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رژیم صهیونیستی خفه شد و از 
آن روز هیچ غلطي نکرد 
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پایبندی به برجام با این شرایط 
عقالنی  و  شرعی نیست
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لجن پراکنان در مسئله موشکی 
خائن به مردم هستند
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لزوم  سازماندهی  دوباره 

کارگروه های تخصصی  استان 

همچون  تخصصی  های  کارگروه   
کارگروه بهبود فضای کسب و کار و 
و  مدیران  حضور  با  اشتغال  کارگروه 
بخش  فعاالن  و  دولتی  کارشناسان 
خصوصی برگزار می شود و در مورد 
معضالت و مسائل استان که به عنوان 
تصمیم  اشتغال  و  کارآفرینی  موانع 
گیری می کنند. به عنوان یک تحلیل 
گر سیستم، انتقاداتی را به سازماندهی 
کارگروه ها و ترکیب افراد شرکت کننده 
در آنها و  نوع برگزاری جلسات دارم. 
جلساتی که معموال به کلی گویی می 

گذرد و ...) ادامه در صفحه ۲ (

سرمقاله
*اسماعیل هداوندی

روزنامه صبح استان  *  سال بیستم   *  شماره: 4085

8 گزارش اقدامات شاخص اداره کل حفاظت محیط زیست استان 4 »سامینو« نرم افزار سفارش همه ی مایحتاج شما 7توزیع واکسن مننژیت برای حجاج، از هفته ی آینده

قدرداني نماينده ولي فقيه در استان 
از حضور اقشار مختلف مردم 
در راهپيمايي روز جهاني قدس

متن پیام حجت االسالم عبادي بدین شرح مي باشد:

بسم ا... الرحمن الرحیم
درود خدا بر گام های استوار شما مردم مومن، انقالبی 
و همیشه در صحنه و حمد و سپاس خداوند متعال را 
که بار دیگر توفیق شرکت در راهپیمایی روز جهانی 
قدس را به امت شریف ایران اسالمی و به ویژه مردم 
روزه دار استان والیتمدار و ایمانی خراسان جنوبی 
عطا فرمود که با وحدت، بصیرت و همدلی حمایت 
قاطع خود را از مردم مظلوم فلسطین اعالم کردند. 
فریادهای رسای مرگ بر اسرائیل و مرگ بر آمریکا 
توسط اقشار مختلف مردم و به خصوص نسل جدید 
انقالب اسالمی نشان دهنده شور و شعور آنان در 
مبارزه با استکبار و صهیونیست وحشی و حمایت از 

مستضعفین عالم است. 
اینجانب از این همه شور و نشاط و بالندگی یکایک 
مردان و زنان، روحانیت معزز، خانواده هاي معظم 
اساتید، دانش آموزان، دانشجویان  شهدا و جانبازان، 
و مسئولین عزیزی که در تمامی شهرستان ها و 
مناطق مختلف روستایی این استان حضوری گسترده 
و دشمن شکن را در راهپیمایی روز جهانی قدس رقم 
زدند، قدردانی می کنم. »ثبتکم ا... بالقول الثابت فی 

الحیاه دنیا و فی االخره«

گی
 گر

س :
عک

 طنین فریاد حمایت  از قدس در خراسان جنوبی /3

شب زنده داری مردم در سومین شب قدر/7استان سوگوار  پیر جماران/3 دنیا متوجه اماکن گردشگری طبس شده است/7

به اطالع می رساند 

یک واحد تولیدی در شهرک صنعتی بیرجند در نظر دارد: 

به منظور تکمیل کادر پرسنلی خود یک نفر

 با مدرک تحصیلی کارشناسی و باالتر در رشته

 مهندسی مکانیک جذب نماید. 

متقاضیان محترم رزومه و سوابق کاری خود را به نشانی 

اینترنتی  tech.dep.90 @gmail.com  ارسال نمایند.

پدر جـان 
 نامت را به کتیبه ای از جنس عاطفه حک خواهم کرد

تا گواهی بر معصومیت تو باشد، عکست را در گلدانی از جنس عشق 
خواهم گذارد تا به بام باغ ملکوت غنچه دهد

یازدهمیـن بهـار  از فراق بهاری ترین همسر و پدری مهربان شادروان 

حاج سید  حسین آذرکار 
گذشت. یاد و نامش گرامی باد

همسر و فرزندان

انواع قابل قبول تضمین شرکت در مناقصهمبلغ تضمین شرکت در مناقصهنوبت برگزاریموضوع

1- ضمانت نامه بانکی در وجه شهرداری بیرجند با اعتبار سه ماهه و قابل تمدید برای سه ماه دیگر در فرم های قابل قبول 3/040/000/000 ریالاولمنطقه یک
۲- چک تضمینی بانکی معتبر 

3- وجه نقد واریز به حساب 100۶10 نزد بانک شهرشعبه مدرس به نام شهرداری بیرجند 
4/000/000/000 ریالاولمنطقه دو

 

 دستگاه مناقصه گذار: شهرداری بیرجند * موضوع مناقصه : انجام امور خدماتی )شامل رفت و روب، جمع آوری زباله ها و نخاله ها و غیره( منطقه یک شهرداری بیرجند، دو ساله و به صورت جداگانه بر 
اساس شرایط و شرح خدمات مندرج در اسناد مناقصه به صورت حجمی  2- انجام امور خدماتی )شامل رفت و روب، جمع آوری زباله ها و نخاله ها و غیره( منطقه دو شهرداری بیرجند، دو ساله و به صورت 

جداگانه و بر اساس شرایط و شرح خدمات مندرج در اسناد مناقصه به صورت حجمی  * شرایط مناقصه: کلیه متقاضیان حقوقی که پروانه رتبه بندی و تایید صالحیت دارای اعتبار از اداره تعاون ، کار و رفاه و اجتماعی مرتبط 
با موضوع مناقصه را دارا می باشند، می توانند در مناقصه مذکور شرکت نمایند  * محل دریافت اسناد: متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد به آدرس اینترنتی www.ets.birjand.ir مراجعه نمایند  * مهلت و محل 
تحویل اسناد: متقاضیان می بایست کلیه اسناد را تا پایان وقت اداری )ساعت 14/30( مورخ 97/4/3  در پاکت الک و مهر شده به آدرس خراسان جنوبی ، بیرجند، میدان ابوذر، شهرداری مرکزی ، اداره حراست تحویل نمایند 

* تضمین شرکت در مناقصه :

جلسه کمیسیون مناقصه ساعت 10/30 مورخ 97/4/4  در سالن جلسات شهرداری بیرجند به آدرس بیرجند - میدان ابوذر برگزار می گردد. پرداخت کلیه هزینه های نشر آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد. پرداخت کلیه کسورات قانونی به 
عهده برنده مناقصه خواهد بود. شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار می باشد. سایر جزئیات و شرایط در اسناد مناقصه درج گردیده است. درصورت نیاز به کسب اطالعات بیشتر با شماره 3-0۵۶32222200 تماس حاصل فرمایید.

محمد علی جاوید - شهردار بیرجند

آگهــی مناقصــه عمــومی

عرضه مستقیم کولر آبی 

100 درصد گالوانیزه با کلید محافظ جان
مجهز به موتور هوشمند دوخازنه

بین مدرس 27و 29 - 32420499

اطالعیه : آگهـی فراخـوان منـاقصه عمـومی
شرح در صفحه 7

سازمان صنعت ، معدن وتجارت خراسان جنوبي در نظر دارد: تعداد 3 دستگاه خودروي قابل شماره گذاری خود را از طریق مزایده به شماره فراخوان 1009701۵8000001 از طریق سامانه تدارکات به آدرس
 www.setadiran.ir به فروش برساند.لذا از عموم خریداران محترم دعوت می شود جهت بازدید از تاریخ 97/03/17 لغایت 97/03/28 ازساعت 8 الي 13به ساختمان شهدای عبادی سازمان صنعت ، معدن وتجارت

 خراسان جنوبي  واقع دربلوار شهدای عبادی-  امور نقلیه مراجعه نمایند. تاریخ دریافت اسناد مزایده : از 97/03/17 لغایت 97/03/28  نشاني محل دریافت اسناد مزایده: ورود به سایت www.setadiran.ir و دریافت 
اسناد از قسمت مزایده )موضوع فراخوان مزایده شماره 1009701۵8000001 توجه : مزایده گر در خصوص 
ارسال پاکت های پیشنهادی به صورت حضوری هیچ گونه مسئولیتی نخواهد داشت. پیشنهاد دهنده می بایست 
اصل فیش واریزی را تاپایان وقت اداری مورخ 97/03/28 به دبیرخانه سازمان صنعت ، معدن و تجارت خراسان 

جنوبی ارائه نمایند. مهلت ارائه پیشنهاد درسایت فوق : تا ساعت 14/30 روز دوشنبه 97/03/28   
محل و زمان گشایش پیشنهادها : دفتر ریاست سازمان - ساعت 9 صبح روز چهارشنبه مورخ 97/03/30   
تذکر: آدرس دفتر خدمات سامانه تدارکات الکترونیکی دولت جهت ثبت نام مزایده گران : بیرجند- خیابان شهید 

مطهری - سازمان صنعت، معدن وتجارت - طبقه همکف   اتاق 111 تلفن:0۵۶32221220 

  روابط عمومی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی

آگهــي  مــزایــده خـــودرو              

نوع تضمینمبلغ تضمین )ریال(نام کاالردیف

نقره ایرنگ1383مدلپژو پارس 1

10 درصد
 قیمت پیشنهادی

فیش واریزی سفیدرنگ1384مدلپراید ۲

سفیدرنگ1383مدلوانت دوکابین3

شناسه: 184043
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آمریکا نباید ایران را وادار به خروج از برجام کند

امانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانسه بار دیگر بر لزوم حفظ توافق هسته ای با ایران تأکید کرد. او که برای شرکت در نشست سران گروه ۷ 
به اتاوا سفر کرده، در یک نشست خبری مشترک با جاستین ترودو نخست وزیر کانادا، گفت آمریکا نباید با اعمال فشار ایران را وادار کند که 
از توافق هسته ای خارج شود. در مسئله هسته ای، باید برای متقاعد کردن آمریکا تالش کرد.

لزوم سازماندهی 
دوباره کارگروه های 
تخصصی استان    
* اسماعیل هداوندی

)ادامه سر مقاله از صفحه اول( ... جلساتی که معموال به کلی 

گویی می گذرد و از تعداد زیادی از کارشناسان دولتی 
و خصوصی که در جلسه حضور دارند معموال  اندکی 
فرصت صحبت کردن را پیدا می کنند، صحبت ها 
چندان کارشناسی نیست و حتی  پیش می آید که 
کارشناسان حاضراز تغییرات فرایندهای قانونی حوزه 
کاری خود و داده های آنها اطالعات کافی و به روز 
ندارند، بخش خصوصی که در این جلسات شرکت می 
کند بسیار منفعل است و بخش دولتی که باید پاسخگو 
باشد معموال متکلم وحده است و سوال می پرسد، و 
کار کارشناسی و تصمیم گیری علمی حلقه مفقوده 
در این کارگروه هاست. برداشت من این است  ان 
چه که در شرکت ها و ادارات در جریان است  با 
آنچه در کارگروه ها در جریان است و بحث می 
فرایندهای  به عنوان مثال    شود متفاوت است. 
بسیار پیچیده و نامشخص صدور پروانه بهداشتی 
و سیب سالمت که بایستی توسط سازمان غذا و 
دارو در دانشگاه علوم پزشکی انجام شود به عنوان 
یکی از معضالت مهم مطرح می شود که موجبات 
یاس و دلسردی کارآفرین در استان را فراهم می 
آورد.  اماآنچه جای تعجب دارد عدم حضور نماینده 
دانشگاه علوم پزشکی برای پاسخگویی به موارد 
فوق در کارگروه بهبود فضای کسب و کار  است، 
نهادهایی چون قوه قضاییه و نیروهای انتظامی نیز 
در  که  در صورتی  ندارند  کارگروه حضور  این  در 
بسیاری از فرایندهای صدور مجوز بایستی جواب 
در  ها  کارگروه  متاسفانه  بدهند؟  را  ها  استعالم 
اشکال مختلف آن -گروه های مطالعه، شوراها، 
گروه های کاری و هیات ها- تعداد بسیاری از آدم 
ها را به فعالیت هایی مشغول می کنند که به ندرت 
موضوعیت دارند. هنگامی که کارگروهی توصیه 
ای برای اقدام ارائه می کند، اغلب این توصیه ها 
برای بازبینی و اصالح به کمیته دیگری ارجاع داده 
یابد  ادامه می  انقدر  می شود. این فرایند معموال 
که مساله اصلی تغییر می کند و کار کارگروه از 
موضوعیت می افتد. چه باید کرد؟ ... )ادامه سر مقاله 

در ستون مقابل( 

)ادامه سر مقاله( به نظر می رسد هدف اصلی کارگروه 

های فوق ایجاد اکوسیستمی جهت تقویت سرمایه 
گذاری و کارآفرینی   است.  اما سوال اینجاست که 
آیا ما در ادارات دولتی فرایندهای مرتبط با سرمایه 
گذاری و کارآفرینی را شناسایی و تبیین نموده ایم؟   
اگر فرایند را مجموعه ای از فعالیت ها که توسط 
بخش های مختلف جهت تحقق هدفی انجام می 
بایستی  فرایندها  بگیریم، مستندات  نظر  شوند در 
شرح فرایند و نمودار فعالیت هایی که در آن انجام 
می شود، مسئول انجام فعالیت ها، اطالعاتی که باید 
برای شروع فرایند ارائه گردد و از همه مهمتر زمان 
استاندارد انجام فعالیت ها و کل فرایند را در خود 
داشته باشد. می گویند اگر شما نتوانید آنچه انجام 
می دهید را در قالب یک فرایند تشریح کنید، نمی 
دانید چه انجام می دهید و مشاهدات ما ثابت می 
کند که بعضا در ادارات دولتی نمی دانیم چه انجام 
می دهیم و عمال فرایندهای حوزه کاری خود را نمی 

شناسیم و یا از تغییرات آن آگاه نیستیم. 
بایستی بازمهندسی کارگروه های استان را بر مبنای 
شناسایی، مستندسازی و استانداردسازی فرایندهای 
انجام دهیم. مشکالتی که  ادارات دولتی  مختلف 
به کارگروه ها می آید از جنس معضالت در انجام 
فرایندی است که در دستگاه های دولتی انجام می 
شود،اگر این فرایندها را داشتیم و این مستندات در 
اختیار همگان قرار می گرفت  می توانست به موثرتر 
برگزار شدن کارگروه ها کمک نماید. کارگروه قرار 
است اجرای فرایندها  را بهبود بخشد و هماهنگی 
بخش  مسائل  اگر  کند.  ایجاد  را  ها  دستگاه  بین 
و  شود  احصا  کارگروه  برگزاری  از  قبل  خصوصی 
فرایندهایی که این مشکالت در آنها بوجود آمده 
آن  در  که  است  مشخص  آنگاه  گردد،  شناسایی 
جلسه کارگروه چه ارگانهای باید شرکت کنند و به 
چه چیزی باید پاسخگو باشند  و بنابراین لزومی ندارد 
تعداد بسیار زیاد کارشناسان  غیرمرتبط در جلسه 
حضور یابند. از این رو توصیه می کنم که استانداری 
موضوع بازمهندسی کارگروه های تخصصی استان 
را با نگاه بهینه کردن فرایندها به عنوان یکی از 

اولویت های سال جاری مدنظر قرار دهد.

سرمقاله

پایبندی به برجام با این شرایط عقالنی و شرعی نیست

حمیدرضا فوالدگر، نماینده اصفهان گفت: اصل فلسفه 
برجام با تمام انتقادهایی که به آن وارد بود، این بود که 
تحریم ها برچیده شود، اگر بخواهد تحریم باقی بماند و یا 
بدتر، افزایش پیدا کند و از طرفی، انرژی هسته ای مان را 
محدود کنیم منطقی نیست. مذاکرات هسته ای و توافق 
نهایی با این هدف بود که در قبال محدود شدن انرژی هسته ای تحریمی هم 
وجود نداشته باشد، با این شرایط پایبندی به توافق نه عقالنی، نه شرعی و نه 
حقوقی است، برجام با خروج آمریکا و اعمال تحریم های جدید از لحاظ قانونی 
نقض شده و این حق برای ما محفوظ است که فعالیت هایمان را از سر بگیریم.

فرمان رهبری توپ را به زمین اروپایی ها انداخت

فواد ایزدی کارشناس سیاسی با بیان اینکه فرمان 
رهبری کمک کرد که دیپلمات ها، حرفی برای گفتن 
داشته باشند، گفت: این حرف، منطق هم دارد؛ اینکه 
شما نمی توانید هم تحریم ها را اعمال کنید هم انتظار 
محدد بودن برنامه هسته ای ایران را داشته باشد. باید 
یکی از این دو را انتخاب کنید. اکنون توپ در زمین طرف مقابل است و این 
اروپایی ها هستند که باید تصمیم بگیرند. واقعیت هم این است که چاره ای جز 
مقاومت وجود ندارد. ما مذاکره و عدم مقاومت را ذیل برجام، تجربه کردیم و 
نتیجه خوبی نگرفتیم، اّما نشان داده ایم که ذیل مقاومت می توانیم پیشرفت کنیم.

رژیم صهیونیستی خفه شد و از آن روز هیچ غلطي نکرد 

حسین سالمی، جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران 
را  سوریه  تیفور  پایگاه  وقتی صهیونیست ها  گفت: 
بمباران کرده و تعدادی جوان را به شهادت رساندند 
فکر  و  نمی کنند  دریافت  پاسخی  داشتند  تصور 
می کردند پشتیبانی آمریکا و انگلیس می تواند جبهه 
مقاومت را در ارعاب فرو برد و فکر کردند کسی پاسخ نمی دهد و همه شاهد 
بودید گفتند اگر پاسخ دهید نظام سوریه را پایان می دهیم اما در جوالن پاسخ 
داده شد و ده ها فروند موشک پرواز کرد و پیغام داده شد اگر پاسخ دهید قلب 
تل آویو را با خاک یکسان می کنیم و خفه شدند و از آن روز هیچ غلطی نکردند.

سید احمد علم الهدی، خطیب جمعه 
که  افرادی  عده  یک  گفت:  مشهد 
در گوشه و کنار مملکت در مسئله 
موشکی لجن پراکنی می کنند بدون 

شک خائن به مملکت و خائن به این 
مردم هستند. غیر از اینکه خائن به 
اسالم و قرآن و خائن به جهان اسالم 
هستند خائن به تک تک افراد این 
ملت هستند. اگر ما فناوری موشکی 

را کنار گذاشتیم و موشک را از بین 
گروگان  از  اسرائیل  و سپس  بردیم 
ما خارج شد آمریکا نصف روز که نه 
یک ساعت به ما مهلت می دهد؟ با 

بگوییم  اندیشه جور است که  کدام 
برای حل مشکل اقتصادی و تحریم 
امنیتی  بزرگ  مشکل  چنین  یک 
ایجاد کند؟ مسئوالن ما  برای خود 
مومن هستند و اگر از گرسنگی نیز 

چیزی  دشمن  از  نباید  شویم  تلف 
برای  افزود:  علم الهدی  بخواهیم. 
حل خیالی مسائل خودمان با دشمن 
امکانات  از  را  خود  و  کرده  مذاکره 
دفاعی و امنیتی خلع کنیم تا یک لقمه 
نان بگیریم؟ این فکر و محاسبه جز 
محاسبه حقوق بگیر انگلیس و مزدور 
آمریکا فکر و محاسبه کیست و اگر 
این منطق مسموم از هر فردی بروز 
کند این مردم متدین انقالبی مچش 
جاسوس  این  که  گرفت  خواهند  را 
آمریکاست. وی افزود: امام بزرگوار ما 
فرمودند باید اسرائیل محو شود، مقام 
شدن  نزدیک  مژده  رهبری  معظم 
محو اسرائیل را دادند و فرمودند تا 25 
سال دیگر اصال شما وجود ندارید که 
بخواهید برای آن روز فکر کنید. مسئله 
فلسطین برای ما یک مسئله دینی 
است. همه چیز آن به ما مربوط است.

صادق زیباکالم، درباره ضعیف شدن 
جریان اعتدال در عرصه سیاسی کشور 
با دوری اصالح طلبان از روحانی و 
ریزش معنادار پشتوانه آرای الریجانی 
در مجلس برای ریاست گفت: دوره 
جریان اعتدال و میانه روی تمام شد 
به  برجام  شدن  منتفی  درصورت  و 
دهه هشتاد بر می گردیم، به این معنا 
که حسب آنچه می خواهیم جلو می 
رویم و دیگر برای ما اهمیتی نخواهد 
داشت که آژانس و اتحادیه اروپا چه 
برخی  توصیه  درباره  کنند.وی  می 
برای  روحانی  دولت  به  سیاسیون 
استعفا افزود: آقای روحانی از ریاست 
جمهوری استعفا بدهد یا استعفا ندهد، 
یا  شود  نزدیک  طلبان  اصالح  به 
نشود، همچنان بر خط اعتدال باقی 
بماند یا نماند، فرقی نمی کند چون 
دیگر حرفی برای گفتن ندارد. حتی 

اگر آقای روحانی از ریاست جمهوری 
استعفا ندهد و اصرار داشته باشد تا 
1400 بماند، عمال زمام امور کشور 
در دست او نخواهد بود.این تحلیلگر 

سرنوشت  درباره  سیاسی  مسائل 
با  مجلس  داخل  اعتدالی  جریان 
محوریت علی الریجانی یادآور شد: 
آنقدر  دولت  مخالف  جریان  سیل 
پرزور و پرشتاب خواهد بود که آقای 

الریجانی و اصولگرایان معتدل و میانه 
رو را با خود می برد یا آنها را وادار به 
سکوت می کند. دولت آقای روحانی، 
علی الریجانی، اصولگرایان معتدل و 

میانه رو و اصالح طلبان دیگر هیچ 
کدام در برابر گردباد سهمگین ناشی 
از منتفی شدن برجام توان ایستادن 
نخواهند داشت و به حاشیه عرصه 
شوند. می  رانده  کشور  سیاسی 

لجن  پراکنان در مسئله موشکی، بدون شک خائن به مملکت 
و خائن به این مردم هستند

جریان مخالف دولت در مجلس آن قدر پر زور است 
که الریجانی را هم با خود می برد

استاد دانشگاه تهران:خطیب جمعه مشهد:

  آگهی مزایده امالک - مرحله اول         تاریخ انتشار: 1397/03/19
سازمان همياری شهرداری های استان خراسان جنوبي در نظر دارد: تعدادي از امالك و مستغالت مشروحه ذيل را از طريق مزايده عمومي واگذار نمايد. متقاضيان محترم 
مي توانند از تاريخ  97/03/10  الي 97/03/30 همه روزه از ساعت  8/30  صبح لغايت 14 به استثنای ايام تعطيل جهت اخذ اطالعات و بازديد از محل و دريافت فرم 
شركت در مزايده و ارائه پيشنهادات خود به سازمان همياری شهرداری های استان خراسان جنوبي واقع در بيرجند- خيابان غفاری - خيابان ياس -پالك 45 و يا به 

نشانی اينترنتیwww.sk-hrm.ir مراجعه نمايند . تلفن تماس :81 - 32341280 - 056
1.اخذ پاكت های پيشنهادی بهمراه اصل فيش واريزی به ميزان 5% قيمت پايه ملک مورد نظر طبق فرم شرايط شركت در مزايده همه روزه  در ساعات تعيين شده 
قابل انجام است . 2. بازگشايی پاكتهای پيشنهادی درمحل سازمان همياری شهرداری های خراسان جنوبي روز پنجشنبه مورخ 97/03/31 ساعت 10 صبح طبق برنامه 
زمانبندی شده انجام خواهد شد 3. شرايط فروش هريک از امالك به صورت نقدی می باشد 4. پيشنهادات فاقد سپرده و يا مخدوش و مبهم و مشروط از درجه اعتبار 
ساقط و امضای پشت و روی فرم تقاضا ضروری است 5. هزينه محضر )حق الثبت ، حق التحرير و انتقال ( به عهده خريدار می باشد. 6. اخذ اطالعات از دفاتر مزايده و 
بازديد از امالك الزم و ضروری می باشد. بديهی است در صورت عدم بازديد و اخذ اطالعات الزم مسئوليتی متوجه اين سازمان نخواهد بود. 7. كليه استعالمات اوليه 
جهت نقل و انتقال به عهده خريدار خواهد بود. 8. سازمان در رد يا قبول يک يا كليه پيشنهادات مختار است.  9. رعايت قانون منع مداخله كاركنان دولت الزامی است.

اعیان آدرس قطعه/ پالک ثبتیردیف
قیمت پایه )ریال(میزان مالکیتنوع ملک کاربری)مترمربع(

1
بیرجند - حاشیه بلوار بقیه ا...  )عج( - پالک ثبتی  

1.008.000.000 ریالششدانگ تجاري1554/1246/820748 اصلی - قطعه 460

2
بیرجند - حاشیه بلوار بقیه ا... )عج( - پالک ثبتی  

1.008.000.000 ریالششدانگ تجاري1554/1246/820848 اصلی - قطعه 461

3
بیرجند - حاشیه بلوار بقیه ا... )عج( - پالک ثبتی  

1.008.000.000 ریالششدانگ تجاري1554/1246/820948 اصلی - قطعه 462

4
بیرجند - حاشیه بلوار بقیه ا... )عج( - پالک ثبتی  

1.008.000.000 ریالششدانگ تجاري1554/1246/821048 اصلی - قطعه 463

خراسان  استان  شهرداريهای  همياری  سازمان 
جنوبی در نظر دارد: حمل حدود بيست ميليون ليتر 
فرآورده نفتگاز خريداری از انبار شركت پخش فرآورده های نفتی منطقه خراسان جنوبی را برای مدت يک سال كامل به شرح ذيل به پيمانکار مورد تاييد شركت 
پخش فرآورده های نفتی واگذار نمايد. مهلت دریافت اسناد: از روز پنجشنبه 1397/03/10 لغايت پايان وقت اداری روز چهار شنبه 1397/03/30 و يا به سايت 
 سازمان به نشانی www.sk-hrm.ir مراجعه نمايند. محل تحویل اسناد: بيرجند - بلوار آيت ا... غفاری - خيابان ياس - پالك 45 تاریخ و محل بازگشایی: 
ساعت 9 صبح روز پنجشنبه 1397/03/31 در محل سازمان همياری شهرداريهای استان خراسان جنوبی. مبلغ شرکت در مناقصه: مبلغ شركت در مناقصه 
 500.000.000 ريال به صورت فيش واريزی به حساب شماره 0105802286007 سازمان همياری شهرداريهای استان خراسان جنوبی نزد بانک ملی شعبه طالقانی بيرجند

هزینه خواب روزانه به ریالمعافیت خواب به روزقیمت کل به ریالقیمت واحد به ریالشرح خدماتردیف

1
حمل فرآورده نفتگاز از انبار بیرجند به 
بازارچه مرزی میل 78 به ازای هر لیتر 

2
حمل فرآورده نفتگاز از انبار بیرجند به 
بازارچه مرزی میل 73 به ازای هر لیتر 

3
حمل فرآورده نفتگاز از انبار بیرجند به 
بازارچه مرزی دوکوهانه به ازای هر لیتر 

4
حمل فرآورده نفتگاز از انبار بیرجند به 
بازارچه مرزی یزدان به ازای هر لیتر 

مالحظات:  1 - كليه كسورات قانونی بر عهده پيمانکار می باشد. 2 - سازمان در رد يا قبول يک يا كليه پيشنهادات مختار است. 
3 - مبالغ اعالمی هر ستون برای هر يک از شركت كنندگان به صورت جداگانه مورد بررسی قرار خواهد گرفت. 

محل دریافت و تحویل اسناد: بيرجند - بلوار آيت ا... غفاری - خيابان ياس - پالك 45 طبقه دوم دبيرخانه سازمان همياری شهرداريهای استان خراسان جنوبی

سازمان همياری شهرداريهای استان خراسان جنوبی به نمايندگی از سوی شهرداريهای استان و كميسيون معامالت سازمان در نظر دارد جهت انعقاد قرارداد خدمات بيمه درمان كاركنان شهرداريهای استان به تعداد حدود 2000 نفر برای مدت يک سال كامل اقدام به برگزاری مناقصه نمايد. لذا كليه شركتهای بيمه ای و نمايندگی های مجاز  با 
در نظر گرفتن شرايط مندرج در سايت اقدام به شركت در مناقصه نمايند. مهلت دريافت اسناد از روز پنجشنبه 1397/03/10 لغايت پايان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 1397/03/30 و يا مراجعه به لينک پايگاه اطالع رسانی استانداری به نشانی www.sk-hrm.ir مراجعه نمايند. محل تحويل اسناد: بيرجند -  بلوار آيت ا... غفاری  خيابان 

ياس - پالك 45  تاريخ و محل بازگشايی: ساعت 11صبح روز پنجشنبه 1397/03/31 در محل سازمان همياری شهرداريهای استان خراسان جنوبی  مبلغ شركت در مناقصه: مبلغ شركت در مناقصه 600.000.000 ريال به صورت فيش نقدی يا ضمانت نامه بانکی در وجه سازمان همياری شهرداريهای استان خراسان جنوبی 

ف
تعهدات بیمه گرردی

حداکثر مبلغ تعهد 
سالیانه بیمه گر

تعهد براي

یز
نش

استعالم فرا
قیمت خانوادهنفر

10*200.000.000هزینه هاي بیمارستاني شامل اعمال جراحي تخصصي مربوط به قلب، مغز و اعصاب مرکزي و نخاع، گامانایف، پیوند کلیه، پیوند کبد، پیوند ریه و پیوند مغز استخوان،  سرطان1

2
جبران هزینه هاي بستري به جراحي ، شیمي درماني، رادیوتراپي، آنژیوگرافي قلب، سایر اعمال جراحي در بیمارستان و مراکز جراحي محدود DAY CARE ) با بیشتر از 6 ساعت بستري( و نیز آنژیوگرافي قلب و انواع سنگ شکن و 

10*70.000.000جراحي دیسک ستون فقرات و شیمي درماني، رادیوتراپي، گامانایف و همچنین بستري جهت درمان طبي در بیمارستان، درمان بیماري اعصاب و روان بجز سایکوتیک

3Lvf ،میکرواینجکشن ، IUI، Zift، Gift 10*20.000.000زایمان )طبیعي - سزارین( و هزینه هاي مربوط به درمان نازایي و ناباروري شامل اعمال جراحي مرتبط

جبران هزینه هاي رفع عیوب انکساری و جراحي مربوط به رفع عیوب انکساري چشم در مواردي که به تشخیص پزشک متخصص درجه نزدیک بیني، دوربیني، آستیگمات یا جمع قدر مطلق نقص بینایي هر چشم) درجه نزدیک بیني4
10*10.000.000 یا دور بیني به عالوه نصف آستیگمات( 3 دیوپتر یا بیشتر باشد براي هر چشم

5

هزینه پاراکلینیکي گره اول شامل سونوگرافي، ماموگرافي، انواع اسکن ، انواع سي تي اسکن، انواع آندوسکوپي،ام آر آي ، اکوکاردیوگرافي، استرتس اکو، دانسیتومتري، رادیوتراپي، کلیه سونوگرافی ها به همراه ژنتیک و ناهنجاریهای 
بارداری و جنین) بدون هر گونه استثناء  هزینه پاراکلینیکي گروه دوم شامل تست ورزش، تست آلرژي، تست تنفسي) اسپیرومتري-PFT( ، نوار عضله )EMG(، نوار عصب )NCV( ، نوار مغز )EEG( ، نوار مثانه ) سیستومتري یا 
سیستوگرام(، شنوایي سنجي، بینایي سنجي، هولترمانیتورین قلب، آنژیوگرافي چشم،  جبران هزینه هاي پاراکلینکي 3: شامل آزمایشگاه تشخیص پزشکي، پاتولوژي با آسیب شناسي و ژنتیک پزشکي، انواع رادیوگرافي، نوار قلب 
و فیزیوتراپي.   فییزویوگرافي، گفتار درماني، ، لیزردرماني، پاکیمتري، توپوگرافي ، ویزیت، پنتاکم، مشاوره، ایموئوتراپي، اسپیورمتري ،   هزینه جراحیهاي مجازسرپایي و بدون یستري ها شامل شکستگي ها و دررفتگي ، گچگیري، 

ختنه، بخیه، کرایوتراپي، اکسیزیون لیپوم، بیوسي، لیزر درماني و تخلیه کیست )به استثنای رفع عیوب دید چشم( ، سمعک، طب سوزني، فیزویوتراپي، رادیولوژي ، سنجش تراکم استخوان، ادیومتري، آلرژي ، انواع تست، ایتو متري،  
ارتزووپروتز، کاردیوگرافي، گفتار درماني، کار درماني، لیزر درماني، پاکیمتري، توپوگرافي، پنتاکم، مشاوره ، ایموئوتراپي، اسپیورمتري

35.000.000 
بر اساس تعرفه 
بخش خصوصي 

وزارت بهداشت و 
درمان

*10

جبران هزینه هاي دارو وویزیت )بر اساس فهرست داروهاي مجاز کشور صرفا مازاد بر بیمه گر اول(  خدمات اورژانس در موارد  غیر بستري برای هر خانوار تاسقف20.000.000ریال)شامل داروهای ایرانی، خارجی و داروهاي وارداتي ، 6
10*20.000.000گیاهي ، تقویتي ، و آرایشي و بهداشتي که توسط پزشک متخصص تجویز شده باشد ( بر اساس تعرفه بخش خصوصی وزارت بهداشت و درمان

هزینه هاي آمبوالنس7
10*700.000درون شهري

10*1.000.000برون شهري

4.000.000هزینه عینک شامل خرید عینک طبی و لنز تماس طبی با تشخیص اپتومترست

10*35.000.000کلیه هزینه های دندانپزشکی از جمله )هزینه ارتودنسی، ایمپلنت، دندان مصنوعی و بریج و غیره( برابر تعرفه بخش  خصوصی 
توضيحات: الف : فرزندان ذكور و والدين كاركنان )مونث و مذكر( و همسر و فرزندان كاركنان مونث با پرداخت حق بيمه يک برابر )مانند ساير بيمه شدگان( تحت پوشش قرار خواهند گرفت.  ب: بيمه گر موافقت می نمايد كه بيمه شدگان باالی 60 سال تا 70 سال و افراد باالی 70 سال نيز مانند ساير بيمه شدگان با پرداخت حق بيمه يک برابر تحت 
 پوشش قرار خواهند گرفت.  ج-شركت بيمه گر بايد از سايت جامع اطالع رساني و پنل ويژه كاربران جهت مشاهده وضعيت پرداخت خسارت برخوردار باشد.    د- حداكثر زمان پرداخت از تاريخ تحويل مدارك حداكثر 7 روز كاري مي باشد.  ه - پيشنهادات شركت بيمه گر در خصوص نحوه جمع آوري فاكتورهاي خسارت در سطح شهرداري هاي

 استان به عنوان آيتم موثر بررسي خواهد شد. .  ز - برنده مناقصه مکلف است كه قراردادهای جداگانه ای را با نظر سازمان همياری شهرداريها با هر يک از شهرداريها به نسبت تعداد افراد بيمه شده بر اساس قيمت پيشنهادی در اين مناقصه مبادله نمايد.

آگهی مناقصه    تاریخ انتشار: 19 /1397/03
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اطعام نیازمندان و روزه داران با توزیع 9240 غذای گرم
صدا و سیما- سفره های افطاری به همت خیران خراسان جنوبی در دومین شب قدر، در مساجد، حسینیه ها و تکایای استان گسترده شد. مدیرکل کمیته امداد 
امام خمینی )ره( استان گفت: به همت خیران 9 هزار و 240 پرس غذای گرم در قالب سفره های افطاری و توزیع در  منازل، بین نیازمندان پخش شد. سلم آبادی 
چرا میراث شهر را ارگانها صاحب شده اند. نمونه افزود: امسال هیچ اعتبار دولتی برای افطاری و اطعام نیازمندان اختصاص داده نشده و تمام غذای گرمی که بین نیازمندان توزیع می شود از محل کمک خیران است.

آن باغ شوکت الملک که شهرداری صاحب شده از 
مرمت آن ممنونیم اما باید این مکانها محل تفریح 
و گردشگری باشند نه مکان اداری خواهشمندیم 

میراث مردم را در اختیار مردم قرار دهید.
 یک شهروند
واقعا  کنید.  نمی  درست  را  غفاری  بلوار  ادامه  چرا 
سنگ های کنده شده و بلوار خشک و بیابانی ابتدا 
را نمی بینید. به فکر آبروی شهر باشید از اینجا زیاد 

عبور و مرور می شود.
یک شهروند
بلوار جلوی  سالم.آوا به شهرداری محترم بگویید 
بیمارستان ولی عصر )عج( را هم رسیدگی کنید. می 
 ... بلوار و  با گلکاری و تعویض سنگ های  توان 

چهره بیمار و همراه را عوض کند. 
یک شهروند
از شهرداری بابت اقدامات جهادی در خصوص زیباسازی 
شهر و ایجاد فضاهای سبز و پارک تشکر می کنیم 
امیدواریم نام آقای نخعی نژاد را مثل همیشه زنده کنید. 
یک شهروند
شهر ظرفیت تبدیل شدن به یک منطقه گردشگری 
دارد به شرط اینکه مسئوالن همدل و همراه باشند و 

به یکدیگر پاس ندهند.
یک شهروند
سالم آوا . لطفا شهرداری کارهای در دست اقدام 
بدانند چه  تا مردم هم  اطالع رسانی کند  را  خود 

کارهایی در شهر می کنید. 
یک شهروند
بین  ساختگی  دعواهای  از  که  بود  سالها  سالم 
عقب  از  سودجو  ای  عده  که  استان  شهرهای 
برای  آنها  دست  و  بردند  می  سود  آن  ماندگی 
سالی  چند  استان  مردم  و  گذشت  شد  رو  مردم 
سوی  به  و  کشند  می  راحتی  نفس  که  هست 
روز  چند  متاسفانه  اما  اند.  برداشته  گام  توسعه 
توسط  دعوا  این  اندازی  راه  شاهد  دوباره  پیش 
الگوی  باید  خود  که  بودیم  محترمی  نماینده 
باشد  استان  شهرهای  مردم  بین  اختالفات  رفع 
بزرگان  ورود  با  کار  ابتدای  در همین  دارد  جا  و 
امنیتی جلوی این  استان ونهادهای اطالعاتی و 
کارگرفته شود چون واقعا این استان بخاطر این 

مسائل سال هاعقب افتاده است.
915... 314
شرکتی  نیروهای  برای  فکری  یه  لطفا  باسالم 
...بکنید که حقوق به موقع دریافت نمی کنیم و مانند 
اوضاع  تواین  شویم  می  کاری  پاس  فوتبال  توپ 

اقتصادی خواهشا مارا درک کنید 
915... 264

ریاست  تشکرخدمت  وعرض  قوت  خدا  و  سالم 
ومعاون سازمان اوقاف بیرجند و شهردارمنطقه یک 
که در خصوص حصار زمین مسجدخیابان فهمیده 
15 نهایت همکاری را با اهالی داشتند.موفق باشید.
915... 264

عزیزان امور مالیاتی یک نفر پاسخ بدهد ببینیم هدف 
از اظهار نامه چیست؟شما که اصال به اظهارنامه نگاه 
هم نمی کنید و فقط تشخیص خودتون مالک عمله 

چرا وقت مردم رو می گیرید 
915... 212
از اداره کل و مدیریت آموزش و پرورش بشرویه  
مصرانه تقاضا داریم قول قطعی سرویس ایاب و 
ذهاب دانش آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه 
اول ودوم روستاهای منطقه سریعا اجرایی نمایند 
نبود  روستاییان  مهاجرت  های  بهانه  از  یکی 
استاندار  هاست  بچه  وسردرگمی  منظم  سرویس 

محترم هم در این خصوص عنایت فرمایند
915... 942

باعث تأسف است که شهرداری بیرجند به خاطردرآمد 
علی)ع( امام  شهادت  روز  در  بدهد  اجازه  خودش 
چهارشنبه  بازار  باز شود شورای شهر چکار می کند؟
935... 515

پر  شهر  شورای  خدمت  ادب   و  با عرض سالم 
تالش زحمت کش  و قبولی طاعات  و عبادات این 
همه پیامک که از سوی کارگران پرسنل شهرداری  
در خصوص هفت ماه اضافه کاری معوق زده شد 
با رفتن شهردار قبلی چه کسی باید پاسخگو باشد  
باالخره باید فرقی باشد بین کسی که واقعا اضافه 
شهرداری  مجموعه  سوی  از  انهم  کرده  کاری 
که از روی اجبار و زور کارگر را مجبور به اضافه 
کاری نموده است  ما پرسنل اسراییلی نیستیم که  
اینگونه بدون  دریافت مزد کار کنیم  با توجه به 

اینکه تورم اقتصادی بیداد کرده است
915... 536 

نهمین  و  بیست  در  جنوبی  خراسان  خبر-سراسر  گروه 
و  ها  آیین  برگزاری  با  )ره(  خمینی  امام  ارتحال  سالگرد 

مراسم های عزاداری در سوگ پیر جماران نشست. 
امام  ارتحال  سالگرد  گرامیداشت  آیین  در  سخنرانان 
گرامی  را  انقالب  کبیر  رهبر  خاطره  و  یاد  خمینی)ره( 
خصوصیات  و  ها  ارزش   ، فضائل  بیان  و ضمن  داشتند 
زیستی،قناعت،  ساده  همچون  ایشان  ارزشمند  اخالقی 
کردن  باور  و  خدا  از  ترس  شجاعت،  جهان،  در  ابهت 
مردم،  سرلوحه قرار گرفتن راه و زندگی امام در پیشبرد 
اهداف عالیه نظام مقدس جمهوری اسالمی را خواستار 
در  جنوبی  خراسان  والیتمدار  و  قدرشناس  مردم  شدند. 
سالگرد ارتحال ملکوتی امام راحل، در اجتماع باشکوه و 
پرشور در حسینیه جماران بیرجند، با آرمان های بنیانگذار 
انقالب اسالمی میثاقی دوباره بستند. امام جمعه پردیسان 
قطب  را  )ره(  خمینی  امام  باشکوه،  اجتماع  این  در  قم  
نمای ملت ایران و ملت های آزادی خواه جهان دانست 
ملت  به  اسالمی  انقالب  هدایت  با  راحل  امام  گفت:  و 
ایران عزت و سربلندی بخشید و به ما آموخت تنها راه 
قوامی  االسالم  است.حجت  مقاومت  و  ایستادگی  عزت، 
گذاری  پایه  ایران  در  را  نظامی  )ره(  خمینی  امام  افزود: 
کرد که در دنیا نظیرش را نداریم. وی گفت: نظام والیت 
تداوم  برای  ا... داشت و  به روح  نیاز  تاسیس  برای  فقیه 
و تعمیقش امام خامنه ای را می خواست که خوشبختانه 
همین گونه شد. امام جمعه پردیسان قم بیان کرد: رهبر 

معظم انقالب در 42 سالگی به ریاست جمهوری، در 49 
سالگی به رهبری و در 53 سالگی به مرجعیت رسیدند و 
اکنون 29 سال است که نظام مقدس جمهوری اسالمی 

را با قدرت و صالبت به پیش می برند.
با  امروز  اسالمی  افزود:ایران  قم  پردیسان  جمعه  امام 
از  یکی  انقالب  معظم  رهبر  مقتدرانه  و  داهیانه  رهبری 
احساس  آن  سایه  در  که  است  جهانی  بزرگ  قدرتهای 
عزت و امنیت می کنیم.فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه 
بیرجند هم در این مراسم با اشاره به برگزاری کنگره ملی 
2 هزار شهید استان در نیمه دوم مهر امسال، گفت:برنامه 
های گوناگونی برای برگزاری باشکوه این کنگره تدارک 
ومسئوالن  مردم  مشارکت  نیازمند  که  است  شده  دیده 
هستیم.احمدی افزود: در ناحیه بیرجند، بخش نمایشگاه 
از حراء تا حرم به عهده ما قرار گرفته است که در این 
نمایشگاه تاریخ اسالم ار بعثت پیامبر )ص( تا به امروز به 
تصویر کشیده می شود.وی همچنین گفت:صحنه های 
بازسازی  نمایشگاه  این  در  انقالب  و  اسالم  تاریخ  مهم 
با  بیرجند  سپاه  بسیج  مقاومت  ناحیه  شود.فرمانده  می 
)ره(  خمینی  امام  به  خود  خون  نثار  با  شهدا  اینکه  بیان 
و  جانفشانی  با  که  بودند  شهدا  این  گفت:  کردند  اقتدا 
آوردند. ارمغان  به  ما  برای  را  افتدار  و  فداکاری، عظمت 
شده  ماندگار  مقدس  دفاع  بینیم  می  اگر  افزود:  احمدی 
است، نتیجه حضور ملت ایران در صحنه های نبرد بود 

که این حماسه بزرگ را رقم زدند.

گروه خبر-راهپیمایی باشکوه روز جهانی قدس در  آخرین جمعه 
ماه مبارک رمضان و همزمان با سراسر کشور در استان برگزار 
شد.مردم روزه دار استان در حمایت از مردم فلسطین، به خیابان 
ها آمده و با فریاد “ مرگ بر اسرائیل “ انزجار خود را از این رژیم 
غاصب اعالم کردند. مراسم روز جهانی قدس امسال با شعار 
“پیروزی جبهه مقاومت، شکست فتنه آمریکایی -صهیونیستی، 
عزم ملت فلسطین برای بازگشت” عالوه بر بیرجند در شهرها و 

روستاهای استان نیز برگزار شد.

“مرگ بر آمریکا و”مرگ بر اسرائیل” 
محقق می شود 

معاون فرهنگی اجتماعی سپاه پاسداران انقالب اسالمی با 
بیان اینکه “مرگ بر آمریکا و”مرگ بر اسرائیل” محقق می 
شود، گفت:کسی که به دنبال پیمان ناگسستنی با خداست 
باید با طاغوت مبارزه کند. سردار محمدرضا نقدی  ظهر دیروز 
در جمع راهپیمایان روز قدس در بیرجند اظهار کرد: شما 
مردم همیشه در صحنه در اجرای فرمان عدالت و در راستای 
تحقق اهداف حاکمیت اسالم به خیابان آمده و حماسه ای 
بزرگ آفریدید.وی با بیان اینکه 40 سال است این آرمان 
را با همه سختی ها به دست گرفته و آن را فریاد می زنید، 
افزود: آنهایی کارشان سخت است که امروز در غزه زیرگلوله 
راهپیمایی می کنند و در هنگام سحر و افطار بمب های رژیم 
صهیونیستی خانه آنها را بمباران  می کند، یک انسان مومن 
نمی تواند بی تفاوت باشد و این ملت مظلوم بیش از 70 سال 

است زیر گلوله های اسرائیل امان ندارند.

شرط اسالمیت، دفاع از مظلوم است
سردار نقدی با اشاره به اینکه برخی سوال می کنند که چرا 
باید کمک مالی کنیم ما در منطقه چه می کنیم، گفت: اگر 
امروز ما حضور پیدا می کنیم و ملت ما برای دفاع فلسطین 
مدافع حرم می فرستد شرط پیروی از امیرالمومنین )ع( است.
اسالمی  انقالب  پاسداران  سپاه  اجتماعی  فرهنگی  معاون 
اظهار کرد: آدم نیستیم اگر ما نسبت به ظلم هایی که در 
یمن، لیبی و فلسطین می شود بی تفاوت باشیم. وی بیان 
کرد: خدا به ما قدرت و سالح داد و ما را به برترین نیروها 

تبدیل کرد و امروز شکر این نعمت مقاومت است اما عده ای 
تبلیغ می کند که چرا ما به فلسطین کمک می کنیم و بیشتر 

این تبلیغات توسط آمریکا مطرح می شود.
سردار نقدی بیان کرد: رئیس جمهور آمریکا کجا دلش به حال 
ما سوخته که بگوید ایران فقیر دارد به آنها بپردازید به فلسطین 
چه کار دارید حال باید به او گفت: تو خود این همه ناو هواپیمابر 
در منطقه و 700 میلیارد دالر بودجه دفاعی آمریکا را چرا خرج 
می کنی اگر ما فقیر داریم  در آمریکا بیش از 6 میلیون نفر کارتن 

خواب هستند.وی بیان کرد: به اندازه کل هزینه کشورهای دنیا 
آمریکا هزینه نظامی می کند باز به ما می گوید به فقرای کشور 
خود بپردازید، رسانه های طاغوتی که توسط آنها تاسیس شده 
در این شب و روزها در فضای مجازی تبلیغ می کند که چرا 
باید کمک کنید، چرا باید مردم شما در سختی و به دیگران 
کمک کند اما باید پاسخ داد در زمان طاغوت برای رفتن به سفر 

شاه هزینه های بیشتری خرج می شد و امروز اگر برای دفاع 
از مظلوم ملت ما خرج می کند در آن زمان برای خوش گذرانی 
خرج می شد. معاون فرهنگی اجتماعی سپاه پاسداران انقالب 
اسالمی گفت: چندین برابر هزینه هایی که ملت ایران برای 
مقاومت کرده در زمان شاه برای ظلم به ویتنام انجام شده است.

تمام شعارهای ملت ایران یکی پس از دیگری با 
رهنمودهای رهبری محقق شده است

وی بیان کرد: این ملت بیدار و هوشیار است آمریکایی ها خرج 
های زیادی برای براندازی انقالب و ایران داشته اند در تمام 
شئون کشورها دخالت دارند و جنجال هایی ایجاد کرده اند و بنا 
به فرمایش رهبری آینده سفارت در بیت المقدس دارند و نتیجه 
شکست آنهاست و اینها به آخر خط رسیده اند. معاون فرهنگی 
اجتماعی سپاه پاسداران انقالب اسالمی افزود: این شعار که 25 

سال دیگر اسرائیل نابود خواهد شد اشتباه است ، بلکه رهبر 
معظم انقالب در پاسخ آنها فرمودند: شما تا 25 سال دیگر 
وجود نخواهید داشت و به زودی در قدس نماز اقامه خواهد شد. 
وی  با اشاره به اینکه دشمن به آخر خط رسیده است تصریح 
 کرد: بحران بزرگ در داخل آمریکا اجازه به آنها نمی دهد چرا

می گویند شعار مرگ بر آمریکا در ایران کم رنگ شده ، اما 
باید گفت تمام شعارهای ملت ایران یکی پس از دیگری و با 

رهنمودهای رهبری محقق شده است.

اگر امروز امنیت داریم به دلیل هوشیاری
 و بیداری شما ملت است 

اسالمی  انقالب  پاسداران  سپاه  اجتماعی  فرهنگی  معاون 
افزود: هیچ انقالبی به 6 سالگی نرسیده اگر تاریخ انقالب ها 
را نگاه کنیم انقالب کبیر فرانسه حتی به 10 سال نرسید اما 
انقالب ما 40 سال سر پا ایستاده، برای خود هدف و آرمان 

دارد. وی گفت با ماهواره جوانان را از راه بیرون می کنند، مواد 
مخدر را در افغانستان با حضور آمریکا افزایش می دهند، 
می خواهیم امنیت داشته باشیم، گروهک های تروریستی را 
جلو می فرستند و آنها برنامه دارند و اگر امروز امنیت داریم 
بیداری شما ملت است که مدافعان  و  به دلیل هوشیاری 
حرم ،آنها را در سوریه شکست دادند و تا وقتی آنها باشند 
با برنامه های مختلف می خواهند با ما مبارزه کنند و ملت 
ما پیشرفت نداشته باشد افزود: ما راهی جز مبارزه و از بین 
بردن آنها نداریم و از نمایندگان مجلس می خواهیم بیدار 
باشند تا مبادا پای اسناد ننگین استکباری را امضا کنند. وی 
بیان کرد: آنها هفته ای یک بار تحریم را برایمان وضع کردند 
و به بهانه های مختلف پول ما را برداشته اند و آقای روحانی 
گفت پول را از حلقوم آنها بیرون می کشیم که امیدواریم این 
امر محقق شود. وی بیان کرد: رهبری با نرمش قهرمانانه 
می  شما  اما  ندارم  قبول  را  مذاکره  گفتند  و  دادند  مجال 
خواهید آزمایش کنید بروید آزمایش کنید، اماهمان طور که 
شجاعانه ایستادگی کردیم در این 40 سال، 40 بار با عصای 
والیت از نفوذ و نقشه های دشمن رهایی و پیروز شدیم.

بد عهدی های آمریکا مورد 
اعتراض مردم قرار گرفته است

بر  عالوه  گفت:  قدس  روز  راهپیمایی  در  نیز  استاندار 
اعتقادات دینی و حمایت از ملت مظلوم فلسطین، بدعهدی 
های آمریکا مورد اعتراض مردم قرار گرفته است و این ندا 
به جهانیان خواهد رسید.مروج الشریعه افزود: عهدشکنی و 
بداخالقی آمریکا در برجام و قرار گرفتن در مسیر خالف 
مورد توافق جهانی و قوانین بین المللی، یکی از علت های 
اصلی حضور متمایز مردم ایران در راهپیمایی روز قدس 97 
نسبت به سال های گذشته است.وی بیان کرد: راهپیمایی 
اهمیت  از  ایران  کشور  جای  جای  در  امسال  قدس  روز 
باالیی برخوردار است و حضور گسترده مردم علت را به 
وضوح بیان می کند. استاندار با بیان اینکه امروز دشمن آشکارا 
بازی می کند، گفت: تقویت ایران هراسی در جهان در دستور 
کار استکباریان قرار گرفته است و این روند به صورت روشن و 

واضح از سوی ایادی استکبار بیان می شود.

طنین فریاد حمایت  از قدس در خراسان جنوبی

استان سوگوار  پیر جماران
مراسم سالگرد ارتحال امام خمینی)ره( در بیرجند برگزار شد

تی
رس

نوف
س : 

عک

آگهی ابالغ اجرائیه )رهنی(

بدین وسیله به خانم زهرا مودی فرزند حسین به شماره شناسنامه ۷۷ و شماره ملی ۰6۵۲۸۰۳۰۷۵ به عنوان راهن و آقای 
مصیب مودی فرزند علی اکبر به شماره شناسنامه ۲۷۳ و شماره ملی ۳6۲۱۵۸۲۰۷۱ به عنوان وام گیرنده ابالغ می شود: 

بانک ملت مدیریت شعب خراسان جنوبی مستند به قرارداد رهنی شماره ۱۲۷۰۷۲ مورخ 9۲/۰۸/۰4 نزد دفترخانه اسناد رسمی شماره ۱6 
بیرجند جهت وصول مبلغ  ۱4۲/۵۳۱/۰۳۵ ریال طلب خویش از دفترخانه مربوطه تقاضای صدور اجرائیه علیه وام گیرنده و راهن را نموده 
که پرونده ای تحت کالسه 96۰۱۳4۳ در این خصوص نزد اداره اجرای اسناد رسمی بیرجند تشکیل شده است. چون بر طبق گزارشات 
مورخ ۱۳96/۱۲/۱۷ مامور ابالغ ، آدرس شما و وام گیرنده به شرح سند به نشانی بیرجند ، خیابان شهید آوینی ، مجتمع سلمان بلوک 
4، واحد 6 شناسایی نگردیده و بستانکار نیز قادر به معرفی آدرس دیگری از شما نمی باشد ، لذا بنا به تقاضای بانک ملت و بر طبق ماده 
۱۸- آیین نامه اجرا مراتب فقط یک مرتبه در یکی از روزنامه های کثیر االنتشار محلی آگهی می شود و مستفاد از مقررات ماده مذکور 
چنانچه ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ انتشار این آگهی که روز ابالغ محسوب می شود ، نسبت به پرداخت بدهی خویش اقدامی ننمایید، 

طلب بستانکار و حقوق دولتی از محل فروش مورد وثیقه پس از طی تشریفات قانونی استیفای خواهد شد. تاریخ انتشار : 97/3/19

غالمرضا دادی- رئیس اداره اجرای اسناد رسمی بیرجند

قابل توجه رستوران ها ، فروشگاه ها و ...
فروش کلی و جزیی 

انواع نبات نی دار، ساده و آبنبات 
حبیبی فر و پسران

آدرس: بیرجند - بازار 
محسن زاده - پشت بانک تجارت

09158639447
* انجام کلیه امور حسابداری 

شرکت ها
* تنظیم اظهارنامه مالیاتی

* تنظیم اظهارنامه 
مالیات بر ارزش افزوده

* مشاوره در زمینه حسابداری

 شمارشگـر
شرکت حسابداری

شماره ثبت: 4598

09351356628- 09910736538- اکبری ود
حد

و م
ه  

یژ
ش و

رو
ف

درب اتوماتیک

 سیــد 
جک پارکینگی،  کرکره، سکوریت اتومات

آدرس: خیابان شهید رجایی 
 نبش رجایی 15

09155614880

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت اول
نظر به اینکه در پرونده کالسه 96۱۳۲۵ اجرایی آقای محمد علی بهدانی فرزند علیرضا محکوم به پرداخت مبلغ ۵۸/۱۳۳/49۷ ریال در حق آقای فرهاد رمضانی و مبلغ ۳/۵۰۰/۰۰۰ ریال حق االجرا در حق دولت گردیده است و در قبال بدهی محکوم علیه مقدار ۱۱۰۱/۲۰۰ 
گرم نقره ویترینی شامل زنجیر و پالک ، گردنبند ، انگشتر مردانه ، انگشتر زنانه  و دستبند معرفی و توقیف و جمعا به مبلغ پنجاه و هفت میلیون و پانصد و چهل و هفت هزار و چهارصد و پنجاه ریال کارشناسی گردیده و قرار است از طریق مزایده در تاریخ ۱۳9۷/4/6 از 

ساعت 9 الی 9/۳۰ صبح در دفتر اجرای احکام مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند به فروش برسد که قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به شخصی که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد.  ۱۰ درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده دریافت و 
نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید در غیر این صورت ۱۰ درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. لذا متقاضیان در صورت تمایل می توانند ۵ روز قبل از موعد مزایده به این اجرا واقع در خیابان طالقانی-  بین 

طالقانی ۱6 و ۱4 مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند مراجعه و از مورد مزایده بازدید به عمل آورند. هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود. ضمن آگهی مزایده از وب سایت دادگستری به آدرس www.dadkj.ir قابل مشاهده می باشد. 
مهدی چاپاری - مدیر اجرای احکام مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند

آگهی مزایده اموال غیرمنقول - نوبت اول
نظر به اینکه در پرونده اجرایی شماره 96۰9۸6  محکوم علیه آقای  ابوالفضل خونیکی محکوم است به پرداخت مبلغ 

۳/۸4۸/94۳/۷۵۸ ریال بابت اصل خواسته و غیره در حق محکوم لها فهیمه قربانی و با توجه به اینکه از ناحیه محکوم علیه در اجرای ماده 
۱۰۱ قانون اجرای احکام مدنی یک قطعه زمین در روستای خونیک بهلگرد معرفی که حسب نظریه هیئت کارشناسی این زمین که به 
صورت باغ ویال و در شمال روستای خونیک واقع شده که شیب آن زیاد و به سمت غرب است به همین دلیل تراس بندی شده در باال منزل 
مسکونی با 9۰ متر زیربنا و 4۵ متر در زیر این منزل نیز ساخته شده است ولی مسکونی نمی باشد و قطعات پایین تر نهال کاری شده است 
این نهال ها از نوع زرشک ۱۰ ساله ۷ اصله و پسته ۲۰ ساله ۱ اصله و گردو ۲ اصله و عناب ۳ ساله ۷ اصله و همچنین ۲۵ اصله نهال از گونه 
های زردآلو و گیالس و گالبی و آلو و غیره می باشد این زمین به طور کامل با دیوار روکش سیمانی محصور شده و در داخل محوطه سازی 
انجام شده که به متراژ حدودا 66۰ مترمربع می باشد و به مبلغ ۱/4۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال کارشناسی شده است که از طریق مزایده در روز 
شنبه تاریخ ۱۳9۷/۰4/۰۲ از ساعت 9 الی ۱۰ در دفتر اجرای احکام حقوقی به فروش برسد که قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به 
کسانی که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند فروخته خواهد شد ۱۰ درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده 
مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید در غیر این صورت ۱۰ درصد اولیه به نفع دولت ضبط و 
مزایده تجدید خواهد شد. متقاضیان در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا مراجعه تا ترتیب بازدید آنان داده 

شود. هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود. 
رجبی -  مدیر دفتر شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری بیرجند

خدمات تخصصی )نرم افزار و سخت افزار( 
فروش گوشی و لوازم جانبی 

 آدرس: نبش حکیم نزاری 15 
09357659450 - 32234909
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 دومین جام جهانی به امید اولین گل

 تیم ملی فوتبال ایران تمرینات خود را در کمپ لوکوموتیو مسکو در روسیه پیگیری می کند. در بین بازیکنان تیم ملی برخی نفرات برای دومین بار حضور در جام جهانی را تجربه 
می کنند و از تجارب بازی های سال 2014 می توانند به خوبی در این تورنمنت مهم استفاده کنند. کریم انصاری فرد، یکی از این بازیکنان است. او پرچمدار تیم المپیاکوس یونان و 
یکی از بهترین گلزنان دو فصل اخیر لیگ یونان به شمار می رود که امیدوار است بتواند در دومین حضور خود در جام جهانی، اولین گل را به ثمر برساند .

شنبه * 19 خرداد 1397 * شماره 4085

معرفی شهدای استان

شهید باقر رادمراد

شهید باقر رادمرد، 29 آبان سال 1339 در شهرستان 
برای  کودکی  اوایل  همان  از  آمد.  دنیا  به  فردوس 
فراگیری قرآن به مکتب رفت. سپس موفق به اخذ 
مدرک دیپلم در رشته علوم انسانی شد. شهید از زمانی 

که خود را شناخت، در محافل و مجالس مذهبی و 
نماز جماعت حاضر می شد. این فعالیت ها در دوران 
دبیرستان شکل مذهبی سیاسی پیدا کرد و سرانجام به 
فعالیت درتشکل اسالمی دبیرستان ختم شد. تشکلی 
که بعد از انقالب، به نام انجمن اسالمی در دبیرستان 
و با محوریت شهید صبوری ادامه پیدا کرد. قبل از 
پیروزی انقالب برای پخش اعالمیه های امام )ره( 
همیشه پیش قدم بود و این کار را با دوچرخه یا پیاده 
آخرشب انجام می داد. او اولین کسی بود که شبانه 
اقدام به شکستن المپ های اطراف مجسمه شاه کرد 
و شعارهای انقالب را بر روی دیوارها نوشت. سرانجام 
سردار شهید باقر رادمرد در عملیات والفجر 9 که در 
تاریخ 1365/1/11 در سلیمانیه آغاز شد به شهادت 
رسید. اما پیکر او به دست نیامد و در سال 1371 
توسط لشکر 57 ابوالفضل شناسایی و پس از حمل 
اکبر فردوس دفن گردید. زادگاهش در بهشت  به 
همسر  رادمراد:  باقر  شهید  نامه  وصیت  به  نگاهی 
مهربانم در تمام زندگي تقوا را سرلوحه خود قرار ده 
و از حجاب و عفت اسالمي خود که آبروي شیعه به 
آن است لحظه اي غافل مشو و از خداوند که همیشه 
مراقب انسان است و در همه جا انسان را مي بیند 
بترس و این جمله امام را به خاطر بسپار که “عالم 

محضر خداست در محضر خدا معصیت نکنید.”

بازوی رباتیکی با قابلیت چرخش 
۳۶۰ درجه

پژوهشگران مرکز تحقیقات برق و رباتیک موسسه 
صنعتی  بخش  سفارش  با  مشهد  الهوری  اقبال 
درجه   360 چرخش  قابلیت  با  را  رباتیکی  بازوی 
عرضه کردند. در نمونه های مشابه این قابلیت وجود 
دارد که  قرار  ربات  مانعی در پشت  ندارد؛ چرا که 
اجازه حرکت 360 درجه را به این ربات نمی دهد.

علمی و فناوری

مذاکره با یانگوم
 برای»عاشقی در هانوی«

چندی پیش خبری مبنی بر احتمال حضور بازیگر 
نقش یانگوم در فیلمی ایرانی - کره ای به کارگردانی 
قربان محمدپور منتشر شد. قربان محمدپور به دعوت 
یانگوم به کره رفته و مذاکره حضوری با او را آغاز 
کرده است. لی یونگ آئه ابراز امیدواری کرده، شرایط 
و زمان فیلمبرداری اجازه بدهد او با این پروژه همکاری 
کند. این بازیگر این روزها مشغول بازی در یک فیلم 
چینی است. قربان محمدپور پیش از این دو فیلم 
سینمایی سالم بمبئی و دختر شیطان را ساخته است.

برخی سرمایه گذاران فقط دنبال 
عکس یادگاری با ستاره ها هستند

برخی  گفت:  سینما  تهیه کننده  اسماعیلی،  حبیب 
سرمایه هایی که وارد سینما می شود نه تنها به رشد 
ناخواسته  آنها  بلکه هدف  نمی کنند،  سینما کمک 
از کسانی که در  تخریب کلیت سینماست. برخی 
تولید  شان  هدف  می کنند  سرمایه گذاری  سینما 
فیلم نیست بلکه به ستاره های سینما عالقه دارند 
و می خواهند با استفاده از سرمایه و پول خود با این 
ستاره ها عکس یادگاری بگیرند و طرح دوستی بریزند.

ساخت سریال با محوریت 
حضرت معصومه)س(

جواد افشار کارگردان تلویزیون گفت: سریال حضرت 
بلند و عظیمی است که  از کارهای  معصومه)س( 
تدارکی ویژه و طوالنی می خواهد. این سریال اکنون 
در مرحله تحقیق و نگارش توسط یک تیم قوی با 
مشاوران و کارشناسان متخصص این امر است که 
بیشتر از چند سال است، مشغول آن هستند. در حال 
حاضر ما به عنوان حلقه اتصال و پیگیری های الزم 
در جهت پیشبرد این اثر بین تلویزیون و آستان مقدس 
حضرت معصومه )س( هستیم و فعال خودجوش به 
اتفاق تهیه کننده و تیم تحقیق و نگارش مشغولیم.

سینما و تلویزیون

الکترونیکی  و  دیجیتالی  سوی  به  روز  به  روز  دنیا 
شدن می رود و هر روز شاهد شکوفایی یک برنامه 
نرم افزاری یا توسعه یک آپ در این دنیای مجازی 
هستیم و به قول کارشناسان این عرصه اکنون هر 
کسی که با اینترنت و این نرم افزارها آشنایی داشته 
باشد، می تواند در خانه بنشیند و خیلی از کارهای 
روزمره از جمله سفارش غذا، پیک موتوری، حتی 
خرید از مغازه ها و کارهای اداری  خود را انجام دهد. 
مجتبی مالکی متولد 15 بهمن 57  یکی از جوانان کوشا در عرصه 
نرم افزاری در بیرجند است که این روزها نرم افزار “سامینو” او 
یکی از برترین آپ ها در استان می باشد. به همین بهانه گفتگویی 
با او انجام دادیم. مالکی می گوید: دوران تحصیلی  12 ساله تا 
دیپلم را در بیرجند تحصیل کردم و دانشگاه را تا مقطع کارشناسی 
ارشد در تهران و بیرجند رشته مهندسی مکانیک گذراندم و  در 

سال 1382 شرکت آراد رایانه را تاسیس کردیم. 
آراد رایانه از  اولین های دارای مجوز شورای انفورماتیک 
وی یادآور می شود: آراد رایانه جزو اولین شرکت های استان 
است که مجوز شورای انفورماتیک گرفت و همچنین اکنون عضو 
هیئت مدیره نظام صنفی رایانه ای هستم. وی با بیان اینکه از 
همان سال اول تاسیس شرکت بنا بر تولید نرم افزار شبکه وب و 
زمینه های مشابه گذاشتیم، می گوید: از جمله اولین کارهای این 
شرکت، »طراحی و اجرای انواع آزمون های  آنالین در نهادهایی 
همچون آموزش و پرورش و دانشگاه علوم پزشکی و طراحی وب 
سایت های گوناگون برای ادارات و شرکت های مختلف های و 
طراحی، اجرا و مشاوره شبکه های کامپیوتری برای موسسات و 
نهادهای گوناگون بود. وی با اشاره به اینکه بعد از تشکیل استان 
اجرای پروژه های شبکه و وب سایت را توسعه دادیم، می افزاید: 
در سال 91 با آقای انجمنی، تیمی برای نرم افزار اندروید تشکیل 
دادیم و اولین پروژه هم »نرم افزار حضور و غیاب آنالین دانش 

آموزی با نام سینا« بود که برای اولین بار در کشور اجرا شد.
این جوان برنامه نویس بیرجندی خاطر نشان می کند: این برنامه 
به صورت پایلوت در هنرستان خلیج فارس نصب شد و حتی چند 
مدرسه دیگر هم از آن استفاده می کند و از سال 92 تا کنون یک 
نرم افزار پایدار بوده که همچنان در حال استفاده در برخی مدارس 
استان است.  وی با اشاره به اینکه زمانی به این فکر رسیدیم که 
مردم به خاطر کوچکترین مایحتاج خود مجبور به سفرهای درون 
شهری هستند، ادامه می دهد: این معضل باعث شد با کمک 

آقای انجمنی و دیگر دوستان به فکر طراحی “آپ سامینو” بیافتیم.
سامینو یک نرم افزار متفاوت با گونه های مشابه 

مالکی تاکید می کند: سامینو به معنی سامانه ای نو است و با نرم 
افزارهای مشابه تفاوت دارد. سفارش غذا تنها گوشه ای از سامینو 
است، در این آپ سفارش نان، سفارش خرید از سوپر مارکت، پیک 
 موتوری، خرید بلیت، کارواش آنالین و برنامه های دیگر پیش بینی

شده که همه اینها به مرور زمان در نرم افزار فعال خواهد شد. 
وی همچنین یادآور می شود: در این نرم افزار برای حمایت از 
زنان خانه دار و مشاغل خانگی بازارچه ای تعبیه خواهد شد تا همه 
محصوالت آنها با عکس در آن قرار بگیرد و به فروش برسد و 

سود حاصل از آن به طور مستقیم به دست آنها برسد.
تبلیغ رایگان محصوالت روستاییان در سامینو

وی تاکید می کند:  همچنین محصوالت روستائیان هم استانی 
اینکه هیچ  بدون  تبلیغ می شود،  برنامه  این  در  رایگان  هم  
پورسانتی از آنها بگیریم و حتی هزینه حمل و نقل کاال با مشتری 

خواهد بود تا روستائیان عزیز حمایت شوند. 
وی ادامه می دهد: آپ  سامینو را برنامه سفارش غذا شروع کردیم 
و شما هم اکنون می توانید با ثبت نام در نرم افزار هر گونه غذا با 
هر سلیقه را از رستوران های شهر سفارش دهید و در محل کار یا 
منزل تحویل بگیرید. وی یاد آور می شود: در این پروژه سه تیم، 
شامل مشاوره و برنامه نویسی و بازاریابی و تبلیغاتی فعالیت دارند. 
وی با اشاره به اینکه کار پروژه سامینو از مرداد 96 شروع شد 

تصریح می کند: اوایل شهریور تحلیل بررسی میدانی و نیاز سنجی 
انجام شد، شهریور به بعد کدنویسی و تحلیل و بررسی و  از ابتدای 
اردیبهشت بازاریابی برای پیدا کردن رستوران های هدف انجام 
شد و در نهایت 25 اردیبهشت استارت کار خورد.  مدیر پروژه 
سامینو با بیان اینکه  این نرم افزار اکنون مراحل آزمایشی خود را 
می گذراند، می افزاید: فعالیت رسمی، بعد از ماه رمضان ما آغاز 
می شود و اگر همشهریان ایرادی در کار می بینند آن را به حساب 

آزمایشی بودن بگذراند و ایرادات را با ما در میان بگذارند. 
اصناف ثبت نام شده در سامینو اعتبار سنجی

 شده اند 
به گفته وی همه رستوران ها و فست فودها اعتبار سنجی شده و 
بهترین ها انتخاب می شوند تا همشهریان مطمئن باشند از اینکه 
تخفیفات ویژه ای هم در برنامه قرار گرفته است، ضمن اینکه 

برای همکاری با دیگر اصناف نیز اعالم آمادگی می کنیم. 
مالکی با بیان اینکه نظارت مستقیم به عملکرد رستوران ها و 
فست فودها داریم، می افزاید: حسن شهرت، عملکرد مناسب، 
رضایت مشتری، کیفیت مطلوب و قیمت عادالنه از مهمترین 
عوامل انتخاب اصناف است. وی یاد آور می شود: اکنون حدود 

30 واحد صنفی رستوران و فست فود با ما همکاری می کنند.
وی درباره مجوز سامینو ضمن اشاره به اینکه این پروژه در شرکت 
آراد رایانه به عنوان شرکت نرم افزاری مجوز دار، اجرا شده است، 
خاطر نشان می کند: این شرکت مجوزهایی همچون پروانه 

کسب  و مجوز نظام صنفی رایانه  ای را داراست، همچنین برای  
مجوزهای صنعت و معدن هم اقدام کرده ایم. 

امنیت کاربران نرم افزار تضمین شده است
مالکی درباره امنیت شماره و حساب کاربران نرم افزار می گوید: 
این نرم افزار سه مرحله الگین مخصوص مشتری، رستوران و 
پیک مخصوص سامینو دارد و برتری نرم افزار ما در این است 
که نه رستوران دار و نه پیک به اطالعات و مشخصات مشتری 
دسترسی ندارند و فقط بعد از ثبت سفارش آالرم رستوران و بعد 

آن پیک برای گرفتن سفارش به صدا در می آید. 
 وی خاطر نشان می کند: همچنین تفاهم نامه همکاری دوطرفه ای

با تاچ سی بسته ایم تا در زمان زیاد بودن مشتری برای پایین 
نیامدن کیفیت سرویس دهی، از این شرکت کمک بگیریم. مدیر 
نرم افزار سامینو با اشاره به اینکه بیرجند اولین شهری بود که نرم 
افزار الکترونیک اتوبوسرانی را راه اندازی کرد، می افزاید: از مردم 
می خواهیم از این پروژه های آنالین به خاطر راحتی و ارزان 
بودن و در دسترس بودن حمایت کنند تا  اقتصاد شهر به حرکت 
در آید. البته ادعا نمی کنیم که بهترین آپ هستیم و قضاوت را به 
مردم می سپاریم تا این سری نرم افزارها را نصب کرده و سامینو 
را با محصوالت مشابه مقایسه کنند، مطمئن هستیم مردم ما را 
انتخاب خواهند کرد. وی خاطر نشان می کند: برای دانلود و نصب 
نرم افزار سامینو کافیست عبارت “سامینو” را در مارکت کافه بازار 

جستجو نمایید و یا به سایت samino.ir مراجعه نمایید.

»سامینو« نرم افزار سفارش همه ی مایحتاج شما
نسرین کاری

گفتگوی اختصاصی با مجتبی مالکی، برنامه نویس جوان و فعال در رشته رایانه
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قهوه زندگی

چند دوست دوران دانشجویی که پس از فارغ التحصیلی، 
هر یک شغل های مختلفی داشتند و در کار و زندگی خود 
نیز موفق بودند، پس از مدت ها با هم به دانشگاه سابقشان 
تازه کنند. آن ها مشغول  استادشان دیداری  با  تا  رفتند 
صحبت شده بودند و طبق معمول بیشتر حرف هایشان 
هم شکایت از زندگی بود! استادشان در حین صحبت آن ها 
قهوه آماده می کرد؛ او قهوه جوش را روی میز گذاشت 
و از دانشجو ها خواست که برای خود قهوه بریزند.روی 
میز لیوان های متفاوتی قرار داشت: شیشه ای، پالستیکی، 
دانشجو ها  همه  وقتی  دیگر.  لیوان های  و  بلور  چینی، 
قهوه هایشان را ریخته بودند و هریک لیوانی در دست 
داشت، استاد مثل همیشه آرام و با مهربانی گفت:»بچه ها، 
ببینید؛ همه شما لیوان های ظریف و زیبا را انتخاب کردید 
و االن فقط لیوان های زمخت و ارزان قیمت روی میز 
مانده اند!« دانشجو ها که از حرف های استاد شگفت زده شده 
بودند، ساکت ماندند و استاد حرف هایش را به این ترتیب 
ادامه داد:»در حقیقت چیزی که شما واقعاً می خواستید 
قهوه بود و نه لیوان، اما لیوان های زیبا را انتخاب کردید و 
در عین حال نگاه تان به لیوان های دیگران هم بود؛ زندگی 
هم مانند قهوه است و شغل، حقوق و جایگاه اجتماعی 
ظرف آن است. این ظرف ها زندگی را تزیین می کنند، اما 
کیفیت آن را تغییر نخواهند داد. پس از حاال به بعد تالش 
کنید نگاه تان را از لیوان بردارید و در حالی که چشم هایتان 

را بسته اید، از نوشیدن قهوه لذت ببرید.

فضای زندگی فرصتی نیست برای دل بریدن ها! 
معجزه ایست برای دل دادن ها.آرزو می کنم؛در این 
روز زیبا مهر و عشق، محبت  همنشین شما باشد.

میزان بزرگی و موفقیت هر فرد بستگی
 به این دارد که تا چه حد می تواند همه 

نیروهای خود را در یک کانال بریزد.

چشمت که فسون و رنگ می بازد از او
افسوس که تیر جنگ می بارد از او
بس زود ملول گشتی از همنفسان
آه از دل تو که سنگ می بارد از او

روزه، تمرین کالس زندگی ، درس ایثار و خلوص
 و بندگی است. روزه ، زنجیر هوا گسستن است 

 دیو و بت های درون بشکستن است

خدایا من از تو مي خواهم در آن آنچه تو را خوشنود 
کند و پناه می برم بتو از آنچه تو را بیازارد واز تو 
خواهم توفیق در آن برای اینکه فرمانت برم و 

نافرمانی تو ننمایم ای بخشنده سائالن.

5

حرف های ابریشمی موفقیت

شعر روز 

پیامک

دعای روز بیست و چهارم رمضان

یک لحظه مکث کن

نگرش

آیات روز  

و اگر آن چه درخت در زمین است قلم باشد و دریا را هفت دریای دیگر به یاری آید سخنان 
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حدیث روز  

درهاي آسمان در اولین شب ماه رمضان گشوده مي شود و تا آخرین شب آن بسته نخواهد شد.
رسول خدا )صلی ا... علیه و آله(

سبک زندگی

چه طور در ایام امتحانات زنده بمانیم؟
چرخش ماه های قمری و گذر سال به سال آن از چهار فصل، 
برای بیشتر ما خاطره انگیز است. کافی است تا کمی پای 
صحبت های پدر و پدربزرگ هایتان بنشینید و آنها برایتان 
مثال از تقارن زمستان با ماه محرم و بیرون آمدن دسته های 
عزاداری حرف بزنند یا از ماجرای روزه داری های ماه رمضان 
در ایام نوروز بگویند. ماه رمضانی که حاال چند سالی است با 
گذر از پاییز و رسیدن به روزهای تابستان حاال این ایام به دل 
بهار و خرداد زده، خردادی که پیش از این همه ما آن را با ایام 

امتحانات آخر سال بچه محصل ها می شناسیم.
مبارک  ماه  داری  روزه  با  آن  همزمانی  حاال  که  ای  دوره 
رمضان می تواند این ماه را بیش از پیش با همه ماه های 
سالیان گذشته متمایز کند. برای همین سر وقت احمدیان 
متخصص تغذیه رفتیم تا او برایمان از راهکارها، پیشنهادات 
و خورد و خوراک هایی بگوید که با آن آسانتر از این دوران 

گذر کرد و بیشترین بهره را برد.
روز و شب تان را عوض کنید 

است.  رسیده  ماه  خرداد  به  رمضان  ماه  تقارن  امسال 
آموزان و  پراسترسی که دانش  پر جنب و جوش و  ایام 
بهتر  چه  هر  روی  را  شان  غم  و  هّم  همه  دانشجویان 
پشت سر گذاشتن امتحانات می گذارند و پیش می روند. 
اما شاید چیزی که خرداد امسال را نسبت به سال های 
داری  روزه  است  کرده  تر  سخت  و  تر  متفاوت  گذشته 
تغذیه شان جوری  برای نحوه  باید  محصالنی است که 

و  خورد  میزان  کمترین  با  بتوانند  تا  کنند  ریزی  برنامه 
خوراک، بیشترین بازدهی را داشته باشند.

می گوید:  طور  این  آن  درباره  احمدیان  که   موضوعی 
» زمانی که مغز فعالیت می کند نیاز به انرژی دارد و این 
انرژی را هم باید از خورد وخوراک بگیرد از طرف دیگر در 
ماه مبارک رمضان چون انرژی به مغز نمی رسد، روزه دار 
بودن به خودی خود برای افراد کسلی و کرختی می آورد. 
بنابراین بهترین توصیه ای که می توان داشت این است که 
بچه ها ساعت بیولوژیک خودشان را تغییر دهند.طوری که 
و  بیداری  زمان  و  بپردازند  استراحت  و  خواب  به  روز  در 

مطالعه را به شب تا صبح موکول کنند.«
زمان طالیی برای درس خواندن چه زمانی است؟ 
یکی از مهمترین چالش های مطالعه در ماه مبارک رمضان 
برای فهم  زمان  بهترین  پیدا کردن  و  با گرسنگی  مبارزه 
مطالب است تا جایی که بیشترمان در این ایام برای فعالیت 
های ذهنی و فکری دچار مشکل هستیم؛ چون بیشترمان 
قبل از افطار از شدت گرسنگی می نالیم و بعد افطار از سر 
سنگینی و کرختی توانایی انجام کاری را نداریم. اما هنگامی 
که این موضوع را با خانم احمدیان در میان می گذاریم او به 
عنوان کارشناس تغذیه بهترین زمان برای مطالعه را بعد از 
افطار و سحر و حتی چند ساعت مانده به اذان مغرب می داند.

زمانی که در نگاه اول گمان می کنیم که شاید اوج ساعات 
فکر  بسیاری  شود.»  داری محسوب  روزه  برای  گرسنگی 

زمان  بدترین  احتماال  افطار  به  مانده  می کنند که ساعات 
برای خواندن مطالعه باشد. در صورتی که اصال این طور 
نیست؛ چون اکثر بچه ها از امتحان برگشتند و به مقدار الزم 
استراحتشان را کرده اند. از طرفی دیگر ما در هیپوتاالموس 
برای  را داریم  مغزمان ترشح هورمون گرسنگی و سیری 
همین هم در ایام ماه رمضان درست در ساعتی که روزهای 
عادی غذا می خورید احساس گرسنگی می کنید و 20 دقیقه 
بعد از آن بدون اینکه چیزی بخورید احساس سیری دارید.«

حتما پروتئین ها را در وعده غذایی تان در نظر بگیرید 
یکی از مواردی که در ایام امتحانات و ماه رمضان حسابی 
می تواند کمک حال شما باشد مصرف موادی مثل گوشت قرمز 
است؛ طوری که خوردن آن در یکی از وعده های شبانه روز 
و به ویژه، سحر توصیه می شود. علت این تاکید هم به خاطر 
تامین پروتئین مورد نیاز برای بدن در این یک ماهه است.» 
افراد وعلی الخصوص دانش آموزان که در سن رشد هستند اگر 
میزان پروتئینی را که احتیاج دارند به دست نیاورند بیش از پیش 
دچار خستگی و کرختی می شوند. ضمن اینکه پروتئین وقتی 
در بدن تجزیه می شود مقدار قابل توجهی از انرژی مغزی را 
نیز تامین می کند. برای همین بهتراست گوشت ها به خصوص 
گوشت قرمز در وعده های سحری شان باشد؛ چون در گوشت 
قرمز موادی مثل سلنیوم داریم که ترشح کننده سروتونین مغز 
است و در ایام امتحانات که استرس زیاد دارد سرتونین در خون 

می تواند عامل شادی و نشاط باشد. «

حواس تان به قندها باشد 
مواد قندی جز چیزهایی است که برای سوخت ساز بدنمان 
به آن احتیاج داریم و حتی بسیاری گمان می کنیم که انرژی 
مغزی ما فقط و فقط با خوردن مواد قندی فراهم می شود 
اما وقتی این موضوع را با کارشناس مطرح می کنیم او این 
پیش فرض را در علم تغذیه مطرود می داند و می گوید:»ما 
از رژیم  را  قندهای ساده  باید خوردن  ایام  این  خاصه در 
با  انسولین  ترشح  چون  کنیم  حذف  کل  طور  به  غذایی 
قندهای ساده می تواند برای بچه ها تا حدی آسیب زا باشد. 
ما توصیه می کنیم به جای مصرف قندهای ساده و خوردن 
چیزهایی مثل شکالت،نوشابه و زولبیا مواد قندی دیگری 
مثل خرما،کشمش یا چیزهایی مثل فرنی یا شله زرد را 

جایگزین کنند.«
مغز دانه ها را جدی بگیرید 

یکی از چیزهایی که در ماه رمضان و امتحانات تا حدی 
زیادی می تواند کمک حالتان باشد این است که تا حد امکان 
قید خوردن وعده های مفصل را بزنید؛ چون به عنوان مثال 
خوردن یک افطاری سنگین تا ساعت ها می تواند کسلی و 
بی حالی را برایتان به همراه داشته باشد و از تمرکزتان روی 
درس خواندن جلوگیری کند. به همین خاطر یکی از کارهایی 
که می توانید برای بهبود شرایط انجام دهید این است که به 
جای خوردن وعده های سنگین غذایی، یک وعده غذایی و 

چندین میان وعده سبک انتخاب کنید.
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ویژگی محیط کاری ناسالم

آیا تاکنون در محل کارتان احساسی شبیه به راه رفتن 
روی پوسته تخم مرغ داشته اید؟ احساس این که نظرات 
شما هیچ اهمیتی ندارند، احساس ترس از اشتباه کردن و 
قرار داشتن در محیطی ترسناک و تهدیدآمیز. به احتمال 
زیاد اگر شما هر روز پس از برگشتن به خانه درباره محیط 
کار خود نق بزنید، زمان آن فرارسیده است که درک کنید 
محل کارتان محلی وحشتناک و افتضاح است. مطمئن 
نیستید؟ در این جا شش راهکار مطمئن برای پی بردن 

به نامناسب بودن محیط کار وجود دارد:
موقعیت برای شما خفقان آور و تحمل ناپذیر است؛ زیرا 
مدیر می خواهد همه تصمیم گیری ها را کنترل کند. او 
به اعضای گروه اطمینان ندارد و هیچ کس را جانشین 
خود قرار نمی دهد. هیچ اتاقی برای جلسات گروهی 
وجود ندارد، چون سبک مدیریت او مستبدانه است. در 
این دیکتاتوری خالقیت و آموختن چیزهای جدید غایب 
است. شما باید فقط دستورات او را انجام دهید و نتیجه 

را به او گزارش کنید.
در ادارات بسیار مشاهده می کنیم که کارمندان بقیه را 
انجام  را  این کار  نیز  ما  اگر   سرزنش می کنند. پس  
می دهیم، باید منتظر باشیم بقیه هم همین رفتار را با 
 ما داشته باشند. پس اگر در محل کار با این وضعیت 
اید،  معرکه گرفتار شده  این  در  اید و شما هم  مواجه 
بهترین واکنش این است که خود را از این جو بیرون 
بکشید و سعی کنید موضوع را شخصی نکنید، با تمام 
تالش به کارتان ادامه دهید، واقعیت را بگویید و هر 

کاری را که انجام دادید به صورت مستند ثبت کنید.
  در این محیط شما نمی توانید به دیگران اعتماد کنید، 

بلکه می توانید آن ها را متهم کنید.
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کلیه لوازم دست دوم منزل شما را 
خریداریم. با یک تماس اختالف قیمت 

را تجربه کنید.   09158668002

اقساط 1 ، 2 ،3 و 4 ماهه         نقدی تخفیف ویژه ویژه  
خدمات تایر در همان مکان انجام می شود

باالنس تضمینی، گاز نیتروژن 
با دستگاه های تمام اتوماتیک ایتالیایی 

نبش جمهوری 28 و 30 به سمت مزار شهدا )قلعه( 

الستیک فرازی
09155622291

32211684

به یک کارگر جهت کار در دامداری 
نیازمندیم.

09156046934

در فروشگاه لوازم یدکی خودرو به یک 
همکار و شراکت در کار نیازمندیم.

09158254172

فریزر صندوقی دست دوم 
خریداریم.

09395625280

تعمیر یخچال فریزر در منزل  
09153635015 - ناصری نژاد

برق خورشیدی )220-12( ولت
برق جهت چاه ، کفکش ، روشنایی
 باغ و ویال     09151631498

نقاشی ساختمان کارنگ
با قیمت استثنـایی - کیفیت ممتاز

مجری انواع طرح و رنگ های روز
روغن ، اکرولیک ، مولتی کالر، کنیتکس

 اجرای تخصصی رنگ و بتونه کناف ، انواع طرح 
)کاغذ، سنگ و ...(  09156655054 

هـوا مطبـوع شـرق
دنیـای مـس

اجرای سیستم های نوین برودتی 
کولر گازی ، اسپیلت و چیلر
تعمیر، فروش، نصب و اجرای

 لوله های مسی
09158636100
05632234606

ساخت استخر  ژئو ممبران      
09153637917

32435686 - 09365237014-09157063220 - خسروی

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

ی
مین

 تض
صد

در
 10

0

پارکینگ اداری و مسکونی ، کانکس و سوله
 PVC دکوراسیون داخلی ، سقف کاذب و دکوراتیو ، فروش ورق های

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

 www. parsiansaghf.COM

 UPVC سـازه های سبک بـا پوشش

تلفکس: 056-۳۲4۲۲44۹
شماره تماس: 0۹۱5۳6۱۷6۱۱  - حاشیه فلکه جماران – باالتر از کاشی فرزاد

 حمـل  اثاثیـه 
حمل بار

 100 درصد تضمینی
 09159618581  

فاروقی

 با  کارگر ماهر و ماشین اتاق بزرگ 
مسیر مشهد و  زاهدان / حمل یخچال ساید 

در اسرع وقت / حمل بار برای خارج شهر 
 20 میلیون بیمه

یک شرکت بازرگانی جهت تکمیل کادر نیروی انسانی خود از افراد واجد شرایط 
ذیل دعوت به همکاری می نماید:

خانمیک نفرمدیر بازاریابی و فروش
خانمیک نفرمسئول دفتر

جهت تکمیل فرم با 
شماره 32443131 
تماس حاصل فرمایید.

سالن عروس سی تل ارائه می دهد:
تخفیـف پکیـج استثنـایی
 گریـم و شنیـون عروس
با خدمات رایگان: رنگ مو، 

دو جلسه پاکسازی پوست، اصالح صورت 
و ابرو، رنگ ابرو، کاشت مژه و کاشت ناخن 

)به همراه تخفیف ویژه آتلیه و مزون(
توجه داشته باشید رزرو این پکیج فقط 

تا آخر خرداد ماه می باشد و زمان استفاده 
از این پکیج در هر تاریخی از سال 97 

امکان پذیر می باشد.

32354549 - 09037847024 
هنگام مراجعه زنگ درب را بزنیدآدرس: بین مدرس 11 و 13 

به یک شاگرد با تجربه جهت کار 
در شیفت عصر نیازمندیم.

سالن زیبایی سی تل - بین مدرس 11و 13
32354549-09037847024

انواع ضایعات شما را از قبیل
 کارتن،آهن ،آلومینیوم،پالستیک،
الک و ... را در محل به باالترین 

قیمت نقدا خریداریم.
09357635016
09150020709
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پوست تان را با کاکائو جوان کنید 

مصرف  از  بعد  پوستشان  زدن  جوش  از  همه 
کاکائو می گویند اما بهتر است بدانید که اگر به 
اندازه کاکائو مصرف کنید به جوان سازی پوست 
موجود  کافئین  اید.  کرده  ای  ویژه  کمک  تان 
در پودر کاکائو پوست را نرم می کند. ترکیبات 
کاکائو باعث می شود آب اضافی از بافت پوست 

خارج شود بنابراین برای افرادی که پوست پف 
کرده یا حلقه های تیره ای زیر چشم دارند، زدن 
ماسک کاکائو توصیه می شود. اهمیت مصرف 
مواد غذایی که از پوست در برابر آفتاب محافظت 
می کنند بخوبی شناخته شده است. پودر کاکائو 
داده  نشان  تحقیقات  است.  مواد  این  از  یکی 
آسیب های  از  ناشی  قرمزی  ماده،  این  مصرف 
اشعه ماوراء بنفش را تا 15 درصد کاهش می دهد.

معجزه های این میوه گرمسیری را 
بیشتر بشناسید

کلسترول،  سطح  کاهش  بر  عالوه  خرما 
چربی  از  دیگر  نوعی  آوردن  پایین  توانایی 
را  گلیسیرید  تری  نام  به  خون  در  موجود 
خوردن  از  افراد  که  دالیلی  از  یکی  دارد.  نیز 
تصور  که  است  این  کنند  می  اجتناب  خرما 

می  خون  قند  افزایش  باعث  خرما  کنند  می 
اگرچه  ندارد.  صحت  فرضیه  این  اما  شود، 
خرما حاوی مقدار زیادی قند طبیعی است اما 
این ماده غذایی نمایه گلیسمی پایینی داشته 
قابل  به طور  قند خون  آن،  از مصرف  بعد  و 
بدن  به  فیبر  یابد.  نمی  افزایش  ای  مالحظه 
برای کاهش کلسترول کمک کرده و مانع از 
چاقی، بیماری قلبی و سرطان روده می شود.

روغن مناسب برای افراد 
مبتال به کبد چرب

مصرف طوالنی مدت روغن آفتابگردان می تواند 
به تحریک فیبروز کبدی منجر شود و ساختار 
این اندام را نیز تغییر دهد. تغییر در ساختار نیز 
به تغییر در ظاهر ژن ها منجر می شود و می 
تواند اکسیداسیون در سلول های کبدی را افزایش 

دهد. وجود چنین شرایطی به نارسایی در عملکرد 
سلول ها منجر می شود. روغن ماهی نیز اگر به 
صورت طوالنی مدت مصرف شود می تواند به 
افزایش طول تلومر منجر گردد. با اینحال روغن 
شود.  می  کبد  به  آسیب  کاهش  باعث  زیتون 
اگر تمامی این یافته ها را کنار هم قرار دهیم 
به این نتیجه می رسیم که روغن زیتون فوق 
بکر می تواند بهترین گزینه برای سالمت باشد.

کاهش وزن با نخود فرنگی
  

نخود فرنگی در مقایسه با بسیاری از مواد غذایی 
و چربی  کالری  و  بیشتر  پروتئین  حاوی  دیگر 
نخود  فنجان  هر  در  واقع  در  است.  کمتری 
فرنگی 134 کالری وجود دارد و سرشار از فیبر 
است. برای همین برای افرادی که می خواهند 
العاده  وزن کم کنند یک ماده ی غذایی فوق 

محسوب می شود. اگر رژیم الغری گرفته اید 
در سوپ تان نخود فرنگی بریزید. در این صورت 
سوپ تان حاوی فیبر و پروتئین است و جلوی 
اشتها را گرفته و احساس سیری طوالنی مدتی 
ایجاد می کند. ولی یادتان باشد به دلیل فیبر 
زیادی که دارد مصرف زیاد آن می تواند باعث 
کردن  کم  به  تمایل  که  افرادی  شود.  چاقی 
وزن دارند از آب نخود سبز زیاد استفاده کنند.

 خواص اعجاب آور چای سبز

اگر تا به حال خود را به نوشیدن یک فنجان 
می شوید،  بیدار  خواب  از  وقتی که  سبز  چای 
عادت نداده اید بهتر است هر چه زودتر این عادت 
ترکیبات  کنید.  اضافه  غذایی تان  عادات  به  را 
از  سبز  چای  در  موجود  خاص  آنتی اکسیدان  
بدن ما در برابر بیماریهای قلبی، سرطان، چاقی 

و آلزایمر محافظت می کند. آنتی اکسیدان بسیار 
کاتچین  سبز،  چای  در  موجود  مفید  و  موثر 
از  بنوشید،  بیشتر چای سبز  نام دارد. هر چه 
به  عروقی  قلبی  های  بیماری  به  ابتال  خطر 
موجود  کاتچین  کاسته اید.  بیشتری  میزان 
تشکیل   و  عروق  انسداد  از  سبز  چای  در 
می کند  جلوگیری  رگ ها  در  خون  لخته های 
بخشد. می  بهبود  را  بدن  در  خون  جریان  و 

یادداشت

دستگیری اعضای یک گروه تروریستی در شب قدر

به گزارش تسنیم - ماموران نیروی انتظامی خراسان جنوبی موفق 
به انهدام یک گروهک تروریستی که قصد عملیات خرابکارانه در شب 
این  اعضای  از  نفر  سه  عملیات  این  در  شدند.  داشتند،  را  قدر  های 
گروهک توسط تکاوران پلیس دستگیر و از آن ها مقادیری مواد منفجره 
کشف و ضبط شد. اعضای این گروهک تروریستی قصد داشتند در 
با اشراف  انجام دهند که  را  شب های قدر عملیات های خرابکارانه ای 

اطالعاتی پلیس و دستگیری 3 عضو این گروهک، ناکام ماندند.

سهل انگاری، شهروند فردوسی را به قعر چاه فرستاد

سربازی - رعایت نکردن موارد ایمنی در محل کار، برای یک شهروند 
فردوسی حادثه ای دلخراش آفرید و موجب مرگ وی شد. خیر 54 ساله 
فردوسی که قرار بود در یکی از مساجد به نمازگزاران نذری بدهد، برای 
فراهم کردن مقدمات کار به رستورانی مراجعه می کند. مدیر رستوران که 
از قبل نسبت به حفر یک حلقه چاه اقدام کرده و  هنوز دهانه آن را نبسته 
بود، برای این که کسی داخل چاه سقوط نکند به گذاشتن در قابلمه بزرگی 
 بر روی آن بسنده می کند. این شهروند فردوسی هنگامی که مشاهده 
می کند در قابلمه ای بی هدف رها شده و مزاحمتی برای او دارد، در حالی 
که قصد دارد آن را به کنار دیوار منتقل کند به داخل چاه سقوط و متاسفانه 

در همان لحظات اول فوت می کند.

توقیف 11 دستگاه موتورسیکلت فاقد پالک در نهبندان

سرهنگ غالمرضا شاهوردی فرمانده انتظامی نهبندان گفت: با اقدامات 
اطالعاتی صورت گرفته تعداد 11 دستگاه موتورسیکلت  متخلف و فاقد 
پالک که در شهرستان خصوصاً در زمان تعطیلی مدارس ایجاد مزاحمت 
برای نوامیس مردم داشته اند با همکاری و همراهی مردم شریف نهبندان 
شناسایی و با دستور مقام قضایی توقیف شدند. وی با اشاره به اینکه 
اولویت پلیس در اجرای عدالت اجتماعی در طرح های انتظامی، ایجابی 
نیروی  انتظار  و  ندارد  قانون  از  کرد: کسی حق تخطی  تصریح  است، 

انتظامی از عامه مردم توجه به دغدغه های دیگران است.

327 کیلوگرم تریاک در استان کشف شد

سردار مجید شجاع، فرمانده انتظامی استان گفت: مأموران فرماندهی 
انتظامی استان طی چهار فقره عملیات 327 کیلوگرم تریاک از قاچاقچیان 
مواد مخدر کشف کردند و در این رابطه 9 سوداگر مرگ را دستگیر کردند. 
در یکی از این عملیات ها مأموران فرماندهی انتظامی شهرستان خوسف 
با انجام اقدامات عملیاتی دو دستگاه خودرو و یک دستگاه موتورسیکلت 
 را که به صورت باندی اقدام به جابجایی و حمل مواد مخدر می کردند،

شناسایی کردند و از آنان 108 کیلوگرم تریاک کشف و چهار نفر از 
اعضای این باند را دستگیر کردند.

حوادث استان

دوازدهمین دوره مسابقات کشتی خراسان 21شهریور سال 1343 - گناباد 
 در این کشتی محمدرضاکوزه گران با داوری برادران از مشهد بر جهانشیری از تربت حیدریه پیروز شد. * گردآورنده: اصغری

 داده نما

با توجه به تحقیق صورت گرفته در دانشگاه علوم پزشکی، گل سرخ 
نقش موثری در پیشگیری و درمان آلزایمر دارد و باید بر سر سفره های 
مردم قرار گیرد. تحقیقات بر روی گل سرخ و اثر آن بر پیشگیری و 
درمان بیماری آلزایمر از سال 82 در قالب یک پروژه تحقیقاتی و به 
صورت یک پایان نامه دکترای PHD آغاز شد. درمان و بهبودی 
بیماران در حالی است که کپسول گل سرخ را مصرف می کنند و به 
محض قطع آن دوباره همان عالئم آلزایمر بر آنها ظاهر می شود و 

باید یک بیمار آلزایمری تا پایان عمر کپسول گل سرخ را استفاده کند. 
کپسول گل سرخ به زودی در بازار عرضه می شود اما در حال حاضر 
استفاده از پودر گل سرخ هم برای بیماران توصیه می شود، مصرف 
گل سرخ و گذاشتن آن بر سر سفره از سوی تمامی افراد توصیه می 
شود چون اثر پیشگیری از آلزایمر دارد. تمام مراحل تحقیقاتی روی 
گل سرخ صورت گرفته و نتایج آن به شکل علمی موجود است و به 
زودی مجوز تولید کپسول گل سرخ داده می شود و می توان به تولید 

انبوه رساند. اگر چه عالئم آلزایمر در افراد جوان هم مشاهده شود، 
بروز این عالئم بیشتر به خاطر استرس و افسردگی است که یادآوری 
یکسری مطالب را دچار مشکل می کند، اما اگر از سن 40 سال به باال 
دچار این عالئم شدیم به سمت بیماری آلزایمر پیش می رویم که 
با مصرف گل سرخ می توان از آن پیشگیری کرد. مصرف زیاد گل 
سرخ هیچ عارضه ای به غیر از اسهال ندارد که می توان عالوه بر قرار 

دادن گل سرخ بر سر سفره، سنجد هم کنار آن گذاشت.

گیاهی که سفره های ایرانی فراموشش کرده اند 

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

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

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

صاحبان محترم مشاغل )کسبه( و وسایط نقلیه عمومی:                                                                                     
شما می توانید بدون مراجعه به ادارات امور مالیاتی، از طریق سامانه www.tax.gov.ir اظهارنامه الکترونیکی خود را حداکثر تا پایان خرداد ماه سال جاری ارسال و مالیات مربوطه را نیز پرداخت نمایید.

شرط برخورداری از نرخ صفر و  هر گونه معافیت یا مشوق در قانون مالیات های مستقیم 
و سایر قوانین دارای حکم مالیاتی تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی است 

روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی      
مرکز ارتباط مردمی و پاسخگویی تلفنی 1526
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7
“ خطبه آدینه”

فرهنگ و سیاست شرق و غرب برخاسته 
از صهیونیست است

بیرجند   جمعه  امام  و  استان  در  ولی فقیه  نماینده 
برخاسته  غرب  و  شرق  سیاست  و  فرهنگ  گفت: 
از صهیونیست است. آیت ا... عبادی ظهر دیروز در 
خطبه های عبادی سیاسی نماز جمعه بیرجند  با بیان 
اینکه فرهنگ و سیاست شرق و غرب برخاسته از 
صهیونیست یهودی است، اظهار  کرد: عالوه بر اینکه 
بر مردم خود ظلم می کنند و آنان را نابود می کنند به 

مردم بدبختی که زیرسلطه دارند نیز ظلم می کنند.
حفظ و ارتقای صنایع موشکی و دفاعی 

برای ایران بازدارنده است
امام جمعه فردوس در خطبه های نماز جمعه با بیان 
اینکه اروپایی ها نیز مانند آمریکا به دنبال محدود 
ایران در موضوع  کردن صنعت دفاعی و موشکی 
برجام است، اظهار کرد: حفظ و ارتقای صنایع دفاعی 
و موشکی برای ایران اسالمی بازدارنده است در حالی 
که اسرائیل با داشتن 150 هزار کالهک هسته ای و 
خودداری از امضای معاهده منع تسلیحات هسته ای، 
به رژیمی افسار گسیخته تبدیل شده که برای امنیت 

جهانی پر مخاطره است.
بی تفاوتی  به مسئله فلسطین نشانه

 جهل و خصومت است
امام جمعه طبس گفت: هر انسانی که ادعای خداشناسی 
دارد نمی تواند در قبال مسئله فلسطین بی تفاوت باشد، این 
بی تفاوتی نشانه جهل یا خصومت است. حجت االسالم 
محمدی در خطبه های نماز جمعه افزود: نخست وزیر 
اسرائیل گفت راهپیمانی روز قدس حمایت از ایران 
است و از همه دنیا خواست در این راهپیمایی شرکت 
نکنند اما حضور مردم باشعور و بابصیرت چشمگیر بود.

 سرمایه گذاری یک میلیارد تومانی برای 
هوشمند سازی مدارس ابتدایی استان

تسنیم- معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و 
پرورش  گفت: تاکنون بیش از یک میلیارد تومان برای 
هوشمند سازی مدارس ابتدایی  استان سرمایه گذاری 
شده است. حسینی اظهار کرد: مقدمات احداث دبستان 
12 کالسه از محل اعتبارات کمیساریای عالی سازمان 
ملل و خیران استان برای دانش آموزان اتباع بیگانه نیز 

فراهم شده است.

شب زنده داری مردم خراسان جنوبی 
در سومین شب قدر 

کاوش- مراسم  سومین شب قدر با حضور قشرهای 
گوناگون مردم در مساجد، حسینیه ها و آستان مقدس 
امامزادگان در استان برگزار شد. مردم  خراسان جنوبی با 
شب زنده داری و  برپایی مراسم نوحه خوانی و سینه زنی 
شب تا سحر را به عبادت و راز و نیاز با خداوند پرداختند. 

 نهبندان به عروس خراسان جنوبی
 تبدیل می شود

نایب رئیس شورای شهر نهبندان گفت: تا پایان سال 
۹۷ نهبندان زیباترین شهر و عروس استان خراسان 
جنوبی می شود. به گزارش تسنیم، رشید نژاد افزود: در 
موضوع زیباسازی تاکنون طرح هایی ارائه شده است 
و به دلیل کمبود بودجه با استفاده از لوله های اسقاطی 
طرح های زیبا و شکیلی برای زیباسازی نهبندان ارائه 
شده است. وی اعتبار مورد نیاز برای زیباسازی شهر 
نهبندان را بالغ بر 50 میلیون تومان عنوان کرد و 
افزود: این امر از محل صرفه جویی اعتبارات داخلی 
و بهره گیری از توان  فنی و انگیزشی دانش آموزان 
و دانشجویان صورت می گیرد تا در این راستا تا پایان 
سال ۹۷ نهبندان زیباترین شهر و عروس استان  شود.

سنجش هوش به جای آزمون

سنجش هوش داوطلبان مدارس تیزهوشان خراسان 
جنوبی پنج مرداد همزمان با سراسر کشور  برگزار می 
شود. سرپرست اداره کل آموزش و پرورش گفت: از این 
پس انتخاب دانش آموزان برای حضور در پایه هفتم 
دبیرستان های استعدادهای درخشان، بدون آزمون های 
پیشرفت تحصیلی و صرفا بر اساس سنجش استعداد و 

هوش داوطلبان خواهد بود.

اختالل در ارتباطات تلفن ثابت بیرجند

غالمی-ارتباطات تلفن های ثابت در برخی خیابان های بیرجند از  شب گذشته به مدت ۷2 ساعت قطع یا دچار اختالل خواهد بود. 
شرکت مخابرات  در اطالعیه ای اعالم کرد: به دلیل عملیات برگردان، ارتباطات تلفن های ثابت در  بیرجند در محدوده های میدان 
جماران به سمت کمربندی و شرق خیابان سپهر حاشیه بلوار جماران از شب گذشته به مدت ۷2 ساعت قطع یا دچار اختالل خواهد بود.

*رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای درمیان از 
آغاز روکش آسفالت گرم محور اسدیه به طبس مسینا  

به طول 10 کیلومتر خبر داد.
*مدیر کل انتقال خون گفت:  ذخایر خونی استان با اهدای 
خون مردم در شب های قدر به حد بسیار مطلوبی رسید.

*رئیس اداره زندان طبس گفت: 28 میلیارد و 361 
میلیون و 561 هزار ریال برای آزادی 1۹ زندانی جرائم 

غیرعمد در این شهرستان نیاز است.
*معاون فرهنگی بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع 
مقدس خراسان جنوبی گفت: 31 تیر آخرین مهلت 
شرکت در هشتمین دوره جایزه ادبی یوسف ) داستان 

کوتاه دفاع مقدس( است.
*مدیرکل سازمان بیمه سالمت از وجود ۴00 موسسه در  
استان خبر داد و گفت: این موسسات در سطح سرپایی، 
بیمارستان  و  پاراکلینیک  داروخانه،  پزشکان،  مطب 
هستند. مشغول  شدگان  بیمه  به  خدمات  ارائه  به 

*طرح وقف مطالعه در گردش، با توزیع کتاب بین مردم 
و گردش آن بین عالقه مندان، در بیرجند اجرا می شود.

اخبار کوتاه

استاندار خراسان جنوبی گفت: طبس به عنوان 
مشترک  پیوند  است  توانسته  الرضا  میقات 
و  رضوی  خراسان  با  جنوبی  خراسان  استان 

مشهد مقدس برقرار کند که باید این پیوندها را 
تقویت کنیم و از پتانسیل های موجود در این 
شهرستان به نحو شایسته بهره برداری نماییم. به 

گزارش طبس نیوز، مروج الشریعه سحرگاه 21 
ماه مبارک رمضان 13۹۷ در جوار بارگاه مطهر 
حضرت حسین بن موسی الکاظم )ع( طبس 

افزود: مهمترین محور میزبانی شایسته از زائران 
امام علی بن موسی الرضا )ع( در طبس، توجه به 
راه های ارتباطی این شهرستان است که اهم آن 
جاده طبس-بشرویه می باشد و در دستور کار 

و توجه ویژه مسئوالن  خراسان جنوبی است.
فرودگاه طبس به عنوان پل ارتباطی شهرستان 
مسئوالن  خاص  توجه  مورد  باید  کشور  با 
شهرستانی و استانی قرار گیرد تا بتوان از این 
ظرفیت برای سفر پزشکان، متخصصان حوزه 
صنعت و معدن و غیره فراهم گردد و اگر در 
ویژه  فرمانداری  در  ما  همکاران  کار  دستور 
طبس نیست، باید برنامه ریزی شود و روی 
باید  این مهم کار شود. در حوزه گردشگری 
امکانات برای حضور تاریخ شناسان، مورخان 
این حوزه در شهرستان فراهم  و کارشناسان 
شود. در بسیاری از امکانات پذیرایی از زائران 

حضرت حسین بن موسی الکاظم )ع(، آستان 
قدس رضوی سنگ تمام گذاشته است که در 
این زمینه جای تقدیر دارد. توریست خارجی و 
فرهنگی پس از ورود به خراسان جنوبی تمایل 
به دیدار از شهرستان طبس دارد، چون صنایع 
دستی و محصوالت متنوع و اماکن گردشگری 
متوجه  خود  به  را  دنیا  نظر  که  دارد  شاخصی 
کرده است.کمبودهایی در حوزه های تکمیلی 
زیرساخت در شهرستان طبس وجود دارد که 
این  تکمیل  دنبال  و  کرده  شناسایی  را  آنها 
نیازها هستیم و این وظیفه معاونت استانداری 
برنامه  شورای  و  طبس  ویژه  فرمانداری  و 
ریزی استان است که با جدیت پیگیر تجهیز 
و تکمیل زیرساخت های مورد نیاز شهرستان 
و  گردشگری  قطب  یک  عنوان  به  طبس 

تقاطع حیاتی چند استان کشور باشند.

دنیا متوجه اماکن گردشگری طبس شده است 

رضایی-درنشست آمورشی،کاربردی کارگزان 
حضور  با  که   ۹۷ سال  در  استان  تمتع  حج 
برگزار  استان  سراسر  از  ها  کاروان  مدیران 
شد، نماینده مرکز پزشکی حج و زیارت استان 
بیان کرد: بعد از انجام معاینات، موضوع  حائز 
ها  واکسن  که  است  واکسناسیون  اهمیت، 
خریداری شده و منتظر اعالم قیمت هستیم.
واکسن  آینده  ی  هفته  از  داد:  ادامه  لطیفی 
قرار  ها  شهرستان  همه  اختیار  در  مننژیت 
خواهد گرفت که توصیه می شود در مکان 
می  برگزار  آموزشی  های  کالس  که  هایی 
ادامه  شود.وی  انجام  هم  شود،واکسیناسیون 
داد: واکسن دیگری نیز با نام “کولون و باکس” 
برای افرادی که سن باالی 60 سال، ضعف 
ایمنی و بیماری های قلبی شدید دارند بنا به 
تشخیص پزشک کاروان تزریق خواهد شد.

گرما زدگی یکی از بیماری های شایع 
در بین حجاج

وی با اشاه به قرار گرفتن ایام حج در فصل 
های  بیماری  از  یکی  را  زدگی  تابستان،گرما 
شایع در بین حجاج بیان کرد و گیجی، عدم 
تطابق زمان و مکان،تهوع،استفراغ را از نشانه 
های این بیماری برشمرد. مدیر حج و زیارت 
استان بیان کرد: بخشی از دغدغه ها مربوط 
به دولت میزبان، محدودیت اسکان زائران است 
با تالش هایی که شده است 105 ساختمان 
در نظر گرفته شد که 25 ساختمان در مدینه 
و بقیه در مکه قرار دارد. نوفرستی با اشاره به 
معاینات پزشکی بر لزوم شناسایی افرادی که 
دچار اعتیاد هستند، تاکید کرد و افزود: ارائه ی 
ویزای الکترونیکی از اواخر خرداد آغاز خواهد 
امکانات فرودگاهی جده و  به  توجه  با  و  شد 

امسال  می شود سفر حج  بینی  پیش  مدینه 
طوالنی تر از سال های قبل باشد. مدیر حج 
و زیارت استان بیان کرد: یکی از کارهایی که 
مدیران باید انجام دهند، مدیریت برنامه ها  و 
نظارت جدی بر مجموعه است. باید رضایت 

مردم را سرلوحه کار خود قرار داد.

رشد 51 درصدی اعزام زائر در استان
مدیر کل فرودگاه های استان نیز بیان کرد: 
از سال۹6 با ایجاد زیرساخت ها در فرودگاه 
های استان، اقدامات خوبی نسبت به ایمن 
تا  است،  شده  انجام  پرواز  امنیت  و  سازی 
سطح فرودگاه های استان افزایش پیدا کند 
و بتوانیم شاهد پروازهای حج تمتع از داخل 
 51 رشد  به  اشاره  با  باشیم. سالمی  استان 
با  ،افزود:  تمتع  حج  زائران  اعزام  درصدی 

گذشته  سال  دو  در  شده  انجام  های  تالش 
استان از نظر اعزام تعداد زائر حج تمتع رتبه 
10 را در کشور دارد. وی بیان کرد: برای اینکه 
زائران سفر راحت تری داشته باشند از مدیران 
با  هماهنگی  که  خواهیم  می  ها  کاروان 

مجموعه فرودگاه داشته باشند و در مسائلی 
همچنین  و  فرودگاه  در  زائران  بدرقه  مانند 
میزان بار مجاز همراه و صبر و شکیبایی در 
از  تا  کنند،  توجیه  را  زائران  بازرسی  مراحل 

معطلی در فرودگاه جلوگیری شود.

توزیع واکسن مننژیت برای حجاج، از هفته ی آینده

استاندار خراسان جنوبی:

نت
نتر

س: ای
عک
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 نج
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آگهی مزایده اموال منقول - نوبت  دوم
نظر به اینکه در پرونده اجرایی شماره 960986  محکوم علیه آقای  ابوالفضل خونیکی محکوم است به پرداخت مبلغ 3/848/943/758 
ریال بابت اصل خواسته و غیره در حق محکوم لها فهیمه قربانی و با توجه به تعرفه و توقیف اموال به شرح جدول ذیل که به مبلغ 

990/000/000 ریال کارشناسی شده است.

ارزش به ریالمشخصاتنام دستگاهردیف

1  mdf 6برش kwسریال 15122411 – توان مصرفی - )HSC -TAVACOL) MJ3800 مدل MDF دستگاه برش 
 ابعاد کلی دستگاه M 1×4×4 - ساخت سال 2015

180/000/000

لبه 2
چسبان

دستگاه لبه چسبان CEHISA مدل RAPID - EP11  - توان مصرفی 5KW - ابعاد کلی دستگاه 
 M 4×1/5×1 - ساخت 2009 اسپانیا

810/000/000

990/000/000جمع: نهصد و نود میلیون ریال

 که از طریق مزایده در روز شنبه تاریخ 1397/04/02 از ساعت 10 الی 11 صبح در دفتر اجرای احکام حقوقی به فروش برسد که قیمت پایه از 
بهای ارزیابی شده شروع و به کسانی که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس  از برنده 
مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید در غیر این صورت 10 درصد اولیه به 
نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. متقاضیان در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا مراجعه تا ترتیب بازدید 

رجبی - مدیر دفتر شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری بیرجندآنان داده شود. هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود. 

آگهی مناقصه عمومی )نوبت اول(
اداره کل زندانهای خراسان جنوبی درنظر دارد: مناقصه عمومی بخشی از خدمات بهداشت و درمان خود را 

از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. 
کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق 

درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی (ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد. الزم است مناقصه 
گران نسبت به ثبت نام در سایت مذکور و دریافت امضای الکترونیکی جهت شرکت در مناقصه اقدام نمایند.

مهلت دریافت اسناد مناقصه از سایت: تا ساعت 14 روز چهارشنبه مورخ 97/3/23
مهلت زمانی ارسال پیشنهاد: ساعت 14 روز شنبه مورخ 97/4/2 

زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 9 روز یکشنبه مورخ 97/04/3
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گذار: بیرجند- خیابان معلم- معلم 7- اداره کل زندانهای 

خراسان جنوبی
متقاضیان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر با اداره بهداشت و درمان

 از طریق شماره 32231976 -056 تماس حاصل نمایند.

روابط عمومی اداره کل زندانهای خراسان جنوبی

قابل توجه کلیه اعضای محترم شرکت تعاونی مصرف فرهنگیان طبستاریخ انتشار: 97/3/19
به استناد ماده 50 اساسنامه شرکت تعاونی مصرف فرهنگیان طبس و بنا به مصوبه مورخ 97/3/9 هیئت 

مدیره شرکت چون قرار است مجمع عمومی عادی برگزار گردد، لذا ز کلیه اعضای محترم این شرکت که مایل 
به کاندیداتوری جهت بازرسی شرکت می باشند، تقاضا می شود حداکثر تا تاریخ 97/3/25 شخصا به دفتر 

شرکت مراجعه و نسبت به تکمیل فرم ثبت نام اقدام نمایند.

فتوکپی شناسنامه و کارت ملی 2 برگ - فتوکپی حکم کارگزینی یک برگ

تقاضای کتبی متقاضی بازرسی

هیئت مدیره شرکت تعاونی مصرف فرهنگیان طبس

دعوت نامه مجمع عمومی عادی )نوبت اول( شرکت تعاونی مسکن ایثارگران نیروهای مسلح

جلسه مجمع عمومی عادی (نوبت اول( شرکت تعاونی مسکن ایثارگران ساعت 17 روز پنجشنبه مورخ 
97/4/7 در محل بلوار شعبانیه، بقیه ا... (عج( 38 برگزار می شود. از کلیه اعضای محترم دعوت می شود جهت 

اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل حضور بهم رسانند.
دستور جلسه : 

استماع گزارش کتبی هیئت مدیره و بازرس -  طرح و تصویب صورت های مالی 96، 95- پیشنهاد بودجه 
سال 97 - انتخاب بازرس اصلی و علی البدل به مدت یک سال مالی - اخذ تسهیالت برای واحدهای بقیه ا... 

)عج( - تعیین تکلیف اعضایی که به تعهدات خود عمل نکرده اند - تعیین خط مشی آتی شرکت - تصویب اضافه 
بنا - اعضایی که مخالف دریافت تسهیالت هستند سهم الشراکه خود را براساس پیشرفت برنامه زمان بندی نقداً 
به حساب شرکت واریز نمایند - تصویب انتقال سند پروژه بقیه ا... )عج( به نام مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره 

جهت دریافت وام برای اعضای پروژه - تغییر آدرس شرکت به محل بلوار شعبانیه ، بقیه ا... )عج( 38
هیئت مدیره

دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه )نوبت اول(
شرکت تعاونی مصرف کارکنان کویر تایر     

شناسه ملی : 10360024135   شماره ثبت: 721    تاریخ انتشار: 97/3/19

بدینوسیله به اطالع کلیه اعضای محترم می رساند: جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت تعاونی مصرف 
کارکنان کویرتایر راس ساعت 13 روز شنبه 1397/4/9 در محل نمازخانه کویرتایر تشکیل می گردد. لذا از 
کلیه اعضای محترم دعوت می شود جهت اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل در این مجمع اصالتا و یا 
وکالتا حضور بهم رسانند. ضمنا چنانچه عضوی بنا به دالیلی نتواند شخصا حضور یابد، می تواند همزمان با 
نماینده تام االختیار خویش با هم به دفتر شرکت مراجعه و برگ وکالت نامه را تنظیم و برگه ورود به جلسه 

مجمع را دریافت نمایند. حداکثر آرای وکالتی هر عضو سه رای و هر فرد غیر عضو یک رای می باشد. 
ضمنا داوطلبان عضویت در سمت بازرسی موظفند حداکثر ظرف مدت 7 روز از تاریخ انتشار آگهی و صدور 

دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی عادی مدارک مربوط را به دفتر شرکت تعاونی تحویل نمایند. 
دستور جلسه: 1- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس در خصوص عملکرد و فعالیت سال 1396 2- بررسی 

و تصویب صورت های مالی شرکت )ترازنامه - سود و زیان - تقسیم سود( منتهی به تاریخ 1396/12/29 
3- پیش بینی بودجه سال مالی 1397 4- انتخاب بازرس اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی 

5- تعیین خط مشی آینده شرکت 

 هیئت مدیره

آگهی مجمع عمومی فوق العاده )نوبت اول( شرکت تعاونی مصرف فرهنگیان طبس
شناسه ملی: 10861788183 شماره ثبت: 3  سرمایه ثبتی: 6292212500 ریال 

به استناد صورتجلسه مورخ 97/3/9 هیئت مدیره در خصوص برگزاری مجمع عمومی عادی از کلیه اعضای 
محترم شرکت تعاونی مصرف فرهنگیان دعوت می شود در جلسه ای که راس ساعت 6 بعدازظهر روز یکشنبه 
97/4/10 در محل سالن اجتماعات دبیرستان شبانه روزی رسول اکرم (ص( واقع در فاز 2 کوی امیر المومنین (ع( 
تشکیل خواهد شد، حضور بهم رسانند و یا وکالی خود را از بین اعضا معرفی نمایند (حداکثر 3 رای وکالتی( 
برابر ماده 28 اساسنامه که اصل نمایندگی تام االختیار جهت اعضایی که نمی توانند در مورخ مذکور در جلسه 
حضور یابند، ضروری است. عضو متقاضی اعطای نمایندگی می بایست شخصا به همراه نماینده خود به دفتر 
این شرکت تعاونی مراجعه نموده و با ارائه کپی شناسنامه و کارت ملی وکیل و موکل فرم وکالتنامه را تکمیل 
نمایند. برگ وکالتنامه نمایندگی تام االختیار به انضمام کپی شناسنامه و کارت ملی جهت شرکت در مجمع 

عمومی حداکثر 24 ساعت قبل از برگزاری مجمع در اختیار موکل خواهد گرفت.
دستور کار جلسه:  تغییر ماده 6 اساسنامه مبنی بر اصالح آدرس شرکت تعاونی مصرف فرهنگیان 

طبس - تغییر بند ب ماده 12مبنی بر عضویت کارکنان شاغل در فروشگاه با موافقت هیئت مدیره 

شرکت تعاونی

هیئت مدیره شرکت تعاونی مصرف فرهنگیان طبس

آگهی مجمع عمومی )نوبت اول( شرکت تعاونی مصرف فرهنگیان طبس
شناسه ملی: 10861788183 شماره ثبت: 3  سرمایه ثبتی: 6292212500 ریال 

به استناد صورتجلسه مورخ 97/3/9 هیئت مدیره در خصوص برگزاری مجمع عمومی عادی از کلیه اعضای 
محترم شرکت تعاونی مصرف فرهنگیان دعوت می شود در جلسه ای که راس ساعت 6 بعدازظهر روز یکشنبه 
97/4/10 در محل سالن اجتماعات دبیرستان شبانه روزی رسول اکرم (ص( واقع در فاز 2 کوی امیر المومنین (ع( 
تشکیل خواهد شد، حضور بهم رسانند و یا وکالی خود را از بین اعضا معرفی نمایند (حداکثر 3 رای وکالتی( 
برابر ماده 28 اساسنامه که اصل نمایندگی تام االختیار جهت اعضایی که نمی توانند در مورخ مذکور در جلسه 
حضور یابند، ضروری است. عضو متقاضی اعطای نمایندگی می بایست شخصا به همراه نماینده خود به دفتر 

این شرکت تعاونی مراجعه نموده و با ارائه کپی شناسنامه و کارت ملی وکیل و موکل فرم وکالت نامه را تکمیل 
نمایند. برگ وکالت نامه نمایندگی تام االختیار به انضمام کپی شناسنامه و کارت ملی جهت شرکت در مجمع 

عمومی حداکثر 24 ساعت قبل از برگزاری مجمع در اختیار موکل خواهد گرفت.
دستور کار جلسه:

  گزارش هیئت مدیره و بازرسان در ارتباط با عملکرد شرکت در سال 1396 2- اتخاذ تصمیم و 
تصویب صورت های مالی شرکت در سال 1396 3- اخذ تصمیم نسبت به ذخایر و سود سهام و 
تقسیم آن طبق اساسنامه 4- تصمیم گیری در مورد خط مشی آینده شرکت 5- تصویب بودجه 

پیشنهادی در سال 1397 6- تعیین مبلغی بابت بازپرداخت  سهام اعضای مستعفی 7- اخذ تصمیم 
در مورد دریافت تسهیالت از بانک ها 8- اتخاذ تصمیم پیرامون حسابرسی سال 1396 9- اخذ 

تصمیم در مورد پیشنهاد و عضویت کارکنان فروشگاه با پرداخت حق عضویت و ارائه مدارک مربوطه 
10- انتخاب 3 نفر بازرس اصلی و یک نفر علی البدل برای یک سال مالی

هیئت مدیره شرکت تعاونی مصرف فرهنگیان طبس

آگهی فراخوان مناقصه عمومی
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان جنوبی در نظر دارد: پروژه عمرانی ذیل را براساس 
قانون برگزاری مناقصات به شرکت های ساختمانی دارای صالحیت (حداقل رتبه 5 ابنیه از 

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و دارای گواهی صالحیت ایمنی( واگذار نماید. لذا از کلیه 
شرکت های واجدشرایط دعوت به عمل می آید از تاریخ نشر این آگهی جهت دریافت اسناد 

مناقصه به پایگاه ملی مناقصات به آدرس (http://Iets.mporg.ir( و یا به وب سایت اداره 
کل فرهنگ  و ارشاد اسالمی خراسان جنوبی  به آدرس (khj.farhang.gov.ir( و یا سایت 
www.setadiran.ir مراجعه فرمایند. الزم به ذکر است فقط به اسناد تحویلی به دبیرخانه 

اداره کل ترتیب اثر داده می شود.
بخشنامه سرجمع (متر مربع زیر بنا(نوع قرارداد

راس ساعت 9 مورخ 1397/4/2بازگشایی پاکت ها 

راس ساعت 13 مورخ 1397/3/31 الزم به ذکر استآخرین مهلت تسلیم پیشنهادها
فقط به اسناد تحویلی به دبیرخانه اداره کل 

ترتیب اثر داده می شود

1397/3/31آخرین مهلت دریافت اسناد مناقصه

ضمانت نامه بانکی به مبلغ 154/920/000نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه (ریال(

3/098/337/000مبلغ برآورد (ریال(

3 ماهمدت پیمان

شهرستان خوسفمحل اجرا

موضوع قرارداد
تکمیل سقف، دیوار چینی و زیر زمین سالن آمفی تئاتر 

مجتمع فرهنگی و هنری خوسف

تکمیل سالن آمفی تئاتر مجتمع فرهنگی و هنری خوسفعنوان پروژه

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان جنوبی
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 امام سجاد علیه السالم فرمودند:
َل لَُه، و إمّا أن یُْدفََع َعنُه باَلءٌ یُریُد أن یُِصیبَُه َخَر لَُه، و إمّا أن یَُعجَّ المؤمُن مِن ُدعائِه  علی ثالٍث: إمّا أن یُدَّ

دعای مؤمن از سه حال خارج نیست:
یا برایش ذخیره می  گردد،یا در دنیا برآورده می  شود، یا بالیی را که می  خواهد به او برسد

 دفع می  شود.  )تحف العقول، ص 280(

گزارش  اقدامات شاخص اداره کل حفاظت محیط زیست 
خراسان جنوبی )92-96(

15 الی 21 خرداد، هفته محیط زیست با شعار »حذف آلودگی پالستیک« گرامی باد 

سیمای محیط زیست طبیعی استان خراسان جنوبی
 استان خراسان جنوبی به دلیل اقلیم خاصی که دارد یکی از قطب های تنوع زیستی کویری در کشور محسوب 
می گردد. این استان با داشتن 52 گونه پستاندار، حدود 4/26 درصد کل گونه های پستاندار ایران را در خود جای 
داده است و حفاظت از گونه های ارزشمند و در معرض تهدیدی چون: یوزپلنگ آسیایی، پلنگ،آهو، قوچ و میش، 
کل و بز، جبیر، شاه روباه، گربه شنی، گربه پاالس، گربه وحشی، روباه شنی از اهداف عمده و اولویت های کاری 
این اداره کل محسوب می شود. از پرندگان شاخص هوبره، زاغ بور،، شاهین، باالبان، بحری، عقاب طالیی، عقاب 
صحرایی، عقاب تاالبی، عقاب شاهی، انواع سارگپه، انواع سنقر، گنجشک سانان را می توان نام برد. الک پشت 

آسیایی، الک پشت مهمیزدار، آگامای سروزغی ایرانی و انواع مارها از جمله خزندگان مهم استان هستند. 
تعیین و معرفی نمادهای گیاهی و جانوری استان 

گونه گیاهی زعفران با نام علمی Crocus Sativus L به عنوان نماد گیاهی استان. 
 .Pseudocerastes spp نماد جانوری استان گونه مار افعی شاخدار با نام علمی

در استان خراسان جنوبي 4 منطقه حفاظت شده ،3 پناهگاه حیات وحش،10 منطقه شکار ممنوع مصوب و 
مرزی وجود دارد.  12/3 درصد مساحت استان را مناطق چهارگانه تحت مدیریت حفاظت محیط زیست به خود 

اختصاص داده است.   
لیست مناطق چهارگانه تحت مدیریت حفاظت محیط زیست استان

نام شهرستانمساحت )هکتار(نام منطقهردیف
خوسف27526منطقه حفاظت شده آرک و گرنگ1
درمیان- سربیشه78965 منطقه حفاظت شده درمیان و سربیشه2
قاین - زیرکوه71605منطقه حفاظت شده شاسکوه3
فردوس- بشرویه91616منطقه حفاظت شده مظفري4
نهبندان22219پناهگاه حیات وحش کجي نمکزار نهبندان5
فردوس- بشرویه72700پناهگاه حیات وحش رباط شور6
طبس1467725پناهگاه حیات وحش ناي بندان  طبس7
1832356جمع کل8

کسب مقامات برتر استانی و کشوری
- کسب امتیاز کامل اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی )1000 امتیاز( در ارزیابی عملکرد سازمان 

حفاظت محیط زیست کشور در  سال های  92،93،94 بر اساس برش استانی شاخص های اختصاصی
- پیشرفت شاخص در ارزیابی عملکرد شاخص های عمومی و اختصاصی دستگاههای اجرایی استان و ارتقاء به رتبه 

دوازدهم در سطح دستگاههای اجرایی استان و کسب رتبه ششم کشوری
- نمونه شدن یگان حفاظت محیط زیست استان خراسان جنوبی در سطح کشور در سال 94 واخذ عنوان فرمانده 

یگان حفاظت نمونه کشوری
- کسب رتبه سوم کشوری در سال 1395 در زمینه پژوهش و توسعه فناوری های محیط زیست 

- کسب رتبه سوم کشوری در عملکرد محیط زیستی  ویژه نوروز 97 
- کسب مقام اول کشوری در بین ادارات کل حفاظت محیط زیست استان ها در حوزه توسعه و ترویج فرهنگ اقامه نماز

- کسب مقام برتر در بین دستگاه های اجرایی خراسان جنوبی  در حوزه توسعه و ترویج فرهنگ اقامه نماز
- کسب مقام برتر عفاف و حجاب در بین دستگاه های اجرایی استان خراسان جنوبی  

- کسب مقام برتر حقوق شهروندی در بین دستگاه های اجرایی استان خراسان جنوبی 
- کسب رتبه دوم در بین دستگاه های اجرایی خراسان جنوبی  در حوزه برنامه اوقات فراغت جوانان استان

- دریافت بیش از 18 تقدیرنامه از معاونت ها و مدیران کل دفاتر سازمان
مهمترین اقدامات شاخص اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی 

- احداث و افتتاح  ساختمان اداری حفاظت محیط زیست شهرستان  های خوسف و  درمیان  
- دیوار کشی ، نما و محوطه سازی  ساختمان ادارات  حفاظت محیط زیست شهرستان های  سربیشه، خوسف، 

سرایان
- بازسازی کامل ساختمان اداره حفاظت محیط زیست طبس 

- بازسازی و تجهیز پاسگاه علی آباد )پس از آتش سوزی( ، بازسازی  پاسگاه محیط بانی دیهوک طبس
- ساخت پاسگاه شهید ناصری قاین ، رنگ آمیزی پاسگاه 12 امام زیرکوه

- بازسازی پاسگاه های محیط بانی نیگنان بشرویه ، پاسگاه محیط بانی گدار درمیان ، ساخت انبار اداره حفاظت 
محیط زیست نهبندان

- خرید 23 دستگاه موتور سیکلت ،یک دستگاه تراکتور،تحویل 3 دستگاه پیکاپ از سازمان ، خرید 3  دستگاه خودرو، 
پیگیری و انتقال خودروی سواری سمند از سازمان مرکزی به استان 

- تجهیز ساختمان اداره کل به دوربین مدار بسته
- جذب اعتبار بالغ بر 3000 میلیون ریال )سال 92( و  2500 میلیون ریال)سال 94( جهت حفظ و احیای تاالبها از 
محل برنامه پیشگیری و مقابله با روند فزاینده پدیده های گرد و غبار و خشکسالی ،حفاظت از تاالبها و دریاچه های 

کشور ، احیا و پایش )اصالح آبراهه و تثبیت حریم تاالب کجی( 
- اجرای طرح پایش آنالین تاالب کجی نمکزار نهبندان  برای اولین بار در استان

- بازبینی 2  منطقه حفاظت شده درمیان و سربیشه در حوزه شهرستان های درمیان و سربیشه و منطقه حفاظت 
شده شاسکوه در حوزه شهرستان های زیرکوه و قاین در جلسه شورای عالی محیط زیست در تاریخ 1396/12/2 به 
ریاست رئیس جمهور محترم ) بر اساس تقاضای مکرر مسئوالن محلی و ادارات کل تابعه از سنوات گذشته با هدف 

توسعه شهری و روستایی پیرامون مناطق (
- جذب اعتبارات طرح مقابله با گرد و غبار به شماره طبقه بندی 1403001010 از محل اعتبارات  صندوق توسعه 
کشور به منظور کنترل و کاهش میزان گرد و غبار در کانون های فرسایش استان واقع در محدوده مناطق چهارگانه 

محیط زیست استان بالغ بر یک میلیارد و هشتصد  و ده میلیون تومان
- دریافت مخازن آب در قالب نذر طبیعت اهدایی از سوی خیرین 

- انجام کلیه تمهیدات الزم به منظور پیشگیری از وقوع بیماری های واگیر در حیات وحش که از شاخص ترین آنها 
می توان به ضدعفونی منابع آبی همجوار با استان های درگیر با بیماری اشاره نمود.

- انتقال 11 جبیر از سایت پرورش و تکثیر استان خراسان رضوی به منظور تامین بخشی از طعمه یوزپلنگ آسیایی 
در زیستگاه های استان.

- اجرای عملیات و پروژه های  مقابله با اثرات سوء خشکسالی)خشکسالی 19 ساله( در مناطق تحت مدیریت استان 
- جمع آوری نمونه های نمایشگاهی جهت غنی سازی موزه و جمع آوری اجزای تنوع زیستی جهت غنی سازی 

بانک ژن 
- تهیه و گرد آوری کتاب خزندگان و دوزیستان استان خراسان جنوبی 

- طراحی و پیاده سازی سامانه هوشمند ارائه خدمات الکترونیک مبتنی بر تکنیک های داده کاوی
- صدور مجوزهای استقرار و توسعه واحدهای صنعتی و تولیدی و خدماتی استان از طریق سامانه صدور مجوز به 

عنوان استان پایلوت و موفق که موجب کاهش زمان پاسخگویی شده است
- تحویل تجهیزات آزمایشگاهي از دفتر پایش فراگیر سازمان حفاظت محیط زیست به ارزش 1/100/000/000 ریال 

- صدور 1068 مجوز زیست محیطی و پایش تعداد 184 مورد از  واحدهای صنعتی در قالب طرح خوداظهاری  و 
282 مورد  بازدید کارشناسی و پایش واحدهای صنعتی در قالب خارج از طرح خوداظهاری جمعا )466 مورد پایش( 

در سال 96
 - نظارت بر پروژه های دارای مجوز ارزیابی زیست محیطی و بررسی کلیه گزارشات ارزیابی زیست محیطی پروژه های

 مشمول واصله  مطابق با تفویض اختیارات صورت گرفته 
به دستگاه  بیمارستان ها مجهز  کلیه  )در سال 96  استان  بیمارستانی سطح  پسماندهای  اصولی  مدیریت   - 

بی خطرسازی پسماند عفونی )اتوکالو( شدند. 
- اجرای طرح آموزش مدارس کلیه مقاطع تحصیلی )91 مدرسه( برای 11000 نفر از دانش آموزان در طول سال 
بر اساس برنامه زمانبندی مشخص در سال 96 در  قالب برگزاری کارگاه آموزشی، نمایش فیلم و بازدید موزه)این 
طرح از سال 92 در حال اجرایی شدن می باشد و هر ساله بیش از 10000 نفر در قالب این طرح آموزش می بینند( 
- اجرایی شدن موفق طرح یک ساعت با محیط بان در مدرسه در دو سال متوالی )فاز اول طرح در سال 95 و 
فاز دوم در سال  96( در سطح کلیه دبستان ها و دبیرستان های پسرانه سطح استان )145 دبستان پسرانه و 116 

دبیرستان پسرانه استان(
- اجرایی شدن طرح آموزش محیط زیست  ویژه فرماندهان پاسگاه های مرزی استان برای چهارمین سال متوالی 

و به عنوان اولین استان اجرا کننده طرح 
- انعقاد 14 تفاهم نامه همکاری با دستگاه های اجرایی مرتبط 

- چاپ و انتشار 6 جلد کتاب با تیراژ 7000 نسخه
- چاپ و انتشار 3 جلد کتاب با خط بریل ویژه نابینایان با موضوع محیط زیست 

- اجرای طرح آموزشی جوامع محلی روستاهای حاشیه مناطق تحت مدیریت حفاظت محیط زیست استان با استفاده 
از توان و ظرفیت فارغ التحصیالن رشته محیط زیست عضو سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی در قالب 

انعقاد قرارداد آموزشی برای اولین بار در کشور 
- اجرای طرح محیط یار در استان 

- اختصاص غرفه  و  نمایشگاه دائمی قرآن و محیط زیست در موسسه علوم قرآنی استان  برای استفاده عموم مردم
- اجرای 9 طرح پژوهشی با اعتباری بالغ بر 130 میلیون تومان

- برگزاری جشنواره فیلم سبز در استان 
- اجرایی شدن طرح آموزشی  توجیهی پسماند در 10 روستا ،آموزش روستائیان حاشیه مناطق تحت مدیریت استان

- برگزاری جشنواره مجسمه های نمکی از سال 92 تاکنون در محل تاالب کجی در سطوح استانی، منطقه ای و ملی 
- اجرای موفق طرح استقبال از بهار با شعار از خودمان شروع کنیم با حضور فعال سمن ها و اقشار مختلف مردم 

- اجرای طرح های آموزشی در راستای فرهنگ سازی و تنویر افکار عمومی با  مشارکت سمن های محیط زیست 
استان

- برگزاری جشنواره فیلم سبز در استان 
- اداره حقوقی در سال 1396 تعداد 85 پرونده تخلف داشته و از این تعداد 40 پرونده رای محکومیت و تعداد 6 پرونده 

نیز برائت دریافت کرده اند و باقی نیز در جریان می باشند. 
- مجهز کردن محیط بانان حفاظت محیط زیست استان به جلیقه ضد گلوله ، زانو بند ، مچ بند

- اخذ اعتبارات ملی از سوی سازمان حفاظت محیط زیست کشور در سال 96 به میزان 21843000000
- شروع صدور مجوز 33 پروانه شکار چهار پا در سال 97 در سطح استان شامل شکارچیان ایرانی و خارجی.

شایان ذکر است  با توجه به ساز وکار جدید تعداد پروانه قابل صدور توسط تیم کارشناسی این اداره کل 
مشخص و به سازمان متبوع منعکس می گردد و برخالف سنوات گذشته صدور پروانه برعهده صندوق ملی 

محیط زیست می باشد.

سازمان حفاظت محیط زیست 
اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی


