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گرامی داشت واقعه طبس
 امسال یک هفته برگزار شود

توجه به کشورهای همسایه در 
سال رونق تولید ضروری است

ما همه پاسداریم
عصر دوشنبه بود که تهدید ها عملی شد 
و رئیس جمهور آمریکا در اقدامی که دنیا 
آن را نابخردانه می خواند ، سپاه پاسداران 
انقالب اسالمی ایران را در فهرست گروه 
های تروریستی قرار داد و همراهی هم 
پیمانانش را در این زمینه  خواستارشد. 
دیروز اما همزمان با روز پاسدار ، سیل 
و  مردمی  نیروی  این  از  ها  حمایت 
انقالبی در کشور جاری شد و همه یک 
صدا و با اتحاد شعار حمایت سر دادند.
حمایتی که بدون توجه به رنگ های 
سیاسی و اختالفات معمول بود و صرفا 
ندای اتحاد و همدلی در برابر دشمنان 
از آن شنیده می شد. ندایی که با این 
کلمات فریاد شد ما همه پاسداریم. ... 

)مشروح در صفحه 2(

سرمقاله
* امین جم

زمینه سازی برای تبادالت تجاری باهمسایگان

 گاهی »جان« را به معنای عمل نفس کشیدن 
ی همه  »جان«  گاهی  و  دانند  می  بدن   در 
وجود یک انسان تعریف می شود. افرادی هم که 
برای دفاع از خاک وطن و یا دفاع از اعتقادات خود 
و مقاومت در مقابل هجوم دشمنان از همه چیز خود 
می گذرند و در راه دفاع هر آنچه دارند را فدا می 
کنند، جانباز نام می گیرند. اینان کسانی هستند که 
از با ارزش ترین دارایی انسان یعنی جان خودشان 
گذشتند. در همین راستا به مناسبت سالروز والدت 
 بزرگ جانباز تاریخ حضرت ابالفضل العباس)ع( در
 4 شعبان مصادف با امروز 21 فروردین، با چند تن 
از جانبازان عزیز استان گفتگو کردیم. محمدرضا 
مالکی جانباز 60 درصد دفاع مقدس با بیان این که 
سال 61 و در 14 سالگی )کالس سوم راهنمایی( 
عازم جبهه شدم، عنوان کرد: حدود 8 ماه در جبهه 
بودم که در عملیات مقدماتی والفجر در منطقه فکه، 
جانباز شدم. وی که همدوره شهیدان فلکی، شائبی 
و معینی بوده ، اضافه کرد:... مشروح در صفحه 3

دروغ به مردم رنج مان می دهد

سفیر ایران در افغانستان در سفر به خراسان جنوبی تاکید کرد:

گفتگوی آوا با جمعی از جانبازان استان

خوشا آنان که بر این عرصه خاک 
چو خورشیدی درخشیدند و رفتند

پنجمین سالگرد درگذشت پدر عزیزمان

 شادروان سید محمد رحیمی
 را به یاد همه خوبی هایش گرامی می داریم.

روحش شاد و نام و یادش جاودان

همسر،  فرزندان و نوه ها

به مناسبت سومین روز درگذشت

 مرحوم حاج سیدرضا اسماعیل زاده 
 جلسه ترحیمی امروز چهارشنبه مورخ 98/1/21 از ساعت 
3:30 الی 4:30 بعدازظهر در محل مسجد آیت ا... آیتی 
 برگزار می گردد،حضور شما سروران گرامی مزید امتنان خواهد بود. 

خانواده های: اسماعیل زاده،نوع دوست، صالحی،صفری
یادگاری،زنگویی،انصاری فرد،دهقانی و سایر فامیل وابسته

جناب آقای مهندس علیرضا توانا 
شهردار محترم منطقه یک و همکاران محترم

از زحمات شما بزرگواران در خصوص بهبود وضعیت محله موسی بن جعفر )ع( و شمال شهر
 کمال تشکر و قدردانی را دارم. و من ا... التوفیق

مزگـی نژاد

سرکار خانم مهندس بهلگردی و جناب آقای محراب عابدپور
با نهایت تأسف درگذشت زنده یاد محسن عابدپور را خدمت شما و خانواده محترم تان 
تسلیت عرض نموده،  از درگاه ایزد یکتا برای روح بزرگوارشان آرامش و برای شما و سایر 

بازماندگان بردباری مسئلت می نماییم.
دکتر عبدالرحیم بلیبل و بانو - بیروت )لبنان(

سرکار خانم مهندس بهلگردی  و جناب آقای محراب عابدپور
با نهایت تأسف درگذشت شادروان محسن عابدپور را خدمت شما و خانواده محترم 
تسلیت عرض نموده، برای آن مرحوم غفران و رحمت الهی و برای شما و سایر بازماندگان 

صبر و شکیبایی آرزومندیم.
 ا...نظر اسعدزاده و بانو

سرکار خانم مهندس بهلگردی و جناب آقای محراب عابدپور
با نهایت تاسف و تاثر درگذشت زنده یاد محسن عابدپور را خدمت شما و خانواده 
محترم تان تسلیت عرض نموده،  از خداوند سبحان برای آن مرحوم طلب رحمت ، 

مغفرت و رضوان الهی و برای شما و سایر بازماندگان صبر و شکیبایی آرزومندیم.
دکتر سید علیرضا طباطبائی و بانو- کانادا

سرکار خانم مهندس بهلگردی و جناب آقای محراب عابدپور
با قلبی آکنده از غم و اندوه درگذشتشادروان محسن عابدپور را خدمت شما 

و خانواده محترم تان تسلیت عرض نموده، برای شما و سایر بازماندگان گرامی صبر جمیل
 و اجر جزیل آرزومندیم.

دکتر هرولد ملک آبراهامیان و بانو- لندن

پدر عزیزم آقای حاج محمد قربانی آواز 
)جانباز ۷۰ درصد(

 زیباترین فرصت پرواز را در بال های شکسته ات می توان یافت. 
از خداوند متعال برایتان طول عمر با عزت خواستارم. روز جانباز مبارک 

از طرف دختر بزرگت

جناب آقای سید صادق موسوی
عرصه باز خدمت برای شخصیتی متعهد و اصالتمند چون شما از مباهات 

است. انتصاب شایسته جناب عالی را به سمت
 معاون سیاسی ، امنیتی و اجتماعی 

فرمانداری شهرستان زیرکوه 
تبریک عرض نموده و از زحمات ارزشمند شما در زمان تصدی مسئولیت در 
بخش زهان از جمله امور کشاورزی ، قنوات وگازرسانی و اهتمام بخشی در امور فرهنگی- اجتماعی 

سپاسگزاریم. با آرزوی سالمتی و توفیق روز افزون برای جناب عالی

 بهزادی و اهالی روستای بقال بخش زهان

خانـواده محتـرم آزاده 
درگذشت مادر گرامی تان را تسلیت عرض نموده

 غفران و رحمت الهی برای آن عزیز سفر کرده ،  صبر و شکیبایی و طول عمر با عزت
 برای بازماندگان از پروردگار متعال خواهانیم.

ما را در غم خود شریک بدانید
رئیس هیئت مدیره و کارکنان شرکت جوجه تن طالی خراسان جنوبی

دعـوت بـه همکـاری
مجتمع آموزشی سجاد جهت تکمیل کادر اجرایی خود از افراد با شرایط ذیل

 دعوت به همکاری می کند: 
MBA فارغ التحصیل مدیریت و ترجیحا

توانایی انجام امور بازاریابی        حداقل 2 سال سابقه کار
ICDL پرانرژي و  با انگیزه                     دارای گواهینامه

به یک نیرو برای کار در ساندویچی )معلم( نیازمندیم.   091291503۶۶جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره 3243۷9۷8 تماس حاصل فرمایید.

به مناسبت اولین سالگرد درگذشت
 همکار عزیزمان

 مرحوم محمدرضا کاوسی 
جلسه یادبودی امروز چهارشنبه 98/1/21 از ساعت
 4 الی ۵ بعدازظهر در محل سالن جدید هیئت 

محترم ابوالفضلی )مصلی( برگزار می گردد 
تشریف فرمایی سروران گرامی مزید امتنان می باشد.

اتحادیه صنعت ساختمان

بازگشت همه به سوی اوست
با نهایت تأسف و تأثر درگذشت پیر غالم  

 حضرت سید الشهدا )ع( و خادم ثامن الحجج )ع(

مرحوم حاج علی محمد سراجی 
در مشهد مقدس را به اطالع می رساند 

به همین مناسبت جلسه ترحیمی 
 روز پنجشنبه 98/1/22 از ساعت 1۶/15 الی 1۷/15 

در محل هیئت محترم ابوالفضلی )مصلی(
 برگزار می گردد،تشریف فرمایی سروران گرامی

خانواده سراجی مزید امتنان خواهد بود. 

دیدی چگونه رونق عهد شباب رفت؟
دیدی چگونه یار چنین با شتاب رفت؟
دیدی چگونه شعر بلند نشاط و عشق؟
از برگ برگ زندگی این کتاب رفت
به مناسبت چهلمین روز درگذشت

 زنده یاد مرحوم مغفور

 محسـن عابـدپور 
جلسه یادبودی امروز چهارشنبه 98/1/21
 از ساعت 1۶ الی 1۷ در محل مسجد 

امام حسین )ع( واقع در خیابان پاسداران 
برگزار می گردد، تشریف فرمایی سروران گرامی 

مزید امتنان خواهد بود.

خانواده های: عابدپور، بهلگردی و سایر بستگان

جشنواره فروش ویژه شیرآالت باران صنعت
به مناسبت

سال جدید )عیدانه(

ست کامل شیرآالت با قیمت ویژه 400 هزارتومان 
نمایندگی تاسیسات پاسارگاد 
خیابان انقالب،  نبش انقالب 1

0۵۶3223۷0۷۷ - 091۵۵۶18398
جهت اطالع از شرایط با ما در تماس باشید

جذب سـه کـارشناس
 به صـورت شـرکتـی
 در دانشگـاه بیـرجنـد

شرح در صفحه آخر
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ما همه پاسداریم
* امین جم

عصر دوشنبه بود که تهدید ها عملی شد و رئیس 
جمهور آمریکا در اقدامی که دنیا آن را نابخردانه 
می خواند ، سپاه پاسداران انقالب اسالمی ایران 
و  داد  قرار  تروریستی  های  گروه  فهرست  در  را 
همراهی هم پیمانانش را در این زمینه خواستار شد.

دیروز اما همزمان با روز پاسدار ، سیل حمایت ها 
در کشور جاری  انقالبی  و  مردمی  نیروی  این  از 
حمایت  شعار  اتحاد  با  و  صدا  یک  همه  و  شد 
سر دادند. حمایتی که بدون توجه به رنگ های 
سیاسی و اختالفات معمول بود و صرفا ندای اتحاد 
و همدلی در برابر دشمنان از آن شنیده می شد. 
ندایی که با این کلمات فریاد شد ما همه پاسداریم.

سپاه پاسداران از ابتدای شروع انقالب همواره یار و 
همراه نظام بوده و در برهه های حساس وگوناگون 
تا  زمان جنگ گرفته  است.از  جانفشانی ها کرده 
کمک به حفظ اقتدار کشور در منطقه و حضور در 
امور سازندگی و جهادی و ... .این روزها هم که اوج 
همدلی سپاه با مردم بود که بدون هیچ چشمداشتی 
عرصه  به  پا  توان  تمام  با  و  کشور  سراسر  از 
خدمت گذاشتند و راهی مناطق سیل زده شدند.

نقش و جایگاه تاثیرگذار سپاه در بزنگاه های حساس 
عنوان  هیچ  به  انقالب  این  تاریخ  در  تاثیرگذار  و 
فراموش شدنی نیست و حاال در زمانی که سپاه در 
آماج حمالت آمریکا قرار گرفته ، ملت و نظام مزد این 
همراهی و همکاری دیرین را به خوبی دادند. مردم 
ایران همواره قدرشناس بوده و هستند و این بار نیز 
برخالف تصورات خام دشمنان ، متحدتر از همیشه 
در کنار هم در راستای اهداف مشترک خود گام بر 
می دارند. اتحادی که در نوع خود مثال زدنی است و 
چشم جهانیان را خیره کرده است. رهبر معظم انقالب 
نیز در طول این سال ها بارها از خدمات ارزنده این 
اند.  انقالب تشکر و قدردانی کرده  نیرهای خدوم 
به  از سخنرانی های خود خطاب  یکی  در  ایشان 
کارکنان سپاه پاسداران فرمودند: » سپاه دارای شأن 
معنوی و انقالبی است؛ ولید و فرزند انقالب است؛ 
تربیت شده  دامان انقالب است و به گردن انقالب 
است. متقابل  رابطه  حال  عین   در  دارد؛  حق  هم 
رهبر انقالب سپاه  پاسداران را اینطور توصیف می 
دشوار  آزمایش های  این  در طول  پاسداران  کنند: 
دوران های گذشته، نشان دادند که در این راه، از 
همه صادق تر، ثابت قدم تر و آماده ترند.توصیفی که 
به خوبی نشان از واقعیات دارد و گویای خدمات 
اتفاقات  با  مواجهه  است.در  آنان  های  رشادت  و 
اخیر نیز مسئوالن کشور متفق القول واکنش های 
در  نیز  انقالب  معظم  دادند.رهبر  نشان  مناسبی 
سخنان دیروز خود و پس از اقدام احمقانه آمریکا ، 
دوباره فرمودند آمریکا هیچ غلطی نمی تواند بکند 
و نقشه های آنان را نقش بر آب دانستند.مطمئنا 
و  بود  خواهد  مانا  انقالب  این  تاریخ  در  روز  این 
ثابت خواهد کرد در صورت اتحاد داخلی، می توان 
در هر وضع و شرایطی باز هم پیروز میدان بود.

افزایش2۰درصدیحقوقکارکناندولتازفروردینماهاجراییمیشود

محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه در خصوص افزایش  20 درصدی حقوق کارکنان دولت اظهار کرد: به علت اختالف نظر 
مجلس و دولت در افزایش حقوق 20 درصدی و یا 400 هزارتومانی کارکنان، این مصوبه با ُکندی در حال انجام است.وی تصریح کرد: در حال 
حاضر تصمیم دولت بر آن شد که کارکنان دولت حقوق فروردین و یا اردیبهشت خود را با افزایش 20 درصدی و میانگین متوسط دریافت کنند.

آشناخطاببهآمریکا:موفقشدید!

در  سپاه  نام  دادن  قرار  درباره  جمهور  رئیس  مشاور 
لیست سازمان های تروریستی از سوی دولت ایاالت 
متحده آمریکا، خطاب به آمریکا گفت: »پاسخ ایران: اگر 
می خواستید ما را ضعیف و متفرق کنید؛ خطا کردید. اگر 
می خواستید همه ما را علیه خود متحد کنید؛ موفق شدید.«

عراقچی:نیروهایآمریکاییدر
منطقهدیگرنظامیمعمولینیستند

عراقچی گفت: از این بعد نیروهای آمریکایی حاضر 
در منطقه پایگاه تروریستی شناخته خواهند شد و 
دیگر نیروی نظامی معمولی شناخته نمی شوند و 
فرق  شرایط  بود.  خواهد  متفاوت  ما  برخورد  نوع 
خواهد کرد و مسئول مستقیم آن دولت آمریکاست.

دیگراختالفاتداخلیحلشد

کریمی قدوسی فعال سیاسی اصولگرا با بیان اینکه طرح 
سه فوریتی اصالح طلبان برای مقابله متقابل با آمریکا 
بسیار انقالبی تر از طرح ماست، گفت : ما نمی خواهیم 
به عقب برگردیم و روی زخم کسی نمک بپاشیم.یکی 
از مبانی اختالف در داخل، آمریکا بود که حل شد.

بایدچندماهدیگرمقاومتکنیم

علی مطهری گفت : آمریکا می خواهد فشار روانی و 
فشار اقتصادی بر ایران وارد کند ولی مردم ما متحدتر 
خواهند شد و جدی تر به مقاومت خود ادامه می دهند.
وی افزود: اگر ما چند ماه دیگر مقاومت کنیم، از این 

بحران خارج خواهیم شد.

احمدتوکلی:باتروریستیخواندن
سپاه،تصویبFATFمنتفیاست

 FATF احمد توکلی در واکنش به سرنوشت تصویب
گفت: باید منتفی شود زیرا هر قدر ما کوتاه بیاییم این ها 
ُپرروتر می شوند. FATF اصال ربطی به موشک و 

این حرف ها ندارد اما به آن می پردازند.

آیاآمریکادرحالزمینهسازی
برایحملهبهایراناست؟

سازمان  استراتژیک  تحلیل  بخش  سابق  مدیر 
به  نسبت  ترامپ  دولت  نوشت:  یادداشتی  در  سیا 
بیشتری  حساسیت  عراق،  درباره  بوش  وسواس 
باشد  داشته  ایمان  واقعا  پومپئو  اگر  دارند.  ایران  به 
استر  ملکه  بیست ویکمی  قرن  ورژن  ترامپ  که 
راه  چراغ  الهی  ماموریت  این  و  است  یهودیان 
که  گفت  باید  آمریکاست،  خاورمیانه ای  سیاست 
سیاست خارجی آمریکا در دردسر بزرگی افتاده است.

طرحنمایندگانبرایتعویقکنکور
۹۸تقدیمهیئترئیسهمجلسشد

مجلس  آموزش  کمیسیون  رئیس  نایب  تسنیم- 
تعویق  برای  نمایندگان  فوریتی  تقدیم طرح 2  از 
رئیسه  هیئت  به  امضا   125 با   98 سال  کنکور 
پارلمان خبر داد. جبار کوچکی نژاد افزود: بر اساس 
تا  طرح مذکور کلیه آزمون های سازمان سنجش 

تاریخ بعد از 15 خرداد ماه به تعویق می افتد.

وزارتکشور:ویزایعراقرایگان،
امادریافتآنالزامیاست

شهریار حیدری مدیرکل امور مرزی وزارت کشور 
با اشاره به توافقات انجام گرفته با دولت عراق در 
خصوص رایگان شدن صدور ویزا جهت اتباع دو 
کشور، اظهار کرد: سفر به کشور عراق برای اتباع 
ایران همچنان مستلزم دریافت ویزا است. وی با 
دریافت  بدون  که  هموطنان  از  تعدادی  به  اشاره 
ویزا جهت سفر به کشور عراق به مرزهای زمینی 
به  برای سفر  کرد:  کنند، خاطرنشان  مراجعه می 

کشور عراق دریافت ویزا الزامی است.

رشد۸درصدیتعرفهویزیتپزشکان

مشترک  پیشنهاد  به  وزیران  هیئت   - ایسنا 
وزارتخانه های بهداشت و رفاه و سازمان برنامه 
شورای عالی  تایید  همچنین  و  کشور  بودجه  و 
خدمات  تعرفه های  جزییات  سالمت،  بیمه 
تشخیصی و درمانی در سال 1۳98 را ابالغ کرد. 
میانگین  طور  به  دولتی  بخش  در  تعرفه ها  این 
10 و در بخش خصوصی 1۳ درصد رشد داشت. 
بخش  در  پزشکان  ویزیت  تعرفه  اساس  این  بر 
بخش  هتلینگ  درصد،   8 خصوصی  و  دولتی 
دولتی 15 درصد و هتلینگ بخش خصوصی 25 

درصد رشد داشته است.

دبیرستادتنظیمبازار:قیمتگوشتو
مرغدرماهرمضانافزایشنمییابد

حاشیه  در  بازار  تنظیم  ستاد  دبیر   - نیوز  تجارت 
خبرنگاران  جمع  در  بازار  تنظیم  ستاد  نشست 
گفت: برای تأمین کاال های مورد مصرف مردم در 
ماه مبارک رمضان، محصوالت پروتئینی و لبنیات 
تصمیمات خوبی گرفته شده و براساس آن قیمت 
بیان  با  قبادی  نمی یابد.  افزیش  گوشت  و  مرغ 
قیمت  اکنون در محدوده  اینکه قیمت شکر هم 
قرار  گفت:  دارد،  قرار  حمایت  سازمان  مصوب 
صورت  به  را  شکر  دولتی،  بازرگانی  شرکت  شد 

گسترده توزیع کند تا قیمت آن متعادل شود.

دیروز 20 فروردین ماه دقیقاً یک سال است که اسحاق جهانگیری، 
معاون اول رئیس جمهور شبانه و غیرمنتظره در صدا و سیما حاضر 
شد و اعالم کرد که دولت قصد دارد ارز را تک نرخی کند؛ آن 
هم با دالری به نرخ برابری 4200 تومان. همان شب بلوایی در 
بسیاری از محافل اقتصادی و کانال های فعال در فضای مجازی 
برپا شد که چطور دولت آن هم در بحبوحه ای که بازار ارز با 
نوسانات بسیار شدید، سال نو را آغاز کرده است، قرار است ارز را 
تک نرخی کند. بسیاری هم بر این باور بودند که اصواًل سیاست 
تک نرخی، جایی را برای اعالم نرخ آن هم دستوری و از سوی 
دولت باقی نمی گذارد.جهانگیری ساعت 22:50 روز 20 فروردین 
ماه 9۷ اعالم کرد: »هیچ نرخ ارزی با قیمت های دیگری به 
رسمیت نمی شناسیم و برای ما هر قیمت ارز غیر رسمی دیگری 
در بازار از فردا به عنوان قاچاق تلقی خواهد شد؛ مثل قاچاقی 
که وقتی می گوییم مواد مخدر قاچاق است و کسی حق خرید 
و فروش ندارد و با کسی که خرید و فروش می کند، برخورد 
می شود، نرخ دیگری هم اگر در بازار شکل بگیرد دستگاه قضایی 
و نیروهای امنیتی برخورد خواهند کرد و به رسمیت نمی شناسیم.«

اما نکته حائز اهمیتی که بعد از گذشت ماه ها در خالل سخنان 

و  مرکزی  بانک  وقت  مقامات  از  بسیاری  و  جمهور  رئیس 
بخش های اقتصادی در مورد ماجرای تصمیم گیری در مورد 
نرخ 4200 تومانی برای هر دالر نمایان شد، آن بود که هیچ 
یک از مهره های اثرگذار حوزه ارز، موافقتی با نرخ 4200 تومانی 
برای هر دالر نداشته اند. حتی برخی مقامات حوزه نظارتی و 
دستگاه قضا نیز در جلسات محرمانه ای که با رئیس کل وقت 
بانک مرکزی و وزیر وقت اقتصاد داشتند، موافقت آنها با دالر 
مسعود  حداقل  یعنی  بودند.  نکرده  دریافت  را  تومانی   4200
کرباسیان، وزیر وقت اقتصاد و ولی ا... سیف، به عنوان دو عنصر 
اصلی تصمیم گیر و مسئول در حوزه ارز، با این قیمت برای 
دالر موافق نبوده اند. داستان باالخره شروع شد و واژه »دالر 
تک نرخی« هم به اقتصاد ایران اضافه شد. شاید حسن روحانی 
می خواست که خود را به عنوان یک رئیس جمهور شجاع در 
اقتصاد، معرفی کرده و تک نرخی کردن ارز را که بسیاری از 
رؤسای جمهور پیشین او، از اجرای آن ابا داشتند را عملیاتی کند. 
البته که اگر سیاست گذاری به درستی انجام می شد و ادبیات 
تک نرخی کردن ارز به درستی و با مفاهیم اقتصادی از سوی 
دولت دوازدهم پیاده سازی می شد، حتماً و حتماً می توانست نام 

پرآوازه ای را برای حسن روحانی و هم قطارانش در دولت بر 
جای بگذارد.

پیشبینیقیمتدالردرسال۹۸
وحید شقاقی استاد اقتصاد دانشگاه خوارزمی در مورد نوسانات بازار 
ارز و افزایش نرخ ها گفت: براساس برآوردها، نرخ ارز در سال 98 
بین کانال 1۳ هزار تومان و 15 هزار تومان در نوسان خواهد بود 
یعنی بین این دو کانال حالت رفت و برگشتی خواهد داشت. آنچه 
موجب شده شاهد نوسانات بازار و باال رفتن نرخ ارز و طال باشیم، 
عدم اجرای اصالحاتی است که می توانست مانع افزایش تدریجی 
نرخ باشد. هرچند بانک مرکزی و دکتر همتی در این مدت تقریبًا 
تمام اقدامات تحت نظر خود را انجام داده اند اما به نظر می رسد 

سایر تیم اقتصادی دولت عملکرد منفعالنه دارد.

تولدیکهاقتصادراماتمزدهکرد!

نمایندگان مجلس که ساعاتی پس از تصمیم ترامپ و قرار دادن 
سپاه پاسداران در لیست گروه های تروریستی جلسه علنی داشتند، 
در حمایت از سپاه، لباس سبز بر تن کردند و برخی از اعضای سه 
فراکسیون سیاسی در نطق هایی که داشتند به حمایت از سپاه 
پرداختند. واکنش های دیگر مقامات و فعاالن سیاسی نیز همین 

گونه بود و جلوه ای از اتحاد به نمایش گذاشت.

گربهرقصانیهایآمریکابهجایینمیرسد
رهبر معظم انقالب در دیدار جمعی از پاسداران و خانواده های 
آنان، علت خصومت آمریکایی ها با سپاه را پیشگامی آنان در 
دفاع از کشور و انقالب خواندند و خاطرنشان کردند: آمریکا 
و دشمنان نادان چهل سال است که هر چه در توان داشتند 
علیه جمهوری اسالمی به کار بستند اما هیچ غلطی نتوانستند 
بکنند و امروز دست انقالب و نظام اسالمی در منطقه و بلکه 

در دنیا باز شده است.ایشان ادامه دادند: آمریکایی ها به خیال 
خود علیه سپاه و در واقع علیه انقالب و ایران نقشه می کشند 
و گربه رقصانی می کنند، البته این خباثت ها به جایی نخواهد 
با برگشتن کید و فریب آنها به خودشان، دشمنان  رسید و 
جمهوری اسالمی مانند ترامپ و احمق های دور و بر نظام 

حاکمه آمریکا در حال حرکت به سمت حضیض هستند.

امروزمتحدترازهمیشههستیم
ملی  روز  مراسم  در  سپاه  از  قاطع  حمایت  با  رئیس جمهور 
مورد  پاسداران  سپاه  دارید  انتظار  گفت:   ای  هسته  فناوری 
غضب و کینه آمریکا و اسرائیل نباشد،  آنها در طول 40 سال 
تمام توطئه های مختلفی را علیه ملت ایران و سپاه به کار 
گرفتند. بدانید امروز محبوبیت سپاه از هر زمان دیگر در قلب 
مردم ایران بیشتر خواهد بود. روحانی ادامه داد: من به گروه 
1+5 می گویم که ما صبر کردیم اما صبر ما آستانه ای دارد، 
به تعهدات تان عمل کنید، ممکن است ایران قدم دیگری 
بردارد، اگر صبر به خاطر ترس  نیست، بلکه به خاطر تدبیر 
است. وی با بیان اینکه ممکن است اختالف نظری باشد اما 
هدف ما واحد است، گفت: امروز متحدتر از همیشه هستیم و 
یکپارچگی ما از گذشته هم بیشتر شده است. وی در بخش 
دیگری از سخنان خود گفت: سپاه پاسداران تروریست ها را 
نابود کرد و باقیماندگان جرثومه هایشان به دامن صدام فرار 

کردند و امروز به دامان صهیونیست. نباید آنها از سپاه ناراحت 
باشند؟

شمادراجرایتصوراتتانموفقنخواهیدبود
نادان  خارجه  وزیر  اینکه  بیان  با  مجلس  رئیس  الریجانی 
آمریکا، پاسداران مجاهد را به اخاذی متهم می کند که واقعا 
در تاریخ چنین دولت بی شرمی نمونه نداشته است، گفت: 
آقای ترامپ با وقاحت اخاذی از سعودی و برخی کشورهای 
منطقه را نقطه قوت خود می داند و اعالم و افتخار می کند 
که برای شرکت در اجالس ریاض بیش از 100 میلیارد دالر 
اخاذی کرده است. شما یک دولت دزد هستید و این مدال 
را خود به سینه خود نصب کرده اید. دکتر الریجانی اضافه 
کرد: آقای ترامپ، می دانیم چرا به این روز افتاده اید چرا که 
تصور می کردید با خروج از توافق هسته ای می توانید به 
ایران ضربه بزنید اما موفق نشدید، تصور می کردید در سال 
گذشته می توانید فروش نفت ایران را به صفر برسانید اما 
موفق نشدید، تصور می کردید ایران چهلمین سال انقالب 
را نخواهد دید اما دیدید که ملت با شکوه تر در پاسداشت 
انقالب خویش حضور یافتند، تصور می کردید می توانید با 
کمک تروریست ها در شرق و غرب ایران، آشفتگی امنیتی 
ایجاد کنید و پول و سالح به تروریست ها دادید و مستقیم یا 

نیابتی برای شما عمل کردند اما موفق نشدید.

همهایرانمدافعسپاه

32446666/3242432۰-2
برایاولینبارفرشهایخودرااتوکشیدهتحویلبگیرید
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تاسیس شرکت گوهران ققنوس خاور زمین )سهامی خاص( درتاریخ 1398/01/5 به شماره ثبت 5937 به شناسه ملی 14008241923 
ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی می گردد. موضوع فعالیت : خرید و فروش و 
فرآوری مواد معدنی خام ، واردات و صادرات انواع مواد معدنی )بجز معادن نفت و گاز و پتروشیمی(، ساخت دستگاه های فرآوری مواد 
معدنی ، ارائه خدمات مشاوره و راه اندازی و ساخت دستگاه ، تولید محصوالت فرآوری شده ، ذوب و فرآوری فلزات ، تولید شمش های 
فلزی با تولید باال ، انجام کلیه خدمات مربوط به صنایع خاک،خدمات شهری، آزمایشگاهی، دارویی، ارگانیک، واردات و صادرات مواد 
غذایی ، تولید و بسته بندی مواد غذایی،تولید دستگاه های فرآوری مواد غذایی،مهندسی معکوس دستگاه های فرآوری مواد، تولید رنگ 
های غذایی طبیعی ، تولید عصاره های گیاهی ، کنترل و آزمایش موادغذایی ، فرآوری و تولید گیاهان دارویی ، واردات و صادرات کلیه 
کاالهای مجاز بازرگانی ، سرمایه گذاری در تمامی بخش های صنعتی , کشاورزی , بهداشتی , مسکن . در داخل و خارج از کشور ، اخذ 
تسهیالت بانکی و اعتباری از موسسات مالی و مشارکت با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی در راستای فعالیت شرکت و همچنین اخذ 
نمایندگی به متقاضیان داخل وخارج از کشوروحضور درنمایشگا های بین المللی داخلی وخارجی ،برگزاری تورهای نمایشگاهی تجاری و 
چند منظوره برای بازرگانان و تجار )به جز برگزاری نمایشگاههای مد ولباس ونمایشگاه قرآنی ومدیحه سرایی وسخنرانی تبلیغی دینی(

و شرکت در مناقصات و مزایدات نهادها ، سازمان ها ، شرکتهای دولتی و خصوصی و همچنین عقد قرارداد با انها در رابطه با موضوع 
شرکت درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان 
 خراسان جنوبی ، شهرستان بیرجند ، بخش مرکزی ، شهر بیرجند، سجادشهر ، کوچه امامت 1/16 ، کوچه )فرعی9سمت راست غدیر( ، 
پالک 49 ، طبقه زیر زمین ) منفی یک ( کدپستی 9718975983 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 1000000 ریال 
نقدی منقسم به 100 سهم 10000 ریالی تعداد 100 سهم آن با نام عادی مبلغ 1000000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی 
شماره 97-490/5008 مورخ 1397/12/01 نزد بانک بانک انصار شعبه مرکزی با کد 5008 پرداخت گردیده است. اعضای هیئت مدیره: 
آقای جلیل خراشادیزاده به شماره ملی 0640277519 به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال، آقای میالد هالل بیرجندی به 
شماره ملی 0640424449 به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال ،آقای محمد امین هالل 
بیرجندی به شماره ملی 0640646077 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال. دارندگان حق امضا :کلیه اوراق و اسناد 
بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها و عقود اسالمی باامضای آقای میالد هالل بیرجندی )مدیر عامل( 
وآقای جلیل خراشادیزاده )رئیس هیئت مدیره( همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقای 
جواد کاوسی به شماره ملی 0640452078 به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی و آقای مهدی شهابی رکنی به شماره ملی 
0923005099 به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیر االنتشار آوای خراسان جنوبی جهت درج آگهی های 

شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.

 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )427486(

آگهی تغییرات شرکت اتوبوسرانی درون شهری مارال ستاره )سهامی خاص( به شماره ثبت 3489 و شناسه ملی 10360049046 به 
استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ 1397/12/12 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - آقای حسین خسروی به 
شماره ملی 0651014182 و خانم طیبه خسروی به شماره ملی 0653157428 و خانم فاطمه رنجبر به شماره ملی0640620159 

به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند . 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )427487(

آگهی تغییرات شرکت اتوبوسرانی درون شهری مارال ستاره )سهامی خاص( به شماره ثبت 3489 و شناسه ملی 10360049046 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/12/12 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 - مرکز اصلی شرکت از محل 
قبلی به آدرس استان خراسان جنوبی ، شهرستان بیرجند ، بخش مرکزی ، شهر بیرجند، طالقانی ، خیابان شیرین ، کوچه آیت ا...

طالقانی4]شیرین1[ ، پالک 29 ، طبقه اول کدپستی 9713983897 تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید. 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )427488(

آگهی تغییرات شرکت اتوبوسرانی درون شهری مارال ستاره )سهامی خاص( به شماره ثبت 3489 و شناسه ملی 10360049046 به 
استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/12/12 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:1- آقای حسین خسروی به شماره ملی 0651014182 
به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و خانم طیبه خسروی به شماره ملی 0653157428 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و 
خانم فاطمه رنجبر به شماره ملی0640620159 به سمت عضو اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 2 - کلیه اوراق 
و اسنادتعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و اوراق عادی و اداری با امضای آقای حسین خسروی )مدیرعامل( به همراه مهرشرکت 

معتبر خواهد بود.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )427489(

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک بیرجند

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی  اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر رای شماره 139760308001006357 - 1397/12/26 هیئت اول/ دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
 و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجند تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای رضا 
علی آبادی  فرزند حاجی محمد به شماره شناسنامه 373 صادره از بیرجند و شماره ملی 0650720954 نسبت به 570/51 سهم 
مشاع از 895/04 سهم ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت کل 895/04 مترمربع به پالک 17 فرعی از 518- اصلی بخش 
 2 بیرجند از محل مالکیت غالم شیرمنجی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی 
می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود 
را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 

خواهد شد.   تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۳98/۱/2۱      تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۳98/2/7
علی فضلی - رئیس ثبت اسناد و امالک بیرجند

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک بیرجند

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

پیرو آگهی مورخ های 1397/11/10 و 1397/11/27 منتشره در روزنامه های قدس و آوای خراسان جنوبی مورد تقاضای آقای هادی 
پرهیزی موسویه قسمتی از پالک 3729- اصلی بخش یک بیرجند بوده که اشتباها در آگهی های منتشره مذکور قسمتی از پالک 
1396- اصلی بخش 2  بیرجند آگهی گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب یک نوبت آگهی تا در صورت اعتراض از تاریخ 
انتشار به مدت یک ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم نمایند و پس از اخذ رسید، ظرف مهلت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد.

تاریخ انتشار: ۱۳98/۱/2۱  علی فضلی-  رئیس ثبت اسناد و امالک بیرجند

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک بیرجند

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر رای شماره 139760308001006361 - 1397/12/26 هیئت اول/ دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجند تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای احمد اصغری 
اسفهرود فرزند محمدرضا به شماره شناسنامه 2 صادره از بیرجند و شماره ملی 0652444237 نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین 
مزروعی به مساحت 187 مترمربع به پالک 441 فرعی از 426 - اصلی بخش 2 بیرجند از محل مالکیت رجب اصغری  محرز گردیده 
است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ 
رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، داد خواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای 

مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۳98/۱/2۱ تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۳98/2/7
علی فضلی - رئیس ثبت اسناد و امالک بیرجند

فراخوان تجدید مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی )فشرده( یک مرحله ای
  “ اجرای بخشی از عملیات اجرایی ساختمان مرکزی پارک علم و فناوری خراسان جنوبی”

پارک علم و فناوری خراسان جنوبی در نظر دارد: مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی )فشرده( اجرای بخشی از عملیات اجرایی ساختمان مرکزی پارک علم و فناوری خراسان جنوبی به 
شماره )0000001 209800472( را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی 
پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد. الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در 
 سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه 98/1/20 می باشد. ضمنا هزینه آگهی از برنده مناقصه دریافت می شود. 

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت 15 روز یکشنبه تاریخ 98/1/25 مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: ساعت 15 روز شنبه تاریخ 98/2/7 
زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 9 صبح روز یکشنبه تاریخ 98/2/8 اطالعات تماس دستگاه مناقصه گذار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها: بلوار 
مدرس - چهار راه سیلو - خیابان امام موسی صدر شرقی - دبیرخانه مرکزی پارک علم و فناوری خراسان جنوبی - تلفن 05632462121  آدرس دفتر خدمات جهت راهنمایی مناقصه گران 

: ابتدای خیابان مطهری - سازمان صنعت، معدن و تجارت - تلفن : 05632221220
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 جک پارکینگی ، کرکره و سکوریت اتومات 
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چهارشنبه *21 فروردین 1398 * شماره 4320

سیل در فرودگاه طبس خسارت جزئی داشت

ایرنا-مدیرکل فرودگاه های  استان  گفت: سیل اخیر خسارت کمی به فرودگاه طبس وارد کرد که شامل آسیب محدود به پل ها و بخشی از حصار حفاظتی با برآورد هزینه ای بالغ بر چهار میلیارد ریال می شود. سالمی 
افزود: از دو فرودگاه فعال، فرودگاه بیرجند آسیبی از سیل اخیر استان متحمل نشده و با تمهیدات اتخاذ شده از جمله تکمیل سیل بندها کامال آماده مقابله با هر سیل احتمالی در این فرودگاه هستیم. وی گفت: در عین 
سالم آوا سال نو مبارک . از فرماندهی پلیس استان تقدیر حال به دلیل بارندگی شدید و قرارگیری فرودگاه طبس در ارتفاع پایین و مسیر رودخانه های فصلی، حجم زیادی از سیالب های رودخانه های اطراف به فرودگاه هدایت شد و از مجاورت سیستم های ناوبری عبور کرد.

و تشکر می کنم با توجه به اینکه ساختمان فرماندهی در 
ورودی استان واقع شده است از این همه گلکاری در 
جلوی ساختمان و بلوار ورودی پلیس راه خسته نباشید 

از این همه سر سبزی خدا قوت
915...002

با توجه به نزدیک شدن ماه مبارک رمضان با تشکر از 
شهرداری به خاطر ایجاد مسیر دوم پیاده روی لطفا برای 

روشنایی این مسیرها برنامه ریزی کنند
یک شهروند
لطفا مسئوالن فکری به حال کانال حدفاصل خیابان 
نیایش و سپیده بکنند واقعا در مرکز استان بعید است 

همچین کانالی به حال خود رها شده باتشکر
یک شهروند
شهرداری برای بهسازی و زیباسازی بلوار شهید ناصری 
با توجه به موقعیت ویژه آن در مسیر ورودی های مشهد 

و زاهدان اقدام کند.
یک شهروند
از فرمانداری و شهرداری خوسف بخاطر   تشکر ویژه 
اندازی  راه  و  گواب خوسف  دریاچه  آبگیری  به  توجه 
قایقرانی و امکانات گردشگری در آن. خواهشا مسئوالن 

شهر بیرجند از مسئوالن خوسف یاد بگیرند.  
یک شهروند
نور معابر شهری بیرجند از جمله در خیابان جمهوری و 
برخی خیابانهای قدیمی دیگر و ورودی سمت مشهد 
بسیار کم و ناچیز است و حالت غمگین و افسرده ای به 
شهر می دهد شهرداری و اداره برق برای افزایش میزان 

نور معابر اقدام کنند.
یک شهروند
باسالم و تبریک سال نو بنده تعطیالت عید نوروز چند 
روزی را در بیرجند سپری کردم جاذبه های گردشگری 
و شهر و از همه چیز مهمتر امنیت و تمیزی فوق العاده 
بود که از تمامی ارگان ها و سازمان های ذیربط تقدیر و 

تشکر فراوان دارم
یک شهروند
کمربندی قاین که جزو پر ترددترین جاده ها می باشد 
و چند سال هست نیمه کاره رها شده و پل خطرناک 
روبروی بلوار سیمان و جاده با عرض کم چندین بار باعث 
واژگونی و انحراف ماشین ها شده است لطفا مسئوالن 

پیگیری کنن تا شاهد حوادث ناگوار نباشیم با تشکر
یک شهروند
سالم. چرا نظارتی بر نرخ تاکسی های درون شهری و 
برون شهری نیست این استان مسئولی ندارد؟هرکسی 
کند  می  اجرا  و  کرده  مصوب  نرخی  خودش  برای 
از طرف  تا همه مردم  دارد  کار  مربوطه  اگر مسئول 
استانداری پیگیری کنند این مشکل را که امروزه همه 

بخاطرش ناالن هستند.
یک شهروند
سالم آواجان، سال جدید شروع شد و باز وعده های 
قشنگ و قول های قشنگ هر روز شنیده خواهد شد. 
امیدوارم رسانه ها این قول ها را روی تقویم بنویسند 
و بعدا پیگیری کنند. متاسفانه در استان مطالبه گری 

زیر خط فقر است!
یک شهروند
 ، است  تولید  رونق  سال  که  امسال  سالم.کاش  با 
مسئوالن بیشتر از قبل به فکر تولیدی ها و کارخانه 
های نوپا باشند. جوانان بسیاری در انتظار حمایت اند 

و این حمایت ها صرفا قرار نیست مادی باشد.
یک شهروند
ندارد  حصاری  و  محافظ  هیچگونه  چهکند  سد 
کنارهای آن شیب فراوان دارد و لبه سد هم حالت 
ممنوع  کردن  شنا  تابلوی  مسئوالن  دارد  مانند  لیز 
زدن فقط!؟ آیا از خطر جلوگیری شده؟! سال گذشته 
هم سه دختر در آن غرق شدند راه دسترسی برای 
خودروهای امدادی و حتی پیاده هم وجود ندارد لطفا 

عالج واقعه را قبل از وقوع انجام دهید
یک شهروند
دارد  تشکر  جای   ، نباشید  وخسته  سالم  عرض  با 
انتصاب  اولین  در  که  قضائیه  قوه  محترم  ریاست  از 
خودشان یکی از استان خراسان جنوبی به نام آقای 
قوه  سخنگوی  عنوان  رابه  اسماعیلی  غالمحسین 

قضاییه معرفی نمودند
915...919

با سالم ... در سایه بی توجهی  مسئوالن با شاخه های 
بریده درختان ، محوطه پشت باغ رحیم آباد و پمپ گاز 
مدرس را به آغل گوسفند و مرغداری تبدیل کرده اند 
با گران شدن گوشت کار و کاسبی این ها هم رونق 
گرفته نه زمستان از دست اینها آسایش داریم نه بهار 
و تابستان. شبها از بوی تعفن اینجا نمیشه پنجره ها 
را باز کرد یا توی خیابان قدم زد. مگه نگهداری دام 
توی شهر ممنوع نیست. چرا رسیدگی نمی کنید. خسته 

شدیم از بس تذکر دادیم.
ارسالی به تلگرام آوا 
سالم. مناطق گردشگری بیرجند خیلی بکر است اما 
در ایام عید که به عنوان یک شهروند همراه خانواده 
ام  از این مناطق بازدید می کردیم کم و کاستی های 
زیادی شاهد بودیم که با توجه به مسئوالن زحمت 
کشی که در این شهر هستن به ویژهشهردار عزیز 
بی توجهی ها انتظار نمی رود. از طرفی تشکر ویژه 
ای می کنم بخاطر برخورد خیلی خوب نیروهایی که 
بودند  مناطق گذاشته  این  اکثر  در  راهنما  به عنوان 
و  تالش  و  زحمت   . فرنگی  کاله  ارگ  مخصوصا 

برخورد عالیشون واقعا قابل تحسین هست
ارسالی به تلگرام آوا 
با تشکر از شهرداری بخاطر زیباسازی فضای سبز در 
ایام نوروز. تشکر از زحمت کشانی که تمام این مدت 
مشغول گلکاری و باغبانی بودند. امیدواریم در طول 
مخصوصا  تر  خوب  های  پروژه  اجرای  شاهد  سال 
طرح گردشگری 450 هکتاری ارتش که خبرش را  
هم در روزنامه شما مطالعه کردم باشیم و روز به روز 

این شهر بیشتر در زمینه عمران و آبادانی بدرخشد.
ارسالی به تلگرام آوا
به  راجع  بیشتری  نظارت  محترم  مسئوالن  خواهشا 
توزیع گوشت گرم گوسفند در شهر گزیک داشته باشند
ارسالی به تلگرام آوا 

زلزله، سیل، آتش سوزی و ... می شود و در گزارشها علت 
تلفات جانی زیاد را عرض کم معابر می گویند...چند حادثه 
باید اتفاق بیفتد تا آن دسته از مسئوالن شهر ما درس 
عبرت بگیرند و گول چند کارشناس فاقد دوراندیشی و 
عده ای از افراد منفعت طلب را نخورند و اجازه نقشه 
کشی شهری که رفاه و سالمت جان و روان مردم در آن 
رعایت نشده و معابری طراحی می شود که از کوچه و 

خیابان های50 سال پیش کم عرض تر است را ندهند.
910...673

با عرض سالم خدمت مدیرکل صدا و سیما جهت استفاده 
هم استانی ها  چه خوب است اگر می خواهد رادیو سفر 
برنامه نداشته باشد به جای آن برنامه شاد رادیو صبا پخش 
شود تا در روحیه افراد جامعه اثر شاد بگذارد با تشکر
915...305

ساعت  مراجعه  استان   ... به  فروردین   بیستم  روز 
هشت و پنج دقیقه در را به روی مراجعه کنندگان 

بازکردندکسی نیست نظارت کند؟
915...893

با سالم، از اهالی شهرک امام علی )ع( در بلوار شهید 
این  به  بیشتر  رسیدگی  خواهان  و  هستم  ناصری 
منطقه مخصوصا قسمت هایی از فضای سبزش که 
واقعا به خاطر بی توجهی مسئوالن در حال نابودی 
است... لطفا برای نظافت کوچه ها و خیابان های این 

شهرک هم اقدام بفرمایید. ممنون
915...713

باسالم، سازمان اتوبوسرانی لطف کند نظارت بیشتری 
بربعضی از راننده های اتوبوس داشته باشد بیشترمواقع 
باهمراه صحبت میکنن وهیچ مواظب اطرافشون هم 

نیستند .توروخدا بیشترنظارت کنید
ارسالی به تلگرام آوا 
، نمیده  آنتن  موبایل  متاسفانه  ورقنه  روستای   در 

تلویزیون 3 شبکه بیشتر نمی گیره، آب لوله کشی 
نداریم مسئوالن اقدامات الزم رو انجام بدن

ارسالی به تلگرام آوا 
قاین با بیمارستان قابل قبول، چرا پزشک متخصص 
خصوصا پزشک زنان و زایمان کم دارد؟ فقط یک 
دارد شهرستان  تمام  برای  زایمان  و  زنان  پزشک 

ارسالی به تلگرام آوا 
در بیرجند حداقل هفت باغ تاریخی همراه با جاذبه های 
طبیعی و باستانی وجود دارد که تمام روزها تعطیل می 
باشد و حتی به بخش خصوصی هم واگذار نمی شود. 
درکنار این هفت باغ که بارها مورد اشاره مخاطبان این 
روزنامه بوده و خواستار بازگشایی دایمی آنها بوده اند 
اضافه کنید دو ارگ کاله فرنگی و بهارستان، مدرسه 
منطقه  یخی،  دیوار  آجرپزی،  های  کوره  شوکتیه، 
گردشگری بند دره و بند امیرشاه، آب انبار و کاروانسرا 
در دل شهر وجود دارد که گردشگر بدون صرف زمان 
و هزینه اضافی می تواند در درون شهر از آنها بازدید 
کند. اما متاسفانه بسیاری از خود بیرجندی ها هم از 
آنها اطالعی ندارند که دلیل اصلی آن بسته بودن آنها 
از  به روی شهروندان است. در شهری مانند کاشان 
یک چهار دیواری مخروبه که قدمت چندانی هم ندارد 
کسب درآمد می کنند اما در اینجا منفعالنه عمل می 
کنیم. حتی چشم خود را از ظرفیت بزرگ امامزادگان 
باقریه بسته ایم. ضروری است نهادهایی مانند میراث 
فرهنگی، شهرداری، اوقاف، بنیاد و کلیه مالکان دولتی 
و خصوصی در جلسه ای به میزبانی رسانه محترم آوا 
طبق سنوات قبل به آسیب شناسی این موضوعات حتی 
زیرساختهای گردشگری مانند هتل نیمه تمام کویر 
بپردازند تا یک بار برای همیشه این موضوع حل شود و 
مردم از ظرفیت فوق العاده گردشگری آن استفاده کنند

ارسالی به تلگرام آوا 
بوی  واقعا  پیگیری مسئوالن شهر  از  ممنون  سالم 
بدی بود مسئوالن همت کنن این کشتارگاه را از نقاط 
اطراف شهر دور کنن تا سگ های ولگرد کم میشه 

ارسالی به تلگرام آوا 
یکی از همسایه های محله حاجی آباد بیرجند که در 
کشتارگاه کار می کنه ضایعات و فضوالت کشتارگاه را 
میاره خونه و شب شروع میکنه به جوش دادن برای 
گرفتن روغنش بقدری بوی بد بلند می شود که برای 
اهالی تنفس واقعا سخت میشه به هر ارگانی زنگ زدیم 
از کالنتری، اداره بهداشت حتی تهران.... همه گفتند 
مربوط به آنها نمیشه برای این موضوع که مربوط به 
محیط و هوا میشه ظاهرا مسئول و جوابگویی نیست ما 

چکارکنیم تا کی باید تحمل کنیم؟
937...603

از اتوبوسرانی خواهشمندیم دلیل افزایش نرخ کرایه 
مسیرها  دهد.  توضیح  مردم  به  شفاف  خیل  را  ها 
که  بیرجند  چرا  گران؟  گازوئیل  یا  شده  طوالنی 
تمامش را در یک ساعت می شود دور زد را با مشهد 
و تهران مقایسه می کنند و هرساله به تقلید از آنها 
در  شود  می  اضافه  در کالنشهرها  که  مقدار  همان 
بیرجند هم اضافه می کنند. مسئولی پیدا نمی شود 

که از حق مردم دفاع کند؟
915...312

تعیین  ضمن  شهرداری  و  شورا  شود  می  پیشنهاد 
شهر  در  رها  زمین  که  هایی  سازمان  برای  جریمه 
دارند برای بهبود روند ترافیک در هر نقطه که ممکن 
است راستگردها و چپگردهارا اجرا کند، از جمله جلوی 

بنای مخروبه نیروگاه برق غفاری.
ارسالی به تلگرام آوا 
دیوار پادگان در ابتدای بلوار شهید ناصری باید عقب 
نشینی و یک الین به آن سمت خیابان اضافه شود 
چون ماشین هایی که از باال و خیابان قرنی می آیند در 
این نقطه گره ترافیکی ایجاد و زمینه تصادفات پرخطر 
با  لذا الزم است شهرداری محترم  آید  به وجود می 
ارتش مذاکره و این قسمت از خیابان را مهندسی ساز 

نمایند. واقعا امیدواریم این خواسته عملی شود
ارسالی به تلگرام آوا 

دروغ به مردم رنجمان می دهد پیام شما

حسینی- گاهی »جان« را به معنای عمل نفس 
 کشیدن در بدن می دانند و گاهی »جان« همه ی

وجود یک انسان تعریف می شود. افرادی هم که 
برای دفاع از خاک وطن و یا دفاع از اعتقادات خود 
و مقاومت در مقابل هجوم دشمنان از همه چیز خود 
می گذرند و در راه دفاع هر آنچه دارند را فدا می 
کنند، جانباز نام می گیرند. اینان کسانی هستند که 
از با ارزش ترین دارایی انسان یعنی جان خودشان 
گذشتند. در همین راستا به مناسبت سالروز والدت 
 بزرگ جانباز تاریخ حضرت ابالفضل العباس)ع( در

 4 شعبان مصادف با امروز 21 فروردین، با چند تن 
از جانبازان عزیز استان گفتگو کردیم. 

شهر برای حضورجانباز
 در جامعه نامناسب است

محمدرضا مالکی جانباز 60 درصد دفاع مقدس با 
بیان این که سال 61 و در 14 سالگی )کالس سوم 
راهنمایی( عازم جبهه شدم، عنوان کرد: حدود 8 ماه 
در جبهه بودم که در عملیات مقدماتی والفجر در 
منطقه فکه، جانباز شدم. وی که همدوره شهیدان 
فلکی، شائبی و معینی بوده ، اضافه کرد: پس از 
اتمام امتحانات خرداد ماه بود که به پادگان آموزشی 
منتظران مهدی رفتم و پس از فراگرفتن آموزش 
های جنگی، عازم کردستان شدم. در مرحله بعدی 
اعزام به غرب کشور رفتم و در آخرین دفعه، در 
جنوب مجروح و جانباز شدم. مالکی علت تصمیم 
خود برای رفتن به جبهه های جنگ را وجود حس 
تکلیف در خانواده خود دانست و گفت: شهید فلکی 
پسر دایی و همکالسی من بود ایشان ابتدا عازم 
شدند و پس از ایشان من رفتم، از طرفی پیام امام 
خمینی )ره( که خواسته بودند هر کسی توانایی 
جنگ دارد اعزام شود نیز موجب شد تا برای رفتن 

به جنگ تصمیم خود را بگیرم.
این جانباز هم استانی خطاب به جوانان نسل امروز 
عنوان کرد: اخالق مدار و پیرو والیت باشید، امسال 
سال رونق تولید ملی است ، در زمینه های اقتصادی 
تالش کنید زیرا اگر کشور در این قسمت استقالل 

داشته باشد احدی نمی تواند به آن نگاه چپ کند.
مالکی به 2 مشکل اصلی جانبازان استان نیز اشاره 
کرد و افزود: فضاهای شهری برای حضور جانبازان 
قصد  که  جانبازانی  به خصوص  است،  نامناسب 
دارند در مراسم عمومی شرکت کنند برای تردد 

مشکالت فراوانی دارند. نیروهای نظامی و انتظامی 
با جانبازان همکاری می کنند اما باز هم مشکل 
وجود دارد. به گفته وی دیگر مشکل جانبازان، این 
است که چون آن دوران بیشتر رزمندگان جوان 
بوده و اکنون به میانسالی رسیده اند، شرایط خدمت 
رسانی بنیاد متناسب با  وضع فعلی آنها نیست، در 

حالی که جانبازان واقعا کم توقع هستند.

شان جانباز حفظ نمی شود

محمدی دیگر جانباز هم استانی که 6 ماه در جبهه 
 جنگ علیه بعثی ها حضور داشته است نیز گفت : 
سال 63 در سن 14 سالگی عازم جنگ شده و 
درصد   60 و  مجروح  بدر،  عملیات  در  سرانجام 
جانباز شدم. وی بیشترین مشکل جانبازان استان را 
مشکالت روحی و روانی دانست و گفت: مشکالت 
با  برخوردها  برخی  اما  دارد  وجود  هم  جسمی 

جانبازان که در آن شان جانباز حفظ نمی شود و 
متناسب با جامعه ای اسالمی نیست، بیشتر آزارمان 
می دهد. جانباز در این مواقع با خود می گوید من 
که خود را در معرض آسیب دشمن قرار دادم چرا در 
جامعه خود نیز باید آسیب ببینم؟ وی نسل جوانان 

امروز را بسیار هوشیار عنوان کرد و ادامه داد: از این 
جوانان تقاضا دارم گرفتار دنیای مجازی نشوند، ما 
خودمان هویت داریم و اگر به جای فضای مجازی 
به دنبال شاخص های هویتی خود باشیم، بسیاری 

از مشکالت جوان امروزی برطرف می شود.

قرآن، دوست شهید شریف پناه

غالمرضا خدادوست از جانبازان هم استانی نیز 
با اشاره به این که 13 ماه در جبهه های جنگ 
حضور داشتم، اضافه کرد: 3 مرتبه اعزام شدم که 
بار اول در سال 63 به کردستان از طریق جهاد 
سازندگی بود، بار دوم در سال 64 از طریق سپاه 
به کردستان اعزام شدم، بار سوم در سال 65 به 
جنوب اهواز رفتم و در عملیات کربالی 5 جانباز 

شدم، اکنون جانباز 45 درصد هستم.
او که با شهیدان شریف پناه، عباسی، محمدی، 

 درویشی، اکبری و جان احمدی همدوره بوده است ، 
از خاطرات خود با این عزیزان سخن گفت و افزود: 
شهید شریف پناه معاون اداره آموزش و پرورش 
بیرجند بود که به میدان جنگ اعزام شد، فردی 
بود که هیچ گاه وقت خود را به بطالن نمی گذراند. 

به خاطر دارم در ترمینال منتظر اتوبوس بودیم که 
گفت: می خواهم با دوستم صحبت کنم. سپس به 
گوشه ای رفت و شروع به قرآن خواندن کرد. شهید 
جان احمدی نیز فردی بسیار خوش اخالق و خوش 
برخورد بود به گونه ای که هیچگاه خنده از لبانش 
نمی افتاد. در کربالی 5 هنگام درگیری با نیروهای 
بعثی ، ایشان دلیرانه مبارزه کرد، بدون ترس بلند 
می شد و آرپیچی می زد حتی با این که شدت آتش 

دستش را سوزانده بود اما کار را متوقف نمی کرد.

نسل جوان امروزی را با
 نسل قبلی آشنا کنید

هنگامی که از این جانباز هم استانی پرسیدم آیا 
را  پیام  داد:  دارید،پاسخ  امروز  جوان  برای  پیامی 
نباید به نسل جوان امروزی بلکه به مسئوالن به 
خصوص آموزش و پرورش که کار تربیت این نسل 

را بر عهده دارد، باید داد. 
بدانند  تا  با نسل قبلی آشنا کنید  را  نسل جوان 
رزمندگان و شهیدان با چه هدفی جنگیدند. به گفته 
وی جوان امروزی از نظر علمی بسیار باالست اما 
صبر پایینی دارد. از طرفی  باید مطالعه خود را در 

مقابل شبهات امروزی بیشتر کند.

جمله »اولویت با خانواده شهدا« 
در آزمون های استخدامی حذف شود

خدادوست درباره مشکالت جانبازان عنوان کرد: 
متاسفانه امتیازاتی که برای جانبازان قائل شدند 
را به قدری پررنگ کردند که حقیقت غیر از آن 
است. به فرزند شهید یا جانبازی که طبق قانون 
استخدام می شود به نوعی دیگر نگاه می کنند در 
حالی که برای فردی که با سفارش استخدام شده 
این گونه نیست. باید جمله »اولویت با خانواده 
شهدا«، را در آزمون های استخدامی حذف کنند 
زیرا به جای ترویج شهادت، مخالف آن عمل می 
را  قبیل کارها جامعه  این  با  کنند. خواهشمندم 

نسبت به خانواده شهدا بدبین نکنید.

دروغگویی مسئوالن به مردم ، 
رنج مان می دهد/ برنامه های روز 

جانباز کمرنگ است

وی همچنین با انتقاد از برخی مسئوالن کشور 
به مردم، ما  تصریح کرد: دروغگویی مسئوالن 
جانبازان را رنج می دهد. وقتی می بینیم برای این 
کشور زحمت ها کشیده شده اما فرزند مسئولی 
در آمریکا درس می خواند، ناراحت می شویم.  از 
وی درباره برنامه های بنیاد شهید در روز جانباز 
پرسیدم که گفت: برنامه های روز جانباز خیلی کم 
و کمرنگ است. در گفتگو با روابط عمومی بنیاد 
شهید درباره برنامه های ویژه این روز، عنوان شد 
که تعدادی از جانبازان استان را به طبس برده ایم 
و ساعت 9 امروز حجت االسالم عبادی دیداری 

با جانبازان استان دارند.

محمودآبادی- بیمارستان دوم قاین که سال گذشته 
کلنگ آن به زمین خورد، قرار است مجوز افزایش 
تخت از 96 به 120 را دریافت کند. رئیس دانشگاه 
علوم پزشکی بیرجند روز گذشته در اولین نشست 
خبری خود در سال 98 با اشاره به تمام پروژه ها و 
طرح هایی که سال گذشته توسط این نهاد پیگیری 
و اجرا شده است، از پیگیری و قول مساعد معاون 
وزیر بهداشت برای افزایش تخت های بیمارستان 

دوم قاین از 96 به 120 خبر داد.
دهقانی گفت:کلنگ این بیمارستان سال گذشته 
به زمین خورد اما با پیگیری هایی که انجام دادیم 
توانستیم قول معاون وزیر را برای افزایش تخت 
های بیمارستانی آن دریافت کنیم. وی با توجه به 
افزایش تعداد بیمارستان های استان طی سال های 
گذشته به خصوص در زمان حضور دکتر قائمی یاد 
آور شد:تمام تالشمان این است که این بیمارستان ها 
به لحاظ تجهیزات ،تعداد پرسنل و . . . نیز در بهترین 
وضع قرار بگیرند.وی به بهره برداری از ساختمان 
مرکزی دانشگاه، ساختمان 2 دندانپزشکی، مرکز 
یادگیری و آزمون های مجازی، مرکز اطالع رسانی 
پزشکی،کلنیک ها  اشاره  و افزود: به زودی طبقه 
دوم بیمارستان فردوس نیز به بهره برداری می رسد. 
وی در ادامه گزارشی از عملکرد هیئت رئیسه دانشگاه 
بیرجند در سال 97 ارائه کرد که مهمترین آنها راه 
اندازی دستگاه GC  آزمایشگاه مواد غذایی، برگزاری 

اردوهای جهادی،توسعه فضای ورزشی، تجهیز و 
نوسازی خوابگاه ها و سلف سرویس ها و.... بوده 
 D است. دهقانی به طرح غنی سازی آرد با ویتامین
اشاره کرد و گفت: این طرح برای اولین بار در کشور  
آزمایشی در بیرجند در حال اجرا است که امیدواریم 

نتایج خوبی در بر داشته باشد.

واژگونی بیشترین عامل
 تصادفات امسال

با  نشست  این  در  نیز  استان  اورژانس  سرپرست 
افزایش آمار تصادفات امسال نسبت به  اشاره به 
سال گذشته، بیشترین عامل تصادفات را با توجه به 

گزارشات  اورژانس  واژگونی خودرو اعالم کرد.
اجرای طرح  افزود: طی  سید محمدرضا حسینی 
سالمت نوروزی در خراسان جنوبی شش هزار و 
837 مأموریت توسط اورژانس انجام شده است.وی 

با بیان اینکه از مجموع مأموریت ها یک هزار و 70 
مأموریت به واسطه تصادفات بوده است، افزود: در 
سال گذشته مأموریت های تصادفات فقط 923 مورد 
بوده که امسال با رشد 10 درصدی مواجه شده است.
سرپرست مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی 
خراسان جنوبی با اشاره به اینکه تعداد متوفیان در 

ایام طرح سالمت نوروزی امسال بیش از 50 درصد 
نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش داشته است، 
گفت: افزایش سفرها و ترددها در جاده های غربی 
استان موجب افزایش تصادفات نیز بوده است. عالوه 
بر این بیشتر راننده به دلیل نداشتن آشنایی با جاده 
دچار مشکل و ناتوانی در کنترل خودرو شده اند.
وی بیشترین آمار تصادفات را مربوط به راه های 
طبس اعالم کرد. حسینی با بیان اینکه مشکالت 
سیالبی که کشور درگیر آن بود باعث آماده باش 

کامل نیروهای امدادی بود، عنوان کرد: به واسطه 
هشدارهای هواشناسی درباره سیالب ها پنج نوبت 
کارگروه حوادث و سالمت نیز در این ایام در استان 
برگزار شد. وی با اشاره به اینکه در نوروز امسال از 
خدمات دو پایگاه هوایی اورژانس بیرجند و طبس 
برخوردار بوده ایم، بیان کرد: در کنار دو پایگاه هوایی 
بیرجند و طبس پایگاه هوایی گناباد و هالل احمر 
شهرستان بیرجند نیز در این ایام خدمات ارائه داده اند. 
وی ادامه داد: در ایام طرح سالمت نوروزی در استان 
با پوشش چهار بالگرد 20 مأموریت امداد هوایی انجام 

و 30 بیمار از خدمات این امداد بهره مند شده اند.

کمبودهای دارویی استان کمتر شد
علوم  دانشگاه  دارو  و  غذا  معاون  ناصری،  کبری 
پزشکی بیرجند نیز در این جلسه با اشاره به طرح 
سالمت نوروزی اعالم کرد: طی ایام طرح سالمت 
از  بازرسی  و  مشترک  گشت  مورد   88 نوروزی 
داروخانه های  و  درمان  و  بهداشت  شبکه های 

خصوصی و دولتی انجام شده است.
وی با بیان اینکه در این ایام همچنین به 20  بیمار 
خاص و نیازمند با مبلغ 34 میلیون و 360 هزار 
ریال مساعدت شده است، افزود: 45 فقره تماس 
در شیفت صبح نیز در این ایام داشته ایم. معاون 
غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی بیرجند با اشاره 
به اینکه هفت مورد توزیع داروی مخدر به افراد 

نیازمند داشته ایم، گفت:خوشبختانه با رایزنی های 
انجام شده اکنون  تعداد اقالم کمبود دارو به کمتر از 
25 قلم رسیده است و توزیع بر اساس نیاز بیماران 

انجام می شود.

هزار کیلو گرم مواد غذایی فاسد معدوم شد 
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند نیز 
در این نشست خبری از نظارت های ویژه در ایام 
نوروز توسط این معاونت خبر داد و گفت: هشت 
هزار و 376 کیلوگرم مواد غذایی فاسد در مدت 
اجرای طرح سالمت نوروزی در استان کشف و 
معدوم شده است. مهدی زاده افزود: 110 نفر از 
همکاران بازرس بهداشت عمومی در طول اجرای 
برنامه طرح نوروزی در قالب 25 اکیپ خدمات 
ارائه داده اند، همچنین در این ایام دو هزار و 460 
مرکز تهیه و توزیع مواد غذایی حساس در استان 
فعال بوده و چهار هزار و 572 بازدید از این مراکز 

انجام شده است. 
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند نیز در این 
نشست به آماده باش کامل بیمارستان های استان در 
ایام نوروز اشاره کرد و گفت: در این ایام 50 هزار و 
744 مراجعه کننده به مراکز درمانی استان داشتیم که 
بیش  از 7 هزار نفر آنها بستری شدند. جالل احمدی 
افزود: 462نفر از این بیماران در ICU بستری شدند 
و 637 نفر تحت عمل جراحی اورژانسی قرار گرفتند.

پیگیر مجوز افزایش تخت های بیمارستان دوم قاین هستیم

خراسان  )ره(  خمینی  امام  امداد  کمیته  مدیرکل  غالمی- 
جنوبی گفت: تاکنون مردم نیکوکار استان 270 میلیون تومان  
نقدی و غیرنقدی به مناطق سیل ز ده کشور کمک کرده اند. 
سلم آبادی افزود: از این میزان 177 میلیون تومان کمک 
مناطق  به  که  بوده  غیرنقدی  تومان  میلیون  و 93  نقدی 
سیل زده ارسال  شده است.وی بیان کرد: کمیته امداد برای 
کمک به مردم مناطق گرفتار سیل از همان روزهای اولیه با 
برپایی 153 پایگاه در استان تالش کرده کمک های نقدی 
و غیرنقدی مردم خیر و نوعدوست را جمع آوری و به مناطق 
سیل زده ارسال کند. مدیرکل کمیته امداد بیشتر کمک های 
غیرنقدی را شامل پتو، فرش، انواع البسه، لوازم خانگی، اقالم 
خوراکی و بهداشتی، کنسروجات، روغن، آب معدنی و لوازم 

ضروری زندگی عنوان و افزود: پایگاه های ثابت این نهاد و 
43 مرکز نیکوکاری فعال در استان فعالیت خوبی داشتند که 
امیدواریم با هماهنگی انجام شده، کمک های مردم نوع دوست 
استان در اسرع وقت به دست مردم مناطق سیل زده برسد. 
وی با بیان اینکه خدمت به هم  میهنان نیازمند و آسیب دیده 
از توفیقات الهی است، گفت: امدادگران کمیته امداد استان 
نیز  برای حمایت از مردم مناطق سیل زده، 2 روز حقوق خود 
را اختصاص دادند.سلم آبادی گفت: مردم خیر و نوعدوست 
استان می توانند برای تسریع در ارسال کمک های نقدی از 
طریق سامانه تلفن همراه # 99*8877 * یا شماره کارت 
6037997900001000 کمک های نقدی خود را به مردم 

مناطق سیل زده اهدا کنند.

 کمک 270 میلیونی مردم به مناطق سیل زده
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی )ره( عنوان کرد:

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان 
گواهی  استان  دستی  صنایع  هنرمند  هفت  گفت:  جنوبی 
دریافت  فرهنگی کشور  میراث  سازمان  از  را  ملی  کیفیت 
نشست  در  گذشته  روز  رمضانی  ایرنا،  گزارش  به  کردند. 
اعطای لوح کیفیت به هنرمندان صنایع دستی استان افزود: 
کارشناسان خبره حوزه صنایع دستی از سال 95 کار ارزیابی 
و درجه بندی کارگاه های صنایع دستی را در استان شروع 
کرده اند که در 2 سال متولی 17 کارگاه و هنرمند موفق به 

اخذ گواهی کیفیت ملی شده اند. 
وی گفت: 10 کارگاه سال 96 در شهرستان های بیرجند، 
طبس و زیرکوه این گواهی کیفیت را دریافت کردند و سال 
گذشته براساس سهمیه در نظر گرفته شده برای استان، 20 

کارگاه مورد ارزیابی قرار گرفت که در نهایت هفت مورد موفق 
به اخذ این گواهی کیفیت شدند. 

مدیرکل میراث فرهنگی با ابراز امیدواری از استمرار تالش 
هنرمندان در مسیر تولید صنایع دستی با کیفیت در استان  
گفت: در کنار افزایش کمی کارگاه ها، کیفیت تولیدات نیز 
مدنظر باشد. وی یادآور شد: افزایش کیفیت تولیدات صنایع 
دستی از لحاظ اعتبار ملی نیز اهمیت دارد چرا که به خصوص 
در بازارهای جهانی انتظار از تولیدکنندگان، کار با کیفیت و 
متناسب با استانداردهای هر رشته است. رمضانی افزود: اگر 
نتوانیم استانداردهای الزم را در تولیدات ارائه دهیم هم اعتبار 
استان در عرصه جهانی مخدوش می شود و هم مصرف 

کنندگان از دست می روند.

هفت هنرمند گواهی کیفیت گرفتند
مدیرکل میراث فرهنگی:

نت
نتر

 : ای
س

عک
نت

نتر
 : ای

س
عک

آگهی فقدان سند مالکیت
نظر به اینکه خانم شرف کوهستانی  به استناد دو برگ استشهادیه گواهی شده منضم به تقاضای کتبی درخواست صدور سند مالکیت المثنی نوبت اول را از این اداره نموده و مدعی است که سند مالکیت هفتصد و پنجاه سهم مشاع از سه هزار و ده سهم عرصه و اعیان 
پالک 2957 فرعی از 345- اصلی واقع در بخش 2 شهرستان بیرجند که متعلق به وی می باشد به علت نامعلومی مفقود شده است با بررسی دفتر امالک معلوم شد سند مالکیت اولیه ذیل  ثبت 121318 صفحه 362 دفتر امالک جلد 738  به نام شرف کوهستانی 

ثبت و سند مالکیت صادر و تسلیم گردیده سپس پالک فوق الذکر برابر صورتجلسه شماره 301/96/12055 مورخ 1396/10/25 تحت دو پالک به شماره های 3402 و 3403 فرعی افراز گردیده که شش دانگ پالک 3402 فرعی در سهمیه حسین قلی زاده ولی تاکنون جهت پالک 
 3403 فرعی سند مالکیت صادر نگردیده است. سپس برابر نامه شماره 1396033000474263 مورخ 1396/09/11 در قبال مبلغ 1.080.800.100 بازداشت گردیده و  دفتر امالک بیش از این حکایتی ندارد. علیهذا مراتب اعالم تا چنانچه کسی مدعی سند مالکیت نزد خود یا معامله ای 

علی فضلی- رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان بیرجندنسبت به آن انجام داده مراتب را به این اداره اعالم فرماید واال بعد از مدت 10 روز بعد از آگهی مذکور سند مالکیت المثنی به نام متقاضی برابر مقررات صادر خواهد شد.



موفقیت و انرژی

شاعران خراسان جنوبی

افراد موفق تمرکز می کنند

را  زیادی  ایده های خالقانه  افراد موفق معموال 
در ذهن خود دارند اما این موضوع همانگونه که 
یک فرصت بسیار خوب است، در صورت نداشتن 

تمرکز می تواند به عنوان تهدید لحاظ شود.
داشتن ایده های بسیار، همانند سوار شدن بر اسب 
سویی  به  را  شما  لحظه  هر  که  است   سرکشی 
می کشاند و در صورتی که نتوانید آن را افسار بزنید 
و در یک راه مستقیم به حرکت درآورید هیچ گاه شما 
را به مقصد نخواهد رساند.پس سعی کنید همواره بر 
روی موضوع کار خود تمرکز کنید و هیچ گاه از آن 
غافل نشوید.برای موفق بودن سعی کنید با قلب تان 
کار کنید و در آن کار عالی شوید. هیچ جادویی در 
کار نیست، همه اش تمرین است و تمرین است 

و تمرین.

نهمین گردهمایی ساالنه  شاعران خراسان جنوبی
شعر خوانی در کانون هنرمندان 

امروز: محمد رضا حسینی مود

به بیرجند غزل، در شب رحیم آباد
 دوباره خلوت این پرسه های باداباد

دوباره خاطره ی آشنایی باران
که در حوالی چشم تو اتفاق افتاد

همان دو چشم قشنگی که مهربانی را
به هر تواتر پلکت به ارمغان می داد

پیاده رو همه لبریز عشق ورزی شد
به بقبقوی دو جفت کبوتر همزاد

درخت توت فرو ریخت بر سر ما نقل
به شادباش تو ِکل ریخت دختر شمشاد

به صف شدند تمامی کاج های شهر
به احترام قدم های حضرت داماد!

دوباره قصه لیلی و قصه مجنون
دوباره قصه شیرین و قصه فرهاد

 چه رفته است تو را حال، نازنین من!
که نام کوچک من نیز برده ای از یاد!

دوباره می شود ای ماه، ای همه خوبی
به داد من برسی بعد از آن همه بیداد!؟

سر قرار بیایی و مثل روز نخست
تو باشی

            و من و شعر و
                               شب رحیم آباد

چه کسانی 
سکنجبین  نخورند؟!

سکنجبین می تواند در گرم مزاجان و به خصوص 
فصل تابستان، کبد گرم را خنک و پاک گرداند ولی 
می  استفاده  کبدی  انسدادهای  گشودن  برای  اگر 

شود باید همراه با تخم ها باشد. سکنجبین برای 
معده ، اعصاب ، رحم و ریه چندان خوب نیست، 
برای کسانی که نفخ دارند مفید است ولی برای زخم 
روده زیان بخش است. مبتالیان به رعشه و ضعف 
اعصاب و دردهای رحمی باید از نوشیدن سکنجبین 

پرهیز کنند.

الیه برداری پوست سر
 را با کمک ناخن ها انجام  ندهید

اگر الیه برداری پوست سر به درستی انجام شود، می تواند 
احساس شادابی و طراوت به شما بدهد. اما افرادی که 
این کار را با کمک ناخن ها انجام می دهند، قطعا به پوست 

سرشان آسیب می رسانند. برای این که الیه برداری پوست 
سر به خوبی انجام بگیرد، باید از نوک انگشتان خودتان 
کمک بگیرید، نه از ناخن ها. همچنین نباید ساقه های 
موها را با شدت زیاد بین انگشتان دست فشار بدهید، 
چون این کار می تواند به ساقه های موها آسیب برساند 

و باعث چند تکه شدن انتهای آن ها شود.

برای کوچک کردن شکم تان
 با شیرینی جات خداحافظی کنید

از شیرینی جات، نوشیدنی های دارای مواد شیرین 
کننده و غذاهای غنی از روغن دوری کنید. مصرف 
اطراف شکم  افزایش چربی بدن  باعث  این غذاها 

منظم  زمانی  فواصل  از  بعد  آب  نوشیدن  می شود. 
کمک به افزایش متابولیسم و پاک سازی بدن از 
سموم می کند. دو تا سه حبه سیر هر روز صبح بجوید 
و یک لیوان آب لیمو بعد از آن بنوشید. این راه درمانی 
فرآیند کاهش وزن را دو برابر کرده و باعث می شود 

گردش خون در بدن شما روان باشد.

قرار گرفتن در معرض استرس و ژنتیک 
از مهمترین دالیل ریزش مو است

رژیم غذایی، شیوه زندگی، قرار گرفتن در معرض 
استرس و ژنتیک از مهمترین دالیلی هستند که 
اگر ریزش مو شدید  باعث ریزش مو می شوند. 

است و شامپوهای گران کارساز نبوده برای تقویت 
و درمان ریزش موهای سرتان نیاز به تغییر شامپو 
نیست. کافی است 3 ماده روغن رزماری، کپسول 
نظر  مورد  شامپو  به  را   E ویتامین  و  لیمو  روغن 
اضافه کنید و از نتایج شگفت انگیز آن بهره مند 

شوید.

برای صبحانه از مصرف
 غالت شیرین خودداری کنید

غالت صبحانه مفیدند اما برخی از این غالت حاوی 
میزان بسیار زیادی هیدرات های کربن و قند هستند. 
زمانی که شما از این غالت صبحانه مصرف می کنید 

میزان گلیسمی خون تان باال می رود و تا زمانی که به 
حالت نرمال برگردد شما را خسته می کند.برای اینکه 
یک روز مفرح و پر از انرژی را شروع کنید بهتر است 
از مصرف غالت خیلی شیرین خودداری کنید. بهتر 
است از غالتی استفاده کنید که حاوی پروتئین و 

فیبرهای بیشتری هستند.

از بدترین آثار بدنی ناشی از ترس آسیبی است که به قلب و سیستم قلبی عروقی وارد می شود. ترس شدید در بلند 
مدت می تواند به مشکالت قلبی جدی منجر شود. ترس پایدار و بلند مدت می تواند کاهش اعتماد به نفس را در پی 
داشته باشد. این حالت  نه تنها می تواند به از دست دادن فرصت ها منجر شود، بلکه خطر ابتال به افسردگی و اضطراب 
را نیز افزایش می دهد.ترس می تواند افراد را از انجام کارهایی که ممکن است برای آن ها خوب باشد، باز دارد. نه تنها 
ممکن است فرد رویدادهای مرتبط با سالمت مانند انجام معاینات پزشکی را نادیده بگیرد، بلکه امکان دارد از حضور 
در جمع دوستان و اعضای خانواده و فعالیت های دیگر که برای بهتر زیستی انسان مهم هستند نیز پرهیز کند. هنگام 
احساس ترس، مغز چنان مشغول آماده شدن برای واکنش جنگ یا گریز می شود که خاطرات را به درستی ثبت 

نکرده و اغلب نمی تواند به جز ترسی که احساس می کند روی چیز دیگری متمرکز شود.

مصرف بیش از حد قهوه باعث افزایش فعالیت بدن می شود و برعکس مصرف طبیعی آن، می تواند باعث افزایش 
اضطراب و مشکالت عصبی شود. بی خوابی، خستگی مفرط، نوسات خلق و خو، مشکالت گوارشی، سردرد، افزایش 
کلسترول بد خون و فشار خون باال، عدم تمرکز و غیره از سایر مشکالتی است که مصرف بیش از اندازه کافئین برای 
بدن و سالمتی به وجود می آورند. به یاد داشته باشید که قطع مصرف کافئین هرگز برای ترک آن راه حل خوبی نیست 
بلکه باید کافئین و قهوه را به تدریج با موارد دیگری جایگزین کنید. بنابراین سعی کنید مصرف قهوه را رفته رفته کاهش 
دهید. مثال می توانید از حجم هر فنجان قهوه در روز بکاهید یا به جای 5 فنجان روزانه، 4 فنجان قهوه مصرف کنید.
یکی دیگر از راهکارها کاهش مقدار کافئین در هر فنجان است. برای این منظور می توانید مثال نیمی از فنجان خود را با 

شیر ترکیب کنید. می توانید فنجان آخر قهوه روزانه خود را با نوشیدنی دیگری جایگزین کنید. 

راهکارهایی برای ترک اعتیاد به قهوهترس به سالمت تان آسیب می زند

حضرت عباس)ع( فرزند بزرگ امیر مؤمنان علی)ع( و فاطمه 
دختر خزام است. قمر بنی هاشم پس از امام حسین)ع( اثرگذار 
ترین شهید واقعه عاشوراست. یکی از مهمترین عللی که انسان 
را وادار به دفاع از حق می کند، »غیرت« است. غیرت نیروی 
محرکه وجود انسان در برابر ستم، ظلم و تجاوز به نوامیس الهی 
است. آن کس که شعله غیرت وجودش را روشن کرده است، 
در برابر ناحق بی تفاوت نمی نشیند و تا پای جان پیش می رود. 
حضرت باب الحوائج این صفت واال را به حد کمال دارا بودند 
و غیرت به وجودش سرافراز است. گرچه کربال تجلیگاه غیرت 
بود و غیورترین مردان تاریخ شکوه غیرت را در آن جا به نمایش 

گذاشتند ولی غیرت عباس بن علی)ع( در دفاع از حق برجستگی 
دیگری داشت. آن بزرگوار در دفاع از حریم والیت آنچنان 
جانبازی نشان داد که تاریخ نمونه ای برای آن ندارد. شجاعت 
و رزم آوری عنصر دیگر شخصیت حضرت باب الحوائج است. 
هیبت حضرت در کربال چنان بود که سپاه دشمن همچون 
رمه از برابرش می گریختند، اخالص نیز در وجود عباس بن 
علی)ع( جامه کمال پوشید، آن بزرگوار همه توان خویش را در 
طبق اخالص نهاد و در پیشگاه والیت و امام بر حق خویش 

نثار کرد.
جانبازی عباس )ع( بهانه نامگذاری روزی برای جانبازان سرزمین 

ما نیز هست. در روز جانباز، بیشتر نگاه ها به سوی جانبازان و 
ایثارگران عزیز نشانه می رود. تقدیر از تالش های این خانواده 
ها، گام اصلی و توجه کردن به نکاتی برای پایداری در این مسیر، 
گام دوم است. جانبازی روحی متعالی است که رشادت هایش 
آوازه زمان ها شده است. هنگامی که بین حق و باطل، برخاستن 
و جهاد کردن و وسوسه های فریبای زندگی مادی، خدا، جهاد و 
دفاع را برگزید، از همان زمان، بزرگی روحی و فکری اش را بر 
همگان ثابت کرد. جانباز امروز، اگر چه از جسمی ناتوان رنج می 
برد، اما روحی دارد به گستردگی تمام دنیا. شخصیت جانباز، فراتر 

از وضعیت جسمانی اوست.

والدت حضرت ابوالفضل العباس )علیه السالم( پرچمدار کربال و روز جانباز مبارک

آیه روز

ما نیکوترین سرگذشت را به موجب این قرآن که به تو وحی کردیم بر تو حکایت می  کنیم و تو قطعا 
پیش از آن از بی  خبران بودی. )سوره یوسف/آیه 3(

سخن روز

دست از خودآزاری بردارید. رسیدن به هدف یک پروسه است نه یک اتفاق! یعنی چیزهایی که باید در 
طول زمان به دست آیند نه به  یک  باره.
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۲۱۵
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سودوکو جدول اعدادی است که امروزه یکی از سرگرمی های رایج در 
کشورهای مختلف جهان به شمار می آید. سودوکو مخفف یک عبارت 

ژاپنی است و به معنی »ارقام باید تنها باشند« است.
تاریخچه: این بازی برای اولین بار در یک مجله پازل آمریکایی در سال 
۱۹۷۹ اتشار یافت اما انتشار آن به طور مستمر و پی گیر برای نخستین 
بار برمی گردد به ژاپن در سال ۱۹۸۶ و از سال ۲00۵ این سرگرمی به 

محبوبیت جهانی دست یافت و نخستین مسابقه ملی آن در سال ۲00۸ در 
فیالدلفیا در آمریکا برگزار شد.

4۸۳۹۶۲۱۷۵

۷۱۲۸۵۳۹4۶

۹۶۵4۱۷۲۸۳

۲4۸۶۳۱۷۵۹

۱۳۷۵۲۹۸۶4

۵۹۶۷۸4۳۲۱

۳۵۹۲۷۶4۱۸

۶۲4۱۹۸۵۳۷

۸۷۱۳4۵۶۹۲

جدول سودکو

32435686 - 09365237014-09157063220 - خسروی

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

ی
مین

تض
د 

رص
۱ د

00 ) مدرن برتر(

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

آسفالت )محوطه و پشت بام(
 و  قیـرگونـی

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

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

0۹۱۵   0۵۶   ۲۱00 

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

تعمیر یخچال فریزر در منزل  
09153635015 - ناصری نژاد

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

ایزوگـام محمـدزاده 
تبریز و شرق

نبش چهارراه دوم توحید
09151652600-32447110

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 

نقد و اقساط

شغلی نوین، کم هزینه با درآمد عالی
تکثیر و پرورش زالوی طبی، فروش زالوی 
طبی، همراه با موسسه زالوپروران شرق  

ثبت 443

0۹0۲۱۶۳۲۲۷۳

برگ سبز خودروی سمند تیپ 
ایکس 7 به شماره پالک ایران 42-
588 ط 48 به نام عباس تقی زاده 

فرزند محمد تقی به شماره ملی 
0936546212 مفقود گردیده 
و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

جابجایی اثاثیه با ایسوزو ۵/۵ 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/ 0۹۱۵۷۵۶۳۸۷۵- سعدی

نقاشی ساختمـان کـارنگ
مجری انواع طرح و رنگ های روز
0۹۱۵۶۶۵۵0۵4 - مهدی برگی

به یک نیروی ماهر جهت 
کار با دستگاه CNC و یک 
نیروی ماهر جهت برشکاری 
MDF  کابینت در صنایع 
چوب توسکا نیازمندیم.

09157419556

شرکت پخش مواد غذایی
 واقع در شهرک صنعتی، انتهای 

مبتکران 7، به 2 نفر نیروی حسابداری 
)خانم( با سابقه کار نیازمند است.

09155628082

به کارگیری نیرو در کارواش
09157605001

یک شرکت راهسازی جهت تکمیل 
پرسنل خود به نیرو های ذیل

نیازمند است :
راننده تراکتور  1 نفر
راننده تریلی    1 نفر

سرپرست کارگاه   1 نفر
کمک سرویس کار   1 نفر
راننده کمپرسی  1 نفر 

راننده غلطک   1 نفر
نقشه بردار   1 نفر

آشپز   1 نفر
05632440137  

ساعت تماس : 8 الی 14

  غـذا آمـاده 
بــرادران خزیمــه

قورمه سبزی چهارشنبه هر هفته 
بلوار شعبانیه - وصال جنوبی 32311717

تاالر و رستوران برادران کـریم
ش

آماده  عقد قرارداد با ادارات دولتی و خصوصی

ارسال غذا 3 پرس و بیشتر هزینه پیک رایگان
لذیذترین چلوگوشت و ماهیچه گوسفندی را با ما تجربه کنید

تاالر و رستوران برادران کریم از خیابان ارتش 
به محالتی - حدفاصل چهار راه آخر توحید و سپیده انتقـال یـافت  

ارائه انواع غذاهای ایرانی با منوی متفاوت 

جهت مجالس ورودی و حق پذیرایی رایگان 

خط ویـژه  
۳۱۵۵0

طاهری: 09153401186 قاسمی: 09151606836
بـه اطـالع همشهریـان عزیـز می رسانـد:

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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نامگذاری بیش از 36 هزار نفر در خراسان جنوبی به نام و القاب امام حسین )علیه السالم(

صداوسیما- 36 هزار و 542 نفر تاکنون در خراسان جنوبی به نام و القاب امام حسین)ع( نامگذاری شدند.مدیر کل ثبت احوال گفت: از آغار سال از 
414 نوزاد پسر متولد شده در استان 30 نوزاد به نام های حسین، امیرحسین و محمدحسین نامگذاری شدند. فاطمی افزود: پارسال نیز 242 نوزاد 

به نام حسین نامگذاری شدند. به گفته وی:  ابوالفضل، امیرحسین، امیرعلی، محمد و حسین بیشترین فراوانی نام پسر در سال گذشته بوده است.

خبر ویژه

کارکنان سپاه یک روز حقوق خود 
را به سیل زدگان اهدا کردند

فرمانده سپاه انصار الرضا )ع( گفت: کارکنان سپاه 
انصارالرضا )ع( یک روز حقوق خود را به سیل زدگان 
قاسمی  به گزارش تسنیم، سردار  دادند.  اختصاص 
در دیدار فرماندهان سپاه انصارالرضا )ع( با نماینده 
ولی فقیه اظهار کرد: ما در سپاه برای سال جدید سه 
اولویت را مدنظر داریم که یکی کمک به سیل زدگان 
است و امیدواریم بتوانیم به بهترین نحو انجام دهیم. 
وی با بیان اینکه اولویت دوم در سپاه اجرایی ساختن 
سخنان رهبری پیرامون گام دوم انقالب و فرمایشات 
راستا  این  در  افزود:  است،  تولید  زمینه  در  نوروزی 
تصمیمات خوبی گرفته شده و پیرو جلساتی که با 
آبادانی داشتیم  بسیج سازندگی و قرارگاه پیشرفت 
تالش می شود به بهترین نحو برنامه ها را اجرایی 
داوطلب  پاسداران  از  بسیاری  افزود:  قاسمی  کنیم. 
برای اعزام به مناطق سیل زده هستند و تعداد زیادی 
هم تمایل دارند بیشتر از یک روز حقوق خود را به 

سیل زدگان اختصاص دهند. 

 افغانستان تمایلی به بازگشایی 
بازارچه ها ندارد

حسینی-سه شنبه شب کارگروه توسعه صادرات استان 
با حضور استاندار و سفیر ایران در افغانستان با محوریت 
بیان پیشنهاداتی که منجر به افزایش همکاری تجاری 
بین دو کشور ایران و افغانستان می شود، برگزار شد. 
اعضای کارگروه در حوزه های گوناگونی همچون به 
حداقل رساندن محدودیت و ممنوعیت صادرات کاال، 
راه اندازی نمایشگاه تخصصی در افغانستان، فراهم 
به  افغانستانی  دانشجویان  ورود  شدن ظرفیت های 
ایران، ایجاد تعرفه های ترجیحی برای تثبیت صادرات 
زمینه  فراهم شدن  کشور،  دو  تجاری  رفتارهای  و 
استفاده از توریسم درمانی، راه اندازی خط هوایی بین 
استان و افغانستان، کشت فراسرزمینی و بازگشایی 
بازارچه های مرزی اظهار نظر کردند. بهرامی سفیر 
ایران در افغانستان نیز ضمن قول پیگیری برای برخی 
موارد همچون راه اندازی نمایشگاه تخصصی، ورود 
دانشجو، تسهیل در صدور روادید، کشت فراسرزمینی 
و ورود دام زنده عنوان کرد: افغانستان موافق بازگشایی 
بازارچه ها به دلیل مواردی چون حقوق و عواید مرزی 
نیست اما با توضیحات استاندار و احتمال جدیدی که 
شرح دادند امیدواریم به نتیجه مثبت در این زمینه 
برسیم. وی راه اندازی خط پروازی را نیز بدون توجیه 
دانست مگر این که شرکت افغانستانی خود مایل به 
این کار باشد. به گفته وی برای کشت فراسرزمینی نیز 
استان باید پای کار باشد و نیمه راه آن را رها نکند.

نمایندگان مردم در لباس سپاه

نمایندگان مردم خراسان جنوبی در  دادرس مقدم- 
مجلس شورای اسالمی، روز گذشته با لباس سپاه در 
صحن علنی مجلس حاضر شدند. حجت االسالم 
عبادی، امیرحسنخانی، افضلی و فالحتی، نمایندگان 
مردم استان در مجلس شورای اسالمی در واکنش به 
اقدام خصمانه رئیس جمهور آمریکا علیه سپاه پاسداران 
انقالب اسالمی،  در صحن علنی مجلس با لباس سپاه 

پاسداران حاضر شدند.

گرامی داشت واقعه طبس امسال 
یک هفته برگزار شود

ایرنا- استاندار گفت: در خصوص واقعه پنجم اردیبهشت 
و شکست حمله نظامی آمریکا به ایران در صحرای 
طبس، امسال با توجه به اقدام احمقانه ای که آمریکایی 
ها در باره سپاه پاسداران انجام دادند، پیشنهاد می کنم به 
جای یک روز، یک هفته به این موضوع اختصاص یابد. 
معتمدیان در نشست شورای هماهنگی حفظ آثار و نشر 
ارزش های دفاع مقدس افزود: امسال با برنامه ریزی 
دقیق مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس 
استان جلسات این شورا به شکل منظم و مستمر برگزار 
شود.وی اظهار کرد: از ظرفیت دیگر دستگاه ها مثل 
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی، تبلیغات اسالمی 
و دیگر دستگاه ها برنامه هایی متفاوت با سال های 
گذشته داشته باشیم چون موضوع شکست آمریکا در 
صحرای طبس یک موضوع ملی است و به شهر و 
استان خاصی تعلق ندارد. استاندار گفت: وضع کنونی 
می طلبد این موضوع برجسته شود و تالش می کنیم 
از ظرفیت های ملی هم در مراسم امسال استفاده شود.

وی افزود: کمیته ای از کمیته های هفت گانه شورای 
هماهنگی حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس 
استان پیشنهاداتی در این خصوص ارائه کند و ما هم 
کمک می کنیم که نخستین بار این مراسم در قالب 
یک هفته برگزار و موضوع های متنوع تر در قالب 
عکس، پوستر، فیلم و غیره در این مراسم گنجانده شود.

*به گفته مسئول ثبت میراث های طبیعی اداره کل 
میراث فرهنگی، ثبت دشت شقایق و دق اسفدن در 

فهرست آثار طبیعی کشور پیگیری می شود.
*4 هزار متر مربع از معابر شهر قهستان آسفالت شد.

بارش 30  با  گذشته  ساعت  در 48  طبس  *خرو 
بارندگی استان را  باران بیشترین مقدار  میلیمتری 

ثبت کرده است.
*کارشناس هواشناسی استان گفت: امروز در نیمه 
شرقی به ویژه بخش مرکزی بیرجند و درمیان فعالیت 

سامانه بارشی تداوم خواهد داشت.
*مدیر کل اوقاف و امور خیریه از ثبت 5 وقف جدید 

در خراسان جنوبی خبر داد.
*رئیس مدیریت بحران و مخاطرات سازمان جهاد 
کشاورزی گفت: 13 هزار و 61 کشاورز خسارت دیده از 
سیل پارسال، از تسهیالت کم بهره برخوردار می شوند.

*هشت میلیون و 615 هزار تن مواد معدنی پارسال به 
ذخایر معدنی قاین افزوده شد.

* معاون حمل و نقل جاده ای گفت: از 2۷ اسفندسال 
گذشته تا 16 فروردین ماه بیش از یک هزار و ۷63 

مسافر از پایانه مرزی ماهیرود تردد داشتند. 
* مدیر کارخانه سیمان قاین گفت: پارسال 3۷9 هزار و 
۷65 تن سیمان و کلینکر ازکارخانه سیمان شهرستان 

قاین، به خارج از کشور صادر شد.

آسفالت معابر فرعی خاکی 
شرافت مهرشهر انجام می شود

و  نقل  و  حمل  عمرانی،  امور  غالمی-معاون 
معابر  آسفالت  گفت:  بیرجند  شهرداری  ترافیک 
به مساحت 5100  فرعی خاکی شرافت مهرشهر 
مترمربع و با برآورد هزینه ای معادل یک میلیارد 
یادآور  شود.عدل  می  انجام  ریال  میلیون   ۷50 و 
شد: آسفالت معابر خاکی شرافت مهرشهر بیرجند 
که  بوده  منطقه  این  ساکنان  های  درخواست  از 
شهری فاضالب  شبکه  اجرای  عدم  دلیل   به 

تا کنون امکان پذیر نبوده است. عدل تنها دلیل به 
تاخیر افتادن آسفالت در مهرشهر را آماده نبودن زیر 
ساخت ها عنوان کرد و افزود: شهرداری در صورت 
 درخواست اهالی و تکمیل زیرساخت ها در سریع ترین 

زمان ممکن اقدام به آسفالت خواهد کرد. 

ضرب االجل تعیین تکلیف 118 واحد 
مسکن مهر در خوسف

صداوسیما-  118 واحد مسکن مهر شهرستان خوسف، 
باید تا خرداد تعیین تکلیف شود، در غیر این صورت به 
تملک بانک ها درخواهد آمد. مدیر بنیاد مسکن خوسف 
در شورای مسکن شهرستان گفت: طرح مسکن مهر در 
این شهرستان از سال 138۷ در قالب 8 تعاونی آغاز شد 
که تاکنون ۷82 واحد ساخته شده است. نوفرستی افزود: 
اکنون 8۷ مسکن در تعاونی مسکن شهید مطهری و 
29 مسکن در تعاونی مسکن آتیه سازان و 2 مسکن در 
تعاونی مسکن آشیانه سازان با مشکل مالی مواجه است 
و به مرحله فروش اقساطی در بانک نرسیده که باید تا 
خرداد تعیین تکلیف شود. فرماندار خوسف نیز گفت: این 
واحدها چنانچه تا مهلت مشخص تعیین تکلیف نشود ، 

بانک ، ملک را تملک می کند.

عمران عیدانه در مناطق محروم با تالش 
حدود 2 هزار جهادگر

صداوسیما- حدود 2 هزار جهادگر، نوروز امسال با 
فعالیت های خود، عمران و آبادانی را به مناطق کم 
برخوردار خراسان جنوبی هدیه کردند. مسئول بسیج 
سازندگی استان گفت: نوروز امسال 125 گروه جهادی 
شامل 10 گروه مهمان و 115 گروه بومی در مناطق 
کم برخوردار خراسان جنوبی  به ارائه خدمت پرداختند.

هنری با بیان اینکه این گروه ها از 22 اسفند 9۷ تا 16 
فروردین امسال در مناطق محروم استان بودند، افزود: 
22 گروه  یک روزه و به صورت حلقه های صالحین 

در جوامع هدف حضور داشتند.

اخبار کوتاه

عملکرد دولت در حوزه مسکن بسیار نارضایت بخش بوده است

 گروه خبر- سفیر ایران در افغانستان روز گذشته به 
منظور بررسی ظرفیت های منطقه ویژه اقتصادی 
خراسان جنوبی از این منطقه بازدید کرد. به گزارش 
ایرنا، معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع 
محمدرضا  کل،  مدیران  از  تعدادی  و  استانداری 
بهرامی را در این بازدید همراهی کردند. سفیر ایران 
در افغانستان گفت: باید تالش کنیم شرایط را برای 
تعامالت قابل پیش بینی با کشورهای همسایه ایجاد 
کنیم تا زمینه مناسب برای تبادالت تجاری فراهم 
جمهوری  همسایگان  امروز  افزود:  بهرامی  شود. 
اسالمی ایران اولویت ما در توسعه تجارت هستند و 
از مهمترین وظایف وزارت امور خارجه تسهیل در این 
امور است که از هیچ تالشی در این زمینه فروگذار 
نخواهیم کرد. وی با اشاره به اینکه ظرفیت های 
قابل توجهی در خراسان جنوبی وجود دارد، اظهار 
کافی  اندازه  به  و  نیست  استان محروم  این  کرد: 
ظرفیت دارد بلکه باید راهکارهای مناسب بالفعل 

شدن آن فراهم شود. 

منطقه ویژه می تواند به عنوان ابزار
 تقویت روابط بین 2 کشور نقش ایفا کند

رئیس سازمان منطقه ویژه اقتصادی هم در این 
بازدید گفت: منطقه ویژه می تواند به عنوان ابزار 
تقویت روابط بین 2 کشور نقش ایفا کند. صفدری 

دارای مرز  اینکه خراسان جنوبی  به  اشاره  با  زاده 
طوالنی با افغانستان است، افزود: امروز مرز جایگاه 
ویژه ای در مبادالت دارد و مرز ماهیرود استان از 
معدود مرزهایی بوده که هم دارای پایانه و هم منطقه 
ویژه است. وی یادآور شد: این منطقه می تواند امکان 

انتخاب محصول را برای تجار افغانستانی فراهم کند 
و  استانداری  تدبیر  با  که  کردیم  گذاری  هدف  و 
دستگاه های امنیتی بتوان از حداکثر مبادالت تجاری 
در  ثباتی  بی  امروزه  داد:  ادامه  وی  شود.  استفاده 

تصمیم سازی ها، فعاالن اقتصادی را آزار می دهد.

 استان محروم در معرفی ظرفیت هاست
جنوبی  خراسان  کرد:  تصریح  زاده  صفدری 

ظرفیت  معرفی  در  محروم  بلکه  نیست  محروم 
فرصت  این  از  بتوانیم  امیدواریم  که  ست  ها 
گذاری  سرمایه  داد:  ادامه  کنیم.وی  استفاده 
در  افغانستان  توحید  تجاری  گروه  با  هم  خوبی 

حال انجام داریم که امیدواریم منشا خیر باشد.

مشکالت مربوط به مبادالت
 تجاری به سفیر ایران ارائه شد

منابع  توسعه  و  اقتصادی  امور  هماهنگی  معاون 
استاندار ی هم گفت: معضالت و مشکالت مربوط 
به مبادالت تجاری به صورت مشخص در ارتباط با 
تجارت با افغانستان به سفیر ایران ارائه شده است.

مشیر الحق عابدی افزود: امیدواریم با طرح مشکالت 
در شورای مبادالت مرزی بتوانیم به نتیجه دلخواه 

برسیم.منطقه ویژه اقتصادی اردیبهشت سال 93 
فاصله 12  در  هکتار  مساحت ۷30  به  زمینی  در 
کیلومتری شمال شرق بیرجند احداث شد و تاکنون 
چندین سرمایه گذار خارجی و داخلی در این منطقه 

مستقر شده اند.

بازگشایی بازارچه میل 73 درخواست 
مردم از دولت است

محمدرضا بهرامی از کارخانه سیمان باقران نیز بازدید 
کرد. فرماندار درمیان در این بازدید گفت: با توجه 
به سرمایه گذاری مردم این شهرستان در کارخانه 
سیمان باقران، بازگشایی بازارچه میل ۷3 درخواست 

مردم از دولت تدبیر و امید است. 
بشیری زاده در بازدید سفیر ایران در افغانستان از 

کارخانه سیمان باقران درمیان افزود: اکنون بیش 
از 30 هزار سهامدار در این کارخانه سرمایه گذاری 
کردند که تعداد زیادی از آنها روستاییانی هستند که 

از این راه امرار معاش می کنند. 
مدیرعامل سیمان باقران هم با بیان اینکه حمل 
سیمان  تولید  اصلی  و  اولیه  مراحل  از  نقل   و 
است، گفت: به علت بسته بودن بازارچه میل ۷3 
سیمان تولیدی این مجتمع از بازارچه ماهیرود به  
افغانستان صادر می شود. امینی افزود: بازگشایی 
جویی  صرفه  مسیر  کوتاهی  علت  به   ۷3 میل 
ساالنه 20 میلیارد تومان را برای سیمان باقران 
به همراه خواهد داشت. وی اظهارکرد: اقدامات 
استاندار  از سوی  بازارچه  بازگشایی  برای  خوبی 
عنوان  به  مرز  این  اگر  که  است  گرفته  صورت 
شود  مطرح  ساختمانی  مصالح  صادراتی  پایانه 
غیر از توسعه تولید، سرعت ترانزیت هم افزایش 
می یابد. سفیر ایران در کشور افغانستان هم در 
بازدید گفت: وجود کارخانه ای با هدف صادراتی 
در شهرستان درمیان اتفاق خوبی است که باید 
کنند.  تالش  آن  تقویت  برای  دولتمردان  تمام 
با  منطقه  این  از  مستقیم  بازدید  افزود:  بهرامی 
هدف بررسی دقیق و نتیجه گیری صورت گرفته 
است که امیدواریم بتوانیم با تالش مضاعف قدم 

مثبتی در این زمینه برداریم. 

تاکید سفیر بر:  زمینه سازی برای تبادالت تجاری با همسایگان

توجه به کشورهای همسایه در سال رونق تولید ضروری است

فرماندار بیرجند: جوانان روستایی حمایت شوند

سمینار تفکر سیستمی  با حضور تنها همکار رسمی مایکروسایفت در ایران
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به همت جهاد دانشگاهی برگزار شد

 نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی گفت: متأسفانه 
در 5 سال اخیر عملکرد وزارت راه و شهرسازی در 
حوزه مسکن بسیار نارضایت بخش بوده است. به 
گزارش مهر، آیت ا... عبادی روز گذشته در دیدار 
با مدیرکل بنیاد مسکن و انجمن خیران مسکن ساز 
استان اظهار کرد:گاهی از ناحیه مردم روستایی درد 
دل هایی برای سخت گیری ها در واگذاری زمین 
برای جوانانی که می خواهند در روستا بمانند اعالم 
عنوان  به  بنیاد مسکن  کرد:  تصریح  می شود.وی 
متولی در واگذاری زمین به صورت قانونمند و در 
عین حال با سهولت اقدامات الزم را انجام و پیگیری 
کند. وی  با اشاره به اینکه برخی کارها بخشنامه ای 
ابالغ می شود که باید در استان ها اجرا شود، گفت: باید 

مشکالت را حین اجرا مالحظه کرد و برای اصالح 
قوانین و مقررات پیشنهاد داد.عبادی افزود: آنچه در 
تسهیل زندگی مردم به خصوص در مناطق کویری و 
مرزی کمک می کند مورد توجه قرار گیرد و به افرادی 
که با این سختی ها درگیر هستند باید امتیاز داد. وی با 
تاکید بر اینکه نباید بر سر راه افراد مشکل ایجاد کنیم تا 
منطقه را ترک کنند، گفت: افراد مباشر امور مردم دقیقًا 
به صورت علمی آنچه در بخشنامه ها نیامده و یا گره 

در کار مردم ایجاد می کند را به مرکز منعکس کنند.

32 هزار و ۶3۰ واحد مسکونی 
در خراسان جنوبی بازسازی شد

مدیرکل بنیاد مسکن نیز از نوسازی و بازسازی 32 

هزار و 630 واحد مسکونی روستایی و شهری در 
از  اظهار کرد: یکی  داد. آسمانی مقدم  استان خبر 
ویژه  کرده طرح  بنیاد مسکن شروع  که  کارهایی 
مسکن روستایی است که در روستاها و شهرهای زیر 
25 هزار نفر جمعیت از محل تسهیالت ارزان قیمت 
و کمک های بالعوض اجرا می شود.وی با اشاره به 
انعقاد قرارداد 10 هزار و 496 خانوار شهری و 28 هزار و 
4۷6 خانوار روستایی با بانک ها برای دریافت تسهیالت 
ارزان قیمت مسکن بیان کرد: هشت هزار و 996 واحد 
مربوط به شهرهای زیر 25 هزار نفر جمعیت و 23 هزار 
و 630 مربوط به روستاها بوده که کار مقاوم سازی 
آن به پایان رسیده است. وی با اشاره به دستاوردهای 
طرح بهسازی و نوسازی مسکن روستایی عنوان 

کرد: حفظ کاربری های روستایی با توجه به طرح 
با اشاره  الزامات طرح انجام می شود. وی  هادی و 
نوسازی مسکن  بهسازی و  به دستاوردهای طرح 
روستایی عنوان کرد: حفظ کاربری های روستایی با 
توجه به طرح هادی و الزامات طرح انجام می شود. 

 وی با بیان اینکه به ازای هر واحد مسکونی تا کنون
با  قرض الحسنه  تسهیالت  تومان  میلیون   25
بازپرداخت 15 ساله پرداخت کرده ایم، ادامه داد: امسال 
با تصویب هیئت دولت سقف تسهیالت مسکن 

روستایی به 40 میلیون تومان رسیده است.

گروه خبر- فرماندار بیرجند خواستار توجه ویژه به 
جوانان روستایی شد و گفت: برنامه هایی برای این قشر 

باید تعریف شده و به مشکالت شان رسیدگی شود. 
ناصری در ستاد ساماندهی امور جوانان شهرستان 
و  نهادها  در  جوانان  اینکه حضور  بیان  با  بیرجند 
تشکیالت اجرایی الزامی است، گفت: دستگاه های 
اجرایی باید مشاوران جوانی را برای خود انتخاب 
در  جوانان  حضور  اهمیت  به  اشاره  با  وی  کنند. 
عرصه های تصمیم گیری بیان کرد: حضور جوانان 
دستگاه های  متن  و  سمن ها  شامل  حوزه  دو  در 
باید  اینکه  بیان  با  ناصری  است.  الزامی  اجرایی 
سمن ها را به عنوان بازوی حمایتگر مدیریتی در 

کنار دستگاه های اجرایی بپذیریم، اظهار کرد: جوانان 
و سازمان های مردم نهاد مقبولیت بیشتری در نزد 
مردم داشته و نقش بسزایی در اجرای برنامه ها دارند. 
ناصری با اشاره به طرح ملی گفت و گوی خانواده و 
بین نسلی اظهار کرد: با توجه به تغییراتی که در حوزه 
اجتماعی به وجود آمده، برگزاری اینگونه طرح ها 

برای جامعه بسیار الزم و ضروری است.

لزوم توجه ویژه به جوانان روستایی
 در برنامه های هفته جوان

رئیس اداره ورزش و جوانان بیرجند هم ضمن ارائه 
گزارشی از برنامه های هفته جوان در شهرستان گفت: 

یکی از این برنامه ها برگزاری سمینار کارآفرینی و 
خالقیت ویژه جوانان است. شهرام بازیار به برخی 
مناسبت  به  جوانان  و  ورزش  اداره  برنامه های  از 
برگزاری جشنواره  اشاره کرد و گفت:  هفته جوان 
استانی نشاط و امید در طول هفته جوان با همکاری 
راه اندازی  جوانان،  با  مرتبط  مردم نهاد  سازمان های 
اتوبوس جوانان که از ابتدای فروردین ماه انجام گرفته، 
برگزاری نشست استاندار و فرمانداران و دیگر مدیران 
استان با جوانان، ادامه برنامه پیاده روی جوان که سال 
گذشته با همکاری شهرداری بیرجند  ایجاد گردیده، 
برگزاری سمینار بزرگ کارآفرینی و خالقیت با جامعه 
هدف جوانان و برگزاری کرسی های آزاداندیشی در 

مراکز آموزشگاه ها و دانشگاهی از جمله این برنامه ها 
است. وی به سمینار کارآفرینی و خالقیت اشاره کرد و 
گفت: ثبت نام برای شرکت در این سمینار 26 فروردین 
جاری انجام و  به شکل منطقه ای و با  حضور سه 
استان خراسان جنوبی،رضوی و شمالی، سیستان و 
بلوچستان و یزد در محل هتل سپهر برگزار می گردد.

طرح ملی “گفت وگوی خانواده و
 بین نسلی” اجرا می شود

عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور بیرجند هم 
از برگزاری طرح ملی گفت وگوی خانواده و بین 
نسلی در استان خبر داد و گفت: از اهداف این طرح 

مهارت زندگی و ارتقای سطح آگاهی و تحمل و 
همدلی میان اعضای خانواده در تعاملی بین نسلی 
است. طالبی گفت: در تحقیقات اخیر که انجام شده 
حداکثر زمان گفت وگو در 10 سال در خانواده ها 10 
تا 20 دقیقه بوده که این زمان بخشی از آسیب ها را 
در خانواده به وجود می آورد. طالبی افزود: این طرح 
نه فقط در خانواده، بلکه در محله انجام می شود 
طالبی  می کند.  احصا  را  محله  یک  و مشکالت 
بیان کرد: در این محالت به کودکان بازمانده از 
تحصیل، کودکانی که به کار واداشته و در شرایط 
سخت زندگی می کنند، بیکاران اختیاری و بیکاران 

فصلی بیکاران ناامید از یافتن کار توجه می شود.

غالمی-سمینار آموزشی تفکر سیستمی با حضور 
مهندس مهرجردی، تنها همکار رسمی مایکروسافت 
در ایران به همت جهاددانشگاهی خراسان جنوبی 
برگزار شد. صادقی، رییس  بیرجند  تاالر معین  در 
جهاددانشگاهی خراسان جنوبی در این سمینار اظهار 
کرد: مولوی شاعری اررشمند است که همه او را می 
شناسند و وقتی به اشعار او می نگریم می بینیم که او 

همواره به تفکر سیستمی اشاره و توجه دارد.وی افزود: 
تفکر سیستمی ما را به سمت اینکه کل را ببینیم و به 
سمت خلق راهکارهای بلندمدت با دوام می برد. رییس 
جهاد دانشگاهی با بیان اینکه تفکر سیستمی مشکالت 
پیچیده را قابل حل و قابل فهم می کند، تصریح کرد: 
زمانی که مدیریت یکپارچه منابع را نمی دانیم این امر 

نشان دهنده ندانستن اهمیت تفکر سیستمی است.

صادقی با اشاره به اینکه ایجاد چالش های بخشی 
در سازمان ها نشان دهنده این است که هنوز با تفکر 
سیستمی آشنا نیستیم، افزود: تفکر سیستمی امری 
است که آینده سیستم های ما را مطمئن و امیدوار 
می کند.رییس جهاد دانشگاهی یادآور شد: نظر به 
اهمیت پیاده سازی رویکرد تفکر سیستمی در حوزه 
توسعه و تعالی سازمان ها، برآنیم تا بتوانیم در راستای 

برگزاری مؤثر و کارآمد این رویداد نقش آفرینی کنیم و 
این سمینار نیز در همین راستا برگزار شد.

استاد علیرضا مهرجردی نیز در سخنرانی خود با تاکید 
بر اینکه تفکر سیستمی در تمام بدنه سازمان است ، 
اظهار کرد: الزم است در سیستم ها به نقش منابع 
انسانی توجه شود.تنها همکار رسمی مایکروسافت در 
ایران با اشاره به اینکه باید بین سیستم و محیط ارتباط 

برقرار کرد، ادامه داد: تفکر سیستمی یک چهارچوب 
برای حل مساله است.وی تاکید کرد: فرهنگ سازمانی 
ما باید یاد بگیرد که در حل مساله همه یکسان هستند 
و همه باید در حل آن مشارکت داشته باشند و این باید 

به صورت یک باور اصلی در سازمان پیاده شود.
مهرجری گفت: منابع انسانی و اهداف ما باید در 

سازمان مشخص باشد

سفیر ایران در افغانستان گفت: از سال اقتصاد مقاومتی 
به رونق تولید رسیدیم و تحریم ها در مقابل این 
مسیر خواهند بود پس جایگاه کشورهای همسایه 
ضروری است. به گزارش ایرنا ، محمدرضا بهرامی 

روز گذشته در نشست شورای ساماندهی مبادالت 
مرزی خراسان جنوبی در پایانه مرزی ماهیرود افزود: 
اقتصاد از مهمترین مسایل کشور است که با توجه به 
تاکیدات مقام معظم رهبری در بحث اقتصاد مقاومتی 
و رونق اقتصادی باید به این مهم توجه شود.وی افزود: 
تعامالت باید قابل پیش بینی باشد زیرا  از مهمترین 
مشکالت سرمایه گذاران ایران و افغانستان تعطیلی 
برخی بازارچه ها پس از سرمایه گذاری است. بهرامی 
تصریح کرد: امروز به غیر از منافع خود باید به فکر منافع 
متقابل باشیم زیرا احترام به منافع متقابل اعتماد را به 
وجود می آورد.وی گفت: صادرات 900 میلیون دالری 

کاال از مرز ماهیرود در سال 95 قابل توجه است و برای 
تحقق رونق تولید باید سهم خودمان را از بازارهای 
کشورهای مختلف مشخص کنیم. بهرامی اظهارکرد: 
برگزاری نمایشگاه تخصصی مشترک کار خوبی است 
و از تمام ظرفیت خود استفاده خواهیم کرد اما خراسان 
جنوبی نباید خود را فقط محدود به استان فراه کند 
بلکه مبادالت باید در تمام کشور افغانستان انجام گیرد.

وی افزود: برای ایجاد کنسولگری هیچ مشکلی نداریم 
اما افغانستان باید برای ایجاد کنسولگری در خراسان 
جنوبی احساس نیاز کند که پیشنهادات الزم ارائه شده 
است. سفیر ایران در افغانستان با بیان اینکه تعرفه های 

ترجیحی در مبادالت قابل توجه است، تصریح کرد: 
ایجاد بانک های مشترک ایران و افغانستان کامال 
تخصصی است اما در  موضوع ورود بانک های کشور 
افغانستان به مناطق آزاد مشکلی نداریم که احتمال 
حضور این بانک ها در چابهار وجود دارد. وی با بیان 
اینکه تشویق سرمایه گذاران افغانستان برای حضور در 
خراسان جنوبی کار مثبتی است، گفت: ظرفیت سازی 
و تسهیل سرمایه گذاری از روندهایی است که استان 
باید دنبال کند.رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت 
خراسان جنوبی هم در این جلسه گفت: 91 درصد بازار 
هدف صادراتی استان، کشور افغانستان است که نشان 

دهنده ظرفیت توسعه تجارت با این کشور است. 
شهرکی، فراهم شدن برگزاری نمایشگاه، حضور 
های  ظرفیت  از  استفاده  ایران،  بازرگانی  رایزنان 
افغانستان  کنسولگری  استقرار  خصوصی،  بخش 
از  را  افغانستان  ایران و  بانک مشترک  و تاسیس 
مهمترین راهکارهای توسعه تجارت با افغانستان بیان 
کرد. وی رفع مشکالت نقل و انتقال پول، برگزاری 
میزهای مشترک ایران و افغانستان، اعمال تعرفه 
های ترجیحی و تشویق سرمایه گذاران افغانستان 
برای سرمایه گذاری در استان را از دیگر راهکارهای 

توسعه تجارت دانست.
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بازخوانی ظرفیت های مرز ماهیرود در 
جلسه مشترک با سفیر ایران در افغانستان

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای دیروز در 
نشست شورای ساماندهی مبادالت مرزی در  ماهیرود 
گفت: ایران 25 میلیارد تومان  در این مرز هزینه کرده 
که جای توسعه هم دارد و ماهیرود از مجهزترین 
بازارچه های مرزی است. به گزارش ایرنا، شهامت 
افزود: به لحاظ ارتباط حمل و نقل صادرات استان و 
کارکرد منطقه ای ماهیرود در نظر داریم جاده 2 طرفه 
احداث شود  که از اهمیت های  راهبردی استان است. 
به گفته وی موضوع بندر چابهار با توجه به تحریم 
مطرح است اما کمتر به ماهیرود توجه می شود که 
باید در کمیسیون های گوناگون به اهمیت آن  توجه  
شود. شهامت گفت: قدمت تجاری این مرز 300 سال  
است که باید در برنامه ریزی لجستیک پررنگ تر  
دیده شود. وی ادامه داد: در 2 سال گذشته کاهش 
ترانزیت داشتیم که باید تدبیری در این زمینه اندیشیده 
شود.مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای افزود: 
در بخش مسافری روزانه 130 نفر تردد داریم که رونق 
نسبی گرفته است و با توجه به تجهیز سالن مسافری 
امیدواریم پیشرفت چشمگیری را شاهد باشیم. وی 
جاده، ایمنی مسیر، نبود کنسولگری، هزینه باالی تردد 
به خاک کشور افغانستان، درج پایانه مرزی ماهیرود 
در اسناد مرتبط با بندر چابهار و عدم انطباق اسناد 
رانندگان و ناوگان های کشور افغانستان با قوانین بین 
المللی را از مهمترین مشکالت موجود عنوان کرد.مرز 
ماهیرود با توجه به نزدیکی به قلب افغانستان بهترین 
موقعییت برای تجارت با این کشور را در شرق کشور 
دارد اما تمرکز بیشتر امکانات وتوجه به مرز دوغارون 
سبب  کمتر شناخته شدن پایانه ماهیرود بوده است . 
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مدرک  دارای  و  متولد سال 1374  غریبی  علی  مهندس 
و  برق  حوزه  در  ساله   12 سابقه  است.  برق  کارشناسی 
 الکترونیک در کنار عالقه زیاد به این حرفه باعث پیشرفت های 
چشمگیر وی در این زمینه شده است. این مهندس جوان در 
 ادامه راه و تالش خود حاال در راه تولید پا گذاشته و قدم های 
بزرگی برای استان و کشور برداشته است که حداقل ثمرات 
آن رونق اقتصادی استان و ایجاد فرصت های شغلی زیاد 
است. مهندس غریبی بنا دارد برای اولین بار در استان ، 
اقدام به تأسیس واحد Hi–Tech صنعتی نماید که در 
نوع خود حرکتی بسیار بزرگ و بی سابقه است. صنعتی که 
حتی در کشور هم تک محسوب شده و در آینده نه چندان 
دور استان را به یکی از قطب های صنعتی در این حوزه 
تبدیل خواهد کرد. با این مقدمه به سراغ گفتگوی اختصاصی 
 روزنامه آوا با این جوان نخبه و کارآفرین استان می رویم.

12 سال سابقه فعالیت در حوزه برق و الکترونیک
مهندس علی غریبی ، مدیرعامل شرکت مهرسانا الکترونیک 
خراسان با بیان اینکه از سال 86 و در دوران نوجوانی به واسطه 
شغل پدر وارد این حرفه شده و حاال با عالقه و جدیت زیادی آن 
را دنبال می کند، گفت: در این چند سال در حوزه های مختلف 
 صنعت الکترونیک خصوصا صنایع روشنایی فعالیت هایی 
در سطح کشور داشته که تجارب و مهارت های خوبی نیز به 
دست آورده ام. این کارآفرین هم استانی با اشاره به اینکه چند 
سال در زمینه بازرگانی و واردات صنایع روشنایی فعالیت 
کرده ام ، عنوان کرد: در این سال ها یکی از مواردی که 
  LED ذهن مرا درگیر می کرد ، واردات صنایع روشنایی و
از کشور چین بود آن هم در شرایطی که مواد اولیه آن از 
 ایران تهیه می شد. همین موضوع مرا به فکر احداث کارخانه 

تولیدی در این صنعت انداخت.
 هدف ما جلوگیری از خام فروشی وخروج بی رویه ارز است

بر  جمهور  رئیس  محترم  اول  معاون  اینکه  بیان  با  وی 

جلوگیری از خام فروشی و خروج بی رویه ارز از کشور تاکید 
ویژه دارند که هدف ما نیز همین است، ادامه داد: مقام 
معظم رهبری نیز تاکید دارند که جوانان سربازان جهاد 
اقتصادی هستند و بنده نیز در همین راه قدم برداشته ام. 
مدیرعامل شرکت مهرسانا الکترونیک خراسان با بیان اینکه  
از سال 96 مطالعات را برای اجرای این طرح شروع و تقریبا 
در اواخر سال گذشته، کار خود را آغاز کردم ، گفت: گرفتن 
مجوزها و دریافت تسهیالت به طول انجامید اما مسئوالن 
استانی حمایت زیادی کردند. مهندس غریبی افزود: هزینه 
شروع به کار ما حدود سی میلیارد ریال بوده که بخشی از 
منبع شخصی و مابقی آن از منبع قرارداد چهارجانبه بانک 

سینا تأمین گردیده است.
تولید LED بلوکه ای برای اولین بار در ایران

وی با اشاره به اینکه 5 کارخانه در کشور در این صنعت 
چون  محصوالتی  ما  کارخانه  کرد:  عنوان  هستند،  فعال 
 پاورسوئیچینگ های صنعتی ، المپ های LED صنعتی ، 
المپ های LED خانگی ، LED های بلوکه ای و ... را در 
دستور کار برای تولید دارد که می تواند در بازارهای بزرگی 
فعالیت کند. مدیرعامل شرکت مهرسانا الکترونیک خراسان  
ادامه داد: یکی از تمایزهای اصلی ما با سایر شرکت ها ، 
 تولید LED بلوکه ای برای اولین بار در کشور است که 

هم اکنون صرفا وارداتی است.
محصوالت ما هم از لحاظ کیفیت و هم قیمت 

قابل رقابت هستند
مهندس غریبی با بیان اینکه در نمونه های آزمایشگاهی، 
کیفیت و مقاومت محصوالت خود را در تمام شرایط محیطی 
 آزمایش کرده ایم و نسبت به آن مطمئن هستیم ، تصریح کرد : 
ما با اتکا به تجربه و تخصص خود و نیروهای متخصصی که 
 درکنار ماست، کیفیت باالی محصوالت را تضمین می کنیم

 و همچنین از لحاظ قیمت نیز توان رقابتی باالیی داریم.

وی اظهار کرد: الزم به ذکر است محصوالت ما تا 5 سال 
گارانتی و همچنین تأمین خسارت دارند که به دلیل اعتماد 

ما به محصوالت خود و مشتری مداری است.
می توانیم بازار خاورمیانه را در دست بگیریم

مدیرعامل شرکت مهرسانا الکترونیک خراسان در ادامه با 
بیان اینکه با توجه به خاص بودن محصوالت ، بازار خاورمیانه 
با توجه به نیازی که وجود دارد و نزدیکی مسافت و کاهش 
هزینه های حمل و نقل در دست ما خواهد بود. مهندس 
غریبی تاکید کرد: تحریم روی محصوالت ما تاثیری ندارد 
و از نظر صادرات به خاطر کیفیت و قیمت مناسب بازار در 
اختیار ما خواهد بود. وی افزود: وجود بخش زیادی از مواد 
اولیه در کشور باعث می شود هزینه های حمل و نقل ما نیز 
نسبت به رقیبان مان در منطقه کمتر باشد که به کاهش 

هزینه ها کمک زیادی خواهد کرد.
استان ما از نظر صنعتی مظلوم واقع شده است

وی با اشاره به اینکه در شهرهای مختلف و شرکت های 
 متعددی کار کرده ام ، گفت : استان ما در بحث صنعتی مظلوم

  واقع شده است و با اینکه شرایط شهرهای دیگر از نظر تسهیالت 
اما برای کمک به رونق  و امکانات بعضا مناسب تر است 
 اقتصادی استان و ایجاد اشتغال عالقه مند بودم در استان خودم 
کارخانه احداث شود و از نیروی کار بومی استان کمک بگیرم.

استخدام 90 نفر نیرو در اردیبهشت ماه
مدیرعامل شرکت مهرسانا الکترونیک خراسان با بیان اینکه در 
اردیبهشت ماه امسال برای آغاز عملیاتی کارخانه استخدام  90 
 نفر نیرو خواهیم داشت ، ادامه داد: این نیرو ها در بخش های 
مختلف از حوزه های عملیاتی تا حوزه های تخصصی هستند 
مدارک  نه صرفا  و  و تخصص  کاربلدی  بر  ما  اهمیت  که 
تحصیلی است.مهندس غریبی افزود: استخدام نیروی ما در 
اردیبهشت ماه 98 انجام خواهد شد و بهترین شرایط رفاهی 
را  برای کارکنان فراهم خواهیم کرد. وی با بیان اینکه سعی 

داریم هیچگونه خللی در روند توسعه کار ما ایجاد نشود ، 
ادامه داد: تاکید ما بر جذب نیروی هم استانی است تا به 

اشتغال استان نیز کمکی کرده باشیم.
به کارگیری بیش از 3 هزار نفر به صورت مستقیم و 

غیر مستقیم با اجرای فاز سوم
مدیرعامل شرکت مهرسانا الکترونیک خراسان با بیان اینکه 
پروژه ما در 3 فاز عملیاتی خواهد شد که فاز اول تا اسفند 
ماه 98 شروع می شود، ادامه داد: طبق برنامه های ما در فاز 
سوم 95 درصد محصوالت را داخلی سازی خواهیم کرد و 
کمترین تاثیر را از ارز خواهیم گرفت. مهندس غریبی اظهار 
کرد : در فاز سوم ، 700 نیرو به طور مستقیم و 2800 نیرو 
به طور غیرمستقیم مشغول به کار خواهند شد.وی ادامه داد: 
امیدواریم بتوانیم تا دو سال آینده فاز سوم را هم عملیاتی 
کنیم تا شاهد برکات و عواید آن برای کشور و استان باشیم.

متاسفانه هنوز فرهنگ حمایت از تولید کننده 
جا نیفتاده است

مدیرعامل شرکت مهرسانا الکترونیک خراسان با بیان اینکه 
واحد صنعتی خود را در بخش صنعتی مود جایگذاری کرده 
ایم، گفت : علت انتخاب ناحیه صنعتی مود امتیازات خاص 
مناطق محروم و موقعیت جغرافیایی مناسب نسبت به مرز 
بوده است. مهندس غریبی افزود: البته ذکر این نکته هم 
ضروری است که چالش های خاصی در بخش صنعتی مود 
وجود دارد که مشکل فشار آب و قیمت چند برابری امتیاز آن 

نسبت به شهرک صنعتی بیرجند از آن جمله است.
وی ادامه داد: متاسفانه هنوز علیرغم تاکیدات مسئوالن و 
همچنین مقام معظم رهبری ، آن طور که باید حمایتی از 
تولید کننده نمی شود و انگار این فرهنگ در بین برخی 

مسئوالن جا نیفتاده است.
وی در بخش پایانی سخنان خود با بیان اینکه امیدواریم در 
ادامه راه مسئوالن حمایت خود را از ما دریغ نکنند ، گفت: 

برخود الزم می دانم از همکاری و مساعدت های جناب آقای 
، استانداری  معاون محترم عمرانی  مقدم  علوی   مهندس 
جناب آقای مهندس رکنی رئیس محترم تعاون،کار و رفاه 
اجتماعی استان، سرکار خانم مهندس خواجوی مدیرکل 
محترم دفتر امور روستایی استانداری ، جناب آقای مهندس 
جناب  استان،  صمت  سازمان  محترم  مدیرکل  شهرکی 
آقای مهندس جرجانی مدیرعامل محترم شرکت شهرک 
های صنعتی استان ، جناب آقای مهندس فالحی فرماندار 
فراشی  آقای مهندس  محترم شهرستان سربیشه، جناب 
جناب  و  سربیشه  فرمانداری  عمرانی  امور  محترم  معاون 
آقای مهندس فارسی مدیرعامل محترم بانک سینا تشکر و 

قدردانی نمایم.
مهندس غریبی تصریح کرد: باید تشکر ویژه داشته باشم 
از جناب آقای مهندس فالحی مدیرعالی مجتمع بزرگ 
کاشی و سرامیک فرزاد که راهنمایی های بسیار ارزنده ای 
را به بنده ارائه دادند و الگوی بنده در کارآفرینی محسوب 
می شوند و همچنین پدر و مادرم که مشوق و همراه من 

در این راه بوده اند.

 مهرسانا الکترونیک خراسان اولین کارخانه صنعتی Hi–Tech  استان

به یک نیرو ی آقا برای کار در خشکشویی به صورت 
دوشیفت نیازمندیم.   09335611664

سیل ویرانگر تلخکامی های مردم سرزمین من      وفاق ملی و میهنی
کانون هنرمندان خراسان جنوبی ضمن تسلیت به بازماندگان فاجعه سیل و همدردی با تمامی 
هموطنانی که خسارت جبران ناپذیر سیل را متحمل شده اندهمپا با دیگر نهادها و تشکل های مردمی  
 در یک حرکت خودجوش و خیر خواهانه و برای کمک به انسان هایی که گرفتار سیل شده اند 
از هیچ تالشی فرو گذار نخواهد کرد و در این راه از تمامی اعضا و هنرمندان گرامی، دوستان و 
تمامی مهربانانی که به نوعی قلب شان به تپش درآمده دعوت به همیاری می نماید. برآن شدیم 

که کمک های نقدی و غیر نقدی شما را  به دست هموطنان سیل زده برسانیم 
دوستان می توانند کمک های غیرنقدی خود را به مقر کانون هنرمندان واقع در پارک توحید 

تحویل نمایند تا پس از جمع آوری به مناطق سیل زده ارسال گردد.
 ضمنا  اقالم مورد نیاز بیش از هر چیز   پوشاک گرم،  وسایل بهداشتی کودکان و بانوان،  پتو ، زیر انداز 
و درصورت امکان  نان کاک و  دارو  می باشد . یاران همراه اقالم اهدایی را حتما کاور کرده و به صورت بسته بندی های مرتب صورت بگیرد .

قابل ذکر است وضعیت حادتر از آن چیزی است که من و شما فکر می کنیم
 پس لطفا در تحویل کمک ها سرعت عمل به خرج داده تا حداکثر تا اواسط هفته آینده کمک ها ارسال گردد. 

جهت آگاهی ازاطالعات تکمیلی می توانید با شماره ۰۹۱۵۵۶۱۰۳۱۴  آقای سامان اکبرپور هماهنگی فرمایید
کانون هنرمندان 
خراسان جنوبی

جذب سه کارشناس به صورت شرکتی در دانشگاه بیرجند
شرکت طرف قرارداد دانشگاه بیرجند سه کارشناس با شرایط ذیل را برای معاونت های 
دانشجویی، پژوهشی و مدیریت روابط عمومی استخدام می نماید. واجدین شرایط می توانند 
تا تاریخ 31 فروردین 1398 با تکمیل فرم درخواست و منحصرا از طریق ایمیل به آدرس 
ravabet@birjand.ac.ir درخواست خود را ارسال نمایند. الزم به ذکر است متقاضیان 

محترم می توانند جهت دریافت فرم تقاضا به وب سایت دانشگاه بیرجند قسمت اطالعیه ها 
مراجعه فرمایند.

شرایطمحل خدمت

روابط عمومی

مهارت پیشرفته در نرم افزارهای آفیس، اینترنت
مهارت در فتوشاپ و سایر نرم افزارهای هنری و گرافیکی
مهارت در عکاسی و فیلم برداری و تولید محتوای هنری

سابقه کار در امور هنری، گرافیک و روابط عمومی

معاونت آموزشی
مهارت پیشرفته در نرم افزارهای آفیس، اینترنت

آشنایی با سامانه گلستان
سابقه کار یا آشنایی در امور آموزشی دانشگاه ها

معاونت پژوهشی
مهارت پیشرفته در نرم افزارهای آفیس، اینترنت
سابقه کار یا آشنایی در امور پژوهشی دانشگاه ها
سابقه کار یا آشنایی با مراکز نوآوری و شتابدهی


