرده  بهداری  شهرک 
هکتار   4/5 مساحت  و  متر   1000 طول  به  عصر)عج( 
شهرداری  جدی  ازعزم  وی  است.  شده  برداری  بهره 
مترمربع  هزار   70 حدود  آسفالت  و  روکش  به  نسبت 
آماده  برای  98 خبرداد وگفت:  نوروز  در معابر  شهرتا 
اقدام  سازی پارک ها برای اسکان مسافران و زائران 
نیز  محلی  سوغات  و  دستی  صنایع  نمایشگاه  و  شده 
انقالب  میدان  در   98 فروردین   15 تا  اسفند   15 از 
است  مشخص  گزارش  این  از  آنچه  بود.  خواهد  برپا 
سازی  آماده  برای  فردوس  مسئوالن  مجدانه  تالش 
است،  نوروزی  مسافران  از  استقبال  برای  شهرستان 
ولی قدر مسلم این که فردوس با داشتن قابلیت های 
جذب  برای  کار  جای  توریستی،  و  گردشگری  فراوان 
شهروندان  نقش  میان  این  در  و  دارد  زیاد  گردشگر 
که  هستند  مردم  این  و  گرفت  نادیده  توان  نمی  را 
مسافر  یک  با  مناسب  برخورد  و  اخالق خوش  با  باید 
اصیل  فرهنگ  از  آنها  که  کنند  کاری  گردشگر  و 
یک  خود  و  پذیرند  تاثیر  سرزمین  این  اسالمی  و 
به  شهرستان  این  معرفی  و  تبلیغ  برای  باشد  سفیر 
شاهد  مردم  و  مسئوالن  همدلی  سایه  در  تا  دیگران، 
فراهم  آن  دنبال  به  و  مسافران  بیشتر  ماندگاری 
باشیم. شهرستان  این  پویایی  و  اشتغال  زمینه  شدن 

فردوس سرزمین قنات های تاریخی، 
معماری کهن و دیار یاقوت های سرخ
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 بازگشایی بازارچه های 
مرزی، مطالبه ملی

* احمد درمحمدی مقدم

استان خراسان جنوبی به عنوان سومین استان پهناور 
کشور در شرقی ترین نقطه ایران دارای موقعیتی خاص و 
استراتژیک بوده و نقش بسیار مهمی در توسعه مبادالت 
تجاری و اقتصادی ایران با کشورهای همسایه شرقی 
ایران از جمله افغانستان و پاکستان دارد.قرار گرفتن در 
کریدور جنوب شرق به شمال شرق و کریدور شرق به 
غرب و مرکز کشور، بر اهمیت جغرافیایی و ژئوپولتیکی 
این استان افزوده است؛ لذا از ابتدای پیروزی شکوهمند 
انقالب اسالمی، بازارچه های مرزی به عنوان یک 
اولویت در دستور کار نظام قرار گرفته و 4 بازارچه میل 
73، میل 78، دوکوهانه و یزدان در 4 شهرستان مرزی 
استان با زیرساخت های مورد نیاز احداث و تجهیز شد. 
در سال های اخیر تحریم های ظالمانه استکبار جهانی 
که معیشت و اقتصاد مردم را نشانه گرفته، استفاده از 
ظرفیت و توانمندی های داخلی در کنار تقویت ارتباطات 
منطقه ای با کشورهای همسایه به عنوان یک اولویت 
مهم کاری مورد توجه مسئولین کشوری قرار گرفت و 
اقداماتی نیز در این رابطه به انجام رسید که فعال سازی 
بازارچه های مرزی خراسان جنوبی نیز به عنوان یک 
موضوع مهم در دستور کار مسئولین استانی قرار گرفت 
و به دلیل عدم ثبات مدیریت در کشور افغانستان و نیز 
مشکالتی که در برخی اقالم صادراتی وجود داشت 
طی چند سال گذشته این مهم به بن بست رسید و 
سه بازارچه از 4 بازارچه مرزی استان غیرفعال و بازارچه 
ماهیرود نیز نیمه فعال شد. از آنجا که ترانزیت کاال از 
مرز ماهیرود چه از حیث امنیتی و چه از حیث طول 
مسیر بسیار به صرفه تر از سایر مبادی مرزی کشور به 
افغانستان است، این بازارچه نه تنها برای استان خراسان 
جنوبی که برای سایر فعالین حوزه صادرات و واردات 
به عنوان یک گذر مرزی بسیار مهم مورد توجه بود.
با این اوصاف، فعال سازی بازارچه های مرزی استان 
به عنوان یک مطالبه مهم ملی در دستور کار مهندس 
معتمدیان استاندار خراسان جنوبی در یک سال گذشته 
قرار گرفت و رایزنی ها و پیگیری های بسیار زیادی 
چه از طریق مسئولین کشوری و چه از طریق مسئولین 
ذیربط در کشور افغانستان به انجام رسید تا بتوان عالوه 
بر توسعه اقتصادی و رونق صادرات و واردات نسبت به 
تثبیت جمعیت در نقاط مرزی و جلوگیری از مهاجرت 
مرزنشینان و روستائیان در نقاط دورافتاده و مرزی به 
حاشیه شهرها نیز اقدام کرد که خوشبختانه در چند روز 
اخیر این مهم به نتیجه رسید و عالوه بر فعالیت یک 
طرفه بازارچه یزدان، بازارچه مرزی ماهیرود نیز فعال شد 
و صادرات 4 قلم کاال از جمله میلگرد، آهن، سیمان و 
مواد سوختی به افغانستان رفع ممنوعیت شد؛ این در 
حالیست که خرده فروشی ویژه مرزنشینان در بازارچه 
یزدان به صورت موقت رفع ممنوعیت شد تا زمینه 
های ایجاد گمرک رسمی در این بازارچه در برنامه های 
بلندمدت مورد توجه قرار گیرد.موارد یاد شده نشان می 
دهد که رویکرد مسئولین استان از جمله استاندار خراسان 
جنوبی در فعال سازی بازاراچه های مرزی در حالیکه 
ایران تحت شدیدترین تحریم های ظالمانه استکبار 
جهانی قرار دارد بهترین راه برای استفاده بهینه از منابع و 
امکانات داخلی برای استفاده از ظرفیت های خارجی و نیز 
بهره گیری از ظرفیت مرزها است که هر دو از مهمترین 
سیاست های اقتصاد مقاومتی مد نظر مقام معظم 
رهبری است؛ در کنار این کوتاه شدن مسیر ترانزیتی 
به افغانستان، پاکستان و کشورهای آسیای میانه موجب 
حضور بیش از پیش کامیون های حمل بار به این استان 
و در نهایت رونق اقتصادی مرزنشنیان و نیز کمک به 
تقویت امنیت از طریق بار جمعیتی است تا حضور 
نیروهای امنیتی در مرز که این مهم از حیث سیاسی، 
اجتماعی، اقتصادی و... دارای ارزش افزوده بسیار باالیی 
برای نظام اسالمی ایران در شرایط فعلی است.در نهایت 
امید است رویکرد مبارک فعلی در استان با حمایت بیش 
از پیش مسئولین ذیربط در کشور به نتیجه مورد نظر 
ختم شده و زمینه های ایجاد گمرک رسمی که از 
مهمترین درخواست های طرف افغانستانی است فراهم 
شود تا شاهد کاهش مهاجرت، تقویت امنیت در نقاط 
مرزی، رونق اقتصادی در حوزه تجارت و... که اهداف 
بسیار مهمی هستند باشیم؛ از این رو می توان نتیجه 
گرفت به رغم اینکه بازگشایی مرزها از سوی استاندار 
خراسان جنوبی دنبال می شود؛ اما این مهم مطالبه ای 
است ملی که سود حاصل از آن در ابعاد مختلف تمامی 
کشور را منتفع خواهد کرد و از آن دسته موضوعاتی 
است که رسانه های استانی باید آن را به عنوان یک 
مطالبه ملی در استان دنبال کنند تا توجه مسئولین 
کشوری بیش از پیش به آن معطوف شده و زمینه 
های رفع موانع موجود را هرچه سریع تر فراهم نمایند. 

یادداشت



موفقیت و انرژی

خشم

از کارهای تان لذت ببرید

ای  ما عالقه  است که  کارهایی   ، کارها  از  برخی 
 برای انجام آن نداریم و همیشه برای انجام آن نق
می زنیم. برای موفقیت در زندگی الزم است از انجام 
این کارها لذت ببریم و نق نزنیم زیرا نق زدن تنها 
سبب خستگی می شود و موجب می شود کار را 
به درستی انجام ندهید. کارهایتان را از صمیم قلب 
انجام دهید و به کارتان ایمان داشته باشید زیرا جریان 

ضعیف آب سبب آبیاری قسمتی از باغچه می شود.
را  برف  و  دارد  نمی  باز  وزش  از  را  باد  خواستن، 
تبدیل به آب نبات نمی کند. خواستن موجب تغییر 
چیزی نمی شود پس اگر می خواهید چیزها را بهتر 
از خودشان تبدیل کنید، همه چیز را همان گونه که 

وجود دارد، بپذیرید.

مقابله با خشم

خشم یک هیجان طبیعی است که همه انسان ها 
گاهی در زندگی خود تجربه می کنند. ولی همین 
هیجان طبیعی اگر کنترل نشود و به شیوه درستی ابراز 
نشود می تواند به سالمت جسمی خود فرد و دیگران 
صدمه بزند، روابط وی را تخریب کند و موجب از 
دست رفتن شان و جایگاه اجتماعی و فرصت های 
رشد و پیشرفت وی شود. مقابله با خشم شامل یک 
پیش مرحله تصمیم گیری برای کنترل خشم و دو 

مرحله اصلی کنترل خشم و ابراز آن است.
تصمیم گیری برای کنترل خشم: 

برای کنترل خشم، فرد باید ابتدا سبک غالب ابراز 
تحلیل  اساس  بر  و سپس  شناخته  را  خود  خشم 
فواید و هزینه های آن، برای تغییر آن تصمیم گیری 

کند. سبک های شایع ابراز خشم عبارتند از:
قالب  در  عصبانیت  ابراز  پرخاشگرانه:  سبک   .1

کلمات و رفتارهای پرخاشگرانه
2.سبک منفعالنه: سرکوب عصبانیت و خشم و 

ابراز نکردن آن
غیرمستقیم  ابراز  پرخاشگر:  منفعل-  3.سبک 

عصبانیت به صورت قهر، طعنه ، کنایه و ...
4.سبک قاطعانه: ابراز عصبانیت با رعایت اصول 

ارتباط سالم
از بین موارد فوق، سه سبک اول ناسالم و مضر 
هستند چون یا به خود فرد، یا به دیگران و یا به 

اموال و دارایی های خود و دیگران صدمه می زند.
کنترل خشم: هدف از کنترل خشم این است که 
افراد یاد بگیرند خشم خود را کنترل کنند تا هنگام 
عصبانیت چیزی نگویند یا کاری انجام ندهند که 

برای خود و دیگران مشکل و دردسر ایجاد کند. 

بهروز کاظمی - روانشناس بالینی

پیشگیری از بروز مسمومیت
 با مواد شوینده در ایام نوروز

- هنگام استفاده از شوینده های شیمیایی و پاک کننده ها، 
حتما از ماسک مناسب و دستکش استفاده کنید. 

- هنگام استفاده از مواد شیمیایی و شوینده ها، پنجره 

ها را باز کرده و تهویه را روشن نمایید تا هوا در محیط 
جریان یابد.مواد شیمیایی و شوینده ها را همواره در ظرف 
اصلی خود نگه داشته و از نگهداری آن ها در ظرف مواد 
خوراکی مانند بطری نوشابه بپرهیزید زیرا سبب خورده 
شدن اشتباهی توسط کودکان می شود. کمیته تجویز 

و مصرف منطقی دارو دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

چه زمان برای کاهش بویایی 
به پزشک مراجعه کنیم؟ 

کاهش یا فقدان حس بویایی در اثر سرماخوردگی، آلرژی 
و یا سینوزیت، معموال بعد از چند روز برطرف می شود. 
اگر این طور نشد، به پزشک مراجعه کنید. کاهش حس 

بویایی بسته به علت ایجادکننده آن، گاهی اوقات درمان 
می شود؛ مثال موقع ابتال به یک عفونت باکتری، پزشک 
برای شما آنتی بیوتیک تجویز می کند و یا موقع گرفتگی 
مسیر عبور هوا در بینی، آن مانع را بر می دارد. گر سن شما 
بیشتر از 60 سال باشد، بیشتر احتمال دارد دچار کاهش یا 

فقدان حس بویایی برای همیشه شوید.

برنامه غذایی 
خود را سبز کنید   

                                           
کلم پیچ، کلم بروکلی،کاهو،کلم و سایر سبزیجات پربرگ 
منابع خیلی خوب کلسیم هستند.مشکل اینجاست که 
کلسیم موجود در سبزیجات به راحتی کلسیم موجود در 

لبنیات قابل جذب نیست مگر سبزیجاتی که حاوی ماده 
شیمیایی اکساالت باشند.اسفناج و چغندر اکساالت زیادی 
دارند.این یک مساله بزرگ نیست که بیشتر کلسیم مورد 
نیازتان را از منابع غیر لبنی دریافت کنید که اگر این طور 
است سعی کنید ترکیبات غنی از کلسیم بسازید مثل ساالد 

اسفناج یا کاهو با پوششی از دانه کنجد یا لوبیا.

کفش پاشنه بلند چه بالیی
 بر سر پاهایتان می آورد؟

کفش های پاشنه بلند می تواند سبب فلج شدن پا شود، 
اما در عین حال بسیاری از زنان حاضر به چشم پوشی از 
استفاده از این کفش ها نیستند. بسیاری از زنان به دلیل 

پوشیدن این نوع کفش دچار شکستگی مچ، قوزک، 
ساق و حتی استخوان کف پا شده اند و آسیب وارد شده 
به پای برخی از آن ها همیشگی بوده است. پوشیدن 
کفش پاشنه بلند و ایجاد تاول پا در برخی موارد منجر به 
ایجاد تومور در ناحیه انگشتان پا می شود و گاهی اوقات 

نیز منجر به جراحی پای افراد می شود.

دلیل گرفتگی 
صدا در صبح

دلیل گرفتگی صدا برگشت شبانه اسید معده به مری و 
گلو هنگام خواب است. اشکال این برگشت در این است 
که انسان متوجه آن نمی شود. یکی از نشانه های آن 

بدبوئی تنفس در صبح است. پس اگر گرفتگی بدون 
دلیل صدا همراه با بدبویی تنفس صبحگاهی دارید، 
ممکن است برگشت شبانه اسید معده علت آن باشد.
آلرژی ها هم می توانند عامل غیر مستقیم گرفتگی 
صدا باشند، چون باعث سرفه کردن ، تنفس از دهان 

و آبریزش  بینی به داخل حلق می شوند.

خارش کف دست می تواند نشان  دهنده بسیاری از بیماری هایی نظیر هپاتیت باشد و در صورت تکرار باید جدی گرفته 
شود و آزمایشات اساسی برای پیگیری بیماری ها انجام شود. احتمال واکنش بدن به دارویی خاص و اعالم ناسازگاری در 
قالب خارش کف دست نیز وجود دارد که در این صورت این نشانه باید جدی گرفته و نسبت به مشورت با پزشک معالج 
آن دارو اقدام شود. حساسیت تماسی در برخورد دست با برخی مواد شیمیایی چون سیمان، شوینده ها، برخی رنگ ها که 
حساسیت زا هستند ممکن است باعث خارش دست شود.پوست بزرگ ترین ارگان بدن است که وظیفه محافظت از کل 
بدن را بر عهده دارد، ولی به این معنی نیست که نیازی به مراقبت از پوست احساس نمی شود.پوست انسان در صورتی 
که در مقابل آفتاب، جراحت و خشکی مراقبت  شود می تواند سالمت کل بدن را حفظ کند. این نگهداری برای ما چندان 

دشوار نیست فقط کافی است که از جراحت و زخم جلوگیری کنیم و یا ضد آفتابی مناسب استفاده کنیم. 

در واقع سطوح بیرونی گوش ما احتیاج به تمیز کردن دارند اما تمیز کردن مجرای داخلی گوش معموال ضرورتی ندارد مگر 
اینکه جرم بسیار زیادی در آن جمع شده باشد. لیف حمام را با مخلوط آب گرم و صابون خیس کنید و سطوح بیرونی گوش 
تان را کامال  با آن تمیز کنید . پشت گوش و سطوح بین سر و گوش و فک را هم فراموش نکنید.  لیف را کامال آبکشی کنید 
و دوباره آن را با مخلوط آب گرم و صابون مرطوب کنید و قسمت های باقیمانده سطح خارجی را تمیز کنید . اگر گوش هایتان 
را برای آویزان کردن گوشواره سوراخ کرده اید ، هر کدام از آنها را با پنبه آغشته به الکل و مواد پاک کننده مخصوص گوش 
کامال  تمیز کنید. برای تمیز کردن لبه های مجرای داخلی گوش از پنبه ای که با آب گرم کمی مرطوب شده است استفاده 
کنید اما به یاد داشته باشید که آن را هرگز نباید داخل مجرای گوش تان فرو کنید. هر  بار که صورت تان را می شویید می توانید 
مراحل 1 و 2 را به راحتی انجام دهید و هر روز صبح که دندان هایتان را مسواک می زنید می توانید مرحله سوم را انجام دهید.

بهترین راه برای تمیز کردن گوشخارش کف دست همیشه مژده پول نیست!

غار لکی اسپیور یکی از جاذبه های گردشگری شهرستان قاینات 
است که در روستای تاریخی خونیک گدار معروف به گدار خونیک 
واقع شده و در فهرست آثار ملی ایران نیز ثبت شده است. غار لکی 
اسپیور دارای دهنه ای 2 متری، ارتفاع حدود 5 متر و عرض داخلی 
حدود 3 متر است. ورودی غار کمی شیب دار است و در برخی از 
نقاط شیب آن بیشتر شده و به حدود 70 درصد نیز می رسد. بقایای 
درون غار نشان از این دارد که گویا ساکنان آن به شکار مشغول 
بوده اند. در ورودی غار حوضچه ای زیبا از سنگ توسط ساکنان 
غار ایجاد شده است. برخی آثار تاریخی که در این غار کشف شده 
مانند سفال ها، گویای این است که قدمت غار لکی اسپیور به 

دوران ساسانی می رسد. با دیدن زیبایی های طبیعی موجود در 
سقف غار لکی اسپیور شاید ابتدا به اشتباه احساس کنید که این 

زیبایی ها طبیعی نیست.
 این اثر تاریخی که یکی از پایگاه های مهم زمان اسماعیلیان بوده 
است، سنگ نگاره هایی نیز در دیواره های آن وجود دارد که به 

جذابیت آن افزوده است.
این غار در سال 1۹5۸میالدی توسط پروفسور کالتون استانلی کوون 
آمریکایی مورد بررسی قرار گرفت. بقایای اسکلت انسان های پیش 
از تاریخ و آثار سفالی که به دست آمد وی به این نتیجه رسید که 
این غار از نقاط مهم دوران پارینه سنگی است و در 30000 سال 

قبل انسان های نئاندرتال در آن سکونت داشته اند. آثار به دست 
آمده زندگی انسان ها را تا عصر اسالمی تایید می کند بدین جهت 
 جایگاه منحصر به فردی در خراسان جنوبی  است که احتماال بر اثر 
زلزله داخل غار ریزش نموده و باعث کشته ومجروح شدن ساکنین 

آن شده حفاری این غار بسیار دقیق بوده است. 
با توجه به ابزار به دست آمده مشخص گردید ساکنین این 
پناهگاه به شکار اشتغال داشته اند .  دیوارهای آن از سنگ 
داخلی  به محیط  ای  ویژه  زیبایی  که  تشکیل شده  توروس 
 آن داده است. این اثر تاریخی بسیار با ارزش به شماره ۹5۹2

در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده است .

غار لکی اسپیور قاین جاذبه ثبت شده در فهرست آثار ملی ایران

آیه روز

و کسانی که به همسران خود نسبت زنا می  دهند و جز خودشان گواهانی ]دیگر[ ندارند هر یک از آنان 
]باید[ چهار بار به خدا سوگند یاد کند که او قطعا از راستگویان است. )سوره نور/ آیه 6(

سخن روز

در دنیا تنها یک چیز وجود دارد که باعث می شود ما به آرزوهایمان دست نیابیم،
ترس از شکست.
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بلوار شعبانیه - وصال جنوبی 32311717

32435686 - 09365237014-09157063220 - خسروی

     لولـه بازکنـی 
تشخیص و رفع بو و نم به روش ایزونانو / شبانه روزی

ی
مین

 تض
صد

در
 1۰

۰

) مدرن برتر(

شعبه دیگری ندارد         نقدی تخفیف ویژه ویژه  
خدمات تایر در همان مکان انجام می شود

باالنس تضمینی، گاز نیتروژن 
با دستگاه های تمام اتوماتیک ایتالیایی 

نبش جمهوری 28 و 30 به سمت مزار شهدا )قلعه( 

الستیک فرازی
09155622291

32211684

سازنــده انــواع کابینــت
 MDF کالسیک و ممبران 
انواع کمد دیواری،
 سرویس خواب،

 میز اداری و کنفرانس 

 09363050071 مدیریت: توانا
جمهوری 30 ، سمت مزار شهدا، قلعه

ایزوگام  شفیعی
 32225494 - 09151630283  صیادشیرازی، مجتمع میرداماد، واحد 98

آسفالت )محوطه و پشت بام(
 و  قیـرگونـی

کار خوب اتفاقی نیست

تعمیر آبگرمکن، بخاری، پکیج 
نبش مفتح 26 / 09158624439- جانی

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

۰915   ۰56   21۰۰ 

فروش نهال عناب
زرشک،انار و ...  1205   125  0901

اولین سرویس کارواش خودرو 
درب منزل و محل کار 

تخفیف عالی برای استفاده گروهی کارمندان 

شماره های ما را ذخیره کنید
32462434 -09910306264

ایزوگام و قیرگونی آراسته
فروش و نصب انواع عایق های رطوبتی 

 ایزوگام شرق و دلیجان
مدیریت: حسن آراسته

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

10سال ضمانت

سمسـاری و لـوازم خانگـی 
خرید و فروش با ما به نفع شماست. 09155614521- زارع

نقاشـی ساختمـان
اجرای انواع رنگ های روغنی ، پالستیک، 

کناف، اکرولیک، دکوراتیو
با استفاده از بهترین رنگ های موجود 

در بازار- نظافت پایان کار
  09152641848- جعفری نسب

به تعدادی راننده با خودرو جهت کار 
در شیفت عصر نیازمندیم.

آژانس پارک       09365613536

تعمیر یخچال فریزر در منزل  
09153635015 - ناصری نژاد

نقاشـی ساختمان کـارنگ
مجری انواع طرح و رنگ های روز
  09156655054 - مهدی برگی

خونـه تـو  نـو کـن
نقاشی ساختمان تهران پارس

اجرای انواع رنگ های نانو، صنعتی و کناف
با قیمت مناسب و کیفیت عالی 
  09156705323- عبدالهی

کنـاف ، دکوراسیون

بازسازی، طراحی و مشاوره
09155610111- رحیمی

جابجایی اثاثیه با ایسوزو 5/5 متر
 مجهز به پتو  و ضربه گیر

 )داخل و خارج از شهر( 
)کارگر تنها جهت تخلیه و بارگیری اثاثیه منزل( 

صد در صد تضمینی 
جابجایی ساید بای ساید 

جهیزیه و مبلمان
اتوبار قاصدک/ ۰9157563875- سعدی

ایزوگـام محمـدزاده 
تبریز و شرق

نبش چهارراه دوم توحید
09151652600-32447110

حمل بار و اثاثیه منزل 
باکادری مجرب وماهر

جابجایی تخصصی اثاثیه منزل با کامیون 
بزرگ مسقف پتودار 

مخصوص حمل اثاثیه منزل، 
با کارگران مجرب و ماهر 

درامر جابجایی اثاثیه، 
همراه با تضمین جابجایی 

09157213571 - صالحی منش

سمسـاری صـادق
خرید و فروش لوازم منزل و اداری دست دوم     

09380160779 - 09151641464

مژده                                   مژده
فروشگاه بزرگ ارزان سرا

افتتــاح شــد 
انواع لوازم کادویی و بلورجات فقط و فقط 5۰۰۰ تومان 

آدرس: روبروی انقالب 10

ایزوگام و قیرگونی کاظم سالخورده 
از ما خرید نکنید ، اما قیمت را از ما بپرسید
       09155612949 - 32331050 

میدان آزادی – ابتدای خیابان شهید برگی

با 10 سال بیمه
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نمایش »تشت« در بیرجند
   روی صحنه می رود

نشست  در  جنوبی  خراسان  هنری  حوزه  رئیس 
خبری با اشاره به اینکه نمایش »تشت« نگاهی 
کرد:  اظهار  دارد،  تعزیه  موضوع  به  تازه  و  نو 
رعایت ارزش های معنوی  و جذاب در شروع گام 
بیان  با  کریمیان  مجید  است.  مهم  انقالب  دوم 
خاصی  تاثیرگذاری  هنری  کارهای  قطعًا  اینکه 
بسی  جای  افزود:  گذاشت،  خواهد  جامعه  در 
جشنواره  در  تشت  نمایش   که  است  خوشحالی 
بخش های  جوایز  توانسته  استانی  نمایش 
مرد  بازیگری  دوم،  نویسندگی  سوم،  کارگردانی 
اول و سوم و جایزه ویژه بازیگر نوجوان را کسب 
کند.کارگردان نمایش تشت نیز در این جلسه با 
اشاره به اینکه این نمایش از 20 تا 27 اسفند در 
بیرجند اجرا  می شود، گفت: نمایش »تشت« یک 
مبحث  به  ویژه ای  نگاه  و  است  ارزشی  نمایش 
تعزیه دارد. میثم صدرا با اشاره به اینکه در این 
و  عاشورا  شأن  و  کرامت  کردیم  تالش  نمایش 
امام حسین )ع( حفظ شود، افزود: سعی شده در 
این نمایش از تمام رده های سنی استفاده شود تا 

برای همه جای کار و دیدن داشته باشد.

بیش از 2 هزار نفر از استان
 راهی اردوهای راهیان نور  

ایرنا - معاون هماهنگ کننده سپاه انصارالرضا )ع( 
خراسان جنوبی گفت: امسال بیش از 2 هزار نفر در 
قالب کاروان  های محالت و بسیج مساجد استان 
به مناطق عملیاتی جنوب اعزام می  شوند. سرهنگ 
پاسدار حمیدرضا برات زاده افزود: اقشار بسیج محالت 
و مساجد از 27 اسفند سال جاری به راهیان نور اعزام 
می  شوند و این اعزام تا 14 فروردین سال 1398 ادامه 
دارد.وی اظهار کرد: از ابتدای امسال تاکنون هزار و 281 
دانشجو به مناطق عملیاتی جنوب و غرب کشور اعزام 
شدند و اعزام دانشجویان به مناطق عملیاتی جنوب 
تا 24 اسفند ادامه دارد. معاون هماهنگ کننده سپاه 
انصارالرضا )ع( خراسان جنوبی بیان کرد: همچنین 2 
هزار و 122 دانش آموز از ابتدای بهمن تا 10 اسفند 
سال جاری به راهیان نور جنوب اعزام شدند که از این 
تعداد 790 نفر خواهر و هزار و 332 نفر برادر بودند.

حوادث

321 گرفتار در برف و سیالب 
خراسان جنوبی امدادرسانی شدند

ایرنا - مدیرکل مدیریت بحران استانداری خراسان 
جنوبی گفت: پیرو اخطاریه های مدیریت بحران و موج 
بارشی شدید در 18 اسفند، 321 گرفتار در سیالب و 
برف امدادرسانی شدند. سید ابوالحسن میرجلیلی افزود: 
11 نفر از این افراد در شهرستان های خوسف، قاین، 
سربیشه و بیرجند از خطر حتمی نجات یافتند.وی گفت: 
طبق اخطاریه های مدیریت بحران و دستور استاندار 
خراسان جنوبی در این مدت 93 تیم امدادی و عملیاتی 
شامل امدادگران هالل احمر، اورژانس، آتش نشانی، 
راهداران و پلیس راه به صورت آماده باش کامل قرار 
گرفتند.مدیرکل مدیریت بحران استانداری خراسان 
جنوبی ادامه داد: 78 خودرو گرفتار در سیالب و برف 
رهاسازی و 300 زنجیرچرخ توسط پلیس راه و راهداری 

برای خودروهای گرفتار نصب شد.

طرح بخشودگی 100 درصد جرائم مالیاتی 
قابل بخشش تا 27 اسفند تمدید شد

غالمی- مدیرکل امور مالیاتی خراسان جنوبی در سی 
و یکمین جلسه برنامه ریزی، بررسی و پیگیری اهداف 
مالیاتی خراسان جنوبی  برنامه های طرح جامع  و 
گفت: با عنایت به استقبال مؤدیان محترم مالیاتی و 
هماهنگی با سازمان امور مالیاتی کشور و به منظور 
حمایت از فعالیت های اقتصادی و تولیدی استان، 
قابل  مالیاتی  جرائم  درصد   100 بخشودگی  طرح 
بخشش تا 27 اسفند سال جاری تمدید شد.نباتی ادامه 
داد: از تمام فعاالن اقتصادی و مسئوالن دستگاه های 
اجرایی تقاضامندیم که با پرداخت معوقات سنوات 
قبل، ما را در تأمین بخش اعظمی از هزینه های 
جاری کشور و استان خصوصاً در این ماه پایانی سال 

جاری، کمک رسانند. 

ثبت بیشترین بارش های خراسان جنوبی در محمد شهر و فریز

کارشناس هواشناسی  گفت: در بارندگی های اخیر در محمد شهر و فریز  28 میلیمتر ،مختاران 27، مود 26 ، علی آباد زارعین و جفت رود خوسف 23، بیرجند 22، 
معدن قلعه 18، رقه بشرویه 17، روستای درمیان و حاجی آباد زیرکوه 15، خضری دشت بیاض 14، طبس، زهری، سه قلعه 13، سربیشه 12، فردوس و طبس 5 
میلیمتر باران باریده است.نخعی افزود: در این مدت بیشترین بارش برف در مود با 19 سانتی متر ، فریز 7 ، بیرجند ، زهان ، سربیشه و اسفزار  3 سانتی متر بوده است.

محمودآبادی -  استاندار خراسان جنوبی روزگذشته 
در حالی از سه مجتمع بزرگ تولیدی در شهرک 
صنعتی بیرجند بازدید کرد که  بسیاری از صنایع 
کوچک این شهرک یا تعطیل و یا رو به تعطیلی 
هستند، بازدیدی که با دیگر بازدید های استانداران 
قبلی بسیار توفیر داشت چرا که این بار معتمدیان 
با خروج از الیه محافظان ، معاونان و مسئوالن 
صنعت و معدن دست به مصاحبه شد، مصاحبه 
با کارگران برخی از واحدهای تولیدی که شنیده 
دلیل  به  هایشان  حقوق  هاست  ماه  شود  می 
مشکالت صنایع معوق شده است. بازدید استاندار 
خراسان جنوبی با حاشیه هایی که پر رنگ تر از 
متن شد تبدیل به بازدیدی ویژه شد. روزگذشته 
استاندار خراسان جنوبی به همراه معاون اقتصادی 
و جمعی از مسئوالن استانی و شهرستانی طبق 
برنامه ای  از پیش تعیین شده از صنایع تولیدی 
کاشی و سرامیک و کارخانه کویرتایر بیرجند بازدید 
کرد. سرمای صبِح شب برفی نوید یک بازدید 
سریع و تکراری را برای تیم خبری همراه استاندار 
داشت. اما حاشیه های پر رنگ این بازدید قلم 
را برای خبرنگاران گرم تر کرد تا جایی که حتی 
جلساتی که بعد از بازدید پشت درهای بسته برگزار 
شد برای خبرنگاران ناراحت کننده نبود چرا که 
 همه دانسته بودیم این جلسات قرار است آورده ای
معوقات  پرداخت  کمترینش  که  باشد  داشته 

از  بازدید  حاشیه  در  است.معتمدیان  کارگران 
واحدهای تولیدی به دور از حضور هر فرد سومی 
به گفت و گو با کارگران پرداخت، سوال های کوتاه 
و جواب های کوتاه اما پر محتوا برای او ، چرا که با 
بررسی آنچه به او گفته شده بود البته بدون حضور 
خبرنگاران و سوال مستقیم از مدیران و ... نتیجه را 
این طور اعالم کرد: اولویت ما باید کارگران باشند.
محمدصادق معتمدیان افزود: در کنار کمک به 
صنعت و واحدهای تولیدی، پیگیری مسائل و 
مدنظر  معوقات  پرداخت  و  کارگران  مشکالت 
قرار گرفته است. وی با اشاره به اینکه مدیران 
برخی از این کارخانه ها که کارگران آنها بخاطر 
شرایط اقتصاد ، مشکل معوقه دارند، قول دادند تا 
پایان سال بخشی از آن را پرداخت کنند. وی ادامه 
داد: در برخی واحدهای کاشی و سرامیک استان 
معوقات و مطالبات کارگران انباشته شده است که 
جلساتی با مسئوالن ذیربط برگزار و مقرر شد این 
جلسات استمرار پیدا کند. البته وی این موضوع را 
نیز مد نظر قرار داد که در زمینه واحدهای تولیدی 
کاشی و سرامیک استان کارهای خوبی توسط 
بخش خصوصی انجام شده است. بر این اساس  
حدود 15 میلیون متر مربع تولیدات این صنایع 
است که 50 درصد این تولیدات به کشورهای 

گوناگون صادر می شود.
اینکه بیشترین  با توجه به  استاندار یادآور شد: 

حجم صادرات استان به کشور افغانستان است، 
در چند ماه اخیر موانعی برای صادرات چهار قلم 
کاالی اساسی از جمله کاشی و سرامیک ایجاد 
گذشته  هفته  ها  محدودیت  این  که  بود  شده 
رفع شد.معتمدیان هدف بازدید از این واحدهای 
تولیدی استان را اطالع از روند تولیدات، مشاهده 
آن  بررسی  و  نزدیک  از  موانع  و  مشکالت 
دانست و ابراز امیدواری کرد: از طریق برگزاری 
جلسات تخصصی و ظرفیت های قانونی که 
در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید است کمکی 
به صنعتگران و تولیدکنندگان بشود. در بازدید 
استاندار از صنایع کاشی و سرامیک تعدادی از 
تولید کنندگان واحدهای کوچک صنعتی نیز بدون 
دعوت حضور پیدا کردند و درباره مشکالت شان 
صحبت کردند. در این زمینه قرار شد تا قبل از 

پایان سال جلسه ویژه ای گذاشته شود.

سرمایه های ویژه برای مناطق محروم
از  بعد  بندی  جمع  جلسه  در  همچنین  وی 
بازدید از کارخانه کویرتایر با اشاره به  پیگیری 
هایی که برای تامین سرمایه برای پروژه های 
زیرساختی در این استان انجام داده، گفت: بر 
اساس طرحی، برنامه ای در وزارت کشور در 
حوزه توسعه مناطق کمتر برخوردار آغاز شده 
که سرمایه های اندک، محور توسعه مناطق 

قرار می گیرد. محمد صادق معتمدیان ادامه 
داد: 31 شهر از 31 استان کشور که کمترین 
میزان توسعه یافتگی را دارند بر مبنای سرمایه 
های اندک، توسعه می یابند البته این طرح قبال 
در شهرستان قله گنج استان کرمان انجام شده 
است و هفته گذشته همه استانداران، مسئوالن 
توسعه و محرومیت زدایی و سایر افراد از این 
طرح بازدید داشتند تا آن را تعمیم دهند. وی 
درباره واحد کویرتایر نیز اعالم کرد: با تالش 
های  تالش  و  ارشد  مدیران  موسسان،  همه 
شبانه روزی کارگران کویرتایر موفقیت های 
بسیار بزرگی در این واحد حاصل شده که قطعا 
باید تالش کنیم این توانمندی ها در کشور 
معرفی شوند. به گفته وی اقدامات بزرگی که 
در این واحد تولیدی انجام شده نمونه ای از 
اقتصاد مقاومتی است که آن را می توان در 
کشور معرفی کرد. به نظر می رسد در خراسان 
جنوبی نیز الگوهای خوب تولیدی از این قبیل 
وجود دارد مانند کارخانه سیمان باقران که 30 
این  اندک  با سرمایه های  نفر سهامدار  هزار 
اندازی  راه  دولت  مستقیم  نیاز  بدون  را  واحد 

کرده اند. وی این واحد تولیدی را از الگوهای 
بسیار موفق مردمی دانست که در استان انجام 
شده اما متاسفانه نتوانسته ایم در سطح ملی 
و بین المللی این ظرفیت ها را معرفی کنیم. 
استاندار خراسان جنوبی برای کمک به طرح 
کرد  آمادگی  اعالم  تایر  کویر  توسعه شرکت 
چراکه موفقیت این واحد بزرگ تولیدی موجب 
تشویق و ایجاد انگیزه برای سرمایه گذاران در 

استان می شود. 

رئیس سازمان برنامه و بودجه 
به خراسان جنوبی می آید

معتمدیان در ادامه این بازدید از سفر رئیس 
سازمان برنامه و بودجه به خراسان جنوبی 
خبر داد و افزود: پایان هفته رئیس سازمان 
بنابراین  آید  برنامه و بودجه به بیرجند می 
بازدید  کویرتایر  شرکت  از  کنیم  می  سعی 
واحد  این  توانمندی  جریان  در  تا  شود 
تولیدی قرار بگیرند. به گفته وی توانمندی 
مشکالت  و  نیازمندی  و  ها  ظرفیت  ها، 

استان در این سفر مطرح می شود.

ری
 اکب

س :
عک

سامانه پیشخوان مجوزهای کشور، آماده دریافت شکایات  و ارائه مشاوره به فعاالن اقتصادی 
در کمیته بهبود فضای کسب و کار استان عنوان شد:

تخصصی  کمیته  جلسه   - مقدم  دادرس 
بهبود فضای کسب و کار استان ذیل ستاد 
استان  مقاومتی  اقتصاد  مدیریت  و  راهبری 
به ریاست مدیر کل امور اقتصادی و دارایی 
های  دستگاه  نمایندگان  حضور  با  و  استان 
محل  در  گذشته  روز  کمیته،  عضو  اجرایی 
و  اقتصادی  امور  کل  اداره  جلسات  سالن 

دارایی استان برگزار گردید. 
در این جلسه جعفری مدیرکل امور اقتصادی 
و  قوانین  نمود:  عنوان  استان  دارایی  و 
مقررات باید با نگاه تسهیل سرمایه گذاری 
مدنظر قرار گیرد و در مواردی که در قوانین 
مثبت  جنبه  دارد،  وجود  تناقضی  یا  و  ابهام 
آن در نظر گرفته شود. وی گفت: قوانین و 
مقررات مخل کسب و کار به هیئت مقررات 
و  تسهیل صدور مجوزهای کسب  و  زدایی 
این  ارسال می گردد و مصوبات  کار کشور 
مجوزهای  پیشخوان  سامانه  در  نیز  هیئت 

کشور اطالع رسانی می گردد. 
ملی  گزارش  نمود:  عنوان  ادامه  در  جعفری 
مرکز  توسط  که  وکار  کسب  محیط  پایش 
بازرگانی  اتاق  اقتصادی  اطالعات  و  آمار 
آخرین  براساس  گردد،  می  منتشر  ایران 
استانی  شاخص   ،1397 پاییز  در  گزارش 

تابستان  در   6.25 از  کار  و  کسب  محیط 
شاخص  این  و  است  رسیده   6.13 به   97

1.95 درصد نسبت به فصل گذشته کاهش 
داشته است که کاهش این شاخص نسبت 
وضع  بهبود  دهنده  نشان  گذشته  فصل  به 
محیط کسب و کار در فصل پاییز می باشد. 
وی افزود: طبق این گزارش، استان خراسان 
تابستان 97  از رتبه 11 کشوری در  جنوبی 

به جایگاه هفتم کشوری در پاییز 97 دست 
یافته و بهبود 4 پله ای داشته است.

وی گفت: دستگاه های اجرایی باید حداکثر 
خصوص  در  را  خود  مساعدت  و  تالش 
تسهیل و تسریع در رسیدگی به درخواست 
عمل  به  مجوزها  صدور  و  متقاضیان  های 
کار  و  کسب  اگر  نمود:  عنوان  وی  آورند. 
دچار  دولت  درآمدهای  باشد،  نداشته  رونق 
چالش شده و مشکالت دو چندان خواهد شد 
و ایجاد رونق و بهبود در فضای کسب و کار، 
باعث افزایش رضایت مندی افراد جامعه و 
جامعه  در  موجود  روانی  جو  کردن  کمرنگ 

خواهد شد.
امور  کل  اداره  اقتصادی  معاون  بهروزی 
ضمن  ادامه  در  استان  دارایی  و  اقتصادی 
اجرایی  های  دستگاه  همراهی  از  تشکر 
پیشخوان  سامانه  استقرار  و  اندازی  راه  در 
نمود:  عنوان  استان،  در  کشور  مجوزهای 
دو  در  اجرایی  های  دستگاه  کاربران  برای 
انعکاس  )دریافت شکایات،  زیرسامانه دادور 

متقاضیان  شکایات  به  رسیدگی  پیگیری  و 
صدور مجوزهای کسب و کار( و یاور )مرکز 
مشاوره محیط کسب و کار(، توسط وزارت 
ایجاد شده  اقتصادی و دارایی کارتابل  امور 
و متقاضیان سرمایه گذاری نیز می توانند با 
پیشخوان مجوزهای کشور  به سامانه  ورود 
به آدرس www.g4b.ir ضمن مشاهده 
مشاوره  میز  طریق  از  مجوز،  صدور  فرآیند 
از  و  مطرح  را  خود  سواالت  کار  و  کسب 
راهنمایی الزم بهره مند شوند. به گفته وی 
متقاضیان در صورت وجود هرگونه مشکل 
عدم  جمله  از  مجوز  صدور  در  اخالل  و 
صدور به دلیل اشباع شدن، طوالنی شدن 
از  بیشتر  مدارک  درخواست  صدور،  فرآیند 
رسانی  اطالع  پایگاه  در  شده  درج  موارد 
را  خود  شکایت  کار،  و  کسب  مجوزهای 
در سامانه دادور مطرح و الکترونیکی پاسخ 

خود را دریافت نمایند.
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نگرانی برای تامین میوه و اقالم شب عید وجود ندارد
استاندار خراسان جنوبی با بیان اینکه نگرانی برای 
تامین میوه و اقالم شب عید در خراسان جنوبی 
تن  و 600  تن سیب  ندارد، گفت: 400  وجود 
پرتقال به استان منتقل و بیش از نیاز مردم در 
انبارها ذخیره سازی شده است.به گزارش ایسنا، 
محمد صادق معتمدیان در نشست ستاد تنظیم 
آنجا که  از  استان خراسان جنوبی، گفت:  بازار 
در ایام پایانی سال تقاضا برای کاالهای اساسی 
بیشتر است تصمیم گرفته شد نظارت بیشتری بر 
اقالم مورد نیاز مردم انجام شود. وی اظهارکرد: 
باید از تمامی ظرفیت های موجود برای تشدید 
بازرسی ها در استان استفاده شود تا بتوان از افزایش 
قیمت ها جلوگیری کرد. استاندار خراسان جنوبی با 
بیان اینکه روزانه 150 تن گوشت مرغ در استان 
تولید می شود، افزود: مصرف مورد نیاز مردم 40 

تن است که بعد از تامین نیاز استان ارسال گوشت 
تولیدی به خارج استان امکان پذیر است.معتمدیان 
درخصوص تامین گوشت قرمز در استان، گفت: با 
پیگیری های انجام شده از طریق وزارت صنعت، 
معدن و تجارت توانستیم 100 تن گوشت بیشتر 
 از سهیمه تنظیم بازار را برای استان جذب کنیم.
وی ادامه داد: همچنین با تصمیماتی که در زمینه 
جامعه  به  و خدمت رسانی  قرمز  توزیع گوشت 
هدف گرفته شد، شاهد حضور مردم در صف 
جامعه  در  که  افرادی  و  بود  نخواهیم  گوشت 
هدف تعیین شده اند توزیع گوشت توسط دستگاه 
مربوطه انجام خواهد شد.استاندار خراسان جنوبی 
گفت: در خصوص ممنوعیت خروج دام از استان 
محدودیت ها ایجاد و مقرر شد ابتدا نیاز استان رفع 
شود سپس دامپزشکی  برای خروج دام مازاد استان 

مجوز صادر کند.وی تصریح کرد: مجوزهایی برای 
واردات دام به استان نیز تنظیم شده تا با استفاده از 
ظرفیت موجود نسبت به مدیریت و کنترل قیمت 
گوشت اقدام کنیم.معتمدیان گفت: با همکاری 
خراسان  وضع  بازار  تنظیم  کمیسیون  اعضای 
جنوبی از لحاظ تامین و قیمت گوشت نسبت به 
سایر استان های همجوار و غربی بهتر و مطلوب تر 
است، اما این به آن معنا نیست که از وضع راضی 
باشیم.وی تصریح کرد: برای مدیریت و کاهش 
قیمت ها به دنبال ساز و کارهایی هستیم تا شاهد 

کاهش قیمت در استان باشیم. 

ذخیره سازی400 تن سیب
 و 600 تن پرتقال برای مصرف عید

استاندار خراسان جنوبی اظهارکرد: در ارتباط با 

میوه 400  از جمله  استان  نیازمندی های  سایر 
به استان منتقل  پرتقال  تن سیب و 600 تن 
و بیش از نیاز مردم در انبارها ذخیره سازی شده 
است. وی ادامه داد: با پیگیری هایی که از طرف 
وزارت صمت انجام شد 250 تن شکر و 500 تن 
روغن برای استان جذب شد تا نیازهای مردم را 
در ایام پایانی سال تامین کنیم. وی افزود: تعداد 
محدودی از اصناف سودجو کاالهای اساسی مردم 
را احتکار یا قیمت ها را افزایش می دهند که هشدار 
دادیم اگر مصوبات کمیسیون تنظیم بازار استان 
را رعایت نکنند با پیگیری هایی که انجام خواهد 
شد و حضور بازرسان دستگاه های نظارتی با آنان 
برخورد قانونی خواهد شد. استاندار خراسان جنوبی 
بیان کرد: در ماه های اخیر که شاهد افزایش قیمت 
کاالهای اساسی در استان بودیم مدیریت قیمت ها 

و هماهنگی بین اعضای ستاد در استان نیز وجود 
داشت. معتمدیان ادامه داد: انتظار می رود اعضای 
این کمیسیون یا نماینده تام االختیار دستگاه مربوط 
ثابت بوده تا در جریان موضوعات و مصوبات باشد . 
همه  اینکه  بیان  با  جنوبی  خراسان  استاندار 
دستگاه های اجرایی عضو کمیسیون تنظیم بازار 
در  گفت:  هستند،  مصوبات  اجرای  به  موظف 
صنعت،  سازمان  قیمت ها،  وضعیت  خصوص 
معدن و تجارت باید روزانه فهرستی از سبد کاالی 
مردم و قیمت اقالم در مناطق مختلف استان را 
تهیه و پایان روز برای اعضای کمیسیون تنظیم 
بازار ارسال کند. وی خاطرنشان کرد: مصوبات 
تمامی  برای  استان  بازار  تنظیم  کمیسیون 
عدم  و  است  االجرا  الزم  اجرایی  دستگاه های 

اجرای آن تخلف محسوب می شود.

اخبار کوتاه

خبر ویژه

ترافیک حضور و سفر 
دولتی ها به استان

امین جم -  محمدصادق معتمدیان در مقام استاندار 
تعامالت  با  زمان حضور خود،  از  جنوبی   خراسان 
ویژه با مسئوالن کشوری ، پای بسیاری را به استان 
کشور،  محاسبات  دیوان  مدیرکل  است.  کرده  باز 
وزیرصنعت، معدن و تجارت از جمله مقامات بلند پایه 
کشوری  هستند که در این مدت به استان آمده اند. 
حضور نمکی معاون وقت سازمان برنامه و بودجه  در 
استان نیز که چند هفته پیش رخ داد ،  نشان از تاکید 
بر مسائل روز استان است. امروز نیز دکتر نوبخت 
معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه 
به همراه معاونان خود، به دعوت استاندار  به خراسان 
ادامه  در  جنوبی سفر می کنند. سفری که مسلما 
آن چندی پیش معاون وی با بررسی دقیق مسائل 
و مشکالت آن هم در فصل بودجه ای کشور که 
جای تقدیر بسیار دارد. نوبخت در این سفر کوتاه ضمن 
بازدید از مناطق کمترتوسعه یافته، جلسه ای با فعاالن 
حوزه اقتصادی برای بررسی مسائل و مشکالت آنان 
خواهد داشت  و در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه 
استان حضور پیدا خواهد کرد. سفر وزیر نیرو نیز برای 
بررسی چالش های حوزه آب استان تا پایان هفته 
جاری انجام می شود و در نوع خود ترافیک حضور 
مقامات کشوری در استان را تکمیل می کند! مطمئنا 
این رفت و آمد ها سودهای کالنی برای استان دارد و 
امیدواریم مسئوالن استانی نیز به خوبی و بدون تعارف 
بتوانند مشکالت را مطرح و چالش هارا پیگیری و حل 
نمایند.عالوه بر این ، حضور پایتخت نشینان در استان 
باعث آشنایی هرچه بیشتر با ظرفیت ها و چالش های 
استان و همچنین لمس مشکالت از نزدیک می شود 
که در تسریع روند حل مشکالت بسیار حائز اهمیت 
است.این در حالی است که در گذشته تقریبا در هیچ 
بازه زمانی این حجم حضور مسئوالن برای پیگیری 
و بررسی مسائل و مشکالت استان را شاهد نبوده 
ایم و بخت با ما یار است و ارتباطات استاندار محترم 
است.  داده  جواب  خوبی  به  کشوری  مسئوالن  با 
)خوانندگان ارجمند می توانند نظرات خویش را درباره 
این ستون به حساب کاربری avasardabir@ در 

تلگرام ارسال فرمایند.(

* مردم خیر خراسان جنوبی از ابتدای امسال 7 میلیارد 
و 649 میلیون تومان به مراکز نیکوکاری استان اهدا 

کردند.
در  )ره(  امام  امداد  کمیته  اشتغالزایی  طرح   139 *

شهرستان فردوس اجرایی شد.
* با تصویب و ابالغ معاون اول رئیس جمهور، هفت 
روستای برج محمدان، شهرک سنیدر، کالته قاینی، 
قلعه دختر، شند، دعوت و سیستانک از شهرستان زیرکوه 

منتزع و به شهرستان قاینات ملحق شدند.

کشف محموله بزرگ داروی
 قاچاق در مرزهای استان

امین جم - فرمانده مرزبانی استان خراسان جنوبی از 
هوشیاری مدافعان حریم امنیت پایانه مرزی ماهیرود 
در کشف بیش از 42 هزار بسته دارویی قاچاق خبر 
داد. سردار علی اصغر مسروری افزود : با انجام اقدامات 
اطالعاتی، عملیاتی و بازرسی های فنی خودروهای 
ورودی و خروجی در پست و کنترل مراقبت مرزی 
داروی  بسته   42120 کشف  به  موفق   ، ماهیرود 
قاچاق از یک دستگاه خودروی مزدا شدند. وی در 
ادامه با بیان اینکه در این شرایط اقتصادی و تحریم 
های ظالمانه دشمنان ،  عده ای سودجو قصد قاچاق 
محموله دارویی که از نیازهای ضروری مرزنشینان 
عزیز و کم برخوردار می باشد را داشتند که با سد 
محکم مرزداران و مرزبانان مواجه شدند، گفت: این 
داروها غالبا از خانواده آنتی بیوتیک ها می باشد و از 
نظر کارشناسان ، ارزش ریالی آن بیش از یک میلیارد 

و سیصد میلیون ریال برآورد شده است.

ثبت ۴13۴ گزارش تخلف در سامانه 12۴؛ 
برگشت 10 میلیارد ریال به شاکیان

تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  فارس-رئیس 
خراسان جنوبی با بیان اینکه از ابتدای امسال تاکنون 
چهار هزار و 134 مورد گزارش مردمی مربوط به تخلف 
صنفی در سامانه 124 ثبت شده است، اظهار کرد: از 
این تعداد تخلف ثبت شده 239 مورد منجر به تشکیل 
پرونده تخلف شده است. شهرکی بیان کرد: با توجه به 
پیگیری این گزارشات و تشکیل پرونده تخلف برای 
متخلفان در این مدت بالغ بر 10 میلیارد و 473 میلیون 

ریال به شاکیان برگشت داده شده است.

بازدید استانداراز تعدادی از صنایع برای 
بررسی مشکالت کارآفرینان و کارگران

فروش ویژه فرش با اقساط روزی 5000 تومان
بدون پیش قسط و بدون کارمزد

نبش مطهری ۲۱/۱-  فرش هامون ۰۹۱۵۵۶۲۰۷۳۷- ۳۲۲۲۸۲۵۳

به اطالع همشهریان عزیز می رساند

 موسسه خیریه هیئت ابوالفضلی )مصلی( 
آمادگی خود را جهت برگزاری مراسم یادبود اموات به سنت عیدانه اول 
در شب های دهه آخر اسفند بعد از نماز مغرب و عشاء  اعالم داشته 
و به عرض می رساند کلیه تبلیغات، تشریفات و پذیرایی مراسم، حضور 
 روحانیون و مداحان محترم از سوی این موسسه پذیرفته می شود. 

32227177 - 0۹155۶1۸۴۸2 

به اطالع همشهریان عزیز می رساند:
ختم کالم ا... مجید به یاد اموات توسط قاریان قرآن 
انجام می گردد  و عواید آن صرف بیماران سرطانی 

صعب العالج می شود.

09155618482 -32227177

موسسه خیریه هیئت ابوالفضلی
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آخرین عکس یابود اعضای کمیته تخصصی بهبود فضای کسب و کار استان در سال 97 * عکس : نوفرستی

احمدی نژاد، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، درباره 
خاوری گفت: مداوم می گویند خاوری خاوری خاوری،خاوری 
یک مدیر بود. من شخصا خاوری را آدم بدی نمی دانستم اما 
موافق مدیرعاملی او نبودم ولی در این مورد رئیس جمهور 
تصمیم گیر نیست. وی درباره علت مخالفتش با انتصاب او نیز 
گفت: به همین دلیل که می دانستم او را قربانی خواهند کرد 
یا به دلیل مسائل دیگری اتهاماتی به او می زنند. وی ادامه 
داد:برای من سؤال است،خاوری چطور از کشور خارج شد؟ 
مقامات در این سطح برای خروج از کشور باید اجازه بگیرند، 
چرا ممنوع الخروجش نکردند؟ بیایید دادگاهش را علنی منتشر 

کنید تا مشخص شود چه کسانی در ایران پشتیبانش بودند. 
فقط خاوری بوده؟ رشوه گرفته؟ چقدر گرفته، از چه کسی 
گرفته؟ یک کار سیاسی در قالب یک کار قضایی. احمدی 
نژاد بیان کرد: وزیر اقتصاد نظرش این بود که قوی ترین فرد 
از نظر بانکداری در ایران همین خاوری است و واقعا هم 
همین طور بود، یعنی به بانکداری تجاری کامال مسلط و نفر 
اول ایران بود. اما چرا اصرار شد پرونده اش از خوزستان به 
تهران بیاید. بابک زنجانی هم همین طور است. در سال 89 
در برنامه پنجم اختیار رئیس جمهور برای عزل و نصب رئیس 
بانک مرکزی و اعضای شورای پول و اعتبار، سلب شد. من 
اعتراض کردم. رهبری این موضوع را به مجمع تشخیص 
مصلحت نظام ارجاع دادند. بنابراین آن زمان رئیس جمهور 
اختیاری در زمینه عزل و نصب رئیس بانک مرکزی و 
شورای پول و اعتبار نداشت. وی گفت: من بارها گفته ام، 
هرکس، اصال فرزند من، اگر خالفی کرده، علنی و شفاف 
رسیدگی شود. من که مسئول خالف کاری کسی نیستم، اما 
دوستان اصالح طلب همین حاال هم نمی توانند به رئیس قوه 
قضائیه چیزی بگویند، دائما به من می توپند، چون می دانند 

که حمله به من تبعاتی ندارد.

امام هادی علیه  السالم فرمودند :
نْیا بِاالَْمْواِل َو فِی اآلِْخَرةِ بِاالَْْعماِل اَلنّاُس فِی الدُّ

اعتبار مردم در دنیا به مال است و در آخرت به عمل.
)بحاراألنوار : ج ۷8، ص 368، ح 3(

نظر احمدی نژاد در مورد خاوری :
شخصا خاوری را آدم بدی نمی دانستم

صفار هرندی: ادبیات روحانی متأثر 
از فضای بیرون انقالب است

مصلحت  تشخیص  مجمع  عضو  هرندی،  صفار 
نظام اظهار کرد: ادبیات آقای روحانی متأثر از فضای 
که  حالی  در   ۶۰ دهه  در  است؛  انقالب  از  بیرون 
گفتمان غالب در کشور مقاومت و ایستادگی برای 
احقاق حق ملت با شعار جنگ جنگ تا پیروزی بود 
عنوان عقال  به  تیمی  آن شرایط وی سردسته  در 
در مجلس بود و هدفش این بود که به مرکزیت و 
خیلی  شما  هدفگذاری  که  بفهماند  نظام  رهبریت 
آرمانی است و باید کوتاه بیایید و عقل این را می گوید.

افزایش چشمگیر انتصاب جوانان 
در سمت های مدیریتی

در  جوانان  انتصاب  گفت:  کشور  وزارت  سخنگوی 
سمت های مدیریتی وزارت کشور افزایش داشته است. 
سید سلمان سامانی ادامه داد: با تاکید بر لزوم تحقق 
کامل این سیاست در تمامی استان ها و شهرستان های 
و  خود  انتصابات  در  باید  استانداران  گفت:  کشور 
همچنین انتصابات مدیران استانی سایر دستگاه ها 
این سیاست دولت در عرصه مدیریتی را اجرایی کنند

امروز  یک ارتش متحد اسالمی در 
سوریه شکل گرفته است

سردار سرلشکر سید یحیی صفوی ، دستیار و مشاور 
عالی فرمانده کل قوا عنوان کرد: سرلشکر صفوی 
در  اسالمی  متحد  ارتش  یک  امروز   اینکه  بیان  با 
توانسته  امروز  ما  گفت:  است  شکل گرفته  سوریه 
ایم با استفاده از قدرت ایدئولوژی تا دریایی مدیترانه 
برویم.وی ادامه داد:اسالم ظرفیت تمدن سازی را دارد   
این امر در دل قرآن و بیانات اهل بیت نهفته است. 

اظهارات برهم صالح در 
آستانه سفر روحانی به عراق

برهم صالح، رئیس جمهور عراق سفر حسن روحانی 
رئیس جمهور ایران به کشورش را بسیار مهم عنوان 
کرد که برای تعمیق روابط دو کشور انجام می شود. 
وی افزود: سفر رئیس جمهور روحانی برای تکمیل 
گفت وگوهای دو کشور و پیشبرد مذاکرات میان دو 

کشور خواهد بود. 

آیت ا... سبحانی: فساد در بخش 
زنان در شهر قم افزایش یافته است

آیت ا... سبحانی از مراجع تقلید از وجود فساد در شهر 
قم انتقاد کرد و گفت: متأسفانه در شهر قم فساد در 
بخش زنان افزایش یافته است، باید با حضور زنان مبلغه، 
مجالس تعلیمی و تربیتی در مساجد و منازل برای زنان 

برگزار شود تا شاهد اثر بخشی باشیم.

ابوترابی فرد: ایران قدرت 
آمریکا را خنثی کرده است

حجت االسالم ابوترابی فرد امام جمعه موقت تهران 
نظامی  قدرت  اسالمی،  ایران  دفاعی  قدرت  گفت: 
آمریکا در منطقه را خنثی کرده و موجب شکست 
توطئه های دشمنان انقالب در غرب آسیا شده است.
وی افزود: امروز در سراسر جهان شاهد افتخار و اقتدار 
امت اسالمی به رهبری مقام معظم رهبری هستیم.

هیچ کشوری حق ندارد در روابط 
تاریخی ایران و عراق دخالت کند

وزیر امور خارجه با بیان اینکه هیچ کشوری حق ندارد 
ایران و عراق دخالت کند، گفت:  در روابط تاریخی 
و  می دهند  هدر  به  را  خود  زمان  دخالت هایشان  با 
نمی توانند روابط ایران و عراق را با این دخالت ها متاثر 
کنند. محمدجواد ظریف که برای تدارک سفر حسن 
روحانی به بغداد رفته، اظهار کرد: این سفر فرصت خوبی 
است که قبل از آمدن رئیس جمهور درباره موضوعات 
مختلف و روابط دوجانبه هماهنگی های الزم را انجام 
دهیم تا سفر تاریخی رئیس جمهور به عراق یک 
فرصتی برای تفاهم های جدی بین دو کشور باشد.

زمین هایی که در زمان پهلوی 
مصادره شد، به مردم بازمی گردد

حجت االسالم محمدی گلپایگانی، رئیس دفتر مقام 
معظم رهبری با بیان اینکه امام فرمودند آنچه طاغوت 
از اموال جمع آوری کرده باید به صاحبان آن برگردد، 
گفت: رهبری دستور دادند بنیاد، اسناد این امالک را 
تهیه کند و به آ نهایی که در دست آنها هست، بدهد.

انتقاد فراکسیون مبارزه با مفاسد 
اقتصادی مجلس از زنگنه

خجسته،رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی 
مجلس با بیان اینکه پرونده های فساد در میادین نفتی و 
گازی در جلسات اخیر فراکسیون مورد بررسی قرار گرفته 
است، گفت: با آنکه به وزیر مربوطه هم تذکر داده شد 
اما به جهت عدم پاسخگویی وزیر از سوی فراکسیون 
گزارشی به قوه قضاییه ارائه شده است. وی گفت: 
گزارش فساد در پتروشیمی و اختالس مرجان شیخ 
االسالمی نیز به فراکسیون ارائه شده و در حال حاضر 
هم به دنبال جمع آوری اسناد و تکمیل گزارش هستیم.

رئیس مجلس با بیان اینکه اصالح قانون اساسی اولویت 
اول ما نیست، گفت: در حال حاضر تمام ذهن ها باید در 
مصافی که آمریکایی ها با ملت ایران به راه انداخته اند متمرکز 
شود. علی الریجانی با بیان اینکه به دستور رهبر انقالب 
برای تغییر ساختار بودجه وارد عمل شده ایم، اظهار کرد: 
حجم بودجه جاری کشور بسیار زیاد است و عماًل فرصتی 
برای عمران کشور به وجود نمی آورد.وی با اشاره به ادغام 
بانک های نیروهای مسلح گفت: رهبر معظم انقالب گفتند 
من اصاًل رضایتی از اینکه بخش های نظامی وارد حوزه های 
اقتصادی شود ندارم. این بانک ها اجازه ای هم نگرفته بودند 
و مشکالتی هم داشتند. این دو مقوله با هم تصمیم گیری 
شد و البته حل آن سخت بود اما نهایتاً این بخش حل شد. 
الریجانی افزود: بانک ها در حال حاضر دچار بیماری هایی 
شده اند. قصد من بزرگ نمایی این بیماری ها نیست اما باید 
قبول کنیم که ابتدا باید بیماری را بفهمیم تا بتوانیم آن را 
درمان کنیم. در بررسی بانک ها، متوجه خواهید شد که 
در ابعاد مختلف مشکالتی پیدا کرده اند، لذا سرمایه کافی 
برای اینکه به بخش خصوصی تسهیالت کافی بدهند، 
ندارند. رئیس مجلس شورای اسالمی با اشاره به بحرانی 

که صندوق ها برای کشور به وجود آورده اند، افزود: ما سال 
گذشته امکانی را در بودجه به دولت دادیم اما متأسفانه دولت 
استفاده نکرد؛ دولت در این زمینه اشتباه کرد، طبیعتاً منابع 
مالی در سازمان تأمین اجتماعی و صندوق ها مشکل داشت. 
علی الریجانی تاکید کرد: هیچ کجا صندوق ها را از بخش 
کاماًل دولتی منتزع نمی کنند، به همین علت حالت نیمه 
دولتی دارند. اما حسن موضوع این است که تعهدات دولت 
روی بار آنها است و خودشان مجبورند فکر اقتصادی کنند تا 
خودشان را سرپا نگهدارند. بنابراین این یک امکان است و ما 

این امکان را در بودجه سال 98 قرار داده ایم.

الریجانی: اصالح  قانون اساسی اولویت اصلی کشور نیست  

تصمیم درمورد پالرمو  انتخاب »شر کمتر« است

باهنر، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تصمیم  
گیری درباره الحاق ایران به لوایح پالرمو و سی اف تی 
را بسیار حساس عنوان کرد و گفت: این طور نیست 
که میان خیر و شر یکی را انتخاب کنیم، بلکه باید 
بگوییم میان دو شر، شر کمتر را انتخاب می کنیم. 
وی ادامه داد: منتظر هستیم وعده های اروپا و دیگران چقدر عملی می شود.

رئیسی آمده که قوه قضاییه را متحول کند

اسدا... بادامچیان، دبیرکل حزب موتلفه با اشاره به 
انتصاب رئیسی به عنوان رئیس دستگاه قضایی گفت: 
آیت ا... رئیسی نظر به تحول در قوه قضائیه دارند، 
ایشان با سند تحول قضایی آمده است که امیدواریم 
با توجه به تجربیات ۳۰ ساله او در دستگاه قضا بتوانند 

شتاب جدیدی به اجرای عدالت در دستگاه قضایی بدهند.

منتظر عملیات قاطع پاکستان علیه تروریست ها هستیم

روحانی، رئیس جمهور گفت: منتظر عملیات قاطع 
پاکستان علیه تروریست های ضد ایرانی هستیم. وی 
تاکید کرد: مسئوالن ارشد دو کشور برای حفظ و تقویت 
روابط دوستانه دو ملت، مسئولیت سنگینی برعهده دارند 
و نباید اجازه دهند مشتی تروریست که ابزار و وسیله دیگر 

کشورها هستند، میان تهران – اسالم آباد فاصله بیاندازند.
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 توضیحات

مسئولیت پرداخت هزينه آماده سازی ، ارزش افزوده و ساير  ج   000/000/750/5 51/719 مسکوني زمین 111 قطعه اول -1خیابان نارنج -بیرجند 1
 هزينه های مورد مطالبه شهرداری به عهده خريدار مي باشد . 

مسئولیت پرداخت هزينه آماده سازی ، ارزش افزوده و ساير  ج   000/000/700/2 22/722 مسکوني زمین 117 قطعه دوم -1خیابان نارنج -بیرجند 2
 هزينه های مورد مطالبه شهرداری به عهده خريدار مي باشد . 

مسئولیت پرداخت هزينه آماده سازی ، ارزش افزوده و ساير  ج   000/000/750/1 12/221 مسکوني زمین 111 قطعه سوم -1خیابان نارنج -بیرجند 7
 هزينه های مورد مطالبه شهرداری به عهده خريدار مي باشد . 

مسئولیت پرداخت هزينه آماده سازی ، ارزش افزوده و ساير  ج   000/000/720/1 17/227 مسکوني زمین 110 قطعه چهارم -1خیابان نارنج -بیرجند 1
 هزينه های مورد مطالبه شهرداری به عهده خريدار مي باشد . 
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