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5گره های توسعه تجارت  استان با پاکستان باز شود3تصرف پژوهشکده انار فردوس توسط حیوانات وحشی 5مانور بدون مجوز در بنای تاریخی 

تا سال 1400 انجام می شود

سرعت ۵ برابری 
آبرسانی در استان

* هرم پور

کیمیای ناب یک  تدبیر
مشکالت و تنگناهای مختلفی که 
در یکی دو ساله اخیر برای اقتصاد 
کشور ایجاد شده است، تعمیمی 
استان های  به همه  ناپذیر  گریز 
کشور هم داشت.یکی از مهم ترین 
بخش هایی که در این وضعیت 
شد،  جدی  آسیب  دچار  بغرنج، 
تولید، صنعت و کارخانجات مختلف 
بودند. در خراسان جنوبی هم تعداد 
زیادی از این کارخانه های کوچک 
به رکود واقعی رسیدند  و بزرگ، 
و لذا ناگزیر از تعدیل نیرو، پیش 
فروش های... مشروح در صفحه 2

توسعه کشت گلخانه ای و افزایش شترداری
نسخه وزیر برای رونق اقتصادی در  خراسان جنوبی؛ 

پیام مدیرکل پست استان
به مناسبت روز جهانی پست

هنوز  پست  امروزه 
بزرگترین شبکه توزیع 
به  در جهان  فیزیکی 
طیف  می رود.  شمار 
جهانی،  پستی  شبکه 
است  عظیمی  شبکه 

که چهارگوشه جهان را به یکدیگر متصل نموده 
و در سطح وسیعی خدمات  فیزیکی، الکترونیکی 
از  یکی  بی گمان  می نمایند.  ارائه  لجستیکی  و 
به  اکتبر(  )نهم  مهرماه  هفدهم  تعیین  اهداف 
به  بخشیدن  آگاهی  پست”  “روزجهانی  عنوان 
آحاد جامعه از نقش این نهاد خدمتگزار در زندگی 
و  اقتصادی  توسعه  در  آن  و سهم  آنان  روزمره 
اجتماعی کشورها است. این شبکه عظیم انسانی 
در میهن ما به دلیل برخورداری از کارکنانی متعهد 
و دلسوز با ارائه خدمات متنوع، روزآمد و فراگیر 
و بهره مندی تمامی اقشار جامعه از آن به یکی 
از مردمی ترین سازمان های ارتباطی کشور تبدیل 
گشته و دلیلی روشن بر حضور موثر، توانمند و 
اجتماعی،  تعامالت  عرصه  در  پست  باکیفیت 
خوشبختانه  است.  کشور  اقتصادی  و  فرهنگی 
تحوالت  شاهد  تولید”  “رونق  سال  در  امسال 
چشمگیری در پست استان  بوده ایم، به طوری 
که با تدابیر اندیشیده شده توسط تیم مدیریتی 
انجام  برنامه راهبردی به  اداره کل، تدوین  این 
رسید. مطمئناً پیاده سازی این برنامه جامع، دقیق 
و هدفمند که مطابق با نیازهای شبکه طراحی 
شده است، می تواند با اجرای به موقع و صحیح، 
ارتقای کیفیت خدمات و کسب رضایت مشتریان 
این  مردم  عاید  را  درخشانی  نتایج  و  حاصل  را 

استان  و مجموعه پست کشور نماید.  
ادامه پیام در صفحه ۵ 

الستیک کویر شما را 
با باالترین قیمت

 خریداریم.
فروشگاه الستیک نیک منش

آدرس: نبش کارگران ۱
۰۹۱۵۳۶۳۴۱۷۱

       جناب آقای حسن شرفی  مدیر محترم بهزیستی شهرستان بیرجند
مصیبت درگذشت پدر گرامی تان  کربالیی محمدرضا شرفی

 را خدمت جناب عالی و خانواده محترم تسلیت عرض نموده ، از درگاه خداوند متعال برای آن مرحوم 
مغفرت و برای بازماندگان صبر جمیل مسئلت داریم.

از طرف مدیریت و پرسنل مرکز توانبخشی و آموزشی معلولین جسمی - حرکتی بهار

اجرای نمای آلومینیوم  
فـروش ورق

  09151655537 - بلوچی

به یک حسابدار خانم 
جهت کار در شرکت معتبر نیازمندیم.
۳۲۴۴۶۳۱۹ - ۰۹۳۸۶۵۲۴۶۸۲

من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق
ایزد منان را سپاسگزاریم که در غمناک ترین روزهای زندگی مان ما را از نعمت حضور دوستان و سرورانی مهربان بهره مند ساخت که همدردی شان 

التیامی است بر دل های داغدیده ما و تحمل این مصیبت غمبار جز  با حضورشان در مراسم تشییع و خاک سپاری و ترحیم پدر بزرگوارمان

شادروان حاج غالمرضا حسینی
 میسر نبود. لذا به حکم ادب و حق شناسی، از همه عزیزان و مردم بزرگوار و فهیم شهرستان های استان که با حضور ارزشمند خود، ارسال پیام تسلیت،

 تماس تلفنی، چاپ پیام تسلیت و همدردی در نشریات و ... بازماندگان را در تحمل این مصیبت یاری بخشیده و با همراهی آرامش بخش  و دلسوزانه خود، 
 مورد تفقد قرار دادند و مرهمی بر قلب داغدارمان بودند خصوصا: جناب آقای معتمدیان استاندار معزز خراسان جنوبی و معاونین محترم، جناب آقای پرویزی

 استاندار اسبق خراسان جنوبی،جناب آقای امینی استاندار اسبق سیستان و بلوچستان، سردار مهدی سیاری، خانواده معظم شهدا و ایثارگران، ائمه محترم 
جمعه و جماعات استان، روحانیت معظم ، جامعه اهل سنت استان، نمایندگان مجلس، فرمانداران، مدیران کل ستادی استانداری، مدیران دستگاه های 
اجرایی استان، فرماندهان نظامی و انتظامی، دانشگاهیان و فرهنگیان استان، بخشداران ،شهرداران و اعضای شورای شهر خصوصا شهرستان های بشرویه، 
سرایان، بیرجند، زیرکوه و قاین و ... صمیمانه سپاسگزاری نموده، نظر به این که به علت تألمات روحی و کثرت بزرگواران قادر به قدردانی حضوری نیستیم، 
پوزش طلبیده و دست دعا به امید اجابت به درگاه خداوند بزرگ  بلند می کنیم و سالمتی و بهروزی همه شما را از درگاه خداوند متعال مسئلت داریم. 

روزگارتان دور از غم و همراهی تان مستدام باد
محمد حسینی- معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری خراسان جنوبی

استفاده از مصالح ساختمانی بومی و استاندارد:کمک به 
کارآفرینی،ایجاد اشتغال وحمایت از سرمایه گذاران استان

روابـط عمـومی سازمـان نظام مهنـدسی ساختمـان خراسـان جنوبـی

جناب آقای مهندس مروی مقدم
مدیرکل محترم استاندارد و تحقیقات صنعتی خراسان جنوبی

فرا رسیدن هفته استاندارد 
را گرامی دانسته و حضور شما و همکاران محترم تان تبریک 
عرض نموده، از خداوند متعال توفیق روز افزون تان را خواهانیم.

هدایت خودرو- شرکت آوای سالمت خودرو

 با نهایت تاسف و تاثر درگذشت بزرگ خاندان

حاج سید محمد علوی
را  به اطال ع تمامی اقوام، دوستان
 و آشنایان محترم می رساند: 

مراسم تشییع و تدفین آن مرحوم امروز 
چهارشنبه 1398/07/17 ساعت 3 بعدازظهر از محل غسالخانه 
بیرجند برگزار می گردد، حضور سروران معظم موجب امتنان است.

خانواده های : علوی گل، پرنده و سایر بستگان

 

صفحه  2

صفحه  2

 

 

آماده همکاری با 
همسایگان خود هستیم

ظریف :

صفحه  2

چیزی به اسم تهدید
 وجود ندارد

سردار جاللی :

 اصالح طلبان برای
 چه کسی شرط می گذارند؟

بهزاد نبوی :

معتمدیان:  باید با افرادي که در پستوها اقدام به تخریب و متشنج نمودن
 فضاکرده و ناامیدي را در میان مردم تزریق مي کنند ، برخورد جدي شود
 نقاط هدف را به میانگین شاخص هاي توسعه کشور  می رسانیم
از حرکات جزیره ای در مناطق محروم جلوگیری می کنیم
اجرای سند سازگاری استان با کم آبی تا افق 1425
روند تکمیل راه بیرجند - قائن سرعت مي گیرد

شروع قطعه ي 32 کیلومتري راه آهن استان 



2
سرمقاله

چهارشنبه* 17 مهر1398* شماره 4466

حذف کنکور به معنای حذف سنجش، گزینش و پذیرش نیست

 ایلنا- معاون خط مشی  گذاری و راهبری سیاست ستاد علم و فناوری شورای عالی انقالب فرهنگی گفت: نباید از 
حذف کنکور این تلقی را داشته باشیم که سنجش، گزینش و پذیرش حذف می شود. وی ادامه داد: این به آن معناست 

دانش آموزی که می خواهد وارد دانشگاه شود باید این سه مرحله را طی کند.

کیمیای ناب یک  تدبیر
* هرم پور

یکی  در  که  مختلفی  تنگناهای  و  مشکالت 
شده  ایجاد  کشور  اقتصاد  برای  اخیر  دوساله 
استان  همه  به   ناپذیر  گریز  تعمیمی  است، 
ترین  مهم  از  یکی  داشت.  هم   کشور  های 
بخش هایی که در این وضعیت بغرنج، دچار 
آسیب جدی شد، تولید، صنعت و کارخانجات 
تعداد  هم  جنوبی  خراسان  در  بودند.  مختلف 
زیادی از این کارخانه های کوچک و بزرگ، 
به رکود واقعی رسیدند و لذا ناگزیر از تعدیل 
و  فروش  آور،  زیان  های  فروش  پیش  نیرو، 
نهایتًا  و  واگذاری سهام خود،  امالک،  مزایده 
اعالم ورشکستگی شدند؛ اتفاق ناخوشایندی 
که هم تبعات اقتصادی و مالی داشت و هم به 
معضل مهم اجتماعی و حتی گاه امنیتی تبدیل 
می شدند! برای تعدادی از این کارخانجات و 
صنایع، وضعیت کمی تفاوت داشت؛ به عبارت 
بهتر، کارخانه ای سالها با افتخار به صنعت و 
اقتصاد کشور و استان خدمت کرده بود و نهایتًا 
تبعات  دلیل  به  اقتصادی و  در سالهای رکود 
تصمیم  و  ها  مدیریت  سوء  برخی  و  تحریم 
های سلیقه ای در حوزه های ستادی کشور، 
به جایی رسیده بود که توان ادامه راه را نداشت. 
پیامدش چه بود؟  تجمعات مکرر کارگران و 
خانواده های  آنان که گاهی شنیده می شد از 
شش ماه تا یکسال حقوق نگرفته اند، مطالبات 
از  انبوهی  و  مالی  فراوان  های  بدهکاری  و 
شکایت ها برای نقد کردن اموال و امکانات 
کارخانه. اتفاق پسامد آن چه بود؟ صدور یک 
امکانات  و  اموال  توقیف  برای  قضایی  حکم 
و بعد، تقریباً محو شدن نام آن واحد صنعتی 
از صفحه روزگار برای همیشه! رویدادی  دو 
سر باخت که نه تبعات سیاسی و اجتماعی و 
امنیتی آن به نفع نظام بود و نه بازتاب ها و 
مسؤولین  نفع  به  آن  اقتصادی  بازخوردهای 
کارخانه و کارگران. و عجیب آنکه در مقطعی، 
این به زعم برخی از مسؤولین، متأسفانه اولین 
و بهترین راه حل بود! اما جور دیگری هم می 
شد به این موضوع نگاه کرد، فرصت شناسی 
کرد و با تصمیمی درست و اقدامی شجاعانه 
و به موقع، رویداد دو سر باخت را به فرایندی 
دو سربرد تبدیل کرد. این  یعنی همان کیمیای 
تدبیری که گاهی از میان انبوهی از غبار کج 
نور  یکباره چون  به  مدیریتی،  های  سلیقگی 
می درخشد و منجی می شود. آنچه هفته قبل 
مدیرکل تازه منصوب شده دادگستری استان 
انجام داد و خبرش را در رسانه ها خواندیم، یکی 
از همین کیمیاهای ناب تدبیر بود که بازتاب 
های مثبتش را در ماههای بعد خواهیم دید. 
»حجت االسالم حمیدی« مدیرکل دادگستری 
استان پس از بازدید از کارخانه شمش منیزیم 
فردوس و شنیدن و دیدن مشکالت موجود، 
دستور توقیف احکام قضایی صادر شده برای 
و  بدیع  رویدادی  کرد؛  صادر  را  کارخانه  این 
رویکردی نو در فضای قضایی کشور که چشم 
امیدها را نسبت به آینده بسیار روشن تر کرده 
است. می خواهم از شما خواننده عزیز بپرسم 
اگر این اقدام انجام نمی شد، چه اتفاقی می 
افتاد؟  شاید در جواب به یک جمله بسنده می 
دردها  تر،  بغرنج  کارخانه  »شرایط  بله،  کنید؛ 
بیشتر، مشکالت همچنان الینحل و اعتراضات 
و  آنان  های  خانواده  و  کارگران  ناامیدی  و 
نارضایتی ها فراوان تر از قبل بود.« و حاال با  
انجام این تدبیر، هم فرصت کافی برای متولیان 
کارخانجات جهت رتق و فتق مناسب تر امور 
و هم روزنه امیدی همراه با انگیزه ای بیشتر 
برای کارگران و خانواده های آنان ایجاد شده 
است. می خواهم این تدبیر مدبرانه مدیرکل 
از   بدهید  واجازه  کنم  ستایش  را  دادگستری 
ریاست  رئیسی  والمسلمین  االسالم  حجت 
محترم قوه قضاییه هم برای چنین انتصاب و 
انتخابی تقدیر نمایم. در پیش گرفتن چنین رویه 
ها و شیوه های مدیریتی که می توانند الگو ساز 
باشند، راهی پر برکت و نیاز واقعی امروز جامعه 
رنج کشیده از مشکالت اقتصادی و سیاسی و 
اجتماعِی ماست. این الگوهای مدیریتی قطعًا 
می باید حمایت و تقدیر شوند و تداوم داشته 
باشند، چه برای استان ما و چه برای همه ایران 
اسالمی. آنچه برای مردم و برای ترمیم دل های 
 درد کشیده آنان الزم است، و آنچه می تواند
و  جوانمردانه  و  مدبرانه  های  انعطاف  در   
زیرکانه و هوشمندانه . . . )ادامه سرمقاله  درستون مقابل(

آماده همکاری با همسایگان خود هستیم

درخواست  به  واکنش  در  ظریف  محمدجواد 
و  عراق  از  سعودی  ولیعهد  محمدبن سلمان 
پاکستان برای برای میانجی گری با ایران، گفت: 
با  همکاری  آماده  همواره  خارجه  امور  وزارت 
همسایگان خود برای امنیت منطقه است، این 
موضع را به طور رسمی نیز اعالم کردیم. وی 
تاکید کرد: در شرایط و وضعیتی که سعودی ها 
عالقه مند به مذاکره با ایران شدند اگر مسائل 
منطقه را پای میز مذاکره و نه با ُکشتن مردم 
دنبال کنند، جمهوری اسالمی را هم قطعا همراه 

با خود خواهند داشت.

بهزاد نبوی: اصالح طلبان برای
 چه کسی شرط می گذارند؟

 بهزاد نبوی من جزو افرادی هستم که به حضور 
بی قید و شرط و پرشور در انتخابات معتقدم. کسانی 
که می گویند شرکت نمی کنیم اصالح طلبی را 
جوری دیگر می فهمند و معتقدان به مشارکت 
مشروط ، این شرط را برای چه کسی می گذارند؟

ادعای انتخاب: داماد
 وزیر کار، قصد فرار داشت

نوشت:  خود  تلگرامی  کانال  در  انتخاب  سایت 
هادی رضوی داماد محمد شریعتمداری وزیر کار، 
پیش از رفتن به زندان، قصد فرار از ایران را داشت 
و مقدمات فرار را هم فراهم کرده بود که با اطالع 
به موقع نیروهای امنیتی، وی شبانه در منزلش و 

پیش از فرار بازداشت می شود.

اصالحات خودش نیاز به اصالح دارد

ایرانیان  ندای  حزب  دبیرکل  خرازی  صادق 
که  هستند  اصالحات  در  جریاناتی   گفت: 
و  شده  عوض  دنیا  بپذیرند  خواهند  نمی 

اصالحات خودش نیاز به اصالح دارد.

رئیس سازمان پدافند غیرعامل: 
چیزی به اسم تهدید وجود ندارد

سردار غالمرضا جاللی رئیس سازمان پدافند غیرعامل 
با تاکید بر اینکه ما چیزی به عنوان تهدید نداریم بلکه 
با فرصت  های مخاطره آمیز روبه رو می  شویم، گفت: 
تمام حرف ما این است که بتوانیم راه بهره  مندی 
کامل از فرصت های مخاطره  آمیز را پدید بیاوریم.

افزایش 15 درصدی حقوق کارمندان 
دولت در سال آینده

محمد باقر نوبخت معاون رئیس جمهور و رئیس 
سازمان برنامه و بودجه کشور در پایان یازدهمین 
جلسه ستاد تهیه و تدوین بودجه سال ۱۳۹۹ کل 
کشور گفت: در این جلسه مقرر شد که ما به طور 
متوسط ۱۵درصد افزایش حقوق را برای سال آینده 
درنظر بگیریم که این رقم برای کسانی که حقوق 
کمتری می گیرند به خصوص حقوق های پایین، 
درصدی حتی بیشتر از ۲۰ درصد هم خواهد شد و 
موکول به محاسبه بعدی است که ما در ارتباط با 
این موضوع هم در آینده اطالع رسانی خواهیم کرد. 
البته این مواردی را که اعالم کردم، پیشنهاد ما در 
ستاد بودجه است و این باید در دولت هم مورد 
تصویب قرار گیرد تا در الیحه بگنجد و بعد از آن، 

مجلس هم اظهارنظر بکند.

شناسایی کامل 3 دهک ثروتمند
 یارانه بگیر

سخنگوی ستاد تبصره ۱۴ بودجه با اعالم اتمام 
فرآیند شناسایی ۳ دهک ثروتمند یارانه بگیر، از 
حذف مرحله به مرحله این افراد خبر داد و گفت: 
هم اکنون ما سه دهک باالی درآمدی را برای 
قطع یارانه نقدی شناسایی کرده ایم، اما تصمیم 
گرفتیم این اقدام را آزمایش کنیم. به همین 
نقدی ۱۶۲  یارانه  فعاًل  نمونه  برای  و  منظور 
هزار خانوار قطع شد. تا احیاناً اگر در فرآیند اجرا، 
خطای احتمالی وجود دارد، خطاها و ایرادات را 
برطرف کنیم. االن خانواده هایی که یارانه شان 

قطع شده، برای اعتراض فرصت دارند. 

احتمال سهمیه بندی و افزایش
 قیمت بنزین در الیحه بودجه 

فارس- وزیر نفت از احتمال وجود سهمیه بندی و 
افزایش قیمت بنزین در الیحه بودجه سال آینده 
خبر داد و گفت: هر چیزی در این حوزه ممکن 
است. زنگنه ادامه داد: قرار بر این بود که سهمیه 
کارت سوخت جایگاه داران کاهش یابد تا مردم از 
کارت سوخت شخصی استفاده کنند چرا که کارت 
سوخت جایگاه داران برای سوخت گیری نیست و 

تنها باید در زمان اضطرار از آن استفاده کرد.

مهلت اقامت در عراق 3۰ روز است

بیان  با  امور خارجه  وزارت  اربعین  دبیر ستاد 
تعیین  روز  عراق سی  در  اقامت  مدت  اینکه 
شده است ، گفت: اقامت بیشتر از ۳۰ روز در 
ایرانی جریمه و منع سفر  عراق برای زائران 

مجدد را در پی خواهد داشت.

جهاد  وزیر  حضور  با   - کاری  نسرین 
مراسم  همراه،  هیئت  و  کشاورزی 
روستای  آبخیزداری  سازه  زنی  کلنگ 
به  سربیشه  مود شهرستان  آباد  حاجی 
آبخیزداری  سازه  یکصد  از  نمایندگي 
این استان انجام شد. با بهره برداری از 
این سازه ها با حجم عملیات ۵۵۵ هزار 
میلیارد  بر ۲۷  بالغ  اعتبار  و  مترمکعب 
با ۲۰  آبادی  و  روستا  تعداد ۹۱  تومان، 
 هزار خانوار جمعیت بهره مند می شوند.
جنوبی  خراسان  گفت:  حجتی  محمود 
ظرفیت فراوانی در زمینه شترداری دارد 
مسئوالن  سایر  و  استاندار  تالش  با  و 
برنامه های خوبی برای توسعه پرورش 
عالی  مقام  است.  اقدام  دست  در  شتر 
وزارت جهاد کشاورزی در مراسم بازدید از 
پروژه پرورش ماهیان گرم آبی با اشاره به 
اهمیت استفاده بهینه از منابع آبی به ویژه 
در استان های کم باران کشور، افزود: با 
استفاده از ظرفیت و پتانسیل خوبی که 
در حوزه شیالت و پرورش آبزیان وجود 
دارد، می توان ضمن بهره وری بیشتر، به 
غنی سازی منابع آبی کشاورزی کمک 

شایانی کرد.
 محمود حجتی به سرانه ۲۸ کیلوگرمی 
مصرف جهانی ماهی اشاره کرد و افزود: 
در  آبی  منبع  و ۲۰۰  با وجود ۱۱ هزار 
خراسان جنوبی، این ظرفیت وجود دارد 

آبزی  زمینه  در  موثری  های  قدم  که 
پروری برداشته شود.

گلخانه ها موجب اشتغال  و تولید 
با کیفیت می شود

از  بازدید  در  کشاورزی  جهاد  وزیر   
مجتمع گلخانه ای محمدیه شهرستان 
خوسف، با اشاره به کاهش ۱۰ برابری 
مصرف آب در ایجاد گلخانه ها، گفت: 
گلخانه ها باعث ایجاد اشتغال قابل توجه 
و تولید با کیفیت محصوالت کشاورزی 
در خارج از فصل می باشد و به ثروت 
ملی کمک می کند. حجتی با بیان اینکه 
توسعه صادرات و ارزآوری از مزایای ایجاد 
گلخانه هاست، افزود: توسعه گلخانه ها 
از اهداف و سیاست های  در استان ها، 
وزارت جهاد می باشد و نباید نسبت به 

اهمیت ایجاد و توسعه آنها غفلت نمود. 
و  کشاورزان  ها،  تشکل  جمع  در  وي 
عشایر استان  در ششمین همایش روز 
ملی روستا و عشایر در شهرستان بیرجند 
گفت: با همت و توان دولتمردان دولت 
یازدهم و دوازدهم اتحادیه و تعاوني ها 
و صندوق هاي توسعه عشایري شکل 
گرفت و توانست ضمن تکمیل زنجیره 
گوشت قرمز، سرمایه گذاري هاي زیر 

ساختي خوبي را جذب کنند.
وي گفت: استان خراسان جنوبي رتبه 
را  کشور  عناب  و  زرشک  تولید  اول 
تکمیل  براي  بایست  مي  که  داراست 
خراسان  دار  مزیت  محصوالت  چرخه 

جنوبي تالش بیشتري صورت پذیرد.
 وي افزود: خراسان جنوبي یکي از استان 
هاي کم باران است که اجراي توسعه 

آبخیزداري و اجراي سیستم هاي نوین 
مي توان به استفاده بهینه از منابع آب 

کمک کرد.
ایشان با تقدیر از تالش مسئوالن استان 
در خصوص استفاده از ظرفیت شترداري 
و دام هاي سبک پربازده، این مهم را به 
عنوان یکی از نقاط قوت دامپروري استان 

مطرح نمود.

کشت زرشک و زعفران
  باید قراردادی شود 

کشاورزی  الگوي  کرد:  اظهار  حجتی 
زرشک  زعفران،  با  ارتباط  در  قراردادی 
نمونه  الگوهاي  از  یکي  عناب   و 
کارآفرینان تمام  از  و  است  امر  این   در 
کشاورزی  به  می کنیم  دعوت  نیز 
قراردادی ورود کنند. حجتی اظهار کرد: 
خراسان جنوبی دارای مردم سختکوش 
بوده و با بسیاری از مشکالت و سختی ها 
دست و پنجه نرم می کنند.حجتی بیان 
کرد: طرح یک هزار هکتار گلخانه در 
استان دنبال می شود و ما نیز امیدواریم 
آب  منابع  و  فراهم  آن  زیرساخت های 
می توانند  گلخانه ها  کنیم.  تامین   را 

مشکل اشتغال در کشور را برطرف کند.
وی عنوان کرد: دولت تسهیل گر بوده و 
اختیار کشاورزان  را در  مجوزهای الزم 

قرار خواهد داد.

نسخه وزیر جهاد کشاورزی برای رونق اقتصادی در  خراسان جنوبی؛ 

توسعه کشت گلخانه ای و افزایش شترداری
                                                عکس: عارفی نیا
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آگهی فقدان سند مالکیت 
نظر به اینکه خانم انسیه راتقی به استناد دو برگ 
استشهادیه گواهی شده منضم به تقاضای کتبی، 

درخواست صدور سند مالکیت المثنی نوبت اول را از این اداره 
یکباب  مالکیت ششدانگ  که سند  است  مدعی  و  است  نموده 
ساختمان پالک ۱۷۴۲ فرعی از ۱۱۰۵ اصلی واقع در روستای 
چهکند مود بخش ۲ شهرستان سربیشه که متعلق به وی می 
باشد به علت نامعلومی مفقود شده است با بررسی دفتر امالک 
الکترونیکی  شناسه  ذیل  فوق  پالک  ششدانگ  شد  معلوم 
۱۳۹۶۲۰۳۰۸۰۰۱۰۰۲۳۵۵ به نام خانم انسیه راتقی فرزند محمد 
به شماره شناسنامه ۱۳۴ صادره تربت جام ثبت  و سند مالکیت 
صادر و تسلیم گردیده و دفتر امالک بیش از این حکایتی ندارد 
علیهذا مراتب آگهی تا چنانچه کسی مدعی سند مالکیت نزد خود 
یا معامله ای نسبت به آن انجام داده مراتب را به این اداره اعالم 
فرمایند واال بعد از مدت ۱۰ روز بعد از آگهی مذکور سند مالکیت 

المثنی به نام متقاضی برابر مقررات صادر خواهد شد.
محمد حسین مصلحی - رئیس ثبت اسناد و امالک 
سربیشه

آگهی ابالغ اجرائیه )سند ذمه - قرارداد بانکی( 
بدین وسیله به آقای مهدی سرایلو فرزند حسن دارنده شناسنامه و شماره ملی ۴۸۸۰۰۶۹۵۷۴ متولد ۱۳۶۹/۵/۲۷  
ساکن: بیرجند، معلم ۵ به عنوان احدی از ضامنین ابالغ می گردد: بانک ملت مدیریت شعب خراسان جنوبی از طرف 

شعبه طالقانی بیرجند در تاریخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ مستند به قرارداد شماره ۹۳۸۵۷۱۱۲/۱۸ مورخ ۱۳۹۳/۶/۲۷ جهت وصول مبلغ 
۳۶/۲۵۷/۳۵۱  ریال طلب خویش بدین شرح: )مبلغ ۲۸۱۷۱۹۴ ریال اصل و مبلغ ۱۱۹۹۸۸۰ ریال سود و مبلغ ۶۸۸۷۲۷۷ ریال 
خسارت تاخیر تا روز ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ به انضمام جریمه دیرکرد تا روز وصول( تقاضای صدور اجرائیه علیه خانم مریم صداقت به عنوان وام 
گیرنده و شما به عنوان احدی از ضامنین را نموده و پرونده ای تحت شماره بایگانی ۹۷۰۰۲۱۲ در این خصوص نزد اداره اجرای اسناد 
رسمی بیرجند تشکیل شده است. نظر به اینکه طبق گزارش مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۲۰ مامور ابالغ آدرس شما به شرح مندرج در قرارداد 
به نشانی فوق شناسایی نگردیده و طبق گزارش مورخ ۱۳۹۷/۲/۲۶ مامور اجرا امکان ابالغ واقعی مفاد اجرائیه در آدرس معرفی شده از 
سوی بستانکار به نشانی پدافند هوایی شرق قائم آل محمد)عج( میسر نبوده و بستانکار قادر به معرفی آدرس دیگری از شما نمی باشد، 
لذا بنا به تقاضای بانک ملت و مستند به ماده ۱۸- آئین نامه اجرا به موجب این آگهی مفاد اجرائیه صادره به شما ابالغ و مستفاد از 
ماده مذکور، عملیات اجرایی ظرف ۱۰ روز از تاریخ انتشار این آگهی که تاریخ ابالغ نیز محسوب می شود علیه شما ادامه خواهد یافت.
تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۷/۱۷         غالمرضا دادی- رئیس اداره اجرای اسناد رسمی بیرجند

آگهی فقدان سند مالکیت
نظر به اینکه آقای اسفندیار قدیری به استناد دو برگ استشهادیه گواهی شده منضم به تقاضای کتبی درخواست صدور 
سند مالکیت المثنی نوبت اول را از این اداره نموده و مدعی است که سند مالکیت دوازده و یک چهارم سهم از ۵۴ سهم 

و دو هفتم سهم از ۱۰ سهم از ۵۴ سهم ششدانگ پالک ۲۵ فرعی از ۸۰۰- اصلی واقع در بخش یک شهرستان بیرجند که متعلق به وی 
می باشد به علت نامعلومی مفقود شده است با بررسی دفتر امالک معلوم شد سند مالکیت اولیه ذیل ثبت های ۸۷۷۲ و ۱۳۱۲۹ صفحه 
۹۲ و ۱۴۸ دفتر امالک جلد ۳۰ و ۵۳ به نام اسفندیار قدیری ثبت و سند مالکیت صادر و تسلیم گردیده، ضمنا مابقی سهام مشاعی سایر 
مالکین به شماره پالک های ۲۲۳ و ۲۵۱ فرعی مفروز شده و نیز جهت سهام خود متقاضی پالک ۲۲۴ فرعی منظور شده و دفتر امالک 
بیش از این حکایتی ندارد علیهذا مراتب اعالم تا چنانچه کسی مدعی سند مالکیت نزد خود یا معامله ای نسبت به آن انجام داده مراتب را 
به این اداره اعالم فرمایند واال بعد از مدت ۱۰ روز بعد از آگهی مذکور سند مالکیت المثنی به نام متقاضی برابر مقررات صادر خواهد شد.
علی فضلی - رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان بیرجند

آگهی تغییرات شرکت راهسازی آذرین اساس راه بیرجند )سهامی خاص( به شماره ثبت ۵۶۴۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۰۷۱۴۶۰ به استناد 
صورتجلسه هیئت مدیره مورخ  ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ -  خانم سیده شیما شفائی چهچهه به شماره ملی۰۹۴۶۳۵۹۴۲۳به 
عنوان رئیس هیئت مدیره و آقای جلیل برکوئی به شماره ملی ۳۶۲۲۰۸۷۰۴۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل وآقای محسن 
شهریاری به شماره ملی۰۶۴۰۳۱۷۲۸۶به سمت عضو اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ۲ - کلیه اسناد و اوراق بهادار 

و تعهد آور از قبیل چک و سفته و بروات واوراق عادی و نامه های اداری با امضای رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )62۱۹52(

آگهی تغییرات شرکت راهسازی آذرین اساس راه بیرجند )سهامی خاص( به شماره ثبت ۵۶۴۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۰۷۱۴۶۰ به استناد 
صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ - خانم سیده شیما شفائی چهچهه به شماره ملی 
۰۹۴۶۳۵۹۴۲۳ و آقای جلیل برکوئی به شماره ملی ۳۶۲۲۰۸۷۰۴۸ و آقای محسن شهریاری به شماره ملی۰۶۴۰۳۱۷۲۸۶به عنوان اعضای 
اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ۲ - آقای علیرضا شفیعی به شماره ملی ۰۶۵۲۷۵۰۰۹۵ به عنوان بازرس اصلی و 

آقای احسان تازه روز به شماره ملی۰۶۵۱۸۳۰۳۷۰به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند . 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )62۱۹5۳(

آگهی تغییرات شرکت مهندسین مشاور باران بهار چهار ستون )سهامی خاص( به شماره ثبت ۵۸۴۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۸۵۲۷۱۲ 
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:۱- خانم سمیه مرتضی پور قاین به شماره ملی 
۰۸۸۹۰۸۱۳۷۹ به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم زهرا مرتضی پور قاین به شماره ملی۰۸۸۰۲۵۲۷۸۲به سمت نایب رئیس هیئت 
مدیره و خانم زهرا محمدی به شماره ملی۰۶۴۰۱۸۹۹۵۴به سمت عضو اصلی هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۲ - خانم 
زهرا محمدی به شماره ملی ۰۶۴۰۱۸۹۹۵۴ به عنوان مدیر عامل شرکت برای مدت ۲ سال انتخاب گردید و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور 
شرکت از قبیل چک و سفته با امضای مشترک خانم سمیه مرتضی پور قاین به شماره ملی ۰۸۸۹۰۸۱۳۷۹ )رئیس هیئت مدیره( و خانم 
زهرا محمدی به شماره ملی ۰۶۴۰۱۸۹۹۵۴ )مدیرعامل ( و اوراق عادی و اداری با امضای خانم زهرا محمدی به شماره ملی ۰۶۴۰۱۸۹۹۵۴ 

)مدیرعامل ( و مهر شرکت دارای اعتبار است.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )62۱۹54(

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 ۱۳۹۸۶۰۳۰۸۰۰۱۰۰۲۳۴۹ - ۱۳۹۸/۶/۹ هیئت اول / دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان 
های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجند تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای حسن سیروسی فرزند عباس 
به شماره  شناسنامه ۳۴۹ و شماره ملی ۰۶۵۱۲۸۲۰۰۴ نسبت به ششدانگ یکباب منزل مسکونی به مساحت ۱۳۹/۱۷ مترمربع قسمتی 
از پالک ۱۳۹۶- اصلی بخش ۲ بیرجند از محل مالکیت آقای محمد 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 

تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۳۹۸/۷/2    تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۳۹۸/۷/۱۷ سند مالکیت صادر خواهد شد. 
علی فضلی - رئیس ثبت اسناد و امالک بیرجند

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی- اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک بیرجند 
هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
برابر رای شماره ۱۳۹۸۶۰۳۰۸۰۰۱۰۰- ۱۳۹۸/۵/۲۸ 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 آقای حسین پیشه ور فرزند محمدرضا 
به شماره شناسنامه ۵ و شماره ملی ۵۲۳۹۸۲۰۳۹ نسبت به ششدانگ یک باب منزل به مساحت ۹۵/۴۵ مترمربع قسمتی از پالک ۲۱ 
فرعی از ۳۸۹۹- اصلی بخش یک بیرجند از محل مالکیت خانم خدیجه حسنی 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 : ۱۳۹۸/۷/2  تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۳۹۸/۷/۱۷    علی فضلی - رئیس ثبت اسناد و امالک بیرجند

1۷ مهر روز جهانی پست مبارک 
نمایشگاه و فروشگاه،مجموعه های تمبر یادگاری، سکه و اسکناس به مدت یک 

هفته، همه روزه از ساعت ۷/۳۰ الی ۱۴/۳۰ دایر است. بازدید برای عموم آزاد
خیابان پاسداران - اداره کل پست خراسان جنوبی

بیرون  قضایی  احکام  البالی  از  سرمقاله(  )ادامه 

بیاید، قطعاً به نفع جامعه امروز با شرایط خاص 
خودش است. به نظر می رسد الزم باشد رسانه 
که  را  قضایی  دستگاه  زمینه،  این  در  نیز  ها 
مدتیست ملجأ و مأوای آالم و دردها شده و قرار 
است با تفکری جدید و رویکردی مردم محور 
به مشکالت کشور رسیدگی کند، یاری نمایند.

)لطفا نظر و پیشنهاد خود در رابطه با یادداشت های 
روزنامه را به شماره ۰۹۳۰۴۹۴۳۸۳۱ ارسال فرمایید(        
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پرداخت ماهانه 100 هزارتومان برای نگهداری سالمندان در منزل

صداوسیما- ماهانه 100 هزار تومان برای نگهداری سالمندان در منزل در خراسان جنوبی  پرداخت می شود. معاون حمایت و سالمت خانواده کمیته امداد امام 
خمینی استان گفت: هزینه نگهداری سالمندان و بیماران  زمین گیر بسیار باال است که نیازمند همت خیران و حامیان است.وی با اشاره به اینکه 53درصد مددجویان 

بخشدار زیرپوشش این نهاد سالمند هستند، افزود: هم اکنون ۲۲ هزار و ۷۶۴ خانوار سالمند از خدمات حمایتی کمیته امداد امام خمینی استان بهره مند هستند. ماه،  شش  حدود  گذشت  از  بعد  چرا 
مرکزی بشرویه و بعد از گذشت سه ماه دهیار 
نیگنان شهرستان معرفی نمی شوند؟ از سویی 
هنوز دستور سریع مبنی بر باز کردن موانع سیل 
بندهای باالدست این روستا عملیاتی نشده است.
یک شهروند
در روستای دره باز قاین، همراه اول و ایرانسل 
از  برق  قبوض  در حالی که  ندارد  آنتن دهی 
شود.  می  ارسال  مردم  برای  پیامک  طریق 
دکل  نصب  برای  استان  مخابرات  مسئوالن 

تلفن همراه اول زودتر اقدام کنند.
یک شهروند
مشکل تردد تاکسی ها در مهرشهر کی قرار 
است حل شود؟ تا کی باید مردم برای رفتن به 
مرکز شهر هزینه آژانس بپردازند و چرا سازمان 
تاکسیرانی شهرداری تعدادی از تاکسی داران را 
موظف به خدمات دهی در این منطقه نمی کند؟
یک شهروند
اقدام برای  از  اما دریغ  ۶ ماه از سال گذشت 
پیش  عبادی چندی  ا...  آیت  میدان  بهسازی 
شهردار از تهیه طرح زیباسازی آن خبر داد اما 
معلوم نیست کی قرار است به سر انجام برسد و 
دلیل این همه تاخیر برای ایجاد یک میدان زیبا 

در ورودی مرکز استان چیست؟
یک شهروند
زمینی در انتهای کوچه شهید مالدار نهبندان با 
خاک حصارکشی شده که با گذشت زمان اطراف 
آن فرو ریخته است و به محلی برای تجمع 
سگ های ولگرد تبدیل شده است، هر چه به 
شهرداری مراجعه کردم نتیجه ای نداشت. گاهی 

از ترس نمی توان در این نقطه تردد کرد.
یک شهروند
سالم لطفا به گوش مسئوالن سازمان اتوبوسرانی 
برسانید،به راننده ها مخصوصا خطوط اتوبوس 
دستگرد ادب و احترام یاد بدن. چه طرز برخورد  

با مسافره که بعضی ازراننده ها دارن؟باتشکر
ارسالی به تلگرام آوا
گرچه پرداخت مهریه حق است ولی امروز به 
استفاده  سوء  بسیاری  اقتصادی  شرایط  لحاظ 
کرده و با ترفند و دروغ نسبت به شوهران درصدد 
باج خواهی هستند. قضات عزیز عنایت ویژه 
داشته باشند تا عده ای جوانان صاف و ساده را با 

نیرنگ و فریب راهی زندان یا بد هکار ننمایند.
ارسالی به تلگرام آوا
لطفا ناظرانی از وزارت بهداشت و درمان، بر روند 
کاری آزمایشگاه های استان بگمارید،تا از صحت 

انجام کار این واحد ها یقین حاصل شود.
915...53۷

برداشت  انتقادی  که  دوستی  در جواب  سالم، 
کردند از یک نظریه میانه. به گفته دکتر علی 
او  برای  باید  که  ضعیفی  )حسین  شریعتی 
گریست، نبود(. با توجه به نحوه پاسخگویی به 
قطع )شما( متوجه نرخ فقر نقطه به نقطه و آمار 
مرکز پژوهش ها در این زمینه نیستید و متوجه 
کردن هم از عهده من خارج است. شما که مدعی 
عشق به امام حسین )ع( هستید آیا دیگر ماه های 
سال نیز به جبهه حقیقت و عدالت او توجه دارید؟ 
حسین )ع( در گودی قتلگاه به شهادت نرسید 
بلکه درون خانه اش و از آن لحظه که حاکم 
مدینه از او بیعت مطالبه می کرد و )نه گفت(. 
برای او زندگی، عقیده و جهاد است.  شهید شد 
که انتخاب کنیم: یا خون را ، یا سخنش را، یا 

زینب بودن را، یا این چنین ماندن را ...
915...۲1۶
بیرجند و کسبه دست فروش  از مردم  سالم. 
چهارشنبه بازار و مسئوالن مربوطه خواهشمندم 
دست به دست هم بدهند تا یکشنبه بازار جدید 
رونق  گردیده  احداث  قدیم  بار  میدان  در  که 
بیشتری پیداکند، تا باعث ایجاد اشتغال و رفاه 
حال  اقشار ضعیف در شمال شهر که دارای 

خودروی شخصی نیستند باشد.اجرکم عندا...
915...3۶8

با سالم خدمت مدیرکل آموزش و پرورش، آیا در 
جریان هستید در شهرک چهکند بعد از گذشت 
حدود سه هفته از شروع مدارس پایه سوم معلم 
ندارند و هر روز یک نفر کالس را اداره می کند 
که باعث سرگردانی و بی رغبتی بچه ها به 
مدرسه شده است. آیا این ضعف مدیریت و عدم 
برنامه ریزی صحیح و بی مسئولیتی مدیران 
مربوطه نیست که پس از گذشت سه ماه برنامه 
ریزی، تقسیم بندی وجابجایی و... در اول مهر 

بچه ها بی معلم باشند.؟
915...8۴۶

شهرداری بیرجند لطفا نسبت به اتصال میدان 
راه  نمودن  باز  و  اردیبهشت  به  امید  سفیر 
واحد  پانصد  از  بیش  ساکنان  برای  ارتباطی 

مسکونی اقدام کنند.
915...۲5۴
تا گفته می شود که وزارت بهداشت باید کمیت 
را رها کند و هم از نظر ساختاری و هم از نظر 
تکنولوژیهای آموزشی جدید پیشرفت سریعی 
داشته باشد، مسئوالن آمار و اسم چند پزشک 
زبده را نشان می دهند و عده ای کوتاه نظر هم 
تایید می کنند در حالی که در نظام آموزشی 
پزشکی  علوم  های  رسته  کلیه  بازآموزی  و 

اشکاالت فراوانی وجود دارد.
910...۶۷3

آغاز آبادانی در روز ملی آبادی خوب است به 
 شرط اینکه مدیران استان و و رسانه ها مطالبه گر

 باشند و آنچه که به همت استاندار به استان 
کشیده شد را پیگیری و به سرانجام برسانند 
این از خود مصوبات مهمتر است هنوز یادم 
نرفته است که در اداره ای که خود من مشغول 
هستم کلی بودجه در حال برگشت بود که با 
اولتیماتوم استاندار و معاون عمرانی ایشان تازه 
 آقای مدیر به فکر افتاد و با چند برنامه عجله ای

بودجه را جذب کرد. واقعا حیف است که از طرفی 
اینقدر تالش می شود و از طرفی دیگر برخی 
 مدیران متاسفانه پشت میز نشین و بی تفاوت

 آن را به هدر می دهند من فقط یک نکته را 
به آقای استاندار یادآور می شوم که شما خیلی 
و  همراه  مدیرانتان  ولی  کنی  می  کار  خوب 
هم پا نیستند و آخرش یا شما کم می آوری 
یا تالش هایتان نیم کاره و بی اثر می ماند و 

این یعنی نا امید شدن مردم.
ارسالی به تلگرام آوا

در جواب همشهری محترمی که توصیه کرده 
بودند ستاد امر به معروف و نهی از منکر برای 
ارشاد بداخالقی ها وارد شود فکر کنم نمی دانید 
این افراد که می گین ارشادشون کنن ارشاد 
پذیر نیستند لطفا کمی تحقیق کنید خواهید 
فهمید که بسیاری از افرادی که این اقدامات 
را انجام می دهند و این بداخالقی ها با هدایت 
برای  انجام می شود کسانی هستند که  آنها 
 هدف مقدس! خود وسیله را توجیه می کنند

 مثال می گویند برای رضای خدا و اینکه مثال 
حجاب را در جامعه ترویج دهیم زن مردم که در 
خیابان مقنعه اش عقب رفته را سوژه عکاسی 
خودشان می کنند بعد در تمام فضای مجازی 
پخش می کنند که به قول خودشان حجاب را 
اصالح کنند غافل از اینکه برای یک امر به 
معروف 100 منکر را هم مرتکب می شوند و 
وقتی به اینها گوشزد می کنی طوری صحبت 
می کنند که انگار شما مدافع بی حجابی هستی 
و آنها نماینده خدا در اجرای حجاب زنان در 
خیابان های شهر و بقیه ای هم که می فهمن 
به  امر  به  و  کنند  می  کار  با هدف  متاسفانه 

معروف و نهی از منکر توجه ای ندارند 
ارسالی به تلگرام آوا  
چند وقت پیش تو روزنامه تون یکی گفته بود 
چرا از مدیران خوب تقدیر نمی شه و همیشه 
بلدیم غر بزنیم منهم در ادامه همون صحبت 
کار  گاز  شرکت  درسته  گم  می  استاندار  به 
تقدیره که حتما هم  و شایسته  بزرگی کرده 
کار  هم  دادگستری  مدیرکل  کار  اما  هست 
رئیس دولت  به عنوان  نیست شما  کوچیکی 
کنین  تقدیر  هم  ایشان  از  کاش  استان  تو 
کارخونه  یک  کردن  نابود  بجای  اینکه  چون 
اونو سرپا نگه داشتن واقعا هنری هست که با 
خوش سلیقگی این مدیر کل اتفاق افتاد و اگه 
مدیر دیگه ای می بود بی تفاوت می ذاشت 
بجای  ها هم  روزنامه  بیفته   بدی  اتفاق  هر 
چقدر  گرفتن  مواد  چقدر  بزنن  همش  اینکه 
زندانی هست چقدر بیکار هست و چقدر چک 
تا جامعه  بپردازن  اینا هم  به  برگشتی هست 
قدر مسئوالن اینطوری رو بدونه واقعا داره تو 
استان اتفاقای خوبی میفته که اگه قدرش رو 
جنوبی  خراسان  اگر  باختیم  رو  قافیه  ندونیم 
ولی  نماینده  و  استاندار  این  مثل  دیگه  تا  ده 
فقیه و مدیر کل دادگستری و رئیس شرکت 
گاز می داشت اونوقت مردم می فهمیدن که 
ای جامعه  هر  توسعه  در  مدیریت   نقش 

چقدره و اینو بیشتر مطالبه می کردن.
ارسالی به تلگرام آوا

دوست بزرگواری که خواسته بودند دوره سواد 
رسانه ای برگزار شود که مردم تشخیص دهند 
خبر صحیح و دروغ را در این جامعه زندگی 
نمی کنند  چون که مردم اینقدر االن هوشمند 
شدن که به همه چی اشراف پیدا کرده اند یه 
 زمانی  همه می گفتند بی بی سی دروغ می گه

 و برای مردم ثابت شده بود که بیشتر اخبارش 
با غرض و کذب است خیلی ها شاید بخوانند 
ولی چقدر باور می کنند مهمه . االن هم چند 
کانال هستن که تو استان همین ماهیت رو 
دارن حرف می زنن و دائما به زمین و زمان 
توهین و تخریب می کنن مردم سواد دارند و 
می فهمند اگر واکنشی نشون نمی دن بخاطر 
اینه که از برخورد دستگاه های متولی با اونها 
اینا  جورایی  یه  کنن  می  احساس  و  ناامیدن 
بهشون  تونه  نمی  کسی  که  دارن  ارتباطاتی 
اعتراض کنه االنم همون ضرب المثل ادب از 
که آموختی از بی ادبانه ما هر مطلبی که از این 
کاناال می فهمیم اگه تخریب باشه می فهمیم 
کار بزرگی شده اگر تعریف باشه می فهمیم 
لطفا  کنن  می  رو الپوشونی  چیزی  یه  دارن 

نگران سواد مردم نباشین.
ارسالی به تلگرام آوا

دیدگاه  خوانندگان
شماره درپیام رسان های اجتماعی : 09017245463

تصرف پژوهشکده انار فردوسسامانه پیام کوتاه : 3000272424
توسط حیوانات وحشی

سربازی - شهرستان فردوس به عنوان یکی 
از قطب های تولید انار در کشور مطرح است 
به طوری که درشرایط معمولی با داشتن ۲ 
هزار و 150 هکتار باغات انار ساالنه 30 هزار 
تن اناربا کیفیت توسط 5 هزار بهره بردار در 

این شهرستان تولید می شود.
انار شهرستان فردوس شهرت جهانی دارد 
و نوع “شیشه کپ” آن با ماندگاری بسیار 
باال از آن سوی مرزها همیشه مشتریان 
محصول  این  وجود  این  با  دارد  زیادی 
کشاورزی  محصوالت  سایر  مانند  نیز 
مانند  طبیعی  بالیای  و  آفات  معرض  در 
سرمازدگی است و الزم است برای مقابله 
با این آفات و افزایش و ارتقاء کیفیت این 
محصول پژوهشکده ای مستمر فعالیت و 
این محصول راهبردی را مرتب رصد کند.

با این توضیح و با هدف بهره وری بیشتر 
از انار، در سفر اول دولت احمدی نژاد در 
انار  پژوهشکده  ایده  و  طرح  سال 1385 
شهرستان فردوس به تصویب و تایید دولت 

رسید و کار ساخت ساختمان آن آغاز شد.

پیشرفت 80 درصدی
 در معرض جدی تخریب

این پروژه در حالی به پیشرفت فیزیکی 80 
درصدی رسید که در سال 9۲ این پژوهشکده 
طی  و  انتزاع  مشهد  فردوسی  دانشگاه  از 
صورتجلسه ای برای ادامه کار به دانشگاه 
بیرجند تحویل داده شد. از آن زمان داستان 
غم بار این پروژه شروع شد و پژوهشکده 
ای که می توانست جلوی میلیارد ها تومان 
خسارت باغداران شهرستان فردوس ناشی 
از کرم گلوگاه و سایر آفات را بگیرد و یار و 
یاور کشاورزان باشد رها  و مانند دهها پروژه 
دیگر به مشکل کمبود اعتبار و سهل انگاری 

مسئوالن ذی ربط دچار گردید.

تبدیل پژوهشگاه
 به مامن حیوانات وحشی 

داستان غم بار این پژوهشکده به همین جا 
ختم نشد و در سایه سهل انگاری نهادهای 
نظارتی، به مامن حیوانات وحشی تبدیل شد 
و بسیاری از تجهیزات این ساختمان مانند 
کلید، پریز، سیم های برق و ... به وسیله افراد 
معتاد به سرقت رفت و به چنان سرنوشتی 
دچار شد که اگرنگاهی گذرا به این ساختمان 
می انداختی به یک مخروبه بیشتر شباهت 
داشت تا یک ساختمانی که قرار است مرهم 
زخم کشاورزان و باغداران باشد.آنچه در این 
سالیان دراز تعجب انگیز است سهل انگاری 

نهاد نظارتی استان که شاید بتوان گفت برای 
یک بار هم زحمت بازدید از این ساختمان را 
به خود ندادند و در سایه بی نظارتی میلیونها 
تومان خسارت به بیت المال مسلمین که 
وظیفه این نهادهای عریض وطویل حفظ 

بیت المال است وارد شد.

بی توجهی نهادهای
 نظارتی استان

این مدت گزارش های  گر چه در طول 
عمومی  های  رسانه  و  جراید  در  زیادی 
پژوهشکده  این  انگیز  غم  سرنوشت  از 
قانون  ازاعمال  دریغ  ولی  شده  منعکس 
توسط نهادهایی که باید در چنین مواقعی 
به وظایف قانونی خود عمل کنند..با این 
دکترامیرحسنخانی  گذشته  سال  وجود 
محلی  و  استانی  مسئوالن  از  جمعی  و 
داشتند  این ساختمان  از  که  بازدیدی  در 
هرگز باور نمی کردند که ۶00 متر مربع 
زیربنا به چنین حال و روزی بیفتد و به 
پرندگان  النه  و  وحشی  حیوانات  مامن 
تبدیل شود.پس از این بازدید و بر اثر فشار 
رسانه ها مسئوالن بیدار شدند و در اولین 
اقدام با بستن راههای ورودی ساختمان و 
درب و پنجره و احداث خاکریز در اطراف 
پژوهشکده راههای نفوذ حیوانات و افراد 
برای  امن  مامنی  آنرا  که  ولگرد  و  معتاد 
بستند. را  بود  شده  مخدر  مواد  استعمال 

برای اطالع و از وضع کنونی و سرنوشتی 
که قرار است مسئوالن ذی ربط برای این 
پژوهشکده که داستان غم بار آن خود نیاز 
به دهها پژوهش دارد به سراغ آنها رفتیم.

حصار کشی ساختمان 
شروع شده و عزم جدی

 برای راه اندازی آن داریم 

رئیس دانشگاه بیرجند نیز در گفت و گو با 
خبرنگار ما گفت: در حال حاضر مقدمات 
حصارکشی این ساختمان را شروع کرده ایم 
و در حال انجام است. دکتر خامسان افزود: 
ما به طور جد قصد راه اندازی پژوهشکده 
انار را در این ساختمان داریم ولی در ابتدا 
بر اساس صورت جلساتی که با فرمانداری 
فرمانداری   باید  ابتدا  شده  منعقد  فردوس 
کمک کند تامشکل آب و برق پژوهشکده  
حل شود.وی اضافه کرد: در مورد هوا فضا 
هم کسی مخالف نیست و حتی گفته ایم 
در محل دانشکده فنی و مهندسی فردوس 
محلی اختصاص یابد تا پس از اینکه مشکل 
آب و برق آنجا حل شد محلی برای آن در 
ساختمان پژوهشکده در نظر گرفته شود.وی 
در عین حال به این موضوع نیز اشاره کرد 
که ساختمان پژوهشکده به قدری بزرگ 
است که دهها مورد چنینی می تواند در آن 
مستقر شود. رئیسی معاون عمرانی و برنامه 
ریزی فرمانداری فردوس در این خصوص 
گفت: با مکاتبه ای که با دانشگاه بیرجند 
انجام دادیم درخواست کردیم تا با توجه به 
اینکه همایش هوا فضا چندین ماه قبل در 
این شهرستان برگزار شد آنرا به پژوهشگاه 

هوا فضا واگذار کنند.

حرف   های ضد و نقیض مسئوالن

در حالی که رئیس دانشگاه بیرجند می گوید 

مخالفتی با راه اندازی پژوهشگاه هوا فضا 
نداریم ولی معاون فرمانداری فردوس گفت: 
دانشگاه بیرجند با این امر مخالفت کرده و 
چون متولی این پژوهشکده دانشگاه بیرجند 
است باید هر چه زودتر اقدام عاجل و اساسی 
برای این ساختمان اندیشیده شود تا دچار 
تخریب نشود. رئیسی  در خصوص کمک 
به آب و برق این ساختمان نیزگفت: برق آن 
باید از محل اعتبارات خود دانشگاه تامین شود 
ولی برای تامین آب کشاورزی که برای امر 
پژوهش الزم است در صورتی که منبع دخیره 
آب احداث شود حاضر به تامین آب از طریق 
مزرعه نمونه دانشگاه آزاد اسالمی و آب بلده 
هستیم و در این خصوص مشکلی نیست.

نیز  فردوس  شهر  اسالمی  شورای  رئیس 
گفت: با توجه به برگزاری همایش ملی هوا 
فضا در فردوس و به دنبال آن بازدید رییس 
پژوهشگاه هوا فضای وزارت علوم، تحقیقات 
انار،  پژوهشکده  ساختمان  از  آوری  فن  و 
مذاکرات اولیه در خصوص راه اندازی اولین 
شعبه پژوهشگاه هوا فضای کشور در فردوس 
انجام شد. حسین اکبری تصریح کرد: پس 
از این موضوع و برگزاری ۴ جلسه در دفتر 
ریاست پژوهشگاه هوا فضای کشور و طرح 
مسئله، خوشبختانه موضوع راه اندازی شعبه 
هوا فضا در فردوس به تصویب هیئت امناء 

این پژوهشگاه رسید.

موافقت دانشگاه بیرجند
 با راه اندازی پژوهشگاه 

هوا فضا در پژوهشکده انار

وی اضافه کرد: در تاریخ سوم تیر سالجاری 

بیرجند  دانشگاه  رئیس  با  ای  مکاتبه  در 
توسط رئیس پژوهشگاه هوا فضای کشور 
درخواست انتقال و راه اندازی پژوهشگاه 
هوا فضا و به دنبال آن راه اندازی پارک 
محل  در  هوانوردی  باشگاه  و  فضا  هوا 
شد.اکبری  انار  پژوهشکده  ساختمان 
خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه این دو 
پژوهشکده هر دو زیر نظر وزارت علوم، 
تحقیقات و فن آوری است، امیدواریم با 
مساعدت دانشگاه بیرجند شاهد راه اندازی 
آن باشیم.وی تاکید کرد: به طور حتم با راه 
اندازی پژوهشگاه هوا فضا و پژوهشکده 
که  ساختمان  این  بیشتر  تخریب  از  انار 
بیش از 10 سال از ساخت آن می گذرد 

جلوگیری خواهد شد.

لزوم ورود نهادهای نظارتی 

 بر اساس این گزارش آنچه از سخنان مسئوالن 
هماهنگی  هنوز  گرفت  نتیجه  توان  می 
الزم برای نجات این ساختمان وجود ندارد 
و برای تکمیل ساختمان پژوهشکده انار 
فردوس نیاز به یک عزم جدی و جمعی 
جهادی،  کار  یک  با  تا  است  مسئوالن 
کنند،  جلوگیری  آن  بیشتر  تخریب  از 
ساختمانی که ده سال پیش  بر اساس نظر 
کارشناسان با 300 میلیون تومان تکمیل 
می شد اکنون به هزینه چندین برابر نیاز 
دارد.در این میان نهادهای نظارتی استان 
باید به رسالت قانونی خود عمل کرده و 
با ورود و بازدید میدانی از این پروژه، نقش 
اساسی خویش در تغییر سرنوشت غم انگیز 

پژوهشکده انار فردوس ایفا کنند.

زی
سربا

س : 
عک

آخرین خبر از وضع پیشرفت پروژه خط آهن فردوس
سربازی- پس از دو دهه انتظار و کش و 
قوس های فراوان، سی ام اردیبهشت سال 
راه و  با حضور معاون وزیر  بود که  جاری 
شهرسازی عملیات اجرایی اتصال شهرستان 
فردوس به خطوط ریلی کشورآغاز و یکی 
از آرزوهای دیرینه مردم این منطقه که در 
برهه ای از زمان مورد بی مهری قرار گرفته 
بود رنگ واقعیت گرفت. اکنون از آن زمان 
بیش از چهار ماه  می گذرد، لذا خبرنگار آوا  
برای تهیه گزارش میدانی ازمشاهدات خود 
و صحبت های مسئوالن اجرایی خط ریلی 
به محل اجرای پروژه رفت. در ابتدای  ورود 
آنچه مشاهده شد چند دستگاه راهسازی بود 
که اغلب فعالیتی نداشتند، کمی آنطرف ترو 
درفاصله پانصد متری یک کامیون و لودر 
مشغول بارگیری خاک بود، در نگاه اول آنچه 
به ذهن هر بیننده ای می آمد با آنچه تصور 
انسان از یک پروژه بزرگ راه آهن بود تفاوت 
زیادی داشت، کارگاه تقریبا نیمه تعطیل بود.

به سراغ مسئول اجرایی خط می روم، وقتی 
از اومی پرسم چرا فقط یک کامیون مشغول 
بارگیری هست می گوید  یکی از کامیون 
هایمان خراب و دیگری نیز پنچرشده است.

نقشه برداری 45 کیلومتر از مسیر
علی زمانی در ادامه به بیان کارهایی که تا 
کنون انجام شده پرداخت و گفت:تا کنون 

۴5 کیلومتر از مسیر نقشه برداری شده که 
از این مقدار30 کیلومتردکوپاژ) بوته کنی و 
مشخص کردن مسیر( شده است.وی با بیان 
اینکه 10 کیلومتر ازمسیر بسترسازی و نقشه 
ابنیه از قبیل پل ها مشخص شده افزود: سه 
کیلومتر از مسیر نیز خاک ریزی شده است.

زمانی خاطرنشان کرد: بزودی کار پی کنی پل 
ها وآبراه ها نیز شروع خواهد شد. وی تصریح 
کرد: چون آزاد سازی زمین های مسیر تا 
کیلومتر 1۲ از نقطه شروع، حل نشده، ما کار 

را از جلوترشروع کرده ایم.

فقط دو ماه کار عملیاتی مفید
ماه  مدت ۴  در  چرا  پرسم  اومی  از  وقتی 
کارکمتری انجام شده است در پاسخ گفت: 
و  نبوده  کامل  ها  نقشه  که  اول  ماه  یک 
و  راه  وزات  توسط  تغییراتی  انجام  از  پس 
شهرسازی، مشاورآنها را کامل کرده است. 
تجهیز  نیز  روز   ۲5 حدود  داد:  ادامه  وی 
کارگاه از قبیل برخورداری از آب و مصالح 

نیز به طول انجامید و کار مفید و عملیاتی 
است. است که شروع شده  ماه   دو  فقط 

بر  گفت:  نیز  اعتبار  پرداخت  درباره  وی 
پرداخت  اعتبارات  پروژه  پیشرفت   اساس 
می شود و باید حجم بیشتری از کار انجام 
شود تا به میزان پیشرفت پروژه اعتبار دریافت 
کنیم. به گزارش خبرنگار ما، گر چه برای 
سرعت در کار تمام مسیر ۷۲ کیلومتر  یکجا 
به مناقصه گذاشته شد که شرکت پوشش راه 
مشهد به عنوان برنده مناقصه در حال کار 

است ولی به نظر می رسد برخی از کارها مانند 
کامل کردن نقشه و تجهیز کارگاه باید قبل از 
شروع رسمی عملیات اجرایی انجام می شد.

12 کیلومتر ابتدایی خط 
که فعال رها شده است

رئیس اداره راه و شهرسازی نیز درباره آزاد 
سازی 1۲ کیلومتر ابتدایی مسیر خط ریلی   
گفت: با توجه به اینکه احتمال تغییراتی در 
دیگر  از طرف  و  دارد  ابتدایی وجود  مسیر 
دارای زمین های معارض می باشد کار از 

کیلومتر 1۲ شروع شده است.
عهده  بر  کارها  تمام  کرد:  اضافه  عربی 
ای  نقل جاده  و  زیرساخت حمل  شرکت 
وزارت راه و شهرسازی می باشد و کارآزاد 
سازی مسیر ابتدایی نیز در زمان مناسب 
شد.اگر  خواهد  انجام  شرکت  این  توسط 
خط  اجرایی  عملیات  آغاز  مراسم  در  چه 
ریلی فردوس برخی مسئوالن قول های   
شفاهی مبنی بر اینکه ظرف سه تا چهار 
سال پروژه به اتمام خواهد رسید را دادند 
ولی آنچه مسلم است این کار نشدنی است 
و اگردر 10 سال آینده نیز شاهد شنیدن 
سوت قطار در فردوس باشیم و بیشتر به 
طول نینجامد باید خوشحال باشیم چیزی 
که مسئول اجرایی خط با تجربه ای که در 

اینگونه پروژه ها دارد آنرا تایید کرد.

زی
سربا

س : 
عک



موفقیت و انرژی

  افراد باهوش

خواسته های خود را به چالش بکشید 

از روش های سنتی دست بردارید؛ قرار نیست 
اگر خواسته ای دارید دقیقا همان طور که دیگران 
رفتار می کنند، شما هم همان کار را کنید که به 
نتیجه برسید. خواسته های خود را به چالش بکشید 
و یادتان باشد که هر کسی روش خودش را دارد.
این مورد یکی از مواردی است که برای رسیدن 
انتقادهای  از  به موفقیت الزم و ضروری است. 
سازنده دیگران استفاده کنید و یادتان باشد با این 
انتقادهاست که شما متوجه مشکالت خود می 

شوید و راهی برای رفع آنها پیدا می کنید.
رسیدن به هر چیزی و کسب موفقیت در آن 
مثال،  برای  است؛  نیازمند  ابتدایی  امکانات  به 
در  تواند  نمی  ندارد،  سوادی  هیچ  که  کسی 
دانشگاه درس بخواند. زمینه الزم برای رسیدن 
به موفقیتی که می خواهید، فراهم کنید و در 

مسیر قرار بگیرید و در آن بمانید.

ویژگی های افراد باهوش

اگر از شما بپرسند افراد باهوش چه ویژگی هایی 
دارند، ممکن  است بر اساس تجربیاتی که از 
روی  از  یا  داشته اید  باهوش  افراد  با  معاشرت 
کتاب هایی که مطالعه کرده اید و یا از این و آن 
شنیده اید؛ پاسخ هایی را عنوان نمایید. اما علم تمام 
این پاسخ ها را تایید نمی کند ولی با برخی از آن ها 
موافق است.آن طور که مشخص است، بیشتر 
کاربران پاسخ هایی داده اند که محققین با آن ها 
موافقند.  بسیاری از کاربران عنوان کردند که افراد 
باهوش انعطاف پذیرند و می توانند در زمینه های 
مختلف رشد و پیشرفت کنند. سازگاری در افراد 
باهوش یعنی این که  “ آن ها می توانند کارها را 
محدویت های  و  پیچیدگی ها  وجود  علی رغم 

موجود انجام دهند.”
ایده حمایت  این  از  اخیر روانشناسی  تحقیقات 
توانایی  به  است  منوط  هوشمندی  می کند. 
با  موثر  مقابله  منظور  به  شخص  رفتار  تغییر 
محیط یا انجام تغییرات در محیطی که در آن 
آزمایش،  یک  در  مثال،  برای  می کند.  زندگی 
دانشکده  پذیرش  آزمون  در  که  دانش آموزانی 
نمرات  کمترین  و  بودند  کرده  شرکت  حقوق 
می کردند  ادعا  بودند  کرده   کسب  را  آزمون 
به 50 درصد سوال ها پاسخ صحیح  که تقریباً 
بودند آورده  باال  نمره  که  کسانی  و   داده اند 
عنوان می کردند که توانسته اند به تعداد اندکی 
باهوش  افراد  بدهند.  پاسخ صحیح  از سواالت 
به خود اجازه می دهند فریفته چیزهایی شوند که 

دیگران قدرشان را نمی دانند.

ساده ترین روش ها برای 
پیشگیری از پوسیدگی دندان ها

بین  از  و  دندان  و  دهان  بهداشت  رعایت 
ها،  دندان  منظم  زدن  بردن پالک، مسواک 
حداقل دو بار در روز، موثرترین روش ها برای 

پیشگیری از پوسیدگی دندان ها است.
این کار به از بین بردن پالک و بقایای مواد 
اند و می  غذایی که بین دندان گرفتار شده 
توانند محیطی ایده آل را برای رشد و تکثیر 

باکتری ها فراهم کنند کمک می کند.

معجون جادویی برای کودکانی 
که دیر زبان باز می کنند

بسیاری از کودکان به خوبی نمی توانند صحبت 
کنند گاهی اوقات طبیعی است اما گاهی با طوالنی 
به متخصص کودکان  باید  این مشکل  شدن 

مراجعه کرد. مصرف تخم اردک برای افزایش 
سرعت تکلم کودکان کمک کننده است، زرده 
عسلی تخم اردک را با روغن زیتون مخلوط کنید 
یا در روغن زیتون زرده آن را کمی تفت دهید و 
با عسل ترکیب کنید. تخم بلدرچین نیز  برای این 

کودکان مفید است.

آلو خشک خطر
 ابتال به سرطان را کاهش می دهد

است  خوشمزه  بسیار  ای  میوه  خشک  آلو 
ها  خورش  و  غذاها  انواع  به  خوبی  طعم   که 
و  فیبر  از  سرشار  خشک  میوه  این  دهد.  می 

ویتامین های مورد نیاز بدن است. داشتن یک 
ایجاد  باعث  خشک  آلو  حاوی  غذایی  رژیم 
به  ابتال  خطر  و  شده  متابولیسم  در  تغییراتی 
سرطان کولون را کاهش می دهد. توصیه می 
شود که آلو خشک را در برنامه غذایی آورده و 

میوه و سبزیجات بیشتری مصرف کنید.

آهن بدن  نقش مهمی 
در انتقال اکسیژن دارد

وقتی ذخایر آهن بدن کم می شود، گلبول های 
به  را  کافی  اکسیژن  بود  نخواهند  قادر  قرمز 
بخش های مختلف بدن برسانند و بیماری به نام 

آنمی )کم خونی( ایجاد خواهد شد که ناشی از 
کمبود آهن است. احساس خستگی، ضعف و پایین 
بودن دمای بدن، رنگ پریدگی پوست و ناخن های 
دست، ریزش شدید مو، احساس گیجی و منگی، 
سردرد های زیاد، التهاب و تورم زبان همگی از 

نشانه های کمبود آهن بدن هستند.

در موقع فشار خون
 باال چه کنیم؟

فشار خون باال به دلیل سبک زندگی ناصحیح 
تعداد  ناسالم،  ای  تغذیه  رژیم های  و  امروزی 

زیادی از افراد را با خود درگیر کرده است.

گاهی افزایش بیش از حد فشار خون پیامدها 
و خطرات زیادی را برای فرد به دنبال دارد در 
این مواقع چه کنیم؟ خوردن مقداری ترشی و 
آب  آبغوره،  سرکه،  طبیعی،  )آبلیمو  ترشیجات 

نارنج(. میل کردن یک لیوان آب کرفس. 

شایع ترین انواع سکته چشمی شامل انسداد ورید مرکزی شبکیه، انسداد شریان مرکزی شبکیه و 
نوروپاتی ایسکمیک عصب بینایی هستند. سکته چشمی معموال با درد همراه نیست اما موجب کاهش 
قدرت بینایی و به طور معمول در یک چشم می شود. از دیگر عالئم این بیماری می توان به موارد زیر 
اشاره کرد: تغییر ناگهانی در قدرت بینایی، تاری دید و احساس فشار و ناراحتی در چشم. آسیب دیدگی 
دائمی می تواند تنها در چند دقیقه اتفاق افتد. حتی درصورتی که قدرت بینایی به سرعت به حالت اولیه 
خود بازگردد الزم است به پزشک مراجعه شود.پزشک در تشخیص سکته چشمی سابقه پزشکی، بیماری 
قلبی عروقی و دیگر بیماری ها از قبیل دیابت و فشار خون باال را بررسی می کند. حدت بینایی و میدان 

بینایی ارزیابی می شود. با گذشت زمان شبکیه نازک شده و مملوء از رنگدانه می شود.

عالئم گرما زدگی شدید: پوست خشک و داغ، عدم تعریق، پوست ابتدا قرمز شده و سپس رنگ پریده یا 
کبود می شود، تنفس کوتاه و سریع، نبض سریع و ضعیف، افزایش دمای بدن، سردرد، گرفتگی عضالت، 
گشادی مردمک چشم، زدن سخنان بی ربط ، گیجی ، رفتار پرخاشگر، آشفتگی و هیجان، توهم، بی حالی، 
رخوت و بی حسی و تشنج است. وقتی بدن فرد خنک شد، هر 10 دقیقه یک بار دمای بدن او را اندازه گیری 
کنید تا دمای بدنش به حد طبیعی برسد. اگر هم دماسنج در اختیار نداشتید، تا وقتی که با لمس کردن بدن او 
احساس می کنید خنک نشده، عمل خنک کردن را ادامه دهید. ولی به محض خنک شدن بدن فرد ، عمل 
خنک کردن را متوقف کنید و اگر دمای بدن او مجدداً افزایش یافت، عمل خنک کردن را از نو شروع کنید.
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توصیه های سفر سالم برای زائرین اربعین حسینی ) گرمازدگی(وقتی چشم ها سکته می کنند

حتما شما هم در زندگی تان با افرادی روبه رو شده اید که 
مدام از زمین و زمان شکایت می کنند و عبارات ناامیدکننده 
بر زبان می آورند. این افراد منفی باف معموال دنیا را سیاه و 
کسب و کارشان را رو به نابودی می بینند برای همین هم 
هیچوقت نمی توانند مسیر موفقیت را طی کنند. در این مطلب  
از جمالت خطرناکی صحبت می کنیم که سعی کنید با آنها 

خداحافظی کنید و از حافظه تان هم پاکش کنید.
جمله  اول: »وای! دیگه همه  روزم خراب شد...«: فاجعه سازی 
نظر  در  را  مثبت  نه چندان  موقعیت  است که یک  این 
گرفته و تاثیرات آن را به همه چیز تعمیم داده و به صورت 

اغراق آمیزی جلوه دهیم. این موقعیت می تواند چیزی باشد 
به بی اهمیتی سردشدِن چای و شما هم اجازه می دهید این 
قضیه بالیی سر شما بیاورد که پیشگویی تان درست از آب 

در بیاید و همه روزتان خراب شود.
جمله  دوم: »من واقعا تو این کار افتضاحم...«: مطمئنا هر 
کسی با بعضی چیزها مشکل دارد، اما وقتی شرایط را طوری 
تصویر می کنید که »واقعا افتضاح« هستید، در واقع به خودتان 
اجازه نمی دهید که آن را تست کنید، شاید واقعا به آن بدی هم 
که خودتان می گویید نیستید! شاید یک وظیفه یا کار، آن طور 
که شما می خواستید انجام نشود، اما این نباید به معنای پایان 

کار محسوب شود. می توانید یک قدم به عقب بردارید، روی 
کارهایی که به خوبی انجام می دهید تمرکز کنید و دوباره 
شروع کنید. هرگز کسی نگفته که جاده موفقیت یک خط 
صاف است! در ضمن شاید دیگران هم کارها را به آن آسانی 

که شما فکر می کنید، انجام نمی دهند.
جمله  سوم: »من همیشه یک مشکلی دارم...«: هیچ کس 
»همیشه« در سختی و سرباالیی نیست، اما فکرکردِن به آن، 
بدین معنی است که مانند آن عمل می کنید و عمل مانند آن، 
در حقیقت اَنگی روی شما می زند که دیگر هیچ کس دوست 
ندارد دوروبرتان باشد. اما می توانید این وضعیت را تغییر دهید.

منفی  باف  ها موفق نمی شوند

آیه روز

و آن روز که از هر امتی گروهی از کسانی را که آیات ما را تکذیب کرده  اند محشور می  گردانیم 
پس آنان نگاه داشته می  شوند تا همه به هم بپیوندند.) سوره نمل/ آیه ۸۳(

سخن روز

من معتقدم موفقیت زمانی به دست می آید که یک قدم جلوتر برویم؛ یعنی ضمن استقبال از 
نامالیمات و سختی ها شکست را بخشی از زندگانی خود بدانیم. )جان ماکسول(
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سودوکو جدول اعدادی است که امروزه یکی از سرگرمی های رایج در 
کشورهای مختلف جهان به شمار می آید. سودوکو مخفف یک عبارت 

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

محبوبیت جهانی دست یافت و نخستین مسابقه ملی آن در سال ۲00۸ در 
فیالدلفیا در آمریکا برگزار شد.
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تعمیر آبگرمکن، بخاری، پکیججدول سودوکو
  نبش مفتح26 

09158624439- جانی

تخریب ساختمان وچاه کنی   
0891 723 0915 - علیزاده

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

0۹۱۵   ۸۶۶   ۸00۲ 

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

استخدام نیروی ساده آقا و خانم  و پیک 
موتوری در رستوران

)از ساعت 12 ظهر تا 5 عصر تماس بگیرید(
32342315 -09157202302

یک شرکت پخش معتبر
 جهت فروش محصوالت سلولزی 

در سطح استان به تعدادی 
بازاریاب آقا نیازمند است.

09196779089

کارت دانشجویی اینجانب هادی یعقوبی
 به شماره دانشجویی 95237135170058 
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

تعمیر یخچال فریزر در منزل     
09153635015 - ناصری نژاد

 ایزوگـام خسـروی
۱0 سال ضمانت    *   نبش بهشتی ۲۱

 0۹۱۵۷۲00۵۷0 - 0۹۱۵۳۶۲۳۳۱۷
مدیریت: حامد خسروی

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

میدان آزادی – ابتدای خیابان شهید برگی

با 10 سال بیمه

آب شیرین کن    کولر
فروش -  سرویس

09150902993

  حمـل اثاثیـه منـزل مداحـی
با خاور مسقف و کارگر ماهر داخل و خارج شهر   

  شهـرام  مداحـی    ۳۶4۷  ۳۶۳  0۹۱۵
 ایزوگـام  شفیعـی

 32225494 - 09151630283  صیادشیرازی، مجتمع میرداماد، واحد 98

آسفالت )محوطه و پشت بام(
 و  قیـرگونـی

32435686 - 09365237014-09157063220 - خسروی

     لولـه بازکنـی 
تشخیص و رفع بو و نم به روش ایزونانو / شبانه روزی
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د ت
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۱ د
00 ) مدرن برتر(

بلوار فرودگاه سه راه صیاد شیرازی  091516423۷۷  مهدی وسیله کار

تجهیـزات بتنـی مهـدی 
اجاره کامل لوازم قالب بندی و داربست بندی، قالب فلزی،جک سقفی،

لوله بولت،و.... جهت فونداسیون،دیوار برشی،مخازن 

چلو کوبیده
چلو جوجه
چلو پاچین
چلو بال

کوبیده
جوجه
پاچین
بال

   کبـابی محمـد )ابوترابی(
برنج ایرانی درجه یک

آدرس: بین مدرس 49 و 49/1 
روبروی پمپ CNG مدرس 

09365045962 - 32436979

طبخ زغالی

پیک رایگان

00:05 یادگارها
00:25 مستند قرارگاه بی قرار

01:00 سینمایی رویای کبود
02:35 مستند دعوت

03:15 مستند حیوانات بدرفتار
04:12 اذان صبح به افق بیرجند

04:30  مراسم جمع خوانی قرآن کریم
05:25 سخنرانی

05:55 دعای عهد
06:10 رو به آبادی

07:00 صبحانه - زنده
08:05 پرسمان

08:30 مجموعه دولت مخفی - بازپخش
09:15 پیاده تا عرش

09:48 سفره قندی - زنده
11:00 خبر استان

11:20 اذان ظهر به افق بیرجند
11:37 شاهدان

12:30 روباه کلک و خروس زیرک

12:50 خسته نباشید
13:26 اینجا ایران- بازپخش

14:25 سینمایی رویای کبود-  بازپخش
16:00 خبر استان

16:35 بازتاب - بازپخش
17:00 حاتم حیران

17:26  اذان مغرب به افق بیرجند
17:55 سفره قندی- بازپخش

19:00 الله زار
19:20 قاب دوم - بازپخش

20:00 خبر استان
20:25 رویدادهای ورزشی

21:00 اگر باران نبارد
21:37 بازتاب

22:00 اینجا ایران - زنده
23:00 خبر استان

23:17 مجموعه دولت مخفی

جدول پخش برنامه های  تلویزیونی شبکه خاوران
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روابط عمومی صدا و سیمای خراسان جنوبی
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خبر ویژه

ورزشی

حوادث

آبیاری نوین در استان از سال ۹۵ شتاب گرفت

 ایرنا - مدیر آب و خاک و امور فنی و مهندسی سازمان جهاد کشاورزی گفت: اجرای سامانه های نوین آبیاری از سال ۷۲ در استان آغاز شد اما تا سال ۹۵ کشاورزان 
استقبال چندانی نداشتند و منابع استان نیز بسیار محدود بود. غالمی افزود: حدود ۹۰ درصد طرح های آبیاری نوین در سال های اخیر اجرا شده است.وی بیان کرد: سال ۹۵ 

یک هزار و ۵۲۵ هکتار، سال ۹۶ حدود هفت هزار و ۲۹ هکتار و پارسال هفت هزار و ۴۷ هکتار از اراضی کشاورزی استان مجهز به سامانه آبیاری نوین شد.

مانور بدون مجوز
 در بنای تاریخی 

کاری-هشتم مهر یک روز بعد از روز آتش نشان، 
شهرداری عشق آباد طبس تصمیم می گیرد که 
مانور آتش نشانی امسال را متفاوت برگزار کند. 
هنوز چند ساعتی نگذشته بود که انتشار فیلمی  
از این مانوردر فضای مجازی باعث شد موجی 
از انتقادها به سمت آتش نشانی  این شهرروانه 
شود. قلعه تاریخی بادام تک در فاصله ۱۲۰ 
کیلومتری مرکز شهرستان طبس واقع شده و 
در سال 8۶ در فهرست آثار ملی ثبت شده است. 
این  مانور آتش نشانی که بدون استعالم و مجوز 
از میراث فرهنگی برگزار شده بود با  انتشار 
فیلمی در فضای مجازی بازخوردهای  متفاوتی 
در پی داشت که از آن به عنوان بی سلیقگی 
یاد شد. شهردار عشق آباد  با بیان اینکه مانور 
به شکلی بود که یک الستیک بیرون از قلعه 
روشن شد، افزود:  در داخل قلعه نیز خار و 
خاشک موجود در فضا به همراه یک الستیک 
را در فضایی که سقف و دیوارهایش فروریخته 
بود آتش زدیم که بیننده در فیلم تصور کند آتش 
در یک فضای محصور است.ملکی با بیان اینکه 
خبرنگار صدا و سیما هم برای پوشش این مانور 
در محل اجرای برنامه حضور داشت گفت: از 
آنجایی که فاصله عشق آباد تا محل قلعه حدود 
هفت کیلومتر است خودروهای آتش نشانی در 
محلی نزدیک تر مستقر شدند و بعد از شروع 
آتش به فاصله ۲ دقیقه به سر صحنه رسیده 
و آتش راخاموش کردند. وی ضمن تکذیب 
اظهار نظرهایی که با انتشار فیلم آتش در قلعه 
تاریخی پخش شده است گفت: در فیلم منتشر 
شده ازطریق فضای مجازی  گفته شده که از 
حرارت آتش طاقچه ها فروریخته و قسمتی از 
ساختمان تخریب شده که از فرد منتشر کننده 
فیلم مزبور شکایت شده است.مدیر کل میراث 
فرهنگی استان نیز در این باره با بیان اینکه این 
قلعه ی قاجاری که در فهرست آثار ملی نیز به 
ثبت رسیده و کاربری دفاعی داشته، در وسط 
بیابان و جایی که نه راه  و جاده ای دارد و بدون 
هیچ امکاناتی قرار دارد. افزود: طبق بررسی های 
اولیه خسارتی به قلعه وارد نشده اما چون این  
کار با مجوز الزم  نشده است، میراث فرهنگی 
طبس  دادگستری  ریاست  به  نامه ای  طی 
شکایت خود را انجام داده است. خراسان جنوبی 
استانی  است که به گفته بسیاری از کارشناسان 
گردشگری و میراث فرهنگی آن یگانه برون 
رفت توسعه استان است و توجه ویژه به این 
آثار باید بسیار مورد عنایت مسئوالن قرار گیرد. 
امیدواریم دگر بار شاهد این اتفاقات در استان 

نباشیم و مساله پیگیری شود.

طرح روستای بدون بیکار
 در خراسان جنوبی اجرا شد

 ۶ در  بیکار  بدون  روستای  طرح   - ایرنا 
این  قالب  در  که  شد  اجرا  استان  روستای 
طرح ۱۱۰ طرح اشتغال به مبلغ ۲۴ میلیارد 
و 8۰۰ میلیون ریال تسهیالت دریافت کرد. 
استان  امید  کارآفرینی  مدیر شعب صندوق 
گفت: این طرح در روستاهای تجن، خونیک، 
اندریک، فلک، روم و محمدآباد پسکوه اجرا 
و با پرداخت تسهیالت منجر به ایجاد ۱8۴ 
زنگنه  شد.  روستاها  این  در  شغلی  فرصت 
تصریح کرد: مهاجرت های بی رویه، کم آبی، 
فرهنگ عالقه به شهرنشینی از جمله عوامل 
هستند که سبب کاهش ظرفیت های تولیدی 
در روستاها شده اند. وی گفت: به همین منظور 
کرد “طرح  امید تالش  کارآفرینی  صندوق 
روستای بدون بیکار و طرح هر روستا یک 
محصول” را در راستای راهبرد صنعتی سازی 
روستاها و راهبرد منبع گرایی و مبتنی بر مزیت 
رقابتی روستاها به عنوان عامل و منبع مزیت 
رقابتی با همکاری تمامی دستگاه های مرتبط 

ملی، استانی و محلی اجرا کند.

تأمین ۵ هزار تن میلگرد برای 
پاکستان در شرکت نورد فوالد قاین

صداوسیما- شرکت نورد فوالد قاین تفاهم 
نامه تأمین ۵ هزار تن میلگرد سایز ۴۰ برای 
پاکستان را امضا کرد. مدیر عامل شرکت نورد 
فوالد قاین گفت : بر اساس این تفاهم نامه 
اولین محموله ارسالی شامل 3۵ تن میلگرد 
۴۰ در کامیونهای کشور پاکستان بارگیری و 

چند روز پیش به این کشور صادر شد.

پیام مدیر کل پست استان به مناسبت 
روز جهانی پست

گرامی،  همکاران   ... اول  صفحه  از  ادامه 
و  توانمندی ها  وجود  با  واقفند؛  نحوی  به 
ظرفیت های باالی این صنعت مهم ارتباطی 
و جایگاه واالیی که داراست، هنوز بسیاری از 
خدمات همچنان بالقوه باقی و نامکشوف باقی 
مانده که الزم است با برنامه ریزی اصولی و 
منسجم، نیازهای عمومی مشتریان امروزی 
را شناسایی وبا بومی سازی آن، خدمات پستی 
نوین را در همه جا و برای همه سطوح جامعه 
ایجاد و گسترش دهیم. بدون شک گذشتن از 
مراحل فوق بدون برنامه ریزی و تقویت قوای 
موجود امکان پذیر نمی باشد به همین منظور 
 مدیران محترم  ارشد شرکت ملی پست ، 
اقدام به اجرای برنامه استراتژیک پست تحت 
الکترونیک  تجارت  سکوی  طرح  عنوان 
برنامه  اصلی ترین  عنوان  به  )ستاپ(  پست 
سال جاری نمودند و این حقیر استدعا دارم با 
کمک و مساعدت تمامی مدیران، معاونان و 
کارشناسان و متصدیان مربوطه ترتیبی اتخاذ 
عنوان شده  تمامی سرفصل های  که  گردد 
در این برنامه راهبردی در کوتاه ترین زمان 
ممکن به سر منزل مقصود رسیده و شاهد 
سربلندی شرکت ملی پست در آینده باشیم. 
به  پست،  دست اندرکاران  همه  از  پایان  در 
ویژه نامه رسانان خدوم این اداره کل در استان 
کمال تشکر را دارم. تقارن این روز با ایام ماه 
صفر و اربعین سرور و ساالر شهیدان را به فال 
نیک می گیریم و از خداوند متعال خواهانم 
امام حسین)ع(  عاشقان  عزاداری  احترام  به 
و یاران باوفایش در این روز، همه کارکنان 
شرکت ملی پست را از نعمت های بیکران 

خود متنعم فرماید.

استخراج 78۹ هزار تن زغال سنگ 
توسط بزرگترین تولید کننده

 زغال سنگ کشور

صداوسیما- ۷8۹ هزار تن زغال سنگ در نیمه 
نخست امسال در بزرگترین شرکت تولید کننده 
زغال سنگ کشور استخراج شد. مدیر عامل 
شرکت زغال سنگ پروده طبس گفت : این 
مقدار زغال سنگ در مقایسه با مدت مشابه 
پارسال ۱۴ درصد افزایش دارد. کریتي ثاني با 
بیان این که شرکت پروده طبس ، تأمین کننده 
اصلی نیاز صنایع کک سازی و فوالد کشور 
است افزود : همچنین در این مدت 3۲۴ هزار 
تن کنستانتره زغال سنگ در بزرگترین کارخانه 
زغالشویي کشور تولید و به کارخانه های ذوب 

آهن اصفهان و کک سازی زرند ارسال شد.

هنرنمایی تنیسورها ی  استان
 در مسابقات قهرمانی کشور

فارس- پرونده مسابقات قهرمانی تنیس روی 
میز امیدهای  استان با معرفی برترین ها در سالن 
شهید سرحدی بیرجند بسته شد.میالد رمضانی 
برسکوی نخست رقابت ها ایستاد، محمدامین 
حاجی پور نایب قهرمان شد، امیرعلی رسانی 
مشترک  سوم  مقام  به  محمودی  معراج  و 
دست یافتند. همچنین تنیسورهای خردساالن 
مسابقات  در  شرکت  برای  خراسان جنوبی 
قهرمانی جشنواره طرح ملی استعدادیابی کشور 

راهی اصفهان شدند.

کشف ۶۴۰ کیلوگرم موادمخدر 
در عملیات پلیس 

خراسان جنوبی و گلستان

از  انتظامی خراسان جنوبی  فرمانده  ایرنا - 
کشف ۴۵۰ کیلوگرم تریاک و ۱۹۰ کیلوگرم 
استان  پلیس  اطالعاتی  هدایت  با  حشیش 
فرماندهی  ماموران  با  مشترک  عملیات  در 
انتظامی گلستان خبر داد. سردار مجید شجاع 
روز گذشته اظهار کرد: ماموران پلیس امنیت 
عمومی فرماندهی انتظامی استان اطالعاتی 
دریافت کردند که قاچاقچیان موادمخدر قصدر 
دارند محموله ای را با یک سواری سمند حمل 
و به شهرهای شمالی کشور منتقل کنند که 
موضوع پیگیری شد و دستگیری سوداگران 
افزود:  گرفت.وی  قرار  کار  دستور  در  مرگ 
ماموران خودرو حامل مواد مخدر را رهگیری 
و کنترل کردند که در محورهای مواصالتی 
استان گلستان شناسایی شد و با اعالم موضوع 
به فرماندهی انتظامی استان گلستان، خودرو 

توقیف و راننده آن دستگیر شد.

اخبار کوتاه

*مسئول بسیج جامعه پزشکی خراسان جنوبی 
گفت: یک تیم ۴۰ نفره از بسیج جامعه پزشکی 

۱۷ مهر به کاظمین اعزام می شوند.
*مدیرکل زندان  های استان گفت: از ابتدای 
سال تا نیمه مهر سال جاری 3۹ زندانی جرائم 

غیرعمد با کمک ستاد دیه استان آزاد شدند.
*مدیر حج و زیارت خراسان جنوبی از ثبت نام 
۲۵ هزار و 3۰۰ نفر برای شرکت در همایش 

عظیم پیاده روی اربعین امسال خبر داد.
*رئیس ستاد بازسازی عتبات گفت: ۱۶ هزار 
و ۵۰۰ زائر روز گذشته در اولین روز خدمت 
رسانی، در موکب های استان اسکان داده شدند.
*معاون شهرسازي و معماری شهرداري گفت : 
شهرداری بیرجند از شهروندان خواست از معامله 
هرگونه زمین فاقد کاربري در داخل و خارج 

محدوده شهر خودداري کنند.
*به مناسبت هفته نیروی انتظامی همایش و 
مانور شهری موتورسیکلت سواران قانونمند در 

منطقه مهرشهر بیرجند برگزار شد.

گره های توسعه تجارت  استان  با پاکستان باز شود
شدن  باز  راهکارهای  اقتصادی  فعاالن 
با  خراسان جنوبی  تجارت  توسعه  گره های 
پاکستان را بررسی و پیشنهاداتی در این زمینه 
ارائه کردند. به گزارش مهر، علیرضا خامه زر 
توسعه  واردات،  مدیریت  رئیس کمیسیون 
ترانزیت و گمرک  نقل،  صادرات، حمل و 
اتاق بازرگانی بیرجند در کمیته کارشناسی 
شورای گفت  وگوی دولت و بخش خصوصی 
اظهار کرد: یکی از پیشنهادات اتاق در راستای 
توسعه تجاری با کشورهای همسایه، استقرار 
دبیرخانه اتاق مشترک ایران و پاکستان در 
استان سیستان و بلوچستان، دبیرخانه اتاق 
مشترک ایران و افغانستان در خراسان جنوبی 
و دبیرخانه اتاق مشترک ایران وآسیای میانه 

در خراسان رضوی است.

صادرات به پاکستان سال گذشته 
یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دالر بود

رئیس کمیسیون مدیریت واردات و توسعه 
صادرات اتاق بازرگانی بیرجند ادامه داد: در 
سال ۹۷ میزان مبادالت ما با پاکستان حدود 
یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دالر بودکه در 
سال ۱۴۰۰  برای  هدف گذاری  راستا  این 
افزایش مبادالت به پنج میلیارد دالر شده 
به  افزود: در حوزه صادرات  است. خامه زر 
پاکستان می توان بر روی کاالهایی چون 
از  برخی  در  آالت،  آهن  نفتی،  مشتقات 
فصول میوه و برای واردات بر روی کنجد 

و برنج برنامه ریزی کرد.

توسعه تجارت با پاکستان از پنجره 
چابهار انجام شود 

کمیسیون  رئیس  مجیدی  محمدرضا 
وابسته  کارهای  و  کسب  و  گردشگری 
جلسه  این  در  نیز  بیرجند  بازرگانی  اتاق 
اظهار کرد: هر چندبرخی از استان ها برای 
با  محور قرار گرفتن در توسعه مبادالت 
ظرفیت  از  همسایه  کشورهای  برخی 
باید  ولی  هستند  برخوردار  خوبی  بسیار 
خراسان جنوبی  مانند  استان هایی  سهم 
را نیز در نظر گرفت. وی بیان کرد: اگر 
تعامالت  و  ارتباطات  خراسان جنوبی 
تجاری با پاکستان را از طریق سیستان و 
بلوچستان و از پنجره چابهار انجام دهد از 
زوایای مختلف بسیار مطلوب خواهد بود.

مجیدی با اشاره به اینکه برای ارتباط با چین 
نیز چابهار پنجره و معبر بسیار خوبی برای 
خراسان جنوبی است، گفت: طرح ایجاد دفاتر 
مشترک کشورهای هم مرز در استان های 
خاص را باید در سطح ملی دید و مشخص 
بازار کشور همسایه،  در  ایران  کنیم سهم 

پاکستان چه میزان است.

زمینه های ارتباط تجاری با پاکستان 
را مشخص کنیم

محمدعلی بیجاری مدیر توسعه بازرگانی 
جهاد کشاورزی استان هم در این جلسه 
گفت: در صورت اتصال بیرجند به راه آهن 
واسطه  به  ما  ارتباط  نوعی  به  سراسری، 

وصل شدن ارتباطات ریلی به سیستان و 
بلوچستان با پاکستان نیز سهل تر خواهد شد. 
وی  یادآور شد: افزایش ارتباط با پاکستان 
که  است  سرمایه گذاری ها  برخی  نیازمند 
در این حوزه استان سیستان و بلوچستان 

اقدامات بسیار خوبی انجام داده است.

صادرات از خراسان جنوبی 
به پاکستان چهار و نیم میلیون

دالر بوده است
سعید بهشتی، رئیس اداره بازرگانی خارجی 
سازمان صمت نیز در این جلسه با اشاره به 
اینکه صادرات خراسان جنوبی به پاکستان 
میلیون  نیم  و  چهار  حدود   ۹۷ سال  در 
از  بیشتر صادرات  گفت:  است،  بوده  دالر 
خراسان جنوبی به مقصد پاکستان کاشی، 

سرامیک، قیر، الستیک و تایر بوده است.

گردشگری محوری مهم 
برای افزایش ارتباط با پاکستان

نظر اسعد زاده، مدیرعامل اتحادیه مرزنشینان 
خراسان جنوبی نیز در این جلسه اظهار کرد: 
ارتباطات با کشور پاکستان نباید تنها به مقوله 
صادرات و واردات برخی از کاالها محدود 
شود بلکه باید زمینه های دیگر را نیز بررسی 
کرد. وی ادامه داد: باید با بررسی فرهنگ عامه 
مردم پاکستان از بعد فرهنگی و مذهبی زمینه 
هایی را برای ارتباط بیشتر با کشور پاکستان 
در حوزه گردشگری پیدا کنیم به گونه ای که 

آن ها ایران را کشور خودشان بدانند.

صادرات و واردات از پاکستان 
 متوازن پیگیری شود

رتباط تجاری با کشور پاکستان به صورت 
پایداررا داریم باید صادرات و واردات تا حدی 

شکل متوازن داشته باشد که در ارتباط با 
است.  مطرح  موضوع  این  نیز  افغانستان 
صادقی با اشاره به اینکه اقتصاد پاکستان 
بر مبنای کشاورزی است، گفت: می توان 
بسیاری از محصوالت از کشور پاکستان 
را وارد و بعد از فراوری مجدد صادر کنیم 
و از طرف دیگر از صادرات خدمات فنی و 
مهندسی به پاکستان نیز نباید غافل شد وی 
اظهار کرد: حدود ۹8 درصد جمعیت پاکستان 
شیعه  آن  جمعیت  درصد  و ۲۵  مسلمان 
 هستند که برای زیارت حرم امام رضا )ع( 
از شهرستان های بیرجند و قائن و برای 
زیارت حضرت معصومه )س( از شهرستان 
های طبس و فردوس خراسان جنوبی عبور 
می کنند که این فرصت بزرگی برای رونق 

گردشگری است.

شرایط برای توسعه تجاری 
به نحوه ایده آل در چابهار فراهم نیست

علیدوست مدیرعامل یکی از شرکت های 
در  زیرساخت ها  اینکه  بیان  نیزبا  تجاری 
بندرچابهار مطلوب و رضایت بخش نیست، 
و  بهتر  شرایط  کردن  فراهم  اظهارکرد: 
زیرساخت های بیشتر در حوزه تجارت در بندر 
چابهار به کندی پیش می رود. که این وضع 
باعث گردیده بسیاری از تجار و تولید کنندگان 
علی رغم طوالنی شدن مسیر ترجیح دهند 
کاالهای خود را به جای بندر چابهار از بندر 
شهید رجائی به کراچی پاکستان ارسال کنند. 

تا سال 1400 انجام می شود

امین جم-استاندار خراسان جنوبی در نشست 
خبری با اصحاب رسانه به تشریح جزئیات 
سفر معاون اول رئیس جمهور و تیم همراه و 
مصوبات مهم این سفر پرداخت. معتمدیان با 
بیان اینکه برای تامین منابع آبی پایدار، به 
سمت ایجاد مجتمع های آبرسانی در استان 
رفتیم ، گفت : 3۹ مجتمع آبرسانی در حال 
احداث بوده و تاکنون ۶۵ درصد پیشرفت 
اینکه تکمیل  بیان  با  داشته است.استاندار 
این مجتمع ها به چیزی حدود ۵۰۰ میلیارد 
تومان اعتبار نیاز دارد ، ادامه داد : با بودجه 
های عادی روند تکمیل این پروژه ده سال 
به طول می انجامید اما با اقدامات انجام 
شده و ایجاد مدل جدیدی برای تامین منابع 
اعتبار  تومان  میلیارد  توانستیم۴۶۰  مالی، 
جذب کنیم تا این پروژه را تا دو سال دیگر 

به پایان برسانیم.

برای حل مشکالت استان 
عزم ملی نیاز است

معتمدیان با بیان اینکه رویکرد مهمی که 
در طی سفرهای مسئوالن به استان شاهد 
هستیم ، توجه ویژه دولتمردان به مناطق 
محروم با اولویت تامین زیرساخت و اشتغال 
و جلوگیری از مهاجرت است ، گفت : اعتقاد 
داریم خراسان جنوبی در حال توسعه بوده 
ولی دارای عقب افتادگی های تاریخی است 
که برای حل آن به عزم ملی نیاز است.وی 
با اشاره به اینکه برگزاری همایش روز ملی 
مسئوالن  از  بزرگی  تعداد  حضور  و  روستا 
مرتبط با این موضوع ، خود نشان از توجه 
داد  ادامه   ، است  جنوبی  خراسان  به  ویژه 
: اقدامات انجام شده نشان از برنامه ریزی 
دقیق و هدف مند تیم مدیریتی استان است 
که جدای از مطرح شدن و معرفی  خراسان 
جنوبی در طی سفر اخیر مسئوالن ، برنامه ها 

جنبه عملیاتی نیز دارد.
از  آب  موضوع  اینکه  یه  اشاره  با  استاندار 

شود،  می  محسوب  مشکالت  مهمترین 
تصریح کرد : در همین راستا سند سازگاری 
با شرایط کم آبی در استان تصویب شد چون 
پیش از این هیچ برنامه و نقشه راه مشخصی 
برای این مهم نبود.معتمدیان با بیان اینکه 
در سند ابالغی تا افق ۱۴۲۵ نیازها و منابع 
های  طرح   : گفت   ، است  شده  مشخص 
گلخانه ای ، آبخیزداری ، ترویج روشهای 
آبیاری نوین و ... از جمله اقدامات در ذیل این 
سند راهبردی است. وی با بیان اینکه  خراسان 
جنوبی با توجه به شرایط اقلیمی خاص و کم 
آب خود تاکنون ورود جدی به موضوع کشت 
گلخانه ای نداشته است، گفت : طبق آمار 
پیش از این فقط ۶۷ هکتار کشت گلخانه 
ای در استان انجام شده است اما طی تفاهم 
نامه های جدید، قرار است هزار هکتار کشت 
گلخانه ای در برنامه ای دوساله انجام شود 
که گام بزرگی در این جهت خواهد بود.وی 
با تاکید بر اینکه به دنبال بهینه سازی بخش 
کشاورزی  هستیم، تصریح کرد : به هیچ 
عنوان اجازه ی کشت محصوالت آب بر در 
استان را نخواهیم داد.استاندار با بیان اینکه در 

موضوع روان آب ها و آبخیزداری نیز تاپایان 
اختصاص  اعتبار  تومان  میلیارد  امسال ۶۰ 
داده شده است ، گفت : تاکنون احداث ۱۰۰ 
پروژه آبخیزداری با هزینه  ی 3۰ میلیارد 
ادامه صد  در  که  است  شده  شروع  تومان 
پروژه دیگر نیز طراحی و عملیاتی خواهد شد.

تعیین دستگاه معین ، در راستای 
رساندن مناطق هدف به میانگین 

شاخص های کشوری
معتمدیان با اشاره به انتخاب ۴ دستگاه معین 
برای شهرستان های محروم  با هدف تامین 
زیرساخت و ایجاد اشتغال در این مناطق ، گفت 
: تعیین متولی برای تمرکز برنامه ریزی ها و 
حل مشکالت به شکل همه جانبه بوده و قرار 
است به تدریج در  دیگر نقاط محروم استان نیز 
این طرح را اجرا کنیم.وی افزود : در تالشیم با 
جلوگیری از فعالیت های جزیره ای در روستاها 
و مناطق محروم ، برنامه ریزی دقیقی انجام 
داده و در طی سندی که حداکثر تا سه ماه دیگر 
تدوین می شود ، نقاط هدف در استان را به 
میانگین شاخص های توسعه کشور ارتقا دهیم.

شروع قطعه ی 3۲ کیلومتری
 راه آهن استان

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره 
به موضوع راه آهن ، گفت : خراسان جنوبی 
تنها استانی در بین استانهای مسیر کریدور 
شرق بود که هیچ عملیات اجرایی برای راه 
آهن آن  انجام نگرفته و خوشبختانه با تالش 
همکارانمان قطعه ای به طول 3۲ کیلومتر از 
مسیر ۲۷۱ کیلومتری راه آهن در استان وارد 
فاز عملیاتی شد ،  که تالش کردیم این طرح 
در قالب کنسرسیوم اجرایی شود و حتی خود 
آقای جهانگیری گفتند »به سختی« تصویب 
این پروژه گرفته شده است.معتمدیان با بیان 
راه  و  نشده  تمام  آهن  راه  کار  اینکه هنوز 
درازی در پیش داریم ، گفت : 3۷۰۰ میلیارد 
تومان برای اجرای کامل این پروژه نیاز است 
که ده برابر اعتبار استان می باشد و باید با 
روش های دیگر برای اجرای آن اقدام کرد.
وی با بیان اینکه اغاز عملیات اجرایی این 
قطعه  برای جلوگیری از اتالف وقت و شروع 
کار بود ، گفت : طرح پیشنهادی ما در هیئت 
دولت  تصویب شدو مراحل بعدی نیز در حال 

بالتکلیفی  مورد  دیگر هیچ  و  است  انجام 
درخصوص راه آهن استان وجود ندارد.

روند تکمیل راه بیرجند قائن 
سرعت می گیرد

استاندار با بیان اینکه ۱3۰ میلیارد تومان برای 
تکمیل جاده بیرجند - قائن نیاز است ، گفت : 
در قالب یک کنسرسیوم ، به مسئولیت بانک 
مسکن قرار است تامین مالی این پروژه انجام و 

روند تکمیل  پروژه سرعت گیرد.

هدف این است که
 مردم از ما مطالبه کنند

معتمدیان با بیان اینکه هدف ما این است 
که مردم از ما مطالبه کنند و درخواست هاي 
خود را به ما برسانند ، گفت : ایجاد نهضت 
مطالبه گري از خواسته هاي دولت است که 
مي توان نقش مهمي در توسعه داشته باشد.

وي با اشاره به اینکه نقد و تحلیل اقدامات 
با تخریب و ایجاد یاس و ناامیدي تفاوت 
دارد ، اظهار کرد : دشمنان در صدد هستند 
با تخریب نظام، مردم را نسبت به آینده دلسرد 
و ناامید کنند و همه باید با هوشیاري و دقت 
تالش کنیم تا بازیگر در زمین  دشمن نباشیم.

معتمدیان با اشاره به اینکه باید با افرادي که 
در پستوها اقدام به تخریب و متشنج نمودن 
در  را  ناامیدي  موج  و  کرده  جامعه  فضاي 
میان مردم تزریق مي کنند ، برخورد جدي 
انجام شود، وی خطاب به خبرنگاران گفت : 
متاسفانه برخي خود را رسانه جا زده و گاهي 
به جاي مردم و سایر رسانه ها صحبت مي 
کنند که باید پیگیري دقیق و اساسي در این 
زمینه صورت گیرد. وي تصریح کرد : با توجه 
به نزدیکي انتخابات ، باید فضاي مجازي 
با دقت بیشتري بررسي شود که در همین 
کمیته  نیز  استان  تامین  شوراي  در  زمینه 
فضاي مجازي ایجاد خواهد شد تا به صورت 

جدي با متخلفان برخورد نماید.

سرعت ۵ برابری آبرسانی در استان

هر
 : م

س
عک

 دانشگاه ها دچار رخوت شده اند
معاون بررسی و تحلیل بسیج اساتید دانشگاه 
پیام نور کشور با بیان اینکه امروز دانشگاه ها 
دچار رخوت شده اند، گفت: مردم از یک استاد 
دانشگاه انتظار دارند جامعه را هدایت کنند. به 
گزارش مهر، جعفری صبح سه شنبه در دیدار 
با نماینده ولی فقیه اظهار کرد: دانشگاه ها باید 
موتور محرکه برای جامعه باشند. وی با بیان 
اینکه دانشگاه ها دچار رخوت هستند، بیان کرد: 
اساتید در دانشگاه ها احساس می کنند دانشگاه 

هم مثل شغل های دیگراست حال اینکه مردم 
از یک استاد دانشگاه و فعاالن حوزه تعلیم و 
تربیت انتظار دارند جامعه را به مسیر درست 

هدایت و مشکالت جامعه را شناسایی کنند.
نماینده ولی فقیه هم با بیان اینکه اساتید 
در گام دوم انقالب باید حرکت جدیدی را 
آغاز کنند تا بر روی دانشجو تأثیر گذار باشند، 
گفت: دانشجو را باید با آرمان ها پرورش داد.

آیت ا... عبادی دراین دیدار، اظهار کرد: باید 

تفکر کارگر، دانشجو، سپاهی، ارتشی، اساتید 
تفکر بسیجی باشد چراکه تفکر بسیجی به 
علم جهت می دهد.وی با بیان اینکه برخی 
از افرادی که متصدی سرنوشت جامعه در 
به  خود  شغل  به  هستند  دانشگاه  و  حوزه 
تأمین مسائل  و  روزمره  عنوان یک شغل 
معیشتی نگاه می کنند بیان کرد: این مشکل 
سبب می شود تا مخاطبش نیز دچار مشکل 

میو به بی تفاوتی دچار شود. 
مقا

س : 
عک
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امین جم - مدیرکل پست خراسان جنوبی در نشست 
خبری صبح دیروز به مناسبت ۱۷ مهر روز جهانی پست 
با بیان اینکه پست استان در سال جاری رتبه نخست را به 
لحاظ رشد درآمد و ترافیک در سطح شبکه پستی کشور 
کسب کرده است، گفت: خوشبختانه درآمد پست استان 
نسبت به سال گذشته حدود ۱22 درصد رشد کرده که 

نشان از تالش همکاران ما و مفید بودن برنامه هاست.

طراحی سرویس ها متناسب با نیاز جامعه
الهامی با اشاره به اینکه فناوری های اطالعات بر همه 
باعث  نیز  پست  بخش  در  و  داشته  تاثیر  زندگی  ابعاد 
سه  حالت  به  فیزیکی محض  حالت  از  خدمات  تبدیل 
 وجهی فیزیکی،الکترونیکی و مالی شده است، اظهار کرد: 
 امروزه نقش و اهمیت پست نسبت به گذشته پررنگ تر

خراسان  پست  کل  اداره  داد:  ادامه  وی  است.  شده 
جنوبی با تکیه بر خالقیت و تالش کارکنان نسبت به 
دیگر استان ها در ارائه سرویس های جدید پیشرو است 
  IT و سرویس های متناسب با نیاز مشتریان مبتنی بر
را طراحی می کند. مدیرکل پست خراسان جنوبی بیان 
که  داریم  کار  دستور  در  جدیدی  های  سرویس  کرد: 
شامل فراهم کردن بستری مناسب برلی تولید کنندگان 
محصوالت بومی و استراتژیک استان به سایر استان ها 
نامه های صندوق  بیمه  ارسال  واسطه، سرویس  بدون 
بیمه کشاورزی و درخواست غیرحضوری پالک تلفیقی 
کدپستی و شهرداری درب منازل و اماکن  است و این کار 

را ابتدا از شهرستان بشرویه شروع خواهیم کرد.

کار راحت شهروندان با »خدمت قبول از مقر 
فرستنده«

الهامی با اشاره به اینکه یکی از این سرویس ها ، »خدمت 
قبول از مقر فرستنده« است ، گفت: با این خدمت جدید ، 
نیاز نیست مردم به پست  مراجعه داشته باشند و شهروندان 
بیرجند از ساعت ۸ تا 2۰ هر روز از طریق تماس با  شماره 
سه رقمی ۱۴۰ می توانند درخواست خود را اعالم یا از 
ثبت   www.postsam.ir سامانه  به  ورود  طریق 
سرویس کرده و پیک بالفاصله در محل حضور و کاال یا 
مرسوله را دریافت می نماید. وی با تاکید بر اینکه هزینه 
این سرویس حتی از مراجعه مردم به پست  ارزان تر بوده و 
برای ارسال هر نوع کاال و بار می توانند با این تلفن تماس 
بگیرند، گفت: همچنین سامانه »درخواست غیرضروری 
آموختگان  دانش  و  شده  طراحی  تحصیلی«  مدارک 
مدارک را در این سامانه درخواست می دهند که تاکنون 

یکهزار و ۵۰۰ نفر به دانشگاه بیرجند ارائه شده است.

خراسان جنوبی، استانی مصرف کننده 
در خرید کاالهای اینترنتی

ترافیک  در  استان  پست  اینکه  بیان  با  الهامی  علی 
مرسوالت  2.۵ درصد رشد داشته است ، تصریح کرد: 
با یک میلیون و  نیز امسال  مرسوالت وارده به استان 
۹۸۶ هزار مرسوله، ۱.۶ درصد افزایش داشته است. وی 
ترافیک مرسوالت صادره در ۶ ماه امسال را یک میلیون 
و ۳۱ هزار فقره عنوان و گفت: این میزان نسبت به مدت 
مشابه سال گذشته که ۹۶۱ هزار مرسوله بود، ۷.2 درصد 
رشد داشته است. مدیرکل پست خراسان جنوبی ترافیک 
خرید اینترنتی مرسوالت وارده به استان در این مدت را 

22 هزار و ۷۷۵ مورد عنوان و اظهار کرد: این میزان در 
بود. ۶ ماه نخست سال گذشته 2۰ هزار و ۹۸۶ فقره 
الهامی با بیان اینکه متاسفانه این استان مصرف کننده 
در بحث خرید و فروش کاالهای  اینترنتی است ، گفت: 
در ۶ ماه نخست سال جاری فقط ۳ هزار و ۳۴۱ مرسوله 
صادره وجود داشته که نسبت به سال گذشته ۱۵۳ درصد 

رشد داشته است.

روز  در 45  توزیع 16 هزار مرسوله گذرنامه 
اخیر

 وی با اشاره به اقدامات پست استان در راستای خدمات دهی 

به زائران اربعین حسینی ، گفت: از ابتدای سال جاری 2۴ 
هزار و ۸۱۸ مرسوله گذرنامه در استان صادر شده که از 
این تعداد ۱۶ هزار و ۶۰۰ مرسوله طی ۴۵ روز گذشته 

صادر شده است.
اندازی  راه  به  اشاره  با  جنوبی  خراسان  پست  مدیرکل 
اینترنتی«  صورت  به  الستیک  »درخواست  سرویس 
اینکه این سرویس طی  بیان  با  ابتدای سال جاری،  از 
قرارداد با شرکت کویرتایر منعقد شده است، گفت: در این 
این کارخانه  از فروش محصوالت  نامه، بخشی  تفاهم 
به صورت اینترنتی به سراسر کشور ارائه می شود که با 

استقبال خوبی نیز مواجه شده است.

پست استان پیشرو در ارائه خدمات نوین
رشد 122 درصدی درآمد پست در خراسان جنوبی

عکس:  امین جم

جناب آقای حسن شرفی
مدیر محترم بهزیستی شهرستان بیرجند

با نهایت تاثر و تاسف درگذشت پدر گرامی تان را خدمت شما و خاندان محترم تان 
تسلیت عرض نموده، از خداوند تبارک و تعالی برای آن مرحوم غفران و رحمت الهی
 و برای شما و خانواده محترم و سایر بازماندگان صبر و بردباری مسئلت می نماییم.

دکتر محمد حسین جامی - پرسنل و مددجویان مرکز توانبخشی جسمی  و حرکتی 
حضرت ابوالفضل العباس )ع(

جناب آقای حسن شرفی
مدیر محترم  اداره بهزیستی شهرستان بیرجند

با نهایت تاثر و تاسف درگذشت پدر گرامی تان مرحوم کربالیی محمدرضا شرفی 
را تسلیت عرض نموده، از خداوند تبارک و تعالی برای آن  عزیز سفر کرده غفران و رحمت 

الهی و برای سایر بازماندگان صبر و بردباری مسئلت می نماییم.
موسسه خیریه حضرت رسول ا... )ص(

جناب آقـای حسن شـرفی
مدیر محترم بهزیستی شهرستان بیرجند

درگذشت پدر گرامی تان را حضور جناب عالی و خانواده محترم تسلیت عرض نموده 
 آرزوی صبر و سالمتی برای شما و دیگر بازماندگان آن عزیز از دست رفته را داریم. ما را در غم خود شریک بدانید.

موسسه خیریه امید کوثر خراسان جنوبی

کاغذ دیواری و کناف

خّیر گرانقدر جناب آقای زارع فرد

با نهایت تأسف ضایعه غمبار درگذشت برادر گرامی تان را خدمت شما 
و خاندان معزز تسلیت عرض نموده، از خداوند متعال برای روح پاک 

آن مرحوم علو درجات و مغفرت الهی و برای بازماندگان محترم صبر جمیل آرزومندیم.

هیئت مدیره و سرپرست توانبخشی حضرت علی اکبر)ع( بیرجند

این، حرف های آینده است. حرف نویسندگان، 
هنرمندان،  صنعتگران، پزشکان، معلمان و سرانجام 

پدران و مادران آینده ای نه چندان دور.
  حرف کودکانی که قرار است واژه ها را از نویسندگان، آفرینشگری را از هنرمندان، 
ابزارها را از صنعتگران، قلم ها را از معلمان و بی شک انسانیت و اخالق را از پدران و 
مادران و سازندگی آینده را از همه آن ها بیاموزند و پلی بنا کنند به سوی آینده ای بهتر.
ما زنان و مردان فردایی هستیم که آینده را از امروز در بازی های کودکانه تمرین 
می کنیم و در کنار هم مهربانی، صبر و نوع دوستی و احترام به خوبی ها را یاد می گیریم.
ما امروز روی انگشت های پا می ایستیم تا بلندتر دیده شویم و جدی تر به چشم بیاییم.
 گاهی برای ما کتاب می خوانید و گاهی خود تمرین خواندن می کنیم.
ما امروز قهرمانان قصه ها را به یاد می سپاریم تا خود، قهرمانان 

ایرانی شادتر و آبادتر باشیم.
ما کودکان ایران اسالمی در سایه ایمان به خدای مهربان و 
در مسیر آموختن خوبی ها و مهارت های زندگی شایسته، 
با لبخند و امید قدم به قدم به سوی آینده پیش می آییم.

آینده را باید ساخت

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
 استان خراسان جنوبی 

بیانیه روز جهانی کودک ) ۱۶ مهر ۱۳۹۸(

جمعی از کودکان و نوجوانان
 استان خراسان جنوبی


