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اجازه ندهیم دشمن با یک قوطی 
رب مسئله روانی ایجاد کند

صفحه 2

روحانی  اعتنایی 
به  اصالح طلبان نمی کند

صفحه 2

اعتدال به  معنای
 بی طرفی نیست

صفحه 2

ایران با شکست دادن تحریم 
سیلی دیگری به آمریکا خواهد زد

صفحه 2

نام هایی پرآوازه...

دریای  تالطم  در  وقتی  تا  کنید  باور 
طوفانی نا امنی قرار نگرفته اید هیچوقت 
ارزش و اهمیت امنیت را نمی دانید. من 
چندباری در میان موج های خروشان آن 
دست و پا زده ام و تجربه تلخی از واقعیت 
ناامنی دارم و گاهی به خودم می بالم که با 
درک چنین تجربه سختی، ارزش آرامش 
را احتماالً بیشتر از جمعی از مردم درک 
می کنم و می فهمم. آرزو نمی کنم شاهد 
چنین تجربه هایی باشید اما بر اساس 
همین دیده هایم، )و نه شنیده هایم(، 
ادعا می کنم ایران از امن ترین کشورها 
و خراسان جنوبی علیرغم برخورداری 
از مؤلفه هایی که ... ) ادامه در صفحه 2( 

سرمقاله
* هرم پور

روزنامه صبح استان  *  سال بیستم   *  شماره: 4181

5بانک جامع اطالعات نخبگان فردوس تهیه می شود3طرحی برای کوتاه کردن دست دالالن از بازار آهن و فوالد  2برنامه های هفته نیروی انتظامی از 13 مهر در استان آغاز می شود

بیرجند،  شهرکاج های   سوخته!
    صفحه 3

عکس:   کاربخش راوری

دبیر انجمن بیرجندی های مقیم پایتخت در باره خشک شدن فضای سبز هشدار داد

 دشمن در موضع شکست قرار گرفته است /5

جنـاب آقای مهنـدس هـاشم ولـی پورمطلـق
دستیـار ارشـد وزیرمحتـرم جهاد کشـاورزی

انتصاب شایسته جناب عالی را تبریک عرض نموده ، از خدمات ارزنده تان 
در زمان مسئولیت رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تشکر می نماییم 
و برای برادر ارجمند جناب آقای مهندس غالمرضا قوسی به عنوان 
ریاست سازمان جهادکشاورزی استان خراسان جنوبی آرزوی توفیق داشته 

و صمیمانه ترین تبریکات خود را تقدیم ایشان می نماییم.
مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره 

صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی خراسان جنوبی

فرا رسیدن ١٤مهر ماه 

روز ملـي دامپزشکـي
 بر تالشگران عرصه بهداشت و سالمت جامعه 

گرامي باد

روابط عمومي اداره کل دامپزشکي استان خراسان جنوبي

جنـاب آقـای دکتـر محمـد اصغـرزاده
مدیر کل محترم دامپزشکی استان خراسان جنوبی 

جنـاب آقـای دکتـر رضـا کمیلـی
رئیس محترم شورای نظام دامپزشکی استان خراسان جنوبی 

چهاردهم مهر ماه ، روز ملی دامپزشکی
را خدمت شما و همه تالشگران و سخت کوشان این حرفه مقدس که یکی از ارکان  مهم در تامین 
امنیت و سالمت غذای جامعه می باشید،تبریک و تهنیت گفته و از خداوند متعال توفیق روزافزون 

و پیروزی مداوم تان را در تمامی مراحل آرزومندیم .

هیئت مدیره و مدیر عامل اتحادیه مرغداران ماکیان شرق

جناب آقای محمد علی واقعی 
مدیر کل محترم آموزش و پرورش خراسان جنوبی 

 اینک که با تجارب ارزنده خود سکان مدیریت آموزش و پرورش استان را به دست گرفته اید
 ضمن تبریک، برایتان آرزوی توفیق در ارتقای آموزش و پرورش استان را دارم.

احمد علی آبادی

دعـوت بـه همکـاری
به تعدادی نیروی بازاریاب آقا و خانم با روابط عمومی باال، فن بیان قوی و سابقه کار در زمینه بازاریابی در 
یک شرکت معتبر خدماتی - نرم افزاری نیازمندیم. تلفن: ۳۲۴۱۴۶۱۰ - ساعت تماس: ۹ الی ۱۲ و ۱۸ الی ۲۰

آگهی مزایده امالک اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان جنوبی شرح در صفحه2

سرور ارجمند، جناب آقای واقعی
انتصاب جناب عالی را به عنوان مدیر کل آموزش و پرورش استان تبریک گفته

 و برای جناب آقای المعی آرزوی سالمتی و توفیق می نمایم.
ارادتمند، مجید چهکندی نژاد

جنـاب آقـای محمـدعلی واقعـی 
مدیر کل محترم آموزش و پرورش خراسان جنوبی 

انتصاب شایسته جناب عالی را تبریک عرض نموده
  برای شما برادر متعهد و متخصص در این مسئولیت آرزوی توفیق و سربلندی داریم.

خانواده فرهنگی شهید قالیبافان

جناب آقای علی اصغر ندا
رئیس محترم امور مالیاتی شهرستان بیرجند

انتصاب بجا و ارزشمند جناب عالی را که بیانگر تعهد، کارآمدی 
و شایستگی های شما می باشد، صمیمانه تبریک گفته و 

موفقیت روز افزون تان را از درگاه خداوند مسئلت می نماییم.

خانواده های: حسین شاعر زاده 
رضا جواهری

پدر عزیز و همسر مهربان

زنده یاد غالمرضا محمدنژاد
در پنجمین سالگرد

 هجرانت یاد و خاطرات )خوبیهایت( را مرور می کنیم
 و از خداوند برایت آرامش ابدی آرزومندیم.

آگهی مزایده عمومی اجاره امالک )نوبت دوم(
شهرداری بیرجند در نظر دارد: نسبت به اجاره ۲ ملک از امالک خود، از طریق مزایده عمومی به افراد حقیقی و حقوقی واگذار نماید. لذا از کلیه متقاضیان حقیقی و حقوقی واجد شرایط و 
متناسب با موضوع مزایده دعوت می شود جهت دریافت شرایط و اسناد مزایده به سایت www.ets.birjand.ir مراجعه نموده و پس از تکمیل، کلیه اسناد و مدارک را حداکثر تا پایان 

وقت اداری )ساعت 14/3۰( مورخ 97/۰7/۲4  به آدرس خراسان جنوبی - بیرجند - میدان ابوذر - شهرداری بیرجند- دبیرخانه اداره حراست تحویل نمایند. 
 تضمین شرکت در مزایده: متقاضیان می بایست مبالغ جدول ذیل را به عنوان سپرده شرکت در مزایده به صورت ضمانت نامه بانکی قابل قبول با حداقل اعتبار 3 ماهه و قابل تمدید، چک تضمینی در وجه شهرداری 

بیرجند و یا وجه واریزی به حساب 1۰۰۶1۰ بانک شهر به نام شهرداری بیرجند به همراه اسناد مزایده به شهرداری ارائه نمایند.
جلسه کمیسیون مزایده ساعت 1۰ مورخ 97/۰7/۲5 در سالن جلسات شهرداری بیرجند به آدر س بیرجند - میدان ابوذر برگزار می گردد. شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار می باشد.

 سایر جزئیات و شرایط در اسناد مزایده و قرارداد درج گردیده است. در صورت نیاز به کسب اطالعات بیشتر با شماره 3 - ۰5۶3۲۲۲۲۲۰۰ تماس حاصل فرمایند.
محمد علی جاوید - شهردار بیرجند

امالک اجاره ای
موضوع واگذاری۵ درصد سپرده هر قطعه )ریال(قیمت پایه کل سال )ریال(قیمت پایه ماهیانه )ریال( مساحت حدودی )متر مربع(آدرس ملکردیف

جهت سفره خانه1۲33/۷۵۰/۰۰۰۴۵/۰۰۰/۰۰۰۲/۲۵۰/۰۰۰خیابان منتظری 1۶

خیابان منتظری ۲
۲۴

کلیه صنوف به جز صنوف آالینده 3۰۲/۵۰۰/۰۰۰۵۴/۰۰۰/۰۰۰۲/۷۰۰/۰۰۰
و مزاحم

با نهایت تاسف و تاثردرگذشت 

مرحومه حاجیه خورشید دستگردی )همسر حاج رجب یاحقی(
 را به اطالع کلیه دوستان،آشنایان و بازاریان محترم می رساند:

مراسم تشییع آن مرحومه امروز شنبه 9۷/۷/1۴ ساعت 3/3۰ الی ۴/3۰ بعدازظهر 
از محل هیئت محترم حسینی)خیابان انقالب( برگزار می گردد، حضور شما سروران گرامی 

موجب شادی روح آن مرحومه و تسلی خاطر بازماندگان خواهد بود.
خانواده های:یاحقی،نوری مقدم،قدبا ،کمیلی،جعفری،ایزدپناهی،موذن   وسایربستگان

آگهـی مزایـده شمـاره ۶۰ 
 یک سازمان دولتی در استان خراسان جنوبی در نظر دارد: اموال مشروحه ذیل را از طریق مزایده عمومی 
به فروش برساند. متقاضیان می توانند جهت بازدید و دریافت فرم شرایط شرکت در مزایده و لیست 
کامل اموال در زمان و محل اعالمی مراجعه و یا جهت کسب اطالعات با شماره 3۲4۰۰۰۰3 با کد 

۰5۶ تماس حاصل نمایند.
1 - تعداد 59 دستگاه خودرو )سبک( ۲ - زمان بازدید: به مدت 4 روز اداری از تاریخ 97/7/1۶ لغایت 97/7/19 
از ساعت ۸ الی 1۶ 3 - محل بازدید و تسلیم پیشنهادات: کیلومتر 1۲ جاده بیرجند- زاهدان ، روبروی ایست 
و بازرسی شوکت آباد- پارکینگ مرکزی شورای هماهنگی  4 - ضمنا بازدید کنندگان محترم جهت اطالع از 
زمان برگزاری مزایده کلیه استان ها می توانند به سایت www.dchq.ir درصفحه اصلی - منو اصلی - بخش 

مزایده، مناقصه مراجعه نمایند.
کلیه هزینه های جانبی از قبیل: عوارض ساالنه شهرداری،  خالفی،  مالیات مشاغل و نقل و انتقال سند و سهم 

هزینه های مربوط به برگزاری مزایده به عهده برنده مزایده خواهد بود.
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ملت ایران با شکست دادن تحریم سیلی دیگری به آمریکا خواهد زد

حضرت آیت ا... خامنه ای، رهبر انقالب در اجتماع عظیم بسیجیان با تأکید بر اینکه جوانان، راه حل مشکالت کشور هستند، گفتند: آمریکایی ها با 
عربده کشی، بیان سخنان سخیف و تصوراتی واهی درصدد تصویرسازی کاماًل وارونه از قدرت خود و از اوضاع ایران هستند اما مجموعه عظیم جوانان 
میهن و ملت بزرگ ایران می دانند که باید با ناکام گذاشتن آخرین حربه باقیمانده دشمن یعنی تحریم، سیلی دیگری به آمریکا بزنند.

نام هایی پرآوازه    

* هرم پور

)ادامه سر مقاله از صفحه اول( ... اما بر اساس همین دیده 

هایم، )و نه شنیده هایم(، ادعا می کنم ایران از امن 
ترین کشورها و خراسان جنوبی علی رغم برخورداری 
از مؤلفه هایی که هرکدامش می تواند به بی ثباتی 
امنیتی این استان منجر شود، از امن ترین و با ثبات 
ترین استانهای کشور اسالمی ماست. سال گذشته 
از  که  اغتشاشگر  مشتی  غوغاساالری  میان  در  و 
اعتراضات مردمی سوء استفاده می کردند و کشور را 
به سمت جنگ و جدال داخلی می بردند، با خودم 
فکر می کردم هزینه تأمین امنیت برای یک کشور 
80 میلیونی و زمینه های تثبیت این امنیت برای 
یک کشور با گستره ای از طوایف، مذاهب و سلیقه 
های مختلف و متنوع، چقدر باالست! بر اساس چنین 
نگاهی باز می اندیشیدم که خراسان جنوبی قطعاً با 
افغانستان، واقع شدن در  با  دارا بودن مرز گسترده 
مسیر کاروانهای شرارت و قاچاق مواد مخدر، هم مرز 
بودن با کشوری که مهد و گهواره تولد و نشو و نمای 
گروهک های تروریستی مخوف است و همجواری با 
کویری گسترده با هزاران معضل و مشکل امنیتی پیدا 
و پنهان و دارا بودن یازده شهرستان با ترکیب جمعیتی 
مختلف و زمینه های آسیب زای انتظامی و اجتماعی 
فراوان، می بایست هزینه هنگفت و شایسته ای برای 
تأمین امنیتش پرداخته باشد؛ امنیتی که آنقدر به کام 
و دلمان خوش نشسته که گاهی برایمان عادی شده 
و وجودش را فراموش کرده ایم! اما سؤال اینجاست 
که میزان این هزینه چقدر بوده؟ من و شما جواب این 
سؤال را زیر تابوت شهیدانی که سال قبل برای تأمین 
امنیت این استان  پرپر شدند و به بدرقه شان تا بهشت 
رفتیم، یافته ایم، پس دیگر نه جای توضیحی و نه 
جای سؤال دیگریست. زیر همان تابوت ها که با پرچم 
های سه رنگ کشورمان و با بوی عطر خون شهیدان 
جوان این استان، منقش به نقش افتخار و معطر به 
عطر سربلندی شده بودند عهد کردم از زحمت ها و 
ایثار بر و بچه های نیروی انتظامی بنویسم و آبرویی 
بخرم. اما مگر شد؟ و مگر می شد؟ جان در برابر قلم؟ 
هستی و حیات در برابر کلمات؟ و شهادت و چشمان 
اشکبار و منتظر همسر و فرزندان و مادران و پدران در 
برابر جمالت؟ معامله ی سخت و سنگینی بود؛ معامله 
ای که یک طرفش دنیایی از عشق و ایثار و همت 
بود و طرف دیگرش، »منی« که قرار بود با قلمی 
قاصر و ناتوان، دل خودم و مردم را به تشکر و سپاسی 
راضی کنم. از همان زمان هم، نه شده و نه هم خواهد 
شد! می دانم هیچ قلمی را هم یارای نوشتن از لحظه 
های سخت و جانگاه درگیری های پرسنل نیروی 
انتظامی با اشرار نیست، ... )ادامه سر مقاله در ستون مقابل( 

)ادامه سر مقاله( باید باشید و ببینید و بدانید، می دانم 

کشیدن  تصویر  به  قدرت  و  قوت  ای  کلمه  هیچ 
شب بیداری ها و مرزداری ها و مرزبانی هایشان را 
ندارد، باید بکشید و بچشید، می دانم هیچ جمله ای 
همت واال و باالیی برای به خط کردن حتی بخشی 
از تالشهایشان برای نظم و امنیت مردم استان را 
ندارد، باید میان میدان باشید تا بفهمید، اما دلخوشم 
به اینکه هر سال هفته ای به نامشان است تا من و 
همه ی مردم به عدد همه ی  تالش هایشان، با دلی 
سراسر سپاس و تشکر، هزاران هزار بار تکرار کنیم 
که »قدرتان را می دانیم، قدر دلواپسی هایتان برای 
انقالب و نظم و امنیت این کشور را و قدر گذشتن 
از خودتان برای رسیدن ما به آرامش را.  پس دلهای 
عاشورایی تان استوار، قدم های حسینی و زینبی تان 
پربرکت. هفته تان گرامی و نامتان همیشه پرآوازه.                                                           
   )لطفا نظر و پیشنهاد خود در رابطه با یادداشت های 
روزنامه را به شماره 09304943831 ارسال فرمایید(

اجازه ندهیم دشمن با یک قوطی 
رب مسئله روانی ایجاد کند

عبدالرضا مصری، نماینده کرمانشاه با بیان اینکه 
نباید اجازه بدهیم دشمن بتواند با یک قوطی رب 
گفت:  کند،  ایجاد  روانی  مسئله  کشور  در  گوجه 
امیدوار می شود که  اگر این محقق شود، دشمن 
تحریم های اقتصادی اثربخش است. 90 درصد از 
نقشه های دشمن علیه نظام به توفیق نرسیده است.

اعتدال به معنای بی طرفی نیست
دولت  اینکه  بیان  با  کشور  وزیر  فضلی،  رحمانی 
تدبیر و امید بر اساس تاکید رئیس جمهور دولت 
طرفی  بی  معنای  به  اعتدال  گفت:  است،  اعتدال 
نیست بلکه اعتدال به معنای روش و شیوه و انتخاب 
افرادی است که با گرایش های مختلف سیاسی و 
تخصص های متفاوت بتوانند حد وسط امور را پیش 
داریم. پرهیز  انفعال  و  افراط گری  از  ما  لذا  ببرند، 

روحانی اعتنایی 
به اصالح طلبان نمی کند

علی صوفی، دبیر کل حزب پیشروی اصالحات با 
بیان اینکه حسن روحانی اعتنایی به اصالح طلبان 
از  اصالح طلبان  که  بود  طبیعی  گفت:  نمی کند، 
روز  هر  دولت  عملکرد  که  چرا  کنند  انتقاد  دولت 
ضعیف تر شده و ارتباط با مردم نیز قطع شده بود.

سرمقاله

حمل اثاثیه منزل مداحی
با خاور مسقف و کارگر ماهر

 داخل و خارج شهر    

شهرام  مداحی3647  363  0915

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

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

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

فروش انواع کنسانتره 
علوفه و نهاده های دامی و طیور

فروش ویژه کاه گندم دیم نرم و سفید 735 تومان

طاووسمرکز فروش خوراک دام و طیور
آدرس: بیرجند، سه راهی مرک،پشت پمپ بنزین
09157713476-09355208274- برزگران

آگهی مزایده امالک مازاد 200975343000001
  اداره کل بنیاد شهید و امور  ایثارگران خراسان جنوبی در نظر دارد: از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( موضوع  مزایده عمومی به شرح ذیل را به فروش برساند.

درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran. ir می باشد.
 مهلت زمانی دریافت اسناد مزایده  از سایت:  از تاریخ درج اولین آگهی روزنامه تا پایان ساعت 19 روز دوشنبه مورخ 23 /1397/07 

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد از سایت: از تاریخ 1397/07/24 تا پایان ساعت کار اداری روز شنبه مورخ  1397/08/05 به مدت 10 روز کاری می باشد.
محل و  زمان بازگشایی پاکت ها: ساختمان شهید احمد قاینی نجفی فاضل واقع در  بیرجند - نبش مدرس 32  راس  ساعت 8 صبح روز یکشنبه مورخ 1397/08/06 طبق برنامه زمان بندی 

کلیه پاکت های پیشنهادی الزاما عالوه بر بار گذاری در سامانه مذکور به صورت فیزیکی نیز تحویل اداره حراست  اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان جنوبی به آدرس ذیل الذکر شود .
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گذار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مزایده  و ارائه پاکت ها :

خراسان جنوبی - بیرجند- خیابان مدرس - بین مدرس 30 و 32 - اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان جنوبی -  تلفن تماس:  5- 05632463261  داخلی 220 ، 221 و 253 ، 05632433362 
اطالعات سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه  و دریافت گواهی الکترونیکی )توکن(:

آدرس دفتر ثبت نام: خراسان جنوبی-  بیرجند -  خیابان مطهری - سازمان صنعت، معدن و تجارت  -  مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه : 41934-021   نمایندگی استان: 32221220 -056  
ضمنا اطالعات تماس دفاتر ثبت نام  در سایت سامانه )www.setadiran.ir( بخش ثبت نام پروفایل مزایده گر موجود است. 

اسناد و مدارك ارائه شده طبق ضوابط و مقررات و آیین نامه های مربوطه و نیز ضوابط داخلی بنیاد بررسي می گردد.
 مبلغ تضمین به میزان 5% قیمت پایه ملک مورد نظر طبق فرم شرایط در مزایده که به صورت واریز نقدی یا ضمانت نامه بانکی به نام بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان جنوبی از شرکت کنندگان اخذ می گردد .

شرایط فروش کلیه امالك مندرج در لیست مزایده به صورت زیر خواهد بود.
عرصه شماره پالکردیف

)مترمربع(
اعیان 

)مترمربع (
نوع ملک /

کاربری
قیمت پایه  

)ریال(
مبلغ تضمین 

)ریال(
آدرسمیزان مالکیت/توضیحات

اصلیفرعی

110540379669.90****
زمین 
تجاری

6.990.000.000349.500.000
ششدانگ - تجاری - هزینه های مربوط 
به  ارزش افزوده و تفکیک به شهرداری 

پرداخت شده است 

خراسان جنوبی - بیرجند  
بین مدرس 28 و 30 

210541379669.90

زمین ****
6.990.000.000349.500.000تجاری

ششدانگ - تجاری - هزینه های مربوط 
به  ارزش افزوده و تفکیک به شهرداری 

پرداخت شده است 

خراسان جنوبی - بیرجند  
بین مدرس 28 و 30 

                        

 با مجـوز رسمی و پروانه فعالیت  از سازمان مدیریت حمل و نقل بار و 
 مسافر شهرداری بیرجند  و تنها نماینده رسمی اتحادیه  تاکسیرانی  های 
 سراسر کشور اقدام به جذب رانندگان تاکسی به صورت رایگان می نماید.

به تعداد محدودی راننده همراه با خودرو نیازمندیم

اولین و بزرگترین تاکسی اینترنتی آنالین در بیرجند 

به ازای هر 2 سرویس یک سیم کارت رایگان ایرانسل 5G با 12 گیگ 
اینترنت رایگان از موبایل بذری - نبش رجایی 1 دریافت کنید.
نصب اپلیکیشن در کافه بازار اندروید، اپ استور و گوگل پلی

آدرس: بیرجند- جمهوری 4 - سازمان سابق تاکسیرانی بیرجند 
بار حمـل  اثاثیـه   32223900 - 09155631886 مخملباف حمل 

 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

د  
دو

مح
  و

ژه
 وی

ش
رو

ف درب اتوماتیک سیــد
 جک پارکینگی ، کرکره 

و سکوریت اتومات 
خیابان شهید رجایی  - نبش رجایی  15   

09155614880

فروش ویژه محدوده درب های برقی/درب اتوماتیک نوین 
تکنیک/ کرکره برقی بازویی، شیشه ای، ریلی، باالبر، قفل برقی

05632323179 - 09153634767

هـوا مطبـو ع شـرق 

وستن ایر، گری و ایرانی

فروش اسپیلت دیواری ، اسپیلت ایستاده 
داکت اسپیلت 

0915  561  5463 / 0915  863  6100

آگهی ابالغ دادنامه 
بدینوسیله پیرو آگهی شماره 4129 - 97/5/10 مندرج در روزنامه آوای خراسان جنوبی به 
اطالع می رساند: شش قطعه زمین به مساحت 208 متر مربع واقع در بخش 6 سربیشه به 

آدرس سربیشه - خیابان شهید مطهری - پشت بانک کشاورزی بالصاحب باقی مانده که طبق دادنامه شماره 
9709975615800049-  97/7/7 صادره از دادگاه اصل 49 قانون اساسی به استناد ماده 28 قانون مدنی 
و اصل 49 قانون اساسی و ماده پنجم آیین نامه نحوه رسیدگی به پرونده های موضوع اصل 49 قانون اساسی 
ملک مذکور به نفع ستاد اجرایی فرمان امام خمینی )ره( ضبط گردیده است. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ 

انتشار قابل تجدید نظر خواهی در شعب ویژه دادگاه تجدید نظر استان تهران می باشد.
رئیس دادگاه ویژه اصل 49 قانون اساسی در خراسان جنوبی

توجـــه        توجـــه
فقط امروز و فردا مهلت اظهارنامه ارزش افزوده را دارید

مرکز تخصصی بیمه و مالیات

صبـح و عصـر

دفتر پیشخوان دولت - چمنی پاسداران روبروی تامین اجتماعی  3242 3242
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آغاز سال تحصیلی برای ۴۰۰ دانشجوی دانشکده ادبیات بیرجند

ایسنا-جلسه معارفه دانشجویان جدیدالورود دانشکده ادبیات و علوم انسانی با حضور بیش از 400 دانشجو 
در محل سالن عالمه فرزان برگزار شد. آیتی، معاون آموزشی دانشگاه بیرجند در این مراسم، با خیر مقدم به 

دانشجویان، تاریخچه دانشگاه بیرجند را تاریخچه ای طوالنی به درازای علم و فرهنگ  این منطقه برشمرد.

از میان نامه های رسیده

دیروز برای خرید میوه به ... رفتم. متاسفانه آنقدر 
نظارت ها ضعیف است که میوه فروشان میوه های 
را به جای میوه خوب می فروشند و سر  پوسیده 
مردم را کاله می گذارند...استغفار کنید وگرنه چوب 

خدا ناجور صدا دارد.
915...212

از دو سال قبل قرار بوده طرح هادی در چاه های 
مسؤالن  شود،  اجرا  سربیشه  دشت  کشاورزی 
شهرستان هم ساخت و ساز را قبل از اجرای طرح 
ممنوع کرده اند، حدود سه ماه است عده ای با تصرف 
قطعات هزارمتری و ساخت و سازهای غیرمجاز هرکار 
دلشان بخواهد می کنند، چرا مسئوالن شهرستان 

هیچ اقدامی نمی کنند؟ طرح چی شد؟
915...212

سالم. مسئوالن محترم رسیدگی کنند کی قرار است 
حق بیمه پزشکان عمومی ریخته شود از اسفند سال 
قبل خبری نیست. کشیک های بیمارستان شده پارتی 
بازی  و مسئوالن هم که فقط وعده های الکی... آنقدر 
بی تفاوتی ها و مسئولیتی ها زیاد شده نسبت به امور 
که کاالی سفارشی اینترنتی را پرداخت می کنی و به 
در منزل که می رسد هزینه دوبرابری می گیرند که 
دالر باال رفته است از روزی که سفارش داده اید ... تا 

کی  قرار است مسئوالن در خواب باشند؟
یک شهروند

بیرجند،  شهرکاج های سوخته!

دبیر هیئت مدیره انجمن بیرجندیهای مقیم  پایتخت در 
پیامی خطاب به شهردار درباره وضع نامناسب درختان 
وخشک شدن فضای سبز بیرجند هشدار داد. در این 
پیام آمده است : جناب دکتر جاوید مردم  بعد از  45 سال 
خدمات شادروان کاشانی شهردار وقت بیرجند را به خاطر 
دارند. فردی که بانی توسعه فضای سبز وکاشت درختان 
کاج بود. )اما( متاسفانه امروز شاهدیم که ماحصل این 
نیم قرن دارد نابود می شود و به بهانه خشکسالی 
وکم آبی بیشتر درختان کاج که هرکدام با خون دل 
و هزینه های گزاف به ثمر رسیده، خشک شده و 
دل هر رهگذری را به درد می آورد. ... اگرچه سهم 
شما در ایجاد شرایط موجود ناچیز است ولی مطمئن 
باشید در پایان دوران خدمتتان، این نابودی در کارنامه 
شما اگر راه عالجی اتخاذ نشود، ثبت خواهد شد. 
انجمن بیرجندیها مدت مدیدی است که با تعدادی 
از کارشناسان وصاحبنظران پیرامون وضع درختان 
شهر بیرجند گفتگو نموده و متاسفانه اکثر قریب به 
اتفاق  آنان اعتقاد دارند که سهم خشکسالی وکم آبی 
در نابودی این درختان بسیار ناچیز است. جنابعالی هم 
با ما هم عقیده هستیدکه حفظ فضای سبز موجود و 
به ویژه درختان کاج چند ده ساله بر توسعه فضای سبز 
ارجحیت دارد.اگر خشکسالی باشد در طبس ، خوسف 
و قاین هم خشکسالی داریم ولی با این مصیبت روبرو 
نیستیم. امیدوارم قبل از آنکه نام شهر کاجهای سبز 
به  »بیرجند شهر کاجهای سوخته« تغییر یابد، به داد 
آنها برسیم. شهردار عزیز اطالعات واقعی را از کف 
کوچه و خیابان از مردم بگیرید،تنها به میان مردم 
بروید شبها و یا صبح زود به تنهایی و پای پیاده در 
خیابانها قدم بزنید...مردم بیرجند شما را دوست دارند و 
می دانند که قصد خدمت دارید مطمئنا همراه شما و 
در کنار شما هستند. اگر خدای ناکرده شهرداری توان 
حفظ  درختان را ندارد فراخوان بدهید که خود مردم 
یا هر واحد ملکی حاشیه معابر نگهداری چند اصله 
درخت را تقبل کنند و مقابله با آفت وکوددهی مناسب 
و گودکردن پای درختان و آبدهی به موقع آن را به 
عهده بگیرند. چراکه هیچ تفاوتی بین قبول سرپرستی 
چند کودک یتیم و یا چند اصله درخت وجود ندارد. 
انجمن به تالشهای مستمر جنابعالی اعتقاد راسخ دارد 
همیشه ما را به عنوان یار کمکی در کنار خود بپذیرید.

جوابیه شهرداری بیرجند

در  پیام شما  در ستون  مندرج  در جواب مطلب   *
خصوص اینکه اهالی کارگران از اسم این خیابان رنج 
می برند به استحضار می رساند: نامگذاری معابر در 
کمیته نامگذاری انجام شده است و به پاس زحمات 

کارگران عزیز خیابان مذکور نامگذاری شده است.

جوابیه شرکت مخابرات استان

* در جواب مطلب مندرج در ستون  پیام شما به شماره 
4178 ضمن تشکر از شهروند گرامی خواهشمند است 
هنگام تماس با سامانه 118 کد پاسخگو را به خاطر 
روابط  با  نامناسب  پاسخگویی  سپرده و در صورت 
عمومی مخابرات منطقه )33447777-2021( اعالم 

نموده تا پیگیری شود.

پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424

جواد رضایی - این روزها نوسانات بازار بسیاری از مشاغل 
را تحت تاثیر قرار داده است از خرده فروش ها گرفته تا 
تاجران کالن و صنعتگران همه از این وضع گالیه می 
کنند، در این میان صنایعی هست که از اهمیت باالتری 
برخوردارند و تغییرات اندک در قیمت تمام شده محصول 

شان بر بسیاری مشاغل دیگر نیز اثرگذار است.
 فوالد از این گروه است که در صنایع پایه از قبیل حمل و نقل 
و ماشین آالت،ساختمان،معدن و دیگر صنایع مرتبط با تولید 
و انتقال انرژی نقش مهمی را ایفا می کند و میزان مصرف 
آن در کشورها، شاخص توسعه یافتگی و صنعتی شدن است. 
ایران جزو 10 کشور برتر جهان در زمینه میزان ذخایر فلزات 
است و عمده تولیدات معادن مصالح ساختمانی را تامین می 
کند؛همچنین سه مؤلفه انرژی،معدن و نیروی انسانی در زمینه 
صنعت فوالد در کشور وجود دارد و به طور کلی این صنعت 
تکمیل کننده و مادر تمام صنایع است. با این مقدمه سعی شد 
ذهن خوانندگان به اهمیت این صنعت جذب شود و حال جدا از 
بررسی جایگاه و چگونگی این صنعت در استان به بیان دغدغه 

مطرح شده توسط شهروندان مطرح شده می پردازیم.
فردی که  عالقه ای به بردن نامش  نداشت، در تماس 
تلفنی با خبرنگار روزنامه آوا بیان کرد: به تازگی با توجه به 
نبود ثبات بازار فروش فوالد و آهن، طرحی پیش بینی شده 
که طبق آن از هر استان افرادی از فعاالن و فروشندگان 
آهن و فوالد انتخاب و به وزارتخانه معرفی می شوند که در 
صورت تایید، کد بورس دریافت می کنند و طبق سهمیه ای 
که به هر استان تعلق می گیرد، این افراد آهن و فوالد را 
قیمت کمتر از قیمت بازار آزاد، وارد استان می کنند که این 
موضوع تاثیرات بسیار مثبتی در بردارد و باعث کاهش قیمت تمام 
شده محصوالت صنایع وابسته،رونق صنایع کوچک و بزرگ و  
همچنین تاثیرگذار در پروژه های عمرانی استان و ساختمان 

خواهد شد.
 به گفته وی این افراد در استان ما نیز انتخاب شده اند ولی 
مسئوالن مربوطه پیگیر این موضوع نیستند و این در حالی 
 است که بسیاری از استان  های دیگر از این فرصت  استفاده 

می کنند و این بی خیالی برای استان گران تمام خواهد شد.

هنوز اطالعی از نحوه توزیع
 وخرید سهمیه مطرح نشده است

جواب  موضوع،  این  سقم  و  صحت  از  اطالع  برای   

مسئوالن مربوطه را هم جویا شدیم. جویبان،معاون امور 
بازرگانی،صنعت و معدن استان بیان کرد: طبق درخواست  
وزارت ،اعالم شده که 5 نفر عمده فروش آهن و فوالد 
معرفی شوند که این افراد تعیین و معرفی شده اند. وی 
ادامه داد: طبق دستورالعمل به هر استان سهمیه ای در 
بورس داده می شود و این افراد موظف اند که این سهمیه 
را جذب کنند و بین فروشندگان استان توزیع کنند ولی 
هنوز اطالعی مبنی بر نحوه توزیع و خرید و سهمیه مطرح 

و ابالغ نشده است. جویبان ادامه داد: مرحله اول این طرح 
که اعالم اسامی بود، انجام گرفته و مراحل بعدی هنوز در 

حال بررسی است.
به گفته جویبان این افراد با ارائه لیست فروش به بورس و 
براساس پروانه های ساختمانی در صورت تسویه سهمیه 
رئیس  نژاد،نایب  چهکندی  کرد.  خواهند  دریافت  جدید 
اتحادیه پروفیل کاران استان هم در این باره گفت: اتحادیه 
آهن فروشان تهران به نمایندگی از تمام کشور پیگیر این 

موضوع بوده و خواسته شد این کار توسط تعاونی های آهن 
فروشان در استان انجام شود ولی اعضای هیئت مدیره این 
تعاونی در استان مدت فعالیت شان به پایان رسیده بود و 
نیاز به تمدید داشته که چرخه زمان بری را می طلبید و 
همچنین عالوه بر این تعدادی از اعضای هیئت مدیره آهن 
فروشی را تعطیل کرده و در این زمینه فعالیت نداشتند، با این 
شرایط با تاکید بر مرکز استان،17 نفر کاندیدا شده و 5 نفر 

انتخاب شدند.

کوتاه کردن دست دالالن از بازار ،
هدف از اجرای این طرح است

وی هدف از اجرای این طرح را کوتاه  کردن دست دالالن 
از بازار دانست تا خرید منحصر به شرکت های خاص نشود 
و آهن با قیمت مناسب به فروشندگان عرضه شود که برای 
داده  که  کاالیی  تعیین شده طبق سبد  افراد  منظور   این 

می شود باید توانایی جذب سهمیه استان را داشته باشند.

نایب رئیس اتحادیه پروفیل کاران افزود: بعضی از اقالم که در 
این سبد کاال ارائه می شود در استان مصرفی ندارد و فردی 
که مراجعه می کند باید سبد کاال را تمام بگیرد و این موضوع 
باعث می شود که بسیاری از افراد از پس هزینه های آن 
برنیایند و اگر این اقالم حذف شود افراد بیش تری خواهند 
توانست در این زمینه وارد شوند. چهکندی نژاد این طرح 
را امیدوار کننده خواند و بیان کرد: با توجه به اینکه سقف 
رقابتی در بورس برداشته شده و قیمت ها30-50 درصد 

نسبت به قبل باالتر رفته است، تقریبا قیمت بازار آزاد و 
بورس به هم نزدیک شده است و این احتمال وجود دارد 

که این سهمیه اجرایی نشود.
وی همچنین در مورد پیگیری در این موضوع اظهار کرد: 
هنوز ابالغیه ای مبنی بر گرفتن این سهمیه بورس ابالغ 
نشده است ولی با مکاتبات و تماس هایی که روزانه با تهران 
داریم و البته با شرایط موجود در تالش هستیم تا هر چه 

زودتر این موضوع به نتیجه برسد.        

طرحی برای کوتاه کردن دست دالالن از بازار آهن و فوالد 
نت

نتر
 : ای
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قلعه باغ مود  داده نما

پوست سیب رشد سلول های 
سرطانی را کند می کند

را  سرطانی  های  سلول  رشد  سیب،  پوست 
های  سلول  که  صورتی  در  کند.  می  کند 
سرطانی با عصاره پوست سیب در تماس قرار 
 گیرد، فعالیت سلول های سرطانی را کنترل 
می کند. کارشناسان تغذیه همچنین بر این 
باروند که عالوه بر این خاصیت پوست سیب، 
آب این میوه نیز دارای مواد مغذی برای قلب 

و عروق است.

یادداشت کنید 
پنج دقیقه برای نوشتن وقت صرف کردن، راهی بسیار موثر برای تغییر 
خلق و خوی شماست. سعی کنید در مورد جنبه های مثبت، چیزهایی که 
دوست شان دارید و در زندگی برای تان با ارزش هستند، با دقت بنویسید. 
مثال نور قشنگی که از پنجره  اتاق تان به درون می تابد و یا قهوه  داغی که 
بخار بلند شده از آن، وسوسه تان می کند. این تمرین روزانه نه تنها باعث 
می شود داشته ها و چیزهای خوب پیش روی تان را ستایش کنید و قدرشان 
را بدانید، بلکه شما را خیلی زود به زمان حال و حال خوب برمی گرداند البته 
می توانید در مورد نگرانی های تان هم بنویسید و استرس ها و مشکالت تان 
را روی کاغذ بیاورید، ولی در دفتری جداگانه! از احساس بهتری که به شما 

دست می دهد، شگفت زده خواهید شد.

موفقیت و انرژی

ترفندهای موفقیت

سه گام تا پیروزی 

گام اول شناخت احساس یا احساسات است؛ به این معنا که شما باید 
عالوه بر آشنایی با نام احساس تان بتوانید در لحظه نخستین هیجان خود 
را تشخیص دهید. معمواًل در صورت ناتوانی در تشخیص آن احساس 
خاص مثاًل ناراحتی یا اضطراب، هیجانات دیگری مانند خشم و ترس 

جایگزین می شوند.
گام دوم پذیرش احساس است. یعنی هر چه بیشتر عواطف و احساسات 
و  معیوب  رفتارهای  درگیر  بیشتر  بگیرید،  نادیده  و  کنید  انکار  را  خود 
اشتغال های ذهنی می شوید، پس آنها را بپذیرید و دنبال راهکار برای 

رد شدن از بحران باشید.
باید به جای تخلیه احساسات آنها را ابراز کنیم یعنی به جای پرخاشگری 
بگوییم این رفتار مرا عصبانی کرده یا به جای گریه های متوالی بگوییم 
از این موضوع عمیقاً ناراحت هستم، به جای سرزنش کردن، انتظار خود 
را توصیف کنیم و احساس مان را بیان کنیم و به جای نیش و کنایه زدن 

مستقیم راجع به موضوع، صحبت کنیم.
عالوه بر بروز احساسات منفی، وقتی احساس مثبتی هم دارید، آن را به زبان 
بیاورید؛ مهارتی که در علوم ارتباطی به آن نوازش کالمی می گویند و در 

نهایت منجر به حال خوب شما و افزایش کیفیت روابط تان می شود.
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موانع موفقیت 

از نظر روانشناسان

مطابق سخنان چاناکیا که مشاور و راهنمای بنیانگذار شاهنشاهی 
برابر مردم فخر فروشی  در  زندگی خود  اگر شما در  بود،  مائوریا 
کنید همین عامل مانع موفقیت خواهد بود. چیزهای زیادی وجود 
دارد که نباید به مردمان این جهان نشان داد. بحث کردن سر هر 
چیز معین مانع پیشرفت و موفقیت شما خواهد شد اما در این میان 
۵ رفتار که شاید به نظرتان اصال مهم نباشد، می تواند اصلی ترین 

مانع موفقیت شما شود.
 اینک لیستی از چیزهایی که کاماًل باید از آنها دوری کنید را ذکر 
می کنیم. این لیست شامل چیزهایی است که ما گاهی انجام می 

دهیم و از آن ها چشم پوشی نمی کنیم.
هیچ وقت از ثروت خود فخر فروشی نکنید

هرگز در مورد ثروت خود و یا مشکالت مالی خود با هیچکس سخن 
نگویید ، مگر اینکه در شرایط بد مالی قرار گرفته اید و نیاز به پول دارید.

هرگز از خانواده خود هیچ حرفی به دیگران نگویید
است  ممکن  گاهی  از  هر  دارد.  وجود  ضعف  نقاط  خانواده  هر  در 
برخوردهای عاطفی و احساسی در آن رخ دهد، در این مورد مسائل 
خانواده خود با دیگران سخن نگویید. در غیر این صورت شما با گفتن 
مسائل به دیگران شرایط را بدتر می کنید.به عبارت دیگر شما با گفتن 
مسائل به دیگران اجازه مسخره کردن خود را می دهید و در چشم 
خواهید بود. مشکالت زندگی را به کسی نگویید، چرا که مانع موفقیت 

شما می شود.

با احتیاط به دیگران هدیه بدهید
هرگز اجازه ندهید آنچه را هدیه می دهید و یا به شخصی می بخشید 

آشکار شود تا از شما به عنوان فرد سرمایه دار یاد کنند.
همین کار که شما دادن هدیه یا بخشیدن چیزی به دیگران را آشکار 

سازی کنید یکی از نشانه های فخر فروشی است.
هرگز سن واقعی خود را به دیگران نگویید

گفتن  کنید که چگونه  فکر  این  به  اکنون  است شما هم  ممکن 
سن واقعی در موفقیت شما تاثیر می گذارد و یا اصال با موفقیت 

مرتبط نمی باشد.
اما به عقیده روانشناسان در مورد انسان های امروزی باید گفت که 
این عامل مانع کار کردن و شانس شما می شود به این علت که به 
شما احساس جوانی می دهد و انرژی های کاذبی را به شما می دهد.

زندگی شخصی خود را به طور محرمانه 
در دست داشته باشید

زندگی خود را به نحوی پیش ببرید تا به هیچ کسی اجازه قضاوت 
کردن را ندهید، اگر اطرافیان از شما چیزی را کشف کنند فورا به 
و  شخصی  زندگی  از  کنید  سعی  پس  پردازند.  می  شما  قضاوت 

خصوصیات تان کسی بویی نبرد که مانع پیشرفت شما خواهد شد.

یک لحظه مکث کن . . . 

نقش سیگار در ایجاد 
بیماری های قلبی

سیگار کشیدن عامل خطر مهمی برای ایجاد 
بیماری های قلبی عروقی است؛ احتمال بروز 
افراد  در  قلبی  حمالت  و  مغزی  سکته های 
سیگاری ۲ تا ۳ برابر بیشتر از غیر سیگاری ها 
ایجاد  سبب  می تواند  کشیدن  سیگار  است. 
بیماری های قلبی شود. خطرات حمله قلبی در 
زنان سیگاری باالی ۴۰ سال که قرص های 

ضدبارداری مصرف می کنند، باالتر است.

اگر شکر می خورید
در معرض آلزایمر هستید

مصرف شکر خط ابتال به آلزایمر را به میزان 
قابل توجهی افزایش می دهد. افرادی که روزانه 
دو قاشق و نیم شکر مصرف می کنند، ۵۴ درصد 
آلزایمر  به  ابتال  معرض  در  دیگران  از  بیش 
هستند. غالباً این بیماری در افراد باالی 6۵ سال 
بروز پیدا می کند؛ گر چه آلزایمر زودرس ممکن 

است زودتر از این سن رخ دهد.

به مردم به ویژه زنان توصیه می شود که لوازم آرایشی را هرگز از 
دوره گردها و دستفروشان کنار خیابان نخرید چرا که این فرآورده ها 
تهدید جدی سالمت پوست هستند. فرآورده های آرایشی نامناسب 
با عوارضی مثل آکنه، جوش، لک، سوزش، خشکی، قرمزی، پوسته 
شدن پوست، ترک ناخن و .. ظاهر می شود. هنگام خرید فرآورده 
های آرایشی و بهداشتی تولید داخل پروانه بهداشتی سازمان غذا و 
دارو را مدنظر قرار دهید و در مورد وارداتی ها نیز حتما محصوالتی 

را تهیه کنید که دارای هولوگرام فارسی با درج نام فرآورده، شماره 
مجوز واردات از وزارت بهداشت، تاریخ تولید، تاریخ انقضا، شرکت 
نام مواد متشکله و همچنین  تولید کننده و  وارد کننده و شرکت 
سالمت  و  اصالت   کنترل  و  ردیابی  رهگیری،  برچسب  دارای 

کاالهای سالمت محور سازمان غذا و دارو باشند.
مرکز اطالع رسانی اداره غذا وکمیته مبارزه با قاچاق 

کاال - معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی

از دوره گردها و دستفروشان لوازم آرایشی نخرید

آیه روز

گفت پروردگارا نشانه  ای برای من قرار ده، فرمود نشانه تو این است که سه شبانه ]روز[ با اینکه 
سالمی با مردم سخن نمی  گویی. )سوره مریم/ آیه ۱۰( 

جدول ۴۱۸۱                        

گنبد  شهر  قدیم  نام   -۱ افقي: 
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یوناني ۴- ناالن  - سومین حرف 
جنگي   کشتي   - سطح  واحد   -
۵ - سطح چیزي - پیشي گرفتن 
نیروي  - شهر گدایان 6 - سرباز 
دریایي - امتداد یافته - شبانگاه 7-  
- کلمه - پرسش - طغیان  پیمان 
آمریکاي  کشورهاي  اقتصادي 
شمالي و مرکزي 8 - عقیم - فرار 

کننده - سخنوران 9-  نوعي نان 
- از قله هاي معروف کشور نپال  - 
رود مرزي ایران ۱۰  - ثروتمند - از 
اجزای چاپگر-  پایبندي ۱۱-   بي 
فاطمه  القاب حضرت  از  چیزي-  
 -   ۱۲ عامیانه  مساوي   - )س( 
خراش  روشنایي-    - آذر  ز  بعدا 
نامحسوس - مامور تشریفات عصر 
 - به چشم  دیدن   - صفوي ۱۳  
اثري از موالنا - خودپسندي ۱۴  - 
کرکس - بي باک و شجاع  - پول 
چین ۱۵  - تیزاب  - گروهي از 
کاني هاي سخت که براي ساخت 

کاغذ سنباده به کار مي رود

جدول کلمات

حدیث روز

امام جعفر صادق )علیه السالم( : چون خداي تعالي بنده اي را دوست دارد و او عمل کوچکي 
انجام دهد، خدا او را پاداش بزرگ دهد.

123456789101112131415
امروناراپوتلاپ1
سیدارهتیلناوی2
مایننایکنیهاش3
انانامکهیهنن4
لبیانتسدرتسه5
داسشودمیوقتا6
ردکتاردیهیمید7
هباراومنندار8
ناماهدیازمراپ9
داینوگررکمقا10
وقامارددیدبن11
سرهیرمیانناک12
تهاقنکاسبماسر13
اسورسیپامارکا14
نوناقفارگومسیس15

123456789101112131415
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

تخریب ساختمان )حسینی(
قیمت توافقی )ضایعات آهنی شما را 

خریداریم(    09153423744

تزئینـات داخلـی ساختمـان
اجرای انواع رنگ ها:  روغنی، پالستیک 

 اکرولیک، مولتی کالر، پلی استر و ...
اجرای طرح های جدید کاغذ دیواری

 و پتینه با رنگ 
 اجرا و رنگ کناف

اجرای کاغذ دیواری 
09157411071 - باقری

فروش عسل طبیعی 
)عناب،  زرشک، مخلوط(
093۸492۸910

به تعدادی محدود از افراد 
واجد شرایط جهت همکاری در 

دفتر بیمه در خصوص بازاریابی 
و امور دفتری نیازمندیم. 

09155620342

به یک نفر شنوایی شناس 
با حداقل مدرک کارشناسی 

شنوایی جهت انجام امور مربوط 
به غربال شنوایی نیازمندیم. 

0915613۸۸72

فــروش پیـــاز زعفـــران
09011251205

خریدار انواع کیسه خالی آردی ، 
شکری ، دان مرغی و سبوسی و ...  

09903321767

فروش برنج ایرانی
 )از پنج هزار تومان به باال(

انواع ترشیجات 
 و سبزیجات شمال

 از تولید به مصرف

آدرس: بین نیرو هوایی 20 و 22 
09055903525  - مهدی بابلی

ایزوگام و قیرگونی آراسته
فروش و نصب انواع عایق های رطوبتی 

ایزوگام شرق و دلیجان
مدیریت: حسن آراسته

امیرآباد- نبش ولی عصر)عج( 4
0915565۸26۸ - 09156693515 

بدین وسیله به اطالع کارجویان محترم می رساند: 
یک شرکت عمرانی به منظور تامین بخش قابل توجهی از نیروی انسانی مورد نیاز خود در 

رشته های کاری مندرج در جدول ذیل اقدام به جذب و استخدام می نماید:

شرایطتخصصتحصیالتتعداد عنوان شغل
مدیر پروژه و 

سرپرست کارگاه
لیسانس و 12 نفر

باالتر
داشتن سابقه کار اجرایی به عنوان ساختمان - معماری - راهسازی - فاضالب

مدیر پروژه و سرپرستی کارگاه

دارای سابقه کار تجربی و اجراییعمران - معماری- تاسیسات - نقشه کشیفوق دیپلم26 نفرتکنسین اجرایی 

فنی کار 
ساختمانی

آرماتور بند- جوشکار- رابیتس کار- گچ کار ساختمانی - استاد بنا- دیپلم38 نفر
نما کار - لوله کش - دکوراسیون داخلی - کارگر ساده ساختمانی

دارای تجربه کاری و گواهی نامه 
های مهارتی مرتبط

داشتن تجربه کاریطرز کار با مصالح - ابزار آالت ساختمانی و ...-67 نفرکارگر ساده
مدارک الزم جهت پذیرش و ثبت نام:  *فتو شناسنامه و کارت ملی- *2 قطعه عکس - *کپی مدرک تحصیلی- کپی مدرک مهارتی فنی و حرفه ای 
- کپی کارت نظام مهندسی و نظام کاردانی )در صورت دارا بودن( کارجویان محترم می توانند جهت ثبت نام با در دست داشتن مدارک فوق به آدرس 

خیابان منتظری بین منتظری 3و5 ، ساختمان نگین طبقه اول  مرکز مشاوره شغلی و کاریابی فرادید مراجعه حضوری نمایند. 
*ارائه مدارک ستاره دار الزامی می باشد. جهت کسب اطالعات بیشتر با ما تماس بگیرید:  09901911210- 056-32223870   

برای رصد سایر فرصت های شغلی از کانال ما به آدرس  jobfaradid @ بازدید نمایید.

 اطالعیه جذب نیروی کار

324356۸6 - 09365237014-09157063220 - خسروی

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

ی
مین

 تض
صد

در
 10

0

شعبه دیگری ندارد         نقدی تخفیف ویژه ویژه  
خدمات تایر در همان مکان انجام می شود

باالنس تضمینی، گاز نیتروژن 
با دستگاه های تمام اتوماتیک ایتالیایی 

نبش جمهوری 2۸ و 30 به سمت مزار شهدا )قلعه( 

الستیک فرازی
09155622291

322116۸4

مصالح ساختمانی خسروی
فروش مستقیم آجر سفال، 

سیمان، شن، گچ و غیره
آدرس دفتر: نبش انقالب 15

09155626690 
0563222۸71۸ 

نقاشـی ساختمـان
اجرای انواع رنگ های روغنی، پالستیک، 

کناف، اکرولیک، دکوراتیو
با استفاده از بهترین رنگ های موجود 

در بازار- نظافت پایان کار
  09152641۸4۸- جعفری

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 

تعمیرلوازم گازسوز خانگی و صنعتی
0915۸624439- جانی

تعمیر یخچال فریزر در منزل  
09153635015 - ناصری نژاد

ساخت استخر ژئو ممبران      
09153637917

حمل بار سعــدی
حمل تخصصی اثاثیه منزل داخل و خارج از شهر 

با بارچین و کارگر ماهر

)تهران ، مشهد ، زاهدان با تخفیف ویژه به همراه بیمه رایگان(

کارگر تنها جهت تخلیه و بارگیری اثاثیه 
منزل داریم /100 درصد تضمینی

اتوبار قاصدک/ 09157563875- سعدی
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بانک جامع اطالعات نخبگان فردوس تهیه می شود

اقدامات فرهنگی و اطالع رسانی درباره نحوه خرید انجام می شود

دشمن در موضع شکست قرار گرفته است

*مصطفی فریدونی از  خراسان جنوبی در رشته حفظ 
موضوعی و معارف قرآن مقام سوم را در چهل و یکمین 
دوره مسابقات قرآن کریم اوقاف کشور کسب کرد.
*ارزش پرونده های محتکران در خراسان جنوبی به 

یک میلیارد و 800 میلیون تومان رسید.
*به گفته مدیر امور بین الملل معاونت آموزشی دانشگاه 
علوم پزشکی بیرجند 25 دانشجوی افغانستانی در این 

دانشگاه  مشغول به تحصیلند.
*مسابقات فرهنگی ورزشی ویژه مادر بزرگ ها به 

مناسبت هفته سالمند در خوسف برگزار شد.
هفته  مناسبت  به  گردشگری  حوزه  در  طرح   7*

گردشگری در طبس بهره برداری شد.
*عشایر استان در نیمه نخست سال بیش از 14 هزار 

تن انواع فرآورده های دامی تولید کردند.
*مدیرکل راه آهن شرق گفت: بارگیری در راه آهن 

شرق 6 ماه گذشته 11 درصد افزایش یافت.

اخبار کوتاه

یادمان شهدای استان

“بار خدایا، به عزت و رحمت و کرمت گناهان مرا بیامرز و مرا ببخش. بارخدایا! این بدن ضعیف من طاقت عذاب آخرت تو و جدایی از تو و اولیای تو را ندارد. ای خدای بزرگ تو خودت 
گفتی: ) ادعونی استجب لکم( یعنی: ) مرا بخوانید تا اجابت کنم شما را(. من یک بنده حقیر بیچاره و درمانده به سویت پناهنده شدم چون تو تنها پناهگاه بیچارگان و درماندگانی. “

شهید محمد رفتاری

حوادثحوادث

اخبار  ورزشی 

تهیه  از  فردوس  شهر  اسالمی  شورای  رئیس 
بانک جامع اطالعات نخبگان شهرستان فردوس 
خبر داد. به گزارش مهر، حسین اکبری در جلسه 
شورای شهر فردوس تصریح کرد: مسئول آن 
معرفی و کار شروع شده، تا بتوانیم در آینده با 
تکمیل اطالعات نخبگان از ظرفیت  آنها در جهت 

توسعه و عمران شهرستان استفاده کنیم.
وی هدف از برگزاری اولین مجمع نمایندگان 
ادوار شورای شهر فردوس را مشورت و همفکری 

اعضا جهت تبادل نظر، استفاده از تجربیات اعضای 
سابق شورا و حل مشکالت دانست که هر شش 

ماه این مجمع تشکیل خواهد شد.
وی تکمیل بیمارستان دوم فردوس، راه اندازی 
دانشکده پیراپزشکی و بهداشت، تکمیل پارک 
گردشگری تون، شروع به کار طرح فاضالب، 
کتابخانه قلم چی و باند دوم فردوس - بجستان 
و فردوس - دیهوک را از پروژه های موفق در 

سال های گذشته برشمرد. 

اکبری به مسائل و طرح هایی که شورای اسالمی 
افزود:  و  اشاره کرد  پیگیری می کند،  فردوس 
آمادگاه پشتیبانی ارتش، باند دوم سه راهی شهید 
زارع به دیهوک، احداث جاده فردوس - عشق 
آباد - معلمان که مسیر تهران را 250 کیلومتر 
نزدیک تر می کند، تالش جهت تکمیل باند امداد 
و نجات، راه اندازی تربیت معلم پسران، ارتقای 
دانشکده فنی و مهندسی و ایجاد منطقه ویژه 
اقتصادی را از جمله مهمترین پروژه هایی دانست 

که به طور جد توسط اعضای شورا پیگیری می 
شود. وی شهرداری فردوس را یکی از کم مشکل 
دارترین شهرداری های استان برشمرد که نسبت 

به سایر شهرداری ها بدهی بسیار کمتری دارد و 
در بحث درآمدهای پایدار نیز در سال های گذشته 

کارهای بسیار خوبی انجام شده است.

گروه خبر-رزمایش اقتدار عاشورائیان سپاهیان 
حضرت محمد رسول ا...)ص( با حضور 20 هزار 
بسیجی از سراسر استان پنجشنبه گذشته در 
استادیوم آزادی بیرجند برگزار شد. نماینده ولی 
فقیه در این مراسم گفت: امروز دشمن در موضع 
ضعف و شکست قرار گرفته و حضور میلیونی 
بسیجیان در کشور نقشه دشمن را خنثی کرده 

و درس تازه ای به آنان داده است.
 حجت االسالم عبادی در نمایش بزرگ اقتدار 
ا...  عاشورایی سپاهیان حضرت محمد رسول 
)ص( 2 در ورزشگاه آزادی بیرجند افزود: حضور 
بسیجیان به دشمن نشان داد که باید حواسش را 
جمع کرده و بداند مقابل اراده انسان هایی قرار 
گرفته که در راه ایمان آنچه اقتضا کند برای 
ارزش های دینی و آرمان های انقالبی مقاومت 

و دشمن را ناکام می کنند.
که  استعمار  جریان  شناخت  کرد:  اظهار  وی 

بزرگترین آفت جهان بشری است بر هر انسان 
با بصیرت الزم است و اگر از جریان های تاریخی 
به عنوان جنگ های صلیبی و فجایعی که ایجاد 

کرد، صرف نظر کنیم از 200 سال قبل که پای 
استعمار به دنیا باز شد و فجایعی که انجام داد، 
شایان توجه است. وی گفت: مرکز اصلی استعمار 

غرب اروپا است چون در برنامه های استعماری و 
سلطه جهانی برنامه هایی را انجام داده که براساس 
آن قاره های مختلف دنیا را با انواع فجایع برای 

نفوذش تجربه کرده است. وی با اشاره به اینکه 
حضور ننگین استعمار غرب و اروپا در ایران بدترین 
فجایع را ایجاد کرد، گفت: 100 سال قبل سلطه 

انگلیس بر ایران موجب ایجاد قحطی مصنوعی و 
از ناحیه شرق و غرب کشور از ورود غله جلوگیری 
شد که از 20 میلیون جمعیت آن روز تقریبا نصف 
مردم به دلیل گرسنگی و بیماری مردند. عبادی 
افزود: استعمار پیر در سلطه خود انواع مفاسد و 
توسعه موادمخدر، نفوذ فرهنگی و ایجاد اختالف 

مذهبی را در کشور ما ایجاد کرد.

ملت ایران پای آرمان های خود 
ایستاده است

فرمانده سپاه انصارالرضا )ع( هم در این آیین 
گفت: ملت ایران پای آرمان های خود ایستاده  
ندارد.  دشمن  توطئه  از  وحشتی  هیچ  و  است 
وی با اشاره به اینکه امروز دشمن غافل است 
که ملت ایران پای آرمان های انقالب ایستاده 
و هیچ ترسی از جنگ و حرکت های نمایشی 
ندارد، اظهار کرد: طبق فرمایش رهبری، محور 

دفاع انقالب اسالمی آحاد میلیونی بسیج هستند. 
امنیت  و  آرامش  ایجاد  اینکه  بیان  با  قاسمی 
گردان های  اقتدار  و  توانمندی  سایه  در  پایدار 
رزمی سپاه از دیگر پیام های این رزمایش است، 
بیان کرد: پیام این رزمایش به ملت های آزادی 
خواه جهان این است که ما حامی مستضعفین 
برگزاری  وی،  هستیم.  مسلمان  انقالبیون  و 
رزمایش گردان های بیت المقدس، خدمت رسانی 
استان،  330 گروه جهادی در مناطق محروم 
میز خدمت در شهرها و روستاها و کمک به 
دانش آموزان محروم را از جمله اقدامات انجام 
انصارالرضا)ع(  سپاه  فرمانده  کرد.  عنوان  شده 
با بیان اینکه امروز منسجم تر از دیروز در برابر 
نقشه ها و ترفندهای دشمن ایستاده ایم، اظهار 
کرد: تجمع و نمایش قدرت ما از این جهت است 
که دشمن بداند ملت ایران برای همیشه پای 

آرمان های انقالب ایستاده است.

میزان جابجایی مسافر در شش ماه اول 
سالجاری در استان 

نقل جاده ای  راهداری و حمل و  غالمی-مدیر کل 
استان گفت: طی شش ماه سالجاری توسط ناوگان 
حمل و نقل عمومی برون شهری تعداد 342541 مسافر 
به استان وارد و 416715 مسافر از استان خارج گردیده 
اند. همچنین بیش از 550980 نفر مسافر درون استان 
جابجا شده اند. شهامت، افزود: بیشترین سهم جابجایی 
مسافر مربوط به مرکز استان با تعداد بیش از 397378 
نفر و کمترین سهم جابجایی مسافر مربوط به شهرستان 

نهبندان با تعداد 15994 نفر بوده است .

طرح گازرسانی به شهرهای نهبندان 
و شوسف تکمیل شد

به  گازرسانی  عملیات  گفت:  نهبندان  ایرنا-فرماندار 
شهرهای نهبندان و شوسف پایان یافت و روز شنبه 
)14 مهرماه( با حضور مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران 
به بهره برداری می رسد. کریمان خراسانی در جمع 
خبرنگاران افزود: برای اجرای این طرح ها 95 میلیارد 
تومان اعتبار هزینه شده که 75 میلیارد تومان برای 
اجرای خط انتقال و 20 میلیارد تومان برای اجرای شبکه 
تغذیه و توزیع در نهبندان و شوسف بوده است.وی اجرای 
طرح گازرسانی به نهبندان را از مصوبات سفر ریاست 
جمهوری اعالم کرد و گفت: مقرر شد این طرح 18 ماه 
به اتمام برسد که با پیگیری های مسئوالن و تالش 
پیمانکار 12ماهه تکمیل شد. فرماندار نهبندان اجرای 
126 کیلومتر خط انتقال و نصب بیش از چهار هزار 
علمک گاز را از مشخصات فنی این طرح ها ذکر کرد و 
گفت: بیش از 22 هزار نفر در نهبندان و شوسف از نعمت 
گاز طبیعی بهره مند خواهند شد.وی ادامه داد: همچنین 
عملیات گازرسانی به چهار روستای بزرگ شهرستان 
رسد. می  برداری  بهره  به  جاری  پایان سال  تا  نیز 

سه قاچاقچی مسلح 
 در مرز نهبندان دستگیر شدند

فرمانده انتظامی استان  در سخنان پیش از خطبه های 
نماز جمعه بیرجند از دستگیری سه قاچاقچی مسلح 
خبر داد. سردارشجاع گفت: پنجشنبه شب گذشته سه 
قاچاقچی مسلح که از مرز نهبندان قصد ورود به  استان 
را داشته توسط مرزبانی  دستگیر شدند. شجاع اظهارکرد: 

مرزبانی خراسان جنوبی بر مرز اشرافیت کامل دارد.

مدیرکل جهاد کشاورزی  منصوب شد

در حکمی غالمرضا  جهاد کشاورزی  تسنیم-وزیر 
قوسی را به عنوان رئیس سازمان جهاد کشاورزی 
قائم مقام  تا 94   از سال 93  منصوب کرد. قوسی 
کشاورزی  جهاد  سابق  رئیس  ولی پورمطلق  هاشم 
خراسان جنوبی بوده و در سال 95 به عنوان مدیرکل 
امور عشایری خدمت کرده است. ولی پورمطلق رئیس 
سابق جهاد کشاورزی استان نیز به عنوان دستیار ارشد 

وزیر جهاد کشاورزی منصوب شده است.

اعالم نتایج اولیه انتخابات اعضای هیئت 
مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان

انتخابات اعضای هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی 
ساختمان استان 12 مهر در تعداد 4 شعبه اخذ رای 
برگزار گردید و پس از بازگشایی صندوق های اخذ 
رای واصله از شعب مربوطه و قرائت صورتجلسات 
اجرایی  وهیئت  نظارت  اعضای دستگاه  توسط  آرا، 
ماخوذه  رای  برگ  مجموع 634  از  و  انجام  استان 
البدل هیئت  صحیح اسامی اعضای اصلی و علی 
مدیره منتخب سازمان نظام مهندسی ساختمان استان 
به تفکیک رشته های اصلی شامل : عمران و نقشه 
برداری، معماری و شهرسازی،تاسیسات مکانیکی و 

برقی به شرح ذیل تعیین و اعالم می گردد:
*رشته عمران/ اعضای اصلی: سید رضا سرافرازی با 
تعداد 341 رای، محمد خوشنام  با تعداد 294 رای،محمد 
الهامی زاده  با تعداد 278 رای، حسین  عباسی  با تعداد 264 
رای،عضو علی البدل: محمد فدویان با تعداد 250 رای

بنفشه  سیده  اصلی:  عضو  برداری/  نقشه  *رشته 
میرکاظمی با تعداد 252 رای،عضو علی البدل: یداله 

محمودی با تعداد 228 رای
*رشته برق/ عضو اصلی:علی  کریمدادی با تعداد 271 
رای، عضو علی البدل:محمد رضا  فاطمی  با تعداد 204 رای

*رشته مکانیک/ عضو اصلی: وحید  ناصری   با تعداد 354 
رای، عضو علی البدل:محمد هادی  کمیلی با تعداد 126 رای
*رشته معماری/عضو اصلی:احمد  کاظمیان   با تعداد 375 
رای،عضو علی البدل:حسنیه  هروی  با تعداد 209 رای

حسین   محمد  اصلی:  شهرسازی/عضو  *رشته 
زراعتکار  با تعداد 267 رای، عضو علی البدل: محسن  

صابری با تعداد 120رای

 خراسان جنوبی میزبان مسابقات                    
والیبال مردان شرق کشور

قلی پور- مسابقات والیبال )آقایان( استان های شرق 
 کشور با حضور تیم هایی از سیستان و بلوچستان ،
خراسان رضوی ، شمالی و جنوبی از 18 لغایت 20 
مهر برگزار خواهد شد.رئیس هیئت والیبال استان گفت: 
مسابقات والیبال منطقه شرق کشور با عنوان »جام 
مرزداران« برای اولین بار در کشور و با نظارت فدراسیون 
والیبال برگزار خواهد شد. ملکی افزود: این مسابقات به 
پیشنهاد هیئت والیبال خراسان جنوبی و رایزنی های 
مستمر و حمایت استانداری و اداره کل ورزش و جوانان 
استان به فدراسیون والیبال جمهوری اسالمی ایران 
پیشنهاد گردید که پس از تشکیل جلسه و بررسی های 
الزم به تایید فدراسیون والیبال رسید که به میزبانی 
شهرستان زیرکوه آغاز خواهد شد. وی اظهار کرد: طبق 
توافق انجام شده با فدراسیون والیبال ،  مسابقات جام 
مرزداران در سال 98 با حضور استان های شرقی و 
شمالی کشور و همچنین در سال 99 با حضور  استان 

های مرزی کشور برگزار خواهد شد.

نیروی انتظامی همواره
 در کنار مردم بوده است

به گزارش روابط عمومی استانداری، استاندار خراسان 
جنوبی در پیامی با تبریک هفته ناجا گفت: نیروی 
انتظامی جمهوری اسالمی ایران ضمن برخورداری 
از اقتدار و صالبت مثال زدنی، همواره در کنار مردم 
بوده است. درقسمتی از پیام مروج الشریعه آمده است: 
بدون تردید بخش عظیمی از آرامش و امنیت حاکم 
و تالش های شبانه  ها  رشادت  مرهون  بر کشور، 
انتظامی  نیروی  خدوم  پرسنل  برکفان  جان  روزی 
است که پاسبان نظم و امنیت تک تک افراد جامعه 
هستند. وی افزود: نیروی انتظامی جمهوری اسالمی 
ایران، ضمن برخورداری از اقتدار و صالبت مثال زدنی، 
همواره در کنار مردم بوده و امنیت که همانا از مهم ترین 
موهبت های نظام مقدس جمهوری اسالمی است را 
برای یکایک شهروندان، روستانشینان و نیز مرزنشینان 
در مناطق مختلف کشور فراهم کرده و در برخورد با 
هنجارشکنان نظم و امنیت، قاطعانه برخورد کرده و در 
این مسیر شهدا و جانبازان عزیزی را تقدیم نظام مقدس 

جمهوری اسالمی ایران نموده است.

»  خطبه های آدینه«

مشکالت به دلیل نفوذ بیگانه در داخل است
نماینده ولی فقیه در خطبه های نمازجمعه بیرجند 
گفت: وجود مشکالت اقتصادی، سیاسی، اجتماعی   
به دلیل نفوذ بیگانه در داخل است و سبب می شود 
فرهنگ ما متاثر از فرهنگ ضد ارزش غرب شود.

نیروی انتظامی مظهر اقتدار اسالمی است
سربازی - امام جمعه موقت فردوس در خطبه های 
نماز جمعه با گرامیداشت هفته نیروی انتظامی، اقتدار 
در برابر قانون شکنان و رافت اسالمی در مقابل آحاد 
مردم را دو ویژگی نیروی انتظامی برشمرد و افزود: 
بسیاری از عرصه خدمت این عزیزان بر مردم پوشیده 
است و نظم و امنیت جامعه حاصل تالش شبانه روزی 

جان برکفان نیروی انتظامی است.

کاوش- معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه 
منابع انسانی استاندار گفت: جلسه ای با حضور 
متولیان حوزه فرهنگی استان برگزار و مقرر شد 
در زمینه خرید به اندازه از سوی مصرف کنندگان 
اقدامات مناسب فرهنگی و اطالع رسانی انجام 
شود. مشیرالحق عابدی در نشست کمیسیون 
تنظیم بازار استان افزود: این اقدامات در شهرستان 
ها، عالوه بر مرکز استان انجام می شود و مقرر شد 
فرمانداران در خصوص استفاده از تریبون نمازجمعه 
برای تبیین سیاست های اقتصادی دولت و تشریح 
این امر مهم اقدامات الزم را انجام دهند.وی بیان 

کرد: هیچ گونه مشکلی در تامین کاالی اساسی 
و مصرفی مردم وجود ندارد و تالش می شود با 
همکاری مردم و مسئوالن و متولیان امر در حوزه 
های گوناگون از این شرایط عبور کرده و نقشه 
های شوم دشمنان در خارج و نیز فریب خوردگان 
داخل را نقش بر آب کنیم. معاون استاندار گفت: 
برای تامین الستیک مورد نیاز رانندگان وسائط 
نقلیه سنگین در استان مقرر شد دستگاه های 
متولی تسهیالت قرض الحسنه برای آن دسته 
از رانندگانی که برای تامین نیاز مردم در چند 
روز گذشته و کمک به افزایش ترددها تالش و 

همکاری الزم را داشته اند، به قید فوریت پرداخت 
شود. وی افزود: مشکلی در خصوص تامین و حمل 
و نقل نهاده های دامی و خوراک دام و طیور در 
استان وجود ندارد.عابدی اظهار کرد: طبق گزارش 
دستگاه های مربوط در زمینه ذخیره سازی سوخت 
موردنیاز استان نیز هیچ مشکلی وجود ندارد.وی با 
تجلیل از خدمات دستگاه های امنیتی و اطالعاتی 
اقتصادی  حوزه  در  تخصصی  های  دستگاه  و 
گفت: از تالش، همراهی و همکاری بسیار خوب 
دستگاه قضایی استان نیز در برخورد با محتکران و 

متخلفان اقتصادی در استان تشکر می شود.

آغازعملیات اجرایی  میدان تقاطع بلوار پیامبر اعظم )ص(  و سپیده 

بهره مندی بیش از 31 هزار سالمند از خدمات حمایتی

دادرس مقدم-شهردار بیرجند گفت: عملیات اصالح 
هندسی و ایجاد میدان در تقاطع بلوار پیامبر اعظم 
)ص( و خیابان سپیده برابر مصوبات شورای ترافیک 
استان در حال انجام می باشد. جاوید در بازدید از 
عملیات اجرایی این میدان اظهار کرد: با توجه به 
درخواست های مکرر مردمی، ساماندهی تقاطع 
این بلوار و خیابان سپیده به شکل میدان طراحی 

و در حال اجرا می باشد.وی افزود: این پروژه به 
منظور روانسازی ترافیک، بهبود وضع عبور و مرور، 
کاهش خطرات ناشی از تصادف و کاهش سرعت 
به میزان ایمن اجرا خواهد شد.وی با اشاره به اینکه 
راستای  اساسی در  این میدان گامی  احداث  با 
کاهش ترافیک برداشته می شود، ادامه داد: با توجه 
به اینکه این تقاطع ایمنی مطلوبی نداشت و جزو 

نقاط حادثه خیز شهر محسوب می شود و تردد 
خودروها اعم از اتوبوس های حمل و نقل درون 
شهری و خودروهای شخصی و عابران پیاده در 
این محدوده زیاد است احداث میدان در دستور 
کار شهرداری قرار گرفت. شهردار بیرجند مساحت 
این میدان را 900 مترمربع اعالم کرد و افزود: 
 زیرسازی و آسفالت این میدان به میزان 1800 

متر مربع و با هزینه 540 میلیون ریال انجام خواهد 
شد.جاوید از اجرای جوبه و جدول در این تقاطع به 
طول 500 متر و با اعتبار 250 میلیون ریال خبر 
داد.الزم به ذکر است پس از اتمام عملیات اجرایی 
این میدان، زیباسازی آن توسط سازمان سیما، 
منظر و فضای سبز شهری اجرا و توسط سازمان 
شد. خواهد  انجام  شهری  بازآفرینی  و  عمران 

برنا-هم اکنون 23 هزار و 788 خانوار سالمند در 
قالب 31 هزار و 692 نفر تحت حمایت کمیته 
امداد هستند و خدمات حمایتی به این افراد سالمند 
ارائه می شود.مدیرکل کمیته امداد به مناسبت روز 
سالمند، گزارشی از خدمات ارائه شده به سالمندان 
تحت حمایت ارائه کرد.سلم آبادی، مدیرکل کمیته 
امداد در دیدار از جمعی از سالمندان تحت حمایت 
گفت: هم اکنون 23 هزار و 788 خانوار سالمند در 
قالب 31 هزار و 692 نفر تحت حمایت این نهاد 
هستند و خدمات حمایتی به این افراد سالمند ارائه 

می شود. سلم آبادی با اشاره به اینکه 71 درصد 
کل مددجویان تحت حمایت سالمند هستند، افزود: 
از این تعداد 17 هزار و 485 سالمند در مناطق 
روستایی و شش هزار و 303 سالمند در مناطق 

شهری تحت حمایت این نهاد هستند.
وی در ادامه سالمندان را گنجینه ای از تجارب 
ارزشمند عنوان کرد و افزود: باید این تجارب به 
نسل جوان منتقل شود.وی  به آیات و روایات 
قرآن کریم اشاره کرد و افزود: رعایت احترام و 
نیکی به بزرگ ترها به ویژه پدر و مادر سالخورده 

بسیار سفارش شده است و این نشان از اهمیت 
در  رسانه ها  نقش خطیر  به  است.وی  موضوع 
زمینه جایگاه سالمندان جامعه و ضرورت برخورد 
مناسب با آن ها تأکید کرد و افزود: فرهنگ سازی 
در زمینه تکریم و احترام به جایگاه سالمندان باید 
از دوران کودکی به کودکان آموزش داده شود. 
مدیرکل کمیته امداد پرداخت هزینه های بیمه 
پایه در مورد سالمندان بیمه  شده امداد، پرداخت 
هزینه های فرانشیز و خدمات جانبی درمان برای 
کلیه سالمندان تحت حمایت، ارائه تجهیزات و 

لوازم توانبخشی: تخت بیمار، تشک مواج، کپسول 
اکسیژن، عصا، ویلچر، دستگاه اکسیژن ساز، ماساژ 
دهنده برقی و ...، پرداخت کمک  هزینه پوشینه 
)در خصوص سالمندان دچار بی اختیاری و عدم 
کنترل(، کمک هزینه دندان مصنوعی و عینک 
)سهم  فرانشیز  از  درصد  تقبل 80  و سمعک، 
کارت  دولتی، صدور  بیمارستان های  در  بیمار( 
»در اولویت خدمت« برای سالمندان صعب العالج 
کاماًل  صورت  به  خدمات  ارائه  و  زمین گیر  و 
پرداخت  و سرپایی،  بستری  در بخش  رایگان 

کمک معیشت و عیدی به سالمندان و تعمیر، 
تکمیل و بهسازی منزل سالمندان متناسب با 
شرایط جسمی را گوشه ای از خدمات ارائه  شده 

به سالمندان تحت حمایت عنوان کرد.
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آسفالت )محوطه و پشت بام( و  قیرگونیایزوگام  شفیعی
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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: 056-32422449
شماره تماس: 0915361۷611  - حاشیه فلکه جماران – باالتر از کاشی فرزاد



حدیث روز روزنامه اجتماعی ، فرهنگی ، ورزشی و اقتصادی 
 مدیرمسوول و صاحب امتیاز : غالمرضا جعفرپور مقدم 
سردبیر : علی جعفرپور مقدم
بیرجند، شهدا 8 ، ساختمان آوا   صندوق پستی 136 تلفن : 32224582  نمابر : 32234583   
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امام باقر علیه  السالم فرمودند :
َُّه الیَُصلِّي بَعَدها أبََدا ٍع یَری أن کاَن یَُصلّي َصالةَ مَُودِّ

امام سّجاد علیه السالم مانند کسی که آخرین نماز خود را به جای می آورد ، نماز می گزارد. او چنین 
می دید که پس از آن هیچ گاه نماز نمی گزارد.

)بحار األنوار ، ج 46 ، ص ۷۹(

عکس: رضایی

هشتمین  مهر،  پنجشنبه 12   - جواد رضایی 
دوره انتخابات اعضای هیئت مدیره سازمان نظام 
سراسر  با  همزمان  استان،  ساختمان  مهندسی 
کشور )از تاریخ 5 لغایت 13 مهر(  در محل اداره 

کل راه و شهرسازی استان برگزار شد.
مدیرکل راه و شهرسازی استان بیان کرد: طبق 
قانون 10 نظام مهندسی و کنترل ساختمان، برای 
تشکیل هیئت مدیره هر 3 سال از بین واجدان 
شرایط، افرادی کاندیدا می شوند. جعفری با اشاره 
به اینکه اعضای سازمان نظام مهندسی در استان 
2 هزار و 620 نفر، هستند، اظهار کرد: در استان 
17 نفر کاندیدا شده اند که از این تعداد 9 نفر در 
رشته عمران و نقشه بردای، 3 نفر در معماری و 
شهرسازی، 3 نفر در برق و 2 نفر در رشته مکانیک 
هستند. وی ادامه داد: در حوزه ترافیک به دلیل 
نبود عضو بر تعداد اعضای عمران افزود شده و از 
17 کاندیدا، یک نفر در رشته شهرسازی، معماری، 
برق، مکانیک، تاسیسات و 4 نفر در رشته عمران و 
جمعا 9 نفر به عنوان اعضای جدید هیئت مدیره 

انتخاب خواهند شد.
ایجاد 4 شعبه اخذ رای در شهرستان های 

بیرجند، قاین، فردوس و طبس
و  راه  کل  اداره  ساختمان  و  مسکن  معاون 
شهرسازی استان بیان کرد: بیش از 30 جلسه 
کارشناسی و تصمیم گیری و نحوه پذیرش اعضا، 
خرداد  اواخر  از  انتخابات  اجرایی  هیئت  توسط 
97 تاکنون برگزار شده و با توجه به گستردگی 
شهرستان  در  رای  اخذ  شعبه   4 تعداد  استان 
های بیرجند، قاین، فردوس و طبس پیش بینی 
شده که برای هر شعبه یک هیئت اجرایی فرعی 
است.  شده  تعیین  نظارت  دستگاه  نماینده   و 
که  امیدواریم  داد:  ادامه  مطلق  پور  ولی  احمد 
مشارکت حداکثری در رای گیری و تعیین هیئت 
مدیره را شاهد باشیم، چرا که این مهم در ارتقای 
فعالیت  بر  نظارت  ها،  سازه  و  ساخت  کیفیت 
مهندسان و همچنین نحوه تعامل با دستگاه های 
اجرایی استان بسیار موثر خواهد بود. وی همچنین 
از شروع به کار اعضای جدید در اواسط آذر خبر 
داد و افزود: احکام مربوط به اعضای انتخابی به طور 
مستقیم توسط وزیر راه و شهرسازی صادر می شود. 
شهرسازی  و  راه  رسانی  اطالع  و  ارتباطات  اداره 

خراسان جنوبی

برگزاری هشتمين دوره انتخابات اعضای هيئت مديره سازمان نظام مهندسي ساختمان
همزمان با سراسر کشور در اداره کل راه و شهرسازی استان صورت گرفت

آگهی مزايده امالک مرحله اول - چاپ دوم                      تاريخ انتشار: 1397/07/14
سازمان همیاری شهرداری های استان خراسان جنوبي در نظر دارد: تعدادي از امالك و مستغالت مشروحه ذیل )حق السهم خود( را از طریق مزایده 
عمومي واگذار نماید. متقاضیان محترم مي توانند از تاریخ  97/07/05  الي 97/07/23 همه روزه از ساعت 8/00  صبح لغایت 14/30 به استثنای ایام 
تعطیل جهت اخذ اطالعات و بازدید از محل و دریافت فرم شرکت در مزایده و ارائه پیشنهادات خود به سازمان همیاری شهرداری های استان خراسان 
جنوبي واقع در بیرجند- خیابان غفاری - خیابان یاس- پالك 45 و برای واحدهای مجتمع طالی سرخ قاین عالوه بر سازمان می توانند به شهرداری قاین 

نیز مراجعه نمایند. همچنین از طریق آدرس اینترنتی www. sk-hrm.ir اسناد مزایده را دریافت نمایند. تلفن تماس :81 - 32341280 - 056
1.اخذ پاکت های پیشنهادی به همراه اصل فیش واریز نقدی به میزان 5% قیمت پایه ملک مورد نظر طبق فرم شرایط شرکت در مزایده همه روزه در 
ساعات تعیین شده قابل انجام است  2. بازگشایی پاکت های پیشنهادی درمحل سازمان همیاری شهرداری های خراسان جنوبي روز سه شنبه مورخ 
97/07/24 ساعت 9 صبح طبق برنامه زمان بندی شده انجام خواهد شد . 3. شرایط فروش هر یک از واحدهای تجاری مجتمع طالی سرخ قاین %50 

نقد و الباقی طی 15  قسط مساوی می باشد و مابقی امالك مزایده به صورت نقدی دریافت خواهد شد . 
 4. پیشنهادات فاقد سپرده و یا مخدوش و مبهم و مشروط از درجه اعتبار ساقط و امضای پشت و روی فرم تقاضا ضروری است . 5. هزینه محضر 
)حق الثبت ، حق التحریر و انتقال ( به عهده خریدار می باشد. 6. اخذ اطالعات از محل سازمان و بازدید از امالك الزم و ضروری می باشد . بدیهی است 
در صورت عدم بازدید و اخذ اطالعات الزم مسئولیتی متوجه این سازمان نخواهد بود . 7. هزینه های برگزاری مزایده به عنوان هزینه های مزایده نقداً از 
برندگان دریافت خواهد گردید 8. کلیه مراحل انتقال و تنظیم اسناد بر عهده خریدار می باشد. 9. سازمان در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار 

است.  10. رعایت قانون منع مداخله کارکنان دولت الزامی است.

متراژآدرس قطعه/ پالک ثبتیردیف
)مترمربع(

نوع ملک 
کاربری

میزان 
مالکیت

قیمت نقدی 
)ریال(

قیمت فروش 
اقساطی

1
قاین-مجتمع طالی سرخ - 2695 فرعی از اصلی 

692.500.000734.050.000ششدانگ واحد-تجاري126613/85 مفروز و مجزی از 2616 قطعه 45 طبقه همکف

2
قاین-مجتمع طالی سرخ - 2682 فرعی از اصلی 

1.164.600.0001.234.476.000ششدانگ واحد-تجاري126625/88 مفروز و مجزی از 2616 قطعه 32 طبقه همکف

3
قاین-مجتمع طالی سرخ - 2668 فرعی از اصلی 1266 

513.825.000544.654.500ششدانگ واحد-تجاري15/81مفروز و مجزی از 2616 قطعه 18 طبقه زیرزمین یک

4
قاین-مجتمع طالی سرخ - 2660 فرعی از اصلی 1266 

409.475.000434.043.500ششدانگ واحد-تجاري14/89مفروز و مجزی از 2616 قطعه 10 طبقه زیرزمین یک

5
قاین-مجتمع طالی سرخ - 2662 فرعی از اصلی 

1266 مفروز و مجزی از 2616 قطعه 12 طبقه 
زیرزمین یک

441.100.000467.566.000ششدانگ واحد-تجاری16/04

6
قاین-مجتمع طالی سرخ - 2659 فرعی از اصلی 

1266 مفروز و مجزی از 2616 قطعه 9 طبقه زیرزمین 
یک

642.600.000681.156.000ششدانگ واحد-تجاری21/42

7
بیرجند- خیابان سمن 12 - نبش نسترن 3 -  498 

********6.737.500.000ششدانگ زمین-مسکونی269/5فرعی از اصلی 272 مفروز و مجزی از 6 فرعی

8
بیرجند- بلوار شهید صیاد شیرازی - 387 فرعی از 

********1.980.000.000ششدانگ زمین-تجاری60اصلی 781 مفروز و مجزی از 349 قطعه 18

9
بیرجند -بلوار شهید صیاد شیرازی - 386 فرعی از 

********1.980.000.000ششدانگزمین-تجاری 60اصلی 781 مفروز و مجزی از 349 قطعه 17

10
بیرجند- بلوار شهید صیاد شیرازی - 385 فرعی از 

********1.980.000.000ششدانگزمین-تجاری60اصلی 781 مفروز و مجزی از 349 قطعه 16

11
بیرجند - حاشیه بلوار بقیه ا ...)عج( 8208 فرعی از 

********1.008.000.000ششدانگزمین - تجاری48اصلی 1554 مفروز و مجزی از 1246 قطعه 461

مالحظات: کلیه واحدهای مجتمع تجاری طالی سرخ مجاز به استفاده از 3 دستگاه آسانسور موجود و پارکینگ مشاع به مساحت 1319 مترمربع و 
مشاعات در طبقه همکف 362.75 متر مربع و در طبقه زیر زمین 424.54 مترمربع و در طبقه اول 120.56 مترمربع می باشد، واحدهای تجاری دارای 
 امتیاز برق مجزا و آب و گاز مشترك می باشد. هزینه های پروانه ساختمانی زمین مسکونی خیابان سمن به ازای 7 سقف ) شهرداری و تامین اجتماعی (
 پرداخت شده است و پرداخت هزینه های طراحی نقشه در 7 سقف که توسط سازمان انجام و تهیه شده است و همچنین هزینه های نظام مهندسی 
بر عهده برنده مزایده می باشد که در صورت عدم پرداخت ، سازمان اختیار دارد نسبت به ضبط سپرده و ابطال مزایده یا واگذاری آن به شخص بعدی اقدام نماید.

پــدر عزيــزم 

کسی که برای التیام درد انسان ها 
می کوشد، مهربان است

و کسی که برای درد حیوانات دل 
می سوزاند مهربان ترین انسان هاست.

14 مهر ماه
 روز ملی دامپزشکی

 بر شما و فعاالن اين عرصه
  مبارک باد

 سارينا و مرسانا شفائی

به اطالع همشهريان عزيز می رساند:
ختم کالم ا... مجید به یاد اموات

 توسط قاریان قرآن انجام می گردد 
و عواید آن صرف بیماران سرطانی 

صعب العالج می شود.
09155618482 / 32227177

موسسه خيريه  هيئت ابوالفضلی


