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* رجب زاده

حق الناسی 
به اسم مدیریت

با اتاقى  در  بزرگ  میزى  پشت 
از  نیمى  ادارى،  شیک  مبلمان 
روزش را سپرى مى کند. چهار تا 
تلفن جواب مى دهد، امضایش را 
روى چند نامه ادارى تمرین مى کند
و اگر حال داشته باشد، یکى، دو 
ارباب رجوع را مى پذیرد. اگر نه هم 
منشى، متقاضى را به بهانه جلسه 
داشتن آقاى مدیر دك مى کند. 
شاید براى همین است که خیلى ها
براى مدیر شدن هرکارى مى کنند 

... مشروح در صفحه 2 5بیشترین سوخت قاچاق از استان هاى همجوار است3پاسخ  مدیر کل  به واکنش سمن ها به تمرکز وى بر  ورزش5برگزارى راهپیمایى حمایت از اقتدار نظام دراستان

رهبر معظم انقالب اسالمى در خطبه هاى نماز جمعه :

ملت نشان داد طرفدار
انقالب و مقاومت است
سایه جنگ را سپاه قدس و جوانان مؤمن تحت فرماندهى حاج قاسم از ایران دور کردند
مهمتر از ضربه نظامى به پایگاه آمریکایى، ضربه حیثیتى به هیبت ابرقدرتى آمریکا بود

صفحه 2

ادامه مشارکت خراسان جنوبی
در امداد رسانی به مناطق سیل زده

 مسئول بسیج سازندگى استان گفت: على رغم آمادگى بیش از 300 نفر از جهادگران استان براى اعزام اما با توجه به حضور بیش 
از سه هزار و 500 نفر از جهادگران در منطقه و مشارکت فعال مردم این روستاها ، فعال نیازى به اعزام گروه هاى جهادى نیست. 
هنرى با اشاره به وقوع سیل خسارت بار در سیستان و بلوچستان اظهار کرد: بنده و تعدادى از پاسداران سپاه خراسان جنوبى همراه 
سردار قاسمى فرمانده سپاه انصارالرضا(ع) استان در مناطق سیل زده استان سیستان و بلوچستان حضور داریم. وى افزود: جهت 
بازدید از مناطق سیل زده سیستان و بلوچستان، به همراه سردار سلیمانى رئیس سازمان بسیج مستضعفین و رئیس سازمان بسیج 
سازندگى کشور از روستاهاى سیل زده شهرستان چابهار و سرباز بازدید کردیم که پس از بررسى میدانى، جلسه جمع بندى برگزار 

و قرارگاه پشتیبانى از سپاه سیستان و بلوچستان تشکیل شد.    ... مشروح در صفحه 5
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جناب آقاى دکتر لطیفى 
با ابراز همدردى و تسلیم در برابر مشیت الهى، 

درگذشت پدر خانم گرامى تان را حضور شما و خانواده محترم 
تسلیت عرض نموده، از خداوند متعال براى آن عزیز سفرکرده

 علو درجات و براى بازماندگان صبر و شکیبایى مسئلت مى نماییم. 

دفاتر زیارتى بیرجند تنعیم – فدك و عماد بیرجند  

سرکارخانم  مژگان شریفى
معاون محترم دفتر امور اجتماعى استاندارى خراسان جنوبى

با قلبى ماالمال از اندوه مصیبت درگذشت پدر گرامى تان

مرحوم مسعود شریفى
را خدمت شما و خانواده محترم تسلیت عرض نموده، از خداوند متعال 
براى آن عزیز سفرکرده علو درجات و براى بازماندگان صبر و شکیبایى 

از درگاه قادر متعال خواستاریم.
مدیریت مهدکودك و پیش دبستانى روشنک

سرکارخانم مژگان شریفى
با نهایت تاسف و تاثر ضایعه اسفناك درگذشت پدر عزیزتان

مرحوم مسعود شریفى
را خدمت شما و خانواده محترم تسلیت عرض نموده، از خداوند یکتا 
براى آن عزیز از دست رفته غفران و رحمت الهى و براى بازماندگان

 صبرى جزیل آرزومندیم.

مرکز توانبخشى و حرفه آموزى دختران خورشید

سرکار خانم ها: مژگان و محبوبه شریفى
و خاندان محترم

با نهایت تأسف و تأثر ضایعه درگذشت پدر بزرگوارتان مرحوم مغفور 

    شادروان مسعود شریفى
را خدمت شما و خانواده محترم تان تسلیت عرض نموده، از درگاه خداوند منان براى آن مرحوم

 غفران و رحمت الهى و براى سایر بازماندگان صبر و بردبارى مسئلت مى نماییم. 
مجمع خیرین سالمت استان - بیمارستان ایران مهر

جناب آقاى مهندس اسدا... جالل زاده
انتصاب بجا و شایسته جناب عالى را به سمت

 سرپرست اداره کل راهدارى و حمل و نقل جاده اى خراسان جنوبى
که مؤید درایت ، توانمندى و شایستگى شما مى باشد صمیمانه تبریک عرض نموده و موفقیت روز افزون تان را 
از درگاه ایزد منان خواستاریم. همچنین از زحمات بى دریغ جناب آقاى مهندس شهامت در دوران مدیریت 

ایشان تشکر و انتصاب شان را به سمت سرپرست اداره کل راهدارى و حمل و نقل جاده اى 
خراسان شمالى تبریک عرض مى نماییم.

   مهندسین مشاور پارس نقش- حسین صباغ

جناب آقاى مهندس اسدا... جالل زاده
با کمال مسرت انتصاب ارزشمند جناب عالى را به سمت

 سرپرست اداره کل راهدارى و حمل و نقل جاده اى
 استان خراسان جنوبى

 که حاصل سال ها تجربه ارزنده، شایستگى و توانمندى اجرایى 
شما مى باشد، صمیمانه تبریک عرض نموده، سربلندى و موفقیت 
روز افزون تان را در مسئولیت جدید از درگاه خالق هستى آرزومندم.

عباس الوانى – مدیرگروه شرکت هاى راهسازى
 اساس سازه شرق بیرجند

جناب آقاى مهندس جعفر شهامت
خبر مسرت بخش مسئولیت جناب عالى را در منصب جدید به عنوان 
سرپرست اداره کل راهدارى و حمل و نقل جاده اى خراسان شمالى

که نشان از درایت و توانمندى اجرایى شما مى باشد تبریک عرض 
نموده و از تالش هاى ارزنده شما در دوران تصدى مسئولیت مدیرکل 

راهدارى و حمل و نقل جاده اى خراسان جنوبى سپاسگزارم. 
امید است در پرتو عنایات حق تعالى همواره و در تمامى مراحل 

زندگى موفق و موید باشید.
عباس الوانى – مدیرگروه شرکت  هاى راهسازى

 اساس سازه شرق بیرجند

جناب آقاى بهرام ساتلیخ محمدى
مدیرعامل محترم کارخانه تولید خوراك 

طیور و آبزیان دان و علوفه شرق

جناب آقاى رضا فروزانفر
مدیرعامل محترم واحد صنایع دامى 

فروزان بیرجند

کسب عنوان «فعاالن برتر حوزه کشاورزى و پیشگامان رونق تولید در سال 98“ 
را خدمت شما بزرگواران تبریک عرض نموده، تداوم توفیقات و سربلندى بیش از پیش

 شما را از درگاه خداوند متعال خواستاریم.

مدیریت بانک سپه استان و پرسنل شعبه مرکزى بیرجند

سرکار خانم شریفى 
معاون محترم دفتر امور اجتماعى و فرهنگى استاندارى خراسان جنوبى 

درگذشت پدر گرامى تان را خدمت شما و خانواده محترم تسلیت عرض نموده ، 
از درگاه ایزد منان براى آن زنده یاد غفران الهى و براى بازماندگان صبر مسئلت مى نماییم.

سازمان هاى مردم نهاد استان خراسان جنوبى

خاندان محترم شریفى

 سرکار خـانم  مژگـان شریفـى 
معاون محترم دفتر امور اجتماعى و فرهنگى استاندارى خراسان جنوبى 

با نهایت تاسف درگذشت پدر گرامى تان را خدمت شما بزرگواران تسلیت عرض نموده ، براى آن 
مرحوم از درگاه خداوند متعال مغفرت، براى شما و سایر بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل خواهانم. 

احمد کاشانى – مدیر عامل انجمن گردشگرى پایدار و میراث ماندگار   

آگهـى استخـدام 
شرکت دان و علوفه شرق، واقع در شهرك صنعتى بیرجند جهت تکمیل کادر فنى خود 
یک نفر نیرو با مشخصات ذیل استخدام مى نماید. متقاضیان محترم، مدارك الزم شامل 

مشخصات فردى، رزومه تحصیلى و شغلى، دوره هاى آموزشى مرتبط، آدرس و تلفن تماس خود را 
به نشانى اینترنتى (ایمیل) info@dos - co.com تا تاریخ 98/11/2 ارسال نمایند. 

به مراجعات حضورى پاسخ داده نخواهد شد.

مدرك و رشته عنوان شغلردیف
تحصیلى

تعدادمهارت هاى الزم

تکنسین برق1
صنعتى

آشنایى کامل با برق صنعتى ، کاردانى
تابلوهاى برق ،الکتروموتورها، 
سیستم کنترلplc  و تجربه 

کار مرتبط

 1 نفر 
آقا

آگهى فراخوان تامین شتر شیرى پر بازده
شرکت گسترش توسعه گرى پردیس وابسته به ستاد اجرایى فرمان حضرت امام (ره) 
قصد دارد: تامین قانونى 100 نفر شتر شیرى آبستن و زاییده پربازده،  جهت تحویل به متقاضیان 

طرح هاى اشتغال زایى ستاد اجرایى فرمان حضرت امام (ره) را به فراخوان محدود بگذارد.
لذا خواهشمند است قیمت پیشنهادى خود را به همراه یک چک رمزدار (پشتوانه دار) به مبلغ صد 
میلیون ریال در وجه شرکت گسترش توسعه گرى پردیس حداکثر تا تاریخ 98/11/03 به دفتر 

شرکت گسترش توسعه گرى پردیس در استان خراسان جنوبى تحویل دهید. 
تاریخ مصاحبه با متقاضیان 98/11/5  خواهد بود.

 احجام تا 20 درصد قابل افزایش یا کاهش مى باشد.
نماینده شرکت در رد یا قبول برنده فراخوان اختیارات تام دارد.

شتر شیرى آبستن سنگین - شتر شیرى زاییده با حاشى یک ساله 
 شتر شیرى زاییده با حاشى تازه زا

آدرس دفتر: بیرجند، پاسداران 46، پالك 16، طبقه دوم 
شماره تماس: 09158665535 - 05632433113 آقاى افشین 
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سرمقاله

حق الناسی به 
اسم مدیریت  
 *رجب زاده

 پشت میزی بزرگ در اتاقی با مبلمان شیک اداری ، 
نیمی از روزش را سپری می کند. چهار تا تلفن 
جواب می دهد ، امضایش را روی چند نامه اداری 
تمرین می کند و اگر حال داشته باشد، یکی، دو 
منشی،  نه هم  اگر  پذیرد.  را می  رجوع  ارباب 
متقاضی را به بهانه جلسه داشتن آقای مدیر دک 
می کند. شاید برای همین است که خیلی ها 
برای مدیر شدن هرکاری می کنند، از چاپلوسی 
و پاچه خواری مدیر باالتر بگیر تا زیرآب زنی و دم 
برخی مسئوالن موثر مرکز نشین را دیدن. البته 
این عارضه شخصیتی و مدیریتی را به کل تعمیم 
نمی دهیم اما گاهی شاهد یا تحت تاثیر اتفاقات 
و کاستی هایی در حوزه های مدیریتی دستگاه 
های اجرایی هستیم که فقط از چنین رویکردی 
به میز مسئولیت ناشی می شود. میزی که وقتی 
حکم نشستن پشت آن با امضای استاندار و دیگر 
فردی صادر می شود،  نام  به  ارشد  مسئوالن 
 دامنه وسیعی از مسئولیت، تالش ، به روزماندن ، 
ایجاد ارتباط، ارتقای دانش، نفوذ سودمند برای 
کاربردی  و روش های  اطالعات  به  دستیابی 
مسئولیت  و  دهنده  مسئولیت  برای  را   ... و 
 پذیرنده ایجاد می کند. اتاق مدیریت و ریاست، 
باغ منزلی برای استراحت و سوء استفاده از رانت 
های اطالعاتی و امکانات دولتی نیست، شروع 
فصل و فرصت تازه ای برای خدمت رسانی به 
معنای حقیقی کلمه و نه شعار است. استان ما 
فرصتی برای عقده گشایی برخی افراد با رسیدن 
به میز مدیریت و حتی مدیرانی که میل دارند 
کار کنند اما از توان و ظرفیت خوبی برخوردار 
مدیریت  عملی  دانشگاه  اینجا  ندارد.  نیستند، 
یا آن سکوی پرتاب مسخره ای که خیلی به 
دنباله نامش می چسبانند، نیست. خراسان جنوبی 
به مدیران توانمند و با تجربه ای نیاز دارد که 
بتوانند، راه های بسته را باز کنند، راه باز کن ها ؛ 
همان ها که کارهای نشدنی را شدنی می کنند 
، انسان ها و مدیران معمولی نیستند. ما مدیرانی 
می خواهیم که به قول استاندار بتوانند پروژه های 
بزرگ را زخمی کنند و مانع کندی حرکت در 
مسیر توسعه شوند، ما به مدیرانی نیاز داریم که 
بن بست ها را بردارند و به هدف ها نقب بزنند. 
این ابر کارها از هر کسی که فقط سمت مدیر یا 
مدیر کل کنار نامش نشسته بر نمی آید. پرورش 
مدیر بد نیست اما پیشبرد اهداف در  هر شرایطی 
به ساز و کار و ابزارهای خاص خودش نیاز دارد. 
وقتی برای انجام بدیهی ترین و ساده ترین کارها 
و برنامه های برخی حوزه ها در استان ضعف 
می بینیم در حالی که از انجام و اجرای آنها در 
دیگر استان ها با خبریم و می شنویم که چطور 
روزآمدی و دانش یک مدیر درباره جزئیات یک 
برنامه در حوزه کاری اش باعث پیشرفت فعالیت 
ها و بهره مندی متقاضیان آن برنامه در خارج 
برخی  نبودن  کارا  به  سازمانی شده،  از محیط 
افراد در حوزه های مدیریتی در استان پی می 
بریم و تفاوت را اینجا حس می کنیم. متاسفانه 
برخی از مدیران ما در استان چنان در اتاق های 
دربسته و پشت میزهای خود جا خوش کرده اند 
و خود را در فضایی امن می بینند که نیازی هم 
در به روز شدن و یافتن مسیرهای میان بر برای 
اجرای کارها در دستگاه های ستادی احساس 
نمی کنند. البته نمی توان گفت که پیگیری ، 
برای  که  ارشدی  مدیران  نظارت  و  حساسیت 
شروع دوره های جدید مدیریتی به استان آمده 
اند در بر هم زدن این فضای امن ناجور بی تاثیر 
بوده است، اما این مسکن موقتی چه دردی را دوا 
می کند. مدیران ارشد باید این گونه افراد را از 
این غار نشینی خوشایند بیرون بیاورند و به جایی 
بفرستند که بتوان به صورت کاربردی از ظرفیت 
و توان خفته شان استفاده کرد. چون از بیت المال 
است که حقوق این افراد، پرداخت می شود و 
همه مسئوالنی که می دانند این ها چه کسانی 
هستند، به لحاظ شرعی و قانونی باید به مردم 
 پاسخگو باشند. .... )ادامه سرمقاله در ستون مقابل(

شنبه*28 دی 1398* شماره 4547 

400 هزار وام 7 میلیون تومانی در انتظار بازنشسته های صندوق بازنشستگی

میزان-سرپرست صندوق بازنشستگی کشوری، با اشاره به سازوکار های پرداخت وام به بازنشستگان صندوق 
بازنشستگی کشوری اظهار کرد: با توجه به شرایط موجود و با تعامل بسیار خوب بانک صادرات به عنوان بانک عامل، 

اعتبار ۲،۸۰۰ میلیارد تومان برای پرداخت وام ۷ میلیون تومانی به ۴۰۰ هزار نفر تصویب شده است.

شیوه تعیین نرخ سود سپرده 
بانکی تغییر می کند 

خبرآنالین- بر اساس اعالم رئیس کل بانک 
مرکزی عملیات بازار باز از امروز شنبه رسما آغاز 
از اجرای این طرح مدیریت  می شود و هدف 
نقدینگی بانک ها و موسسات اعتباری و همچنین 
بهبود مدیریت سود بانکی در عین دستیابی به حفظ 
ارزش پول ملی و در نهایت کنترل نرخ تورم است.

مثبت ترین هفته تاریخ بورس

تسنیم- شاخص بورس در هفته گذشته با ۴۵۶۳۸ 
واحد افزایش، معادل ۱۲.۹۰ درصد رشد کرد و 

مثبت ترین هفته تاریخ بورس را به ثبت رساند.

کمک جرائم رانندگی به معلوالن 

تسنیم- بررسی مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه 
جرائم  تعرفه های  آینده  سال  می دهد،  نشان 
رانندگی ۲ درصد افزایش خواهد یافت. معادل 
مبلغ واریزی تا سقف دو هزار میلیارد ریال جهت 
هزینه های معلوالن شدید و خیلی شدید و ضایعه 
نخاعی تصادفات رانندگی و پیشگیری از معلولیت 

در اختیار سازمان بهزیستی کشور قرار می گیرد.

مکانیسم ماشه، شوک جدیدی به 
اقتصاد ایران وارد می کند؟ 

رویداد۲۴ - فعال شدن مکانیسم ماشه می تواند 
مقدمه ای برای اعمال تحریم های جدید علیه 
ایران باشد، موضوعی که کارشناسان معتقدند 
هر چند می تواند اثرگذار بر اقتصاد کشور باشد، 
اما برآورد های اولیه نشان می دهد که شوک 

بزرگی به اقتصاد وارد نخواهد کرد.

معظم  رهبر  خامنه ای  ا...  آیت  حضرت 
انقالب اسالمی در نماز جمعه پرشکوه و 
معجزه گون  حضور  تهران،  ماندنی  به یاد 
ملت فهیم در تشییع پیکر مطهر حاج قاسم 
سلیمانی و یارانش و نیز پاسخ کوبنده سپاه 
 در حمله به پایگاه آمریکایی ها در عین االسد 
کننده  تعیین  و  درس آموز  یوم ا...  دو  را 
و  عظیم  تشییع  این  افزودند:  و  خواندند 
این حرکت الهِی ملت، نشان دهنده باطن 
و معنویات تحسین برانگیز مردم و نشانه این 
واقعیت است که اراده الهی بر پیروزی ملت 

ایران تعلق گرفته است.

یوم ا... یعنی روز مشاهده
 دست قدرت خداوند در حوادث

رهبر انقالب اسالمی در ادامه سخنان شان، 
دو هفته  گذشته را دو هفته ای استثنایی و 
پر از ماجراهای تلخ و شیرین و درس آموز 
برای ملت ایران خواندند و با تطبیق مفهوم 
ایام ا... به خیزش بی نظیر در ایران و عراق 
در تکریم و تعظیم مجاهدان شهید، گفتند: 
قدرت  دست  مشاهده  روز  یعنی  یوم ا... 
هنگامی  آن  بنابراین  حوادث.  در  خداوند 
که ده ها میلیون در ایران و صدها هزار نفر 
در عراق و بعضی کشورهای دیگر به پاس 
خون فرمانده سپاه قدس به خیابان ها آمدند 
و بزرگ ترین بدرقه جهان را شکل دادند، 

مصداق ایام ا... است، چرا که این عظمت 
هیچ عاملی جز دست قدرت خدا ندارد.

پاسخ قدرتمندانه سپاه ضربه حیثیتی 
به هیبت ابرقدرتی آمریکا بود

رهبر انقالب اسالمی با اشاره به یکی دیگر 
از یوم ا... های هفته های اخیر یعنی پاسخ 
آمریکایی ها  به  پاسداران  سپاه  قدرتمندانه 
تأکید کردند: این واکنش قوی، یک ضربه 
این ضربه  از  مهمتر  اما  بود  نظامی  مؤثر 
هیبت  به  که  بود  حیثیتی  ضربه  نظامی، 

ابرقدرتی آمریکا وارد شد. 

ابومهدی  و  عزیز  قاسم  حاج  باید 
عزیز را یک مدرسه درس آموز دید
گذاری  ارزش  عمیق،  درک  الزمه  ایشان 
را  اخیر  ا... هفته های  ایام  و قدر دانستن 
این حقیقت برشمردند که باید به حاج قاسم 
عزیز و ابومهدی عزیز به چشم یک فرد 
نگاه نکرد بلکه باید آنها را یک مکتب، یک 

راه و یک مدرسه درس آموز دید.
حضرت آیت ا...  خامنه ای با اشاره به اینکه 
نباید سپاه قدس را یک سازمان و مجموعه 
اداری دید، افزودند: سپاه قدس یک نهاد 
انسانی و دارای انگیزه های بزرگ و نجات 
بخش است و با این نگاه است که تعظیم و 
تکریم مردم در تشییع با شکوه فرمانده سپاه 

قدس، معنای حقیقی می یابد.

سایه جنگ را سپاه قدس و جوانان 
مؤمن از ایران دور کردند

ایشان افزودند: البته همه نیروهای مسلح، 
سپاه، ارتش و بسیج زیربنای فکری متکی 
سپاه  اینکه  ضمن  دارند،  الهی  اهداف  بر 
قدس در جایگاه رزمندگان بدون مرز، هرجا 
نیاز باشد برای کمک به ملت های منطقه 
و حفظ کرامت مستضعفان حضور می یابد 
با همه وجود و توان، خود را بالگردان  و 
کند. می  مقدس  های  حریم  و  مقدسات 

کردن  دور  اسالمی  انقالب  معظم  رهبر 
سایه جنگ و ترور و تخریب از سر ایران 
عزیز را مهمترین کار سپاه قدس خواندند 
و تأکید کردند: بخش مهمی از امنیت ایران 
که  است  مؤمنی  جوانان  محصول تالش 
قاسم عزیز سال ها  فرماندهی حاج  تحت 
به جهاد و فداکاری مشغول بودند. ایشان با 
اشاره به کسانی که یک روز شعار »نه غزه 
نه لبنان« سردادند گفتند: این افراد هرگز 
جان شان را فدای ایران نکرده اند و حتی 
از راحتی و منافع خود در راه حفظ امنیت 
کشور نگذشتند بلکه این سردار سلیمانی و 
یارانش بودند که جان شان را کف دست 

گرفتند و به میدان دفاع از ایران شتافتند.

سرنوشت روشن منطقه
نجات از سلطه استکباری آمریکاست

در  ایران  توانایی  اسالمی،  انقالب  رهبر 
خباثت های  برابر  در  بلندمدت  مقاومت 
آمریکا را در فضای منطقه و روحیه ملت ها 
سرنوشت  کردند:  تأکید  و  خواندند  مؤثر 
استکباری  سلطه  از  نجات  منطقه  روشن 
حاکمیت  از  فلسطین  رهایی  و  آمریکا 
همت  با  که  است  صهیونیست  بیگانگان 
هدف  این  به  رسیدن  زمان  باید  ها  ملت 

نزدیک تر شود.

مراقب باشیم مبادا دشمن
 انتخابات را کمرنگ و بی رونق کند

رهبر انقالب اسالمی بخش اصلی خطبه 
دوم را به زبان عربی بیان کردند اما قبل 
ملت  حضور  اهمیت  به  اشاره  با  آن  از 
انتخابات  زمینه  در  گفتند:  انتخابات  در 
ان شاءا... نکاتی هست که بعداً بیان خواهم 
کرد اما نکته مهم این است که انتخابات 
و  است  کشور  اقتدار  عوامل  مهمترین  از 
کشور را بیمه و دشمن را مأیوس خواهد 
کرد.ایشان با اشاره به تالش دشمنان برای 
بی انگیزه کردن مردم از حضور در انتخابات 

مبادا  که  باشیم  مراقب  همه  باید  گفتند: 
دشمن این خواسته را محقق و انتخابات را 

کمرنگ و بی رونق کند.

ملت های منطقه بیدار شده اند
رهبر انقالب اسالمی در ادامه خطبه دوم 
برهه حساس  این  به  توجه  با  نماز جمعه 
به  را  مهمی  سخنان  منطقه،  تاریخ  از 
بیان  برادران عرب  به  زبان عربی خطاب 
اشاره  با  خامنه ای  ا...  آیت  کردند.حضرت 
ترور  در  آمریکایی ها  بزدالنه  جنایت  به 
و یک  ایرانی  بزرگ و شجاع  یک سردار 
مجاهد فداکار و با اخالص عراقی به دستور 
گفتند:  آمریکا،  تروریست  رئیس جمهور 
سردار شهید سلیمانی با حضور شجاعانه در 
صفوف مقدم و خطرناک یکی از مؤثرترین 
عوامل در شکست عناصر تروریستی مانند 
داعش و امثال آن در سوریه و عراق بود 
اما آمریکایی ها بدون اینکه جرأت کنند با 
او در نبرد روبرو شوند، بزدالنه به او که به 
بود  فرودگاه عراق  در  دعوت دولت عراق 
حمله کردند و خون مطهر او و همراهانش 
را بر زمین ریختند تا برای چندمین بار خون 
فرزندان ایران و عراق در راه خدا بر زمین 

ریخته و با یکدیگر مخلوط شود.

آمریکایی ها می خواهند خنجر زهرآلود 
خود را به سینه ملت فرو کنند

های  دلقک  به  اشاره  با  انقالب  رهبر 
رذالت  کمال  در  روزها  این  که  آمریکایی 
ادعا می کنند در کنار مردم ایران هستند، 
افزودند: آیا آن تعدادی که به عکس سردار 
مهربان و پرافتخار ملت اهانت کردند مردم 
ایرانند، اما این جمعیت بی شمار و عظیم که 
در خیابان ها به تعظیم و ارادت حاج قاسم 
پرداختند مردم ایران نیستند؟حضرت آیت 
ا... خامنه ای تأکید کردند:  آمریکایی ها هرگز 
کنار ملت ایران نبوده اند و به صراحت دروغ 
می گویند اما اگر باشند هم، برای فرو کردن 

خنجر زهرآلود خود به سینه ملت است البته 
تا به حال نتوانسته اند و بعد از این هم هیچ 

غلطی نمی توانند بکنند.

یوم ا... »تشییع حاج قاسم و درهم 
کوبیده شدن آمریکا« از یاد نمی رود

ما  که  اندازه ای  همان  به  افزودند:  ایشان 
و ملت از این حادثه غم و غصه خوردیم، 
به  دشمنان شاد شدند چرا که وسیله ای 
و  مسلح  نیروهای  سپاه،  تا  آوردند  دست 
نظام را زیر سؤال ببرند، اما این مکر آنها 
در مقابل دست قدرت خدا تأثیری ندارد و 
یوم ا...تشییع و یوم ا... در هم کوبیده شدن 
پایگاه آمریکایی ها از یاد نمی رود و به فضل 

الهی روز به روز زنده تر می شود.

مذاکره اروپایی ها آمیخته
به دغل و فریبکاری است

حضرت آیت ا...  خامنه ای یکی از تالش ها 
برای تحت الشعاع قرار دادن ایام ا... هفته های 
اخیر را اقدام سه دولت خبیث اروپایی در تهدید 
ایران برای بردن مسئله هسته ای به شورای 
امنیت خواندند. ایشان افزودند: البته مسئوالن 
کشور جواب محکمی به آنها دادند و ملت 
هم به یاد دارد که این سه کشور چگونه در 
هشت سال جنگ تحمیلی در خدمت صدام و 
جنایت های او بودند.ایشان افزودند: از اول هم 
بنده گفتم که اعتمادی به حرف های اروپایی 
ها بعد از برجام نداریم و آنها کاری نمی کنند و 
در خدمت  آمریکا هستند، االن هم معلوم شد 
که این ها به معنای حقیقی کلمه حقیر و پادوی 
آمریکا هستند و در خیال به زانو درآوردن ملت 
ایران به سر می برند که البته ارباب و بزرگتِر 
آنها یعنی آمریکا هم قادر به این کار نشد چه 
برسد به اینها! رهبر انقالب مذاکره اروپایی ها 
را نیز آمیخته به دغل و فریبکاری دانستند و 
گفتند: آن جنتلمن هایی که پشت میز مذاکره 
هستند، در حقیقت تروریست های فرودگاه 

بغداد هستند که لباس عوض کرده اند.

ملت نشان داد طرفدار انقالب و مقاومت است
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بـرای اولیـن بار
فرش های خود را
اتــو کشیــده
تحویـل بگیـرید

صـاف صـاف
لـول   لـول
تخـت تخـت

 قاليشويي و مبل شويي ايـران
دفتر: توحید21 ، نبش نبوت 21 ، پالک 105عضو معتبر اتحادیه   مسئول: دستگردی  www. iranwash. ir

آگهی نتیجه تجدید انتخابات انجمن صنفی کارفرمایی نمایندگان بیمه آسیا استان خراسان جنوبی

به استناد ماده 131 قانون کار و آیین نامه مربوط و به موجب صورت جلسه مورخ 98/09/27 مجمع 
عمومی عادی و جلسه مورخ 98/10/10 هیئت مدیره و مدارک تسلیمی ، اسامی و سمت هر یک از اعضای 
اصلی و علی البدل هیئت مدیره انجمن که از تاریخ 98/09/27 به مدت 3 سال و بازرسان به مدت یک 

سال انتخاب شده اند به شرح ذیل می باشد:
آقای سد حامد حائری     رئیس و دبیر هیئت مدیره
آقای صادق سیاسی          نایب رئیس هیئت مدیره
خانم اعظم سقائی              خزانه دار هیئت مدیره
آقای سید حسین آسال        بازرس اصلی انجمن
آقای عباس شیبک      بازرس علی البدل انجمن

انجمن صنفی به شماره 124 - 3/2 - 12 در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان خراسان جنوبی به 
ثبت رسیده و مطابق اساس نامه کلیه اسناد و اوراق مالی و بهادار و تعهدآور با امضای رئیس هیئت مدیره 

یا دبیر به اتفاق خزانه دار و ممهور به مهر انجمن صنفی معتبر خواهد بود.
غالمرضا اشرفی - سرپرست اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی  

32435686 - 09365237014-09157063220 - خسروی

تشخیص و رفع بو و نم به روش ایزونانو * صد درصد تضمینی

) مدرن برتر(

     لولـه بازکنـی 
  شبانه روزی

کارفرمای عزیز
ارسال لیست بیمه و مالیات

وقت زیادی ندارید
صبح وعصر

مراجعه فرمایید
پاسداران- روبروی تامین اجتماعی
باهنرغربی - دفتر پیشخوان دولت

3242    3242 - چمنی
به تابلوها دقت فرمایید

 جک پارکینگی ، 
کرکره و سکوریت اتومات 

خیابان شهید رجایی  
نبـش رجایـی 15
09155614880

آگهی مناقصه نوبت دوم
شهرداري درح در نظر دارد: نسبت به جدول گذاري، زیر سازي و آسفالت معابر شهر درح و همچنین 
احداث بوستان شهري را از طریق مناقصه عمومي به پیمانكاران با صالحیت واگذار نماید. لذا 
 مناقصه گراني که تمایل به حضور در این مناقصه ها را دارند بایستي از طریق سامانه ستاد به آدرس

www.setadiran.ir در مهلت مقرر اقدام نمایند.

موضوعشماره فراخوان در سامانه ستادردیف

توسعه و بهبود شبكه حمل و نقل درون شهري12098090937000001

ایجاد توسعه فضاي سبز و پارک هاي عمومي22098090937000002

پرداخت این مناقصات از محل اعتبارات تملک دارایي هاي سرمایه اي خواهد بود.براي اطالعات بیشتر 
حسین مقیمي – شهردار درحبه اسناد مناقصه رجوع کنید.

ارائه دهنده کلیه خدمات حسابداری و حسابرسی شرکت ها ، پیمانکاران و بنگاه های اقتصادی
* تنظیم اظهارنامه مالیاتی و تحریر دفاتر قانونی  * تنظیم اظهار نامه مالیات بر ارزش افزوده

* محاسبه سود و زیان به صورت ماهیانه و سالیانه * محاسبه حقوق و دستمزد - لیست بیمه و مالیات مکانیزه
* اعزام حسابدار به محل شرکت ها و موسسات جهت انجام خدمات حسابداری به طور تمام وقت

 و پاره وقت به همراه پشتیبانی
* مشاوره رایگان مسایل مالی- مالیاتی - تامین اجتماعی - مالیات بر ارزش افزوده و معافیت

شرکـت حسابـداری تـراز پـژوهان جــامع

   آدرس :  بیرجند/ خیابان طالقانی / نبش طالقانی 15/ ساختمان عسل/ طبقه سوم  09155602737

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان 
خراسان جنوبی- اداره ثبت اسناد و 

امالک حوزه ثبت ملک بیرجند 
هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 

و ساختمان های فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین 
 تكلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
 1398/9/30  -  1398۶0308001003۵08 شماره  رای  برابر 
ثبتی  وضعیت  تكلیف  تعیین  قانون  موضوع  دوم   / اول  هیئت 
اراضی  و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک بیرجند تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضی آقای 
علیرضا رجائی فرزند محمد رسول به شماره شناسنامه 2 و شماره 
ملی 0۶۵27423۶2 نسبت به ششدانگ یكباب منزل مسكونی به 
مساحت 77/۵3 مترمربع قسمتی از پالک 139۶- اصلی بخش 
2 بیرجند از محل مالكیت آقای رحمان مهرجو محرز گردیده 
است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ 
روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالكیت 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 مالكیت صادر خواهد شد. 
 تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/10/12  
تاریخ انتشار نوبت دوم:  1398/10/28 
علی فضلی - رئیس ثبت اسناد و امالک بیرجند

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی . برابر رای شماره 1398۶03080010031۵7- 1398/8/30 هیئت 
اول / دوم موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجند تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضی آقای حسین 

سمنی فرزند محمد به شماره شناسنامه 20 صادره از بیرجند و شماره ملی 0۶۵2487033 نسبت به ششدانگ یكباب منزل به مساحت 100/7۵ مترمربع قسمتی از پالک 139۶- اصلی بخش 2 بیرجند از محل 
 مالكیت آقای رحمان مهرجو محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالكیت 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 مالكیت صادر خواهد شد. 
 تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/10/12  تاریخ انتشار نوبت دوم:  1398/10/28    علی فضلی - رئیس ثبت اسناد و امالک بیرجند

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

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

برابر رای شماره 1398۶038001003۵1۵- 1398/9/30 هیئت اول / دوم موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان 
های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجند تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضی آقای محمد برزگر فرزند غالمحسین 
به شماره شناسنامه 114 صادره از بیرجند و شماره ملی 0۶۵0۵13894 نسبت به ششدانگ یكباب منزل به مساحت 114/۶7 مترمربع 
قسمتی از پالک 139۶- اصلی بخش 2 بیرجند از محل مالكیت آقای رحمان مهرجو محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم 
 مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالكیت 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 

تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/10/12  تاریخ انتشار نوبت دوم:  1398/10/28 مقررات سند مالكیت 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 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 

برابر رای شماره 1398۶0308001003۵19- 1398/9/30 هیئت اول / دوم موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان 
های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجند تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضی خانم کنیز فنودی فرزند محمد 
به شماره شناسنامه ۵ صادره از مود و شماره ملی 0۶۵2819۵1۶ نسبت به ششدانگ یكباب منزل به مساحت 348/20  مترمربع قسمتی 
از پالک 934- اصلی بخش 2 بیرجند از محل مالكیت سید محمد استانستی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله 1۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالكیت 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 

تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/10/12  تاریخ انتشار نوبت دوم:  1398/10/28 مالكیت صادر خواهد شد.  
علی فضلی - رئیس ثبت اسناد و امالک بیرجند

انواع تشک طبی  فنری و بیمارستانی
فقط روزی 5000 تومان

خیابان ارتش ، حد فاصل خیابان عدل 
و خیابان معلم، پالک 168 )عقب رفتگی(

خرید نقدی 10 درصد تخفیف

)ادامه سرمقاله( اینکه با آزمون و خطا به استفاده و 
حفظ مسئوالن سهل انگار ادامه دهیم در شرایطی 
که فرصت کوتاهی نیز داریم ، درست نیست. باید 
برای مسئولیت های حساس، مدیرانی را برگزینیم 
که خیرتوانمندی و مسئولیت پذیری شان به این 
استان و آیندگانش برسد.تکلیف شرعی و قانونی 
تحقق این مطالبه بر عهده همه مسئوالنی است 
که با آگاهی به برخی نقص ها و ضعف ها ، 
برای تغییر شرایط اقدام موثری انجام نمی دهند 
و فرصت مغتنمی را که برخی از آنها با توانایی 
اند،  ایجاد کرده  استان  این  توسعه  برای   شان 

با چنین رویکردی تضعیف می کنند. 
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افزایش نسبی دمای هوا در خراسان جنوبی

صداوسیما- امروز و فردا دمای هوا به طور نسبی در استان افزایش می یابد و از شدت سرما کاسته خواهد شد. کارشناس هواشناسی استان گفت : از امروز به علت افزایش ابر و افزایش رطوبت هوا، دما به طور 
نسبی افزایش می یابد و تا حدودی از شدت سرمای شبانه کاسته خواهد شد که این افزایش دما تا فردا ادامه خواهد داشت امامجدد از روز دوشنبه دمای هوا کاهش می یابد. زارعی افزود: با نفوذ توده های ناپایدار به 
جو استان به تدریح از امشب در نواحی شمالی استان همچون ارتفاعات بارش خفیف تا مالیم برف و باران قابل پیش بینی است که از فردا تا اواخر هفته به تناوب مناطق دیگر استان را هم در بر خواهد گرفت.

بلندقامتان سپاه پاسداران از اول انقالب تا 
کنون همیشه و درتمام مراحل امتحانشان 
را با سربلندی دادند، حاال نوبت ماست 
کجایند مردان بی ادعا. یادتان بخیر شهدا
915...011

قسم جالله یاد می کنم اگر حکم شود هر 
یک از برادران عزیز پاسدار را در خصوص 
زبانم  هواپیمایی  مأموریت   اجرای 
الل محاکمه کنند، حاضرم مرا جایگزین 
آنها محاکمه کنند. مواظب نقشه های 

آمریکای خبیث باشیم گول نخوریم.
915...011

 از  استاندار  محترم  می خواهیم  زمین های  
خریداری  شده  اطراف  شهر  را  که  مردم 
 با   هزاران  آرزو   خریده اند  که  صا حب  خا نه 
 بشوند  و  اکثر  صاحبا ن آن مرده اند،  ولی 
 مسئولین  هیچ  فکری  برای  کاربری  آن 
 بر نداشته  اند،   اگر   خود  مسئولین  شریک  
می بودند  مثل  خیا بان  ظفر  و بهمن  و 
غیره  که  در  اسرع  وقت  داخل  محدوده 
 می آمد،  ولی  زمین های  شیبانی   باالی 
 سجاد شهر  و کنار  فنی  و حرفه ای  حدود 
داخل  محدوده  سال  است     بیست  
 نیامده   چون  مال  فقیر  بیچاره  ها  است   

لذا  خواهشمند  است  اقدام  نمایید.  
915...939

لطفا میدان اجتماعات بیرجند به عنوان 
اسم سردار  به  را  میدان شهر  بهترین 
عزیزمان شهید سلیمانی نامگذاری کنید.
935...834

این دوسال آقایان با ما چه کار که نکردند 
دالر سه تومانی را سیزده تومان کردند ما 
را به نان خوردن محتاج کردند. باز هم 

شعار ارزونی می دهند.
915...494

چرا بیرجند هیچ کارخانه یا مرکز صنعتی 
مهم و بزرگی مثل فوالد و ... ندارد؟ کم 
کاری از کیست نمایندگان یا استاندار؟ 

لطفا مردم را روشن کنید.
915...071

سالم آوا عزیز باز خوبه هستی و پیامای 
بدونم  میخواستم  میکنی  چاپ  رو  ما 
چه کسی رو قیمت تاکسی ها نظارت 
میکنه؟  انصاف هم چیز خوبیه اون راننده 
محترمی که از اول مدرس سوار کردی 
و تا اول سجادشهر ماژانی آوردی و اول 
5 تومن گرفتی و با تعجب من کردی 4 

تومن ببین انصاف رعایت کردی؟
ارسالی به تلگرام آوا 
بنده ساکن مجتمع های سایت اداری 
پیگیری  لطفا  محبت  خیابان  هستم 
بفرمایید چرا این منطقه تلفن ثابت نداره؟!  
االن دیگه دورترین روستا ها هم تلفن 

دارند! نکنه مخابرات تحریم کرده مارو؟!
یک شهروند

با تشکر از راهنمایی و رانندگی میدونم بر 
حسب وظیفه کار انجام می دهید توقیف 
می کنید جریمه می کنید، اما تو روخدا 
اقتصادی  بسامان  نا  اوضاع  این  توی 
دیگه جریمه های سنگین انصاف نیست.  
کمتر  جریمه  و  گذشت  تذکر  اندکی 
چاشنی کار گردد  دعا گویتان می شویم.
ارسالی به تلگرام آوا

هنوز  باران  و  برف  بارش  از  روز  چند 
و  ندارن  ارتباطی  راه  روستاها  بعضی 
روستای  جاده  است.  بسته  راهشون 
القورات  دهستان  از  سما  و  بیدسک 

بخش مرکزی هنوز بسته است. چرا؟
یک شهروند

تلفن : 32224582 -  نمابر : 32234583
پیام رسان های اجتماعی : 09017245463

سامانه پیام کوتاه : 3000272424

پیام شما

نماینده مردم شهر یا 
بنده ائتالف های سیاسی

سالم خبرهای انتخاباتی آوا را خواندم 
برایم پیش آمده است  و یک سوال 
که ائتالف یا هر جمع دیگری به چه 
معناست و اصال مسئولین این جمع که 
هستند که می خواهند برای نماینده 
مردم تصمیم بگیرند و یا اصال قضیه 
این تعهد نامه چیست؟ اگر کاندیداها از 
همین االن تعهد کتبی امضاء می کنند 
و به افراد خاص می دهند مشخص 
است وقتی به مجلس رفتند بنده این 
ائتالف خواهند بود نه نماینده مردم و 
از سوی دیگر باید تماشا کرد رهبرمان 
چقدر مظلوم است که دائما اصرار بر 
مشارکت حداکثری مردم که ضامن 
دارند  است  انقالب  و  نظام  امنیت 
دنبال  به  فقط  ای  عده  طرفی  از  و 
ایجاد تفرقه و اختالف و دو قطبی و 
نارضایتی بین مردم هستند. فارغ از 
نتیجه انتخابات برنده کسی است که 
به مشارکت کمک کرده و بازنده کسی 
است که با اقداماتش مردم را مأیوس 
و از حضور در انتخابات نا امید می کند.
ع . ن از خوسف

پیام رسان های اجتماعی : 09017245463
سامانه پیام کوتاه : 3000272424

 دیدگاه خوانندگان

اولین شمش چدن
 در خوسف تولید شد 

فرماندار خوسف گفت: با پیگیری های 
جنوبی،  خراسان  استاندار  مستمر 
همکاری دستگاه های اجرایی و  همت 
این  در  مستقر  چینی  سرمایه گذاران 
شهرستان و متخصصان بومی، کارخانه 
آزمایشی  صورت  به  چدن  شمش 
روشن شد. محمد شفیعی به ایرنا گفت 
 : فازهای اولیه این مجتمع شامل کک و 
گندله سازی در ۶ ماه گذشته راه اندازی 
شد و تاکنون بیش از ۲50 نیرو جذب این 
کارخانه شده اند. وی گفت: با راه اندازی 
کامل مجتمع صنعتی در شهرک صنعتی 
شهید رحمانی خوسف برای یک هزار نفر 
به صورت مستقیم و هفت هزار نفر به 
صورت غیرمستقیم اشتغالزایی می شود. 
سرمایه گذاری  میزان  خوسف  فرماندار 
خارجی در این مجتمع فوالدی را معادل 
تصریح  و  اعالم  تومان  میلیارد   500
مجموعه  بزرگترین  طرح  این  کرد: 
در  خارجی  سرمایه گذاری  با  صنعتی 
با  موافقت   139۲ سال  است.  استان 
تولید  برای  فعالیت سرمایه گذار چینی 
شمش چدن در جلسه مرکز خدمات 
سرمایه گذاری خارجی استان خراسان 
جنوبی اعالم شد. همین سال بود که 
شرکت  ثبت  به  نسبت  سرمایه گذار 
ایرانی با عنوان »چدن کویر خاوران« با 

100 درصد سرمایه خارجی اقدام کرد. 

 خبر ویژه

واکنش سمن ها به تمرکز مدیرکل بر  ورزش 

مدیرکل ورزش و جوانان استان: اعتراض وارد نیست
مهدی آبادی- ۲ ساعت از پنجمین نشست 
و  ورزشی  های  هیئت  رؤسای  مشترک 
نمایندگان سازمان های مردم نهاد با مدیرکل 
ورزش و جوانان استان گذشته بود که برخی 
کردند  ترک  را  جلسه  ها  اعضای سمن  از 
و فضا را به سمت و سویی دیگری بردند. 
نمایندگانی که از تأخیر مدیرکل در ورود به 
موضوع جوانان در این ۲ ساعت کالفه شده 
بودند با انجام این واکنش اعتراض خود را در 
این مورد نشان دادند. چهره این نمایندگان 
قبل از ترک نشست نشان از کالفگی آنها از 

موضوعات مطرح شده داشت.
این اقدام با واکنش تکتم سیدآبادی رئیس 
 مجمع جوانان استان مواجه شد و از بی توجهی
در  جوانان  و  نهاد  مردم  های  سازمان  به 
این  به  واکنش  این نشست گالیه کرد. در 
 اتفاق مدیرکل ورزش و جوانان استان گفت: 
دعوت نامه ارسالی 3 دستور کار مشترک داشت 
و کسی که به جلسه ای دعوت می شود اما 
بدون هماهنگی با رئیس جلسه آن را ترک 
می کند، همان بهتر که برود. حسن عزیزی از 
منت گذاشتن سازمان های مردم نهادی که از 
شهرستان ها آمدند گالیه کرد و ادامه داد: همان 
گونه که این اداره کل تکالیفی در قبال این 
سازمان ها دارد، نمایندگان سمن ها نیز تکالیفی 

دارند و این ارتباط باید دوسویه باشد، بنابراین این 
اعتراض را وارد نمی دانم. البته مدیرکل ورزش 
و جوانان استان از برخی نمایندگان که جلسه را 
ترک نکرده بودند درخواست کرد تا پایان صبر 

کنند که به حوزه جوانان پرداخته شود. 

اعتراض، مطالبه جوانان بود
رئیس مجمع جوانان خراسان جنوبی درباره 
حاشیه های جلسه به خبرنگار آوا گفت: در 
های  سازمان  فعاالن  اینکه  با  جلسه  این 
بودند،  جوانان  مباحث  منتظر  نهاد  مردم 

متأسفانه در زمانی طوالنی به مباحث حوزه 
شد.  مواجه  اعتراض  با  و  پرداخته  ورزش 
تکتم سیدآبادی افزود: این اعتراض، مطالبه 
برنامه ریزی  نبود  از  بود و در واقع  جوانان 
منسجم در این نشست گالیه کردند. وی 

اضافه کرد: برخی از نمایندگان سمن ها از 
شهرستان های استان آمده بودند و درست 
نبود در جلسه ای که هیچگونه ارتباطی با آنها 
 نداشت، تا  این حد منتظر بمانند. سید آبادی

با گالیه از رؤسای هیئت های ورزشی عنوان 

کرد: آن ها پس از پایان سخنان شان قصد 
ترک جلسه را داشتند با اینکه این یک نشست 
مشترک بود و خوب بود به صورت جداگانه 
برنامه ریزی می شد. رئیس مجمع جوانان 
استان با بیان اینکه این جلسه دو دستور کار 

مشترک داشت، تصریح کرد: جلسه دیگری 
محوریت  با  جوانان  و  ورزش  مدیرکل  با 
یک  شد.  ریزی  برنامه  آینده  در  ها  سمن 
فعال حوزه جوانان نیز به خبرنگار آوا گفت: 
 نپرداختن به حوزه جوانان و نبود برنامه ریزی

 مناسب باعث به حاشیه کشیده شدن جلسه 
و در نهایت ترک نمایندگان سازمان های 
مردم نهاد از جلسه شد. شهریاری عنوان کرد: 
متأسفانه در کشور به ورزش بیشتر از جوانان 
خراسان  به  مختص  و  شود  می  پرداخته 
اداره کل ورزش  افزود:  جنوبی نیست. وی 
و جوانان استان، معاون جوانان ندارد و خود 
مدیرکل و کارشناس مشارکت ها به اداره این 

حوزه می پردازند.

خواسته های  هیئت های ورزشی 
در این نشست رؤسای هیئت های ورزشی 
پرداختند.  خود  نظرات  نقطه  بیان  به  نیز 
تعهد ندادن برای قهرمانی، حرکت به سمت 
استعالمات،  روند طوالنی  ورزش همگانی، 
کل  اداره  نگاه  از  انتقاد  اسپانسر،  نداشتن 
حق  تجمیع  توپی،  های  ورزش  به  نسبت 
 بیمه ورزشکاران، نداشتن سالن تمرین برای 
هیئت های ورزشی، حل نشدن مشکالت 
باالی  هزینه  کاراته،  هیئت  افزاری  سخت 
نکات مطرح  ترین  مهم  از  ورزشی  وسایل 
شده توسط رؤسای هیئت های ورزشی در 
این جلسه بود که مدیر کل برای برخی از این 
خواسته ها، راهکاری را مطرح کرد تا در آینده 

شرایط بهتری ایجاد شود.
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یادواره شهدای ورزشکار خراسان جنوبی برگزار شد
دوازدهمین یادواره شهدای ورزشکار استان 
مرتضی  شاخص  شهید  و  جنوبی  خراسان 
بصیری پور )اولین شهید مدافع حرم خراسان 
جنوبی( روز پنجشنبه در بیرجند برگزار شد. به 
گزارش ایرنا، معاون سیاسی نمایندگی ولی 
فقیه در سپاه انصارالرضا )ع( خراسان  جنوبی 
حاشیه سازی  دنبال  به  امروز  دشمن  گفت: 
برای کاهش درد سیلی است چون در نخستین 
وضعیت تصور نمی کردند جمهوری اسالمی 
ایران انتقام بگیرد.نوفرستی افزود: همپیمانان 
سامانه های  می کردند  تصور  شاید  که  آنها 
آمریکایی از آنها دفاع می کند فهمیدند که 
این سامانه از پادگان خود آمریکایی ها هم 
نمی تواند محافظت کند.  وی گفت: این پیام 
در انتقام سخت مخابره شد هرچند بعضی به 
هستند،  موضوع  اصل  کردن  دنبال عوض 
هیچ کدام از کشته های آمریکایی نمی تواند 

قول  به  و  کند  جبران  را  قاسم  حاج  خون 
سید حسن نصرا... حتی خود ترامپ جای بند 
کفش حاج قاسم را نمی گیرد اما این سیلی 
همانطور که در گام نخست انقالب و طوفان 
شن در صحرای طبس موجب قطع حضور 
آمریکا در ایران بود این سیلی هم در ابتدای 
گام دوم انقالب زمینه سازی نابودی و اخراج 
آمریکا از منطقه را نوید می دهد.معاون سیاسی 
نمایندگی ولی فقیه در سپاه انصارالرضا )ع( 
اظهار کرد: امروز به والیت مدارانی از جنس 
شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی نیاز داریم که 
خود را سرباز ولی بدانند و به سخنان ایشان 
باور قلبی داشته باشند. وی بیان کرد: یکی 
از ویژگی های منحصر به فرد سپهبد شهید 
سلیمانی سرباز والیت بودن و ذوب در والیت 
مقابل  در  بزرگوار  این شهید  و  است  بودن 

والیت خود را سربازی بیش نمی دانست. 

نایب رئیس فدراسیون ورزش های همگانی 
عراق هم گفت: هرگز ایستادگی و مردانگی 
شهیدان سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی و 

ابومهدی المهندس را که در مقابل داعش از 
مردم عراق دفاع کردند، از یاد نمی بریم. احمد 
الکاظم الحسین افزود: هرچه از کلمات بر زبان 

آوریم با یک قطره از خون شهدا که جان خود 
را در راه دفاع از اسالم و عراق هدیه کردند، 
برابری نمی کند و بارها گفته ایم اگر ایران و 

شهدا نبودند امروز داعش در کربال، نجف و 
بغداد حضور داشت. وی گفت: تشکر و احترام 
خود را تقدیم جمهوری اسالمی ایران می کنم 

که در حمایت از عراق حتی بیشتر از سایر 
کشورهای همسایه ما را همراهی کرد.

نیز گفت:  مدیرکل ورزش و جوانان استان 
برگزاری دوازدهمین یادواره شهدای ورزشکار 
استان ناظر به ضرورت صیانت از ارزش های 
الهی در ترویج فرهنگ ایثار و شهادت است.

عزیزی افزود: این یادواره به دنبال بصیرت 
افزایی، خودباوری، تعمیق بخشی به هویت 
دینی، ملی و انقالبی نسل جوانی است که 
پرچم عزت این مرز و بوم را باید به دوش 
تالش های چهل  با  کرد:  اظهار  بکشد.وی 
شاهد  امروز  سلیمانی  شهید  سپهبد  ساله 
اعتالی بیش از پیش نظام مقدس جمهوری 
اداره کل  بیانیه  اسالمی هستیم. همچنین 
یادواره ۶4  دوازدهمین  در  و جوانان  ورزش 
خانواده  از  و  قرائت  استان  ورزشکار  شهید 

شهدای ورزشکار تجلیل شد.

کشاورزان خراسان جنوبی پیشگام در رونق تولید ملی
جهاد  سازمان  ترویج  هماهنگی  مدیر 
رتبه  کسب  از  جنوبی  خراسان  کشاورزی 
کشاورزی  تولید  رونق  پیشگامان  دوم 
برای  ملی  سطح  در  جنوبی  خراسان 
گزارش  به  داد.  خبر  پیاپی  سال  سومین 
اظهار کرد: مراسم سی و  ایسنا، شیبانی  

چهارمین دوره انتخاب و معرفی نمونه های 
 1۶۶ از  تجلیل  با  کشاورزی  بخش  ملی 
با حضور رییس  برتر ملی  تولیدکننده  نفر 
جمهور، مقام عالی، معاونین و مدیران ارشد 
سالن  محل  در  کشاورزی  جهاد  وزارت 
اجالس سران تهران برگزار شد. وی با بیان 

اینکه جشنواره انتخاب و معرفی نمونه های 
ملی کشاورزی، باعث ایجاد انگیزه و رقابت 
این  مهم  اهداف  از  گفت:  می شود،  سالم 
جشنواره معرفی الگوی عملی و قابل اعتماد 
در بین تولیدکنندگان، روستاییان و عشایر 
به منظور الگوبرداری سایر تولیدکنندگان و 

بهره برداران کشاورزی است.
جهاد  سازمان  ترویج  هماهنگی  مدیر 
به  مساعد  زمینه  فراهم سازی  کشاورزی، 
با  تولیدکنندگان  ارتباط  برقراری  منظور 
مسئوالن عالی رتبه کشوری را یکی دیگر 
افزود:   و  برشمرد  جشنواره  این  اهداف  از 

پیاپی  سال  سومین  برای  جنوبی  خراسان 
موفق به کسب رتبه دوم در سطح ملی شد. 
شیبانی یادآور شد: 9  نفر از تولیدکنندگان 
به  استان  بهره برداران بخش کشاورزی  و 
عنوان پیشگامان رونق تولید استان در این 

مراسم تقدیر شدند.
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موفقیت و انرژی

برنامه ریزی 

 به ديگران تکيه کنيد

تحقيقاتی روي حيوانات و انسان ها انجام شده که 
نشان مي دهد برقراري روابط اجتماعي بر کاهش 
استرس تاثير مي گذارد. توصيه ما به شما اين است 
که گروهي دوست پيدا کنيد و در مورد مشکالت 
زندگي با آنها صحبت کرده و نظرات شان را جويا 
شويد. البته در انتخاب دوست بايد محتاط باشيد. 
افراد خوش خلق، خوش ذات و شاد را انتخاب کنيد. 
حتي مي توانيد فهرستي از وظايفي که در زندگي 
برعهده داريد، تهيه کنيد و مهم ترين آنها را انتخاب 
نماييد. سعي کنيد به فرد ديگري هم اطمينان 
کرده و بخشي از وظايف را برعهده او بگذاريد. اگر 
اين فرد چندان قابل اعتماد شما نيست، وظايف 

غيرمهم را به او بسپاريد.

برای برنامه ريزی، وقت بگذاريد

فکر کردن يک نظم است. اگر مي خواهيد در 
آن بهتر شويد، بايد روي آن کار کنيد. مي توانيد 
برنامه ريزي تان وقت بگذاريد. مثاًل هر  براي 
دو هفته يک بار يک نصفه روز، هر يک ماه 
 يک روز کامل و هر سال يک تا دو روز کامل. 
ببينيد انرژي تان را بايد کجا متمرکز کنيد، يادتان 
باشد که نمي توانيد در آن واحد همه جا باشيد، 
همه را بشناسيد و همه کاري انجام دهيد و از 
انجام همزمان چند کار اجتناب کنيد. افراد موفق 
خود را در معرض ايده  ها و آدم هاي مختلف 
قرار مي دهند. آنها سعي مي کنند بيشتر وقت 
شان را با کساني بگذرانند که آنها را به چالش 
دنبال  است،  داشتن يک چيز  ايده  مي کشند. 
تاريخ مصرف  ايده ها  کردن آن چيزي ديگر. 
کوتاهي دارند. بايد قبل از اينکه تاريخ انقضاي 
آنها فرا برسد، آنها را عملي کنيد. افکار براي 
ايجاد شدن نياز به زمان دارند. اولين چيزي که 
انجام ندهيد. آخرين  را  به ذهن تان مي رسد 
به  عالي  فکر  يک  ساعت 2 صبح  که  باري 
سرتان زد و وقتي صبح از خواب بيدار شديد 
به نظرتان احمقانه مي رسيد، را به خاطر داريد؟ 
افکار تا زماني که ماده دارند بايد شکل داده شوند 
و بايد مورد بازجويي و سوال قرار گيرند. افراد 
باهوش با افراد باهوش ديگر همفکري مي کنند. 
فکر کردن با ديگران نتايج بهتري در برخواهد 
داشت. مثل اين مي ماند که به خودتان يک راه 
ميان بر بدهيد. به همين خاطر است که جلسات 
طوفان مغزي تا اين اندازه موثر هستند. تفکر 
عامه   پسند را رد کنيد خيلي از آدم ها وارد عمل 

مي شوند با اميد اينکه به فکر بقيه خوب برسند.

معرفی محصوالت
 غیرمجاز

فهرست محصوالتی که در حال حاضر فاقد پروانه 
بهداشتی و مجوزهای قانونی از اداره کل امور 
فرآورده های طبيعی ، سنتی و مکمل می باشند 

و تبليغ می گردد به شرح ذيل می باشند. روغن 
مورد از شرکت دارو،درمان سحر- فرآورده های 

طب سنتی با نام حکيم طاهای قائم.
اداره نظارت بر داروهای گياهی ، سنتی و 
مکمل وکميته مبارزه با قاچاق کاال معاونت 

غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی

آهن غالت جای 
آهن گوشت را نمی گیرد

اشخاصی که از کمبود آهن رنج می برند اصواًل 
هميشه خسته، بی حوصله، بدون تمرکز و دارای 
سرگيجه، تاری ديد و تپش قلب هستند. آهن 

موجود در گوشت قرمز چه به لحاظ جذب در 
بدن و چه ميزان ارزش حتی از گوشت سفيد هم 
باالتر است و بدن انسان آهن گوشت را تقريباً دو 
برابر بيشتر از آهن ساير مواد غذايی مثل گندم 
و سبزيجات جذب می کند و بدين وسيله از کم 

خونی جلوگيری می کند.

تا دو ساعت بعد 
از غذا میوه میل نکنید

باعث  غذا  از  بعد  بالفاصله  ميوه  خوردن 
بنابراين يک  از هوا مي گردد،  معده  پرشدن 
ساعت  دو  تا  يک  يا  و  غذا  از  قبل  ساعت 

مغذی  مواد  کنيد.  مصرف  ميوه  غذا  از  بعد 
ميوه وقتی جذب بدن می شود که نيم ساعت 
قبل از غذا يا در ميان وعده ها ميل شود. در 
ميان وعده ها به دليل خالی بودن معده، ميوه 
روده  به  معده  از  از خورده شدن  کمی پس 

وارد می شود.

پیاده روی ده دقیقه ای 
در هر روز را فراموش نکنید 

به ياد داشته باشيد  افرادی که هفتاد دقيقه در هفته 
)ده دقيقه در روز( پياده روی می کنند در طی 
شش ماه، هجده درصد انرژی بيشتری نسبت 

به افرادی دارند که اين کار را نمی کنند. اين گونه 
افراد گزارش کرده اند که احساس شادابی ذهنی 
درد  و  دارند  بيشتری  اعتمادبه نفس  و  بيشتر 
کمتری احساس می کنند و نيز پله ها را راحت تر 
باال می روند. پس اين ده دقيقه های طاليی را از 

دست ندهيد.

سردرد صبحگاهی
 به دلیل بدخوابی

 استرس، دغدغه های روزمره يا اضطراب باعث 
تغيير کيفيت خواب می شود. افراد زيادی هستند 
که شب ها دير می خوابند و صبح زود از خواب 

بيدار می شوند.  مدت 8 ساعت منظم نمی خوابند. 
اين مسائل به طور مستقيم روی کيفيت خواب 
تاثير می گذارند. احساسات منفی و کابوس های 
شبانه نيز از عوامل ديگرسردرد صبحگاهی هستند. 
سروصدا يا نور بيرون مانع از استراحت کامل در 

شب شده و سردرد صبحگاهی ايجاد می کنند.

 روغن کرچک سرشار از اسيد چرب اشباع نشده است. اين نوع چربی ها به عنوان رقيق کننده عمل 
می کنند و می توان از آنها برای مرطوب کردن پوست استفاده کرد. رطوبت گيرها با جلوگيری از هدر 
رفتن آب از طريق اليه بيرونی پوست ، رطوبت را حفظ می کنند. روغن کرچک اغلب در مواد آرايشی 
برای تقويت هيدراتاسيون مورد استفاده قرار می گيرد و اغلب به محصوالتی مانند لوسيون و پاک کننده 
های آرايش اضافه می شود. همچنين می توانيد به تنهايی از اين روغن غنی به عنوان يک جايگزين 
طبيعی به جای مرطوب کننده ها و لوسيون های آماده استفاده کنيد. بسياری از محصوالت مرطوب 
 کننده محبوب موجود در فروشگاه ها حاوی مواد مضر مانند مواد نگهدارنده ، عطرها و رنگ ها هستند که

 می توانند پوست را تحريک کرده و به سالمت کلی آسيب برساند.

خطرناک ترين مواد اسيدی که به ريه آسيب جدی می رساند، مخلوط کردن وايتکس و جوهرنمک برای 
شست وشو است.   متأسفانه برخی خانم های خانه دار برای از بين بردن لک کاشی ها به مواد شوينده،  وايتکس 
اضافه می کنند و در برخی از مواقع نيز وايتکس را با جوهر نمک،  در فضای بسته، ترکيب می کنند که استنشاق 
بخار متصاعد شده از اين ترکيب، آسيب جدی و جبران ناپذير به ريه ها وارد می کند. از ترکيب جوهر نمک 
و وايتکس، گاز کلر متصاعد می شود و کلر هم به اسيد کلريدريک تبديل می شود. کسانی که در معرض 
استنشاق اين ترکيب قرار می گيرند، با عالئمی مانند آسم، تنگی نفس و خس خس سينه مواجه می شوند که 
با درمان دارويی به طور موقت برطرف می شود، اما به مرور زمان اين عالئم در آن ها باقی می ماند و هيچ 

وقت بهبودی کامل حاصل نمی شود و بايد به طور مداوم از دارو استفاده کنند.

آسيب جدی مخلوط وايتکس و جوهر نمکروغن کرچک، يک مرطوب کننده طبيعی

اگر شما جزو کسانی هستيد که نمی  دانيد چه  طور بايد از 
دست اين دلشوره  ها رها شويد و مدام با آن درگير هستيد، 
چند توصيه ساده برای تان داريم. اگر می  بينيد همکارتان در 
حال گفتگو با رئيس است و نگاهی به شما می  اندازد يا با 
آمدن  تان حرفش را قطع می  کند بی  جهت دلشوره نگيريد 
که حتما درباره شما صحبت می  کرده و بايد تا پايان روز 

منتظر وقوع حادثه بدی باشيد.
 در مورد آنچه شما را می  آزارد با يک هم راز صحبت کنيد، 
کسی که قابل اعتماد باشد و از نظر شخصيتی مانند شما 

نباشد )اهل دلشوره نباشد( می  تواند گوش شنوای شما شود 
و انرژی مثبت بدهد و باعث شود شما با گفتن از بار استرس 
و غمی که در دل داريد بکاهيد. البته بايد دقت کنيد سفره دل  

تان را پيش هر کسی باز نکنيد.
از تکنيک  های آرام  سازی استفاده کنيد:

انجام بعضی حرکات نرمشی يا شل و سفت کردن عضالت 
می  تواند کمک  کننده باشد و از اضطراب و دلشوره  تان 
بکاهد. حتما و حتما ساعتی را به خودتان اختصاص دهيد و 

آن کاری را که مايه لذت  تان است انجام دهيد.

اگر همه لحظات شبانه  روز درگير همسر و فرزند و کار باشيد 
و اصال خودتان را فراموش کنيد، کم می  آوريد و به مرور 
حتی در انجام وظايف خود در قبال آن ها نيز موفق نخواهيد 
شد. شايد در اين يک ساعت دل  تان بخواهد پياده  روی 
کنيد، مجله بخوانيد، يا دوستی را مالقات کنيد. اين که اهل 
معاشرت باشيد می  تواند در کاهش دغدغه و دلشوره شما 
موثر باشد. اگر هيچ کدام از توصيه  ها فايده نکرد و همچنان 
مشکل باقی بود، قدم بعدی مراجعه به روان  پزشک است که 

بتواند در کاهش اضطراب کمک  تان کند.

 توصیه به کسانی که دلشوره واضطراب دارند

آیه روز

و چون آيات ما بر او خوانده شود با نخوت روی برمی  گرداند چنانکه گويی آن را نشنيده ]يا[ گويی 
در گوش هايش سنگينی است پس او را از عذابی پر درد خبر ده. )سوره لقمان/ آيه ۷(

سخن روز

 تمام افکار خود را روی کاری که داريد انجام می دهيد متمرکز کنيد. پرتوهای خورشيد تا متمرکز نشوند 
نمی سوزانند. )گراهام بل(
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اثر   - رفتن  به  امر   -  1 افقي: 
  -2 عروضي  نظامي  معروف 
چهار  در   - کوه  رشته   - بيرق 
محال و بختياري - از مرکبات که 
محصولي معجزه آسا و پر ويتامين 
است ۳- نيلگون - ربيع - روسري 
۴-فرهنگ لغت فرانسه - همان 
  -۵ است  مرسوم   - است  بس 
خاشاک - با جوش آيد - شکل و 
چهره  - مخفف شاد  ۶-کشوري 
قاتل   - گشتن  ول   - آفريقا  در 
درخت ۷- مقابل حاشيه - نوعي 
آخرين   - پزشکي  تصويربرداري 
لباس 8- شانس - رواني که گاهي 
احضار مي شود - سقز امروزي ۹- 
مدافع   - پا  عصب   - بار  اضافه 
بايرن مونيخ  1۰-مردمک چشم 
- کانون دايره - سدي در استان 
مرکزي 11- مادر عرب - چوب 
ويولن نوازي - از عناصر شيميايي 
به   - پاسبان  کجاست؟ 12-   -
وسيله - هوله 1۳- سکه طالي 
باستاني - غذايي با تخم مرغ - 
جزيره ايراني استان هرمزگان1۴-  
واحد پول جمهوري ترکمنستان 
- مشهد سابق - درويشي 1۵- 

بازيگر خانم فيلم سينمايي خانواده 
دکتر ارنست به کارگرداني محسن 

دامادي- پراکنده کردن دشمن

سياه  گلو  پرنده   -1 عمودي: 
- قند سوخته 2- گياه رنگرزي 
در  اصلي  از چهار عمل  يکي   -
رياضي - ورزش آبي ۳-  فراوان 
شنا ۴-   نوعي   - ساعت  فنر   -
مزاح - صدمه - مختل، پريشان 
مجموعه   - ميخوش   -۵ حال 
تلويزيوني - قابل ديدن ۶-  گال 
- آماس - اشک - چاشني ادوي 

هدار ۷- گيج و سرگشته - تخت 
سلطنت - اشاره به دور ادبي 8- 
فتوگراف - طيران - امر به ماندن 
۹- مشت تودهني -وضوح - تن 
و بدن 1۰- گياه ناژو - پرگوينده 
سهولت   - اروپا  زبان  ترين 
- رشته مو11-  عالج و تدبير - 
بزرگساالن - ويتامين نور خورشيد 
12- فرمانروايي - رمزينه - الهه 
 - بجنورد  توابع  از  عشق 1۳-  
پسمانده ميوه - بار درخت 1۴- 
بدرخشد  شب  در  آنچه   - آزرده 
-قنات 1۵- شهر زيتون - مکتب
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ندزشتاوباهبکفپ1
امینهذیلوژابا2
گنروااساناوسر3
وکدنفتیمیهفت4
اشنایزشاعمهی5
راغربدتلتاشز6
هننروکفوبملا7
گریومدنهروشان8
وگمزانیرپتام9
گتگابکسابدسا1۰
لکلحاستلامهش11
کلمخمیاسدقمک12
راجنمربمایبنا13
وفرینارابایور14
مهمنتفوکدرسنها15

تخریب ساختمان وچاه کنی   
0891 723 0915 - علیزاده

تخریب و خاک برداری ساختمان
 و خرید ضایعات  

0915۶۶9۴۴28- 09151۶371۶5 برات علیزاده

سمســـاری صــادق
لوازم منزل شما را منصفانه خریداریم.

۰۹۱۵۱۶۴۱۴۶۴ - ۰۹۳۸۰۱۶۰۷۷۹

)سیمان، گچ، پودرسنگ، آهک، آجر تیغه،
 بلوک سقفی، آجر ۵ سانت، انواع آجرنما(

  مصالـح ساختمـانی پارسیان 

بیرجند - تقاطع مفتح و سعیدی    ۰9157238۰۰1 - دباغی ی
زئ

 ج
ی و

کل
ه 

ـ
ـ

رض
ع

نشت یابی با 
دستگاه الکترونیک

نشت یابی تاسیسات آب
 و فاضالب ساختمانی با حداقل 

تخریب و خسارت
۰۹۳۳۵۹۳۱۴۳۱ - ۰۹۱۵۹۲۶۰۱۰۵

امیرآباد- نبش ولی عصر)عج( ۴
09155۶582۶8  - 0915۶۶93515 

نقد و اقساط

فروش و نصب انواع عایق های رطوبتی 
 ایزوگام شرق و دلیجان

مدیریت : حسن آراسته

بلوار فرودگاه سه راه صياد شيرازی
  ۰۹۱5۱۶۴۲۳۷۷  -  مهدی وسيله کار

                 اجاره کامل لوازم قالب بندی و داربست بندی، قالب فلزی،
          جک سقفی،لوله بولت،و.... جهت فونداسیون،

        دیوار برشی،مخازن 

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

۰915   866   8۰۰2 

برگ سبز خودروی سواری پراید هاچ بک تیپ 
۱۱۱ با شماره پالک ایران ۷۷  ۳۴۴ ج ۶۸ به نام 
ناهید جابری زاده به شماره ملی ۱۸۲۷۸۹۱۵۰۵ 
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. دی

قو
مف

برگ سبز و سند خودروی سواری پراید تیپ دی ام 
هاچ بک به شماره پالک ۳۲  ۹۷۲ د ۵۷ به نام 
برات سنجری به شماره ملی ۵۶۳۹۸۸۰۳۷۶ 
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. دی

قو
مف

             حمل بار و اثاثیه منزل
      داخل و خارج شهر
با کادر ماهر و مجرب
      )مسیر سیستان و بلوچستان،
         مشهد، بیرجند و حومه(

به یک نیروی ساده جهت کار 
در کابینت MDF نیازمندیم.

۰۹۱۵۱۶۳۲۶۳۲ یم
ند

ازم
نی

تاالر سـی کـاج

 و 
ت

ری
دی

ا م
ب

د 
دی

ل ج
سن

پر

3۲3۵8۲۲3 - 091۵1634873   غالمرضا  احمدی  
بلوار شهدای عبادی - میدان ابن حسام- تاالر سی کاج

در خدمت همشهریان گرامی می باشد.

خریـد انـواع فلـزات
مستعمل اداری، ساختمانی، کشاورزی 
صنایع و معادن، خانگی به صورت نقدی

آهن، مس، برنج با قیمت عالی
09151۶02835- 0915۶۶55۶01-  ترابی

شیرینی عربی برای تکمیل پرسنل خود استخدام مي کند
۳ نفرفروشنده آقا شیفت صبح
۵ نفر فروشنده آقا شیفت عصر

۳ نفر استادکار ماهر)ترکار و دسرزن(
۲نفر وردست ترکار / ۳نفر استادکار)خشک  کار(

۲ نفر فردار/ ۳ نفر کارگر ساده  یم
ند

زم
نیا

برای اطالعات بیشتر لطفا فقط پیام بدهید ۰۹۳۶۵۴۷۳۷۴۷

خیابان مدرس 
 جنب استانداری
  ۰915163586۰ - کرباسچی
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خطیب جمعه بیرجند: مسیری 
جز مقاومت وجود ندارد

ایرنا - امام جمعه موقت بیرجند گفت: 
مسیری جز مقاومت وجود ندارد و با 
سر  پشت  حرکت  و  شناسی  وظیفه 
رهبری، همه مشکالت رفع می شود.
حجت االسالم سید محمدباقر عبادی 
در  بیرجند  نمازجمعه  خطبه های  در 
مصالی المهدی )عج( افزود: جمهوری 
اسالمی ایران به فضل الهی مقتدرانه از 
همه مشکالت عبور کرده و با تبعیت از 
والیت مسیر آینده کشور روشن است.

وحدت کلمه در برابر آمریکا 
مورد توجه مسئولین قرار گیرد

امام جمعه سربیشه در خطبه های نماز 
جمعه این شهرستان گفت:  دشمن 
شناسی و وحدت کلمه در برابر آمریکا و 
محکوم کردن هرگونه مذاکره با  آمریکا  
باید مورد توجه مسئولین قرار بگیرد و 
باالبردن معنویت و ارتباط با اهل بیت 
و گوش به فرمان ولی بودن و دشمن 
شناسی ، و روشن گری را از راه های 

انتقام از آمریکا بیان داشت.

خطبه های آدینه

 
قهرمانی باستانی کاران استان 

در مسابقات ساحلی

در مسابقات ورزش های زورخانه ای  
ساحلی کشور  باستانی کاران خراسان 
 جنوبی خوش درخشیدند . به گزارش 
سنی  رده  تیمی  بخش  در   ، فارس 
کاران  باستانی  ماراتن  این  جوانان 
 ۵ طال،  مدال   ۱۴ کسب  با  استان 
نقره و ۱۹ نشان برنز و ۱۷۴ امتیاز 
کاوه  ایستادند.  قهرمانی  سکوی  بر 
کرمانی، مهدی کلنگی خواه با کسب 

مدال طال سکونشین شدند.

ورزشی

هشتمین جشنواره شعر فجر خراسان جنوبی برگزار می شود

ایرنا - مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی از انتشار فراخوان هشتمین جشنواره شعر فجر استان خبر داد و گفت: این جشنواره ۱۴ اسفند 
امسال برگزار می شود. نبی زاده با بیان اینکه هر شرکت کننده می تواند حداکثر پنج اثر شعر به دبیرخانه جشنواره ارسال کند گفت: 

شرکت کنندگان آثار خود را تا ۲۴ بهمن ماه ۹۸ به دبیرخانه جشنواره  ارایه دهند.

* اولین دوره تخصصی امر به معروف 
و نهی از منکر در بیرجند برگزار شد.

کارکنان  بصیرت  دوره  اختتامیه   *
شهید  هوایی  پایگاه  خانواده های  و 
این  در  شد.  برگزار  بیرجند  حسینی 
تربیت  روش های  با  نفر   ۳۵۰ دوره 
آسیب های  و  همسرداری  فرزند، 

فضای مجازی آشنا شدند. 
لوازم  تخصصی  نمایشگاه  اولین   *
خانگی و جهیزیه از ۳۳ تولیدکننده در 

طبس برگزار شد.
به  بیرجند  در  سوخت  قاچاقچی   *
هزار   ۴۰۰ و  میلیون   ۱۸۴ پرداخت 

تومان جریمه محکوم شد.
* در بخش تیمی ششمین دوره از 
بانوان  ماراتن  نیمه  دوی  مسابقات 
کشور جام هرمز خراسان جنوبی رتبه 

سوم را کسب کرد.

اخبار کوتاه

برگزاری راهپیمایی حمایت از اقتدار 
نظام جمهوری اسالمی دراستان

و  اقتدار  از  حمایت  راهپیمایی  خبر-  گروه 
و  ایران  اسالمی  جمهوری  نظام  صالبت 
خانواده های  با  وابراز همدردی  اقتدار سپاه 
شهدای سانحه هوایی،   در استان برگزار شد. 
روزگذشته  مردم استان در حمایت از اقتدار 
ایران و  و صالبت نظام جمهوری اسالمی 

به پاس چهل سال رشادت های سپاه که در 
کنار نیرو های دیگر آرامش و امنیت را به مردم 
سرزمینمان  هدیه کردند، بعد از اقامه نماز 
جمعه راهپیمایی کردند. اقشار مختلف مردم 
در این راهپیمایی با سردادن شعارهای مرگ 
بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل و ای رهبر آزاده 
آماده ایم آماده حمایت خود را از اقتدار نظام 
جمهوری اسالمی و انزجار خودرا از آمریکای 
در  راهپیمایی  این  داشتند.  اعالم  جنایتکار 
تقاطع  )عج(،  المهدی  مصالی  از  بیرجند 
بلوار صنعت و معدن، بلوار مصلی به سمت 
میدان آدینه با حضور پرشور مردم و مسئوالن 
و همزمان در سایر نقاط استان  با حضور مردم 

همیشه در صحنه  برگزار شد.

الزام مبادله کنجاله سویا 
در سامانه بازارگاه 

کشاورزی  جهاد  سازمان  رئیس   - جم 
عرضه  اینکه  اعالم  با  جنوبی   خراسان 
از  فقط  سویا  کنجاله  های  محموله   کلیه 
شود،  می  انجام  بازارگاه  سامانه  طریق 
گفت: با هدف تعدیل و جلوگیری از افزایش 
نامتعارف قیمتها و نیز جلوگیری از عرضه 
خارج از شبکه و گرانفروشی ، عرضه کلیه 
محموله  های کنجاله سویا ) اعم از نقدی 
ماه۹۸  دی  یکم  تاریخ  از  نقدی(  غیر  و 
آدرس به  بازارگاه  سامانه  طریق  از   فقط 

sps.bki.ir  انجام می  پذیرد.

بیشترین سوخت قاچاق در خراسان جنوبی از استان های همجوار است
و  هماهنگی  ریزی،  برنامه   کمیسیون  دبیر 
نظارت بر مبارزه با قاچاق کاال و ارز خراسان 
جنوبی گفت: بیشترین قاچاق سوخت و به 
عبارت دیگر قاچاق کالن در این زمینه از حوزه 
استان های همجوار است و سوخت قاچاق تنها 
از محورهای استان عبور می کند. به گزارش 

ایرنا، دبیری روز پنجشنبه در نشست کمیسیون 
برنامه  ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با 
قاچاق کاال و ارز استان که به ریاست معاون 
سیاسی  استاندار برگزار شد گفت: قاچاق سوخت 
خرد هم در استان داریم و توسط برخی سهمیه 
بگیران انجام می شود که ناچیز است. وی گفت: 

وی تصریح کرد: بیشترین قاچاق کاال در استان 
خراسان جنوبی در زمینه سوخت و دام است و از 
ابتدای امسال سه هزار و ۱۴۲ راس دام قاچاق 

نیز در استان کشف شده است. 
معاون شرکت ملی پخش فراورده های نفتی 
منطقه هم در این نشست گفت: سال گذشته 

با توجه به تغییرات نرخ ارز شاهد افزایش چند 
برابری مصرف و برداشت بنزین در استان به 
خصوص شهرستان مرزی نهبندان بودیم اما با 
سهمیه بندی و اصالح قیمت سوخت، مصرف 
بنزین ا مسال در نهبندان به شدت کاهش 
یافت و به مصرف واقعی خود رسید. رحیمی 

قرایی یکی از مشکالت موجود در استان را 
فروش سهمیه سوخت در جایگاه ها عنوان و 
اضافه کرد: فروش سهمیه سوخت بیشتر در 
روزهای پایانی ماه است که تاکنون در این 
فقره  و ۱۰۰  تشکیل  پرونده  پنج  خصوص 

کارت سوخت کشف شده است.

ادامه مشارکت استان در  امداد رسانی به مناطق سیل زده 
گروه خبر- مسئول بسیج سازندگی استان گفت: 
علی رغم آمادگی بیش از ۳۰۰ نفر از جهادگران 
استان برای اعزام اما با توجه به حضور بیش از 
سه هزار و ۵۰۰ نفر از جهادگران در منطقه و 
مشارکت فعال مردم این روستاها ، فعال نیازی 
به اعزام گروه های جهادی نیست. هنری با 
اشاره به وقوع سیل خسارت بار در سیستان و 
بلوچستان اظهار کرد: بنده و تعدادی از پاسداران 
سپاه خراسان جنوبی همراه سردار قاسمی فرمانده 
سپاه انصارالرضا)ع( استان در مناطق سیل زده 
داریم.  حضور  بلوچستان  و  سیستان  استان 

حضور بسیجیان استان در
 امداد رسانی به سیل زدگان

سیل زده  مناطق  از  بازدید  جهت  افزود:  وی 
سیستان و بلوچستان، به همراه سردار سلیمانی 
رئیس  و  مستضعفین  بسیج  سازمان  رئیس 
سازمان بسیج سازندگی کشور از روستاهای 
سیل زده شهرستان چابهار و سرباز بازدید کردیم 
که پس از بررسی میدانی، جلسه جمع بندی 
برگزار و قرارگاه پشتیبانی از سپاه سیستان و 
کرد:  عنوان  هنری  شد.  تشکیل  بلوچستان 
با توجه به آسیب جدی به راه های روستایی 
و پل ها و قطع ارتباط زمینی برخی روستاها 
تعدادی از دستگاه ها و ماشین آالت سنگین نیز 
از استان به منطقه اعزام شده و در اختیار سپاه 

سیستان و بلوچستان قرار خواهد گرفت.

چهارمین محموله امدادی
 هالل احمر استان ارسال شد

گفت:  نیز  احمر  هالل  جمعیت  مدیرعامل 
جنوبی  خراسان  امدادی  محموله  چهارمین 
و  بیرجند  از  مردمی  های  کمک  شامل 
قاین  به سمت سیستان و بلوچستان ارسال 

این  احمر  اعالم جمعیت هالل  بر  بنا  شد. 
میوه  آب  شوینده،  مواد  شامل  محموله  
به  خیرین  توسط  که  بوده  معدنی  آب  و 
سیل زدگان اهدا شده به مناطق سیل زده 
این  ریالی  ارزش  شهریاری  شد.   ارسال 
کاالها را بیش از ۸۵ میلیون تومان دانست 
و اظهار کرد: این کاالها توسط سه دستگاه 
کامیون از قاین و بیرجند بارگیری می شود.

پخت روزانه ۱۰ هزار پرس غذا
عالیات  عتبات  بازسازی  ستاد  مسئول 
خراسان جنوبی گفت: موکب خراسان جنوبی 
روزانه ۱۰ هزار پرس غذا برای سیل زدگان 
سیستان و بلوچستان پخت می کند. جوینده 
نماینده  آیت ا.. عبادی  توصیه  به  بنا  گفت: 

ولی فقیه در خراسان جنوبی، شب گذشته 
جنوبی  خراسان  استان  از  موکب  یک 
جهت  موکب داران  از  نفر   ۳۰ همراه  به 
استان  سیل زده  مناطق  به  خدمات رسانی 
شهرستان  در  و  اعزام  سیستان وبلوچستان 
یک  افزود:  جوینده  شدند.  مستقر  دلگان 
 ۳۰ همراه  به  جنوبی  خراسان  از  موکب 
نفر از موکب داران جهت خدمات رسانی به 

مناطق سیل زده استان سیستان وبلوچستان 
اعزام و در شهرستان دلگان مستقر شدند. 
وی گفت: مردم می توانند کمک های خود 
حبوبات،  گرمایشی،  وسایل  پتو،  شامل  را 
برنج، اقالم خوراکی و موارد دیگر به ستاد 
بازسازی عتبات عالیات در شهرستان ها یا در 

بیرجند به نشانی خیابان طالقانی ۱۵ تحویل 
دهند.جوینده تأکید کرد: به کمک های نقدی 
مردم بیشتر نیاز داریم چراکه اقالم خوراکی 
را در این جا تهیه و پخت می کنیم و سریع تر 
مردم  کرد:  اظهار  وی  می شود.  انجام  کار 
می توانند کمک های نقدی خود را به شماره 
کارت 6۲۷۳۸۱۱۰۹۵66۷۹۷۵ به نام ستاد 

اربعین خراسان جنوبی واریز کنند.

ارسال محموله کمک های
 بهزیستی خراسان جنوبی

بهزیستی  اهدایی  کمکهای  محموله  اولین 
و  سیستان  زدگان  سیل  برای  نیز  استان 
معاون مشارکتهای  ارسال شد.   بلوچستان 
مردمی بهزیستی استان گفت : این کمکها 
شامل مواد غذایی ، موکت ، پتو ، کفش و 
البسه است. رحیمی ارزش این کمکها را ۴۰ 
میلیون تومان اعالم کرد و افزود : بهزیستی 
افراد دارای معلولیت  استان برای کمک به 
زده  سیل  مناطق  زیرپوشش  مددجویان  و 
سیستان و بلوچستان هم اقدام به راه اندازی 

پویش مردمی  کرده است

ارسال ۱۸۰ واحد خونی 
به مناطق سیل زده

۱۸۰ واحد خونی هم  از خراسان جنوبی به 
مناطق سیل زده سیستان و بلوچستان ارسال 
استان همچنین   انتقال خون  مدیرکل  شد. 
سیستان  در  خونی  نیاز  اعالم  به  توجه  با 
و  مردم  از  وقوع سیل،  پی  در  بلوچستان  و 
برای  خواست:  استان  خون  اهداکنندگان 
تأمین نیاز خونی در مناطق سیل زده همکاری 
کنند. محمدرضا عاملی با اشاره به اینکه مردم 
سیل زده سیستان به تمامی گروه های خونی 
نیازمندند، افزود: تنها گروه های خونی مازاد بر 

نیاز استان به این مناطق ارسال می شود.

عکس : اکبری

س
فار

س : 
عک

دی
 آبا

میر
 : ا

س
عک

ظرفیت ذخیره آب خراسان جنوبی به ۸۱ میلیون مترمکعب می رسد
گروه خبر- استاندار گفت: با بهره برداری از 
سد سیاهو، ظرفیت ذخیره سازی آب استان 
به ۸۱ میلیون مترمکعب می رسد. معتمدیان 
روز جمعه در بازدید از پروژه سد سیاهو در 
شهرستان سربیشه افزود: ظرفیت سد سیاهو، 
۱۷ میلیون مترمکعب است. وی با اشاره به 
اینکه سیاهو، دومین سد بزرگ استان است 
گفت: حجم آبی که در این سد ذخیره می شود، 
۵۰۰ هکتار از اراضی این منطقه را سیراب 
خواهد کرد.  استاندار بیان کرد: این سد در 

راستای مهار سیالب ها و روان آب های منطقه 
احداث شده است. وی توسعه بخش کشاورزی 
را از مهمترین پیامدهای وجود این سد برشمرد 
و گفت: این سد در زمینه پرورش ماهی و 
معتمدیان  است.  خوبی  ظرفیت  نیز  آبزیان 
تصریح کرد: در مورد استفاده از آب سد سیاهو 
مطالعاتی  هم  شهرستان  بخش صنعت  در 
در حال انجام است.  وی افزود: دولت برای 
اجرای این پروژه تاکنون 6۰ میلیارد تومان 
هزینه کرده و امیدواریم بتوانیم شاهد افتتاح 

وی  باشیم.  فجر  دهه  در  عظیم  پروژه  این 
گفت: عملیات اجرای پروژه ساخت سد سیاهو 
که سدی خاکی با هسته رسی است، سال ۸۴ 
شروع شد و ان شاء ا.. در دهه فجر امسال به 
بهره برداری می رسد.  استاندار درخصوص جا 
به جایی روستای کندرود که در باالدست سد 
واقع شده است گفت: با پیگیری های حوزه 
عمرانی استانداری و فرماندار شهرستان، مردم 
با جا به جایی روستا موافقت کرده اند.  وی 
اظهار کرد: با اعتبارات و تسهیالت ویژه ای 

که به این بخش اختصاص یافته، مردم به 
زودی در روستای جدید که جانمایی هم شده، 
مستقر خواهند شد.  استاندار همچنین در سفر 
به شهرستان مرزی سربیشه با حضور در جمع 
مردم روستای کندرود با آنان به گفت و گو 
پرداخت و در نمازجمعه سربیشه هم شرکت 
کرد.وی در جمع نمازگزاران گفت: امیدواریم 
با اجرای پروژه های در دست اقدام، شاهد رفع 
محرومیت از این شهرستان و تحول اقتصادی 

در منطقه باشیم.

آدرس: بلوار شهید محالتی - نبش ۲۲ بهمن
3۲۰444۰۰ - 3۲۰44۱۱3 -۰۹۱۵۱۶۰۰۱۵۸ ابوالفضل خزیمه نژاد

madaen restaurant جهت دریافت اطالعات كلمه رستوران مدائن یا
 را به سامانه ۱۰۰۰۸۵۹۰ ارسال كنید. جهت ارتباط بهتر و آسانتر با ما  از طریق

 شماره گیری #  ۳۵۵۵۵*۶۶۵۵* به صورت كامال رایگان اقدام فرمایید

پیـک رایگان مصرف برنج صد در صد ایرانی
با مـا لذت غذاهـای ایـرانی را تجربـه کنید

با مدیریت جدید )ابوالفضل خزیمه نژاد( 
و كادر مجرب و كارآزموده مدیریت با ۱۸ سال سابقه كار 
در بهترین رستوران های سطح شهر بیرجند
 * برگزاری كلیه مجالس با ظرفیت سالن ۴۵۰ نفر
 و امکان سرویس دهی در هر مکان كه شما صالح بدانید.

 آماده عقد قرارداد با كلیه 
ارگان ها،  ادارات و شركت ها

شعبـه ۱:حد فاصـل معلـم ۲۱ و ۲3    شعبـه ۲ : نبش معلم ۵4 - روبروی پارک آزادگان 
7۵۰۰۰آجیل شور )تمام مغز( ۳2۰۰۰زعفران با ریشه 

7۵۰۰۰آجیل زمستونی )شیرین( ۳۹۰۰۰زعفران سر قلم
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 امام صادق علیه  السالم فرمودند :

النَّظَرةُ َسهٌم مِن ِسهاِم  إبلیَس َمسمومٌ، َمن تََرَکها للّ ِ َعزَّوجلَّ ال لَغیِرهِ أعَقبَهُ ا... إیمانا یَِجُد َطعَمُه
نگاه کردن، تیری از تیرهای زهرآلود ابلیس است. هر که برای خداوند عز و جل و نه برای غیر او، 

چشم خود را فرو بندد خداوند در پی آن ایمانی به او ارزانی دارد که مزه  اش را بچشد.
)کتاب من ال یحضره الفقیه : ج4 ، ص18 ، ح4۹6۹(

 همزمان با حضور قائم مقام وزیر علوم در دانشگاه بیرجند برگزار شد ؛
نشست هم اندیشی مسئوالن آموزش عالی خراسان جنوبی

مهدی آبادی - نشست هم اندیشی مسئوالن 
حضور  با  جنوبی  خراسان  عالی  آموزش 
قائم مقام وزیر علوم،  باقری  دکتر عبدالرضا 
دانشگاه های  رؤسای  فناوری،  و  تحقیقات 
دانشگاه  شورای  اعضای  جنوبی،  خراسان 
جمعی  و  دانشگاه  اسبق  رؤسای  بیرجند، 
چهارشنبه  شامگاه  مسئوالن  و  مدیران  از 
برگزار شد.  بشارت  در سالن  ۲۵ دی ۱۳۹۸ 
قائم مقام وزیر علوم،  باقری  دکتر عبدالرضا 
نظرات  استماع  از  پس  فناوری  و  تحقیقات 
هم اندیشی  نشست  در  حضار  پیشنهادات  و 
جنوبی  خراسان  عالی  آموزش  مسئوالن 
گفت: متولیان وزارت در دهه ۷۰ آرزو داشتند 
آموزش عالی به جایگاه واقعی خود در منطقه 
 برسد و امروز این مهم تحقق پیدا کرده است.
با  همراه  پیشرفتی  هر  افزود:  باقری  دکتر 
آسیب هایی است و بزرگنمایی کاستی ها نباید 
منجر به زیر سوال رفتن زحمات تالشگران 
داد:  ادامه  وی  شود.  عالی  آموزش  عرصه 
از  گیری  تصمیم  جای  به  گذاری  سیاست 
حیطه  و  است  وزارتخانه  این  های  برنامه 
اختیارات دانشگاه ها از وزارتخانه به دانشگاه 
باید منتقل شود. وی با بیان اینکه دانشگاه باید 
ریل گذاری کند، عنوان کرد:  توسعه  دانشگاه 
در محیط علمی و آکادمیک اتفاق می افتد و 
دانشگاه نباید محیط پر آشوب سیاسی و محل 
نزاع باشد. قائم مقام وزارت علوم خاطرنشان 
کرد: سیاست مسئوالن این وزارتخانه پرهیز از 
تنش و پیگیری توسعه علمی کشور در فضای 
آرام دانشگاه های بوده است. باقری با اشاره 
به پرهیز از شتابزدگی در صدور بخشنامه ها، 

تصریح کرد: تمام بخشنامه ها از ادبیات فاخر 
برخوردار است. وی به ظرفیت های آموزش 
عالی کشور اشاره کرد و گفت: دانشگاه های 
بزرگ کشور پروژه های مهمی را در حوزه های 

دریایی  و  دفاعی  صنعتی،  جمله  از  مختلف 
راهبری می کنند، اما هر پیشرفتی  آسیب هایی 
نیز دارد که بزرگنمایی کاستی ها نباید منجر 
به زیر سوال رفتن زحمات تالشگران عرصه 
به  علوم  وزیر  مقام  قائم  عالی شود.  آموزش 
سیاست های این وزارتخانه پرداخت و گفت: 
بحث جلوگیری از رشد موسسات آموزش عالی 
به معنای آن نیست که هیچ جا مجوز صادر 
نشود، بلکه صدور مجوز با رعایت استانداردها 
علمی  وضعیت  به  شاره  با  وی  است.  بوده 
مطرحی  مقاالت    : کرد  عنوان  ها  دانشگاه 
المللی چاپ شده  بین  در کشور در مجالت 
که بیانگر کیفیت باالی آنهاست. دکتر باقری 
به تغییر جهت در دانشگاه های مهم کشور 
اشاره و تصریح کرد: اکنون در کنار دانشگاه 
صنعتی شریف ۵۰۰ شرکت دانش بنیان وجود 
دارد که ۳۲۰۰ نفر از فارغ التحصیالن در این 
شرکت ها مشغول به کار هستند. وی با بیان 

اینکه آیین نامه ارتقای اعضای هیئت علمی 
باید تداوم داشته باشد، خاطرنشان کرد: با تغییر 
کوتاه مدت فضای روانی اعضای هیئت علمی 
هر روز به هم می ریزد، اما باید اشکاالت و 
نواقص آن را جمع آوری و اصالح کنیم. قائم 
مقام وزیر علوم گفت: آیین نامه فعلی بسیاری 
از اشکاالت را برطرف کرده، اما ممکن است 
 ایده آل همه  اعضای علمی دانشگاه ها نباشد.  

حضور 700 عضو هیئت علمی
 در دانشگاه بیرجند

باقری به ماده ۵ این آیین نامه اشاره کرد و 
 افزود: در این ماده ارتقای اختیارات به دانشگاه

ها داده شده تا متناسب با ماموریت های خود 
از این اختیار استفاده کنند. قائم مقام وزارت 
علوم به تفاوت حقوق اعضای هیئت علمی 
دانشگاه ها عنوان کرد: فارغ التحصیالن سایر 
دانشگاه ها نیز باید بتوانند پس از طی دوره 
آموزشی 6 ماه تا یک سال و کسب مهارت 
شوند.  وارد  دانشگاه  این  به  تدریس  های 
هیئت  عضو   ۷۰۰ وجود  گفت:  باقری  دکتر 
است،  نظیر  بی  جنوبی  خراسان  در  علمی 
را  بهره  آن حداکثر  از ظرفیت های  باید  اما 
ببریم.  وی ادامه داد: دانشگاه بیرجند می تواند 
زبان  آموزش  برای  دارد  که  ظرفیت هایی  با 
وسیله  به  همسایه  کشورهای  به  فارسی 
قائم  ارائه دهد.  را  تربیت دانشجو طرح هایی 
دومین  را  بیرجند  دانشگاه  علوم،  وزیر  مقام 
راه اندازی  به  اقدام  که  نامید  کشور  دانشگاه 
موزه و مرکز مفاخر نموده است و این اقدام 
همدلی  و  وفاق  در جهت  مؤثری  حرکت  را 
دانست. چراها  از  بسیاری  به  پاسخگویی   و 

عنوان  به  بیرجند  دانشگاه  از  باقری  دکتر 
کشور  شرق  منطقه  در  پرافتخار  دانشگاهی 
افزود: نقش اعضای هیئت علمی  و  برد  نام 
روحیه  تزریق  معلم  عنوان  به  اول  وهله  در 
بوم  و  مرز  این  فرزندان  میان  در  امیدواری 
است. در پایان این نشست قائم مقام وزیر علوم 
با تأکید بر هم افزایی دانشگاه ها، استفاده تجربه 
 را در توسعه ظرفیت ها کمک کننده دانست.

آموزش مناسب دانشجویان و جلوگیری 
آموزش مقوله  رفتن  حاشیه  به   از 

در این نشست شماری از مسئوالن آموزش عالی 
استان نیز به بیان نقطه نظرات خود پرداختند. 
فارسی  ادبیات  استاد  بهنام فر  محمد  دکتر 
دانشجویان  مناسب  آموزش  بیرجند  دانشگاه 
و جلوگیری از به حاشیه رفتن مقوله آموزش 
را از موضوعات مهم برشمرد. وی همچنین 
نیاز به ایجاد تغییر و تدوین آئین نامه ارتقای 
مجزا برای رشته ها و دانشکده ها و ضرورت 
کرد. اشاره  فارسی”  علم”زبان  زبان   تقویت 

همکاری های  گروه  رئیس  نویدی نیا  دکتر 
علمی بین الملی دانشگاه به ذکر سیاست های 
خارجی  دانشجویان  جذب  در  علوم  وزارت 
برای  باید  دانشگاه ها  کرد:  بیان  و  پرداخت 
جذب دانشجویان خارجی تمامی استاندردهای 
الزم را براساس تعریف وزارت رعایت نمایند. 
در  خارجی  دانشجویان  به جذب  وی سپس 
صورت  اقدامات  و  پرداخت  بیرجند  دانشگاه 

پذیرفته در این بخش را برشمرد.
دکتر موسوی رئیس پردیس علوم نیز دغدغه 
کمبود دانشجو در رشته های علوم پایه، خروج 
به  دولتی  دانشگاه های  سبد  از  دانشجویان 

واسطه حضور دانشگاه ها و مؤسسات آموزش 
در  متغییر  سیاست های  و  غیرانتفاعی  عالی 

مبحث تکمیل ظرفیت را مطرح کرد. 
برنامه ریزی سیاست های جذب

 و پذیرش دانشجویان
نیز  کشاورزی  دانشکده  رئیس  سیاری  دکتر 
سیاست های  علوم  وزارت  است  الزم  گفت: 
براساس  را  دانشجویان  پذیرش  و  جذب 
مناطق مختلف برنامه ریزی نماید، همچنین 
تسهیالتی برای انتقال اعضای هیئت علمی 

در نظر گرفته شود.
اعزام  و  پژوهشی  گرنت  صنعت،  با  ارتباط 
 اساتید به خارج کشور و امتیازهای پژوهشی ،
بخشی از سخنان دکتر شهیدی عضو هیئت 
علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند بود.
دکتر خلیلی رئیس سابق دانشگاه ضمن بیان 
حادثه سقوط هواپیمای اکراینی و وجود رابطه 
و تعلق شهدای این حادثه با جامعه دانشگاهی 
عنوان کرد: اعضای هیأت علمی الزم است 
فرهنگی  مسائل  در  گذشته  از  بیشتر  بسیار 

پیش قدم شوند. 
 نگاه ریشه ای بر توسعه مسائل انسانی
دکتر میری عضو هیئت علمی دانشکده علوم 
و رئیس اسبق دانشگاه به لزوم نگاه ریشه ای 
اضافه  و  پرداخت  انسانی  مسائل  توسعه  بر 
کرد: در دانشگاه های برخوردار 4 نوع دانشجو 
پذیرش می شوند در صورتی که دانشگاه های 
غیرانتفاعی بسیار سهل تر دانشجو می پذیرند 
 که این موضوع به نفع جامعه دانشگاهی نیست.
دکتر رئیس السادات استاد زمین شناسی دانشگاه 
و  پژوهشی  گرنت های  مبالغ  به  هم  بیرجند 

بودجه رفاهی وزارت علوم و لزوم حفظ حرمت 
 دانشگاه و اعضای هیئت علمی اشاره نمود.
توانمندی  کشور  شرق  علمی  قطب 
و لیاقت پاسخگویی به همه نیازهای 

آموزشی را دارد
آقاابراهیمی  دکتر محمدرضا  این نشست  در 
اسبق  رئیس  و  مهندسی  دانشکده  استاد 
کانون  مورد  در  نکاتی  بیان  ضمن  دانشگاه 
گفت:  دانشگاه  علمی  هیئت  اعضای  صنفی 
آئین نامه ارتقا در دهه اخیر در مسیر مناسبی 
رئیس  مهدیزاده  دکتر  است.  ننموده  حرکت 
در  نیز  جنوبی  خراسان  فرهنگیان  دانشگاه 
بخشی از سخنانش به بررسی نظام آموزش 
 ۸۰ به  یک  نسبت  و  آن  مشکالت  و  عالی 
دانشگاه  این  علمی  هیئت  اعضای  تعداد 
ادبیات  گروه  استاد  رحیمی  دکتر  پرداخت. 
دانشگاه بیرجند عنوان کرد: دانشگاه بیرجند 
به عنوان قطب علمی شرق کشور توانمندی 
و لیاقت پاسخگویی به همه نیازهای آموزشی 
و  کشور  شرق  در  تحصیل  متقاضیان  و 
کشورهای همسایه را دارد.دکتر ناصری رئیس 
پارک علم و فناوری نیز به نقش کارگروه های 

تخصصی در وزارت علوم پرداخت. 
پردیس  رئیس  ذوالفقاری  دکتر  سپس 
در  عدالت  برقراری  لزوم  به  هم  مهندسی 
عاطفه  سیده  دکتر  و  کالن  سیاست های 
حسینی مدیر تحصیالت تکمیلی و مسئول 
به  دانشگاه  مفاخر  مرکز  و  موزه  راه اندازی 
وزارت،  چارت  در  علم  موزه های  جایگاه 
و  آموزی  مهارت  نخبگان،   مهاجرت 
 اختصاص بودجه جهت خرید تجهیزات پرداختند.

رئیس جمهور: دولت مظلوم است 

برخی  اینکه  بیان  با  جمهور  رئیس  روحانی 
دستگاه های تبلیغاتی دل شان نمی خواهد کار 
خوب این دولت را تبیین کنند، گفت: کارهای 
بزرگ را نمی گویند اگر دولت کسی دیگر بود 
4۰ روز جشن می گرفتند که ببینید چطور آمریکا 
مفتضح شد. این دولت مظلوم است، چاره نیست.

وزیر دفاع: آماده پاسخ مقتدرانه
 به هر ماجراجویی هستیم 

امیر حاتمی از اشتباه محاسباتی رئیس جمهور 
گفت  سخن  سلیمانی  سردار  ترور  در  آمریکا 
پایان  نقطه  افزود: شهادت سپهبد سلیمانی  و 
خون  شدن  جاری  موجب  و  نیست  مقاومت 
تازه در کالبد محور مقاومت می شود. نیروهای 
مسلح جمهوری اسالمی ایران آماده پاسخگویی 

مقتدرانه به هر ماجرایی هستند.

جهانگیری : شفاف با مردم
 حرف زدن مشکالت را حل می کند  

جهانگیری با بیان اینکه برای جبران خطاهای 
مدیریتی باید مسئولیت پذیر باشیم ، گفت: قبول 
کنیم که در این شرایط پیچیده فقط می شود با 
مسئولیت پذیری و شفاف با مردم صحبت کردن 

بخش زیادی از مشکالت را حل کنیم.

ظریف : سه کشور اروپایی
 باقی مانده برجام را فروختند 

باج  علیه  توئیتی  در  خارجه  امور  وزیر  ظریف 
شما  نوشت:  آمریکایی ها  و  ها  اروپایی  دادن 
هیچ موقعیت برتر اخالقی و حقوقی ندارید! سه 
کشور اروپایی باقی مانده برجام را فروختند تا از 

تعرفه های جدید ترامپ رهایی پیدا کنند.

آیا حقوق نمایندگان رد صالحیت شده 
در ۴ ماه آینده حالل است؟ 

عبدالرضا هاشم زایی عضو فراکسیون امید مجلس 
با اشاره به رد صالحیت ۹۰ نماینده مجلس شورای 
اسالمی از سوی هیئت نظارت بر انتخابات گفت: 
ما باید از مراجع تقلید سوال کنیم آیا حقوقی که 
نمایندگان مجلس شورای اسالمی از این به بعد 

می گیرند حالل است یا خیر؟

پیش از سقوط هواپیما جنگنده های 
F35 نزدیک مرزهای ایران بودند 

سرگئی الوروف وزیر امور خارجه روسیه ضمن 
هشدار درباره تالش اروپا برای مقصر جلوه دادن 
ایران در شرایط فعلی گفت: پیش از بروز حادثه 
جنگنده   6 حداقل  اوکراینی،  هواپیمای  برای 
آمریکایی در مجاورت مرزهای ایران در پرواز بودند.

مکانیسم ماشه بی خاصیت شد؛ ترامپ 
باقیمانده اقتصاد را هم تحریم کرد 

با  آمریکا  رئیس جمهور  ترامپ  دونالد  فارس- 
صدور دستور اجرایی جدید، زیرساخت حقوقی 
تحریم باقیمانده اقتصاد ایران را فراهم کرد. این 
دستور اجرایی بدین معناست که تمامی اقتصاد 
ایران شامل تحریم است و هرکس هر نوع فعالیتی 
به هر نحوی در اقتصاد ایران داشته باشد باید به 
طور کامل خود را از نظام مالی آمریکا، سفر به 
آمریکا و نظام پرداخت دالر جدا کند. به همین 
دلیل ترامپ با این تحریم ها حتی اثر روانی به کار 
افتادن مکانیسم ماشه و بازگشت قطعنامه تحریمی 

شورای امنیت را نیز بی خاصیت کرده است.

استیضاح ترامپ در سنای 
آمریکا رای می آورد؟ 

یک کارشناس مسائل آمریکا گفت: با توجه به 
اکثریتی که دموکرات ها در مجلس نمایندگان 
داشتند، استیضاح ترامپ رای آورد، اما با توجه 
به اینکه اکثریت سنا در دست جمهوری خواهان 
 6۷ مثبت  رای  به  نیاز  استیضاح  تائید  است، 
سناتور دارد، بر این اساس باید حداقل ۲۰ سناتور 

جمهوری خواه به استیضاح ترامپ رای بدهند.

تجربه نشان داده رایزنی
 با شورای نگهبان تاثیری ندارد 

حزب  مرکزی  شورای  عضو  طاهرنژاد  یدا... 
کارگزاران گفت: تجربه انتخابات های گذشته به 
ما نشان می دهد که رایزنی ها با شورای نگهبان 
چندان هم کارساز نبوده و بسیار بعید می دانم 

تغییرات جدی و اساسی صورت گیرد.

رهبری نشان داد آمریکا 
جرات غلط اضافه ندارد

یک فعال اصولگرا گفت : آمریکا تهدید کرد اگر 
بعد شهادت حاج قاسم ایران پاسخ دهد این بار 
رهبری ترور می شود! ایران عین االسد را درهم 
کوبید، در اقدامی بی سابقه صداوسیما سخنان 
رهبرانقالب از بیت را زنده پخش کرد و بعد ۸ 
سال ایشان به نمازجمعه آمد. این یعنی رهبر ایران 
جلوی چشم دنیاست اما جرات غلط اضافه ندارید!

چرا روحانی زودتر بلند شد؟

ویدئویی کوتاه از حسن روحانی، در نماز جمعه این 
هفته توجه کاربران فضای مجازی را به خود جلب 
کرده است. در این ویدئو رئیس جمهور بالفاصله 
پس از اقامه نماز صف اول نمازگزاران را ترک 
می کند. این موضوع گمانه زنی های مختلفی در 
پی داشته است. برخی نیز دلیل این اتفاق را مداحی 

تند نریمانی در مصلی می دانند. 

با حضور وزیر علوم در دانشگاه صنعتی بیرجند صورت گرفت:

افتتاح زمین چمن مصنوعی وکلنگ زنی خوابگاه ملکی خواهران
نسرین کاری - قائم مقام وزیر علوم، تحقیقات و فناوری 
در دومین روز سفر به خراسان جنوبی از طرح های عمرانی 
دانشگاه صنعتی بیرجند بازدید و زمین چمن مصنوعی این 
دانشگاه را افتتاح کرد.  عبدالرضا باقری در بدو ورود به 
دانشگاه صنعتی بیرجند با حضور در یادمان شهدای گمنام، 
به مقام شامخ شهیدان ادای احترام کرد و از پروژه های 
این دانشگاه بازدید نمود. رئیس دانشگاه صنعتی بیرجند  
مسطح  و  خاک برداری  به  اشاره  مراسم ضمن  این  در 
شد:   یادآور  الزم،  زیرسازی های  اجرای  و  زمین  کردن 
دیوار و فنس کشی، خرید چمن مصنوعی، ایجاد سکوهای 
تماشاگران و بازیکنان، نصب روشنایی و چمن از دیگر 
فعالیت های انجام شده است. دکتر سید حجت هاشمی  
با بیان اینکه آغاز پروژه مرداد امسال بوده است، ادامه داد: 
عملیات اجرایی در زمینی به مساحت هزار و ۵۰۰ مترمربع 

انجام شده است.
پیش بینی سوله چند منظوره

با اعتبار 25 میلیارد ریالی 
وی با بیان اینکه  همچنین سوله چند منظوره مدیریت 
بحران دانشگاه در زمینی به مساحت هزار و 4۰۰ مترمربع 
طراحی شده است، افزود: هزار و ۲۰۰ مترمربع سوله و 

مابقی فضای اداری است. رئیس دانشگاه صنعتی بیرجند 
گفت: اعتبار پیش بینی شده برای این پروژه ۲۵ میلیارد 
 ریال است که تا ۲ سال آینده به بهره برداری می رسد.
وی افزود: عملیات دیوار محوطه خوابگاه های برادران 
نیز به طول 4۰۰ متر با هزینه چهار میلیارد ریاآلغاز 

شده و تا پایان امسال به بهره برداری می رسد
رئیس دانشگاه صنعتی هدف از اجرای این عملیات  را 
احداث دیوار در اطراف خوابگاه های ۱، ۲ و ۳ برادران، 
محوطه  جداسازی  و  دانشجویان  امنیت  افزایش 

خوابگاه ها از سایر بخش های دانشگاه عنوان کرد.

کلنگ زنی خوابگاه ملکی خواهران
 در دانشگاه صنعتی بیرجند

طرح های  از  علوم  وزیر  مقام  قائم  بازدید  با  همزمان 
عمرانی دانشگاه صنعتی بیرجند، کلنگ  احداث خوابگاه 
تجارت  بانک  شعب  مدیر  حضور  با  خواهران  ملکی 

استان و جمعی از روسای دانشگاه های خراسان جنوبی 
نیز به زمین زده شد. هاشمی یادآور شد: این خوابگاه با 
سرمایه گذاری بخش خصوصی و مشارکت بانک تجارت 
در زمینی به مساحت ۲۵۰۰ مترمربع با پیش بینی ظرفیت 
ریال  میلیارد  بر ۷۰  بالغ  برآورد هزینه  و  دانشجو   ۲۵۰
احداث خواهد شد.  هاشمی افتتاح مجموعه های ورزشی 
و  دانشجویی  محیط های  در  نشاط  ایجاد  جهت  به  را 
 کاهش آسیب های اجتماعی بسیار حائز اهمیت دانست.
وی با بیان اینکه  پروژه خوابگاه به صورت طرح ساخت، 
بهره برداری و واگذاری )BLT( با سرمایه گذاری تعاونی 
خوابگاه غیردولتی فتح گستر شرق و با مشارکت بانک 
تجارت انجام خواهد شد، تاکید کرد:  با تکمیل آن بخش 
خانم  دانشجویان  اسکان  دانشگاه جهت  نیاز  از  زیادی 
مرتفع خواهد شد. این پروژه نیز از دی  ماه جاری آغاز شده 
و در اسفند ماه سال جاری به اتمام خواهد رسید شایان 
عالوه  دانشگاه،  چمن  زمین  افتتاح  آیین  در  ذکراست، 
بر قائم مقام وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، مسئوالن 
و  علم   پارک  استان، مسئوالن  دانشگاه های  مدیران  و 
فناوری خراسان جنوبی، مسئوالن بانک تجارت و جمعی 

دیگر از مسئوالن استانی شرکت داشتند.
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