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سپاه همیشه خادم
ملت بوده است

مدیریت 24 ساعته
»در این چند سال که من در این منطقه 
 ۲( ساعت  این  در  بودم  ندیده  هستم 
بامداد( جلسه ای در این سطح به ریاست 
مقام عالی دولت در استان و تعداد زیادی 
اینها  شود.«  تشکیل  ارشد  مدیران  از 
نیا  مرتضائی   االسالم  حجت  سخنان 
امام جمعه شهرستان زیرکوه در تقدیر از 
استاندار در سفر کاری  وی به زیرکوه بود  
جلسه ای که تا ساعت ۲ و نیم بامداد 
های  واکنش  که  اقدامی  داشت.  ادامه 
بین  در  و  مجازی  فضای  در  متعددی 
مردم داشته و بازخوردهای متفاوتی هم 
داشت.اما در مجموع ، همه این بازخورد 
ها یک مسیر مشخص داشت؛ تقدیر از 
استاندار جهادی خراسان جنوبی. واقعیت 

این است که... )ادامه در صفحه ۲(

سرمقاله
* امین جم

مدیریت۲۴ساعته
همه اقشار استان برای کمک پای کارآمدند
کمک های مردم خراسان جنوبی به مناطق سیل زده

تقدیر امام جمعه از عملکرد جهادی و شبانه روزی استاندار در سفر به زیرکوه

راهپیمایی مردم  استان در حمایت از سپاه

صفحه 3

شرح در سرمقاله و صفحه 2

حی
صال

س : 
عک

جشنواره فروش ویژه شیرآالت باران صنعت
به مناسبت

سال جدید )عیدانه(

ست کامل شیرآالت با قیمت ویژه ۴۰۰ هزارتومان 
نمایندگی تاسیسات پاسارگاد 
خیابان انقالب،  نبش انقالب ۱

۰۵۶۳۲۲۳۷۰۷۷ - ۰۹۱۵۵۶۱۸۳۹۸
جهت اطالع از شرایط با ما در تماس باشید

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی
رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان خوسف

من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق
اندیشه و تالش خدمتگزاران صدیق عمران و آبادانی هیچگاه از یاد نخواهد رفت

 از تالش و زحمــات شما بزرگواران در اجرای پروژه سنگ و مالتی در حوزه آبخیز روستای سیوجان که 
 موجبات رضایت اهالی و در نهایت رضایت خداوند سبحان را به همراه داشته است تقدیر و تشکر می گردد

 قطعا این خدمت ارزشمند شما عزیزان مرضی رضای خداوند و مردم این منطقه قرار خواهد گرفت.

از طرف جمعی از اهالی روستای سادات سیوجان

شرکت مهرسانا الکترونیک خراسان )سهامی خاص(

 شرکت در حال احداث تولیدی چراغ های LED و پاورسوییچینگ های 
صنعتی به شماره ثبت 62652 واقع در ناحیه صنعتی شهرستان مود 
به منظور تکمیل کادر اداری و تولیدی خود از افراد عالقه مند و فعال 
در زمینه های اداری و تولیدی ، با حقوق و مزایا دعوت به همکاری 

می نماید.
برای اطالع از شرایط استخدام به صفحه اینستاگرام شرکت 

به آدرس :
mehrsana.electronic _ 62652 

و کانال تلگرام شرکت به آدرس :
@ mehrsana_electronic _ 62652

در صورت عدم دسترسی به اینستاگرام و تلگرام به دفتر 
شرکت واقع در آدرس ذیل مراجعه نمایید.

زمان ثبت نام : از تاریخ  ۲ اردیبهشت لغایت  ۱۵ اردیبهشت
ساعات مراجعه :

صبح ها: ۸ الی ۱۴
بعدازظهرها:  ۱۶ الی ۲۰

آدرس دفتر شرکت جهت ثبت نام :
  تقاطع خیابان شهید بهشتی و شیرین غربی ، پالک   ۱۴۱طبقه اول

لیست مشاغل مورد نیاز:
* مسئول اداری  *مسئول دفتر   *روابط عمومی   *منشی 
 *حسابداری * بایگانی *بازرگانی )خرید(  *بازرگانی )فروش( 
 *تدارکات )کارپرداز( * انباردار *آزمایشگاه،تحقیق و توسعه 

*کنترل کیفیت *بهداشت حرفه ای * خدمات
تولید  *خط  )برق،مکانیک،تأسیسات(  مهندسی  فنی   *  

)کارگر ساده( *انتظامات * مدیر تولید * سرپرست شیفت

 آگهـی استخـدام

شهرداري حاجي آباد در نظر دارد: در رعایت ماده 5 آئین نامه مالي شهرداري ها و به استناد 
 مصوبه شماره 410/پ /97مورخ 1397/12/15 شوراي محترم اسالمي شهر حاجي آباد 
خدمات رفت و روب معابر و پارک های سطح شهر  را از 15 اردیبهشت لغایت پایان اسفند 
ماه 1398 به شرح ذیل از طریق مناقصه کتبي به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. 
کلیه متقاضیان واجد شرایط مي توانند جهت اخذ اسناد مناقصه از تاریخ 1398/01/24 تا 
پایان وقت اداري 1398/02/02 به امور مالي شهرداري مراجعه و مدارک را پس از تکمیل 
حداکثر تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 1398/02/02 به حراست شهرداري تحویل 

و رسید دریافت نمایند.
شرایط :

تضمین شرکت در مناقصه می بایست به حساب سپرده پیمانکاران شهرداری واریز و یا 
ضمانت نامه بانکی معتبر ارائه گردد.

به پیشنهادات فاقد سپرده ، مخدوش و مبهم ترتیب اثر داده نخواهد شد و شهرداري در رد 
یا قبول هر یك از پیشنهادات واصله مختار است.

سپرده شرکت دوم و سوم تا انعقاد قرارداد همانند شرکت اول نگهداري  و در صورت امتناع 
شرکت اول سپرده وی ضبط و قرارداد با شرکت دوم و سوم منعقد خواهد شد و  در صورت 

امتناع از انعقاد قرارداد سپرده شرکت های دوم و سوم نیز به ترتیب ضبط می گردد.
کلیه هزینه هاي متعلقه شامل هزینه انتشار آگهي و ... به عهده برنده مناقصه مي باشد.

برنده مناقصه ملزم به ارائه گواهی صالحیت کاری از سوی اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
توسط پیمانکار جهت عقد قرارداد می باشد.

سایر اطالعات و جزئیات  مربوط به معامله در اسناد مناقصه مندرج می باشد 
بازگشایي پاکت هاي پیشنهادي ساعت 9:00 صبح روز سه شنبه 1398/02/03 در محل 

شهرداري انجام خواهد شد.
جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره 3-31501500 داخلی 5 تماس حاصل فرمایید.

شرح
مساحت قابل 
رفت و روب 
)متر مربع(

قیمت برآوردی پایه 
جهت رفت و روب 

)ریال(

مبلغ ضمانت 
شرکت در مناقصه 

)ریال(

واگذاری رفت 
وروب معابر و 

پارکهای سطح 
شهر

۹۷۴۵۹۴۲.۷۱۲.۵۰۰.۰۰۰۱۳۵.۶۲۵.۰۰۰

                                               
احسان کریمدادي- شهردار حاجی آباد

آگهی تجدید مناقصه واگذاری رفت و روب معابر شهر
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سرمقاله
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سپاه همیشه خادم ملت بوده است

ایرنا - فرمانده سپاه انصارالرضا)ع( گفت: کارنامه 40 
ساله سپاه پاسداران انقالب اسالمی نشان می دهد 
که این نهاد همیشه در کنار و خادم ملت ایران بوده 
است. سردار قاسمی در سخنرانی پیش از خطبه های 
نمازجمعه بیرجند افزود: از سردار تا سرلشکر سپاه هر 
جا که انقالب دچار مشکل شد در خط نخست مبارزه 
حاضر شد، گروه های جهادی سپاه و بسیج در همه 
مناطق محروم حضور دارند و امروز از فرمانده کل 
سپاه در کنار ارتش و نیروی انتظامی کار کمک به 
سیل زدگان را در اولویت نخست خود قرار داده اند.  
وی بیان کرد: نسل سوم سپاه که امروز مدیر و فرمانده 
هستند بهتر و آماده تر از پاسداران نسل های قبل 
هستند، شاید اخالص و معنویت قدیم در جامعه ما 
کمتر دیده شود اما به لحاظ کارایی و مدیریت و والیت 
مداری امروز نسل جوان بسیج کمتر از دیگران نیستند. 
قاسمی گفت: سپاه خود را خادم ملت می داند و هیچ 
گاه عملکرد سپاه به گونه ای نبوده که مقابل مردم قرار 

بگیرد اما دشمن به دنبال سپاه هراسی است.

مدیریت 24 ساعته 
* امین جم

های  واکنش  که  اقدامی   )1 صفحه  از  ادامه   (  ...

متعددی در فضای مجازی و در بین مردم داشته و 
بازخوردهای متفاوتی هم داشت.اما در مجموع ، همه 
این بازخوردها یک مسیر مشخص داشت؛ تقدیر از 
استاندار جهادی خراسان جنوبی.واقعیت این است که 
خراسان جنوبی از ابتدای تشکیل تاکنون ، استانداران 
زیادی را به خود دیده و فراز و فرودهای زیادی را نیز 
پشت سرگذاشته است.در برهه های مختلف زمانی 
نیز عملکرد شخص استاندار تاثیر بسزایی در رفتار 
البته  سایر مجموعه دولتی استان داشته است که 
گاه حتی تاثیرات منفی خاص خود را نیز با خود به 
همراه آورده است. از ابتدای حضور استاندار جدید ، 
رفتارهای جالب توجهی را از وی شاهد بودیم که 
بعضا نمونه مشابه نداشته و یا عملکردهایی که با 
جدیت ویژه استاندار به ثمر نشست.نمونه هایی مانند 
اتفاق چندروز پیش در زیرکوه و یا اقتدار و دیپلماسی 
به  منجر  که  افغانستان  موضوع  در  استاندار  ویژه 
عملکردها  این  مجموع  شد.  زیادی  ویژه  اتفاقات 
و تغییرات، گویای  رویداد خوشایندی است که با 
حضور استاندار جدید در استان رخ داده و مرهون 
عملکرد جهادی این مقام مسئول است. عملکردی 
سیستم  ارکان  سایر  همراهی  به  نیاز  مطمئنا  که 
دولتی استان دارد. حال اما سوال اینجاست که تا 
چه حد این رفتارها ، برمسئوالن تاثیرگذار است ؟ در 
پاسخ باید گفت مهمترین راه برای حفظ این روحیه 
و گسترش آن در بین تمامی مسئوالن ، فرهنگ 
سازی این نوع عملکردهای جهادی است.عملکرد 
هایی که گاه فقط از استاندار و چند مقام اجرایی 
دیگر مانند فرماندار خوسف ، شهردار بیرجند و ... 
دیده می شود و به وضوح قابل مشاهده است.استان 
خراسان جنوبی باتوجه به عقب ماندگی های تاریخی 
خود نیاز به عملکردهای جهادی دارد تا  بتواند در 
مقام جبران کاستی ها قدم بردارد.خوب یا بد ، باید 
این واقعیت را قبول کرد که درصورت اهمیت ندادن 
برخی مسئوالن به اینگونه رفتارها و ادامه دادن رویه 
سابق ، تثبیت وضع استان هم آرزوی بزرگی است.
برای جبران فاصله با سایر استان ها باید در زمان 
حرکت کنیم.بدین معنا که اگر سایر استان ها 365 
روز کاری دارند ، ما باید بیش از این تالش کنیم تا 
به وضع مطلوب و درسطح سایر استان ها برسیم 
روندی که  فقط با عملکرد جهادی قابل انجام است. 
البته استاندار در پایان جلسه خود در زیرکوه به این 
از این پس مسئوالن  موضوع اشاره کرده بود که 
جلسات  اینگونه  برای  آماده  بیشتر  بایستی  استان 
کاری و پیگیری شبانه روزی مشکالت مردم باشند.
مطلبی که اگر در واقعیت نیز  انجام پذیرد ، مطمئنا 
در جهت فرهنگ سازی اینگونه عملکرد ها تاثیرگذار 
است و دیگر الزم نخواهد بود تمام بار ، بر روی 

دوش تعدادی از مسئوالن دلسوز و عملگرا باشد.

استاندار خراسان جنوبی با جانباز دفاع مقدس دیدار کرد

استاندار خراسان جنوبی در سفر به شهرستان مرزی زیرکوه با جانباز دوران دفاع مقدس دیدار کرد. معتمدیان روز 
چهارشنبه با جانباز سرافراز 65 درصد در حاجی آباد به مناسبت روز جانباز دیدار و در فضای صمیمی گفت و گو 
کرد. جانباز مهدی میری سال 1366 در منطقه جنگی شلمچه بر اثر اصابت ترکش از ناحیه سر مجروح شد.

کاوش- اداره کل هواشناسی  استان در اخطاریه 
جوی اعالم کرد: با توجه به بارش های رگباری 
سنگین در هفته جاری، وقوع روان آب، سیالبی 
شدن مسیل ها و آبگرفتگی معابر شهر و روستایی  
قابل پیش بینی است. براساس این اخطاریه برای 
آسمانی  خاک،  و  گرد  گاهی  تندباد  وزش  امروز  

نیمه ابری تا ابری، رگبار و رعد و برق و احتمال 
بارش تگرگ به تدریج وقوع روان آب در سربیشه، 
نهبندان، درمیان و خوسف قابل پیش بینی است.
هواشناسی برای روز یکشنبه وزش باد شدید گاهی 
خیلی شدید )گرد و خاک( رگبار و رعد و برق شدید 
و بارش تگرگ همراه با روان آب، آبگرفتگی معابر 

به  و سیالبی شدن مسیل ها  روستایی  و  شهری 
ویژه در شهرستان های زیرکوه، درمیان، سربیشه، 
نهبندان، بشرویه، سرایان، بیرجند، قاینات، خوسف و 
بخش هایی از طبس و فردوس را پیش بینی کرد.

همچنین طبق اطالعیه اداره کل هواشناسی خراسان 
جنوبی در روز دوشنبه، وزش باد شدید، رگبار و رعد 

و برق شدید و بارش تگرگ، تشکیل مه، همراه با 
روان آب و آبگرفتگی معابر شهری و روستایی و 
سیالبی شدن مسیل ها به ویژه در شهرستان های 
زیرکوه، درمیان، سربیشه، بیرجند، نهبندان بخش 
هایی ازشهرستان های قاین، سرایان و خوسف پیش 
بینی می شود. این اخطاریه تصریح کرد:  باتوجه به 

حجم بارش های رگباری سنگین، وقوع روان آب، 
همچنین  و  روستایی  و  شهری  معابر  آبگرفتگی 
سیالبی شدن مسیل ها و بروز خسارت در منطقه 
برای زمان های مذکور پیش بینی و توصیه می شود 
تمهیدات الزم انجام گیرد و دستورات مقتضی به 

دستگاه های مرتبط با مدیریت بحران ابالغ شود.

هشدار هواشناسی درباره بارش رگباری و سیالب 

40 مصوبه کاربردی برای زیرکوه
 با حضور  مقام عالی دولت در استان تصویب شد:

در خواست امام جمعه برای تغییر نام »زیرکوه«/ واریز باقیمانده سهم مرزنشینان تا پایان فروردین 

پنج هزار گردشگر از تاالب کجی 
نهبندان دیدن کردند

 ایرنا - مدیر حفاظت محیط زیست نهبندان گفت: 
پنج هزار گردشگر و مسافر در ایام نوروز امسال از 
تاالب کجی نمکزار نهبندان دیدن کردند. کوهستانی 
افزود: به دلیل آبگیری مناسب تاالب کجی، امسال 
و  مسافران  استقبال  مورد  طبیعی  پدیده  این 
عنوان  است.وی  گرفته  قرار  نوروزی  گردشگران 
کرد: وجود تاالب کجی نمکزار، کوه های مینیاتوری، 
جنگل های بنه، تپه های ماسه ای دهسلم و ریگ 
یالن حیدرآباد شرایط خوبی را برای گردشگری در 

نهبندان فراهم آورده است.

گروه خبر- استاندار خراسان جنوبی گفت: بیش از 40 
مصوبه کاربردی و اجرایی برای شهرستان زیرکوه به 
زودی ابالغ می شود تا در دستور کار دستگاه ها قرار 
گیرد.  معتمدیان بامداد پنجشنبه گذشته در نشست 
جمع بندی مصوبات سفر به شهرستان زیرکوه گفت: 
طبق برنامه سفر به شهرستان های استان تا قبل از 
ماه مبارک رمضان به اتمام خواهد رسید تا بتوانیم 
مصوبات را به عنوان الزامات بودجه 98 در کمیته 

های برنامه ریزی استان مطرح کنیم. 
وی با تاکید بر اینکه اولویت شورای برنامه ریزی و 
توسعه استان در سال 98 مصوبات سفرهای استانی 
است که تصویب و ابالغ شده است، افزود: اجرایی 
کردن مصوبات از هم اکنون شروع شده و دستگاه ها 
باید مراحل مطالعات پروژه هایی که نیاز به مناقصه 
است را آغاز کنند تا طبق زمان بندی در مصوبات 

قول های داده شده به مردم عملیاتی شود. 
به زودی اطالع  بیان کرد: مصوبات هم  استاندار 
رسانی می شود و در اختیار مردم قرار می گیرد زیرا 
این مصوبات تعهداتی است که قانونی و اخالقی باید 
ملزم باشیم در زمان مقرر اجرایی شود که باعث بی 
اعتمادی مردم به دستگاه ها نشود. وی از زیرکوه به 
عنوان شهرستانی تازه تاسیس یاد کرد و گفت: این 
شهرستان مرزی مشکالت و عقب افتادگی هایی 
دارد که از طریق جذب اعتبارات ملی می توان کمک 

های بیشتری به توسعه آن کرد. 
معتمدیان با اشاره به مشکالت خشکسالی و تعطیلی 
بازارچه های مرزی افزود: این عوامل در مهاجرت 
روستاییان تاثیر گذار بوده لذا باید ظرفیت های موجود 

برای تثبیت جمعیت به کار گرفته شود. 
وی بیان کرد: البته بازارچه یزدان یک طرفه فعال 

شده اما این فعالیت ها باید مدیریت شود. 
استاندار ضمن موافقت با ایده ورود دام مولد از مرز 
یزدان گفت: برای این  کارباید  طرحی کارشناسی 

تدوین شود. 
وی  از دیگر ظرفیت های مرز را فروش سوخت 
دانست و ادامه داد: سود حاصل از فروش این سوخت 
برای مرزنشینان می تواند منبع درآمدی در  اوضاع 
اینکه  بیان  با  معتمدیان  باشد.  اقتصادی  سخت 
این  از  برای برخورداری  افزایش شعاع مرزنشینی 
سهمیه با قانون مغایرت دارد، گفت: اما طبق برنامه 
ریزی و پیگیری انجام شده، سهمیه ماهانه سوخت 
مرزنشینان که پیش از این 1.5 بوده به 10 میلیون 
لیتر افزایش یافت که نشان از رشد هفت برابری دارد. 

واریز 34 میلیارد تومان به خزانه/ واریز 
باقیمانده سهم مرزنشینان تا پایان فروردین
از  حاصل  درآمد  تومان  میلیارد   34 واریز  از  وی 

فروش نفت در مرزهای خراسان جنوبی خبر داد 
و گفت: این میزان پول به خزانه کشور واریز و 6 
میلیارد تومان سهم مرزنشینان نیز که نیمی از آن 
پرداخت شده  و مابقی تا پایان فروردین به حساب 
خانوارهای مرزنشینی واریز می شود. استاندار گفت: 
از سال 91 که سهمیه سوخت مرزنشینان ابالغ شده 
تاکنون حدود هفت میلیارد تومان میزان فروش بوده 
و کمتر از سه میلیارد واریز شده اما با ارائه طرحی 
در سال گذشته موفق شدیم هفت برابر هفت سال 

گذشته سود فروش این سهمیه را افزایش دهیم که 
در کشور استثنایی بود.  وی با تاکید بر اینکه به دنبال 
گسترش این طرح هستیم، ادامه داد: چهار هزار و 
200 خانوار تا شعاع 20 کیلومتری مرز افغانستان در 
خراسان جنوبی ساکن هستند که جمعیت آنها به 20 
هزار نفر می رسد و تاکنون 50 درصد سود حاصل از 

فروش سهمیه سوخت را دریافت کرده اند. 
معتمدیان یادآور شد: از این محل هر خانوار ساکن 
در مناطق مرزی استان یک میلیون و 500 هزار 
تومان ماهانه سود می گیرند. وی تاکید کرد: در 
شرایط تحریم که سیاست آمریکا به صفر رساندن 
فروش نفت بوده، یکی از راه های دور زدن تحریم 
ها فروش سوخت از طریق بازارچه ها است. استاندار 
گفت: در ایام تعطیالت نوروز از مرز ماهیرود 10 
میلیون لیتر سوخت به افغانستان صادر شد که نشان 
از بالقوه بودن این ظرفیت در استان است. وی با بیان 
اینکه برای بازگشایی بازارچه های مرزی با کشور 
افغانستان به ادبیات مشترک رسیده ایم، گفت: سفر 
اخیر سفیر ایران در افغانستان به خراسان جنوبی نیز 
دستاوردهای خوبی داشت که در اولویت قرار دادن 

بازارچه یزدان از جمله آن بود. 
معتمدیان گفت: در این خصوص ایجاد گمرکات 
افزایش  برای  راهکارهایی  از  استفاده  و  مشترک 

انگیزه  طرف افغانستانی  از فعالیت بازارچه های 
مرزی در دستور کار قرار گرفته است تا بتوانیم از 
اقتصاد مرزی شهرستان زیرکوه را به فعلیت برسانیم. 

 فقط۱۰ درصد زرشک 
 فرآوری می شود

در  زرشک  محصول  فرآوری  از  حمایت  بر  وی 
از 10 درصد  افزود: کمتر  نیز تاکید کرد و  زیرکوه 
 محصول در این شهرستان فرآوری و بسته بندی 

می شود که باید این عدد به صد درصد برسد تا 
ظرفیت های خالی به کار گرفته شود. استاندار گفت: 
مردم باید با ایجاد تعاونی در این باره همکاری کنند و 
در زمینه صادرات این محصول نیز نیازمند بازنگری 
به عنوان یک  زیرکوه  از شاسکوه  .  وی  هستیم 
منطقه حفاظت شده ملی یاد کرد که استعداد خوبی در 
جذب گردشگردارد و افزود: برای ورود سرمایه گذاری 
بخش خصوصی با صدور مجوز آمادگی وجود دارد. 
معتمدیان بر تدوین سند توسعه شهرستانی تاکید کرد 
و گفت: تمام این موارد باید در این سند لحاظ شود. 
وی گفت: یکی از ماموریت ها تصویب و ابالغ سند 
آمایش سرزمینی در استان بود که سند توسعه استانی و 

شهرستانی نیز باید مطابق آن بازنگری شود.

تشکر ویژه امام جمعه زیرکوه از استاندار
حجت االسالم مرتضائی  نیا امام جمعه شهرستان 
زیرکوه،ضمن تشکر از معتمدیان استاندار خراسان 
به  سفر  در  پرکاری  و  جدیت  خاطر  به  جنوبی 
شهرستان و دیدار و گفتگوی بی واسطه با مردم 
جهت بررسی مشکالت و.. گفت: در این چند سال 
که من در این منطقه هستم ندیده بودم در این 
ساعت )2 بامداد( جلسه ای در این سطح به ریاست 
مقام عالی دولت در استان و تعداد زیادی از مدیران 

ارشد تشکیل شود.

درخواست های امام جمعه
حجت االسالم مرتضائی نیا امام جمعه زیرکوه مردم 
را از بهترین سرمایه های این شهرستان دانست و 
گفت: والیت مداری، انسجام و همدلی مردم زیرکوه 
بهترین سرمایه ماست. تغییر نام شهرستان زیرکوه، 
افزایش شعاع مرزنشینی و احداث خانه عالم از اهم 

خواسته های امام جمعه شهرستان زیرکوه بود.

تکمیل و تجهیز مجتمع های
 آبرسانی زیرکوه

فاضالب  و  آب  شرکت  مدیرعامل  صفوی نژاد 
روستایی خراسان جنوبی از وجود 5 مجتمع آبرسانی 
در این شهرستان خبر داد و گفت: تکمیل و تجهیز 
این مجتمع ها در دست اجراست. وی بیان کرد: در 
صورت تعویض و تجهیز شبکه ها در دو روستای 
فندخت و چاه مجتمع وحدت 20، مشکالت مردم 
20 روستا حل می شود. وی با اشاره به شبکه آبرسانی 
روستای آبیز، مطرح کرد: بررسی های مورد نیاز جهت 
اصالح شبکه آبیز انجام شده که عالوه بر اعتبارات 
صرف شده باید برای سال آینده نیز برای این پروژه 

تأمین اعتبار کنیم.

وجود سه نقطه حادثه خیز در زیرکوه
شهامت مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای از 
وجود سه نقطه حادثه خیز در این شهرستان خبر داد 
و گفت: در شهرستان زیرکوه 3 نقطه پر خطر وجود 

دارد که بعد از اولویت بندی رفع خواهد شد.

احداث گود باستانی
سرپرست مدیرکل ورزش و جوانان خراسان جنوبی 
این  در  نفری  هزار   2 سالن  یک  احداث  از  نیز 

شهرستان خبر داد و افزود: همچنین تجهیز 8 خانه 
روستایی یکی دیگر از برنامه های ورزش و جوانان 
استان در این شهرستان است که نهایتا در نیمه 
اول سال جاری انجام خواهد شد. وی از احداث 
گود باستانی در مرکز شهرستان زیرکوه خبر داد و 
اعالم کرد: در هفته آینده 50 میلیون تومان اعتبار 
به هیئت و 40 میلیون تومان تجهیزات به هیئت 

ورزشی شهرستان تخصیص می دهیم.
کمبود متخصص در بیمارستان حاجی آباد زیرکوه، 
پایگاه  اتمام  جهت  تومانی  میلیون   500 اعتبار 
اورژانس شاسکوه از جمله موضوعاتی بود که توسط 
رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند مطرح و مقرر 
شد پایگاه اورژانس شهرستان تا پایان سال جاری با 

همکاری فرمانداری و دانشگاه به اتمام  برسد.
قوسی رئیس سازمان جهاد کشاورزی هم با بیان 
اینکه برخی از قنوات شهرستان نیازمند بازسازی و 
مرمت هستند، گفت: همچنین زنگ زرشک آفتی 

است که به جان مزارع زرشک افتاده است.
از مزارع  اینکه قریب به 850 هکتار  بیان  با  وی 
زرشک استان  آلوده به این آفت است، اعالم کرد: 
برای آفت زدایی هر هکتار 800 هزار تومان نیاز است 
نیازمند 8  مزارع  آفت زدایی  برای  مجموع  در  که 

میلیارد تومان اعتبار هستیم.
روستای  احداث  هزینه  مقرر شد  جلسه  این  *در 
روستایی  جاده  طریق  از  شاخن  بخش  به  زردان 
به طول 4 کیلومتر و مبلغ 4 میلیارد تومان توسط 
استاندار تأمین شود به طوری که با این مهم این 

منطقه به مرکز استان 50 کیلومتر نزدیکتر می شود.
*احداث کتابخانه در سه شهر آبیز، زهان و حاجی آباد 
روستاهای  و 99، مجهز شدن  پایان سال 98  تا 
باالی 2 هزار و 500 نفر به کتابخانه، برق رسانی 
200 میلیون تومانی برای کویرهمت آباد و تجنود 
تا پایان شهریور امسال، ایجاد کمپ موقت در شهر 
آبیز، تسریع در گازرسانی، حل شدن مشکل اینترنت 
شهرستان در شهریور ماه، تعیین تکلیف کلینیک 
نامه های  بررسی  بارنجگان،  روستای  در  سالمت 
مردمی و غیره از دیگر مباحثی بود که مطرح وبرخی 

به تصویب رسید.
مردم  با  سفر  این  در  جنوبی  خراسان  *استاندار 
زردان،  کبودان،  روستاهای  زهان،  بخش 
فندوخت، عباس آباد، شاهرخت، بارنجنگان، شهر 
آبیز و حاجی آباد دیدار و مشکالت و درخواست 
های مردم این مناطق را از نزدیک بررسی کرد. 
بازدید از ناحیه صنعتی شهر حاجی آباد، دیدار با 
خانواده جانباز 65 درصد مهدی میری در شهر 
حاجی آباد و دیدار با نخبگان شهرستان زیرکوه از 

دیگر برنامه های معتمدیان بود.
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کارفرمایان اتباع خارجی
 فاقد پروانه کار جریمه می شوند

ایرنا - مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: به 
استناد بند )ج( ماده 11 قانون تنظیم بخشی از مقررات 
مالی دولت، کارفرمایانی که اقدام به استفاده از خدمات 
اتباع خارجی فاقد پروانه کار کنند، جریمه خواهند شد. 
رکنی افزود: براساس این ماده قانونی کارفرمایان به 
میزان پنج برابر حداقل دستمزد روزانه ملزم به پرداخت 
جریمه خواهند شد. وی گفت: براساس بخشنامه وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص تعیین حداقل 
دستمزد روزانه در سال 98 به مبلغ 505 هزار و 627 
ریال که به تصویب شورای عالی کار رسیده، مبلغ جریمه 
بابت هر روز اشتغال غیرمجاز تبعه خارجی در سال 
جاری برابر با 2 میلیون و 528 هزار و 135 ریال است.

کنگره استانی شهدای سادات
 برگزار می شود

 ایرنا-جانشین فرمانده سپاه انصارالرضا )ع( گفت: کنگره 
رحیمی  شهید  محوریت  با  سادات  شهدای  استانی 
در استان خراسان جنوبی برگزار می شود. سرهنگ 
اسماعیلی در حاشیه برگزاری مراسم سالگرد شهادت 
دکتر سید احمد رحیمی افزود: ستاد کنگره استانی 
شهدای سادات تشکیل شده و به زودی در خصوص 
زمان دقیق برگزاری آن اطالع رسانی می شود.وی اظهار 
کرد: شهید رحیمی از دانشجویان نخبه رشته پزشکی، 
برجسته  فرماندهان  از  و  امام  پیرو خط  دانشجویان 
و موفق سپاه پاسداران انقالب اسالمی بیرجند بود. 

خانه احزاب در  استان فعال می شود

و  انتخابات  سیاسی،  امور  دفتر  مدیرکل  تسنیم- 
تصمیمات کشوری استانداری گفت: خانه احزاب در 
استان به زودی فعال می شود و خراسان جنوبی به 
جمع 15 استان فعال خانه احزاب در کشور می پیوندد. 
موسوی در نخستین نشست هم اندیشی احزاب و 
رسانه اظهار کرد: کمک احزاب به آگاهی سیاسی 
و انتخاب درست مردم  کمک می کند. وی گفت: 
خراسان جنوبی 39 حزب فرعی فعال دارد که با فعال 
شدن خانه احزاب، به جمع 15 استانی خواهد پیوست 

که خانه احزاب دارند.

تجمع طالب و روحانیون بیرجند 
در حمایت از سپاه

صداوسیما- اساتید و طالب حوزه های علمیه بیرجند 
در تجمعی، اقدام اخیر رئیس جمهور آمریکا علیه سپاه 
نهاد  این  از  را  و حمایت خود  را محکوم  پاسداران 
انقالبی اعالم کردند. در این تجمع که در حوزه علمیه 
پالکاردهایی  حاضران  شد،  برگزار  هدایت  سفیران 
 با مضمون “من یک سپاهی هستم” و شعارهای

“ مرگ بر آمریکا” و “ آمریکا در چه فکریه، ایران پر 
از سپاهیه” سر دادند. علما و طالب اهل سنت نیز در 
این تجمع همانند همیشه در کنار برادران شیعه خود 

حضور پررنگی داشتند.

     32 44 66 66/32 42 43 20 -2 
برای اولین بار فرش های خود را اتو کشیده تحویل بگیرید

عضو معتبر اتحادیه   مسئول: دستگردی
دفتر : توحید21 ، نبش نبوت 21 ، پالک 105

 www. iranwash. ir  قاليشويي و مبل شويي ايـران
تخـت تخـتلـول لـولصـاف صـاف

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 ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر رای شماره ۱۳976۰۳۰۸۰۰۱۰۰6 - ۱۳97/۱2/26 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 بال معارض متقاضی آقای محمد آراسته فرزند اکبر به شماره شناسنامه ۳72 صادره از بیرجند و شماره ملی ۰6۵۰۵۵۴۵۸2 نسبت به ششدانگ یکباب منزل به مساحت ۱۱9/۳۴ 
مترمربع قسمتی از پالک ۱۳96- اصلی بخش 2 بیرجند از محل مالکیت آقای محمد حسین دستگردی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ 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: ۱۳۹۸/۱/۲۴ تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۳۹۸/۲/۹
علی فضلی - رئیس ثبت اسناد و امالک بیرجند

اداره کل ثبت اسناد و امالک خراسان جنوبی- اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان قاین
 آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 

و   ۱۳976۰۳۰۸۰۰2۰۰۰۴9۵ و   ۱۳976۰۳۰۸۰۰2۰۰۰۵2۴ و   ۱۳976۰۳۰۸۰۰2۰۰۰۴96 و   ۱۳976۰۳۰۸۰۰2۰۰۰۵۰۰ و   ۱۳976۰۳۰۸۰۰2۰۰۰۴97 شماره  آرای  برابر 
۱۳976۰۳۰۸۰۰2۰۰۰۴99 و ۱۳976۰۳۰۸۰۰2۰۰۰۴9۸ صادره هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی قاین تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است، لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ۱۵روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف 

مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.
بخش ۱۱

شهر قاین آقای رضا فروزان فر فرزند علی صادره از قاین به شماره ملی ۰۸۸9۰۱۴۵۰7 در ششدانگ یکباب منزل به مساحت ۱۴6/2۰ مترمربع در تمامی پالک 7۱۱- اصلی واقع در خیابان شهید 
رجائی ۳ خریداری شده از علی فروزان فر مالکی رسمی پالک. قطعات مفروزه مزرعه کهناب پالک ۱۲۶۶- اصلی آقای سید حسن کوچکی نژاد )از محل مالکیت ردیف ۳ سهام آب کهناب آقای 
سید محمد جعفر احمدی( فرزند سید رشید صادره از قاین به شماره ملی ۰۸۸۰۳2۴۰9۰ در ششدانگ یکباب مغازه به مساحت ۴۸/6۰ مترمربع در قسمتی از پالک ۱266- اصلی واقع در حاشیه 
جاده سنتو- بعد از نمایندگی گلکار خریداری شده )مع الواسطه( از مالک رسمی آقای سید محمد جعفر احمدی. آقای حسین سیفی )از محل ردیف 2۴ و 27 سهام آب کهناب که معرفی و مجهول می 
باشد( فرزند برات صادره از قاین به شماره ملی ۰۸۸9۳999۸۰ در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ۳2۳/۴۰ مترمربع در قسمتی از پالک ۱266 - اصلی واقع در خیابان شهید صدوقی 2 پالک 

7 خریداری شده )مع الواسطه( از مالک رسمی آقای حسین قاسمی
قطعه مفروزه مزرعه ابوالخیری پالک ۱۲۷۰- اصلی

خانم سمیه محرابی فرزند محمد علی صادره از قاین به شماره ملی ۰۸۸9۰6۰۳۱2 در ششدانگ یک قطعه باغ به مساحت ۱۴۰۵ مترمربع در قسمتی از پالک 9 فرعی و تمامی پالک ۱۵ فرعی واقع 
در اراضی ابوالخیری خریداری شده )مع الواسطه( از ورثه مالک رسمی آقای محمد خالقي

قطعات مفروزه مزرعه فرخ آباد پالک ۱۵۸۹- اصلی آقای محمد جهاندیده فرزند عباس صادره از قاین به شماره ملی ۰۸۸9۴۱62۳۰ در ششدانگ یک قطعه محوطه مشتمل بر اتاق به مساحت 
۳2۸/۱۵ مترمربع در قسمتی از پالک ۵۱ فرعی واقع در فرخ آباد - بین فرخ آباد 7و9 خریداری شده از ورثه مالک رسمی آقای مختار نوروز نژاد. آقای محمد حسن غالمزاده فرزند یوسف صادره 
 از قاین به شماره ملی ۰۸۸96۴6۱7 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه محوطه دارای ساختمان به مساحت ۱62 مترمربع در قسمتی از باقیمانده پالک ۱۱۴2 فرعی واقع در حاشیه بلوار 
سیمانشهر ، روبروی تامین اجتماعی خریداری شده )مع الواسطه( از مالک رسمی آقای حاجی برات حق بین. آقای اسداله عباسی فرزند قربان صادره از قاین به شماره ملی ۰۸۸92979۵9 در سه دانگ 
 مشاع از ششدانگ یک قطعه محوطه دارای ساختمان به مساحت ۱62 مترمربع در قسمتی از باقیمانده پالک ۱۱۴2 فرعی واقع در حاشیه بلوار سیمانشهر - روبروی تامین اجتماعی خریداری شده 

)مع الواسطه( از مالک رسمی آقای حاجی برات حق بین. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.

تاریخ انتشار نوبت اول: ۹۸/۱/۲۴       تاریخ انتشار نوبت دوم: ۹۸/۲/۹
علی صفایی فر- رئیس اداره ثبت اسناد  و امالک قاینات
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 PVC دکوراسیون داخلی ، سقف کاذب و دکوراتیو ، فروش ورق های

KNAUF و SIDING ، UPVC و
طراح و مجری: گروه مهندسی پارسیان سقف مرکز خانه های پیش ساخته

 www. parsiansaghf.COM

 UPVC سـازه های سبک بـا پوشش

تلفکس: ۰۵۶-۳۲۴۲۲۴۴۹
شماره تماس: ۰۹۱۵۳۶۱۷۶۱۱  - حاشیه فلکه جماران – باالتر از کاشی فرزاد
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پیاده روی آدینه به مناسبت روز پاسدار در بیرجند

صداوسیما-پاسداران سپاه انقالب اسالمی و خانواده هایشان و مردم بیرجند، به مناسبت روز پاسدار، صبح روز گذشته پیاده روی کردند. در این برنامه ورزشی حدود هزار نفر 
از پاسداران و نیروهای نظامی و خانواده هایشان و همچنین مردم بیرجند، مسیر 3 کیلومتری انتهای بلوار مدرس تا منطقه گردشگری بند دره را پیاده پیمودند.در پایان این 

با تبریک اعیاد شعبانیه از همشهریان عزیزی که به علت مراسم، به قید قرعه به تعدادی از شرکت کنندگان جوایزی اهدا شد. این برنامه ورزشی، بیست و پنجمین پیاده روی آدینه است که در بیرجند برگزار می شود. 
درگذشت و فوت عزیزان خود جلسات ترحیم برگزار می 
کنند تقاضا می شود هزینه های پذیرایی از مدعوین را به 
سیل زدگان اهدا کنند و واعظ جلسه هم اطالع رسانی 
کند. اولیای محترم مساجد، هیئت وسالن ها هم امکان 
اطالع رسانی عدم پذیرایی را به نفع سیل زدگان اطالع 

رسانی فرمایند )شادی روح همه رفتگان صلوات(
915...266
محترم  شهردار  خدمت  ایام  تبریک  و  باعرض سالم 
بیرجند احتراما پیرو درخواست قبلی از شهردار محترم  
جناب آقای جاوید تقاضا داریم به مسئوالن پارک ها و 
فضای سبز یا هرکسی که مسئول ایجاد و به روزرسانی 
نواقص وسایل بازی در بوستان ها می باشد دستور داده 
تا نسبت به تجهیز و تکمیل وسایل بازی در بوستان 
الهام واقع در خیابان شهید آوینی خیابان صدف، صدف 
6  قبل از آغاز تعطیالت تابستان 98 اقدام الزم انجام 

گیرد.  باتشکر
915...735
من یک خمیر دندان ایرانی به نام ... خریده ام. یکی 
از ده ها ترکیباتش، دی اکسید تیتانیوم که یک ماده 
سرطان زاست می باشد. سازمان غذا و دارو آیا نمی 
از داروخانه ها جمع  خواهد این نوع خمیر دندانها را 

آوری و معدوم نماید؟؟
910...170
سالم خدمت شهردار محترم و دلسوز بیرجند ما اهالی 
مطهری 15 و خیابان آیت ا... عارفی بارها برای هدایت 
آب های باران و سطحی پیام دادیم نامه نوشتیم اما توجه 
چندان نشد با این اخطار اداره هواشناسی درخصوص 

باران هفته جاری خدا به دادمان برسه
903...735
سالم بر آقای استاندار درود بر شما و دست مریزاد. از 
ندارد  سابقه  اغراق  بی  تاکنون  استان  تشکیل  ابتدای 
استانداری این همه پر تالش ، بابرنامه، مدبر و دلسوز 
که ساعت 2 نیمه شب در یک شهرستان محروم برای 
مردم با همکارانش تشکیل جلسه می دهد. خدا اجرتان 
بدهد از روزی که تشریف آورده اید و اولویت بندی برنامه 
های شما و توجه جنابعالی به زیر ساخت ها بدون هیاهو 
وتبلیغات با تالش شبانه روزی امید ما را به توسعه استان 
همکاران  مطمئنم  بدهد  اجرتان  اید.خدا  داده  افزایش 
دلسوز و بومی شما را یاری می دهند ولی شما را به 
خدا قسم اونایی رو که نمی تونن مثل شما و همپای 
شما بیان حذف کنید شاید ما هم با حضور پرنعمت شما 
مدیر توانمند شاهد پیشرفت بهتر استان عقب مانده خود 
باشیم مردم ما خوبند همکاران تان خوبند . ما قدر مدیران 
پرتالش قبل را هم که خدمت کردند می دانیم و اونایی 
که فرصت های تکرار ناشدنی ما را هم هدر دادن می 
شناسیم. قدردان و حامی شما هستیم . برای تان آرزوی 
سالمتی و توفیق داریم که مزه و طعم مدیریت و خدمت 

بی منت را به ما چشاندین.
ارسالی به تلگرام آوا

در  کنیم گزارشی  تقاضا می  آوا  روزنامه  از  با سالم 
مورد پل جدیدی که شهرداری احداث کرده و مسیر 
رودخانه را بند آورده است تهیه کنید. ستون های پل 
تمام مسیر رودخانه را گرفته است اگر باران شدید و 
سیل آسای بیست دقیقه ای مثل شیراز بیاید آن مسیر 
امکان خروج آب را ندارد و با توجه به شیب به سمت 
مصلی و سه راه اسدی شهر زیر آب می رود. هنوز که 

افتتاح نشده چاره اندیشی کنید
ارسالی به تلگرام آوا

پاسخ  در  بودید شهرداری  نوشته  روزنامه خودتان  در 
به اعتراض بازاریان در طرح جدید خیابان جمهوری 
اسالمی گفته ما به نظرات و پیشنهادات احترام می 
گذاریم ولی فردای آن روز باز شروع کردند وپیاده روها 
رو با حذف پارکینگ بازسازی کردن. شهردار محترم 
حداقل به قول خود و حرفش احترام بگذارد و جای 
بعد  کنند  تامین  پارکینگ  نزدیک  همان  در  دیگری 
پارکینگ های اونجا را حذف کنند. ما مخالف زیبا سازی 
نیستیم شهرداری برای هر واحد صنفی پول پارکینگ 
گرفته حداقل هر واحد که حق یک پارکینگ دارد سایر 
شهروندان هم که شهرداری وظیفه دارد پارکینگ انها 

را که برای خرید مراجعه می کنند تامین کند. 
ارسالی به تلگرام آوا

آیا سیل اخیر برای مردم و مسئوالن هشداری نبود که 
اجازه ندهند در مسیرهای پرخطر احداث بنا کنند چرا 
مسکن و شهرسازی مصرانه می خواهد در روی گسل 
های پادگان ساخت و ساز کند.کی می خواهند عبرت 
بگیرند.منافع مردم در فروش زمین ها و ارسال پولش 
به تهران است یا ایجاد یک فضای عمومی و تفریحی 
برای همه مردم است. ما واقعا از شورای شهر و فرماندار 
به عنوان نمایندگان مردم و دولت می خواهیم در طرح 
اراضی پادگان تجدید نظر کنند. آیندگان در مورد شما 
قضاوت خواهند کرد اجازه ندهید با احداث ساختمان 
های چند طبقه آنهم در مرکز شهر که اصال گنجایش 
بار ترافیک این همه وسیله نقلیه را ندارد بیش از 70 
هزار نفر را اسکان دهند. به مردم رحم کنید حاال که 
پادگان رفته است حداقل این فضای عمومی در اختیار 

شهرداری قرار گیرد.
ارسالی به تلگرام آوا

کمک  که  بازاریان  و  اصناف  ویژه  به  مردم  همه  از 
عنوان  به  واقعا  نمودند  زدگان  به سیل  شایانی  های 
یک همشهری تشکر می کنم چرا که این مهربانی 
و انسانیت مردم است  و قابل ستایش. شاید که فردا ما 

هم دچار این حوادث غیر مترقبه باشیم
ارسالی به تلگرام آوا

بینی  پیش  باید  و مخصوصا شهرداری  بحران  ستاد 
های الزم را درخصوص رفع مشکالت سالهای قبل 
که آب در معابر شهری جمع می شد بنمایند با توجه 
به هشدارهای خودشان و هواشناسی و شدت بارانها 
چنانچه باز هم در بارندگی های پیش بینی شده حداقل 
شهروندان دچار مشکالت قبلی شوند هیچ عذر و بهانه 
ای پذیرفته نخواهد بود چرا که ایمن سازی زیرساخت 
های شهری اهمیت بسیاری دارد که صد البته خدمات 
و زحمات شهرداری در زیباسازی هم هیچگاه از ذهن 

مردم نخواهد رفت
ارسالی به تلگرام آوا

همه اقشار استان برای کمک پای کار آمدند
امین جم - »همه بسیج شدیم تا کاری کنیم. اینجا خانه ها 
تا سقف زیر آب بودو حاال در بعضی مناطق بیش از یک متر 
گل و الی مانده است. از همه کشور آمده اند و با اینکه شدت 
خسارات باالست، همدلی خوبی را شاهد هستیم. همه باید برای 
حل مشکالت دست به دست هم دهیم. واقعیت آن است تصور 
ما از سیل در مقابل آنچه در واقعیت رخ داده ، فقط یک شوخی 
است!« اینها سخنان یکی از نیروهای امدادی حاضر در مناطق 
سیل زده  است که خودجوش با دوستانش برای خدمت از شرقی 
ترین نقطه  ، به غربی ترین نقطه کشور  رفته اند.سیل اخیر 
جدای از همه سوگواری ها و خسارات خود ، موجی از همدلی را 
درکشور ایجاد کرد. پدیده ای که سال ها بود شاید به این حجم 
و وسعت شاهد آن نبودیم. به معنای واقعی کلمه ، همه پای کار 
آمدند تا قدمی بردارند. در این میان مردم خراسان جنوبی هم در 
حد توان خود تالش های بسیاری انجام دادند که در این گزارش 
به بخشی از این خدمات خالصانه و متواضعانه مردمان این خطه 

کویری می پردازیم .

 در مساجد  وقایع را توضیح دادیم 
و کمک های بسیار خوبی  شد

سعیدی از بازنشستگان خدوم کشور و فعال در موکب های 
هالل  داوطلب  عضو  که  او  است  ما  مخاطب  اولین  اربعین 
احمر استان نیز هست ، از چند ماه پیش در تالش برای راه 
اندازی سازمانی مردم نهاد در زمینه کمک های مردمی در 
در  دهد:  می  توضیح  باره  این  در  وی   است.  بحران  مواقع 
اشرف  نجف  در  بنده   ، داد  رخ  کرمانشاه  زلزله  که  سال 96 
همان  از  شد.  حس  نیز  آنجا  در  حتی  زلزله  موج  و  بودم 
 ، وقایع  و  اخبار  شنیدن  و  ایران  به  برگشت  از  پس  و  زمان 
 ، بحران  مواقع  در  چرا  که  گرفت  شکل  ذهنم  در  ایده  این 
گروه مردمی جدای از نهادهای موجود، کمکی در ساماندهی  
اوضاع نکنند؟ وی ادامه داد: بررسی ها منجر به این شد که 
و  نهاد  مردم  سازمانی  ایجاد  به  تصمیم  دوستان  مشورت  با 
داشتن یک جایگاه حقوقی برای سهولت در امر خدمت رسانی 
اندازی این  گرفتیم. سعیدی می افزاید: اقدامات را برای راه 
آن هستیم که  انجام  پیگیری جدی  در حال  و  انجام  سمن 
خوشبختانه کار به خوبی پیش می رود. وی با اشاره به سیل 
 اخیر در کشور، می افزاید: از همان ابتدا که خبر را شنیدیم ، 
سفرها و برنامه های خود را لغو کردیم و تالش کردیم تا هر 

آنچه از دست مان ساخته است را انجام دهیم.
 وی ادامه داد: با اعالم عمومی و توضیح ابعاد  گوناگون حادثه ، 
در زمینه جمع آوری کمک ها تالش کردیم و حتی در این  
باره با تعداد زیادی از مساجد شهر هماهنگ کردیم تا دوستان 
هالل احمر برای ارائه توضیحات حضور پیدا کنند که واقعا هم 

مساعدت های زیادی انجام شد.

موکب هاظرفیتی است که می توانند 
در  بحران کمک زیادی کنند

را نشان دادند و  افزاید: واقعا مردم نوع دوستی خود  وی می 
هرکجا مراجعه کردیم ، دغدغه مندی از ما کمتر نبوده و همه  
عالقه به کمک رسانی دارند. ما نیز سعی کردیم هرچه در توان 

داریم انجام دهیم.
وی با بیان اینکه در ایام اربعین،  خراسان جنوبی 40 موکب دارد 
 که حدود 2000 نفر درگیر مستقیم این امر هستند، ادامه داد :
این موکب ها برای هر بحرانی آماده هستند و به علت سیار بودن 
می توانند کمک بزرگی باشند. این نیروی بسیار خوبی است که 

می تواند نقش بسیار مهمی را در موقعیت سخت ایفا کند.

عزم جدی برای شروع به کار
 » جمعیت امداد مردمی ناجی « 

سعیدی با بیان اینکه حادثه امسال زنگ خطری بود تا هشیار 
شویم و خود را آماده کنیم، تصریح می کند: باید حلقه های 
مردمی را به حاکمیت وصل کنیم و یک اتاق فکر قوی و مردمی 
با اشاره  در مواقع بحران ، سایر ارگان ها را کمک کند. وی 
 به اینکه برای شروع به کار سمن عزم جدی داریم و معتقدیم 
می توانیم کارهای بزرگی انجام دهیم، می گوید: بنا داریم حلقه 

واسط و هماهنگ کننده ای باشیم و تعامل و همکاری را به حد 
اعال برسانیم. وی ابراز امیدواری می کند »جمعیت امداد مردمی 
ناجی« ، بتواند در برهه های حساس و بحران ها کمک حال 
مردم باشد و با توجه به ظرفیت ها و ارتباطات موجود ، امید 

های زیادی نیز داریم.

کانون هنرمندان استان هم پیش قدم شد

کانون هنرمندان استان نیز در همراهی با مردم مناطق سیل زده ، 
در اقدامی شایسته برای جمع آوری کمک های مردمی فراخوان 
داده است که در همین زمینه با رئیس کانون هنرمندان استان 
 گفتگو کردیم. رفیعی با بیان اینکه برخود الزم دیدیم برای یاری این 
هموطنان کاری کنیم و با توجه به اینکه با طیف وسیعی از جامعه 

و فرهیختگان مرتبط هستیم ، خواستیم جلب نظر کرده و شروع 
به اطالع رسانی برای جمع آوری کمک ها کردیم. این هنرمند 
هم استانی با اشاره به اینکه برای اطالع رسانی اطالعیه هایی 
چاپ و منتشر شد ، ادامه  می دهد: قرار  شد کمک های دوستان 
در کانون هنرمندان جمع آوری و سپس سازماندهی شده و به 

دست ذی نفعان برسد. 

ابتدا در فضای مجازی درخواست کمک کردم

هاشم صالحی ، از جوانان هم استانی است که چند روز قبل 
راهی غرب کشور شده و با تیمی چند نفره مشغول امداد رسانی 
است. این جوان انقالبی و فعال در جبهه فرهنگی انقالب، با بیان 
اینکه به واسطه دوستان و همکاران در نقاط مختلف کشور، از 
اعالم نیاز استان های غربی کشور مطلع شدم ، می گوید: تصمیم 
گرفتم کاری برای مردم سیل زده انجام دهم و البته هیچ پشتوانه 
ای هم نداشتم. وی می افزاید: ابتدا مطلبی مبنی بر درخواست 
کمک در اینستاگرام بارگذاری کردم و با اینکه انتظار نداشتم ، 

 واکنش های بسیار خوبی دریافت کردم. صالحی ادامه می دهد : 
ابتدا قرار بر دریافت کمک نبود و فقط می خواستم ایستگاه 
صلواتی برپا کنم و ... که گفتند اینگونه کارها نیاز نیست و بیشتر 

حضور نیروی امدادی و ارسال برخی کاالها  الزم است.

کمیته امداد همراهی خوبی داشت ؛ 
حجم کمک ها غیرقابل انتظار بود

وی با بیان اینکه ظرف دو روز ، 15 نفر در قالب 3 ماشین قرار 
بود به منطقه رفته و مبلغ 8 میلیون نیز کمک نقدی جمع آوری 
کردیم، می  افزاید: یکی که ماشین سنگین داشت از سرایان   
کند.  یاری  را  ما  کرد،  امادگی  اعالم  ها   ارسال کمک  برای 
خوشبختانه در این بین با جناب رفیعی معاون توسعه مشارکت 

های مردمی کمیته امداد استان آشنا شدیم که ظرف یک روز در 
اقدامی جهادی کمک های کمیته امداد را از تمام شهرستان ها 
در بیرجند جمع و با ماشین سنگین مذکور راهی پل دختر شدیم.

تمامی وسایل خانه غیرقابل استفاده شده بود

صالحی با بیان اینکه با توجه به تجربیاتی که از دوستان شنیده بودیم 
، به سرعت محموله را به کمیته امداد در منطقه دادیم و از توزیع 
فردی خودداری کردیم، عنوان می کند: ما در بدو ورود به پل دختربه 
محله سازمانی ها رفتیم که به نوعی  بیشترین  اسیب را دیده بود  
پس سعی کردیم هدفمند کار کنیم و طبق تحقیقات، برنامه ریزی 
کردیم. با کمک همراهان خود، به سراغ یکی از خانه های این محله 
رفتیم که صاحب خانه پیرزنی با فرزند معلول خود بود و سعی داشت 

گل و الی زیادی که داخل خانه را گرفته بود خارج کند.

پیرزن می گفت خانه ام را رها کنم، کجا بروم؟
صالحی با بیان اینکه خانه این پیرزن کامال مملو از گل و الی  و 

تمامی وسایل غیر قابل استفاده بود، اظهار کرد : وقتی از او سوال 
کردیم چرا از اینجا نمی روی ،  گفت کجا بروم؛ با وضعی که 
دارم بهتر از اینجا نمی شود و نمی توانم در این سن وام بگیرم 
یا داخل چادر و سوله و ... زندگی کنم. پس باید همین خانه را 
درست کنم. شما کمک کنید گل و الی را خارج کنیم ، بعد من 

آب می گیرم و دیوارها را می شویم و ... .

حضور کسانی که واقعا دغدغه مند
 هستند مفید خواهد بود

وی با اشاره به اینکه وضع بسیار سختی در این مناطق حاکم است 
، می گوید: به نظر بنده حضور نیروهای جهادی و امدادی فقط 
زمانی خوب است که واقعا فرد تمام مشکالت را پذیرفته و دغدغه 

حضور داشته باشد. ضمن اینکه کمک های نقدی و غیرنقدی و 
تبلیغات برای جمع آوری آن نیز از اهمیت بسیار زیادی برخوردار 
است.وی تصریح کرد : اگر کسی واقعا عالقه مند به همراهی است 
، ما آماده بستر سازی و آماده کردن محل اسکان هستیم اما تقاضا 
داریم یک دستگاه خودرو برای رفت و آمد و وسایل الزم برای 
کمک در این اوضاع را داشته باشند و در این حالت حضورشان 

بسیار مطلوب و مفید خواهد بود.

دغدغه داشتم که باید کاری کنم

ابوالفضل رمضانی دیگر جوان هم استانی که تقریبا جزو اولین 
نیروهای خودجوش امدادی در مناطق سیل زده  است.  با بیان 
اینکه از همان روزهای اول عید که خبر سیل را شنیدم ، دغدغه پیدا 
 کردم که باید کاری کنم و برای کمک به مناطق سیب زده بروم ، 
فروردین  یازدهم  باالخره  کاری،  شرایط  خاطر  به  گوید:  می 
 قسمت شد به همراه تیمی از دوستان هم دانشگاهی در تهران ، 
به مناطق سیل زده برویم. رمضانی می افزاید: از بیرجند به سمت 

تهران حرکت کردم و از آنجا به همراه تیمی که حدودا 50 ، 60 
نفر بودند، راهی آق قال شدیم. قصد داشتیم مستندی هم از 
وضع منطقه تهیه کنیم و ابعاد گوناگون آن را به تصویر بکشیم.

ارتفاع آب تا دو متر رسیده بود

 ادامه می دهدپس از ورود به آق قال ، راهی منطقه ای به نام »کل 
آباد« شدیم که به نسبت حجم خسارات و سیل در آنجا بیشتر از 
نقاط دیگر بود ، در زمان سیل در این منطقه تا دومتر آب جاری 
شده بود و حتی زمانی که ما در آنجا بودیم سیل در خیابان ها با 

ارتفاع بیش از یک متر جریان داشت.
 وی با اشاره به وضع خاص و سخت منطقه پس از سیل ، می گوید : 
برای مدیریت بهتر ، ابتدا تقسیم وظایف انجام و قرار بر این شد ابتدا 
افراد نیازمند شناسایی و سپس تحویل اقالم در خانه انجام شود تا مواد 

غذایی به دست نیازمندان برسد و بی نظمی رخ ندهد.

آب حتی پس از چندین روز هم در خیابان ها 
جریان داشت و رفت و آمد سخت بود

رمضانی با اشاره به اینکه جریان سیل به سرعتی بود که نمی 
شد حتی با پارو زدن قایق رفت و آمد داشت، ادامه می دهد: در 
روزهای اولیه درخواست قایق کردیم که با کمک سپاه تهیه 
اول کم  به نسبت روزهای  اینکه سطح آب  بیان  با  شد. وی 
شده بود، اما هنوز جریان داشت و کاهش نیز چشمگیر نبود، 
می افزاید: آب آلودگی های زیادی داشت که این مورد خصوصا 
برای بانوان مشکالتی همراه خود می آورد و اهمیت مسائل 
به  اشاره  با  را دوچندان می کرد.وی   ... بهداشتی و پزشک و 
 اینکه تیم ما قرار است به مناطق غرب کشور نیز برود ، ادامه داد: 
هموطنان ما در مناطق سیل زده نیازمند کمک هستند و امیدوارم 
مردم همان طور که تاکنون کمک کرده اند ، تالش خود را برای 

امدادرسانی ادامه دهند.

57 پایگاه در استان در حال
 جمع آوری کمک های مردمی هستند

معاون داوطلبان جمعیت هالل احمر استان نیز با بیان اینکه 
تاکنون چند محموله کمک برای مناطق سیل زده در گلستان 
و لرستان و ...ارسال شده است، گفت: کمک های هالل احمر 
شامل مواد غذایی ، البسه ، چادر ، پتو و ... است. احمد بخشی با 
اشاره به اینکه مردم همیشه پای کار بوده و کمک های مردمی 
قابل توجه است، گفت: 51 صندوق در 27 پایگاه استان درحال 
جمع آوری کمک های مردمی هستند. وی اظهار کرد : طبق 
آخرین آمار تاکنون بیش از 140 میلیون تومان کمک نقدی 
توسط مردم  جمع آوری و کمک های غیرنقدی نیز به ارزش 60 

میلیون تومان توسط مردم اهدا شده است.

راه های واریز وجوه نقدی مردم 

معاون داوطلبان جمعیت هالل احمر  با بیان اینکه درخواست 
داریم مردم کمک های غیرنقدی خود برای کمک از اجناس 
استفاده نکرده و نو را انتخاب کنند ، ادامه داد: مردم می توانند 
تمامی   99999 حساب  شماره  به  را  خود  مالی  های  کمک 
و  کنند  واریز  است  احمر  جمعیت هالل  نام  به  که  ها  بانک 
و  ملت  بانک   6104337999999996 کارت  شماره  به  یا 
5894631850259730 بانک رفاه  انتقال دهند. همچنین مردم 
از طریق شماره گیری کد دستوری #112*780* نیز می توانند 

کمک های خود را واریز کنند.
** عزیزانی که طی این گزارش مختصر با آنان صحبت شد  
فقط بخشی از همراهان و دغدغه مندان هم استانی بودند و 
بسیاری دیگر از هم استانی ها نیز خدمات شایسته ای انجام داده 
اند که در این گزارش فرصت مصاحبه با آنان نشد. در نهایت 
نیز باید گفت مردم خراسان جنوبی همچون گذشته ، بار دیگر 
نوع دوستی و عشق به میهن و هموطنان خود را ثابت کرده و 
نشان دادند هرچه در توان شان باشد بی منت در اختیار قرار می 
دهند. این گزارش به پاس قدردانی از کمک های این عزیزان و 
همچنین اطالع از حجم نیاز مناطق سیل زده است که همچنان 

نیازمند یاری مردم هستند.

حی
صال

س :
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کمک های مردم خراسان جنوبی به مناطق سیل زده؛

ملی  شناسه  و   638 ثبت  شماره  به  خاص(  )سهامی  فالح  مرغداری  و  کشاورزی  دامپروری  مجتمع  شرکت  تغییرات  آگهی 
10360021833 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1396/02/30 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 -آقای علی اکبر فالحی به 
شماره ملی 6529720294 به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم پری عطایی به شماره ملی 5239576645 به سمت نایب رئیس 
هیئت مدیره و خانم فهیمه فالحی به شماره ملی 0651854520 به سمت منشی هیئت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب گردید . 
2 - آقای فرامرز فالحی به شماره ملی 0651922607 به عنوان مدیر عامل شرکت برای مدت 2 سال انتخاب گردید و کلیه اسناد 
و اوراق بهادار و بانکی و تعهدآور و قراردادها ، چک ها ، سفته ها و بروات با امضای آقای فرامرز فالحی )مدیرعامل( و آقای علی اکبر 
فالحی )رئیس هیئت مدیره( و در غیاب آقای علی اکبر فالحی )رئیس هیئت مدیره( ، با امضای خانم پری عطائی )نایب رئیس هیئت 
مدیره( و مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر اوراق و نامه ها با امضای آقای فرامرز فالحی )مدیرعامل( و مهر شرکت معتبر می باشد. 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )430474(

آگهی تغییرات شرکت بازرگانی خاوران پردیس بیرجند )سهامی 
خاص( به شماره ثبت 5537 و شناسه ملی 14006721680 به 
استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ 

1397/12/13 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 
1 - آقای حسن لشکری به کد ملی 5639593393 و آقای 
سعید لشکری به شماره ملی 3621770828 و آقای سامان 
لشکری به شمار ملی 3610179201 به عنوان اعضای اصلی 
انتخاب گردیدند. 2 - خانم  برای مدت دو سال  هیت مدیره 
شیرین فرحی به شماره ملی 0490549748 به عنوان بازرس 
اصلی و خانم سمیرا اردونی با کد ملی 3610387491 به عنوان 
بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند . 
3 - روزنامه کثیراالنتشار آوای خراسان جنوبی جهت درج آگهی 

های شرکت انتخاب گردید. 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند 
)430476(

آگهی تغییرات شرکت مجتمع دامپروری کشاورزی و مرغداری فالح )سهامی خاص( به شماره ثبت 638 و شناسه ملی 10360021833 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1396/02/30 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - پس از گزارش بازرس صورت های 
مالی منتهی به 1395/12/29 مورد تصویب قرار گرفت . 2 -آقای علی اکبر فالحی با شماره ملی 6529720294 و خانم پری عطایی 
با شماره ملی 5239576645 و خانم فهیمه فالحی با شماره ملی 0651854520 به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو 
سال انتخاب گردیدند. 4- آقای ایمان نقدی با شماره ملی 0651878993 به عنوان بازرس اصلی و آقای ابراهیم نقدی با شماره ملی 
0653178646 به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. 5- روزنامه آوای خراسان جنوبی جهت درج آگهی های 

شرکت انتخاب گردید . 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )430475(

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 139760308001006371 - 1397/12/27 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 بال معارض متقاضی آقای غالمرضا 
غالمی فرزند رمضان به شماره شناسنامه 101 صادره از بیرجند و شماره ملی 0650571045 نسبت به ششدانگ یک باب منزل به 
مساحت 200/60 متر مربع قسمتی از پالک 4537 فرعی از یک فرعی از 1402- اصلی بخش 2 بیرجند از محل مالکیت خانم فاطمه 
شکروئی 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: ۱3۹۸/۱/۲4           تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱3۹۸/۲/۹
علی فضلی - رئیس ثبت اسناد و امالک بیرجند

آگهی ابالغ اجراییه پرونده کالسه ۹۷۰۰۳۳۵ اجرای ثبت قاین

بدینوسیله به آقایان و خانمها: فاطمه غضنفری نام پدر صمد شماره ملی و شناسنامه 0880099119 به نشانی زیرکوه - محمد 
غضنفری نام پدر: صمد شماره ملی 6529712925 شماره شناسنامه 306 به نشانی  زیرکوه - صغری غضنفری نام پدر محمد 

شماره ملی 6529851968 شماره شناسنامه 2 به نشانی زیرکوه - ستار غضنفری نام پدر: صمد شماره ملی و شناسنامه 6520002429 به نشانی 
زیرکوه - کبری غضنفری نام پدر صمد شماره ملی 6529983821 شماره شناسنامه 107 به نشانی زیرکوه - عبدالسالم غضنفری نام پدر صمد 
شماره ملی 6529717978 شماره شناسنامه 30 به نشانی زیزکوه ابالغ می گردد که بانک ملت به استناد قرارداد بانکی شماره 818639341649 
- 96/4/24 جهت وصول مبلغ 192/000/000 ریال تا تاریخ 97/5/14 به انضمام خسارت تاخیر متعلقه  و از تاریخ مذکور تا روز تسویه کامل بدهی 
طبق مقررات علیه شما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرایی به کالسه 9700335 در این اداره تشکیل شده و طبق گزارش مامور امکان ابالغ واقعی 
در آدرس به اظهار شما میسر نبوده، لذا بنا به تقاضای بستانکار طبق ماده 18 آیین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در یکی از روزنامه های 
کثیر االنتشار محلی آگهی می شود و چنانچه ظرف مدت 10 روز از تاریخ انتشار این آگهی که روز ابالغ محسوب می گردد نسبت به پرداخت بدهی 

صورت خود اقدام ننمایید، عملیات اجرایی جریان خواهد یافت. تاریخ انتشار: 98/1/24        علی صفایی فر - رئیس ثبت اسناد و امالک قاینات
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موفقیت و انرژی

شاعران خراسان جنوبی

یادداشت کردن ایده و فکر

هر ایده ای که به ذهن تان می رسد یادداشت کنید. هرگز 
خانه را بدون قلم و کاغذ ترک نکنید. معموال بهترین 
ایده ها در نامناسب ترین وضع به ذهن خطور می کنند؛ 
یادداشت شان کنید. فکر نکنید به یادتان خواهد ماند؛ 
نمی ماند! ضمنا یادداشت کردن ایده و فکر به ذهن تان 
اجازه می دهد ذخیره اش کند و ایده های بیشتر و بهتری 
ارائه دهد. سعی کنید هر روز یک مهارت جدید یا یک 
مطلب تازه یاد بگیرید. یک مهارت در روز یعنی ۳۶۵ 
مهارت جدید در سال. حاال تصور کنید اگر همین امروز 
شروع کنید، یک سال بعد چطور خواهید بود؟ دست کم 
یک بار در ماه، تفریح کنید و کاری هیجان انگیز، مفرح 
و بی شائبه انجام دهید که به شما احساس شادابی و 

سرزندگی بدهد؛ خوش بگذرانید و تفریح کنید.

نهمین گردهمایی ساالنه  شاعران خراسان جنوبی
شعر خوانی در کانون هنرمندان 

امروز: زهرا پردل

شکسته مي روم امشب خدا نگهدارت         
خدا کند که نرنجد دل سپیدارت  

مرا که پنجره یک آرزوي مبهم بود      
ولي تو پنجره باشد تمام دیوارت

مرا ببخش اگر بوي زخم چرکینم 
و ضّجـه هاي کبودم نموده آزارت   

صداي گریه ي بیگاه من نمي شکند
دگرسکوت پر از انبساط افکارت

در این دقایق آخر چه خوب مي شد باز 
دوباره زنده شوم با صداي گیتارت  

چه انتظار کشیدم که تو بیایي باز
براي بدرقـــه ام با لباس گلدارت

 و دلخوشم بکني با دروغ مصلحتیت ...
به اینکه باز بیایم براي دیدارت !

ولي چه سود که خوابت عجیب سنگین بود
صـداي خاطره هایم نکرد بیدارت

اگرچه روزه گرفتي غزل نمي نوشي
بماند این غزل من براي افطارت

شکسته مي روم و خاطرات سبزت را
به دوش می کشم امشب، خدانگهدارت

یک ورزش عالی 
برای مبتالیان به آرتروز زانو

پیاده روی و قدم زدن یکی از ورزش های فوق العاده برای 
آرتروز زانو است. البته اگر داخل استخر ورزش کنید، فشار 
روی زانو کمتر شده و از قدم زدن روی زمیِن خشک 

برایتان بهتر خواهد بود. برای تسکین درد زانو توصیه 
می شود که قبل از انجام تمرین ، از پک ضد درد یا کمپرس 
سرد استفاده کنید. این کار با افزایش جریان خون، ناراحتی 
و درد ناشی از آرتروز را کاهش داده و تمرین را برایتان 
آسان تر خواهد کرد. احساس درد و ناراحتِی جزئی، بخشی 

از تمرین بوده و کاماًل عادی است.        

چند دلیل برای
 آن که پیازخور شوید

پیاز ادرار آوری قوی است و خام و پخته آن هر دو این 
اثر را دارند. برای رفع دردهای عصبی شربت پیاز بهترین 
دارو است شربت پیاز به این صورت تهیه می شود : 100 

گرم پیاز خام را با 400 گرم آب مخلوط کرده و بپزید تا 
له شود سپس 400 گرم قند روی آن بریزید و بگذارید 
که جوش بزند تا قند حل شود سپس آن را صاف کنید 
و در یخچال قرار دهید . پیاز دارای انسولین گیاهی است 
و استفاده از آن قند خون را پایین می آورد. بیماران مبتال 

به مرض قند باید حتما هر روزه از آن استفاده کنند.

کمبود روی و کم کاری تیروئید 
روند سفید شدن مو را سریع تر می کند

در روند سفید شدن موی سر افراد شاهد مرگ سلول های 
رنگدانه هستیم، اگر انسان قادر به جلوگیری از مرگ 
سلول ها بود، از مرگ سلول های مهم تری مانند قلب، 

مغز و ریه جلوگیری می کرد. اینکه خواهان برگرداندن 
رنگ مو هستیم، اشتباه است. سلول های رنگدانه ساز 
مو، مانند باقی سلول ها یک ساعت بیولوژیک دارند که با 
مرور زمان عمرشان به پایان می رسد، البته  کمبود  روی، 
ید و کم کاری تیروئید، روند از دست دادن رنگدانه ها  را 

سریع تر می کند. 

خاصیت شگفت  انگیز گلم کلم
 برای سالمتی و کاهش وزن

گل کلم حاوی فیبر باالست و از همین رو به سالمتی 
عمومی بدن کمک می کند. در هر پیمانه گل کلم ۳ 
گرم فیبر وجود دارد که یعنی 10 درصد نیاز روزانه  بدن. 

فیبر منبع تغذیه  باکتری های مفید روده است از این رو  
به کاهش التهاب و تقویت سالمت گوارشی کمک 
می کند. مصرف فیبر کافی همچنین در پیشگیری از 
بیماری های گوارشی مانند یبوست، بیماری مربوط به 
روده،  کاهش وزن بدن و بیماری التهابی روده مؤثر 

است.

چای سیاه  
تنظیم کننده قند خون

ترکیبات موجود در چای سیاه به تنظیم قند خون کمک 
می کند، مقاومت در برابر انسولین را افزایش می دهد 
و زندگی را برای افراد مبتال به دیابت آسان تر می کند. 

استفاده از چای سیاه، یکی از موثرترین راهکارها برای 
از بین بردن بوی بد پاست. اسید تانیک موجود در چای 
سیاه غلیظ، باکتری ها را از بین برده و منافذ را مسدود 
می کند و در نتیجه، پا کمتر عرق می کند. چای سیاه 
حاوی ترکیبی به نام تانین است که جلوی خونریزی 

زخم ها و بریدگی های باز را می گیرد.

گلپر ایرانی دارای ترکیبات آنتی اکسیدانی مختلف نظیر فوماروکومارین ها و فالونوئیدها هست که نقش حفاظتی 
آن ها علیه پر اکسیداسیون لیپیدها در بدن بررسی و ثابت  شده است. ترکیبی به نام آنتول که در گلپر یافت می شود 
در برخی از مطالعات بالینی به عنوان درمان طبیعی سرطان شناخته شده است و می تواند تولید سلول های سرطان 
سینه را کاهش دهد. یافته های حاصل از پژوهش های علمی نشان داده  که به  طورکلی عصاره هیدروالکلی 
برگ گیاه گلپر دارای یک اثر کاهندگی در شدت و مدت زمان تشنج بوده و مراحل تشنج را تحت کنترل قرار 
می دهد. در مورد مکانیسم احتمالی اثر عصاره هیدروالکلی برگ گیاه گلپر در جلوگیری از بروز تشنج، بحث 
تعدیل جریان های یونی به خصوص یون های سدیم، کلسیم و کلر در غشای نورون های پس سیناپسی در مسیر 

انتقال دهنده های عصبی مرتبط، مطرح شده است.

قند و شکر سرشار از کالری بیهوده و عاری از مواد مغذی اند. بر خالف تصور اکثر مردم برای کسب انرژی بیشتر بدن، 
می توان مواد غذایی سالم تر را جایگزین مواد شیرین تشکیل شده از قند نمود. قند را کامل از برنامه غذایی خود حذف 
نکنید زیرا در تهیه اغلب مواد غذایی به کار رفته اند بلکه با حذف تدریجی قندهای خالص رژیم غذایی خود را به مرور 
 اصالح کنید. برچسب مواد غذایی را با دقت مطالعه کرده تا از میزان مجموع قند به کار رفته در محصول آگاهی یابید.
به منابع پنهان قند در مواد غذایی توجه کنید: سس گوجه فرنگی، سس ساالد، نان، ماست میوه ای، سوپ های کنسرو 
شده، کمپوت ها، قهوه های فوری، میوه خشک، غالت صبحانه، نوشابه های گازدار، آب میوه های صنعتی، انواع 
دسرهای آماده، بسیاری از چای های آماده مثل چای سرد و ... حاوی مقادیر زیادی قند هستند که باید مصرف این مواد 

را به حداقل رساند.  مرکز اطالع رسانی مدیریت غذا - معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی

توصیه هایی برای  کاهش مصرف قندگل پر، گلی پر از خاصیت

کار در خانه برای کسانی که دور کاری می کنند مانند مادران 
کارآفرین، بدون در نظر گرفتن چالش هایش، می تواند فرد را 
منزوی کند و احساسات نامناسبی را در آن ها پرورش دهد. از 
حواس پرتی های همیشگی در طول روز گرفته تا ماندن در خانه 
برای چندین روز متوالی! بنابراین کار کردن در خانه هم سختی های 
خودش را دارد. وقتی در یک اداره کار می کنید، زمانی برای ناهار، 
استراحت یا رفتن به اتاق تشریفات برای جشن تولد همکارتان در 
اختیارتان قرار می گیرد و شما می توانید پشت میز کارتان نباشید. 
دلیل مشخصی برای بازدهی باالی کسانی که در خانه کار می کنند 
وجود دارد؛ مثل زمان استراحت کمتر. از غذا خوردن در حال کار 

با رایانه شخصی گرفته تا نشستن پشت میز به مدت 10 ساعت 
متوالی! که این موارد می تواند خیلی زود شخص را از پا در بیاورد. 
پیشنهاد ما این است که تقویم و برنامه کاری تان را در طول روز 
دور از میز کارتان نگه دارید تا بتوانید کمی استراحت کنید و انرژی 
بگیرید. با دسترسی آسان به ایمیل و سایر اپلیکیشن ها در طول 
شبانه روز، حد و مرز ها به راحتی کم رنگ می شوند. برنامه ریزی 
کنید و زمانی را بدون هیچ وسیله الکترونیکی سپری کنید. شاید 
آخر هفته ها و شاید چند روزی در سال وقت خوبی برای آن باشد 
که دائما به اینترنت متصل نباشد. پیاده شدن از قطار ایمیل ها و 
شبکه های اجتماعی، می تواند واقعا به استراحت و تمرکز شما در 

مواقع الزم، کمک کند. یک تغییر در منظره هرچند کوتاه مدت، 
می تواند تاثیر زیادی بر فعالیت فکری و بازدهی ذهن داشته باشد. 
در نظر گرفتن زمانی برای بیرون رفتن و یک پیاده روی سریع در 
محله می تواند برای شما بسیار مفید واقع شود. همچنین می توانید 
در حیاط یا هر جای دیگر بنشینید و کمی ویتامین D جذب کنید.

حتی گاهی بودن در هوای سرد یا برفی هم مفید است، چون 
تماس با هوای سرد می تواند کمک کند تا جرقه های جدیدی در 
ذهن تان زده شود، مشکلی رفع شود یا ایده جدیدی به فکرتان 
خطور کند؛ بنابراین فضای خارج از خانه می تواند روی بازدهی شما 

برای کار در خانه کامال موثر باشد.

کار در خانه؛ با آسودگی خاطر و بازدهی باال

آیه روز

و کسانی از اهل کتاب را که با ]مشرکان[ همپشتی کرده بودند از دژهایشان به زیر آورد و در دلهایشان هراس 
افکند گروهی را می  کشتید و گروهی را اسیر می کردید. )سوره احزاب/ آیه ۲۶(

سخن روز

 موفقیت، کم و بیش در دسترس همه هست، اما دامنه توفیق در زندگانی شخص، بدون توان رهبری 
محدود است. )جان ماکسول(
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جدول ۴۳۲۲                        

عمومي  پرسي  همه   -1 افقي: 
دختر   -  ۲ ایراني  غیر    -
پوسیده  هخامنشي-   کوروش 
توله سگ  -  پسران عرب ۳ - 
آذر  کردن-   گوش  شکاري-  
4 - نام قدیم شهر یزد - دست 
مالیدن - تصدیق روسي -  لوچ 
۵- آخر و پایان - جاي روشنایي 
سوره   -۶ عرب  نفي  حرف   -
بانوان - نمونک - زبان کوچک 
7 - واحد نظامي - نوعي پارچه 
از   -8 الهي  نشانه   - ضخیم  
شهرهاي زنجان - رژلب - لطمه 
و صدمه 9- کلمه ای است جهت 
صمغ   - بدکاران   - تحضیض 
آمده-   بازار  به  تازه  میوه   -10
براي  زمین  آمادگي   - آهني  آدم 
زراعت 11-   عدد نخست - باقي 
از   -1۲ امالء  درس   - گذاشتن 
 - شمردن   - هندوستان  بنادر 
ملک و سلطان- شعله آتش 1۳-   
حمام تک نفري - آشفتگي و بي 
فریاد  داور مسابقه 14-   تابي - 
بلند-  پهلو و کنار - سفره ماهي 
1۵-   نوعي راه رفتن اسب - از 

شهرهاي سیستان و  بلوچستان

مجاني  و  مفت   -1 عمودي: 
-  از آثار معروف گالبدره اي ۲- 
جوانمردي - تخته هدف تیراندازي 
- موش بزرگ صحرایي ۳ - زمان 
فعالیت - سرزده و بي  خبر - جنب 
و پهلو 4  توقفگاه کشتي در کنار 
واحد    - مربع  متر  صد   - دریا 
توان  لخت و برهنه ۵- رمق آخر 
- پناهگاه - حق الشرب ۶ - قاره 
آفتاب  طلوع  محل   - پرجمعیت 
-  فریاد و غوغاي مردم 7 - سرو 
کوهي-  تیر بي پیکان-  بخشیدن 
مغولي  قوم  یافته-   امتداد   -8

گوشت  حالل  وحشي  پرنده   -
پیشواي   - صحرایي  کبوتر   -  9
زرتشتي  - رنگ آسمان 10-  کلمه 
خراب کن - مرطوب - اثري از نیما 
یوشیج 11-  دادگري - تکیه کردن 
- آش 1۲-  حرف تردید -  عقب 
و پشت سر - انبار کشتي  پایتخت 
ایران 1۳ -  ابر سفید   - محل 
تولد و موطن - قالي 14-  مجمع 
شمالي  آمریکاي  میان  الجزایري 
و جنوبي-  از رنگهاي ترکیبي - 
دشمن موش 1۵-  غریبه و گمنام  

- ماه  تابستان 

جدول کلمات

1234567891۰1112131415
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1۰
11
12
13
14
15

1234567891۰1112131415
یزابرهشینیبزیر1
دامادوکوکیمسا2
کلسمخسانیگراب3
واایهمنخدوع4
کلاورلاسمهله5
یلیرایراکورا6
لیلیتوبیجرگنس7
وتوسلنرتفابشک8
مرلولسنروتیاو9
تایمیکهلیپنی1۰
رهاتسورالودی11
شاکهتدهدهرل12
منرتمایرتباوت13
اینکارفانازرا14
رهشیداهتنیرالک15

32435686 - 09365237014-09157063220 - خسروی

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

ی
مین

ض
د ت

رص
1 د

۰۰ ) 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.  

۰915   ۰56   21۰۰ 

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

۰9۰21632273

یک حلقه الستیک نکسن و رینگ 
سایز 16 در بلوار پیامبر اعظم )ص( 
مفقود گردیده، از یابنده تقاضا می 
شود با شماره 05632237842 
تماس و مژدگانی دریافت نماید.

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

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

صد در صد تضمینی 
جابجایی ساید بای ساید 

جهیزیه و مبلمان
اتوبار قاصدک/ ۰9157563875- سعدی

نقاشی ساختمـان کـارنگ
مجری انواع طرح و رنگ های روز   ۰9156655۰54 - مهدی برگی

به یک ام دی اف کار ماهر 
و یک شاگرد ساده نیازمندیم.

  09155626909
32230600

به تعدادی نیروی خانم و آقا 
نیازمندیم.

آدرس: طالقانی 15- مجتمع 
عسل - طبقه سوم 

3 -A واحد 

به تعدادی نیسان جهت کار 
به صورت روزانه نیازمندینم.

09219062341

  غـذا آمـاده 
بــرادران خزیمــه

قورمه سبزی شنبه 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  
3155۰

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

                                   
فروشگاه بزرگ ارزان سرا

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

آدرس: روبروی انقالب 10
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خسارت بارش های بهاری به 1700 کیلومتر از راه ها

صداوسیما- سیالب و بارش های بهاری به هزار و 700 کیلومتر از راه های خراسان جنوبی خسارت وارد کرد.معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گفت: در اثر 
بارندگی ها از آغاز امسال به هزار و 700 کیلومتر راه اصلی، فرعی و روستایی و  970 ابنیه فنی خسارت وارد شده است. جالل زاده مقدار خسارت وارده به راه ها را  48 میلیارد تومان اعالم 
کرد. وی افزود: از ابتدای بارش ها اکیپ های راهداری در قالب 534 راهدار با 246 دستگاه ماشین آالت با حضور در محورهای استان، کار امدادرسانی و بازگشایی محورها را انجام دادند.

خبر ویژه

“خطبه های آدینه”

اقدام آمریکا علیه سپاه نشانه
 استیصال استکبار جهانی است

امام جمعه موقت بیرجند گفت: اقدام آمریکا علیه 
 سپاه پاسداران نشانه استیصال استکبار جهانی است. 
حجت االسالم مختاری با اشاره به اینکه ما با پیروان 
هیچ مکتب و مذهبی سر جنگ نداریم، ادامه داد: باور 
ما بر این است که مذهب اسالم و شیعه با استدالل 
و گفتمان عقالنی باید ترویج شود و با دیگران روابط 

دوستانه داشته باشیم.
ترس و واهمه آمریکا از اقدامات 

انقالبی سپاه پاسداران است
سربازی- امام جمعه فردوس با اشاره به تروریستی 
خواندن سپاه پاسداران توسط آمریکا گفت: سپاه نهادی 
است که در دامن انقالب تربیت شده و از ابتدای شکل 
گیری حامی محرومان بوده و اقدامات انقالبی این نهاد 
مقدس و کمک در شکست داعش موجب عصبانیت 
آمریکا شده است. حجت االسالم بابایی تاکید کرد: 
مدیریت هشت سال دفاع مقدس در کنار ارتش، تامین 
امنیت پروازها و شخصیت ها، مشارکت در پروژه های 
مهم و حیاتی برای کشور فقط گوشه ای از خدمات سپاه 
پاسداران است و مردم قدرشناس خادمان خود هستند. 
وی با اشاره به در پیش بودن روز برات از مردم خواست 
هزینه این روز برای اموات خود را برای کمک به سیل 

زدگان اختصاص دهند.

با  کشور  شرق  شمال  در  افغانستان  *سرکنسول 
استاندار خراسان جنوبی دیدار کرد.

طرح   32 گفت:  نهبندان  کشاورزی  جهاد  *مدیر 
میلیون  و 93  میلیارد  پرداخت 37  با  شتر  پرورش 
ریال تسهیالت روستایی و عشایری سال 97 در این 

شهرستان اجرا شد.
* استاندار خراسان جنوبی گفت: اولین واحد بسته 
شهرستان  روستایی  راهبردی  محصوالت  بندی 
حال  در  روستایی  تعاون  و  مردم  کمک  با  زیرکوه 

تکمیل است و ما نیز به این طرح کمک می کنیم.
آستان قدس  نمایندگی  دفتر  و  *مدیرحوزه علمیه 
رضوی در استان از فعالیت قرارگاه خدمت رسانی شهید 

حجت االسالم تقی پور در استان لرستان خبر داد.
*همزمان با هفته هنر انقالب اسالمی نمایشگاه 
فاخر  آثار  معرفی  با  آبی«  دقایق  آن  »و  پوستر 
جمعی از هنرمندان و نمایشگاه کتاب دفاع مقدس 
و انقالب اسالمی در محل برگزاری نماز عبادی 

سیاسی جمعه بیرجند گشایش یافت.
*رئیس بیمارستان رازی بیرجند گفت: یک خیر مبلغ 
500 میلیون تومان برای راه اندازی مرکز بازتوانی 

قلب در بیمارستان رازی بیرجند کمک کرد.

رودخانه های عباس بیک و زین آباد
 در طبس مسیرهای سیالبی است

ایرنا - سرپرست فرمانداری ویژه طبس با اشاره به 
پیش بینی بارش رگباری باران در هفته جاری گفت: دو 
رودخانه عباس بیک و رودخانه زین آباد طبس مسیرهای 
سیالبی است که از باالدست روستای خرو به سمت 
شهر می آید. خلیلی بیان کرد: احتمال خسارت یا تهدید 
سیل برای تعدادی از خانه هایی که در حاشیه رودخانه 
عباس بیک ساخت و سازهایی داشتند، وجود دارد.وی 
گفت: درخواست ما این است که ساکنان این مناطق 
هشدارهای جوی را جدی بگیرند چون این مناطق 
مستعد حادثه هستند و اگر سکونتی در آن منازل است 
یا محله های دامداری در آنجا وجود دارد، مدیریت کنند. 
وی بیان کرد: تمام دستگاه های اجرایی عضو مدیریت 
بحران همه تالش خود را به کار خواهند گرفت و 
تمهیدات الزم را انجام خواهند داد تا ان شاءا... بتوانیم این 

بارندگی که پیش بینی شده را مدیریت کنیم.

راهپیمایی مردم خراسان جنوبی
در حمایت از سپاه 

اقامه  از  با سراسر کشور پس  مردم استان همزمان 
نمازجمعه در حمایت از سپاه پاسداران انقالب اسالمی با 
شرکت در راهپیمایی، وحدت و همدلی خود را بار دیگر 
به نمایش گذاشتند. به گزارش ایرنا ، مردم بیرجند با 
حضور یکپارچه و پرشور، اقدام نابخردانه و مضحک 
رئیس جمهور آمریکا را در تروریستی خواندن سپاه 
پاسداران انقالب اسالمی را به شدت محکوم کردند. 
راهپیمایی حمایت از سپاه پاسداران انقالب اسالمی از 
مصالی المهدی )عج( میعادگاه نمازجمعه بیرجند به 

سمت پارک جنگلی برگزار شد.

ارسال محموله 12 تنی نان سرایان
 به مناطق سیل زده

شهرستان  نان  تنی   12 محموله  صداوسیما- 
سرایان به مناطق سیل زده کشور ارسال شد. این 
محموله شامل 60 هزار قرص نان محلی به وزن 
12 تن است که به همت بانوان شهرهای سرایان، 
آیسک و سه قلعه و روستاهای بغداده، عمرویی، 
بسطاق، زنگویی، دوحصاران و مصعبی پخت شده 
است.اصغر حسن پور، مسئول ستاد عتبات عالیات 
مردمی  های  کمک  گفت:  سرایان  شهرستان 
شهروندان  همچنین  دارد.  ادامه  زدگان  سیل  به 
آیسک سرایان  ، 5000 قرص نان پخت شده و 
سایر کمک ها را برای ارسال به مناطق سیل زده 

کشور بسته بندی کردند.

اخبار کوتاه

تشکیل 327 پرونده تعزیراتی در 
بازرسی های طرح نظارتی نوروزی

 
معدن   ، صنعت  سازمان  بازرسی  معاون  حسینی- 
از 14 هزار و 687  انجام بیش  از  و تجارت استان 
بازرسی در طرح نظارتی ویژه نوروز 98 خبر داد و 
گفت: در این بازدیدها، 327 پرونده به ارزش یک 
میلیارد و 535 میلیون ریال تشکیل و به تعزیرات 
حکومتی ارسال شد. تهوری در گفتگو با آوا، با بیان 
این که هر ساله با نزدیک شدن به روزهای پایانی 
انجام شده است،  بازار،  سال، طرح ویژه نظارت بر 
اضافه کرد: امسال به دلیل نوسانات قیمتی، بر اساس 
ابالغ سازمان حمایت از حقوق مصرف کننده، طرح از 
یک ماه جلوتر یعنی 97/11/1 شروع و تا 98/1/15 
از واحدهای  بازرسی ها  به گفته وی  ادامه داشت. 
 صنفی و غیر صنفی در دو شیفت صبح و بعدازظهر
روی کاالهای هدف از جمله مواد پروتئینی ، میوه 
و تره بار، مواد لبنی، خشکبار، آجیل و شیرینی انجام 
گرفت. تهوری خاطرنشان کرد: در این طرح ، بیش 
از 153 گشت مشترک با دستگاه ها انجام شد که 
این  از  بسیاری  در  وی  معاون  و  استان  دادستان 
بازدیدها همراه ما بودند. خوانندگان ارجمند می توانند 
 نظرات خویش را درباره این ستون به حساب کاربری

 avasardabir@ در تلگرام ارسال فرمایند.(

اولین سالگرد شهادت مرتضی بصیری پور، اولین شهید مدافع 
حرم خراسان جنوبی روز پنجشنبه در هیئت ابوالفضلی بیرجند 
برگزار شد.به گزارش صداوسیما، این مراسم با شکوه با حضور 
نماینده ولی فقیه در استان، استاندار، فرماندهان نظامی و امنیتی 
و اقشار مردم برگزار شد. مسئول دفتر نماینده ولی فقیه در 
هوافضای سپاه در این مراسم گفت: اگر رشادت ها و جانفشانی 
شهدای مدافع حرم در سوریه نبود، امروز باید با تهدیدات داعش 

در داخل مرزهای خودمان مقابله می کردیم.
حجت االسالم رضایی به اقتدار امروز ایران در منطقه اشاره 
کرد و افزود: این اقتدار را مرهون شهدایی هستیم که برای 
دفاع از اسالم و امنیت کشور جان شان را فدا کردند. وی با 
اشاره به حضور ایران در سوریه برای کمک به نابودی داعش 
گفت: حضورمان در سوریه به درخواست این کشور بوده و این 
وظیفه شرعی و اسالمی است که در شرایط بحرانی، به یاری 
برادران دینی مان بشتابیم. وی افزود: سوریه در دوران 8 سال 
دفاع مقدس، تنها کشور عربی بود که تمام قد از ما حمایت کرد 

و االن که نیاز به حمایت های ما دارد، وظیفه داشتیم از مردم و 
دولت این کشور در برابر تهدید داعش دفاع کنیم.

حجت االسالم و المسلمین رضایی گفت: خدا را شاکریم که 
خون شهدای مدافع حرم پایمال نشد و امروز شاهد نابودی گروه 
های تکفیری و داعش در عراق و سوریه هستیم. وی حمایت از 
سوریه در مقابله داعش را برای ایجاد امنیت ایران مهم دانست و 
افزود: سوریه و عراق بهانه استکبار و حامیانش بود تا این کشورها 

را فتح کنند و به ایران برسند.

گرامیداشت سالگرد اولین شهید
 مدافع حرم برگزار شد

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی با بیان اینکه اقدام آمریکا در 
تروریست خواندن سپاه خالف موازین بین المللی است گفت: 
این سخنان و توطئه ها به خاطر شکست داعش در منطقه است.
به گزارش تسنیم، آیت ا... عبادی در دیدار اعضای شورای تبیین 
مواضع بسیج دانشجویی اظهار کرد: اقدام آمریکا در تروریست 
خواندن سپاه پاسداران به عنوان بخشی از نیروهای مسلح کشور 
خالف موازین بین المللی است. وی با بیان اینکه امروزه نه تنها 
بلکه جهان بشریت به فرهنگ  ایران و کشورهای اسالمی 
لیبرالی معترض است گفت: دخالت غیر قانونی آمریکا در 50 
سال گذشته هم وجود داشت و ایجاد مسلک های دروغین چون 
وهابیت، فحشا، منکرات، مواد مخدر و سلطه بر کشورهای 
ضعیف از جمله نتایج فرهنگ لیبرال دموکراسی در جهان امروز 
است. نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی گفت: تحقق اهداف و 
آرمان های انقالب بسته به رفع بسیاری از موانع درونی و بیرونی 
است و همه تشکیالت هستی بر اساس یک سری از مؤلفه ها 

شکل گرفته تا به هدف نهایی خود برسد.

۱۱۹ حلقه صالحین در دانشگاه ها و مراکز 
آموزش عالی خراسان جنوبی فعال است

رئیس بسیج دانشجویی هم با بیان اینکه حلقه های صالحین در 
بسیج دانشجویی برای کادرسازی اهداف بیانیه دوم انقالب گام 
برمی دارد گفت: 119 حلقه شجره طیبه صالحین در دانشگاه ها و 
مراکز آموزش عالی خراسان جنوبی فعال است. وی گفت: بیشتر 
روحانیت اساتید دانشگاه هستند و در این حلقه های صالحین 
برای کادرسازی در راستای تحقق جامعه اسالمی گام برمی دارند.

اقدام آمریکا در تروریست خواندن سپاه 
خالف موازین بین المللی است

آمادگی   برای مقابله با خسارت های احتمالی سامانه بارشی جدید

آمفی تئاتر گلبانگ بیرجند بازگشایی شد

استاندار خراسان جنوبی از آمادگی همه دستگاه ها 
به ویژه دستگاه های عملیاتی و امدادی برای مقابله 
با خسارت های احتمالی سامانه بارشی جدید خبر 
داد. به گزارش تسنیم، محمدصادق معتمدیان در 
جلسه شورای هماهنگی مدیریت بحران با قدردانی 
از تالش های همه دستگاه ها به ویژه دستگاه های 
مقابله  برای  آمادگی کامل  از  امدادی،  و  عملیاتی 
با هر گونه خسارت احتمالی در پی بارندگی های 
روزهای آینده خبر داد. وی با ابراز اینکه “باید برای 
بحران ها برنامه ریزی دقیق انجام شود و خود را 
در  گفت:  کنیم”،  آماده  شرایط  سخت ترین  برای 
این مواقع باید همه دستگاه ها آمادگی داشته باشند 
تا حتی در صورت اختالل در سیستم های ارتباطی 
به بهترین نحو عمل کنند. استاندار با اشاره به اینکه 
از ظهر روز گذشته دستگاه های امدادی و عملیاتی، 

در  دهیاران  و  شهرداران  بخشداران،  فرمانداران، 
ماشین آالت  تمام  باید  گفت:  هستند،  آماده باش 
اختیار  در  بحران  مواقع  در  اجرایی  دستگاه های 
ارتش و سپاه و  توان  از  و  باشد  بحران  مدیریت 
بخش خصوصی هم استفاده شود. معتمدیان بیان 
کرد: با توجه به ورود سامانه بارشی به استان، از 
تمامی  فروردین   28 چهارشنبه  تا   23 جمعه 
بخشداران،  فرمانداران،  امدادی،  دستگاه های 
اجرایی  دستگاه های  نیز  و  شهرداران  دهیاران، 
ذی ربط باید در حالت آماده باش کامل قرار داشته 
باشند. وی ضمن تأکید بر موضوع اطالع رسانی و 
ارائه پیام های هشداردهنده به مردم گفت: متولیان 
امر در حوزه های امدادی باید اطالعیه هایی را در 
حوزه های هشداری و اطالع رسانی آماده و از طریق 
رسانه ملی و سایر رسانه های در اختیار آنها را به 

سمع و نظر مردم عزیز برسانند. 
اشاره  با  جلسه  این  در  هم  هواشناسی  مدیرکل 

به ورود سامانه بارشی جدید به خراسان جنوبی از 
ظهر امروز تا صبح چهارشنبه گفت: اوج فعالیت این 
سامانه بارشی در روزهای یکشنبه و دوشنبه خواهد 

بود. خندان رو، میانگین بارندگی های استان را 105 
میلی متر اعالم کرد و گفت: این بارندگی ها نسبت به 

بلندمدت 10 درصد افزایش دارد.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری خراسان جنوبی 
نیز از آمادگی 302 تیم امدادی و عملیاتی در این 

در  خوشبختانه  گفت:  میرجلیلی  خبرداد.  مدت 
بارندگی های گذشته هم با آمادگی  که وجود داشت 

کمترین خسارت را داشتیم.
در این جلسه مدیرکل صدا و سیما نیز گفت: از 
ابتدای امسال تا 15 فروردین بیش از 997 دقیقه 
برنامه با رویکرد آموزشی و اطالع رسانی در رادیو، 
337 دقیقه در سیما، 70 دقیقه در بخش خبر و 885 
پست هم در فضای مجازی با این موضوع منتشر 
شده است. مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری هم 
از ذخیره سازی 32 میلیون مترمکعب در بارندگی های 
اخیر در 2 هزار و 300 سازه آبخیزداری استان خبر 
داد. نصرآبادی گفت: هم اکنون با همکاری آستان 
قدس رضوی و قرارگاه شهید ناصری اقدامات خوبی 
برای ساخت وسازهای آبخیزداری در مناطق محروم 

استان در حال انجام است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان جنوبی 
گفت: آمفی تئاتر گلبانگ بیرجند بعد از بهسازی و 

تکمیل تجهیزات به بهره برداری رسید.
حاشیه  در  نبی زاده  ناصر  تسنیم،  گزارش  به   
آمفی  اظهار کرد:  تئاتر گلبانگ  آمفی  بازگشایی 
تکمیل  و  بهسازی  از  بعد  بیرجند  گلبانگ  تئاتر 
گفت:  وی  رسید.  بهره برداری  به  تجهیزات 
بهسازی آمفی تئاتر گلبانگ از اواخر سال 96 با 
اعتباری بالغ بر 150 میلیون تومان توسط اداره 

با همت  کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان و 
ارشاد  و  فرهنگ  شد.مدیرکل  آغاز  فنی  دفتر 
اسالمی افزود: این بهسازی شامل تعویض کامل 
صندلی ها،  روکش  پوش،  کف  پوش ها،  دیوار 
پرده ها،  تعویض  نمایش،  سن  سطح  گسترش 
در  گریم،  اتاق های  ایجاد  سالن،  نورپردازی 
خروج اضطراری و بهسازی ورودی اتاق فرمان 

و ورودی سالن بوده است.
نبی زاده با بیان اینکه نصب سیستم اعالم حریق 

و ایجاد رمپ و باالبر معلوالن از دیگر اقداماتی 
بوده که صورت پذیرفته است، تصریح کرد: ظرفیت 

آمفی تئاتر گلبانگ نیز 130 نفر است. 
وی ادامه داد: در استان چهار پالتو در شهرهای 
خانه  پالتوی  و همچنین  نهبندان  قاین،  طبس، 
فرهنگ بیرجند در حال ساخت است که ساخت 
می رسد. اتمام  به  امسال  قاین  و  پالتوی طبس 
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی خاطرنشان کرد: 
هفت سینما در شهرهای بیرجند، قاین، فردوس، 

نبی زاده  دارد.  وجود  سرایان  و  نهبندان  طبس، 
با بیان اینکه بهسازی سینما فردوسی در دستور 
با  انجام مذاکرات و  با  کار قرار دارد، اظهار کرد: 
ورود بخش خصوصی پردیس سینمایی در بیرجند 
راه اندازی خواهد شد. وی افزود: سینمای سیار در 
اختیار انجمن سینمای جوان قرار می گیرد که سال 
گذشته با پیمانکاران رایزنی شده تا در شهرهای  
فاقد سینما با حضور سینمای سیار فیلم های روز 
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دفاع تمام قد نماینده روسیه
 در سازمان ملل از ایران

»واسیلی نبنزیا«، نماینده دائم روسیه در سازمان ملل  
گفت: »آمریکا از تهدید های ایران حرف می زند، ولی 
تهدید هایی را که ایران با آن ها مواجهه  است، فراموش 
می کند. این تهدید ها امروز آشکار و سریع است، این 
تهدیدها صراحتا اعالم می شود. آیا فکر می کنید که 
نباید ایران این تهدیدها را جدی بگیرد؟«.وی افزود: 
»متأسفانه، گام ها و اقدامات اخیر واشنگتن، از جمله 
خروج از برنامه جامع اقدام مشترک )توافق 1 + 5( و 
اعالم تحریم های گسترده ]علیه ایران[ تنها خطرات 

افزایش تنش را بیشتر می کند«.

غرضی: مردم ما را حالل کنند

 سیدمحمد غرضی وضع مدیریتی را پس از گذشت 
حدود چهل سال همچنان ایستا ارزیابی کرد و گفت: 
این را بدانید که هرچه پل و جاده و پروژه عمرانی دنبال 
کرده ایم، خیرش به مردم نرسیده است. مردم باید ما را 
حالل کنند. این سبک مدیریت به هیچ جایی نمی رسد!

توصیه سعید جلیلی به ترامپ

سعید جلیلی گفت: توصیه من به ترامپ این است 
در  امورخارجه  وزارت  التماس  یادداشت های  که 
را  از طریق سفارت سوئیس  اشغال عراق  جریان 

برای او بیاورند تا بخواند.

سعودی ها متحدی
 مهم علیه ایران هستند

در  جمهوری خواه  اکثریت  رهبر  مک کانل«،  »میچ 
مجلس سنای آمریکا گفت: »در تالش هستیم بهترین 
روش را برای پاسخ دادن به قتل جمال خاشقچی پیدا 
کنیم. یقیناً آنچه اتفاق افتاد بسیار زننده و غیرقابل قبول 
بود. از طرف دیگر، عربستان سعودی جزو مهم ترین 
متحدان ما علیه ایرانی ها است. بنابراین یافتن مناسب 

ترین پاسخ دشوار است.«

نامه اعتراضی ظریف به سازمان 
ملل درباره اقدام آمریکا علیه سپاه

 وزیر امور خارجه کشور در نامه ای به دبیرکل سازمان 
ملل و شورای امنیت، نسبت به تصمیم اخیر واشنگتن 
علیه سپاه پاسداران اعتراض کرد. محمدجواد ظریف 
هشدار داد: آمریکایی ها و چند دولت دست نشانده آنها 
تمامی مسئولیت عواقب خطرناک این ماجراجویی را 

برعهده خواهند داشت.

اعالم موضع ایران 
در قبال تحوالت سودان

 سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به سوالی در 
خصوص موضع ایران در قبال تحوالت سودان گفت: 
سیاست اصولی جمهوری اسالمی ایران عدم مداخله 
در امور داخلی دیگر کشورهاست؛ تحوالت روزهای 

اخیر سودان مسئله داخلی این کشور است.

دست ما در مقابل
 آمریکایی ها بسته نیست

گفت:  مجلس  نماینده  پورابراهیمی  محمدرضا 
آمریکایی ها سه اقدام اساسی تحریم تجاری از جمله 
خرید و فروش نفت، تحریم مراودات بانکی و تحریم 
خدماتی یعنی حمل و نقل را انجام دادند و مقدمات آن 
را از سال ۹۶ طراحی کرده بودند، البته دست ما در 
مقابل آمریکایی ها بسته نیست، میزان واکنش ما در 

برابر تحریم ها بسته به توانایی درونی ماست.

تداوم تعلل دولت فرانسه 
در  عملیاتی سازی اینستکس

هرچند فرانسه که میزبان کانال مالی جدید اروپا با 
ایران است اعالم کرده در تالش است تا این ساز و 
کار هرچه سریع تر و در انطباق با قوانین بین المللی، 
عملیاتی شود اما تاریخی برای عملیاتی سازی آن 

اعالم نکرده است.

امیر پوردستان: از سال ۲۰۰۱ تا 
۲۰۱۴ گویا با آمریکا هم مرز بودیم

امیرپوردستان رئیس مرکز مطالعات راهبردی ارتش 
گفت: ما از سال ۲۰۰1 تا ۲۰1۴ به خاطر حضور تمام 
عیار آمریکا در منطقه گویا هم مرز با آن ها بودیم، ولی 
پس از آن که دیدند قادر به انجام هیچ غلطی در قبال 
ایران اسالمی نیستند با فضاحت منطقه را ترک کرده 
و به جای خود گروه های تروریستی همانند داعش را 
برای انجام جنگ های نیابتی در عراق و سوریه درست 
کردند و هم اکنون هم در حال حمایت از آنها هستند. 

مدافعان برجام برای دولت
 آینده طراحی دارند

الباب  فتح  بازشدن  احتمال  درباره  کرم  ا...  حسین 
در  روانچی  تخت  حضور  با  نیویورک  در  مذاکرات 
سازمان ملل اظهار کرد: نگاه برجامی همچنان در 
دولت و جریان اصالح طلب مدافع دارد، آنها برای 
تا شعار اصلی  زمینه سازی می کنند  بعدی  دولت 
برجامی خودشان را در آن دوران بدهند. آنها تالش 
های دوره کنونی را کافی نمی دانند و می خواهند 

برای دوره آینده و جلب توجه مردم بسترسازی کنند.

رای الیوم: عربستان چاره ای جز 
ترمیم روابط با ایران ندارد

الیوم نوشت: زمانی که بغداد تاکید می کند در  رای 
مورد بسیاری از پرونده ها جانب بی طرفی را رعایت 
می کند و ریاض تالش می کند بر سیاست های عراق 
تاثیر بگذارد، به سختی بتوان گفت که عربستان این 
بازیگران اصلی در میدان عراق  از  تا  را دارد  امکان 
ترمیم  جز  ندارد  چاره ای  ریاض  رو،  این  از  باشد. 
یا  بخواهد  عربستان  که  چرا  ایران،  با  خود  روابط 
است. و عراق مستحکم  ایران  بین  رابطه  نخواهد، 

قیمت دالر در صرافی های بانکی

روز  بانکی،  به صرافی های  مرکزی  بانک  اعالم  با 
جمعه ۲۳ فروردین ۹۸ فعالیت ادامه داشته و قیمت 
دالر برای فروش 1۳۷۴۰ تومان تعیین شد. بر این 
اساس، قیمت خرید هر دالر آمریکا در صرافی های 
بانکی 1۳,۶۴۰ تومان و برای فروش 1۳,۷۴۰ تومان 
است. همچنین قیمت هر یورو برای خرید 15,۴۴۰ 

تومان و برای فروش 15,5۴۰ تومان است.

زمان فروش فوری محصوالت 
ایران خودرو در سال ۹۸

 مدیر بازاریابی و شبکه فروش شرکت ایران خودرو 
از آغاز طرح فروش فوری تنظیم بازار در سال ۹۸ از 
هفته جاری خبر داد. اهورا گلیاری ضمن بیان این 
خبر گفت: زمان دقیق اجرای شرایط فروش فوری، 
پیش از آغاز، اطالع رسانی خواهد شد و مشتریان 
می توانند از طریق سایت فروش اینترنتی به نشانی 
کنند. اقدام  نام  ثبت  به  نسبت   esale.ikco.ir

خبری مهم برای کارجویان

حق الزحمه ثبت نام و مشاوره شغلی از سوی دفتر 
هدایت نیروی کار و کاریابی های وزارت کار برای سال 
۹۸ ابالغ شد که بر اساس آن، هزینه ثبت نام و مشاوره 
شغلی در کاریابی های داخلی از ۲۰ هزار تومان در سال 
۹۷، برای سال جاری به ۲۷ هزار تومان افزایش یافت.

عالوه بر این، حق الزحمه ثبت نام و مشاوره شغلی در 
مناطق محروم برای سال جاری 1۸ هزار تومان اعالم 
شد که این میزان در سال گذشته، 1۴ هزار تومان بود.

طرح مجلس برای »رونق تولید«

مجلس  هیئت رئیسه  عضو  امیرآبادی فراهانی  احمد 
از  حمایت  برای  مجلس  جزئیات طرح  به  اشاره  با 
تولیدکنندگان، اظهار کرد: طبق این طرح، بانک ها 
موظف شده اند از محل منابعی که قبال برای آنها 
تعیین شده، نسبت به پرداخت تسهیالت ارزان قیمت 
در کوتاه ترین زمان و بدون تشریفات اداری معمول، 
اقدام کنند.براساس این طرح وظایفی نیز به عهده 
صندوق های مالی و اعتباری و بانک ها گذاشته شده 
و اقداماتی هم سازمان بورس و بانک ها می بایست 
است. نشده  این طرح هنوز کامل  اما  انجام دهند، 

مبادا سیل بهانه واردات برنج شود

جمیل علیزاده شایق دبیرانجمن برنج،  با تاکید بر اینکه 
مبادا این سیل بهانه ای شود برای اینکه زمزمه واردات 
به راه افتد، اظهار کرد: فعاًل به نظر نمی رسد که تولید 
برنج خسارت زیادی دیده باشد و تا پایان شهریورماه 
۹۸، کاهش تولید داشته باشیم؛ مگر اینکه در این 
شش ماه اتفاق جدیدی رخ دهد. وی افزود: بارندگی و 
سیالب های اخیر به خزانه های برنج در شمال کشور، 
مقدار کمی آسیب وارد کرده که آن هم قابل جبران 
است. اگر این سیل از اواسط اردیبهشت به بعد آمده 
بود، طبیعتاً زمین های اصلی برنج خسارت می دیدند 
ولی وقتی خزانه آسیب می بیند، چون سطح آن زیاد 

نیست، می توان دوباره آن را تجدید کرد.

طرح مجلس برای حذف دالر
 از معامالت خارجی

به نقل از تسنیم، جمعی از نمایندگان مجلس شورای 
از  دالر  حذف  به  منظور  را  طرحی  اخیراً  اسالمی 
معامالت بین المللی در مجلس تدوین کردند و در 
اختیار هیئت رئیسه قوه مقننه قرار دادند که اخیراً نیز 
این طرح از سوی هیئت رئیسه پارلمان اعالم وصول 
شد. در متن این طرح آمده است: این قانون شصت 
روز پس از تصویب الزم االجرا خواهد بود. هرگونه 
و  است  ممنوع  دالر  با  و خصوصی  دولتی  معامله 
دارندگان دالر تا تاریخ اجرای این قانون فرصت دارند 
دالر خود را به کاال و ریال یا سایر ارزها تبدیل کنند.

مجلس برای کاهش سود
 تسهیالت دست به کار شد

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: سود 
را  تولید  رشد  درصد، سرعت  بانکی 1۸  تسهیالت 
کاهش می دهد، بنابراین باید با برنامه ای مدون مانند 
سایر کشورها از تورم جلوگیری کرده و پس از ثابت 
کردن نرخ ارز حجم صادرات و واردات را کنترل و 
مشخص کرد. منصوری از تدوین طرحی برای کاهش 
سود تسهیالت و سپرده های بانکی خبر داد و تصریح 
کرد: در صورتی که نرخ سود بانکی کاهش پیدا کند 
انقالب عظیمی در تولید رخ می دهد.با طرح مذکور سود 
پول کاهش پیدا می کند، در نتیجه انگیزه مردم برای 
سرمایه گذاری در تولید و صنعت افزایش پیدا می کند.

پیش بینی قیمت موبایل در رمضان

گوشی  و  کارت  سیم  فروشندگان  انجمن  رئیس 
می گوید: چنانچه در ماه رمضان نرخ ارز به سمت 
نزولی حرکت کند قیمت موبایل ارزان خواهد شد اما 
عکس این موضوع هم وجود دارد. ممکن است با عدم 
مدیریت بانک مرکزی بازار ارز با برخی تنش ها مواجه 
شود که همین موضوع قیمت موبایل را گران می کند.

خبر خوش اقتصادی نوبخت

از  توییتی  در  بودجه  و  برنامه  سازمان  رئیس 
تخصیص و پرداخت ۳ هزار و ۷۳۷ میلیارد تومان 
به آموزش و پرورش، بخش بهداشت، دانشگاه ها 
و سایر دستگاه های اجرایی از محل تخصیص های 

لغو شده سال ۹۷ خبر داد.

 امام سجاد علیه  السالم فرمودند : 
ْزَق َو یُنِْسُئ فِی االََْجِل َو یَُحبُِّب اِلَی االَْْهِل َو یُْدِخُل الَْجنََّة  اَلَْقْوُل الَْحَسُن یُثِْری الْماَل َو یُنِْمی الرِّ

گفتار نیک، ثروت را زیاد و روزی را فراوان می  کند، مرگ را به تأخیر می  اندازد، انسان را در 
خانواده محبوب می  کند و به بهشت وارد می  نماید.  )خصال : ص 31۷، ح 100( 
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 به گزارش خبرآنالین، نمایشگاه داران این روزها، 
بیش از هر زمان دیگری با رکود و کسادی دست 
و پنجه نرم می کنند. برخی از فعاالن بازار می گویند 
از نیمه اسفند تا کنون هیچ معامله ای نکرده اند. 
بررسی ها نشان می دهد حجم اندک خرید و فروش 
تحت تاثیر طرح های فروش فوری خودروسازان به 
منظور تنظیم بازار اتفاق افتاد چرا که خودروسازان 
از اسفند ماه، با هدف کاهش قیمت خودرو طرح 
فروش فوری را به مرحله اجرا درآوردند. پیش از 
این نیز خودروسازان انبوهی خودرو را با هدف کوتاه 
کردن دست دالالن از بازار پیش فروش کرده بودند 
و انباشته شدن تقاضا در این حوزه اتفاقا خود به رشد 
قیمت ها در بازار دامن زده بود اما صدور مجوز فروش 
فوری ورق را برگرداند. حاال در شرایطی برخی قیمت 

پراید 111 را ۴۷ میلیون تومان اعالم می کنند که 
هنوز هیچ پرایدی به این قیمت  نفروخته اند.

این آینده هفته ریزش قیمت ها؟!
 بر این اساس هفته جاری را خیلی ها هفته ریزش 
قیمت ها در بازار خودرو می دانند چرا که از یک سو 
آغاز  ایران خودرو  نامی  ثبت  تحویل خودروهای 
می شود و از سوی دیگر سایپا تحویل فروش فوری 
خود را کلید خواهد زد. این اما همه ماجرا نیست، 
ایران خودرو اعالم کرده است برنامه فروش فوری 
خودرو در هفته جاری از سر گرفته خواهد شد تا بار 
دیگر این خودروساز با هدف مقابله با رشد قیمت ها 
وارد میدان شود. سال گذشته سال سختی برای 
اقتصاد ایران بود، خودروسازان هر چند از زیان های 

هزاران میلیاردی سخن می گویند اما در دامن زدن 
به نارضایتی افکار عمومی از صنعت خودرو نیز از 
میلیون  پراید 5۰  نکردند.  فروگذار  تالشی  هیچ 
تومانی چنان نارضایتی را در افکار عمومی ایجاد 
کرد که بسیاری از مصرف کنندگان این خودرو را 
حتی مناسب قیمت پیشین آن، یعنی محدوده ۲۰ تا 

۲5 میلیونی نیز نمی دانستند.

6۰ یا ۹۰ درصد ثبت نام کنندگان
 سرمایه داران بوده اند!

 با این حال، به رغم تمام نارضایتی ها، خودروسازان 
را گذراندند.سرمایه هایی که  پررونقی  بسیار  سال 
سرعت  به  بودند،  تبدیل  برای  محلی  دنبال  به 
پیش خرید  وارد حوزه  بازار خودرو و سپس  وارد 

بازار ۹۰  خودرو شدند تا جایی که برخی فعاالن 
کارشناسان  برخی  و  کنندگان  نام  ثبت  درصد 
نه  و  سرمایه گذار  را  ثبت نام کنندگان  درصد   ۶۰
مصرف کننده اعالم کردند. داغی بازار ثبت نام و 
پیش خرید خودرو خود عاملی بود برای نرسیدن 
گرمی  با  خودروسازان  که  چرا  اعتراض؛  صدای 
بازار، توانستند سرمایه های فراوانی را جذب نمایند 
و حاال، در سال جاری در موقعیتی تازه قصد دارند 
از انفجار قیمتی و فعالیت دالالن پیشگیری کنند. 
این در حالی است که برخی کارشناسان معتقدند 
اتفاقا بازار خودرو دیگر مجالی برای افزایش قیمت 
ندارد. فربد زاوه یک کارشناس اقتصادی در این 
است  وضعیتی  در  خودرو  بازار  گفت:  خصوص 
که دیگر توانی برای افزایش قیمت ندارد و وقتی 

قدرت خرید نباشد نمی توان انتظار انفجار قیمت را 
داشت. وی می گوید البته کاهش قیمت ها در این 
بازار چندان قابل تصور نیست اما منظور این است 
که دیگر افزایش جهشی در این بازار رخ نخواهد 
داد و شیوه عمل خودروسازان در تحویل خودروهای 
باشد. موثر  حوزه  این  در  تواند  می  ثبت نامی 

بازار خودرو در انتظار سقوط بزرگ

در  نظام  مصلحت  تشخیص  مجمع  عضو 
و   CFT و  پالرمو  الیحه  دو  خصوص 
کرد:  اظهار  تصویب  برای  بیرونی  فشارهای 
جمع  و  کند  اظهارنظر  می  تواند  کسی  هر 
نظام  باالی  ارکان  از  نیز  مجمع  اعضای 
در  دهند  تشخیص  می توانند  که  هستند 
قانون  یا  شرع  مغایر  امر  مصلحت،  هنگام 
تصریح  آقامحمدی  شود.  تصویب  اساسی 
برای  که  نکند  حاصل  یقین  تا  مجمع،  کرد: 
مصلحت بزرگ تر این مفسده را بپذیرد، قطعا 
نیز  قانع نخواهد شد. بحث های داخل مجمع 

کامال کارشناسی است. 

برخی استدالل ها صرفا 
سوار شدن بر موج احساسات است

در  نوشت:  یادداشتی  در  نیز  مهاجری  محمد 
روزهای اخیر برخی می گویند چون آمریکا سپاه 
عمال   FATF به  پیوستن  خوانده،  تروریست  را 
به  کمک  برای  انقالبی  نهاد  این  دست  بستن 
نهضت های انقالبی و آزادی بخش است و به 
همین دلیل باید از پیوستن به آن خودداری کرد. 
این شبه استدالل ، صرفا توسل به احساسات و 

اخیر  روزهای  در  که  است  جوی  بر  سوارشدن 
ایجاد شده و با توضیح زیر روشن می شود که 

کامال بی ربط است:
1- آمریکا و برخی متحدانش در منطقه و به ویژه 
اند که  رژیم صهیونیستی تالش بسیاری کرده 
ایران به FATF نپیوندد. این تالش ها حتی در 
آخرین نشست در پاریس هم به صورت گسترده 
اعمال شد اما نتیجه ای نداشت. طبیعی است که 
آمریکا و ارتجاع منطقه به دنبال منزوی کردن 

ایران باشند.
۲- اصوال آمریکا به عنوان یک ناقض همیشگی 
مقررات بین المللی، برای اعمال فشار و تحریم و 
... نیازی به FATF  ندارد. مگر در سال 1۳5۸ 
و سال های بعد از آن که آمریکایی ها ایران را 

تحریم کردند،FATF وجود داشت؟
نیست. آمریکا  اصال  ما  مسئله   FATF در   -۳

مسئله ما کشورهایی است که متحد یا شریک 
تجاری ما هستند. روسیه و چین و ترکیه و عراق 
وووFATF هستند  ، هم خودشان  و...  و هند 
اساس  بر  ایران  با  شان  مالی  مبادالت  هم   و 
بهانه کردن  بنابراین  FATF صورت می گیرد. 
آمریکا، فقط مشکالت تجاری- مالی کشورمان را 

افزایش می دهد.
۴- کمک سپاه پاسداران به نهضت های آزادی 
نهاد  این  آیا  گیرد؟  می  صورت  چگونه  بخش 
بخشی از جمهوری اسالمی ایران است یا جدا 
نمی  ایران  از  را مجزا  قطعا کسی سپاه  آن؟  از 
داند. پس کمک سپاه به دیگران، عمال کمک 
ایران است. تا کنون چنین کمک هایی صورت 
می گرفته و پس از این هم صورت خواهدگرفت.

نکته مهم اینکه برای چنین کمک هایی که قطعا 
داشته  وجود  درآمد  باید  دارد  استراتژیک  توجیه 
باشد تا هزینه کردنش مقدور باشد. کسب درآمد 
بدون FATF حتی از طریق کشورهای دوست 

آسان نیست.
5- مسئوالن بارها اعالم کرده اند در کنوانسیون 
برای  ما  ،کشور  المللی  بین  سازمان های  و  ها 
خود حق تحفظ قائل است و این روند در مورد

FAFT نیز صادق است.
۶- اینکه به خاطر حضور آمریکا در FATF از 
حقوق خود بگذریم مانند فردی است که مثال در 
تیم مقابلش، فردی را می بیند که با او اختالف 
دارد و به همین دلیل از بازی قهر می کند! این 
فرد چه سودی از قهرش می برد؟ عالوه بر این، 

آمریکا و حتی اسرائیل در برخی قراردادهای بین 
المللی حضور دارند و ایران نیز عضو آنهاست.

۷- آمریکا همه دنیا نیست. با اینکه یک ابرقدرت 
است اما نقاط ضعف بزرگی دارد و می توان از 
ضعف هایش بهره گرفت. حضور ایاالت متحده 
پررنگ  حضوری  بپذیریم  اگر  حتی   -FTF در 
است)که معلوم نیست چنین باشد( - نباید ما را 
به وحشت بیاندازد. گریز از مقابله با آمریکا، فرار از 
 FATF حریف است و کسانی که در مخالفت با
کشور را به گریز از آمریکا تشویق می کنند، قطعا 

نمی توانند در ردیف جربزه داران قرار گیرند.
فالن  که  شود  می  استناد  این  به  گاه   -  ۸
با   FATF طریق  از  است  گفته  آمریکایی 
استناد،  این  کنیم.  می  چنان  و  چنین  ایران 
مرعوب  برای  دشمن  است.  دار  خنده  واقعا 
و  متوسل می شود  ای  حیله  هر  به  ما  کردن 
این هم یکی از آنهاست. اصال FATF چنین 
آوردگاهی نیست. بر فرض هم که باشد، فرار 
از آن ضعف بزرگ و اعتراف به شکست است. 
اگر از دشمن بگریزیم او به دنبال مان می آید 
و در گوشه ای از ما خفت گیری می کند. فرار، 

عزت نیست، ذلت است.

آیا سرنوشت FATF مبهم تر از گذشته است؟

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

تبریک و تشکر 
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