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صفحه 2

دستور صریح استاندار  برای حل مشکالت روستائیان گرفتار در سیل

معتمدیان :  تا مشکالت مردم در مناطق سیل زده مرتفع نشود مدیران حق خروج از آنجا را ندارند
معاون عمرانی استاندار :  مدیران دستگاه ها مکلف به خدمت رسانی در کمترین زمان ممکن شدند
 امدادرسانی ۵۵0 نفر آسیب دیده / 300 هزار تومان به حساب  مددجویان سیل زده واریز می شود

تجربه موفق امداد رسانی
 به روستاهای سیل زده استان 

زمینه را برای روی کارآمدن 
دولت جوان فراهم کنید

رهبر معظم  انقالب: 

مردم تفاوتی میان اصالح طلب 
و اصولگرا قائل نیستند

عبد ا... ناصری :

تئوری تشدید تنش دولت با 
هدف رسیدن به مذاکره است

حسین ا... کرم :

مدیریت مسئوالنه 
مدیریت  میدانی

روحیه  کنار  در  انعطاف  و  پویایی 
مدیران  کلیدی  رموز  از  تالشگری، 
هر مجموعه و سازمانی است. مولفه 
هایی که تاثیرات بسزایی روی برون 
داد عملکرد دارند و به کارگیری آنها 
راهگشای بسیاری از مشکالت است.

در این چند ساله نیز تاثیرات مدیریت 
های فشل و ناکارآمد را در حوزه های 
لمس  تمام وجود  با  و  دیده  گوناگون 
کرده ایم! مدیریت هایی که نه فقط 
به  خود  بلکه  نیستند  نیاز  پاسخگوی 
آفرین  مشکل  مشکالت،  حل  جای 
... ادامه در صفحه 2 شده و چالش  

صفحه 5

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت ناگهانی

 زنده یاد افضل لطفی
 را به اطالع تمامی دوستان و همشهریان عزیز می رساند
 به همین مناسبت جلسه یادبودی امروز شنبه 98/3/4

  از ساعت ۲۱ الی ۲۲ در محل مسجد حضرت ابوالفضل )ع(
 واقع در خیابان پاسداران- خیابان ۲۲ بهمن 

برگزار می گردد. تشریف فرمایی شما سروران گرامی موجب آرامش 
روح آن عزیز سفر کرده و تسلی خاطر بازماندگان خواهد بود. 

خانواده های لطفی

جناب آقای حسن خسروی
انتصاب شایسته جناب عالی را به عنوان

 شهردار منطقه دو بیرجند 
که نشان از همت بلند، تعهد و مسئولیت پذیری شما می باشد صمیمانه تبریک 
 عرض نموده، در پرتو الطاف ایزد منان توفیق و سربلندی تان را خواستاریم.

جمعی از شهروندان

صاحبان محترم مشاغل )کسبه( و وسایط نقلیه عمومی:
 www.tax.gov.ir مهلت ارائه اظهارنامه الکترونیکی و پرداخت مالیات از طریق سامانه

حداکثر خرداد ماه سال جاری می باشد.

به دو نفر خانم جهت همکاری در پوشاک نیازمندیم.
32220655 - 09152695168

به تعدادی خیاط ماهر خانم یا آقا نیازمندیم.  ۳۲۳۰۴۰۸۸-۰۹۳۹۵۶۱۸۰۲۹

آگهـی استخـدام
گروه صنایع غذایی سولیکو در نظر دارد: به منظور تامین نیروی انسانی مورد نیاز

 جهت به کارگیری در سازمان لبنی کاله از افراد واجد شرایط دعوت به همکاری نماید.

تعدادمحل خدمتشرایط احرازعنوان شغل

فروشنده 
حضوری 

)بازاریاب(

 مقطع تحصیلی دیپلم/ کارشناسی- حداقل سابقه کاری 
: تجربه کاری ۰ - ۲ سال در زمینه مشابه

 یا حوزه های مرتبط با فروش - حداکثر سن ۳۵- مرد

۶بیرجند

فروشنده تلفنی 
)بازاریاب تلفنی(

مقطع تحصیلی : دیپلم / کارشناسی - حداقل سابقه 
کاری یک سال- حداکثر سن ۳۰- خانم

۲بیرجند

پروموتر 
)معرفی محصول(

مقطع تحصیلی : دیپلم / کارشناسی- روابط عمومی 
باال- حداکثر سن ۳۰- خانم

۱بیرجند

 ارائه اصل مدرک تحصیلی و کارت پایان خدمت )برای آقایان( و یک قطعه عکس هنگام مراجعه الزامیست
آدرس جهت مراجعه حضوری : بیرجند - بلوار معلم- معلم ۱0- پالک ۲ 

شماره تماس : 3۲۲۲88۵۱- 3۲۲۲88۵۲

فروش مغازه سوپر مارکت
 با موقعیت عالی و دخل ثابت

آدرس: روبروی پارک وحدت 
 بین شهید تیمورپور 11 و 13 سوپر پارک

تلفن: 09156672329

اجرای نمای آلومینیوم - فروش ورق    
09151655537- بلوچی

فروش کلیه قطعات آسانسور 
بهـران

انواع موتور، ریل، درب، 
تابلو و ...

۰۹۱۵۸۶۳۰۳۸۳ -  ۳۲۴۴۴۶7۴
 ۰۹۱۵۸۶۳۰۳۱۳ - واحدی

آگهی مزایده اموال غیر منقول
نظر به اینکه در پرونده شماره ۹۴۰۹۹۸5۶۱۰۶۰۰۱۷۰ در خصوص دادخواست آقای مسعود یوسفی فرزند علی به وکالت از آقای براتی به طرفیت 2۱۰ نفر از طلبکاران مبتنی بر صدور حکم ورشکستگی که 
به موجب دادنامه شماره ۹5۰۹۹۷5۶۱۰۶۰۰2۳۱ مورخ ۹5/۴/۱5 صادره از شعبه پنجم حقوقی به موجب مواد ۴۱2 و ۴۱5 و ۴۱۶ قانون تجارت حکم بر اعالن ورشکستگی خواهان صادر و در دادگاه تجدید 
نظر استان تایید شده است. بنابراین در راستای پرداخت دیون آقای محمد براتی وفق مفاد قانون تجارت به اطالع می رساند: جلسه مزایده و فروش اموال مشروحه ذیل در محل اجرای احکام مدنی دادگستری 
شهرستان بیرجند در تاریخ تعیین شده برگزار خواهد شد. قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به کسانی که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند فروخته خواهد شد. ۱۰ درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس 
از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقی مانده ثمن معامله اقدام نماید در غیر این صورت ۱۰ درصد پرداختی اولیه به نفع دولت ضبط خواهد شد. متقاضیان در 

صورت تمایل می توانند تا ۴۸ ساعت قبل از  موعد مزایده به مدیر یا ناظر مالی تصفیه مراجعه تا ترتیب بازدید آنان داده شود. هزینه نقل و انتقال برعهده خریدار خواهد بود.

آدرس ملک مورد تاریخ جلسه مزایدهردیف
مزایده

عرصه پالک ثبتی
)متر مربع(

اعیان
 ) متر مربع(

بهای ارزیابی شده کاربری
)ریال

توضیحات

۱۱398/3/۱9
ساعت 8/30 الی 9/30 صبح

خیابان توحید 
 توحید 39- پالک ۶

۶۵44 فرعی از 
۲49 اصلی

ساختمان دو طبقه )دو سقف(9/0۱4/000/000مسکونی۲۵0۱۶۶/4
 با اشتراکات آب، برق، تلفن، گاز
)ملک در رهن بانک ملت است(

۲۱398/3/۱9
ساعت 9/30 الی ۱0/30 صبح

روستای شمس آباد- 
انقالب ۵

قطعه ۷0 از بلوک 
یک

ساختمان دو طبقه )دو سقف( اسکلت 3/909/000/000مسکونی۲۵0۲۶8/4۲
فلزی، کف سرامیک و انشعابات آب، 

برق، تلفن، گاز

3۱398/3/۲0
ساعت 8/30 الی ۱0 صبح

خیابان غفاری- حاشیه 
بلوار غفاری 
 نبش یاس

۲۵0 اصلی از 
3940/49۵9

فرعی

اسکلت فلزی پیچ و مهره، سقف ۷۵/۷۷9/000/000تجاری۲88/90۱۶۲۶/۶۶
کامپوزیت، دیوار برشی )همکف 
مغازه ، زیرزمین، انباری تجاری، 

طبقات دفتر تجاری(

4۱398/3/۲۱
ساعت 8/30 الی 9/30 صبح

خیابان کاظمیه 
 نبش کاظمیه ۶

۷۱۵ فرعی از 
43۲4 اصلی 

بخش یک بیرجند

اعیان در حال ساخت با اسکلت 4/40۵/000/000مسکونی3۵۲/4۱۵۲0
فلزی، سقف کرومیت کمپوزیت، 

سفت کاری شده

۵۱398/3/۲۱
ساعت 9/30 الی ۱0/30 صبح

خیابان مدرس 
 بین مدرس ۲۱ و ۲3

8۷۵۶ فرعی از 
۲49 اصلی

سه دانگ از ۷8/3۲ متر مربع9/۷90/000/000تجاری--39/۱۶

مدیر تصفیه -  ناظر مالیآدرس : خیابان مطهری -  مطهری ۱۷- پالک ۴ )انجمن حمایت زندانیان بیرجند( تلفن تماس: ۳22۳5۷۰5

روابط عمومی امور مالیاتی خراسان جنوبی 
 مرکز ارتباط مردمی و پاسخگویی تلفنی ۱۵۲۶

عرضه مستقیم

 قطعات آسانسور
ایران - ایتالیا - ترکیه -  چین

آدرس: بلوار معلم ، خیابان فردوسی پالک ۲۶
ری

 اکب
س:

عک
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مدیریت مسئوالنه 
مدیریت میدانی
* امین جم

)ادامه سرمقاله از صفحه 1( مشکل آفرین شده و چالش 

سازند! اینکه چگونه و چطور می توان این آفت را از 
مجموعه های اداری کشور دور کرد ، جای بحث بسیار 
دارد و شاید نیاز به اصالح ساختارهای ویژه ای داشته 
باشد که در عمر یک دولت هم نگنجد! اما الزاما برای 
شروع یک حرکت خوب نباید منتظر دستور و ابالغیه 
بود و وقت را صرف چنین مواردی کرد.گاه می توان با 
شروع یک حرکت ، آن را به یک فرهنگ بدل کرد و 
روی گسترش و توسعه آن در تمامی ابعاد کار کرد. این 
روزها در بحرانی که به واسطه بارندگی های رگباری 
استان شاهد بودیم ، نوعی مدیریت ناب و به دور از 
کلیشه ها و بر پایه عملگرایی دیدیم که در نوع خود مثال 
زدنی است. مدیریتی که جهادگونه بود و جز این ، نمی 
توان نامی برای آن انتخاب کرد. استاندار خراسان جنوبی 
خروج مدیران قبل از پایان بحران در مناطق آسیب دیده 
را ممنوع کرد و جلسات هم در همان روستاها و شهرها به 
شکل میدانی برگزار شد.بازدیدهای میدانی از مناطق سیل 
زده استان هنوز هم ادامه دارد و شنیده ها حاکی از بسیج 
تمامی امکانات و تجهیزات برای بهبود وضع و برقراری 
شرایط عادی است. همه گروه ها نیز از جمله هالل 
احمر ، ارتش ، بسیج و نیروهای جهادی مشغول تالش 
 هستند و نمایش خوبی از خدمت رسانی بر پاکرده اند. 
نمایشی که چند وقتی است در برهه های مختلف کم 
و بیش شاهدش هستیم. روندی که استاندار از ابتدای 
حضور خود در پیش گرفته و تاکید زیادی بر عملگرایی 
و نه شعارزدگی و تصمیمات بی حاصل داشته است.

این نوع برخورد با مسائل و مواجهه با مشکالت ، اگر 
نگوییم بدون نمونه ، حداقل کم نظیر است. آن هم در 
استانی که بخش زیادی از عمر خود را با برخی مدیران 
در الیه های گوناگون با حداقل امتیازات و توانمندی 
الزم گذرانده است. همان طور که پیشتر از این نیز بارها 
اشاره شد ، توسعه استان روندی جهادگونه می خواهد 
و این روند با کت و شلوار اتوکشیده نسبتی ندارد! این 
نوع عملکرد است که خواهد توانست سرعت فزاینده ای 
به چرخ توسعه استان داده و برخی عقب ماندگی ها را 
جبران کند. البته در این میان نمی شود فقط چند نفر 
جهادی باشند و بقیه هنوز در خواب های زمستانی و 
محصور در چارچوب اتاق خود!  این روند عزمی همگانی 
می خواهد تا با همکاری و همیاری ، جهاد برای مردم 
استان ، شکل کامل و درست به خود بگیرد. به هر روی 
اینگونه برخوردها و تالش ها که دیگر بوی انفعال نداشته 
 و تزریق کننده امید واقعی و نه واهی در جامعه هستند ، 
و  درآید  مثابه فرهنگی  به  امیدواریم  نیازی است که 
در سال های بعد نیز مانا باشد. مطمئنا دوره مسئولیت 
مسئوالن کوتاه و عمر مدیریت ها کم است. اما اگر بتوان 
نوع تالش جهادی را به فرهنگی همگانی تبدیل کرد ، 
مطمئنا آینده ای تضمین شده برای استان خواهد ساخت.

تغییر در سرنوشت سهام عدالت فوت شدگان

ایسنا- سازمان خصوصی سازی موظف است سود سهام عدالت افراد متوفی را سرمایه گذاری کند و در هر زمانی که وراث فوت شده رجوع 
کردند بتوانند از حق خود برای سود سهام عدالت منتفع شوند.اما به تازگی مشاور رئیس سازمان خصوصی سازی گفته است احتمال دارد به 
شورای سیاست گذاری اصل ۴۴ پیشنهاد داده شود که سهام عدالت این افراد به افرادی واگذار شود که از ثبت نام سهام عدالت جا مانده اند.  

آن هایی که گفتند به ما اختیار 
بدهید، چندماه بعد با سفیداب

 و سرخاب فرار کردند

آیت ا... سیداحمد علم الهدی گفت : آنهایی که گفتند 
به ما اختیار بدهید، چند ماه بعد سفیداب و سرخاب 
کردند و از این مملکت فرار کردند و سر در دامن 

استعمار اروپایی و آمریکایی گذاشتند.

دیدار ظریف با سناتور
 آمریکایی تایید شد

سخنگوی دفتر نمایندگی ایران در سازمان ملل در 
با سناتور  ایران  دیدار وزیر خارجه  به خبر  واکنش 
آمریکایی عنوان کرد که این جلسه در راستای روند 
کنگره  اعضای  با  ایران  نمایندگی  جلسات  عادی 

انجام شده است.

طرح گفتگوی ملی برای
 انحراف افکار عمومی است

زاکانی در واکنش به طرح گفتگوی ملی از سوی اصالح 
طلبان ،  گفت: به نظر می رسد طرح گفتگوی ملی برای 

انحراف افکار عمومی از اشتباهات برخی  افراد است.

تئوری تشدید تنش با هدف رسیدن 
به مذاکره در دولت دنبال می شود

ا...کرم کارشناس مسائل سیاسی گفت: بخش های 
اصلی دولت به دنبال طرح »تشدید تنش« هستند تا 
بعد در چارچوب مذاکره بتوانند نفت بیشتری بفروشند و 
تحریم ها را کاهش دهند. معتقدم تئوری تشدید تنش 

با هدف رسیدن به مذاکره در دولت دنبال می شود.

مردم تفاوتی میان اصالح طلب
 و اصولگرا قائل نیستند

ناصری با بیان اینکه اتفاق و حوادث اخیر باعث شده 
مردم دیگر تفاوتی میان اصالح طلب و اصولگرا قائل 
نباشند، اظهار کرد: عملکرد دولت آنقدر نگاه مردم به 
اصالح طلبان را تغییر داده که فکر نمی کنم به راحتی 

بتوان این شرایط را تغییر داد.

ظریف: اجرای یک جانبه 
برجام دیگر جواب نمی دهد

محمدجواد ظریف در مصاحبه اختصاصی با شبکه 
خبری سی ان ان گفت: »ایران پیش از این در حال 
اجرای یکجانبه یک توافق چندجانبه بود و این شیوه 
دیگر جواب نمی دهد. همه طرف های برجام باید وارد 
عمل شوند و برای حفظ برجام سرمایه گذاری کنند.

روحانی: قیمت ارز
 8 هزار تومان هم نیست

رئیس جمهور گفت: همه می دانیم که قیمت ارز 13 
هزار تومان نیست حتی 8 هزار تومان هم نیست و 
شرایط و مسائل روانی در افزایش نرخ ارز وجود دارد.

در  تاکید کرد: طی 6 سال گذشته دست  روحانی 
جیب بانک مرکزی نبرده و پایه پولی را باال نبردیم.

رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو: 
نرخ ها در حال کم شدن است

بیان  با  خودرو  فروشندگان  اتحادیه  میزان-رئیس 
اینکه برخی با شیطنت هایی که انجام داده بودند بازار 
خودرو را متالطم کردند، گفت: بازار در آرامش به سر 

می برد و قیمت ها در حال کاهش هستند.

چرا ۴۰۰.۰۰۰ تومان از حقوق 
اردیبهشت فرهنگیان کم شد؟

آموزش  و تشکیالت  اداری  امور  فارس- مدیرکل 
حقوق  افزایش  نگارش  اینکه  بیان  با  پرورش  و 
فرهنگیان آماده و در حقوق اردیبهشت  لحاظ شده 
است، گفت: افزایش ضریب حقوق ساالنه در ماه اول 

همیشه به نفع صندوق بازنشستگی کسر می شود.

خبر خوش به مشترکان 
کم مصرف برق

تعرفه های  گفت:  توانیر  شرکت  مدیرعامل  مهر- 
جدید به گونه ای طراحی شده است که مشترکان 
با کاهش 1۰ درصدی مصرف، شاهد کاهش ۲۰ تا 
3۰ درصدی هزینه برق مصرفی خواهند بود. وی 
تصریح کرد: تعرفه برق مشترکان پرمصرف تا 16 

درصد افزایش خواهد داشت.

صادرات پیاز و سیب زمینی آزاد شد

تسنیم- با دستور وزیر صنعت، معدن و تجارت، ممنوعیت 
صادرات پیاز و سیب زمینی لغو و صادرات آن ها آزاد شد.

رکورد تورم در دولت
 روحانی شکسته شد

ماه  اردیبهشت  به  منتهی  ماهه  دوازده  تورم  نرخ   
13٩8 به 3۴,۲ درصد رسید که نسبت به ماه قبل 
)3۰.6 درصد( 3.6 واحد درصد افزایش نشان می دهد.

قیمت طال و سکه کاهش یافت

 ۴ به  پنجشنبه  روز  آزادی  بهار  تمام   سکه  قیمت 
میلیون و 763 هزار تومان و قیمت طالی 18 عیار 

هم ۴۲6 هزار و 6۰۰ تومان ارزش گذاری شد.

با  دانشجویان  از  نفر  هزاران  چهارشنبه  روز 
رهبر معظم انقالب اسالمی دیدار و تعدادی از 
نمایندگان تشکل های دانشجویی نیز به بیان 
سخنان خود پرداختند. رهبر انقالب اسالمی در 
ابتدای سخنان خود، روحیه  جوانی و سرزندگی 
را موجب پیشرفت و استفاده از فرصت ها در 
کشور برشمردند و افزودند: در مطالب تان غالبًا 
دردها و نگرانی ها را بیان کردید، من نیز با بیان 
نگرانی ها و اشکال ها کاماًل موافقم ولی توجه 
داشته باشید اگرچه روحیه  نشاط و طلبکاری 
خیلی خوب است اما در بیان تعابیر و انتقادها 
باید دقت کنید، چرا که بی دقتی در بیان، عالوه 
بر مؤاخذه  خدایی، آثار نامطلوب دیگری خواهد 

داشت.

مشکالت نظام پارلمانی برای کشور 
بیش از مشکالت نظام ریاستی است

رهبر انقالب اسالمی سپس با اشاره به چند 
مورد از مطالب دانشجویان و در پاسخ به سؤالی 
کمبودهای  و  اشکاالت  »آیا  اینکه  بر  مبنی 
کنونی ناشی از اشکال ساختار است یا ضعف 
اساسی  قانون  ساختار  گفتند:  کارگزاران« 
ساختار خوبی است و اشکالی ندارد، البته در 
همه  کشورها از جمله در کشور ما ساختارها 
نواقص و خألهای  و  در طول زمان تکمیل 
آنها برطرف می شود، همانند اینکه در گذشته، 
مجمع تشخیص مصلحت نظام وجود نداشت 
ایده   درخصوص  ایشان  دارد.  وجود  امروز  اما 
»نظام پارلمانی« خاطرنشان کردند: این مسائل 
را در مجمع بازنگری قانون اساسی به تفصیل 
بحث کردیم و به این نتیجه  امروز رسیدیم، چرا 

که مشکالت نظام پارلمانی برای کشور بیش از 
مشکالت نظام ریاستی است. رهبر انقالب در 
جمع بندِی پاسخ به این سؤال تأکید کردند: در 
ساختار مشکلی وجود ندارد البته امکان کم و 
زیاد کردن آن وجود دارد، اما کارگزاران، اشکال 
ها، کوتاهی ها، ناتوانی ها و سالیق گوناگونی 
دارند که نتیجه  آن، این کمبودها می شود. البته 
اشتباه های ما مسئوالن مانند اشخاص عادی 
نیست و شکاف های بزرگی در متن جامعه 

ایجاد می کند.

من به برجام به آن صورتی که عمل 
و محقق شد، خیلی اعتقادی نداشتم

»اقدام برخی ها در نسبت دادن تصویب برجام 
به رهبری« سؤال دیگر یکی از دانشجویان 
بود که رهبر انقالب اسالمی درباره  آن گفتند: 
 شما البته چشم و هوش دارید و همه چیز را 
می فهمید. در آن نامه ای که درباره  برجام به 
مسئوالن نوشتم مشخص است که تصویب 
باید چگونه باشد؛ در آن نامه شرایطی ذکر شده 
که در آن صورت، تصویب می شود. ایشان 
خصوصیات  و  شرایط  آن  اگر  البته  افزودند: 
اجرا و اعمال نشد، وظیفه  رهبری این نیست 
که وسط بیاید و بگوید برجام نباید اجرا شود.
بحث  این  گفتند:  خامنه ای  آیت ا...  حضرت 
که وظیفه  رهبری در این گونه مواقع اجرایی 
در  معتقدم  اما  است،  مقوله ای  چیست، 
میدان  وارد  رهبری  نباید  اجرایی  زمینه های 
شود و کاری را اجرا کند یا جلوی آن را بگیرد، 
انقالب  به حرکت کلی  مگر در مواردی که 
ارتباط پیدا می کند که در آنجا وارد می شویم.

ایشان خاطرنشان کردند: من به برجام به آن 
صورتی که عمل و محقق شد، خیلی اعتقادی 
نداشتم و بارها نیز به خود مسئوالن این کار از 
جمله به آقای رئیس جمهور و وزیر محترم امور 
خارجه این مطلب را گفتیم و موارد زیادی را به 

آنها تذکر دادیم. 

مدیریتی  نظام  در  جوانان  حضور 
کشور تحول به وجود می آورد

رهبر انقالب اسالمی با تأکید بر اینکه انقالب 
در چهل سال گذشته در عرصه های گوناگون 
بشری و ملی از جمله سیاسی، اجتماعی، علمی، 
ممتازی  و  برجسته  کارکرد  آزادی،  و  عدالت 
داشته است، خاطرنشان کردند: اکنون ما نیازمند 
یک حرکت عمومِی منضبط، پرسرعت و همراه 
با پیشرفِت محسوس و با محوریت جوان متعهد 
و حزب اللهی، به سمت چشم انداز و اهداف بلند 
تأثیرگذار  حضور  تا  هستیم  اسالمی  انقالب 
جوانان، در نظام مدیریتی کشور تحول به وجود 
آورد. ایشان وجود نقطه  روشن و امیدبخش را 
باعث پیشروی و استمرار هر حرکت عمومی 
اثبات شده   های  ظرفیت  افزودند:  و  خواندند 
ملت ایران در شکل دهی و به سرانجام رساندن 
کارهای بزرگ )که در پیروزی و استمرار انقالب 
اسالمی ظهور کامل داشت(، مهم ترین نقطه  
امید حرکت عمومی ملت ایران به سمت تحقق 

اهداف و چشم انداز روشن کشور است. 

»حزب بازی« بی برکت است
»تشکیل  خامنه ای  آیت ا...  حضرت 
دیگر  از  را  سیاسی«   گروه های 

روش های ورود و حضور مؤثر جوانان در 
و  دانستند  کشور  عمومی  حرکت  عرصه  
بی برکت  »حزب بازی«  کردند:  خاطرنشان 
سیاسی  فعال  گروه های  تشکیل  اما  است 
ها  موضوع  تحلیل  و  کردن  فهم  هدف  با 
به  تحلیل  این  انتقال  و  سیاسی  حوادث  و 
اساسی  بسیار  تأثیر  تواند  می  دیگران، 
در  خامنه ای  آیت ا...  حضرت  باشد.  داشته 
سخنان  بخش  این  از  جمع بندی  نوعی 
شان، افزودند: این فعالیت ها به ورود نسل 
جوان متعهد به عرصه  مدیریت کشور منجر 
خواهد شد و طبعًا هنگامی که جوانان متعهد 
به معنای حقیقی کلمه، جزو  و حزب اللهی 
ارشد کشور شدند، حرکت عمومی  مدیران 

شتاب و رونق بیشتری خواهد گرفت.

عوامل امیدآفرین بسیار 
بیشتر از عوامل مأیوس کننده است

عوامل  خامنه ای  آیت ا...  حضرت 
مژده دهنده و امیدآفرین در کشور را بسیار 
و  خواندند  مأیوس کننده  عوامل  از  بیشتر 
در  دانشجویان  مطالب  برخی  به  اشاره  با 
تأکید  میهن  عزیز  جوانان  به  دیدار،  این 
در  ایراد  و  اشکال  صد  اگر  حتی  کردند: 
می بینید  دستگاه ها  عملکرد  یا  مسئوالن 
با  خدا،  به  توکل  با  و  نشوید  ناامید  هرگز 
را  آینده  روشن  افق  و  مبارزه  مشکالت 
جوانان  شما  افزودند:  کنید.ایشان  محقق 
دشمنان  زوال  که  باشید  داشته  اطمینان 
و  آمریکایی  منحط  تمدن  یعنی  بشریت 

زوال اسرائیل را شاهد خواهید بود.
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بها ۱۳۹۸ )ریال(
بارگذاری تضمین ارجاع کار )ریال( و  تحویل  تاریخ 

اسناد در سامانه تدارکات
شماره فراخوانتاریخ بازگشایی

تکمیل  مدرسه ۶ 
کالسه برکت

سرویس باغستان فردوس  - موجود  تمام  نیمه  آموزشی  ساختمان 
بهداشتی با آبخوری نیمه تمام موجود - محوطه سازی 

 ۹۶/۱2۹۹۱۸۸ شماره  به  سرجمع 
مورخ ۱۳۹۶/05/04 

اداری ۹/۸۷۷/۳۱5/۷5۸4۹4/000/000 ۱0 ماه وقت  پایان  حداکثر 
مورخ ۱۳۹۸/۳/۱۹

صبح   ۱0 ساعت 
۱۳۹۸/0۳/20

20۹۸00۳۷4۸0000۱۱

۱- تضمین شرکت در مناقصه )ارجاع کار(: ضمانت نامه های معتبر مورد اشاره در آیین نامه تضمین برای معامالت دولتی به شماره ۱23402/ ت 50659 هـ  مورخ  94/9/22 و مورد قبول کارفرما به مدت سه ماه از تاریخ افتتاح پیشنهاد و قابل تمدید برای سه ماه دیگر یا واریز نقدی به حساب شماره 2۱7306200900۸ 
نزد بانک ملی شعبه مرکزی بیرجند در وجه اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس خراسان جنوبی 2- محل تحویل اسناد: سامانه تدارکات الکترونیک دولت )ستاد( و محل گشایش پیشنهادها اتاق جلسات این اداره کل  واقع در بیرجند - بلوار صنعت و معدن - سایت اداری.

روابط عمومی اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس خراسان جنوبی3-  اعتبار پروژه ها )برابر شرکت مناقصه( به صورت نقدی و اوراق خزانه اسالمی می باشد.

آدرس محل کارنام واحد صنفینام خانوادگینام

خیابان شهید مدرس ، بین ۱۶ و ۱۸، طبقه فوقانی پوشاکوروژانافشینساره

بلوار شعبانیه ، نرجس 5/5دختران حواا... پورزهرا

معلم ، خیابان قدس شرقی، مجتمع تجاری بارانساراامیر افشاریسارا

سجاد شهر ، والیت ، نبش فلسطین غربی ، پالک ۱۸عروس آریاییآخوندیسحر

شهریور ۱۹ و 2۱مهرآناآزادگانآسیه

خیابان صمدی ، پل صمدی ، جنب کانال، سمت چپ، پالک ۳۶گلریز2برزگریطاهره

رجایی 20 ، فرعی بین ۳ و 5 ، پالک ۱2آراگیرابنی اسدیزهرا

خیابان طالقانی ۶کتایونبهدانیمحدثه

خیابان غفاری  ، خیابان نسرین ۱پرتوپرتوی فردمعصومه

مدرس بین ۱۱ و ۱۳ گالمورپرونوس صدیقیمهناز

مهرشهر- ولی عصر )عج( 22وصالپژوهان فرپریسا

شهرک شهید مفتح، خیابان شهید گازاری ، چهارراه دوم ، پالک ۸آریاچهرتقویسمیه

 خیابان شهید رجایی ۶ ، پالک 2چیتراجنگی فرشته

عروس حاجی آبادیمهین
آریایی

حاجی آباد - تقاطع سلمان  و امام خمینی

سجاد شهر  ، سجاد 2۳ ، پالک ۱2مرواریدحاجی آبادیفهیمه

سجادشهر، امامت ۱۶/۱نارگلحسینیسید سمانه

کارگر ۱۶قلم موخادم زادهملیحه

معلم  ، نبش قدوسی ۱پاییزخزاعی پورآسیه

بلوار جوادیه ، پالک 5۱پرطاووسخسرویسمانه

قدس شرقی ، جنب اداره راه و شهرسازیلیانخسرویاکرم

خیابان شهید سید مصطفی خمینی  ، بین ۱۳  و۱5  ، پالک ۱4۹الریساخنجریمعصومه

خیابان امام موسی صدر غربی  ، چهارراه دوم توحید  ، پالک ۶۸آی تاجدرستکارشاکره

جمهوری ۱0ماه گوندهشیبیسید وحیده

پاسداران بین ۱4و۱۶ریحاناراهبریافسانه

توحید ، امام موسی صدر غربی ، پالک ۷2یاقوتربانیعفت 

سراب ، خیابان باقران 5 ، پالک 52مهدیهرجائی رادپروین 

خیابان شهید رجایی ، خیابان نیرو هوایی ۷رز سفیدرحیمی برکوکمریم 

سجادشهر ، خیابان امامت ، خیابان منتظران مهدی 2پریفامسبزه بینناهید

خیابان طالقانی ۱4/۳ ، پالک ۱00 رژاسخندانزهرا

شاطری میمنت
درمیان

مدرس ۶۱نیکا

وحدت ۶ ، پالک ۱4پرنسس زیباشهابادی مریم

مائدهعربفاطمه 

چهکند ، امام علی )ع( ۶ ، پالک ۱2مهالعربزهره

شهرک شهید مفتح ، نبش شهید یوسفی ۹گلچهرهغریبیفاطمه

مهرشهر، خیابان ولی عصر)عج( 24، داخل میالن سمت آرمینافدائیآمنه
چپ

خیابان طالقانی ۶ ، پالک 4۶ریمازفدائی قلعه باالزهرا

خیابان شهید آوینی ، خیابان صدف 2 ، پالک ۱اشرفقالیبافانسید ریحانه

سجادشهر  ، خیابان پامچالعروس بارانقربانی نژادراضیه

مفتح ۳۷شادیاکاظمیمعصومه

شهید مدرس  ، بین مدرس ۱۱ و۱۳سورناکامیابی املشصفورا

سپیده ۱۹تندیسکجینیفرشته

مدرس بین ۳ و 5اقلیماگرامیاننجمه

امیرآباد- امام علی )ع( ۱- پالک ۱۷تک رخگیاه پورهلیا

توحید 44- پالک ۳۶شاپ ایرانماهرودی فائزه

محمدی مریم 
چاحوضی

بلوار جوادیه ، وحدت پالک 2۳ارغوان

رجائی ۶ ، پالک 54سرخ و سپیدمقامیبتول

مدرس 5 ، چهارراه دومگیواموسویبی بی صدیقه

توحید  ، میرزا کوچک خان شرقی  ، پالک ۶گیسونازمهدی نیانسرین 

مدرس  ، خیابان شهید طهماسبیفرنیاناسوتیآرمینا

دولت 4۳خضراءنخعی پورعزت

معلم ۱۳ و ۱5صنم سیمانوکندیزینب

معلم ، ابتدای خیابان فردوسیافرانیک بین نگار

خیابان کارگران ، خیابان کارگران 2۹پرنسس 2نیازیفرشته

سجاد شهر  ، خیابان امامت ۱۶ ، سالن آرایش خانمیخانمیهریوندیآذر 

خیابان شهید رجایی بین نیروهوایی ۸ و۱0 ، پالک 22سونیایاریعصمت

خیابان کارگر، بین کارگر 20-۱۸دنیایوسفیطیبه

به استحضار می رساند: به دلیل اتمام اعتبار پروانه کسب یا جابجایی و یا عدم پرداخت حق عضویت اتحادیه و همچنین عدم دسترسی به محل واحدهای صنفی اعضای محترم به افراد ذیل از تاریخ درج آگهی به مدت یک ماه 
مهلت داده می شود نسبت به تعویض وضعیت پرونده صنفی خود اقدام نمایند. در صورت عدم مراجعه در مهلت مقرر پروانه کسب آنها از درجه اعتبار ساقط و نسبت به ابطال آن اقدام خواهد شد.  تاریخ انتشار: ۹۸/۳/4

قابل توجه اعضای محترم صنف آرایشگران زنانه بیرجند
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تمدید مهلت ثبت نام پایه هفتم مدارس استعدادهای درخشان

صداوسیما-مهلت ثبت نام سنجش و پذیرش پایه هفتم مدارس استعدادهای درخشان تمدید شد. بنا به اعالم روابط عمومی اداره کل آموزش و 
پرورش استان، با توجه به درخواست های اولیای دانش آموزان،  مهلت ثبت نام برای این پایه از روز پنجشنبه 2خرداد تا ساعت 24 شنبه 4 خرداد 
تمدید شد.به داوطلبان توصیه مي شود در اسرع وقت و در زمان تعیین شده برای ثبت نام،  ویرایش،  پرداخت و تایید نهایی ثبت نام خود اقدام کنند.

سالم ، شب گذشته برای پیاده روی به ایستگاه سالمت 
رفتم و با اصرار همسرم به نمایشگاه حاشیه آن هم 
سری زدیم ضمن تشکر از مسوولین علی الخصوص 
شهردار که همچین فضای خوبی را فراهم کرده بود 
نکته ای توجه ام را جلب کرد و آنهم حضور استاندار 
بدون هیچ همراه و تشریفاتی در نمایشگاه و ایستگاه 
سالمت بود هر چند من نمی شناختم و مردم از دور با 
انگشت او را نشان می دادند اما خیلی برایم جالب بود 
که او در کنار یک غرفه فروش غاز و بوقلمون ایستاده 
بود و مشکالت مسوول غرفه را بررسی می کرد و جالب 
تر آن بود که مردم ما اینقدر از این سادگی و مردمی 
گفت  می  یکی  که  بودند  دیده  کم  مسوولین   بودن 
برین غاز رو بگیرین جلو استاندار بده ، یکی می گفت 
بوقلمونها  رو ببرین اونور اما بنده خدا استاندار بی توجه 
بی همه اینها کار خودش را می کرد و حداقل در مدت 
حضور من یک 2۰ دقیقه ای رو فقط با این غرفه دار 
گپ می زد و پیگیر مشکالتش بود  . خواستم از استاندار 
بخاطر این اخالق خوبش تشکر کنم و بگم کاش همه 
مسوولین اینطوری بودن و اینقدر راحت و بی واسطه 
بین مردم می اومدن این کار استاندار اگه هیچ فایده ای 
نداشته باشد همینقدر که مردم مسوولین رو از خودشون 

بدونن کلی تاثیر داره  
ارسالی به تلگرام آوا

ضمن تشکر فراوان از شهردار محترم بابت سرانجام 
خیابان فرزان خواهشمندیم فرعی ها وکوچه ها باز شود 
عبور اهالی بسیار سخته خصوصا اگر مورد ضروری 

باشد اصال دسترسی نداریم
915...583

سالم. سازمان ها و نهاد های محترم : شهرداری،معاونت 
بهداشتی استان و شهر بیرجند ، بهزیستی و...لطفا پاسخ 
بدهید. روز پنجشنبه در یکی از خیابانهای اصلی کودکی 
حدود 6 ساله با لباس مرتب وارد سطل مکانیزه شد!! 
و بعد از چند ثانیه با کلی کارتن و شیشه پرید بیرون...

تمام عابران پیاده کودک را با بهت نگاه می کردند. 
بود!! خودش  دیده  وآموزش  ای  واقعا حرفه  بچه که 
بیمار که میشه هیچ ،آلودگی رو تو شهر هم پخش 
میکنه،میکروب وآلودگی که قابل دیدن نیست...لطفا 
بیرجند خیابان  بکنند.  اقدام عاجل  مربوطه  نهادهای 
هایش تمیزه چون مردم زباله ها رو سرجاش می ریزند 

ولی زباله ها از سرجاش درست جمع نمیشه متاسفانه!
تاکی باید کوچک و بزرگ ، زن و مرد، رو سر در سطل 
زباله ببینیم...فارغ از مشکل مالی داشتن یا نداشتنشون؟
ارسالی به تلگرام آوا

به  بیرجند  شهر  در  بها  اجاره  وضع  درباره  گزارشی 
فرمایید.  تهیه  بومی  غیر  کارمندان  برای  خصوص 
همچنین از پروژه 1۰۰ واحدی ابتدای خیابان مهزیار 
پشت مزار دره شیخان که قرار بوده به عنوان منازل 
سازمانی مورد استفاده قرار بگیره ولی با گذشت بیش 
از یک دهه از شروع به ساخت هنوز تمام نشده و کال 
تعطیل هست این در حالیست که خانه سازمانی خیابان 
غفاری جنب دانشگاه علوم پزشکی سال 96 تخریب و 
خاکبرداری شد و زمین خالی رها شده. سپاس از توجه 

و صداقت در پیگیری مسائل و مشکالت
ارسالی به تلگرام آوا

 کاری - مرحوم سید عبدا...علوی بنیانگذار و نخستین رئیس 
دانشگاه آزاد اسالمی بیرجند بود. وی که دکترای علوم سیاسی را از 
آلمان اخذ کرده بود تا سال ۷3 در این سمت خدمت نمود و در 3۰ 

اردیبهشت سال 1386 به علت عارضه قلبی درگذشت.
فداکاری  یادآور  بیرجند  اسالمی  آزاد  دانشگاه  خشت  خشت 
ها و ایثارگری های آن بزرگمرد است. وهیچ گاه حق مطلب 
درباره این بزرگ مرد آن گونه که باید ادا نشده است. مرحوم 
روستای  در  شمسی  هجری   132۰ خرداد    2۷ علوی  دکتر 
نوزاد از توابع شهرستان درمیان در خراسان جنوبی متولد شد. 
تحصیالت ابتدایی و متوسطه را در بیرجند سپری نمود و پس 
از اتمام خدمت نظام وظیفه در سال 1344 برای ادامه تحصیل 
به  آلمان رفت. علوی در آلمان تحصیالت خود را در رشته 
علوم انسانی آغاز نمود و با طی مراحل گوناگون کارشناسی و 
کارشناسی ارشد سرانجام در سال 135۷ در رشته علوم سیاسی 
و جامعه شناسی گرایش تاریخ نوین اروپا با درجه دکترا از دانشگاه 

گوته فرانکفورت فارغ التحصیل شد. 

موسس و بانی دانشگاه های گوناگون در بیرجند
 آن مرحوم مجموعا به مدت 23 سال همکار آموزشی و پژوهشی 
دانشگاه های شهرهای کسل و ویتسن هاوزن آلمان و دانشگاه 
های دولتی و آزاد اسالمی بیرجند، گرمسار، شهرکرد و تهران 
بود. وی همچنین بنیانگذار و رئیس دانشگاه آزاد اسالمی واحد 
دانشکده علوم پزشکی  تأسیس  بانیان و طراحان  از  و  بیرجند 
علوم  و  فنی  های  دانشکده  بیرجند،  پیام نور  دانشگاه  بیرجند، 
انسانی دانشگاه بیرجند، پژوهشکده کاربردی در بیرجند بود.  دکتر 
علوی در مدت اقامت در آلمان، ریاست جامعه علمی دانشگاهیان 
نامه فصل  مدیریت  و  گوتینگن  دانشگاه  آفریقایی  و   آسیایی 

علمی آن را بر عهده داشت همچنین به فعالیت در زمینه همکاری 
علمی و پژوهشی و  فرهنگی برای معرفی فرهنگ آسیا و آفریقا 
و آمریکای التین در جامعه دانشگاهی و پژوهشی آسیا و آفریقا 
در شهر گوتینگن، نشر مجله علمی دیدگاه های فرهنگی آسیا و 
آفریقا و سرپرستی سمینارهای علمی و فرهنگی در شهر گوتینگن، 
تأسیس انستیتوی فرهنگی- پژوهشی آسیا و آفریقا و آمریکای 

التین در مونیخ پرداخت.

عشق به وطن  علوی را به ایران و بیرجند برگرداند
 اما سید عبدا... علوی عاشق کشور و شهر و روستایش بود. وی 
به عشق خدمت به زادگاهش در سال 1363 به ایران بازگشت. او 
در بدو ورود به بیرجند در مجتمع آموزش عالی آن وقت که بعدها 
با همت وی به دانشگاه بیرجند تبدیل شد ، سمت عضو هیئت 

علمی و معاون اداری و مالی را بر عهده گرفت. در همین مدت با 
تالش و همت وی مجوز تاسیس دو دانشکده و تعداد زیادی رشته 
جدید در دانشگاه بیرجند صادر شد و این دانشگاه با توسعه کمی 
و کیفی خود به عنوان قطب علمی و آموزشی شرق کشور مطرح 
گردید. در سال های میانی دهه شصت با ابتکار و پیگیری های 
مجدانه دکتر علوی که گویی خود را وقف توسعه آموزشی و علمی 
دیارش کرده بود مجوز تاسیس دانشگاه های علوم پزشکی و پیام 
نور بیرجند نیز صادر و در مدت کوتاهی این دو مرکز آموزش عالی 

در این شهر دایر گردیدند. 

تاسیس  دانشگاه آزاد بیرجند
دکتر علوی سرانجام با تالش های خستگی ناپذیرش موفق شد 
مجوز تاسیس و نیز حدود 6۰ هکتار زمین مرغوب در بهترین 
نقطه شهر بیرجند را برای احداث پردیس دانشگاه آزاد از بنیاد 
مستضعفان به مالکیت بگیرد و با ایجاد دانشگاه آزاد اسالمی 
بیرجند در سمت نخستین رئیس این مجموعه به ادامه خدمت 

رسانی به مردم مشغول گشت. 

دکتر علوی، مردی بزرگ منش و سخت کوش 
سهراب بی خویش بازنشسته دانشگاه آزاد و  همراه همیشگی دکتر 

علوی گفت: از همان اوایل بازگشت مرحوم دکتر علوی از آلمان 
به ایران مجذوب مرام و منش آن مرد سخت کوش و فرهنگ 
دوست شدم. وی ادامه داد: دکتر علوی پس از اخذ درجه دکترا در 
آلمان سال 63  به ایران آمد و ابتدا در مجتمع آموزش عالی دولتی 
با سمت معاون اداری و مالی و عضو هیئت علمی مشغول به کار 
شد. از اوایل سال 64  شبانه روزی تمام تالش خود را صرف اعتال 
و بالندگی دانشگاه آزاد اسالمی در بیرجند کرد. وی تاکید کرد:  هر 
 چند از تالش های ارزشمند و حمایت شخصیت های بزرگی مانند 

حجت االسالم فقهی امام جمعه وقت بیرجند در حمایت  خالصانه و 
قابل تحسین از دکتر علوی هم باید یاد کرد.

کلنگ دانشگاه آزاد در خیابان غفاری
 با ۹۰ دانشجو زده شد

حکایت  آزاد  دانشگاه  گیری  شکل  روند  اینکه  بیان  با  وی 
مفصلی دارد، افزود: دانشگاه آزاد اسالمی در آپارتمانی بسیار 
کوچک سه اتاقه مربوط به بنیاد که در خیابان طالقانی بود و 
با حداقل نیرو و امکانات اداری و در سه رشته و 9۰ دانشجو 
کار خود را شروع کرد. پس از چند سال کلنگ ساختمان دانشگاه 
در خیابان غفاری به زمین زده شد که بیان و شرح هر کدام از 
این مراحل ساعت ها زمان می برد. بی خویش  ادامه داد: آن 

مرحوم بسیار پرکار بود و از کار و خدمت خسته نمی شد و هر 
روز از زندگی او حاوی درس های عبرت آموزی بود. وی افزود: 
مهربانی، عشق، ایمان، دوستی، بی ریایی، نیک خواهی، نیکوکاری 
از خصوصیات آن مرحوم بود و در واقع باید گفت صفات پسندیده 

او عامل محبوبیت و جذابیتش بود. 
وی  تاکید  کرد: هر چند رنج ها برد و زحمت ها کشید و 
خاطرات  و  ثمرات  اما  خرید  جان  به  را  زیادی  های  سختی 

شیرینی از خود به یادگار گذاشت.  

مبین  از دین  باید  تاکید داشت  او همواره  افزود:  بی خویش 
اسالم ، ملیت و زبان پارسی در برابر تهاجم ویرانگر دشمنان 

پاسداری کنیم. 

همت،  کار مضاعف و شبانه روزی
 از خصایص دکتر علوی بود

 بی خویش بهترین خاطره خودش را تاسیس دانشگاه در سال 
64 و تلخ ترین خاطره را درگذشت دکتر علوی در سال 86  
دانست و  عنوان  کرد: خبر تلخ درگذشت ناگهانی مرحوم دکتر 

علوی جامعه دانشگاهی استان را در بهت و اندوه فرو برد. 
او اظهار کرد: همت، کار مضاعف و تالش خالصانه و شبانه 
که  است  خوشحال  و  است  آموخته  علوی  دکتر  از  را  روزی 

روسای بعدی دانشگاه نیز قدردان و ادامه دهنده راه و مسیر 
متعالی مرحوم دکتر علوی بوده اند.

دانشگاه آزاد مرهون خدمت و 
جانفشانی های دکتر علوی است

آزاد  دانشگاه  وقت  رئیس  و  امنا  هیئت  دبیر  حسنی  علیرضا 
اسالمی خراسان  جنوبی در مراسم رونمایی از تندیس مرحوم 
دکتر علوی گفت: پاسداشت تالش ها و مجاهدت های خالصانه 
زنده یاد دکتر سید عبدا... علوی که با همت بلند اساس دانشگاه 
ای  وظیفه   گذاشت  بنیان  این شهرستان  در  را  اسالمی  آزاد 
اهداف  بزرگترین  از  داد:   ادامه  بود. وی  انسانی و دانشگاهی 
انقالب اسالمی ایجاد خودباوری و استقالل در ابعاد گوناگون 
بود و دانشگاه آزاد اسالمی نیز با هدف گسترش آموزش عالی در 
سطح وسیع وارد عرصه فعالیت های علمی و پژوهشی شد. عزت 
و اعتالی دانشگاه آزاد اسالمی بیرجند که امروز به یک واحد 
جامع دانشگاهی تبدیل شده است مرهون خدمات و جانفشانی 
های آن بزرگمرد است و تکریم او و بزرگداشت دستاوردهای 

ارزشمند او برای ما یک وظیفه انسانی است.

قدرشناسی از خدمات بزرگان 
موجب تشویق نسل جوان می شود

ابراز  ضمن  اولوااللباب  قرآن  و  علوم  مؤسسه  مدیرمسئول 
مسرت از نصب و رونمایی تندیس مرحوم دکتر علوی و همت 
دکتر علیرضا حسنی در این باره گفت: قدرشناسی از خدمات 
از  قدرشناسی  نسل جوان می شود.  تشویق  بزرگان موجب 
حجت  است.  مهم  وظیفه  یک  فرهنگ  و  علم  خادمان 
زمان  در  بزرگان  اینکه  از  تأسف  ابراز  با  رضایی  االسالم 
ادامه  گیرند  نمی  قرار  شایسته  تقدیر  مورد  بعضًا  خودشان 
زیرا  بدهد  را رشد  و فکرها  باشد  باید جلودار  دانشگاه  داد: 
باید  را  جامعه  کند. وی گفت:  ثروتمند می  را  انسان  فکر، 
اندیشمندان و فرهیختگان به جلو ببرند و نگذارند به دست 
عوام به جلو برود. وی  با اشاره به اینکه قدرشناسی از خادمان 
علم و فرهنگ یک وظیفه مهم است که نباید از آن غفلت شود 
گفت: شکر جزو فرهنگ ماست. وی از دکتر علوی به عنوان 
شخصیتی که توانست در میان هجوم برخی تنگ نظری ها با 
عزم راسخ به توسعه و اعتالی دانشگاه همت گمارد،یاد کردو 
افزود: آن مرحوم عالوه بر دانشگاه آزاد نقش و سهم زیادی 

در تاسیس دانشگاه علوم پزشکی هم داشته است.
»سعدیا مرد نکونام نمیرد هرگز 

 مرده آن است که نامش به نیکویی نبرند «

چهره ماندگار عرصه فرهنگ، آموزش و پیشرفت علمی استان
یازدهمین سالگرد خاموشی مرحوم دکتر علوی موسس دانشگاه آزاد بیرجند

ش 
خوی

ی 
س: ب

عک

دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه )نوبت اول(
شرکت تعاوني چند منظوره خاص جانبازان  خراسان جنوبی           تاریخ انتشار: ۹۸/3/۴

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه )نوبت اول( شرکت تعاونی چند منظوره خاص جانبازان ساعت ۱۸ روز دوشنبه تاریخ 
۹۸/۴/۳ در محل سجادشهر، خیابان شاهد، نبش سرداران شهید، مؤسسه فرهنگی ورزشی ایثار برگزار می شود. از کلیه 
اعضای محترم دعوت می شود جهت اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل در این مجمع حضور بهم رسانند. ضمنا 
چنانچه عضوی بنا به دالیلی نتواند شخصا حضور یابد می تواند همزمان با نماینده تام االختیار خویش با هم به دفتر شرکت 
مراجعه و برگ وکالت نامه را تنظیم و برگه ورود به جلسه مجمع را دریافت نمایند. حداکثر آرای وکالتی هر عضو سه رای 
و هر فرد غیر عضو یک رای می باشد. ضمنا داوطلبان عضویت در سمت بازرسی موظفند حداکثر ظرف مدت هفت روز 
 از تاریخ انتشار آگهی یا صدور دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی عادی مدارک مربوطه را به دفتر شرکت تحویل نمایند.

 دستور جلسه: استماع  گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی شرکت - بررسی و طرح و تصویب های مالی سال 
۹۷ - طرح و تصویب  بودجه پیشنهادی سال ۹۸ و تعیین میزان پاداش هیئت مدیره و بازرس -  تصمیم گیری 
 در خصوص سرمایه گذاری و سایر مواردی که به صرفه و صالح شرکت باشد - تصمیم گیری در خصوص سود -

تصمیم گیری در خصوص انتخاب بازرس اصلی و علی البدل برای یک سال مالی.
هیئت مدیره شرکت چند منظوره خاص جانبازان

دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه )نوبت دوم( شرکت تعاونی مصرف کارکنان شهرداری بیرجند   تاریخ انتشار: ۱3۹۸/3/۴
جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه )نوبت دوم( شرکت تعاونی مصرف کارکنان شهرداری بیرجند ساعت ۱۳ روز یکشنبه تاریخ ۱۳۹۸/۳/۱۹ در محل نمازخانه شهرداری برگزار می شود. از کلیه اعضا دعوت می شود جهت اتخاذ 
تصمیم نسبت به موضوعات ذیل در این مجمع حضور بهم رسانند. ضمنا چنانچه عضوی بنا به دالیلی نتواند شخصا حضور یابد می تواند همزمان با نماینده تام االختیار خویش با هم به دفتر شرکت مراجعه و برگ وکالت نامه را تنظیم 

و برگه ورود به جلسه مجمع را دریافت نمایند.
دستور جلسه:گزارش هیئت مدیره و بازرس  ۲- طرح و تصویب صورت های مالی سال ۱۳۹۷  ۳- بودجه پیشنهادی ۱۳۹۸  ۴- طرح و تصویب سود سال ۱۳۹۷ 5- انتخاب بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یک سال مالی 

هیئت مدیره۷- گزارش تغییرات اعضا و سرمایه - طرح و تصویب خط مشی و برنامه آتی شرکت تعاونی که در اختیار مجمع عمومی می باشد.

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه )نوبت اول(
انجمن صنفی کارفرمایی نمایندگان بیمه ایران -  استان خراسان جنوبی

تاریخ انتشار: ۹۸/3/۴

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه انجمن صنفی کارفرمایی نمایندگان بیمه ایران - استان 
خراسان جنوبی ساعت ۱۰ الی ۱۱ صبح روز شنبه ۹۸/۳/۲5 در محل هتل بزرگ کوهستان 

بیرجند برگزار می شود.
از کلیه اعضای محترم دعوت می شود جهت شرکت در این مجمع حضور بهم رسانند. ضمنا 
چنانچه عضوی بنا به دالیلی نتواند حضور یابد می تواند نسبت به تحویل وکالت نامه به همکار 

نماینده اقدام نماید.
دستور جلسه : 

ارائه گزارش بازرس - گزارش صورت مالی و کارهای انجام شده هیئت مدیره - برگزاری 
انتخابات اعضای هیئت مدیره و بازرسین. 

 هیئت مدیره

آگهی  دعوت مجمع فوق العاده سالیانه )نوبت اول(
انجمن صنفی کارفرمایی نمایندگان بیمه ایران - استان خراسان جنوبی

تاریخ انتشار: ۹۸/3/۴

استان   - ایران  بیمه  نمایندگان  کارفرمایی  انجمن صنفی  سالیانه  العاده  فوق  جلسه مجمع 
خراسان جنوبی ساعت ۹ الی ۱۰ صبح روز شنبه ۹۸/۳/۲5 در محل هتل بزرگ کوهستان 

بیرجند برگزار می شود. 
از کلیه اعضای محترم دعوت می شود جهت شرکت در این مجمع حضور بهم رسانند. 

ضمنا چنانچه عضوی بنا به دالیلی نتواند حضور یابد می تواند نسبت به تحویل وکالت نامه به 
همکار نماینده اقدام نماید.

۱- تعیین میزان جدید حق عضویت
۲- تعیین تکلیف در خصوص عضویت نمایندگان بیمه های عمر در انجمن 

۳- تعیین مبلغی مشخص بابت انجام هزینه های تبلیغات و آموزش
۴- تعیین حداقل عضویت سه ساله در انجمن برای کاندیدا شدن در انتخابات

» تجدید فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای«  نوبت  اول   

اداره کل گمرکات استان خراسان جنوبی )مناقصه گذار به نشانی بیرجند- ابتدای خیابان غفاری- جنب فروشگاه اتکا - اداره کل گمرکات استان خراسان جنوبی( در نظر دارد: اجرای پروژه ذیل را براساس قانون برگزاری مناقصات به پیمان کاران 
دارای صالحیت از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور )معاونت سابق برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری( از محل اعتبارات اختصاصی )غیر عمرانی( به صورت نقدی واگذار نماید. لذا پیمانکاران واجد شرایط متقاضی  می توانند 

جهت دریافت اسناد مربوطه از تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۰۴ تا ۱۳۹۸/۰۳/۰۹ به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir  و شماره فراخوان ۲۰۹۸۰۰۰۱6۷۰۰۰۰۰۲ مراجعه نمایند.

مدت محل اجراموضوعپروژه
پیمان

مبلغ برآورد اولیه 
)ریال( 

مبلغ تضمین 
تاریخ بازگشاییتاریخ تحویل اسناد و پیشنهاداتشرکت در مناقصه )ریال(

خرید،حمل و نصب دیوارپیش ساخته جداره محوطه 
ایکس ری گمرک مرزی ماهیرود

دیوار محوطه سایت
 ایکس ری ماهیرود 

گمرک مرزی 
40000/000/000/6000/000/300 روزماهیرود

حداکثرساعت10 صبح
 مورخ

1398/03/19 

ساعت 11 صبح
    مورخ

1398/03/19

تضمین شرکت در مناقصه: مبلغ ۰۰۰ ۰۰۰ ۳۰۰ )سیصد میلیون( ریال است که به صورت ضمانت نامه معتبر بانکی مطابق فرمت پیوست در مدارک و یا واریز نقدی به حساب شماره 65۰۱۷۰۰۰۰۰۰۲۱۱۱۰۰6۳۰۲۰۰۴ به نام حساب وجوه 
متمرکز سپرده اداره  کل گمرکات استان خراسان   جنوبی نزد بانک ملی بیرجند. ضمناً پاکت »الف« و اسناد ارزیابی عالوه بر بارگذاری در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( ، در بیرجند- ابتدای خیابان غفاری- جنب فروشگاه اتکا- دبیرخانه 

اداره کل گمرکات استان خراسان جنوبی در موعد مقرر نیز تحویل گردد. 
محل گشایش پیشنهادها اتاق جلسات اداره  کل گمرکات استان خراسان جنوبی می باشد.                                                                                                                                                                                         اداره کل گمرکات استان خراسان جنوبی

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 ۱۳۹۸6۰۳۰۸۰۰۱۰۰۹۲۱- ۱۳۹۸/۲/۲۸  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 خانم فاطمه حیدری مفرد فرزند 
حیدر به شماره شناسنامه ۴ و شماره ملی ۰65۲۳۷6۰۳۷ نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ۲۱۷/۱5 متر مربع از باقیمانده 
۱۴۰۲ اصلی بخش ۲ بیرجند از محل مالکیت غالمحسین کاظمی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
۱5 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: 1398/3/4  تاریخ انتشار نوبت دوم  1398/3/19       علی فضلی - رئیس ثبت اسناد و امالک بیرجند



موفقیت و انرژی

انتقادات

هنگام خشم و عصبانیت، تصمیم نگیرید

آدم های باهوش و محـتـاط نیک می دانند كه برای 
درست اندیشیدن به آرامش ذهن  نیاز دارند. هنگامی 
كه عصبانی  هستید، از روی خشم  و غضب و نـه 
از روی مـنطق صحبت خواهید كـرد. احـسـاسـات 
از  یكی  این   . كنید  كنترل  را  و هیـجـانات خـود 
مهمترین قوانین است. زمانی كه عصبانی  هستید 
تهدیدهایی می كنید كه قادر به عملی كردن آنها 
نیستید یا تصمیماتی اتخـاذ می كنید كه در آیـنده 
پشیمانی به بار خواهند آورد. اگر حـرف و سـخن 
خـوشـایـند و جـالبـی بـرای گـفتن ندارید بهتر است 
كه اصاًل هیچ چیز نگویید. حتـی اگـر حـرفـی بـرای 
گـفـتـن داریـد آن را بـازگـو نكنید چرا كه سرانجام 
سبب افشای موضوعی می گردد كه فردی از آن برای 

ضربه وارد كردن به شما استفاده كند.

خطر و آسیب نظرات و انتقادات جهت دار

از ارتباط با هدف درک نقطه نظرات  انتقاد نوعی 
دیگران و یا كمک به دیگران برای پیشرفت است. 
همه  ما نظرات و عقایدی داریم كه دوست داریم با 
دیگران به اشتراک بگذاریم و اینترنت این كار را 
برایمان به شدت آسان كرده است. در اینترنت، همه 
می توانند نظرات مستحكم خود را به گوش دیگران 
دانش  و  اطالعات  افراد،  از  بسیاری  اما  برسانند، 
كه  دارند  زمینه  این  در  نظر  اظهار  برای  بیشتری 
این هم دلیلی دال بر صحیح بودن آن نیست. هنوز 
هم، اگر نظر ارائه شده از جهتی خاص سرچشمه 
بگیرد و یا فقط یک منظر را در بر بگیرد، یک نظر 
جهت دار به حساب می آید. نظریات جهت دار یكی 
از عادی ترین و طبیعی ترین اوامر انسان هستند. در 
علم پی شناسی، دانشمندان متوجه شدند كه ذهن 
انسان محدودیتی برای پردازش اطالعات دارد. این 
بدین معنی است كه ما فكر می كنیم بیشتر از چیزی 
كه واقعا می دانیم اطالعات داریم و از این روی، میل 

به تكیه بر اطالعات محدودمان داریم.
شكل  دار  جهت  نظر  و  تفكر  منوال،  همین  به 
می گیرد. این كار به ما اجازه می دهد كه فقط حقایقی 
را بپذیریم كه باور ما را تایید می كنند و به همین 
صورت است كه تفكِر من درست می گویم، اما تفكر 

تو اشتباه است، شكل می گیرد.
با این كه مردم فكر می كنند انتقاد كردن یک امر 
كاماًل بی خطر است، اما باید بدانیم كه بی اعتباری و 
عدم صالحیت در انتقاد كردن، می تواند آسیب های 
وحشتناكی در پی داشته باشد. كل هدف انتقاد كردن 
این است كه پدیده  انتقاد شده در مسیر پیشرفت قرار 
بگیرد. اما اگر ما این معنی را فراموش كنیم و یا علم 
الزم برای انتقاد سازنده را نداشته باشیم، ماحصل كار 

كامال برعكس خواهد بود.

معجزه ای برای قند خون 
و پوکی استخوان

پیاز یكی از سبزیجاتی است كه خواص آنتی اكسیدانی 
و ضد التهابی قوی دارد و می توانید به آسانی با مصرف 
كمی پیاز از مزایای سالمتی زیادی برخوردار شوید. 

پیاز خام منبع غنی از فیبر، پروتئین، كربوهیدرات، قند 
و چربی است و با تولید تركیبات گیاهی به كاهش فشار 
خون، بهبود سالمت قلب، مبارزه با سرطان و جلوگیری 

از تشكیل لخته های خون كمک می كند.
مصرف بیش از حد پیاز   از رشد غیرعادی سلول های 

سرطانی در بدن نیز جلوگیری می كند.

استفاده از روغن نارگیل و زردچوبه 
برای سفید کردن دندان

روغن نارگیل و زردچوبه برای سالمت دهان و دندان 
باكتری ها،  بردن  بین  از  در  و  هستند  مهم   بسیار 
بیماری های لثه، بوی بد دهان و حساسیت دندان ها مؤثر 

است. این روغن دندان ها را سفیدتر و براق تر می كند. 
برای تهیه خمیر سفید كننده، چهار قاشق غذا خوری 
پودر زردچوبه را با دو قاشق چایخوری جوش شیرین 
تركیب كنید. سپس دو و نیم تا 3 قاشق غذا خوری 
روغن نارگیل به آن اضافه كنید. آنها را خوب مخلوط 
كنید  و  روی مسواک خود بگذارید و به دندان ها بزنید. 

درد و ناراحتی که می تواند ناشی
 از التهاب ریه یا حمله قلبی باشد

درد و ناراحتی در قفسه سینه، گلو، فک، شانه، بازو و 
شكم می تواند ناشی از التهاب ریه یا پنومونیا یا یک 
حمله قلبی باشد. اماباید دقت كرد در ناراحتی های قلبی 

حتما درد وجود ندارد؛ بنابراین نباید منتظر درد ماند. اغلب 
بیماران قلب در مورد فشاری صحبت می كنند كه در 
ناحیه قفسه سینه احساس می كنند درست مثل اینكه 
فیلی روی قفسه سینه آن ها نشسته است. ناراحتی های 
مربوط به بیماری قلب ممكن است همراه با احساس 

تهوع باشد.

آب برنج و خواص شگفت انگیز 
آن برای پوست و مو

در برنج میزان زیادی مواد معدنی از جمله آهن وجود دارد 
كه برای سالمت پوست و تغذیه مو بسیار مهم است. 
ویتامین های گوناگون دارد كه برای رهایی از التهابات 

پوستی و شوره سر مفید است.چند نمونه از خواص آب 
برنج برای زیبایی پوست و مو: آب برنج مانند لوسیون مو 
و پوست عمل می كند و باعث شفافیت مو و پوست و 

آبرسانی به آن ها می گردد.
از آكنه و جوش جوانی محافظت  را  پوست صورت 

می كند،به پوست روشنایی و طراوت می بخشد. 

آیا چای سبز به مردم 
کمک می کند تا الغر شوند؟

مصرف روزانه چای سبز به سوختن چربی ها و افزایش 
سوخت و ساز بدن كمک می كند، اما حقیقت این است 
كه این نوشیدنی در الغر شدن به تنهایی تأثیر ندارد 

بلكه می توانیم آن را به عنوان یک محرک برای كاهش 
وزن در نظر بگیریم.به این صورت كه كاتچین موجود 
در چای سبز برای بدن گرمازایی می كند یعنی ظرفیت 
بدن را به علت واكنش های متابولیكی برای تولید گرما 
و در نتیجه تولید انرژی برای حذف چربی ها باال می برد؛ 

البته در بسیاری از افراد باعث كاهش اشتها می شود.

 نه فقط خوردن یک سیب در روز بلكه خوردن یک موز هم می تواند فواید زیادی برای سالمت و چشمان داشته باشد. 
مطالعه محققان نشان می دهد كه خوردن روزانه یک عدد موز موجب تقویت سالمت چشم و پیشگیری از بیماری 
های مرتبط با بینایی می شود. محققان دریافته اند كه موز حاوی كاروتنوئید است؛ تركیبی كه موجب ایجاد رنگ قرمز، 
نارنجی یا زرد میوه ها و سبزیجات می شود و در كبد تبدیل به ویتامین A كه فاكتور مهمی برای سالمت چشم است 
می شود.طبق مطالعات قبلی، مواد خوراكی حاوی میزان باالی كاروتنوئید از فرد در مقابل بیماری های مزمن، نظیر 
برخی سرطان ها، بیماری های قلبی- عروقی و دیابت محافظت می كنند.به گفته محققان، موز ماده خوراكی ایده آلی 
برای بچه ها و خانواده ها در بسیاری از مناطق جهان است، چراكه شیرینی، بافت، اندازه و قابلیت دسترسی آن برای 

اكثر مردم مناسب است.

گردو به خاطر داشتن میزان باال امگا 3 و سایر اسیدهای چرب ضروری برای فعالیت بدن و افزایش سوخت و ساز مفید 
است. مغز گردو به دلیل دارا بودن درصد باال اسیدهای چرب ترانس و میزان باال منیزیم نسبت به سایر دانه ها در تنظیم 
ضربان و عملكرد قلب بسیار مفید است. مغز گردو حاوی مقادیر سرشاری ویتامین است كه این ویتامین در شادابی و 
شفافیت پوست نقش اساسی دارد.تحقیقات نشان داده است افرادی كه همراه یک رژیم پایین آورنده كلسترول گردو 
مصرف می كنند میزان كلسترول خون شان كاهش می یابد و مصرف روزانه یک تا دو عدد گردو در طول روز می تواند 
برای بدن مفید باشد. مصرف منظم گردو می تواند از سیستم ایمنی بدن محافظت كند و سموم بدن را به راحتی دفع كند.

همچنین رژیم غذایی سرشار از ویتامین های گروه E نقش مهمی در حفاظت از پوست و مو دارد.

گنجاندن گردو در رژیم غذایی بهترین راهکار کاهش کلسترولموز بخورید تا چشم های سالمی داشته باشید

عبدالرحمن بن ملجم مرادی، از گروه خوارج و از آن سه نفری 
بود كه در مكه معظمه با هم پیمان بسته و هم سوگند شدند، 
كه سه شخصیت مؤثر در جامعه اسالمی، یعنی امام علی بن ابی 
طالب)ع(، معاویه بن ابی سفیان و عمرو بن عاص را در یک شب 
واحد ترور كرده و آن ها را به قتل رسانند. هر كدام به سوی 
شهرهای محل مأموریت خویش رهسپار شدند و عبدالرحمن بن 
ملجم مرادی به سوی كوفه رفت و در بیستم شعبان سال 40 

قمری وارد این شهر بزرگ شد. 
وی به همراهی شبیب بن بجره اشجعی كه از همفكران وی بود 
و هر دوی آن ها از سوی “قطام بنت علقمه” تحریک شده بودند، 

در سحرگاه شب نوزدهم ماه مبارک رمضان سال 40 قمری در 
مسجد اعظم كوفه كمین كرده و منتظر ورود امیرمؤمنان علی 
بن ابی طالب)ع( شدند. هم چنین قطام، شخصی به نام “وردان 
بن مجالد” را كه از افراد طایفه اش بود، به یاری آن دو نفر فرستاد

روایت شده كه هنگام ضربت زدن عبدالرحمن بن ملجم بر سر 
مطهر حضرت علی)ع(، زمین به لرزه در آمد و دریاها مواج و 
آسمان ها متزلزل شدند، درهای مسجد به هم خوردند و خروش از 
فرشتگان آسمان ها بلند شد و باد سیاهی وزید، به طوری كه جهان 

را تیره و تاریک ساخت.
اشعث بن قیس كندی كه از ناراضیان سپاه امام علی)ع( و از دو 

چهرگان و منافقان واقعی آن دوران بود، آنان را راهنمایی، پشتیبانی 
و تقویت روحی می نمود. حضرت علی)ع( در شب نوزدهم ماه 
مبارک رمضان، مهمان دخترش ام كلثوم)س( بود و در آن شب 

حالت عجیبی داشت و دخترش را به شگفتی درآورد.
روایت شده كه حضرت در آن شب بیدار بود و بسیار از اتاق بیرون 
می رفت و به آسمان نظر می كرد و می فرمود: به خدا سوگند، 
دروغ نمی گویم و به من دروغ گفته نشده است. این است آن شبی 
كه به من وعده شهادت دادند. در این شب عبدالرحمن بن ملجم 
مرادی شمشیر خویش را بر فرق نازنین حضرت علی)ع( فرود آورد 

و سر مباركش را تا به محل سجده گاهش شكافت.

19 رمضان، ضربت خوردن حضرت علی)علیه السالم( در مسجد کوفه

آیه روز

و كسانی كه كفر ورزیدند گفتند این ]كتاب[ جز دروغی كه آن را بربافته ]چیزی[ نیست و گروهی دیگر او را 
بر آن یاری كرده  اند و قطعا ]با چنین نسبتی[ ظلم و بهتانی به پیش آوردند.  )سوره فرقان/ آیه 4(

سخن روز

نمی توانم فرمول موفقیت را برای شما بیان كنم؛ اما اگر فرمول شكست را می خواهید آن است كه بكوشید 
همه را راضی نگه دارید. )اسوپ(
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فروشگاه بزرگ ارزان سرا
انواع لوازم کادویی و بلورجات 

فقط  5 هزار تومان
آدرس: روبروی انقالب 10

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

رستوران فروشی با ظرفیت 220 
نفر با موقعیت عالی 
0915163۷۷1۷

به تعدادی راننده با خودرو و منشی آقا 
جهت کار در آژانس پارک نیازمندیم.

09365613536

به یک شاگرد ماهر خانم جهت شیفت عصر 
سالن زیبایی  در محدوده معلم نیازمندیم. 

09399441888- 32455303

یک شرکت معتبر راه سازی جهت 
تکمیل پرسنل خود به افراد ذیل 

نیازمند می باشد.
1. راننده لودر، کامیون، تراکتور،  

غلطک
2. کارآموز حسابداری - خانم 

)لیسانس، فوق لیسانس(
3 - آشپز

05632442886-09151611۷09

تعمیر یخچال فریزر در منزل  
09153635015 - ناصری نژاد

مرکز تخصصی تعمیر و فروش مانیتور
 و مینی کیس های قدرتمند اروپایی

 در حد آک
160G HDD -DDR3 2 RAM

قابل ارتقا
قیمت ماه رمضان 620 هزار تومان

حاشیه پاسداران15
ساعت کاری ماه رمضان 18 الی 20
@ asbirjsnd  :کانال تلگرام ما 

Www.asbirjand.ir

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

انجام کلیه مصنوعات چوبی
Decoart056 :اینستاگرام

093۷093۷338

گواهینامه موقت فارغ التحصیلی 
اینجانب زیبا صباغ پور فرزند محمدعلی 

به شماره شناسنامه 240 صادره 
از بیرجند مقطع کارشناسی رشته 

مدیریت بازرگانی صادره از دانشگاه 
آزاد اسالمی مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.

گواهینامه موقت فارغ التحصیلی 
اینجانب زیبا صباغ پور فرزند محمدعلی 

به شماره شناسنامه 240 صادره از 
بیرجند مقطع کارشناسی رشته مهندسی 
معماری به شماره 1094000 صادره از 

دانشگاه آزاد اسالمی  مفقود گردیده
 و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت هوشمند سواری پژو  405با شماره هوشمند 
2283581 و شماره پالک 248 ع 38 ایران 32 
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

پیشرو الستیک   فرواگشه 
خیابان مدرس - جنب استانداری
  09151635860 - کرباسچی

ایزوگـام محمـدزاده 
تبریز و شرق

نبش چهارراه دوم توحید
09151652600-3244۷110

حمـل بـار فـاروقی
حمل بار و اثاثیه منزل داخل و خارج شهر
با کادر ماهر و مجرب )مسیر سیستان و 

بلوچستان، مشهد، بیرجند و حومه(

۰91۵9۶1۸۵۸1 
فاروقـی

بیرجند-  پاسداران 3-  جنب مسجد  امام حسین )ع(
۰91۵۸۶1۰۰۵۶ -  32211۰۰۰- 32222711  مدیریت: جاویدان پور

ی حسینیون تهیه غذا
شله مشهدی اصل

حلیم مخصوص با سرآشپز مشهد

کشیک ماه  مبارک رمضان-  ظهر دایر است
آماده پذیرایی از جلسات افطاری شما

سوپ - چای - نان - پنیر رایگان

آدرس: اول بلوار شهید آوینی - بعد از استخر مرتضوی    324۵4۵۶9 - ۰91۵1۶۰۰۰۰2

ت ۵۰ نفر
رفی

ظ

ک
با پی

ذا 
ل غ

ارسا

پارکینگ اداری و مسکونی ، کانکس و سوله
 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: 056-۳۲4۲۲44۹
شماره تماس: 0۹۱5۳6۱۷6۱۱  - حاشیه فلکه جماران – باالتر از کاشی فرزاد 32435686 - 0936523۷014-0915۷063220 - خسروی

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

نی
ضمی

د ت
رص

1 د
۰۰ ) مدرن برتر(

ایزوگام  شفیعی
 ۳۲۲۲54۹4 - 0۹۱5۱6۳0۲8۳  صیادشیرازی، مجتمع میرداماد، واحد ۹8

آسفالت )محوطه و پشت بام(
 و  قیـرگونـی

آدرس: خیابان 1۵ خرداد- نرسیده به فلکه نیک اختر - روبروی خیابان حجاب   3241۵۰۸1 - ۰91۵۵۶17۸4۶

فروش و نصب انواع : پنجره UPVC – درب اتومات - شیشه ساختمانی

شغلی نوین، کم هزینه با درآمد عالی
تکثیر و پرورش زالوی طبی، 

فروش زالوی طبی، 
همراه با موسسه زالوپروران شرق 

تلفن تمـاس : ۳۲۲۱۳۲۷۲- 0۹0۲۱6۳۲۲۷۳
بیرجند، بلوار شهید صیاد شیرازی ، مجتمع تجاری میرداماد واحد 12۵ - مهندس اکبری

 شماره ثبت: 44۳

ود  
حد

وم
ژه  

ش وی
فرو درب اتوماتیک سید

 جک پارکینگی ، کرکره و 
سکوریت اتومات 

خیابان شهید رجایی  -  نبش 
رجایی  15   09155614880



۵
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عوامل فتح خرمشهر، امروز نیز ما را به پیروزی خواهد رساند

سربازی- در مراسمی با حضور امام جمعه، جمعی از مسئوالن، بسیجیان و اقشار مختلف مردم سالروز فتح خرمشهر در محل بارگاه امامزادگان فردوس گرامی داشته شد. به گزارش  آوا، یکی از یادگاران دفاع مقدس 
در این مراسم با بیان اینکه عوامل فتح خرمشهر، امروز نیز ما را به پیروزی خواهد رساند تاکید کرد: تاریخ گذشته هر ملتی  چراغ راه آینده اوست که باید از گذشته عبرت بگیرد تا آینده را بسیار بهترسازد. سرهنگ 
خسروی تاکید کرد: در شرایطی که تمام دنیا برای نابودی ما مصمم بودند و عراقی ها آمده بودند تا در خرمشهر بمانند رزمندگان اسالم با تکیه بر قدرت الهی توانستند با آزاد سازی خرمشهر 19 هزار اسیر نیز بگیرند.

استان در هفته گذشته

 *به مناسبت حماسه سوم خرداد، سالروز آزادسازی 
خرمشهر، گلزار شهدای استان غبارروبی و عطرافشانی شد.

 *به مناسبت حماسه سوم خرداد جمعی از مسئوالن 
بخش نیمبلوک با خانواده شهید کفاشی دیدار کردند.

اکنون  گفت:  فاضالب  و  آب  شرکت  *مدیرعامل 
حدود 98 درصد مشترکان آب شرب در استان الگوی 
درصد جزو  فقط 2  و  کنند  می  رعایت  را  مصرف 

پرمصرف ها هستند.
* تیم کشتی فرنگی خراسان جنوبی در اولین هفته 

رقابت های لیگ دسته یک کشتی کشور پیروز شد.

اخبار کوتاه

 ازسفر وزیر راه تا همایش شهرداران 

مهدی آبادی- از مهمترین رویدادهای هفته گذشته، 
خراسان جنوبی می توان به  آغاز به کار نمایشگاه 
قرآن و عترت ، 6 چاه دشت مختاران برای تامین آب 
بیرجند و 68 مصوبه برای رفع موانع واحدهای تولیدی 
 در روز شنبه اشاره کرد. یکشنبه روزنامه ها از نیم قرن 
بی مهری با محیط زیست، رشد 4 برابری سرمایه  
سقف  و   آب  های  پرمصرف  ارتباطات،  در   گذاری 

پوسیده بر سر 13 هزار قاینی خبر دادند. 
مشکالت کهنه جوانان، خراسان جنوبی؛ فراموش شده 
در طرح های ملی شرق و  مغفول از نگاه ملی، مهم 
ترین تیترهای روز دوشنبه بود. سه شنبه رسانه ها به 
ترافیک برنامه های وزیر راه در استان، مطالبه بر زمین 
مانده راه آهن، توسعه محور شرق و سرمایه گذاری 
280 میلیارد تومانی با تمرکز نهبندان پرداختند. رنگ 
واقعیت به آرزوی 20 ساله مردم فردوس، تعجب وزیر 
راه از احداث پایگاه هوایی در فرودگاه بیرجند، افزایش 
10 میلیارد تومانی منابع تملک دارایی بودجه و شیوع 
فشار خون باال در 21 درصد از جمعیت استان، مهم 
ترین خبرهای  چهارشنبه بود. آخر هفته رسانه های 
مکتوب از کلنگ زنی راه آهن بیرجند حداکثر در سه ماه 
آینده، 30 شهردار و یک استان مشکل خبر دادند. سفر 
وزیر راه و شهرسازی مهم ترین خبر هفته بود. اسالمی 
دوشنبه  همراه جمعی از معاونان و مدیران وزارت راه و 
شهرسازی به استان آمد. این سفر را می توان حاصل 
رایزنی های استاندار  دانست. از مهمترین پروژه های 
این سفر را می توان به افتتاح 124 کیلومتر باند بزرگراه 
، آغاز عملیات اجرایی اتصال فردوس به شبکه آنتنی راه 
آهن، توسعه و بهسازی ترمینال فرودگاه بیرجند، افتتاح و 
بازدید از پروژه های بازآفرینی شهری ، اختتامیه 30 هزار 
واحد مسکن مهر و افتتاح 798 واحد مسکن مهر تعاونی 
ارتش اشاره کرد. با اینکه از انتظارات مهم مردم کلنگ 
زنی راه آهن بیرجند بود که به دالیل نامشخص کلنگ 
زنی انجام نشد اما  اسالمی در ساعات پایانی حضورش 
وعده داد که تا 3 ماه آینده عملیات پروژه اتصال بیرجند 
به راه آهن سراسری نیز شروع شود. دیدار شهرداران با 
معاون  امور عمرانی استانداری  برای بیان مشکالت 
حوزه های شهری نیز از خبرهای قابل توجه هفته 
گذشته بود که در این دیدار شهرداران به بیان مشکالت 

شهرهای استان پرداختند .     

تجربه موفق امداد رسانی به روستاهای سیل زده استان  
گروه خبر - استاندار در پی بارش رگباری باران و 
وقوع سیل در این استان عصر چهارشنبه از مناطق 
بازدید کرد.  توابع سربیشه  از  آقا  سیل زده شیرگ 
رفع  برای  دستوراتی  بازدید  این  در  است  گفتنی 
محل  در  مدیران  استقرار  و  زیرساختی  نیازهای 
مشکل  شدن  برطرف  تا  زده  سیل  روستاهای 
زیرساخت ها و نیازهای اولیه سیل زدگان صادر شد.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری گفت: 18 نفر 
از  امدادی  نیروهای  تالش  با  سیالب  در  گرفتار 
مرگ حتمی نجات پیدا کردند. میرجلیلی ادامه داد: 
خوشبختانه با آماده باش 67 تیم امدادی و عملیاتی در 
استان توانستیم به سرعت به آسیب دیدگان از سیالب 
امدادرسانی الزم را صورت دهیم و آب گرفتگی منازل 
مرتفع گردد. وی افزود: حدود 19 رشته قنات کشاورزان 
در اثر سیالب اخیر حدود 40 تا 80 درصد آسیب دید 
که ارزیابی های دقیق توسط جهاد کشاورزی استان 

حسب دستور استاندار انجام خواهد گرفت.

امدادرسانی ۵۵۰ نفر آسیب دیده از سیالب
 شهریاری مدیر عامل جمعیت هالل احمر در بازدید  از 

روستای شیرگ آقا از اتمام کار تخلیه منازل آب گرفته 
این روستا از آب و لجن خبر داد و گفت: با توجه به 
رطوبت منازل بهتر است همچنان مردم این روستا در 
چادرهای اضطراری اسکان داشته باشند. وی گفت: در 

پی سیل اخیر بیش از ۵۵0 نفر آسیب دیده از سیل 
در ۵ شهرستان امداد رسانی شدند. شهریاری اظهار 
کرد: در پی بارندگی های اخیر بیش از 60 مورد حادثه 
در شهرستان های سربیشه، درمیان، فردوس، نهبندان، 
طبس و بیرجند امداد رسانی شده که بیشتر این موارد 
مربوط به سربیشه و درمیان بوده است. شهریاری با 
اعالم اینکه 70 چادر در روستای “شیرگ آقا” سربیشه 

بیان کرد:  برای اسکان آسیب دیدگان توزیع شد، 
تاکنون 20۵ بسته غذایی 72 ساعته، 70 دستگاه چادر، 
100 تخته موکت و 4۵0 تخته پتو بین اهالی مناطق 

سیل زده استان توزیع شده است.

حضور ۵۰  جهادگر برای کمک 
به مردم روستای سیل زده شیرگ

مسئول بسیج سازندگی گفت:۵0 نفر از جهادگران 
شیرگ  زده  سیل  روستای  مردم  به  کمک  برای 

سربیشه در منطقه حضور یافتند.
هنری پس از بازدید از فعالیت جهادگران در روستای 
شیرگ سربیشه اظهار کرد: بعد از وقوع سیل روز 

چهارشنبه در روستای شیرگ سربیشه با هماهنگی 
انجام گرفته، جهادگران و نیروهای بسیج سازندگی 
سربیشه برای کمک رسانی به روستا اعزام شدند و 
در زمینه کمک به خروج آب از منازل مسکونی مردم 

خدمت رسانی کردند.

امدادرسانی با جدیت پیگیری شود
معاون عمرانی استانداری هم در سومین روز بعد از 
وقوع سیالب در روستای شیرگ شهرستان سربیشه، 
در این روستا حاضر و از نزدیک در جریان آخرین 
روند خدمت رسانی به حادثه دیدگان قرار گرفت.
میرجعفریان در شورای هماهنگی مدیریت بحران  
در این روستا گفت: با توجه به شدت بارندگی و وقوع 
سیل، مدیران دستگاه های اجرایی مکلف به خدمت 
رسانی در کمترین زمان ممکن شدند. وی گفت: در 
حوزه های مختلف مشکالت احصا و دستورات الزم 
به مدیران دستگاه ها در ارتباط با تخلیه منازل در 
معرض خطر، تخلیه گل و الی، بازگشایی معابر و 
مسیرهای دسترسی، آواربرداری، بازسازی، اسکان 
اضطراری و تهیه موارد مورد نیاز سیل زدگان ابالغ 

شد. وی از مصوبات قابل ارائه برای دستگاه های 
اجرایی نظیر منابع طبیعی، جهاد کشاورزی، شرکت 
راهداری، مخابرات، کمیته  گاز،  و  برق  آب،  های 
امداد و سایر دستگاه ها خبر داد و افزود: امیدواریم با 
اقدامی جهادی بتوانیم در کوتاه ترین مدت مشکالت 

برگرفته از سیل را در این مناطق مرتفع کنیم.

3۰۰ هزار تومان به حساب
 مددجویان سیل زده واریز می شود

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی )ره(  هم گفت: به  
زودی مبلغ 300 هزار تومان به حساب هر خانوار 
سیل زده روستای شیرگ که تحت حمایت کمیته 

امداد هستند، واریز می شود.
 وی با اشاره به بازدیدی که از این روستا و منازل 
این  افزود: 71 خانوار در  مددجویان داشته است، 
روستا تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی)ره( 
هستند که منازل، اثاثیه و احشام آنها دچار خسارت 
شده است.  حدود 200نفر شامل نیروهای هالل 
احمر، ارتش، بسیج و جهادگر در این روستا مستقر 

و مشغول امداد رسانی می باشند.

ری
 اکب

س:
عک

“ خطبه های آدینه”

مذاکره با دشمن هیچگاه پیروزی به همراه ندارد
حجت االسالم مختاری امام جمعه موقت بیرجند در 
خطبه های نماز جمعه با بیان اینکه طبق تجربه 40 سال 
گذشته ، مذاکره با دشمن هیچگاه فتح و پیروزی به 
همراه ندارد، گفت: اگر در ایام دفاع مقدس می خواستیم 
ببریم هیچگاه شاهد  با مذاکر پیش  را  اهداف مان 

افتخاراتی چون فتح خرمشهر نمی بودیم. 
فضای افسار گسیخته مجازی

از عوامل مهم افزایش طالق است
سربازی-حجت االسالم بابایی امام جمعه فردوس به 
عوامل رشد طالق در جامعه پرداخت و گفت: امروز بی 
شک فضای مجازی که هیچ نظارتی بر آن نیست از 
مهمترین عوامل جدایی زوج های جوان از یکدیگر هست. 

راهپیمایی روز قدس در 30 نقطه 
برگزار می شود

تبلیغات  هماهنگی  شورای  رئیس  مقدم-  دادرس 
اسالمی گفت: مراسم راهپیمایی روز جهانی قدس، 
سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی )ره( و قیام خونین 
یوم ا... 1۵ خرداد در بیش از 30 نقطه استان برگزار می 
شود. حجت االسالم مالیی افزود: ضرورت دارد ضمن 
برگزاری مراسم باشکوه، خطبا و سخنرانان در مجامع 
و محافل و مساجد به ویژه با استفاده از ظرفیت عظیم 
مجالس ماه مبارک رمضان و شب های قدر به تبیین 
این مناسبت ها بپردازند. وی گفت: مراسم راهپیمایی 
قیام 1۵ خرداد ساعت 10:30 در خیابان شهدا، میدان 
امام  مسجد  پاسداران،  خیابان  ارتش،  خیابان  ابوذر، 
حسین )ع( برگزار می شود. وی بیان کرد: همچنین 
مراسم شب ارتحال امام خمینی )ره( دوشنبه 13 خرداد 
ساعت 22 در محل حسینیه جماران برگزار خواهد 
شد. وی اظهار کرد: به مناسبت ارتحال امام همچنین 
مراسمی روز سه شنبه 14 خرداد ساعت 18 در محل 

مدرسه علمیه معصومیه برگزار خواهد شد.

آغاز ثبت نام چهاردهمین جشنواره 
ملی تعاونی های برتر

غالمی- ثبت نام چهاردهمین جشنواره ملی تعاونی 
های برتر آغاز شد. مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
استان گفت: ثبت نام در چهاردهمین جشنواره ملی 
تعاونی های برتر تا 10 تیر ادامه دارد. رکنی افزود: 
 عالقه مندان می توانند در یکی از 22 گرایش تعاونی ها 
و همچنین گرایش اتحادیه تعاونی ، به آدرس اینترنتی 
در  و  مراجعه   www.taavonibartar.mcls.gov.ir

سامانه مربوطه ثبت نام کنند.

  غذا آماده برادران خزیمه
کشیک ماه مبارک رمضان
افطار: حلیم و سوپ جو + 
سفارشات جهت مجالس

بلوار شعبانیه - وصال جنوبی 32231717

بدون پیش پرداخت
کابینت CNC وکیوم ، هایگالس های ایرانی و خارجی و چوب طبیعی 

آدرس :  نبش مطهری 16 - گل چوب       تلفن : 09155619149

فقـط با روزی 30 هـزار تومـان

آگهی مزایده اموال غیر منقول )اسناد ذمه(
به استناد مواد ۱۲۱ و ۱۲۲ آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی تمامی چهار دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین با کاربری 
کارگاهی دارای پالک ثبتی شماره هشت هزار و سیصد و هفت فرعی از یکهزار و پانصد و پنجاه و چهار اصلی بخش ۲ شهاباد 

)۸۳۰۷ فرعی از ۱۵۵۴ - اصلی( به نشانی بیرجند، بلوار مسافر، شمال میالن میوه و تره بار ملکی آقای علی بیجاری فرزند حسین به شماره 
ملی ۰۶۵۱۶۳۶۲۹۹ ساکن بیرجند، توحید ۲۱، پالک ۶ که سند مالکیت آن ذیل ثبت ۱۰۲۲۴۹ صفحه ۱۷۳ دفتر جلد ۵۹۳ - امالک 
بیرجند به نام وی صادر و تسلیم شده است و ششدانگ ملک محدود است به حدود اربعه ذیل به شرح پرونده ثبتی: شماال پی مشترک به 
طول ۶۰/۵۵ متر به پالک ۷۱۳۲ فرعی شرقا پی است به طول ۲۲/۸۴ متر به خیابان جنوبا پی مشترک به طول ۶۵/۶۸  متر به باقیمانده 
۷۳۲۵ غربا پی مشترک به طول۲۳/۴۱ متر به باقیمانده ۴۴۷۲ فرعی )فاقد حقوق ارتفاقی( که به موجب پرونده اجرایی کالسه ۹۱۰۰۰۱۰ 
 له موسسه قرض الحسنه مهر بسیجیان سابق )بانک مهر اقتصاد فعلی( علیه نامبرده فوق مستند به چک بالمحل شماره ۴۶۰/۱۱۴۲۹۸ -
 ۱۳۹۱/۶/۲۹ عهده بانک صادرات شعبه بیرجند پس از طی تشریفات قانونی جهت استیفای مبلغ ۳/۳۴۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال قسمتی از وجه 
چک مذکور مورد تقاضای موسسه بستانکار و حقوق دولتی متعلقه معرفی و ضمن احراز مالکیت بدهکار چون اصل ملک در رهن موسسه 
کارسازان آینده شعبه بیرجند بوده، بنابراین مازاد اول آن به موجب جوابیه شماره ۱۳۹۲۰۵۸۰۸۰۰۱۰۰۱۴۳۲- ۹۲/۸/۲۸ اداره ثبت اسناد 
بیرجند توقیف و پس از تعیین تکلیف حقوق سند رهنی طبق جوابیه واصله به شماره  ۳۰۱/۹۷/۶۱۲۵-۹۷/۶/۱۳ اداره مزبور اصل چهار 
دانگ مشاع از ششدانگ پالک ۸۳۰۷ فرعی از ۱۵۵۴ - اصلی بخش ۲ بیرجند به نفع بانک مهر اقتصاد مدیریت شعب خراسان جنوبی و 
صندوق دولت و مازاد آن از طریق محاکم صالحه قضایی به نفع اشخاص غیر توقیف می باشد، سپس به درخواست بستانکار و برابر مفاد 
صورتجلسه وارده به شماره ۱۳۹۷۰۰۶۵۱۰ - ۹۷/۶/۲۴ مامور اجرا چهار دانگ مشاع از ششدانگ ملک مذکور توسط کارشناس رسمی 
دادگستری به مبلغ ۴/۳۲۴/۲۰۰/۰۰۰ ریال ارزیابی و در قبال طلب پرونده اجرایی و یک تا دو عشر اضافی بازداشت گردیده است، با توجه 
به وصول اعتراض نسبت به ارزیابی مذکور از سوی متعهد له مستند به ماده ۱۰۲ - آئین نامه اجرا به موضوع رسیدگی و کارشناس رسمی 
منتخب طی گزارش وارده به شماره ۱۳۹۷۰۱۴۰۷۴ - ۹۷/۱۲/۱۹  نظریه کارشناس بدوی را تایید و نهایتا ارزیابی ملک مورد بازداشت به 
مبلغ چهار میلیارد و سیصد و بیست و چهار میلیون و دویست هزار ریال )۴/۳۲۴/۲۰۰/۰۰۰( قطعیت یافته است و به درخواست بستانکار 
در روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۸/۳/۲۱ از ساعت ۹ الی ۱۲ ظهر در محل اداره اجرای اسناد رسمی بیرجند واقع در میدان شهدا از طریق مزایده 
به فروش خواهد رسید. مزایده حضوری و نقدی از مبلغ ارزیابی شده فوق شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی فروخته خواهد شد. الزم به 
ذکر است پرداخت بدهی های مالیاتی و شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعي آن معلوم شده یا نشده باشد بر عهده برنده 
مزایده است که در صورت وجود مازاد مسترد خواهد شد، حقوق دولتی به شرح ماده ۴۰ آئین نامه اجرا نقدا وصول و نسیه فقط راجع به 
طلب بستانکار با موافقت بانک مهر اقتصاد جایز می باشد. هرگاه متعهد تا قبل از تنظیم صورتجلسه مزایده اقدام به پرداخت یا تعیین تکلیف 

بدهی خویش نمایند از انجام مزایده خودداری می گردد.
تاریخ انتشار: ۳/۴/ ۹۸      غالمرضا دادی -  رئیس اداره اجرای اسناد رسمی 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
برابر رای شماره ۱۳۹۸۶۰۳۰۸۰۰۲۰۰۰۰۵۳ - ۱۳۹۸/۲/۱۴ هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 

ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی قاین تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای حسن خسروی قومنجان ) از محل 
مالکیت عباس کیانی قومنجان( فرزند محمد به شماره شناسنامه ۴ صادره از قاین به شماره ملی ۰۸۸۹۶۶۰۲۱۲ در ششدانگ یک قطعه 
زمین مزروعی به مساحت ۲۶۳۷۳/۵۰ مترمربع قسمتی از پالک ۳- اصلی بخش ۱۰ قاین واقع در روستای قومنجان خریداری از آقای 
کربالیی محمد کیانی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵روز آگهی می شود و در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه عتراض 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: ۱۳۹۸/۳/۴  تاریخ انتشار نوبت دوم: ۹۸/۳/۲۰
علی صفایی فر- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک قاینات

 تاالر و رستـوران
 بـرادران کـریم

آماده پذیرایی از مجالس افطاری شما 
در ماه مبارک رمضان می باشد.
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اتبلوسازی عابدپور

بـا صـرف هزینه هـای اندک برای مقـاوم سـازی ساختمـان ها، از خسارت هـای بزرگ جلوگیری کنیـم.
روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان جنوبی

بی قانونی و بی نظارتی مردم را نگران کرده استسوم خرداد، الگویی برای ایستادگی در مقابل دشمن
مردم انقالبی با الگوگیری از حماسه سوم خرداد، همچنان به 
سوی پیشرفت و آبادانی در حرکتند. به گزارش صداوسیما، 
استاندار در همایش 2 هزار و ۵00 نفری نیروهای مسلح که به 
مناسبت سوم خرداد )فتح خرمشهر( برگزار شد، با بیان اینکه 
ملت انقالبی و وفادار به ارزش های انقالب اسالمی، سال 
هاست که با پشت سر گذاشتن مشکالت به راه خود ادامه 
می دهند، افزود: در این سال ها دشمنان انقالب اسالمی با 
انواع روش ها قصد ضربه زدن به انقالب اسالمی را داشته 
است اما مردم والیی با تاسی به حماسه سوم خرداد و اعتقاد 
راسخ به باورهای الهی همچنان به راه خود ادامه می دهند. 
وی همچنین سوم خرداد را روز مقاومت، ایستادگی، ایثار و 
پیروزی دانست و گفت: با ایثارگری شهدا، جانبازان، آزادگان و 
رزمندگان حماسه هایی از جنس ایمان، شور، عشق و جهاد بر 

ظلم و ستم آفریدند.
معتمدیان گفت: امروز به درستی در تقویم رسمی کشور سوم 
پیروزی ثبت شده و  ایثار و  به عنوان روز مقاومت،  خرداد 
و  بودن  پایه مردمی  دو  بر  نوین جنگ  الگوی  این  هویت 
معنویت استوار شده است. سردار قاسمی فرمانده سپاه انصار 

اینکه دشمنان  بیان  با  این همایش  در  نیز  استان  الرضای 
انقالب  آرمانهای  و  ارزشها  به  زدن  ضربه  قصد  همواره 
اسالمی را داشته اند افزود: به کوری چشم دشمنان امروز 
همچنان با قدرت ایستاده ایم و برای سربلندی و اقتدار بیش 

از پیش کشور تالش خواهیم کرد.
همچنین در این همایش از مستند تنها شهیده دوران دفاع 
مقدس استان )معصومه محمودی سرتنگی( ساخته محمد 
رضا سلطانپور رونمایی و از تعدادی از خانواده های شهدا و 

رزمندگان دوران دفاع مقدس تجلیل شد.

روزها  این  گفت:  استان  در  فقیه  ولی  نماینده  خبر-  گروه 
بی قانونی و عدم نظارت، نگرانی جامعه را در پی داشته است. 
کرد:   اظهار  استانداری  معاونین  با  دیدار  در  آیت ا...عبادی 
بازدهی کاری در ایران از نظر اداری و مدیریتی بسیار پایین 
است، چراکه عقب ماندگی های موجود نیازمند کار و تالش 
زیاد است. وی با اشاره به اینکه تنها کار جهادی پاسخگوی 
قانون مسئله  در چارچوب  کار  است، گفت:  مردم  نیازهای 
زیرا ممکن  گیرد،  قرار  مدنظر  بیشتر  باید  که  است  مهمی 
است کاری انجام شود اما در چارچوب قانون نباشد که بسیار 

خطرناک و مضر است.
دیدار  این  در  استاندار هم  عمرانی  امور  معاون هماهنگی 
گفت: طی بارندگی های اخیر در استان متأسفانه 190 واحد 
عملیات  تاکنون  که  شده  دیدگی  آسیب  دچار  مسکونی 
میرجعفریان  است.  شده  آغاز  مسکونی  واحد   27 ساخت 
معاونین  برای  استاندار  که  کاری  برنامه  در  کرد:  اظهار 
و  توازن  ایجاد  مهم  برنامه های  از  یکی  اند  کرده  تدوین 
است. وی  توانمندی ها  نسبت  به  منطقه  در  ارائه خدمت 
نقل  و  حمل  حوزه  در  استان  که  ظرفیت هایی  از  افزود: 

دارد باید نهایت استفاده را داشته باشیم و در این خصوص 
با  وی  بگذاریم.  امور  پیگیری  برای  را  خود  سعی  تمام 
اشاره به ساخت 10 هزار واحد مسکونی برای نیازمندان، 
گفت: در حال حاضر یکهزار و 800 واحد در حال ساخت 
است. وی با اشاره به اینکه زیرساخت های کشاورزی از جمله 
تأمین آب برای مصارف کشاورزی و همچنین آب شرب ویژه 
روستاییان جزو برنامه های در دستور کار استانداری قرار دارد، 
بدنه دولت در استان در  بیان کرد: همه مسئولین خصوصاً 
جهت ارتقای همه جانبه شاخص های توسعه در استان از تمام 

ظرفیت خود استفاده می کند.
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 امروزه کمتر کسی را می توان پیدا کرد که با گردشگری ، 
اهمیت و تاثیر آن در اقتصاد یک منطقه نا آشنا باشد. 
با توسعه فعالیت های گردشگری عالوه بر درآمدزایی، 
این  و  می شود  فراهم  نیز  اشتغال  ایجاد  برای  زمینه 
با جمعیت جوان  امر برای کشورهای در حال توسعه 
متقاضی کار، بسیار مفید است به گونه ای که از هر 
شش نفر گردشگر که وارد کشور میزبان می شود یک 
فرصت شغلی پایدار ایجاد می گردد. بر اساس گزارش 
سازمان جهانی جهانگردی، ایران ، رتبه دهم جاذبه های 
باستانی و تاریخی و رتبه  پنجم جاذبه های طبیعی را در 
جهان دارا است و یکی از امن ترین کشورهای منطقه و 
جهان از لحاظ امنیت برای گردشگران خارجی است. 
استان خراسان جنوبی نیز با داشتن جاذبه های طبیعی 
و تاریخی متعدد، 4 اثر ثبت شده جهانی در فهرست 
ملی  شده  ثبت  اثر    800 از  بیش  و  یونسکو   میراث 

می تواند جایگاه مهمی در این صنعت داشته باشد.
 شرکت خدمات مسافرت هوایی و گردشگری “آسیا پرواز” 
اقتصاد  توسعه  روی  بر  تمرکز  با  که  هاست  مدت 
گردشگری استان توانسته نقش بسزایی را در معرفی 
 خراسان جنوبی در سطح ملی و بین المللی ایفا کند. 
به گونه ای که همراه با نام خراسان جنوبی در کتاب های 
معتبر راهنمای گردشگری بین المللی می توان نام این 
 آژانس را نیز مشاهده کرد. فعالیت های شرکت “آسیا پرواز” 
در یک سال اخیر تاثیر بسیاری بر روی جذب گردشگر 
به خراسان جنوبی داشته است که بخشی از آن ها را در 

این گزارش می خوانید.

استقبال مهمانان آسیاپرواز
 از تورهای گردشگری خراسان جنوبی

شرکت “آسیا پرواز” سال هاست تورهای متعددی را با 
هدف معرفی جاذبه های استان به خصوص کویر بکر 
و کم نظیر لوت به گردشگران برپا کرده است. یکی 
از با کیفیت ترین تورهای برگزار شده ، تور کویر لوت 
برای گروهی از گردشگران ایتالیایی بود که بسیار مورد 
استقبال قرار گرفت. این گروه اکثر کویرها و بیابان های 
مطرح دنیا را دیده بودند ولی اولین بار بود که مهمان 
های  جاذبه  از  و  شدند  جنوبی  خراسان  لوت   کویر 

شگفت انگیز  آن، لذت بردند.
میزبان  گذشته  سال  در  پرواز  آسیا  شرکت  همچنین 
گروهی گردشگر از کشور فرانسه بود که عالوه بر بازدید 
از روستای جهانی خراشاد ،  بیرجند،  تاریخی  بافت  از 

دهسلم و ریگ یالن در کویر لوت نیز دیدن کردند.
نیرو  وزارت  اعضای  از  نفر  گذشته، 190  سال  اسفند 
در سراسر کشور با هماهنگی شرکت آب منطقه ای 
خراسان جنوبی، به این استان آمدند و در توری 2 روزه، 
جاذبه های بیرجند و کویر سه قلعه را دیدند. همراهی 
تیم پرقدرت آسیا پرواز در کنار این گردشگران موجب 
شد تا علیرغم تعداد باالی آن ها، اجرای برنامه ها کامال 
مطابق با زمان بندی از پیش تعیین شده انجام گرفته و 
مسافران رضایت کاملی از این گردش داشته باشند. از 
جمله برنامه های این تور می توان به پذیرایی با غذاهای 
محلی، اجرای موسیقی های محلی ، حضور در اقامتگاه 
نمکزار کویر سه قلعه و کویرنوردی با گروه حرفه ای 
آفرود آسیاپرواز ، شامل 7 ماشین مجهز دودیفرانسیلی و 
3 موتور چهارچرخ بود. همچنین گردشگران از آسمان 
تاریک کویر و اجرای برنامه حرفه ای رصد ستارگان 
لذت بردند. بازخورد این سفر هم در وزارت نیرو و هم در 

شرکت آب منطقه ای استان بسیار خوب بود.
هوای  و  حال  نیز  پرواز  آسیا  امسال  نوروزی  تورهای 
دیگری داشت. فراهم بودن زیرساخت های الزم در بافت 
تاریخی و باغ اکبریه موجب شد تا تورهای بیرجند گردی 
آسیاپرواز به بهترین نحو و با بیشترین میزان استقبال 
کردند  نمی  تصور  مسافران  از  بسیاری  شوند.   برگزار 
بیرجند دارای این چنین جاذبه های گردشگری زیبایی 
باشد، در حدی که این سفر را با سفرهای خود به استان 

هایی همچون یزد و اصفهان مقایسه می کردند.
دیگر مزیت این تورها وجود تورلیدرهایی آموزش دیده 
و حرفه ای در تیم آسیاپرواز بود که درباره هر کدام از 
بناهای تاریخی شهر و وقایع رخداده در آن اطالعات 
دقیقی ارائه می داد. کتاب های متعددی نیز درباره استان 
در جریان این تور به مسافران معرفی و اهدا شد. اقامه 
نماز ظهر یا مغرب در یکی از مساجد تاریخی  نیز از دیگر 
جذابیت های تورهای بیرجند گردی برای مسافران بود.

نوروز امسال، شرکت آسیا پرواز میزبان تعداد زیادی از 
هم استانی ها برای تورهای کویرنوردی بود. همچنین 
مهمانانی از کردستان، کرمانشاه، مشهد و تهران با هدف 
لذت بردن از جاذبه های خراسان جنوبی در ایام نوروز از 
تورهای 4 شب و 5 روزه کویرنوردی آسیا پرواز استفاده 

کردند.
گروهی از ایرانیان مقیم کانادا که پس از 25 سال به 
ایران آمده بودند، از دیگر مهمانان شرکت آسیا پرواز 
گردشگری  های  جاذبه  از  بازدید  بر  عالوه  که  بودند 
بیرجند و خرید سوغاتی هایی همچون زرشک، زعفران 

و قالیچه ، از کویر سه قلعه نیز دیدن کردند.
یکی از تورهای بسیار باکیفیت و فوق العاده این شرکت، 
بود.  کشور  استان   31 از  پزشک  خانواده   31  برای 

 ، استان  پزشکان  از  یکی  دعوت  به  که  عزیزان  این 
آسیا  تیم  کنار  در  بودند  شده  جنوبی  خراسان  مهمان 
پرواز، از جاذبه های گردشگری بیرجند، درمیان، فورگ، 

فردوس، سرایان و کویر سه قلعه بازدید کردند.

تورهایی ویژه نخبگان علمی، اجتماعی
 و سیاسی کشور

آسیا پرواز مدتی است که تورگردانی های خود را در 
سطوحی مشخص برای جامعه هدفی خاص از جمله 
گروه هایی با جایگاه های علمی، اجتماعی و سیاسی 
ویژه با کیفیتی چشمگیر، برگزار می کند. زیرا معتقد 
 است این افراد با ضریب نفوذ باالیی که در جامعه دارند 
می توانند بیشترین تاثیر را در جذب گردشگر و معرفی 

جاذبه های استان به عموم مردم داشته باشند.
در همین راستا این شرکت با دانشگاه های بیرجند، آزاد 
اسالمی و علوم پزشکی همکاری های موثری داشته تا 
تیم آسیا پرواز در کنار مهمانان ویژه این دانشگاه ها بوده 

و تورهای گردشگری ویژه این افراد برگزار کند.
این پیشنهاد به همه دستگاه های دولتی و استانداری نیز 
داده شده است تا آسیا پرواز با برنامه های گردشگری 
فوق العاده خود، از وقت مفید مهمانان با معرفی صحیح و 
موثر تاریخ و فرهنگ این استان استفاده کند. این شرکت 
با اعتمادسازی و نشان دادن تجربه های موفق خود در 

این زمینه، توانسته پیشتازانه جلو برود.
یکی از نمونه های این همکاری موفق، میزبانی از معاون 
وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران و تیم همراه 
 شان بود. آسیا پرواز برای این افراد تور بیرجند گردی 
نیم روزه ای را تدارک دیده بود که بسیار مورد توجه این 

مقامات قرار گرفت.
کمیسیون  عضو  های  نماینده  سفر  هنگام  همچنین 
شورای  مجلس  در  طبیعی  منابع  و  آب  کشاورزی، 
اسالمی به استان ، آسیا پرواز طبق درخواست سازمان 
جهاد کشاورزی استان، تور بیرجندگردی بسیار با کیفیتی 
را برای خانواده های این نمایندگان برگزار کرد. استقبال 
از این تور به قدری بود که دبیر کمیسیون در پیامی از 

شرکت آسیا پرواز تقدیر کرد.
همراه  به  آتا  هواپیمایی  شرکت  مدیرعامل  میزبانی 
برخی از اعضای هیئت مدیره این شرکت در تور یک 
روزه بیرجند گردی از دیگر افتخارات شرکت آسیاپرواز 
است. همچنین آسیاپرواز با برگزاری توری برای مدیران 
 ، )هما(  ایران  اسالمی  جمهوری  هواپیمایی  شرکت 
خراسان  گردشگری  اقتصادی  های  توانمندی  معرف 

جنوبی بود.

درخشش نام آسیاپرواز در کتاب های
 بین المللی معتبر راهنمای گردشگری 

آسیا پرواز در کنار فعالیت های تورگردانی خود، تمرکز 
سطوح در  جنوبی  خراسان  معرفی  روی  بر  ای   ویژه 
بین المللی داشته است. از شاخص ترین این فعالیت ها 
می توان به دعوت از »پیترکربر« نویسنده کتاب معتبر 
گردشگری ایران به زبان آلمانی اشاره کرد. همچنین 
سفر سوم تاجر ژاپنی فرش، آقای تاکشی به خراسان 
جنوبی انجام شد که طی این سفر، وی تعداد باالیی 
فرش از بافنده های درخش، آسیابان، نهبندان، دهسلم و 

حیدرآباد خریداری کرد.
 lonely planet در  پرواز  آسیا  شرکت  نام  درج 
معتبرترین کتاب راهنمای گردشگری در دنیا به زبان 
انگلیسی ، از دیگر موفقیت های چشمگیر این شرکت 

در توسعه گردشگری استان بود.
در جلسه آقای نوبخت، معاون رئیس جمهور با فعاالن 
اقتصادی خراسان جنوبی مسئولیت معرفی جاذبه های 
گردشگری استان به کاشانی مدیرعامل شرکت آسیا 
پرواز داده شد که نشان از اشراف و اطالع کافی او از 

ظرفیت های گردشگری منطقه دارد.

دریافت نمایندگی شرکت هواپیمایی ترکیش 
در جنوب شرق کشور

در  آسیاپرواز  ترین دستاوردهای شرکت  از مهم  یکی 
سال 97، دریافت نمایندگی شرکت هواپیمایی ترکیش 
)مهم ترین و معتبرترین شرکت هواپیمایی کشور ترکیه( 
در جنوب شرق ایران بود. این شرکت به بیش از 160 
نقطه از دنیا پرواز دارد و راه اندازی نمایندگی ترکیش 
در خراسان جنوبی ، قطعا خدمتی برجسته به مردم این 

استان محسوب می شود.
دریافت سایت فروش بین المللی پروازهای هواپیمایی 
جمهوری اسالمی ایران )فروش بدون واسطه( نیز هدف 
مهمی برای این شرکت بود که محقق شد. آسیا پرواز 
همچنین با گذراندن دوره های آموزشی متعدد، اجازه 
فروش روی سیستم رزرواسیون پروازهای بین المللی 
)Amadeus( را کسب کرد و این بدان معنی است 
که این آژانس دارای مجوز صدور بلیت کلیه شرکت های 
 بین المللی هواپیمایی را داراست. )فروش بدون واسطه(
تیم آسیا پرواز اهمیت بسیار باالیی برای آموزش و به روز 
رسانی دانش خود در حوزه گردشگری و هوانوردی  قائل 
هستند ، در همین راستا ، کارکنان این شرکت دوره های 

آموزشی متعددی در حوزه Ticketing و همچنین 
دوره های تخصصی شرکت هایی همچون »ترکیش 
ایرالین«  را گذرانده اند و دارای به روزترین و معتبرترین 

مدارک بین المللی هستند.

حضور آسیاپرواز در نمایشگاه ایرشو استانبول 
)Istanbul Airshow(

ترین  مهم  از  المللی  بین  رویدادهای  در  شرکت 
موضوعاتی است که بخش خصوصی فعال در حوزه 
گردشگری باید به آن توجه کرده و حضور پررنگی داشته 
باشد. البته متاسفانه بسیاری از شرکت های خصوصی در 
خراسان جنوبی به دلیل هزینه بر بودن حضور در این 
رویدادها، کمرنگ ظاهر می شوند اما مدیرعامل شرکت 
آسیا پرواز معتقد است حضور در رویدادهای بین المللی و 
آشنایی با اتفاقات روز در جهان ، سرمایه گذاری در حوزه 
گردشگری است و تا کنون حضور فعالی در نمایشگاه 

های بین المللی داشته است.
آسیا پرواز اولین و تنها آژانس گردشگری خراسان جنوبی 
بود که در ایرشو 2018 استانبول شرکت کرد. این رویداد 
هواپیمایی،  های  شرکت  ترین  بزرگ  حضور  با  که 
معتبرترین شرکت های سازنده هواپیما ، شرکت های 
بین المللی کترینگ و آژانس های گردشگری معروف 
و معتبر هر ساله در یک شهر از دنیا برگزار می شود، 
المللی  بین  ارتباطات  را برای گرفتن  فرصت مناسبی 

بیشتر به شرکت آسیا پرواز داد. 
با   )ATM( دبی  گردشگری  نمایشگاه  در  شرکت 
کشورهای  در  سالمت  گردشگری  بازار  رصد  هدف 
های  تالش  دیگر  از  استان  برای  فارس  خلیج  حوزه 
آسیا پرواز در مسیر توسعه صنعت گردشگری خراسان 
جنوبی بود. کاشانی مدیرعامل این شرکت معتقد است: 
حوزه  در  جنوبی  خراسان  زیرساختی  مشکالت  “اگر 
گردشگری سالمت مرتفع شود ، قطعا می توان روی 
گردشگری سالمت به عنوان صنعتی با درآمدزایی موثر 

در استان حساب کرد.”

“بیرلند” سامانه آنالین
 فروش خدمات گردشگری خراسان جنوبی

در  حاضر  گردشگری  آژانس  تنها  آسیاپرواز  همچنین 
المللی گردشگری و صنایع وابسته در  بین  نمایشگاه 
از سامانه آنالین  نمایشگاه  این  بود که در  بهمن 97 
نام  به  جنوبی  خراسان  گردشگری  خدمات  فروش 
معاون  حضور  با   )www.BirLand.ir( “بیرلند” 
رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی کشور 
معرفی جاذبه  بر  این وب سایت عالوه  رونمایی شد. 
های گردشگری استان با توضیحاتی کامل و تصاویری 
با کیفیت، مسیرهای گردشگری خراسان جنوبی را نیز 
معرفی می کند. همچنین رزرو آنالین هتل ها و اقامتگاه 
 های بومگردی در سراسر استان از دیگر امکانات بیرلند ، 
خراسان  گردشگری  خدمات  فروش  آنالین  سامانه 
جنوبی می باشد. آسیا پرواز امکان فروش آنالین بلیت 
های هواپیما را نیز در این وب سایت فراهم کرده است. 
سامانه، همکاران  این  بلیت  بخش صدور  ترین  مهم 
پشتیبان سایت هستند که اجازه ضایع شدن حق مسافر 

را نمی دهند.
پخش کاتالوگ هایی دو زبانه برای معرفی جاذبه های 
استان و معرفی تورهای خراسان جنوبی از دیگر فعالیت 
المللی  های این آژانس گردشگری در نمایشگاه بین 

تهران بود.
بسیار  و  جذاب  های  کلیپ  پخش  و  تهیه  همچنین 
تاثیر گذار از جاذبه های استان در نمایشگاه بین المللی 
گردشگری نشان از حرفه ای بودن تیم آسیاپرواز و توجه 

آن ها به ذائقه مخاطب دارد.
برگزاری نشست هایی با رئیس میزگردشگری سازمان 
 توسعه و تجارت کشور و شرکت های تورگردان حرفه ای ، 
با هدف  نمایشگاه  این  در  پرواز  آسیا  فعالیت  از دیگر 

معرفی استان در سطح ملی و بین المللی بود.
فصل های پرگردشگر استان خراسان جنوبی پاییز و بهار 
است و عمال در دو فصل دیگر آمار حضور گردشگران 
بسیار اندک است اما آسیاپرواز به دنبال رونق بخشیدن به 
 »گردشگری زمستانه و تابستانه« در  استان نیز می باشد. 
کاشانی، معتقد است با وجود اقلیم های متفاوت و بکر در 
خراسان جنوبی ، قابلیت برگزاری تورها در تمام فصول 

سال در این استان وجود دارد. 
 معرفی صحیح و موثر خراسان جنوبی رکن اساسی 
که  کاری  است.  استان  توسعه صنعت گردشگری  در 
آسیا پرواز مدت هاست آغاز کرده و با تمام توان آن را 
دنبال می کند. اما مسلما تنها تالش های یک آژانس 
گردشگری نمی تواند منجر به توسعه مورد انتظار شود. 
حال که زمینه مطرح شدن خراسان جنوبی در سطوح 
ملی و بین المللی فراهم شده است، با فعال شدن سایر 
بخش های خصوصی و دولتی مرتبط با حوزه گردشگری 
استان ، می توان شاهد جهشی در این زمینه برای منطقه 
بود. رشدی که توسعه اقتصادی، اشتغال زایی، درآمدزایی 
و بهبود معیشت بسیاری از مردم روستاهای استان را 

فراهم می کند.

حضور بخش خصوصی توانمند، پیش نیاز توسعه گردشگری استان

برگزاری تور بازدید از خراسان جنوبی برای گردشگران فرانسوی

برگزاری تور کویر لوت برای گردشگران ایتالیایی

حضور نوسنده آلمانی زبان کتاب گردشگری ایران در استان به دعوت آسیاپرواز

تورهای متنوع نوروز 98 در خراسان جنوبی

تورهای متنوع نوروز 98 در خراسان جنوبی

تور کویر سه قلعه با حضور میهمانان کشوری

دریافت نمایندگی شرکت هواپیمایی » ترکیش«  در جنوب شرق کشور

درج نام »آسیاپرواز« در معتبرترین کتاب های گردشگری بین المللی

بازدید تاجر فرش ژاپنی از کارگاه های فرش خراسان جنوبی

حضور »آسیاپرواز« در دوازدهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری

برگزاری نشست های تخصصی در دوازدهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری

برگزاری تور بیرجندگردی برای مدیرعامل شرکت هواپیمایی آتا و تیم همراه

برنامه ریزی سفر در استان برای گردشگران هلندی

رونمایی از سامانه الکترونیکی »بیرلند« توسط معاون رئیس جمهور

در گفتگو با احمد کاشانی ، مدیرعامل شرکت »آسیاپرواز« عنوان شد :


