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صفحه 2

 بیرجند جدید!

 بیرجند به دلیل مرکز استان بودن همواره 
هم از نظر سیاسی و اجتماعی و هم 
صرفا به عنوان شهر، در کانون نگاهها و 
توجهات بوده است. از دیرباز این شهر با 
ویژگی های خاص  و با مردم خونگرمش  
به عنوان یکی از شهرهای الگوی پایدار 
کشور در حوزه مدیریت شهری شناخته 
شده است. هر چند با کمی اعوجاج و 
فراز و فرود، اما در سالهای گذشته توجه 
به برخی الگوهای شهرسازی و نمادهای 
انحصاری شهر نشینی این مرکز استان  را 
به یکی از بزرگ ترین پایگاههای الگویی 
کشور تبدیل کرده است، به گونه ای که 

که انتظار می رود با ...) ادامه در صفحه 2( 

سرمقاله
* هرم پور

روزنامه صبح استان  *  سال بیستم   *  شماره: 4191

شهادت امام حسن مجتبی )ع( بر عموم مسلمانان تسلیت باد

5هشدار هواشناسی درباره احتمال یخبندان5مهاجرت ووشو کاران استان به قزوین و مازندران! 5نمایشگاه اشتغال و توسعه کارآفرینی  در بيرجند  افتتاح شد

    صفحه 3

* اقتصادی

کاهش 10 درصدی هزینه های درمان بيمه سالمت/6

داستان معدن به روایت یک زن

 خون شهدا ، نظام را بیمه کرد/5
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گفتگوی آوا با بانوی معدن دار خراسان جنوبی

 کنگره ملی شهدا ی نیروهای  مسلح برگزار شد

خبر خوب به زائران اربعين؛ با خودروی شخصی به کربال بروید
 گمرک ایران از رایگان شدن خدمات خروج موقت خودرو برای زائرین اربعین در گمرک غرب 
تهران خبر داد. در اطالعیه ای آمده که تمامی مراحل انجام تشریفات گمرکی خروج موقت خودرو 
)کابوتاژ( به صورت کاماًل رایگان و در خارج از ساعت اداری در گمرک غرب تهران انجام می شود.

زمان واریز یارانه مهر مشخص شد
نود و دومین مرحله یارانه نقدی مربوط به مهر ماه سال جاری ساعت 2۴ روز پنجشنبه مورخ 
۹۷.۰۷.2۶ به حساب سرپرستان خانوار ها واریز و قابل برداشت خواهد شد. مبلغ یارانه دریافتی 
هر یک از مشموالن دریافت یارانه نقدی همانند ماه های گذشته ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان است.

ری
: هن

س
عک

 به مناسبت سومین روز درگذشت مادری عزیز و خواهری دلسوز

مرحومـه حاجیه نرگس جابری مفـرد
)والـده آقایـان ضیائـی مقـدم(

جلسه ترحیمی امروز چهارشنبه 97/7/25 از ساعت 2 الی 
)مصلی(  ابوالفضلی  محترم  هیئت  محل  در  بعدازظهر   3
برگزار می گردد، تشریف فرمایی شما سروران گرامی در این جلسه 
 موجب شادی روح آن مرحومه و تسلی خاطر بازماندگان خواهد بود. 
خانواده های: ضیائی مقدم، جابری مفرد ، ورزگانی ، ضیائی ، 

پارسی و سایر بستگان

 جناب آقای علی اصغر موسوی کیا
مدیرکل محترم دفتر امور اجتماعی و 
فرهنگی استانداری خراسان جنوبی
 انتصاب شایسته جناب عالی را تبریک عرض 
 نموده، توفیقات روز افزون شما را از درگاه خداوند مسئلت می نماییم.
هیئت مدیره و  بازرسان تعاونی اعتبار فرهنگیان بیرجند 

)بهار فرهنگیان سابق(

به مناسبت اولین سالگرد درگذشت مرحوم مغفور 

شادروان حاج غالمرضا آرمند
جلسه یادبودی امروز چهارشنبه ۹۷/۷/۲۵ از ساعت 1۵/1۵ 

الی 16/1۵ در محل هيئت محترم ابوالفضلی )مصلی(
 برگزار می گردد، تشریف فرمایی سروران گرامی مزید امتنان می باشد.

خانواده های آرمند و سایر بستگان

مادر عزیزم، حضور آرامت در کنار ما نیست
 ولی سایه سار مهربانی ات مهمان همیشگی قلب های ماست. 

 دومین سالگرد درگذشت مادر عزیزمان 

شادروان کوکب کاسب را گرامی می داریم. روحش شاد
دخترتان طاهره مجنونی

با تشکر از همه سروران ارجمندی
 که در مراسم تشییع و ترحیم شادروان

 حاج غالمحسین دیودل )فرهمند راد( 
شرکت نموده و به طرق مختلف با ما ابراز همدردی نمودند

 به اطالع می رساند:
 جلسه چهلم آن شادروان امروز چهارشنبه ۹۷/۷/۲۵ 

از ساعت 3 الی4 بعدازظهر در محل هيئت محترم حسينی 
واقع در خيابان انقالب برگزار می گردد، حضور سروران معظم موجب امتنان است.

خانواده های: فرهمند راد، ایرانمنش، شفیعا، مهربان و سایر بستگان

ضمن تشکر از کلیه عزیزانی که
 در مراسم تشییع و  تدفین و ترحیم مرحومه مغفوره

 کربالئیـه نجمـی جلیلـی
)همسر مرحوم محمد بهدانی(

 شرکت نمودند به اطالع می رساند: مراسم چهلمین روز درگذشت 
آن عزیز سفر کرده امروز چهارشنبه ۹۷/۷/۲۵ از ساعت 3 الی 4 
بعدازظهر در محل مجتمع فرهنگی، مذهبی محبان الزهرا )س( 

واقع در ميدان شهدا برگزار می گردد، تشریف فرمایی سروران گرامی مزید امتنان می باشد.
خانواده های: بهدانی، جلیلی،  مرادی و سایر بستگان

جناب آقای 
دکتر محمد دهقانی فیروزآبادی

 انتصاب شایسته جناب عالی را به عنوان 

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی بیرجند 
 را حضورتان و خانواده محترم صمیمانه تبریک و 

تهنیت عرض می نماییم. از درگاه پروردگار، توفیق خدمت در جهت شکوفایی و تحقق 
اهداف بزرگ دانشگاه را بر آن بزرگوار مسئلت داریم.

همچنین از خدمات ارزنده  جناب آقای دکتر کاظم قائمـی 
در طول دوره مدیریت دانشگاه که باعث ارتقای سطح سالمت، آموزش و بهداشت استان گردید 

صمیمانه سپاسگزاری می گردد.
روابط عمومی بیمارستان حضرت ابوالفضل العباس )ع( )میالد 3 بیرجند(

» فراخوان  مناقصه عمومی یک مرحله ای«  نوبت   اول
دانشگاه بیرجند ) مناقصه گذار به آدرس شهرستان بیرجند - بلوار شهید آوینی - پردیس شوکت آباد - سازمان مرکزی دانشگاه( در نظر دارد: اجرای پروژه عمرانی ذیل را براساس قانون آیین نامه مالی و معامالتی دانشگاه به پیمان کاران دارای صالحیت از سازمان مدیریت و برنامه 
ریزی کشور در رشته ابنیه )حداقل پایه 5  رشته ابنیه و3 شخص حقیقی( واگذار نماید. لذا پیمان کاران واجدشرایط متقاضی با در نظرگرفتن رشته ،پایه و ظرفیت آزاد می توانند جهت دریافت اسناد مربوطه از تاریخ 1397/07/24تا 1397/07/30به آدرس دانشگاه بیرجند- مدیریت 

امورفنی ونظارت برطرح های عمرانی مراجعه نمایند. 

تاریخ بازگشاییتاریخ تحویل اسناد و پيشنهادات مبلغ تضمين شرکت در مناقصه )ریال(مبلغ برآورد )ریال(مدت پيمان نوع قرارداد محل اجرا موضوعپروژه 

احداث دیوارسنگی 
زمين آموزشکده 
کشاورزی سربيشه

احداث دیوارسنگی 
حصارمحوطه و درب های 

ورودی 

آموزشکده 
کشاورزی 
سربيشه

براساس قرارداد به صورت سرجمع و طبق  بخشنامه شماره 
۹6/1۲۹۹188 مورخ ۹6/0۵/04 ابالغی سازمان برنامه و بودجه 

وپيوست های آن ، ابالغی سازمان برنامه و بودجه  
حداکثر ساعت  10صبح روز 44،46۲،68۲،888۲۲3،1۵0،000 ماه

یکشنبه  مورخ 13۹۷/08/13
ساعت 1۲ روز یکشنبه 

مورخ 13۹۷/08/13

تضمين شرکت درمناقصه: ضمانت نامه بانکی مورد قبول کارفرما به مدت سه ماه پس ازتاریخ افتتاح پیشنهاد و قابل تمدید برای سه ماه دیگر در پاکت )الف( یا چک تضمین شده بانکی و یا به صورت واریز نقدی به حساب شماره 483546076 به نام حساب متمرکز وجوه سپرده 
دانشگاه بیرجند نزد شعبه بانک تجارت دانشگاه بیرجند واریز و اصل فیش واریزی در پاکت )الف( قرارداده شود .

محل فروش اسنادمناقصه: شهرستان بیرجند - انتهای بلوار شهیدآوینی - دانشگاه بیرجند - مدیریت امورفنی و نظارت برطرح های عمرانی
هزینه فروش اسناد به عهده شرکت کنندگان بوده و به هیچ عنوان مسترد نمی گردد. اسناد و مدارك مناقصه فقط به نماینده پیمانکار با ارائه معرفي نامه کتبی دارای مهر و امضای مجاز تحویل خواهد شد. همراه داشتن کارت شناسایی معتبر جهت احراز هویت نماینده معرفی شده 

، مهر شرکت در زمان دریافت اسناد مناقصه الزامیست. نشاني محل تسليم پيشنهادها: شهرستان بیرجند- دانشگاه بیرجند - پردیس شوکت آباد - سازمان مرکزی دانشگاه - دبیرخانه دانشگاه بیرجند
دبیرخانه کمیسیون معامالت دانشگاه بیرجندمحل گشایش پیشنهادها اتاق جلسات دانشگاه بیرجند می باشد.  پایان مدت اعتبار پیشنهادها سه ماه پس از آخرین مهلت تسلیم پیشنهادها می باشد. هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه خواهد بود. 
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بد و بيراه گفتنها به يکديگر موجب ُکند شدن توسعه شده است

علی الريجانی، رييس مجلس با اشاره به بخش رفتاري ادامه داد: به جاي عميق تر شدن فکر توسعه، کشمکش در کشور توسعه يافته است. 
بد و بيراه گفتن به يکديگر موجب شده است که از نيروها کمتر استفاده شود و کارها پر هزينه و کند انجام شود و حتي گاه اقليتها نيز زير سوال 
برده ميشوند. اين کشمکشها موجب کند شدن توسعه شده که بايد از اين مسير برگشت. 

 )ادامه سر مقاله( پرتالش اين مجموعه می بايد معطوف 
به تسهيل امور، نشاندن لبخند رضايت بر لبان مردم 
و تداوم پاسخگويی هايی باشد که اين روزها شهردار 
بيرجند در ميدان عمل رو سفيد از آن بيرون آمده است. 
ناگفته پيداست که  رسانه، مردم و نخبگان هميشه 
حامی دلسوزان اين شهر در عرصه های مديريتی بوده 

اند و پس از اين نيز خواهند بود.
)لطفا نظر و پيشنهاد خود در رابطه با يادداشت های 
روزنامه را به شماره 09304943831 ارسال فرماييد(      

من ويژگي نيت خواني افراد را ندارم

در  برجام،  ويژه  کميسيون  رئيس  زاکاني،  عليرضا 
مبني چشمکش  نعمتي  اخير  اظهارات  به  واکنش 
با  برجام  ويژه  کميسون  جلسه  در  عراقچي  به 
هدف به درازا کشيدن اين جلسه بوده، گفت: نيت 
گفتهاند  اگر  دانم،  نمي  را  زدن  از چشمک  نعمتي 
ويژگي  من  داشتهاند.  را  کاري  چنين  نيت  حتما 
نيتخواني افراد را ندارم و اگر نعمتي چنين ادعايي 
را دارند، بايد خودشان در اين رابطه پاسخگو باشند.

نمره فراکسيون اميد را از بيست، 
دوازده مي دهم

محمود صادقي، دبيرکل انجمن اسالمي مدرسين 
راي  مقاطع  در  اميد  فراکسيون  گفت:  دانشگاهها 
نظارتي  کارهاي  و  بوده  موثر  بسيار  هم  اعتمادها 
خوبي هم انجام داده است. معتقدم فراکسيون اميد از 
پتانسيلش به خوبي استفاده نکرده و ميتوانست عملکرد 
بهتري داشته باشد. به هر حال در مجموع عملکرد 
فراکسيون اميد را قابل دفاع مي دانم ولي مطلوب 
نيست. نمره فراکسيون اميد را از 20، 12 مي دهم.

شوراي نگهبان کسي را به خاطر 
راي دادن رد صالحيت نمي کند

احمد توکلي، رئيس هيات مديره ديدهبان شفافيت 
و عدالت درباره طرح شفافيت آراء نمايندگان که در 
مجلس مطرح است، گفت: به نظر من شفافيت آراء 
به  و  است  و ضروري  خوب  خيلي  کار  نمايندگان 
مجلس شجاعت تزريق ميکند. وي در واکنش به اين 
اظهارنظر که برخي معتقدند شفافيت آراء نمايندگان در 
تاييد صالحيتهاي شوراي نگهبان تاثير خواهد گذاشت، 
گفت: اين حرف را قبول ندارم. شوراي نگهبان تا به 
حال کسي را به خاطر حرفي که در مجلس زده يا 
رايي که در مجلس داده رد صالحيت نکرده است. 

سرمقاله

اين روزها التهاب در بازار ايران باال گرفته و عده زيادی از اصناف و توليدکنندگان 
را با نگرانی زيادی رو به رو کرده است. قيمت کاالهای اساسی افزايش پيدا کرده 

و کسبه نگران گردش چرخ زندگی خود شده اند. 
با خروج آمريکا از برجام و اعمال فشار و تحريم های جديد نرخ ارز به شدت 
دچار نوسان شد طوری که توليدکنندگان و صادرکنندگان ايرانی را با مشکالت 
آنچه حائز  اما  قرار گرفت.  ايران در حالت رکود  بازار  و  رو کرد  به  رو  زيادی 
اهميت است، آن است که بايد بپذيريم برجام از مهم ترين دستاوردهای دولت 
يازدهم و يکی از دستاوردهای برجسته تيم ديپلماسی کشور در مواجه با تحريم 
های بين المللی عليه ايران در طول چند دهه گذشته بود. اقتصاد ايران طی 4 
دهه گذشته در معرض کلکسيونی از تحريم ها قرار داشته که شديدترين و 
فراگيرترين آنها در ابتدای دهه 90 روی داد. هدف تحريم ها به طور مشخص 
آن بود که انجام مبادالت اقتصادی با جهان برای ما دشوار و پر هزينه شود و به 
کاهش منافع اقتصادی و افزايش سطح عمومی قيمت ها منجر شود و با ايجاد 
نارضايتی همگانی زمينه را برای تسليم ايران در مقابل خواسته های سياسی 
تحريم کنندگان هموار سازند. بدون شک همچنان ايران نگران فردای تحريم 
های جديد می باشد. چالش هايی که برخی از مردم را نگران نچرخيدن چرخ 
زندگی در ماه های پيش رو کرده است. اما به طور حتم سياست های دولت در 

عرصه های اجتماعی، سياسی و اقتصادی در فردای بی برجام بسيار تاثيرگذار 
خواهد بود. اما اين بحران اقتصادی می تواند برای سازمان ها و صنوف و ساير 
نهادها مفيد نيز باشد. به اين صورت که  باال رفتن قيمت ها و رکود بازار در کند 
شدن خريد و فروش محصوالت تاثير دارد و با زياد شدن محصوالت ارائه شده 

در بازار قيمت ها پايين می آيند. 
اگرچه عده ای اين رکود را ضرر می دانند اما اين يک فرصت نيز هست که کسبه 
محصوالتی را خريداری کرده و با قيمت کم تر در بازار ارائه کنند. در اين صورت 
با کاهش نسبی قيمت ها؛ توليدکنندگان نيز می توانند با کاهش خطوط توليد 
خود و اينکه هر نوع محصولی را توليد نکنند و روی بازار تمرکز اساسی انجام 
دهند و نيز می توانند از شرکت های بزرگ و باتجربه برای گذر از رکود اقتصادی 
آموزش هايی دريافت کنند تا در اين وضع دچار ضرر و زيان نشوند. همچنين 
توليدکنندگان می توانند روابط خود را با مشتريان جديد را گسترش داده و با 
تاجران بيشتری داد و ستد داشته باشند تا هنگامی که بازار به حالت طبيعی خود 
باز گردد. رمز موفقيت کسبه، صنوف و توليدکنندگان سرلوحه قرار دادن اقتصاد 
مقاومتی در عبور از بحران است. نکته قابل توجه آن است که ثروت تمام جهان 
بر اساس پس انداز کردن بنا شده، بنابراين اصناف و توليدکنندگان با پس انداز 
کردن می توانند به طور مداوم روی هرگونه خريد و فروش در بحران تحکم 

پيدا کنند. اين نکته بايد همواره مد نظر باشد که تمرکز روی جزئيات کوچک 
می تواند کليد موفقيت در بازار باشد. به اين ترتيب بازار ايران در برابر تهديدات 
 و تحريم های پوچ و بی اساس آمريکا همچنان مقتدرانه به روال خود ادامه

 می دهد و ما به اقتصادی خودکفا نيز دست پيدا می کنيم و نيز پول ملی کشور 
در چرخه ارزش قرار می گيرد. 

 * مهدیه ضیائیان؛ کارشناس ارشد علوم اقتصادی

حفظ کسب و کار در شرایط بحران اقتصادی

کتاب گزارش های محرمانه کنسول انگليس در سيستان و قاينات ترجمه دکتر 
محمود رفيعی است. اخيرا اين کتاب به زيور چاپ آراسته شده و کتابی است که 
اطالعات جامعی در مورد موضوعات ذيل را در بر می گيرد: تجارت در منطقه 
- حمالت ملخ - سفرها و نقل و انتقال مأموران لشکری و کشوری دولت ايران 
- رويدادهای حکومتی و نظامی ايران - ماموريت ها و  فعاليت های اعضای 
کنسولگری انگليس - رويداد های محلی در شهر های متهمه از جمله بيرجند و 

سرحد )در بلوچستان ايران( و ناحيه سيستان و بلوچستان و قاينات - راه ها - راه 
آهن - رويدادهای افغان - فعاليت های نماينده شوروی در منطقه و تبليغات 

بلشويکی - سفره های اتباع خارجی به ويژه اتباع اروپايی و رومی.
گزارش ها از اين جهت که برای اولين بار اطالعات منتشر نشده و بکری در 
اختيار پژوهشگران قرار می دهد، حائز اهميت فراوانی در منطقه خراسان جنوبی، 
سيستان و بلوچستان که از مرکز دور است. گزارش ها و اسناد مکتوبی وجود ندارد 
و اين گزارش ها به روشن شدن وقايع رخ داده در جغرافيا و تاريخ اين منطقه 
کمک بسيار خواهد کرد. گزارش از نظر ثبت وقايع رخ داده قابل اعتنا و اعتماد 
است و در مواردی که گزارش تاييد نشده به درستی ذکر شده که اين گزارش 
تا زمان درج مطلب تاييد نشده و يا ندرتا اگر درباره اتفاقی بعدا معلوم شده که 
درست نبوده ، موضوع در گزارش بعدی حک و اصالح شده است. گزارش ها 
بر اساس اطالعات به دست آمده از دو يا سه منبع: خبر چين، اطالعات شخص 
کنسول پس از ارتباط با وزير انگليس در تهران، سرويس های آگاهی در هند 
انگليس، حکام و مسئوالن محلی، افراد سرشناس و يا ساکنان منطقه گزارش 
شده است. کنسول های انگليس در سيستان و قاينات، افرادی سياسی و آشنا 

به امور ناحيه بوده اند.
 گزارش های محرمانه سال 130۶ تا اسفند 130۷ را سرگرد سی پی اسکراين 
گزارش کرده و بعدها به عنوان سر ملقب شد. وظيفه بردن رضاشاه را به جزيره 
موريس را به او محول کردند. شرح اين مأموريت در کتاب »شترها بايد بروند« 
با ترجمه حسين ابوترابيان سال 13۶4 توسط نشر نو منتشر شده است. از اسفند 
130۷ تا پايان سال 1308 را سرگرد س. کی. دالی گزارش داده است. اتفاقات 

ثبت شده در اين گزارش ها به خوبی مرحله گذار يک جامعه سنتی به مدرن را 
نشان می دهد که با شکل گيری مراکز آموزشی، بهداشتی، ارتباطی، مديريتی 
و نظارتی و رواج مدرنيزاسيون و تکنولوژی های همچون برق و سينما تغييرات 
اساسی فرهنگی و توسعه را در منطقه ايجاد نموده است البته در گسترس نوسازی 
و مدرنيزاسيون، نقش حاکمان محلی به ويژه در دوره مورد نظر، نقش شوکت 
الملک دوم در بيرجند و قاينات و نقش صمصام الدوله نفس های بی بديل بوده 
است. در مورد نقش محمدرضاخان، صمصام الدوله کمتر اظهار نظر شده و از 
اين نقش جامعه کم و بيش بی اطالع مانده است. صمصام الدوله با راه اندازی 
کارخانه برق و سينما و کارخانه پنبه پاک کنی و آسياب آردی سعی در مدرنيزه 
کردن سيستان دارد و چند سال بعد از ايجاد کارخانه برق و سينما برای اولين بار 
در سيستان و بيرجند هم غفلت نمی ورزد. در اين کتاب به ناامنی راه ها و مشکل 
حمل و نقل و فساد و رشوه خواری که در بين مسئوالن رواج داشته و خودسری 
و شورش سرداران و در رأس آنان دوست محمدخان که اوضاع ناحيه را ناآرام 
کرده و در بمپور به خودسری و حکمرانی پرداخته است، اشاره شده است. روس و 
انگليس مشغول فعاليت در منطقه برای افزايش دامنه  نفوذ خود هستند. رقابت و 
تخاصمی که بعدها در دوران جنگ بين المللی اول به دوستی و اتحاد عليه دول 
محور ختم می شود. مطالبی نيز در مورد تقسيم زمين های دولتی در سيستان و 
بلوچستان در زمين های دولتی در سيستان و بلوچستان در گزارش مندرج است 
که خوانندگان را به اين موضوع و بسياری مطالب ديگر کتابی که بسياری  مطالب 

ديگر کتاب که بسيار جالب است، جلب می کنم. 
* پژوهشگر: مهدی افتخاری

کتاب گزارش هاي محرمانه کنسول انگليس در سيستان و قاینات

 بیرجند جدید!      

* هرم پور

)ادامه سر مقاله از صفحه اول( ... هر چند با کمی اعوجاج و 

فراز و فرود، اما در سالهای گذشته توجه به برخی 
شهر  انحصاری  نمادهای  و  شهرسازی  الگوهای 
نشينی اين مرکز استان  را به يکی از بزرگ ترين 
به  است،  کرده  تبديل  کشور  الگويی  پايگاههای 
گونه ای که انتظار می رود با تداوم اين شرايط و با 
کمی جهت دادن مطلوب تر به اين اقدامات، بيرجند 
جديدی از دل بيرجند فعلی با الگوهای دينی و ارزشی 
و توسعه ای واالتر و باالتر  سربرآورد.  بخش مهمی 
از اين شرايط را مديون تالش ها و زحمات شهرداری 
و سازمانها و ادارات تابعه آن هستيم. شايد زود نباشد 
که به حق  قضاوت کنيم يکی از نقاط روشن همدلی 
اخير،  ماههای  در  مسؤوالن  و  مردم  همراهی  و 
انتخاب شهرداری پرتوان و با انگيزه برای بيرجند بود 
که عليرغم ميراث پردردسر به جای مانده برای او از 
سالهای گذشته، اما تقريباً حجم انبوه مشکالت را 
سريع، بی هياهو و منظم و به موقع جمع و جور کرد و 
شهر را برای پياده سازی الگوهای جديد شهری آماده 
نمود. عليرغم همه نواقص، انتظارات و مطالبات، اما 
با وقوف به تنگناها، مشکالت و ظرفيت ها، عملکرد 
شهردار بيرجند و معاونان ودست اندرکاران شهرداری 
در حوزه های گوناگون، قابل تقدير، سپاس و تشکر 
از  جلوگيری  شهر،  سازی  زيبا  برای  تالش  است. 
برخی ريخت وپاش های غيرضروری مالی، فعاليت 
در حوزه  ايجاد زيرساخت های شهری، همکاری 
به مردم،  بودن  پاسخگو  نقاط حادثه خيز،  در رفع 
توجه ويژه به مناطق شمال شهر بيرجند و تالش 
و  شهری  عظمت  و  شأن  برگرداندن  راستای  در 
از  بخشی  بيرجندنشينان  و  بيرجند  به  شهروندی 
تالش ها و فعاليت های شهردار محترم و تيم ايشان 
است که با همراهی همه ی ظرفيت های اين نهاد 
کارگران  حتی  چه  شهردار،  شخص  چه  مردمی، 
پرتالش فعال در پروژه های شهری و زيرمجموعه 
شهرداری، در حال انجام است. در اين ميان هر چند 
يکی از مهم ترين داليل موفقيت شهردار محترم، 
انتخاب مديرانی دست پاک، دقيق، و دلسوز و پرکار 
برای شهرداری بيرجند به ويژه در حوزه های خدمت 
رسانی است اما بدون شک تالش ها، حمايت ها، 
اعضای محترم،  دلسوزی  و  مناسب  تصميم های 
مردمی و بی حاشيه ی شورای شهر بيرجند نيز  قطعًا  
از نظر ما و مردم دور نمانده و قابل تقدير است. همه 
اينها مقدمه ای شد برای عرض سه  مطلب مهم. 
نکته اول اينکه هر چند رسانه با تيغ تيز نقد، زخم 
و دمل سوء مديريت ها را می شکافد و بيرون می 
ريزد، اما با شهد شيرين سپاس نيز  متعهد است که 
تالش ها و زحمات خالصانه و شبانه روزی و بی 
توقع را ببيند و روی آن تأکيد نمايد. نکته دوم اينکه 
عليرغم همه ی اين تالش ها، اميدواريم شهردار 
محترم، شهرداری و شورای شهر، از مباحث فرهنگی 
شهر بيرجند نيز غفلت نکنند و بخشی از ظرفيت ها، 
تالش ها  و نگاه هايشان را به اين حوزه و ارتقاء 
شاخصه های آن معطوف نمايند. بيرجند، شهريست 
که به شدت ظرفيت تأثيرگذاری ها و تأثيرپذيری 
های فرهنگی را دارد و لذا جا دارد به انحاء مختلف 
به اين ظرفيت ها توجه شود. نکته سوم نيز اينکه 
مردم  به  رسانی  خدمت  واقعی  پيشانی  شهرداری 
است. هر خدمت رسانی مطلوب يا هر خدمت رسانی 
نامطلوب را در آن، هر چند حتی بر اساس ضوابط 
لذا  نويسند،  می  نظام  پای  به  مردم  باشد،  قانونی 
بخشی از همت عزيزان ... )ادامه سر مقاله در ستون مقابل( 
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برای اولين بار فرش های خود را اتو کشيده تحویل بگيرید

عضو معتبر اتحادیه   مسئول: دستگردی
دفتر : توحید21 ، نبش نبوت 21 ، پالک 105
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آگهی ابالغ اجرائیه )چک( 
بدین وسیله به آقای محمد افسرده فرزنده مهدی به شماره ملی ۵۲۳۰۰۳۷۳۶۹ ابالغ می شود: آقای محمد سموئی به 
 استناد چک بالمحل شماره ۱۶۲۹/۱۵۹۷۴۹/۴۱ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۵ عهده بانک ملت شعبه میدان امام خمینی )ره( 

به مبلغ بیست و دو میلیون )۲۲/۰۰۰/۰۰۰( ریال تقاضای صدور اجرائیه علیه شما به عنوان صادر کننده چک را نموده که پرونده ای تحت 
کالسه ۹۷۰۰۲۱۶ در این خصوص نزد اداره اجرای اسناد رسمی بیرجند تشکیل شده است. چون بر طبق گزارش مورخ ۹۷/۰۲/۲۰ مامور 
اجرا آدرس شما به شرح متن سند به نشانی: بیرجند، کارگر ۲۰، پالک ۴ شناسایی نگردیده و بستانکار نیز قادر به معرفی آدرس دیگری از 
شما نمی باشد، لذا بنا به تقاضای متعهدله و مستند به ماده ۱۸ آیین نامه اجرا به موجب این آگهی مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در یکی از 
روزنامه های کثیر االنتشار محلی درج و مستفاد از ماده مذکور چنانچه ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ انتشار این آگهی که روز ابالغ محسوب 

می گردد،  نسبت به پرداخت بدهی خویش اقدام ننمایید عملیات اجرایی علیه شما ادامه خواهد یافت.
تاريخ انتشار:  ۹۷/۰۷/۲۵                 غالمرضا دادی- رئيس اداره اجرای اسناد رسمی بيرجند

بار حمـل  اثاثيـه  حمل 

 100 درصد تضمينی
 09159618581  

فاروقـی

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

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

محد
  و

ویژه
ش 

فرو درب اتوماتيک سيــد
 جک پارکینگی ، کرکره 

و سکوریت اتومات 
خیابان شهید رجایی  - نبش رجایی  15   

09155614880

 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 نيازمندیم

اولين و بزرگترین تاکسی اینترنتی آنالین در بيرجند 

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 
  32223900 - 09155631886 مخملباف

آگهی تغییرات موسسه انجمن اقتصاد استان خراسان جنوبی به شماره ثبت 331 و شناسه ملی 14005001983
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1396/05/01 و مجوز شماره 35/22/58245 

مورخ 1396/10/12 استانداري خراسان جنوبی تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱- بند الف ماده ۹ و مواد ۱۰ و ۱۹ اساسنامه به شرح ذیل اصالح گردید: بند الف ماده ۹ اهداف انجمن عبارتند از ارتقای فرهنگ اقتصادي و ارائه 
خدمات فنی، علمی و آموزشی در حوزه علوم اقتصادي و انجام پژوهش و تحقیقات کاربردي )به جز ارائه خدمات آموزش عالی و امور دانشجویی( 
در صورت ضرورت قانونی، انجام موضوع فعالیت پس از اخذ مجوزهاي الزم. ماده 1۰ شرايط عضويت: دارا بودن مدرک تحصیلی و یا اشتغال به 
تحصیل در مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و یا باالتر در رشته هاي علوم اقتصادي و سایر رشته ها و فعالیت هاي مرتبط که به تصویب هیئت 
مدیره می رسد. کارآفرینان و فعاالن حوزه هاي اقتصادي و مدیران دستگاه هاي اجرایی نیز در صورت موافقت هیئت مدیره می توانند به عضویت 
انجمن درآیند.  انواع عضويت: الف( عضویت دائم ب( عضویت غیردائم  ماده 1۹ هيئت مديره: انجمن داراي هیئت مدیره اي مرکب از ۹ 
نفر عضو اصلی و ۴ نفر عضو علی البدل خواهد بود. ۲- آقایان عیسی جعفري گیو به شماره ملی ۰۶۵۲۰۸۷۰۱۹و محمد حیدري به شماره ملی 
۵۶۳۹۹۵۰۷۴۹ و جعفر خراشادیزاده به شماره ملی ۰۶۴۰۰۱۱۹۵۰و محسن اسحاقی نسب به شماره ملی ۰۶۵۳۱۴۵۵۸۶ هر یک با پرداخت 
مبلغ یک میلیون و یکصد هزار ریال به صندوق موسسه در زمره شرکا درآمدند در نتیجه سرمایه موسسه از مبلغ ۱۰ میلیون ریال به مبلغ ۱۴ 
میلیون و چهارصد هزار ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید. با ثبت این مستند تصمیمات افزایش سرمایه از طریق ورود 
شریک جدید،اصالح ماده اساسنامه )کاهش / افزایش تعداد اعضای هیئت مدیره( ، اصالح مواد اساسنامه در تصمیمات پیش بینی نشده سامانه 

انتخاب شده توسط متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک خراسان جنوبی- اداره ثبت شرکت ها و موسسات غيرتجاری بيرجند

آگهی ابالغ اجرائیه  )سند رهنی(
بدین وسیله به آقایان حمیدرضا امینی فرزند فیروز به شماره ملی ۰۶۴۰۲۱۹۰۹۸ متولد ۱۳۷۰/۰۶/۳۱ و قادر امینی فرزند 
فیروز به شماره ملی ۰۶۵۲۶۴۸۳۸۱ و شماره شناسنامه ۱۳ متولد ۱۳۶۲/۰۶/۲۰ و حامد امینی فرزند فیروز به شماره ملی 

 ۰۶۴۰۳۱۲۸۰۲  متولد ۱۳۷۲/۰۱/۱۸  و یاسر امینی فرزند فیروز به شماره ملی ۰۶۵۰۷۶۵۲۱۴ و شماره شناسنامه ۸۲۲ متولد ۱۳۵۸/۰۷/۰۱  
و حسین امینی فرزند فیروز به شماره ملی ۰۶۵۳۲۹۱۷۶۰ و شماره شناسنامه ۳۸ متولد ۱۳۶۵/۰۱/۱ و علی امینی فرزند فیروز به شماره ملی 
۰۶۵۲۶۴۸۳۹۸ و شماره شناسنامه ۱۴ متولد ۱۳۶۲/۰۶/۳۰ و حسن امینی فرزند فیروز به شماره ملی ۰۶۵۳۲۹۱۷۵۲ و شماره شناسنامه ۳۷ متولد 
۱۳۶۵/۱/۱ و خانمها زهرا امینی فرزند فیروز به شماره ملی ۰۶۵۲۶۲۹۳۰۱ و شماره شناسنامه  ۲۱ متولد ۱۳۵۶/۴/۱۰ و سکینه خیاط فرزند یوسف به 
شماره ملی ۰۶۵۲۵۸۹۷۵۸ و شماره شناسنامه ۱۵ متولد  ۱۳۳۹/۱/۱۰ و سمیه امینی فرزند فیروز به شماره ملی ۰۶۵۲۶۴۰۳۸۹ و شماره شناسنامه 
۱۵ متولد ۱۳۶۰/۰۶/۰۴و سمانه امینی فرزند فیروز به شماره ملی ۰۶۴۰۲۰۱۹۲۱ و شماره شناسنامه ۰۶۴۰۲۰۱۹۲۱ متولد ۱۳۷۰/۰۱/۳۱ و فاطمه 
امینی فرزند فیروز به شماره ملی ۰۶۵۰۷۶۴۳۴۱ و شماره شناسنامه ۷۳۶ متولد ۱۳۵۲/۱۲/۲۰ به عنوان ورثه حین الفوت مرحوم فیروز امینی )وام 
گیرنده( ابالغ می گردد: بانک ملی شعبه بیرجند به استناد قرارداد رهنی و شرطی شماره ۱۳۰۹۰- ۱۳۹۰/۰۶/۱۴  نزد دفترخانه اسناد رسمی ۵ 
بیرجند جهت وصول مبلغ ۵۰۶۰۴۳۰۰۰ ریال طلب خویش بدین شرح : مبلغ ۳۱۱/۴۰۰/۰۰۰ ریال اصل طلب و مبلغ ۱۹۴۶۴۳۰۰۰ ریال خسارت 
تاخیر تأدیه تا روز درخواست ۱۳۹۷/۰۲/۲۳ به انضمام جریمه دیرکرد تا روز وصول ، تقاضای صدور اجرائیه علیه شما به عنوان ورثه وام گیرنده و سایر 
متعهدین را نموده که پرونده ای تحت کالسه ۹۷۰۰۴۰۶  در این خصوص نزد اداره اجرای اسناد رسمی بیرجند تشکیل شده است . چون بر طبق 
گزارشات مورخ ۹۷/۳/۲۰ و ۹۷/۰۳/۲۲ مامور اجرا امکان ابالغ واقعی مفاد اجرائیه به ورثه در آدرس مورث به شرح بیرجند ، مدرس  ۲۴ پالک ۳۴ 
میسر نبوده و بستانکار نیز قادر به معرفی آدرس دیگری از شما نمی باشد ، لذا بنا به تقاضای بانک ملی شعبه بیرجند به عنوان مرتهن  و مستند به ماده 
۱۸ - آئین نامه اجرا به موجب این آگهی مفاد اجرائیه فقط یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراال نتشار درج و مستفاد از ماده مذکور چنانچه ظرف 
مدت ۱۰ روز از تاریخ انتشار این آگهی که روز ابالغ محسوب می گردد نسبت به پرداخت بدهی خویش اقدام ننمایید ، عملیات اجرایی به طرفیت 
شما ادامه خواهد یافت . با ثبت این مستند تصمیمات انتخاب مدیران، تصویب ترازنامه و صورت های مالی انتخاب شده توسط متقاضی در سوابق 

الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.
 تاريخ انتشار: 1۳۹۷/۷/۲۵        غالمرضا دادی- رئيس اداره اجرای اسناد رسمی بيرجند

دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده )نوبت اول(
    شرکت تعاونی سلحشوران کویر شرق               تاریخ انتشار: 139۷/۷/25

 جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه به طور فوق العاده )نوبت اول( شرکت تعاونی سلحشوران کویر شرق ساعت 
۱۵ روز سه شنبه تاریخ ۱۳۹۷/۸/۲۹ در محل حسینیه امام جعفر صادق )ع( فلکه اول سجاد شهر بیرجند برگزار 
می شود. از کلیه اعضا دعوت می شود جهت اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل در این مجمع حضور بهم 
رسانند. ضمنا چنانچه عضوی بنا به دالیلی نتواند شخصا حضور یابد، می تواند همزمان با نماینده تام االختیار 
خویش با هم به دفتر شرکت مراجعه و برگ وکالت نامه را تنظیم و برگه ورود به جلسه مجمع را دریافت نمایند. 
ضمنا داوطلبان عضویت در سمت هیئت مدیره با بازرس موظفند حداکثر ظرف مدت هفت روز از تاریخ انتشار 
آگهی یا صدور دعوتنامه تشکیل مجمع عمومی عادی، مدارک مربوطه را به دفتر شرکت تعاونی تحویل نمایند.

دستور جلسه: ۱- استماع گزارش کتبی هیئت مدیره و بازرس ۲- طرح و تصویب صورت های مالی سال ۹۶ 
۳- طرح و تصویب بودجه پیشنهاد هیئات مدیره برای سال ۹۷ ۴- تصمیم گیری در خصوص انتخاب اعضای 
اصلی و علی البدل هیئت مدیره برای مدت ۳ سال ۵- تصمیم گیری در خصوص انتخاب بازرس اصلی و علی 
البدل برای مدت یک سال مالی ۶- تصویب آئین نامه حقوق و مزایای هیئت مدیره و مدیر عامل و اتخاذ تصمیم 
در مورد حق الزحمه بازرس ۷- تصمیم در مورد فروش شش واحد مسکونی متعلق به شرکت از طریق مزایده 
۸- تصمیم گیری در خصوص انتخاب واحدهای فاز )۲( توسط اعضا و یا وکیل قانونی عضو تعاونی ۹- تعیین 

خط مشی آتی شرکت تعاونی .
هيئت مديره و مدير عامل  شرکت تعاونی سلحشوران کوير شرق 

آگهی تغییرات موسسه انجمن اقتصاد استان خراسان جنوبی به شماره ثبت 331 و شناسه ملی 14005001983
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادي مورخ 1396/05/3 و مجوز شماره 35/22/58245 

مورخ 1396/10/12 استانداري خراسان جنوبی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: پس از گزارش هیئت مدیره و قرائت گزارش 
بازرس قانونی، ترازنامه منتهی به ۹۵/۱۲/۳۰ انجمن به تصویب رسید. آقایان عیسی جعفري گیو به شماره ملی ۰۶۵۲۰۸۷۰۱۹ و محمد بهروزي به شماره 
ملی ۵۶۳۹۹۱۰۰۲۱ و میثم حاجی پور به شماره ملی ۰۹۱۹۳۶۲۲۳۰ و بهمن امینی به شماره ملی ۰۹۴۳۴۰۱۸۱۱ و محمد زمانی به شماره ملی 
۰۶۵۰۴۹۹۸۳۲ و آقاي محمد حیدري به شماره ملی ۵۶۳۹۹۵۰۷۴۹ و خانم مریم مختاري مسینائی به شماره ملی ۰۶۵۱۸۲۷۱۰۸ و آقایان مهدي فاطمی 
به شماره ملی ۰۸۸۹۸۰۲۳۱۹ و محسن مودي به شماره ملی ۳۶۲۰۲۳۰۶۰۹ به عنوان اعضاي اصلی هیئت مدیره و آقایان محمدعلی بیجاري به شماره ملی 
۳۶۲۱۰۰۱۹۴۸ و سیدمهدي رمضانی به شماره ملی ۰۶۵۱۸۳۵۹۰۹ و محسن اسحاقی نسب به شماره ملی ۰۶۵۳۱۴۵۵۸۶ و جعفر خراشادیزاده به شماره 
ملی ۰۶۴۰۰۱۱۹۵۰ به سمت اعضاي علی البدل هیئت مدیره براي مدت دو سال انتخاب گردیدند. با ثبت این مستند تصمیمات انتخاب مدیران، تصویب 
ترازنامه و صورت های مالی انتخاب شده توسط متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل دسترسی 

می باشد.  اداره کل ثبت  اسناد و امالک  خراسان جنوبی-  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غيرتجاری  بيرجند

حمل  اثاثيه منزل
 با خاور مسقف و کارگر ماهر

)ضمنا کارگر تنها برای تخلیـه و بارگیری 
اثاثیه منزل داریم(

 ۰۹1۵۹6۳۹۰6۵- علـی آبادی 

حمل اثاثيه منزل مداحی
با خاور مسقف و کارگر ماهر

 داخل و خارج شهر    
شهرام  مداحی 3647  363  0915

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

خریداریم(    09153423744

نقاشـی ساختمـان
اجرای انواع رنگ های روغنی، پالستیک، 

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

در بازار- نظافت پایان کار
  09152641848- جعفری

جابجایی تخصصی با کامیون اتاق بزرگ مسقف 
و مجهز به پتو و ضربه گیر برای سازمان ها ، 

ادارات و شرکت ها 
همراه کارگرهای مجرب و حرفه ای 

با بیش از یک دهه کار / کارگر تنها جهت تخلیه 
و بارگیری اثاثیه منزل / صد در صد تضمینی 
جابجایی یخچال ساید بای ساید به شیوه کامال

فنی و تخصصی 
اتوبار قاصدک/ 09157563875- سعدی

آدرس: خيابان فردوسی، نبش حافظ     تلفن تماس:  09155438760 و 32457033

فروشگـاه خواجوی
فروش آب شیرین کن خانگی/  نصب و فیلتر رایگان 

                      18 ماه گارانتی
ط  

سا
  اق

د و
نق
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اهدای اعضای بیمار مرگ مغزي درطبس

صداوسیما-اعضای بیمار 56 ساله اهل طبس که دچار مرگ مغزی شده بود به سه بیمار نیازمند پیوند عضو اهدا شد. مسئول واحد شناسایی مرگ مغزی و رئیس اداره بیماری های معاونت درمان 
دانشگاه علوم پزشکی بیرجند گفت: این شخص که  در طبس تصادف کرده بود پس از انتقال به بیمارستان امام رضا )ع( بیرجند مرگ مغزی وی تایید شد . دهقانی افزود: با رضایت خانواده 

اش اعضای بدن او در بیمارستان منتصریه مشهد به سه بیمار نیازمند پیوند عضو اهدا شد. وی گفت:  کلیه او به یک بیمار شیرازی و  کبد و پوست به دو بیمار  مشهدی جانی دوباره بخشید.

 چرا هیچکس پیگیر نیست؟ دالر پایین آمده اما 
نه فقط قیمت ها تغییری نکرده بلکه باز هم روز 
به روز اجناس گران تر می شود. هر جنسی که می 
خواهی بخری مغازه دار می گوید دالر روی این ها 
تاثیر نداشته ، قیمت دالر پایین آمده که آمده ما در 
زمان قیمت باال خرید کردیم پس به همان قیمت 
هم می فروشیم، دالر روی لوازم خانگی تاثیر ندارد، 
دالر روی رب و گوجه تاثیر ندارد و ... پس دالر روی 
چی تاثیر گذاشت؟ چرا این ها یکدفعه قیمت هایش 
سر به فلک کشید با باال رفتن قیمت دالر اما االن 
که دالر پایین آمده هیچ تغییر شاهد نیستم ... قیمت 
پوشاک و لباس با اینکه اکثرا کارهای تولید داخل  
و به اسم کار تهران و مشهد می آورند چرا قیمت 
هایش سرسام آور است در خرید معمولی ترین نیاز 
های زن و فرزندمان مانده ایم. لطفا مسئوالن امر به 

طور کامل به مردم شفاف سازی کنند.
یک شهروند
دانشگاه آزاد واحد ... رشته پرستاری تکمیل ظرفیت 
قبول شدم رفتم ثبت نام کردم امروز به من گفتند 
شما قبول نشدی اشتباه شده چرا مسئوالن پیگیری 

نمی کنند، با احساسات مردم بازی می کنند.
915...305
اینجانب برای خرید انشعاب آب مبلغ چهار میلیون و 
پانصد هزار تومان به حساب اداره آب و فاضالب واریز 
کردم  با توجه به این که از یک هفته جلوتر که برای 
ثبت نام انشعاب به دفتر پیشخوان مراجعه و از آن جا به 
شهرداری بابت هزینه حفاری و عوارض و... خالصه 
بعد از هفت خوان رستم بنده را در نوبت قرار دادند 
وگفتند از یک هفته تا بیست روز طول می کشد تا 
بیایندکنتور را نصب کنند روز شنبه همین هفته بعد از 
20 روز مراجعه داشتم گفتند هنوز دویست نفر جلوتون 
هست ولی براتون کاری می کنیم، می خواستم بپرسم 
چرا این همه پول برا ی یک انشعاب آب می گیرند 
بعدش این همه باید انتظار کشید حتما باید پارتی 

داشت؟ از مسئوالن خواهشمندم رسیدگی نمایند.
938...616
رفع  برای  که  است  صباحی  چند  استاندار  آقای 
مشکالت خود در حوزه تولید  و اشتغال به فرمانداری 
بیرجند مراجعه می کنم ، اما دریغ از یک پاسخ مناسب 
از سوی کارشناسان و در آخر هم به من جواب می 
دهند که معاون نداریم و سرپرست معاونت هم به 
کارهای حوزه خودش نمی رسد چه برسد به ... لطفا 
به وضع موجود آن هم در مرکز استان رسیدگی ویژه 

نمایید ، مردم چه گناهی دارند 
یک شهروند
از شهردار و مسئوالن شرکت گاز  می خواهیم فکری 
به حال اهالی انتهای ظفر 24 بکنید. 12 خانواریم که گاز 
نداریم شهرداری می گوید آنجا توی طرحه ... آخر آن 
چه طرحی است که از چند سال پیش حرفش هست، 
اما نمی شود. آب و برق و تلفن دادند حاال گاز نمی 
دهند بخدا همت کنید پیرمرد کمرخمیده آدم رحمش 
کپسولش  برود  که  گردد  می  دنبال کسی  آید  می 
را عوض کند و حاضر است بیشتر از پول کپسول 
کرایه بدهد آخر مسئوالن شهرداری و شرکت گاز ما 
هم مانند شما زن و بچه داریم آیا شما می توانید در 
هوای سرد بی گاز باشید؟ این منطقه قدمت چند ساله 
دارد لطفا تا هوا سرد نشده  به داد این اهالی برسید.
915...259
مسئوالن محترم لطفا وضع سرویس های دانشگاه ها 
را پیگیری کنندیا سرویس ها را .از هم تفکیک یا تعداد 
سرویس ها را زیاد کنید تا دانشجویان به مشکل نخورند
915...059

پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424

حسینی- کار در معدن از قدیمی ترین شغل های بشر است، 
از همان زمان که انسان ها به دنبال کشف طال و مواد معدنی 
با ارزش بوده اند تا امروز که بیش از 68 نوع ماده معدنی را در 
ایران می توان پیدا کرد. شنیدن نام »معدن« یادآور کاری سخت، 
طاقت فرسا، خطرناک و البته مردانه است. زمخت بودن کار با 
معدن، نیاز به اراده ای قوی دارد. با این همه، در خراسان جنوبی 
»بانویی« هست که وارد این کار سخت شده و نشان داده خانم 
 ها هم می توانند در این عرصه موفق باشند.»بیتا بصیرانی«
 37 ساله، متاهل و دارای یک فرزند دختر است، اکنون مدیرعامل 
شرکت زغال سنگ طبس احیاء سپاهان، یکی از شرکت های 
زیرمجموعه هلدینگ تکادو می باشد. او که مدرک لیسانس زمین 
شناسی را در سال 1382 از دانشگاه دولتی سیستان و بلوچستان 
گرفته است، در گفتگو با آوا بیان کرد: از همان سال با عضویت 
در سازمان نظام مهندسی معدن، فعالیت معدنی خود را آغاز کردم. 
وی با اشاره به این که تحصیالت دانشگاهی را در زمینه رسوب 
شناسی در مقطع فوق لیسانس ادامه داده است، اضافه کرد: اکنون 
دارای دکتری مدیریت استراتژیک هستم.این بانوی معدن دار، با 
بیان این که پس از عضویت در نظام مهندسی، در پروژه های 
اکتشاف پی جویی سازمان های زمین شناسی، صنعت و معدن 
و تجارت و ... مشغول به کار شدم، خاطرنشان کرد: عالقه من 
به رشته زمین شناسی از دوران دبیرستان شکل گرفت و با وجود 

مخالفت های خانواده، در این رشته تحصیل کردم.

تولید سالیانه 100 هزار تن زغال سنگ
بصیرانی از فعالیت های اصلی شرکت خود و بهره برداری از سه 
معدن زغال در منطقه طبس از جمله معدن تخت زیتون، معدن 
تخت نادر و معدن نایبند 1، سخن گفت و افزود: مجموعه 
تالش های انجام شده در این معادن، منجر به تولید سالیانه 
100 هزار تن زغال سنگ کک شو برای مصارف فوالد سازی 
می باشد. وی که مستقیم برای حدود 400 نفر کارگر در این 
معادن و غیر مستقیم برای حدود 3000 نفر فرصت شغلی ایجاد 
کرده است، یادآور شد: زغال سنگ خام پس از استخراج برای 
عملیات فرآوری به زغال شویی ها فرستاده می شود و پس 
از تبدیل به کنسانتره ، برای مصارف فوالدسازی کاربرد دارد. 

به دلیل تامین نیاز کشور، صادرات منطقی نیست
به گفته وی کنسانتره زغال سنگ می تواند در کک سازی ها به 

کک نیز تبدیل شود که هر دوی این محصول قابلیت صادرات 
دارد اما از آنجا که هنوز قادر به تامین نیاز کامل داخل کشور 
نیستیم ، صادرات به خارج از کشور نداشته و منطقی نیز به نظر 
نمی آید. هر چند به دلیل مشکالت ذوب آهن، انجمن زغال 

سازی به صادرات نیز متمایل شده است.

بانوان هم می توانند در این حرفه موفق باشند
مدیرعامل شرکت زغال سنگ طبس احیاء سپاهان ، از برنامه 
های آینده خود در این عرصه سخن گفت و افزود: با توجه به 
این که بانوان در عرصه های معدنی سهم کمی دارند، برنامه 
آینده من بیشتر معرفی این حرفه نه به عنوان حرفه ای صرفا 

مردانه است. به گفته بصیرانی ، این به فارغ التحصیالن خانم 
رشته های زمین شناسی و معدن انگیزه می دهد تا بدانند 
همانند بسیاری از کشورهای دنیا همچون استرالیا و شیلی ، 
بانوان می توانند در این حرفه هم موفق باشند، البته به شرط 
این که به این زمینه های شغلی عالقه هم داشته باشند. وی 

ورود به سایر زمینه های معدنی از جمله فرآوری مواد معدنی 
به روش های جدید و استخراج با تکنولوژی روز دنیا را از دیگر 

اهداف خود برای آینده شغلی عنوان کرد.

افزایش قیمت زغال سنگ پس از 4 سال ، 
کام معدن داران را شیرین کرد

تنها بانوی معدن دار خراسان جنوبی با اشاره به سختی های 
کار خود ، گفت: به غیر از سختی های معمول کار که ربطی 
به جنسیت ندارد، کار در معادن برای بانوان به دلیل نبود حداقل 
امکانات بسیار سخت است. بصیرانی با بیان این که تداخل 
مسئولیت های شغلی این کار به دلیل بعد مسافت معادن و 
انتخاب این شغل برای  وظایف معمول مادری مانعی برای 
بسیاری از بانوان است، اضافه کرد: همچنین خطرهای محیطی 
مانند ریزش تونل، انفجار و ... نیز برای تمام مهندسان امکان دارد 
رخ دهد. وی با یادآوری لحظات شیرین خود در معدن بیان کرد: 
تمام موفقیت های کوچک و بزرگ خاطره های زیبایی می سازند 
ولی در چند سال گذشته افزایش قیمت زغال سنگ بعد از 4 سال 
خاطره بسیار شیرینی بود که کام همه معدن داران را شیرین کرد.

این بانوی معدن دار استان، تلخ ترین خاطرات خود از کار در 
معدن را لحظه رخداد حوادث ناگوار عنوان کرد و افزود: حادثه 
معدن زمستان یورت و از دست دادن 42 نفر از همکاران مان در 

سال گذشته بسیار تلخ و ناگوار بود.

حذف پرداختی های دولتی، 
راهکاری برای جلوگیری از تعطیلی معادن

بصیرانی در بخش دیگری از سخنانش افزایش غیرمنتظره قیمت 
تجهیزات و هزینه های تولید را مانع فعلی کار خود دانست و 
 خاطرنشان کرد: پیشنهاد من برای جلوگیری از تعطیلی معادن ،

حذف موقت برخی از پرداختی ها به دولت از جمله مالیات بر 
ارزش افزوده و یا حقوق دولتی می باشد.

صنایع مرتبط با زغال سنگ وارد میدان شوند
وی با تاکید بر این که طبس به دلیل دارا بودن عمده ذخایر زغال 
سنگ در ایران پایتخت زغال سنگ می باشد، ادامه داد: ورود صنایع 
مرتبط با این صنعت ، از جمله راهکار اصلی برای توسعه این بخش 
از صنعت می باشد. توجه بیشتر به زیرساخت ها در منطقه زغال 
خیز نایبندان نیز یکی دیگر از راهکارهای توسعه ای می باشد.

تا  شد  ای  بهانه  روان  سالمت  بهداشت  سربازی-هفته 
مسئوالن شهرستان فردوس از موسسه بوعلی مرکز نگهداری 
بیماران مزمن روانی بازدید و لحظاتی را با این پدران غریب 
سپری کرده و پای درد دل ها و خاطرات تلخ و شیرین آنها 
بنشینند. در این بازدید که جمع زیادی از مدیران دستگاه 
این مرکز که  ابتدا مددجویان  اجرایی حضور داشتند  های 
تشنه محبت و توجه اطرافیان و افراد جامعه هستند با اهدای 
هدیه و شاخه گل مورد تفقد قرار گرفتند.رئیس اداره بهزیستی 
فردوس در این مراسم با ارائه گزارشی از این مرکز گفت: 

موسسه بوعلی به عنوان اولین مرکز نگهداری بیماران مزمن 
روانی استان در سال 88 توسط جمعی از خیران تاسیس و 
آسایش خاطری برای این بیماران و افرادی شد که توان 

نگهداری از آنها را نداشتند.
خادم افزود: در این مرکز 48 مددجو از استان و سایر شهرها 
نگهداری می شوند و 12 نفر نیز شبانه روزی به این عزیزان 
خدمات رسانی می کنند.وی با بیان اینکه هزینه غذا و داروی 
این بیماران بسیار زیاد است، گفت: ماهیانه فقط 22 میلیون 
تومان یارانه توسط بهزیستی به این مرکز پرداخت می شود 

و سایر هزینه ها را خیران و مردم نیکوکار شهرستان فردوس 
تامین می کنند. به گفته وی بسیاری از مددجویانی که امروز 
غریبانه در این مرکز نگهداری می شوند، دارای تحصیالت 
و  هستند  مهندسی  و  پزشکی  های  رشته  در  دانشگاهی 
روزگاری به عنوان پدر و فرزند موجب گرمی کانون یک 
خانواده بودند. وی از مردم و مسئوالن خواست مرتب به 
دیدار این عزیزان بیایند تا اعضای خانواده آنان قدر نعمت 
سالمتی را دانسته و فرهنگ احسان و نیکوکاری و کمک 

به همنوعان در جامعه گسترش یابد.

داستان معدن به روایت یک زن

روزی برای پدران غریب

گفتگوی آوا با بانوی معدن دار خراسان جنوبی

توسعه معادن استان مشروط به ورود صنایع مرتبط با این صنعت است

اولین مرکز نگهداری بیماران مزمن روانی در استان
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جهت رفاه حال شهروندان گرامی

 فـروش ویژه فـرش و مبل هامـون
فرش و مبل مستعمل شما را خریداریم.

نبش مطهری 21/1 - فرش هامون   32228253 - 09155620737

  غـذا آمـاده 
بــرادران خزیمــه

استامبولی چهار شنبه هر هفته 
بلوار شعبانیه - وصال جنوبی 32311717

      

چلو خورشت قیمه 7000 تومان
چلو خورشت سبزی 7000 تومان

استامبولی  5800 تومان
چلومرغ  8200 تومان

چلو جوجه  8500 تومان
چلو کوبیده  8700 تومان

سناتوری 11500 تومان      وزیری 12000 تومان
چلوپاچین 9000 تومان    چلو نگینی 11000 تومان

غذا آماده ربگ

32۴0۴0۴3-09156650509  
آدرس: نبـش غفـاری 3۴ 

به اطالع همشهریان عزیز 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.
موسسه خیریه هیئت ابوالفضلی32227177- 09155618482
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زیاده روی در مصرف 
ویتامین A چه مضراتی دارد؟

ویتامین A غیر از تنظیم رشد سلولی، قدرت 
بینایی و ایمنی بدن را تقویت می کند. زیاده روی 
در مصرف ویتامین A می تواند سالمت فرد 
از  افراد  از  بسیاری  اندازد چرا که  به خطر  را 
مکمل های این ویتامین نیز مصرف می کنند. 
همچنین مصرف بیش از حد این ویتامین تراکم 
استخوان ها را کاهش داده و خطر شکستگی 

استخوانی را افزایش می دهد.

دوستان منفی هم ویژگی های مثبت خاص خود را دارند

 روانشناسی موسوم به »یان یاگر« در کتاب خود با عنوان »وقتی دوستی ها 
آسیب رسان می شوند« نوشته: دوست نماها هم همیشه بد نیستند و گاهی 
ممکن است برای شما کارهای خوبی انجام دهند یا در مواقع لزوم به کمک 
تان بیایند. در چنین مواردی بهتر است همه خوبی ها و بدی های فرد را 
یادداشت کنید و سپس با یک حساب سرانگشتی ببینید آیا این دوستی ارزش 
ادامه دادن دارد یا خیر. اگر بر فرض طرف مقابل همیشه زیر قول هایش 
می زند، پولی که قرض داده اید را پس نمی دهد، رازهای شما را پیش بقیه 

بازگو می کند توصیه می کنیم از این رابطه بیرون بیایید.

موفقیت و انرژی

با انگیزه باشید

همیشه خودتان را با انگیزه نگه دارید

انگیزه برای موفقیت بسیار ضروری است. اگر از کار یا برنامه  روزانه تان 
تالِش  اهداف تان  به  رسیدن  برای  نمی توانید  هرگز  شده اید،  خسته 
مضاعف انجام دهید. عوامل انگیزشی تان را شناسایی کنید و با رسیدن 

به هر موفقیت برجسته ای، به خودتان پاداش دهید.
استراحت برای همه  ما ضروری است. هیچ یک از ما اَبَرانسان نیستیم، 
است.  الزم  برای مان  استراحت  برای  زمانی  اختصاص  بنابراین 
نیز  کار  از  غیر  چیزهایی  به  بتوانیم  می دهد  امکان  ما  به  استراحت 
تمرکز کنیم و قوای مان را بازیابی کنیم. خواه از طریق نوشیدن قهوه 
در طول روز، یا مسافرت در پایان ماه، حتما زمانی را برای استراحت 

و آرامش تان در نظر بگیرید.
تناسب بدن و سالمتی عوامل بسیار مهمی در رسیدن به موفقیت هستند. 
رژیم غذایی بخش بسیار مهمی در سالمتی تان است ، بنابراین دقت بر 

خوراک و نحوه  غذا خوردن تان بسیار ضروری است.
 اگر بیمار شوید، مجبور خواهید بود چندین روز از محیط کار و شرایط 
پیشرفت تان دور بمانید؛ حتی ممکن است از خیلی از ضرب االجل های 
مهم تان عقب بیفتید.تجسِم رسیدن به اهداف خاِص زندگی تان، ترفند 
بسیار خوبی است که مغزتان را وادار کنید پس باور کند رسیدن به موفقیت 

آن چنان هم سخت نیست. 
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یک لحظه مکث کن . . . 

مصرف قلیان و سیگار 
عوامل شایع رفالکس معده

عادت های غذایی و سبک زندگی غلط موجب 
رفالکس معده یا ترش کردن معده خواهد شد. 
عادت های غذایی غلط یعنی مصرف غذا در 
ساعات نامناسب و آخر شب یا فاصله کم میان 
از جمله عوامل  مصرف غذا و نوشیدن آب 
کردن،  ورزش  بود.  خواهد  معده  رفالکس 
الغری و رژیم غذایی مناسب از جمله عواملی 

است که موجب پیشگیری از آن  خواهد شد.

ترکیب آب ولرم و لیموترش 
نوشیدنی سالم قبل صبحانه

ترکیب آب ولرم و لیموترش شهرت زیادی 
دارد. این نوشیدنی هم به صورت ناشتا و هم 
بین غذا و قبل از خواب مصرف شود. لیموترش 
یک ماده غذایی درمانی فوق العاده است که 
از شر  را  بدن  و  بوده   C ویتامین از  سرشار 
توکسین ها یا همان سموم خالص و به دفع 
چربی های اضافه کمک می کند. لیموترش 

باعث افزایش سیستم دفاعی بدن می شود.

با 24  برابر  اکتبر سال 2018 میالدی  روز جهانی غذا شانزدهم 
مهر 97  با شعار »تالش برای دستیابی به گرسنگی صفر«  برگزار 
می شود. گزارش های فائو حاکی از این است که میزان گرسنگی 
در سطح جهان پس از یک دوره کاهش بار دیگر رو به افزایش 
گذاشته است. اکنون بیش از 815 میلیون نفر از سوءتغذیه مزمن 
تغییرات  از  ناشی  وخیم  هوایی  و  آب  شرایط  می برند.جنگ،  رنج 

اقلیمی، رکود اقتصادی و سرعت فزاینده پدیده چاقی و اضافه وزن 
مسیر پیشرفت در نبرد علیه گرسنگی و سوءتغذیه را با مانع مواجه 
ساخته اند. در حالی که میلیون ها نفر گرسته هستند، 600 میلیون نفر 
از چاقی رنج برده و 1.3 میلیارد نفر دیگر نیز دچار اضافه وزن هستند. 

مرکز اطالع رسانی مدیریت غذا معاونت 
غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

شعار روز جهانی غذا با محور جهانی )رفتار ما آینده ما را می سازد، تالش برای دنیای بدون گرسنه تا سال 2030(
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سودوکو جدول اعدادی است که امروزه یکی از سرگرمی های رایج در 
کشورهای مختلف جهان به شمار می آید. سودوکو مخفف یک عبارت 

ژاپنی است و به معنی »ارقام باید تنها باشند« است.
تاریخچه: این بازی برای اولین بار در یک مجله پازل آمریکایی در سال 
1979 اتشار یافت اما انتشار آن به طور مستمر و پی گیر برای نخستین 
بار برمی گردد به ژاپن در سال 1986 و از سال 2005 این سرگرمی به 

محبوبیت جهانی دست یافت و نخستین مسابقه ملی آن در سال 2008 در 
فیالدلفیا در آمریکا برگزار شد.

643527981

791638254

825194763

562749318

974381526

318265497

136452879

287913645

459876132

جدول سودوکو

آیه روز

بگو: ای بندگان من که ]با ارتکاب گناه[ بر خود زیاده روی کردید! از رحمت خدا نومید نشوید، 
یقیناً خدا همه گناهان را می آمرزد؛ زیرا او بسیار آمرزنده و مهربان است. )سوره زمر/ آیه 52(

حدیث روز

از )خلقت ( این انسان ، در شگفت آیید! با تکه ای پیه می بیند، با پاره گوشتی سخن می گوید، به 
کمک قطعه استخوانی ، می شنود و از سوراخی ، نفس   می کشد. امام علی )ع(

شهادت امام مجتبی)ع(
 کریم اهل بیت تسلیت باد

امام حسن علیه السالم در 37 سالگی بعد از شهادت علی )ع( به مدت ده 
سال عهده دار مقام امامت بودند و در سال پنجاه هجری در سن 47 سالگی 
به دستور معاویه بن ابی سفیان مسموم و  به شهادت رسیدند. )بنا به روایتی 

7 صفر و روایتی دیگر 28 صفر( 
صلح  امام

مهمترین حادثه در زندگي امام حسن  صلح معاویه با آن حضرت است. از 
شرط هایی  که  در قرار داد صلح  آمده  بود اینهاست : معاویه  موظف است  در 
میان  مردم  به  کتاب  و خدا و سنت  رسول   )ص ( و سیرت  خلفای  شایسته  
عمل  کند و بعد از خود کسی  را به عنوان  خلیفه  تعیین  ننماید و مکری  علیه  
امام  حسن  )ع ( و اوالد علی  )ع ( و شیعیان  آنها درهیچ  جای  کشور اسالمی  
نیندیشد. بر این  پیمان ، خدا و رسول  خدا)ص ( و عده  زیادی  را شاهد گرفتند.  
ابتدا معاویه  بر منبر آمد و سخنی  چند گفت  از جمله  آنکه : “ هان  ای  اهل  
کوفه  می پندارید که  به  خاطر نماز و روزه  و زکات وحج  با شما جنگیدم ؟  هر 
چند شما خوش  ندارید، اکنون  بدانید هر خونی  که  در این  فتنه  بر زمین  ریخته  
شود هدر است  و هر عهدی  که  با کسی  بسته ام  زیر دوپای  من  است  “. بدین  
طریق  عهد نامه  ای  را که  خود نوشته  و پیشنهاد کرده  و پای  آن را مهر نهاده  
بود زیر پا  نهاد و خود را رسوا کرد! سپس  حسن  بن  علی  )ع ( با شکوه  و وقار 
امامت  - چنان که  چشم ها را خیره  و حاضران  را به  احترام  وادار می کرد- بر 
منبر بر آمد و خطبه  تاریخی  مهمی  ایراد کرد. پس  از حمد و ثنای  خداوند 
جهان  و درود فراوان  بر رسول  ا...  )ص (  فرمود: سوگند به خدا من  امید 
می دارم  که  خیرخواه  ترین  خلق  برای  خلق  باشم  و سپاس  و منت  خدای  را 
که  کینه  هیچ  مسلمانی  را به  دل  نگرفته ام  و خواستار ناپسند و ناروا برای  هیچ  
مسلمانی  نیستم. معاویه  چنین  پنداشته  که  من  او را شایسته  خالفت  دیده ام  

و خود را شایسته  ندیده ام . او دروغ  می  گوید. ما در کتاب  خدای  عز و جل  
و به  قضاوت  پیامبرش  از همه  کس  به  حکومت  اولي تریم  و از لحظه ای  
که  رسول  خدا وفات  یافت  همواره  مورد ظ لم  و ستم  قرار گرفته ایم  “. آنگاه  
به غدیر خم  و غصب  خالفت  پدرش  علی  )ع ( و انحراف  خالفت  از مسیر 
حقیقی اش  اشاره  و فرمود: “ این  انحراف  سبب  شد که  بردگان  آزاد شده  و 
فرزندان شان  - یعنی  معاویه  و یارانش  - نیز در خالفت  طمع  کردند “. از 
جمله اهدافی که معاویه دنبال می کرد تعیین جانشین بود. وی از اجرای این 
تصمیم که برخالف مفاد صلح نامه او با امام حسن علیه السالم بود وحشت 
داشت و می دانست که اگر در زمان حیات آن حضرت به چنین کاری 
دست بزند، بدون شک با مخالفت شدید حسن بن علی علیه السالم روبه رو 
خواهد شد. بر این اساس تصمیم گرفت از هر راه ممکن امام علیه السالم 
را به شهادت برساند. پس از بررسی های زیاد جعده همسر امام حسن علیه 
السالم را مناسب ترین فرد برای تحقق بخشیدن به این هدف پلید دید. 
آن گاه به صورت محرمانه و با ارسال صدهزار درهم به جعده، به او قول 
داد که اگر امام حسن علیه السالم را به شهادت برساند او را به همسری 
یزید درخواهد آورد. بدین وسیله جعده آن حضرت را با ریختن زهر در آب 
آشامیدنی مسموم کرد و طولی نکشید بر اثر آن، امام حسن علیه السالم 
به شهادت رسید. ابن عباس روایت می کند که رسول خدا صلی ا... علیه و 
آله وسلم فرمودند: بدانید سوگواری و گریه بر مصیبت های فرزندم حسن 

بسیار فضیلت دارد.

سوپر مارکت با بهترین موقعیت و باالترین 
درآمد با قیمت تقریبی ۱۳۰ میلیون تومان 

به دلیل مهاجرت به فروش می رسد.
۰۹۱۵۷۲۳۷۹۲۲

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

۰۹۹۰۳۳۲۱۷6۷

تعمیر آبگرمکن، بخاری، پکیج 
نبش مفتح ۲6 / ۰۹۱۵86۲44۳۹- جانی

۳۲4۳۵686 - ۰۹۳6۵۲۳۷۰۱4-۰۹۱۵۷۰6۳۲۲۰ - خسروی

     لولـه بازکنـی 
تشخیص و رفع بو و نم به روش ایزونانو / شبانه روزی
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کارت خودرو و برگ سبز خودرو 
پیکان سواری به شماره پالک 

۹6۱ د ۹۱ - ایران ۳۲ به نام 
غالمحسین کارگر مفقود گردیده 
و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

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 ...(  ۰۹۱۵66۵۵۰۵4 

تعمیر یخچال فریزر در منزل  
۰۹۱۵۳6۳۵۰۱۵ - ناصری نژاد

ایزوگام و قیرگونی آراسته
فروش و نصب انواع عایق های رطوبتی 

ایزوگام شرق و دلیجان
مدیریت: حسن آراسته

امیرآباد- نبش ولی عصر)عج( 4
۰۹۱۵۵6۵8۲68 - ۰۹۱۵66۹۳۵۱۵ 

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 ۲8 و ۳۰ به سمت مزار شهدا )قلعه( 

الستیک فرازی
۰۹۱۵۵6۲۲۲۹۱

۳۲۲۱۱684

آسفالت )محوطه و پشت بام( و  قیرگونیایزوگام  شفیعی
   09151630283 - 32225494 

صیادشیرازی، مجتمع میرداماد، واحد 98

به دو خانم جهت همکاری در پوشاک
 با حقوق باال نیازمندیم.

۰۹۱۵۲6۹۵۱68 - ۳۲۲۲۰6۵۵

دعوت به همکاری 
مجموعه فرهنگی پذیرایی ایرانیان 

جهت تکمیل کادر پرسنلی خود 
به تعدادی خانم و آقای جوان جهت 
امر مهمانداری به صورت پاره وقت 

نیازمند است. 
ساعت مراجعه: ۹ صبح الی یک بعدازظهر

آدرس: 
نبش توحید 4۲ - دفتر مجموعه

به یک آشپز ماهر آقا و نیروی خدماتی 
خانم  جهت کار در آشپزخانه نیازمندیم. 

۳۲4۱۷۲۵۱ -۰۹۱۵6۲۷۰۰۱۳

بـه یک شاگـــرد جهـت تمیــزکــاری 
و فروشنـــدگی در سـوپـرمارکــت 
نیازمندیــم.     ۰۹۱۵۷۲۳۷۹۲۲

کارت دانشجویی اینجانب فاطمه دوستی 
به شماره دانشجویی ۰۵۰۲۳8۷۹ مفقود 
گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

هـوا مطبـو ع شـرق 

وستن ایر، گری و ایرانی

فروش اسپیلت دیواری ، اسپیلت ایستاده 
داکت اسپیلت 

0915  561  5463 / 0915  863  6100

به یک نفر نیروی ثابت خانم و تعدادی بازاریاب و پشتیبان جهت امور بانکی 
)کارت خوان( نیازمندیم.

طالقانی ۲- ساختمان آلما - طبقه دوم واحد ۲۰۳       ۳۲۲۳۳8۵4
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یادمان شهدای استان

“باید افتخار کنید که فرزندتان در راه خدا و اسالم عزیز و دفع دشمن متجاوز به شهادت رسیده است. امیدوارم که خداوند به شما اجری عظیم در دنیا و آخرت عطا فرماید. 
خداوند چه خریدار خوبی است که در مقابل این جان بی ارزش، بهشت برین آخرت را به ما وعده می دهد و هر کس در این راه سهل انگاری کند بدانید که ضرر کرده است. “     

           شهید سید جواد صبا

حوادث

اخبار  ورزشی 

کنگره ملی شهدای نیروهای مسلح برگزار شد   عقب نشینی منازل توسط اهالی عمار

دادرس مقدم- اهالی خیابان عمار 29 واقع در مهرشهر 
بیرجند در حرکتی خودجوش عقب نشینی منازل خود 
را انجام دادند. مدیر منطقه یک شهرداری بیرجند 
با  گفت: عملیات تخریب و عقب نشینی 3 ملک 
کمک نیروهای شهرداری و توسط اهالی خیابان عمار 
29 برای تامین برق این منطقه انجام شد. توانا با بیان 
اینکه این خیابان تاکنون برق نداشته و دلیل آن عقب 
نشینی نکردن امالک  واقع در مسیر بوده است، افزود: 
در این زمینه جلساتی با اهالی عمار 29 برگزار شد که 
در نهایت با رضایت ساکنان و در حرکتی خودجوش 
این امالک تخریب و عقب نشینی کرد. وی یادآور 
شد: با انجام این کار مشکل مسیر حل شد و ادامه 
جدول کشی خیابان عمار 29 به زودی انجام می شود 

تا در پی آن برق محل نیز وصل گردد.

افزایش ۳۰ درصدی قیمت سکه در استان

فارس-رئیس اتحادیه صنف طال، جواهر و ساعت 
تزریق  مانند  دولت  مقطعی  اقدامات  گفت:  بیرجند 
سکه و ارز به بازار برای کاهش قیمت در دراز مدت 
اثری ندارد. قربانی مقدم اظهارکرد: بازار دچار نوسانات 
شدیدی شده است و قیمت سکه چند روز پیش در 
داد:  ادامه  وی  داشت.  درصدی  افزایش 3۰  استان 
اثری نخواهد  اقدامات مقطعی دولت  در درازمدت 
داشت مگر اینکه این اقدامات تداوم داشته باشد. وی 
گفت: اگر وضع بازار به این صورت ادامه پیدا کند بیشتر 
طال فروشانی که در واحدهای اجاره ای کار می کنند 

مجبور به تعطیلی واحد تجاری خود هستند.

4 ووشوکار خراسان جنوبی
 در تیم های قزوین و مازندران

حسینی- مسئول روابط عمومی هیئت ووشو استان از 
حضور 4 ووشوکار خراسان جنوبی در مسابقات لیگ 
کشوری خبر داد و افزود: اما این ورزشکاران به نام 
تیم استان بازی نمی کنند! نخعی اضافه کرد: آقایان 
حسن چوپانی،  مجید خرمشاد، مصطفی کاوسی و 
حبیب علیزهی از بهترین ورزشکاران ووشو استان با 
تیم های مازندران و قزوین قرارداد بسته و به عضویت 
این تیم ها درآمده اند. به گفته وی این قهرمانان در 
مسابقات این هفته لیگ دسته یک ووشو کشورکه 
جمعه مورخ 27مهر در مجموعه ورزشی آزادی آکادمی 
ووشو برگزار می گردد حاضر می شوند.مسئول روابط 
عمومي هیئت ووشو که دل پر دردی از بی توجهی 
مسئوالن داشت علت این قضیه را این گونه بیان کرد: 
برای شرکت در لیگ کشور نیاز به تیم 6 نفره است که 
خراسان جنوبی با داشتن این قهرمانان و دو ووشوکار 
دیگر می توانست تیم را تشکیل دهد، اما مشکالت 
مالی و نبود حمایت ها مانع از اعزام تیم به نام استان 
شد و تیم های قزوین و مازندران با اصرارهای فراوان 

ورزشکاران خراسان جنوبی را جذب کردند.

نجات فرد گرفتار در زیر آوار

رئیس سازمان آتش نشانی  و خدمات ایمنی شهرداری 
بیرجند گفت: دیروز با اعالم خبر ریزش منزل مسکونی 
ستاد  به  بیرجند  جعفر)ع( 4  ابن  موسی  خیابان  در 
فرماندهی عملیات،  تیم امداد و نجات ایستگاه شماره 
یک آتش نشانی  به محل حادثه اعزام شدند. حسینی با 
بیان اینکه مالک این واحد مسکونی در زیر آوار گرفتار 
شده بود، افزود: پس از حضور آتش نشانان در محل 
و شنیده شدن صدای مصدوم، بعد از ده دقیقه تالش 
مصدوم از زیر آوار نجات یافت و تحویل عوامل اورژانس 

برای طی مراحل درمان شد.

هشدار هواشناسی درباره احتمال یخبندان 

و  هوا  دمای  کاهش  درباره  صداوسیما-هواشناسی 
احتمال وقوع یخبندان در استان هشدار داد.کارشناس 
هواشناسی گفت: مطابق با الگوی نقشه ها و خروجی 
مدل های پیش یابی هواشناسی ، امروز با نفوذ و استقرار 
زبانه های مرکز پرفشار جّوی ضمن کاهش رطوبت 
منطقه، کاهش دمای هوا در طول شب رخ خواهد داد. 
نخعی افزود: شرایط تغییرات دما به گونه ای است که 
وقوع پدیده سرمازدگی برای ساعات اولیه صبح  امروز، 
فردا و حتی با شدت کمتر در روز جمعه به ویژه در 
شهرهای قائن، بیرجند ، درمیان  و در سربیشه با احتمال 

وقوع یخبندان شبانه قابل پیش بینی می باشد.

فعال سازی کمیسیون ماده 77 
در شهرداری بیرجند

غالمی-شهردار بیرجند گفت: کمیسیون دو جانبه ماده 
 77 برای احقاق حقوق شهروندان و شهرداری فعال 
می شود.جاوید افزود: شهرداری بیرجند در راستای 
دفاع از حقوق شهروندی، رعایت عدالت اجتماعی و 
اصل بی طرفی در خصوص وصول عوارض و بهای 
اقدام  اندازی این کمیسیون  خدمات نسبت به راه 
نموده است. وی اضافه کرد: رفع هرگونه اختالف 
کمیسیون  طریق  از  شهرداری  و  شهروندان  بین 
ماده 77 قانون شهرداری که متشکل از نمایندگان 
وزارت کشور، شورای اسالمی شهر و قوه قضائیه 
می باشد مطرح و مورد بررسی قرار می گیرد.شهردار 
بیرجند یادآور شد: شهروندان می توانند در صورت 
مشاهده اقدام خارج از عوارض قانونی و مصوبات 
با حضور  توسط شهرداری،  اسالمی شهر  شورای 
در کمیسیون ماده 77 طرح دعوی نمایند و پس 
از بررسی موضوع به صورت علنی در کمیسیون، 
در صورت اثبات نسبت به اجرای رأی اقدام خواهد 
شد.جاوید اظهار کرد: از آن جا که عدالت اجتماعی 
مستلزم رعایت حقوق کلیه اشخاص می باشد لذا 
شهرداری  عوارض  پرداخت  به  نسبت  که  افرادی 
و بهای قانونی خدمات اقدام ننمایند پس از صدور 
کمیسیون  در  را  موضوع  شهری،  توسط  اخطار 
می  ابالغ  شهروندان  به  را  صادره  رأی  و  مطرح 
تسویه  عدم  صورت  در  کرد:  اذعان  وی  نمایند. 
حساب شهروندان با شهرداری پس از صدور رای 
کمیسیون ماده 77، شهرداری می تواند موضوع را 

از طریق اجرائیه ثبت پیگیری و اجرا نماید.

دستگاه های اجرایی بیرجند ملزم به اخذ 
پروانه ساختمانی از شهرداری هستند

شهرداری  معماری  و  شهرسازی  غالمی-معاون 
بیرجند اظهار کرد: با عنایت به اینکه اجرای ضوابط 
شهرسازی برابر طرح های تفصیلی و رعایت اصول 
مهندسی ساختمان در قالب صدور پروانه ساختمانی 
مسیر است، لذا بر الزام دستگاه های اجرایی به اخذ 
مجوز مربوطه از شهرداری قبل از انجام هرگونه اقدام 
عمرانی، ملزم به اخذ پروانه ساختمانی از شهرداری 
هستند.فخیم زاده تصریح نمود: در همین راستا نماینده 
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی می بایست ضمن 
مراجعه به شهرداری، موضوع اخذ پروانه ساختمانی 
جهت احداث خانه فرهنگ بیرجند را با ارائه مستندات 
مورد نیاز پیگیری نماید و در جهت تامین نیازهای 
اجتماعی، فرهنگی شهر، شهرداری هم مساعدت و 
تعامل الزم را برابر ضوابط مربوطه با اداره کل فرهنگ 

و ارشاد به عمل خواهد آورد.

خشکسالی، جمعیت دامی درمیان را 
کاهش داد

مدیرجهاد کشاورزی درمیان گفت: بر اثر خشکسالی 
های پی درپی جمعیت دام این شهرستان از 24۰ هزار 
به 152 هزار راس کاهش یافته است و هر ساله این 
روند نیز ادامه دارد. به گزارش ایرنا،ضیائیان احمدی، 
قیمت پایین خرید شیر و قیمت باالی نهاده های 
دامی را از مهمترین مشکل دامداران این شهرستان 
ادامه داد: در 6 ماه گذشته دامداران  ذکر کرد. وی 
شهرستان پنج هزار تن شیر به ارزش 6 میلیارد و 35۰ 
میلیون تومان تولید کردند. احمدی یادآور شد: دامداران 
درمیان 2 هزار راس دام سنگین و 15۰ هزار راس دام 
سبک را پرورش می دهند و در این زمینه رتبه چهارم 
استان را دارند. اضافه کرد: در سال جاری 17۰ تن 
سبوس یارانه ای بین دام های دامداران توزیع شد که 
باید برای کاهش هزینه تولید، نهاده دامی مدت دار و 
یارانه ای بیشتری به دامداران اختصاص یابد. احمدی، 
بحران کم آبی را از دیگر مشکالت دامداران منطقه 
ذکر کرد و از مسئوالن استان خواست با اختصاص 
ردیف بودجه به داد دامداران شهرستان برسند تا در 
آینده شاهد کوچ اجباری آنان به حاشیه کالن شهرها 
نباشیم. وی با بیان اینکه وجود عسل تقلبی در بازار، 
تغییرات محیطی و وزش بادهای موسمی مهمترین 
در  نفر  افزود: 38  است،  درمیان  زنبورداران  مشکل 
زمینه تولید عسل در شهرستان فعالیت دارند که با 
توجه به هزینه کم، پرورش زنبور عسل سود زیادی 

برای تولید کننده در بر دارد.

طرح وارنیش فلوراید
 در مدارس اجرا شد

ایرنا- اجرای طرح سالمت دندان و دهان ‘وارنیش 
خراسان  استان  آموز  دانش  هزار  برای 88  فلوراید’ 
جنوبی دیروز آغاز شد. رئیس گروه سالمت دهان و 
دندان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی 
بیرجند در حاشیه این آیین گفت: این طرح از امسال آغاز 
شده و هر سال در 2 نوبت برای دانش آموزان اول تا 
ششم ابتدایی اجرا می شود.ویدا احمدی پیما بیان کرد: 
براساس تحقیقاتی که از سال 91 تا 95 انجام شد، 
حدود 1،9 درصد دندان های دانش آموزان 12 ساله 
پوسیده یا کشیده شده بود و این آمار پس از استفاده 
از وارنیش فلوراید در سال 95 به 1.2 رسید. احمدی 
پیما تصریح کرد: برای هر دانش آموز در این طرح سه 
هزار تومان هزینه شده است که امیدواریم 1۰۰ درصد 
دانش آموزان از وارنیش فلوراید بهره مند شوند. وی 
گفت: هدف از اجرای طرح وارنیش فلوراید،کاهش 
پوسیدگی دندان در کودکان و نوجوانان است.آیین آغاز 
اجرای طرح سالمت دندان و دهان در دبستان شاهد 
سمیه بیرجند با حضور مسئوالن آموزش و پرورش و 

دانشگاه علوم پزشکی برگزار شد.

*مدیر منطقه دو شهرداری بیرجند گفت: با توجه به 
اهمیت وجود میادین در شهر، بهسازی برخی میادین 
شهری توسط اداره عمران منطقه دو شهرداری در 

حال انجام می باشد.
ماهه نخست  بهزیستی گفت: در شش  *مدیرکل 
امسال، 12 هزار و 8۰۰ کودک سه تا شش سال استان 

توسط 48 پایگاه دائمی غربالگری بینایی معاینه شدند.
*رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت نهبندان گفت: با 
صدور سه پروانه بهره  برداری معدنی در 6 ماه گذشته 17۰ 
میلیارد ریال در بخش معدن سرمایه گذاری شده است.
*مدیر عامل جمعیت هالل احمرگفت: بیشترین میزان 
مصرف آب در بخش کشاورزی است و باید الگوی 

مصرف آب در این بخش اصالح شود.

اخبار کوتاه

کاوش-مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده 
ای با بیان اینکه صد درصد مدارس راهنمایی و 
ابتدایی دخترانه و پسرانه استان در حاشیه راه ها 
ایمن سازی شده اند، گفت: به منظور ارتقای ایمنی 
تردد دانش آموزان و افزایش فرهنگ ترافیک 
وآگاهی از نحوه تردد ایمن از جاده ها و جلوگیری 
از وقوع سوانح رانندگی، مدارس حاشیه راه های 
برون شهری و روستایی در دو بخش فیزیکی و 
آموزشی همانند سال های گذشته ایمن سازی 
شد. شهامت هدف از اجراي این طرح را باال بردن 
ضریب ایمني عبور و مرور دانش آموزان برشمرد 
و گفت: این طرح در دو بخش شامل: طرح هاي 
ایمني سازي فیزیکي )سخت افزاري( و آموزش 
)نرم افزاري( دانش آموزان مدارس حاشیه راه ها 
بوده است.شهامت افزود: تعداد 19۰ مدرسه در 
حاشیه راه های استان با تعداد 1125۰ نفر دانش 
آموز وجود دارد که از این تعداد 6 درصد مدارس 

پیش دبستانی، 63 درصد دبستان ،22 درصد دوره 
اول متوسطه،19 درصد دوره دوم متوسطه و 9 

درصد مدارس از نوع ترکیبی می باشند.

قائن بیشترین مدارس حاشیه   راه ها را دارد
وی گفت: از مجموع 19۰ مدرسه حاشیه جاده ، 
قائن با 38 مدرسه دارای بیشترین مدارس حاشیه 
راه را دارد و بعد از آن به ترتیب حوزه های زیرکوه 
با 29 مدرسه و بیرجند با 26 مدرسه حوزه هایی با 
دارا بودن بیشترین مدارس حاشیه جاده ای به شمار 
می روند.وی ادامه داد: 51 درصد از کل مدارس 
حاشیه راه ها در راه های فرعی واقع شده اند.
حدود 42  همچنین  کرد:  خاطرنشان  شهامت 
درصد دیگر مدارس نیز در راه های روستایی قرار 
دارند. همچنین به ترتیب حوزه های زیرکوه با 24 
و قائن با 1۰ مدرسه در راه های فرعی از این حیث 

دارای بیشتری تعداد مدارس هستند.

صد درصد مدارس استان
 ایمن سازی شده اند

مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای بیان 
کرد: طرح ایمن سازی فیزیکی مدارس حاشیه راه 
ها از سال 1389 آغاز شد و تاکنون صد در صد 
مدارس راهنمایی و ابتدایی دخترانه و پسرانه استان 
با نصب انواع تابلوهای راهنمایی و رانندگی،کانال 
عابر پیاده، خطوط لرزاننده، کف نوشته ها، سرعت 
گیر، چشم گربه اي و... اجرا شده اند و با توجه به 
پایان عمر مفید ایمن سازی های انجام شده،ایمن 
سازی مجدد تعدادی از مدارس در سال جاری در 

برنامه کاری قرار دارد. 

دانش آموزان  20 مدرسه در سال جاری 
آموزش های ترافیکی  را  می آموزند

شهامت گفت: از سال 84 تاکنون حدود پنجاه 
هزار دانش آموز تحت پوشش آموزه های ترافیکی 

ترافیکی و  و مقررات  قوانین  با  آشنایی  شامل 
آموزش گذربان مدرسه و... قرار گرفته اند و این 
طرح در سال تحصیلی جاری نیز 2۰ باب مدرسه 
در استان را پوشش می دهد.وی افزود: در این 
طرح دانش آموزان نسبت به خطرات ناشی از 
عبور در حاشیه جاده آشنا شده و آموزش های 
الزم نسبت به حرکت در امتداد جاده و عبور از 

عرض جاده را عملی و تئوری فرا می گیرند.
حاشیه  مدارس  سازی  ایمن  شد:  یادآور  وی 
راه ها به عنوان یک طرح ضروری و حساس 
اجتماعی از دیدگاه اقتصادی، امنیتی و رفاهی 
در جوامع مختلف مطرح است و دانش آموزان 
میان  از  پذیرترین گروه  آسیب   عنوان  به  نیز 

کاربران جاده ای هستند..

سربازی- امسال با برنامه ریزی های انجام شده 
پنج موکب از شهرستان فردوس به زائران اربعین 

حسینی خدمات رسانی خواهند کرد.
مسئول ستاد بازسازی عتبات عالیات شهرستان 
فردوس در گفت و گو با خبرنگار ما با بیان این 
مطلب افزود: سال گذشته سه موکب از فردوس 
در ایام اربعین در عراق حضور داشته که امسال 

توانسته ایم آنها را به پنج موکب افزایش دهیم.
اسالمیه، مهدی موعود،  باغشهر  وی موکب 
موکبی  پنج  را  نانوایی  موکب  دو  و  الزهراء 
از  بعد  تا دو روز  یازدهم صفر  از  برشمرد که 
اربعین حسینی  زائران  به  اربعین در کاظمین 

خدمات رسانی خواهند کرد. 
حسین مقدس تصریح کرد: هر موکب عالوه 

بر تجهیزات، 25 خدمه و در دو موکب نانوایی 
نیز هر کدام 1۰ نفر به عراق اعزام تا در خدمت 

زائران امام حسین )علیه السالم( باشند.
آوری  جمع  های  ایستگاه  اینکه  بیان  با  وی 
کمک های مردمی در شهر فردوس و اسالمیه 
از چندین روز قبل فعالیت خود را آغاز کرده است 
اقالم مورد نیاز زائران را: کپسول گاز، چادر، قند، 

 چای، حبوبات،پتو، برنج و غیره برشمرد که مردم 
می توانند به این ایستگاه ها تحویل دهند.

موکب  فعالیت  از  گزارشی  ارائه  با  مقدس 
گفت:  گذشته  سال  اربعین  در  فردوس  های 
سال گذشته یک میلیون و 56۰ هزار زائر در 
وعده های صبحانه، نهار و شام پذیرایی شدند 
و روزانه 5۰ کیسه آرد پخت می شد و از معدود 

موکب هایی بودیم که شبانه روزی از زائران 
پذیرایی می کردیم.

وی خرید 15۰ میلیون تومان چادر، تولید 885 
بسته آب بهداشتی یک نفره، حمل 1۰۰ میلیون 
تومان دارو به عراق و دایر بودن 1۰۰ چشمه 
حمام را از مهمترین فعالیت های ستاد عتبات 

عالیات فردوس در سال گذشته برشمرد.

کاوش -ستاد راهبردی صندوق بیمه اجتماعی 
کشاورزان روستاییان و عشایر شهرستان خوسف 
در سالن جلسات فرمانداری شهرستان برگزار 
گردید. در این جلسه که قلی زاده، معاون فرماندار 
خوسف، فرج زاده مدیر صندوق بیمه اجتماعی 
کشاورزان ، روستاییان و عشایر استان و کارگران 
شهرستان و جمعی از مدیران عضو ستاد راهبردی 
خوسف حضور داشتند، قلی زاده مطرح کرد: بیمه 
کشاورزان، روستاییان و عشایر  از مواردی است 
که می تواند با فعالیت های خود در روستاها 
ویژه   کارگزار  اکبری،  نماید.  زدایی  محرومیت 

این شهرستان نیز گزارشی از اقدامات بیمه ای 
در سال 96 و فعالیت های کارگزاری در سال 97 
ارائه نمود و در ادامه نظرات و پیشنهادات مدیران 
شهرستان عضو ستاد راهبردی مطرح شد.مدیر 
صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان ، روستاییان 
و عشایر استان با بیان مطالبی درباره فعالیت 
کارگران و فعالیت های بیمه ای افزود: خوسف 
از نظر جذب رتبه چهارم استان را داراست که 
شهرستان  از  نفر   69 بار  اولین  برای  امسال 
خوسف از مزایای بازنشستگی برخوردار شدند. 
فرجی افزود: 3113 نفر در این شهرستان تحت 

عشایر  و  روستاییان  کشاورزان،  بیمه   پوشش 
می باشند. وی با بیان اینکه  اکنون 3 کارگزاری 
در خوسف وجود دارد، گفت:  یک کارگزاری در 
مرکز شهرستان به عنوان کارگزاری ویژه و دو 

کارگزاری دیگر در توابع خوسف مستقر هستند.
در پایان، معاون فرماندار خوسف ضمن تشکر از 
فعالیت های بیمه در شهرستان گفت: با تعامل 
مدیران عضو ستاد راهبردی این رتبه چهارم در 
جذب باید به رتبه های بهتر ارتقا پیدا کند.وی 
همچنین پیشنهادات و نقطه نظراتی در رابطه با 

توسعه بیمه روستاییان و عشایر ارائه کرد.

کاری-به همت دانشگاه علمی- کاربردی جهاد 
دانشگاهی نمایشگاه اشتغال و  توسعه کارآفرینی 
برای حمایت از فارغ التحصیالن کارآفرین دانشگاه 
افتتاح شد.مشیرالحق عابدی، معاون امور اقتصادی 
استانداری روز گذشته در حاشیه این مراسم گفت:  
اقدامی که  مبتنی بر پژوهش میدانی و  قطعا 
عملی باشد، موفق خواهد بود. وی  ابراز امیدواری 
کرد: با بهره گیری از دانشگاه علمی - کاربردی، 
بقیه دستگاه های اجرایی در این زمینه فعال شوند. 

عابدی ادامه داد: الزم است از ظرفیت های داخلی 
برای توسعه کارآفرینی استفاده کنیم. معاون استاندار 
قابلیت های استان در حوزه کشاورزی و خدمات از 
جمله گردشگری را مثال زدنی توصیف کرد و گفت: 
دانشگاه ها مختص تربیت دانشجو برای صنعت 
نیستند بلکه باید از ظرفیت های بخش کشاورزی 
و خدمات نیز استفاده کرد. لشگری رئیس هیئت 
مدیره نمایشگاه بین المللی بیرجند هم هدف از 
برپایی دومین نمایشگاه اشتغال و توسعه کارآفرینی 

را عرضه  محصوالت، ابتکارات و اختراعات فارغ 
التحصیالن این دانشگاه در 56 غرفه برای معرفی 
و فروش عنوان کرد.در این نمایشگاه کارآفرینان، 
دستاوردهای خود را در معرض دید قرار می دهند. 
رئیس دانشگاه جامع علمی- کاربردی هم گفت: 56 
غرفه اشتغال و کارآفرینی دایر است که 14 غرفه در 
اختیار مراکز علمی -کاربردی قرار دارد. این نمایشگاه 
تا 26 مهر از ساعت 16 تا 21 برای بازدید عالقه 

مندان  دایر است.

حسینی- رئیس سازمان وظیفه عمومی نیروی 
انتظامی کشور با بیان این که خیلی از جوانان با 
حقایق جنگ آشنا نیستند، خاطرنشان کرد: برای 
کردستان و سیستان و بلوچستان خیلی خون ها 
داده شد و همین ها ما را بیمه کرده است. با برکت 
خون شهداست که می گوییم آمریکا هیچ غلطی 
نمی تواند بکند. صبح دیروز اجالسیه شهدای 
نیروهای مسلح خراسان جنوبی با حضور مسئوالن 
کشوری و استانی برگزار شد. رئیس سازمان وظیفه 
عمومی نیروی انتظامی کشور در این مراسم با 
بیان این که امام خمینی )ره( درس جوانمردی 
و بزرگی را به ما یاد داد تا قدر خودمان را بدانیم 
و زیربار منت دشمن نرویم، ادامه داد: با حضور 
و استقبال باالی مردم خوب و دوست داشتنی 
خراسان جنوبی به ویژه خانواده شهدا، جانبازان 
و ایثارگران و نماینده ولی فقیه در استان، با این 
فضای معنوی ، احساس می شود مجلس خالی 
از روح شهدا نیست.سردار سرتیپ پاسدار نوروزی 
 با اشاره به این که فرماندهان و مدیران مسئول ،
 اعضای شورای تامین و سردار شجاع با حضور 
خود در این اجالسیه به خانواده شهدا، ایثارگران و 
جانبازان نشان می دهند که تنهایشان نمی گذاریم 
و اگر این جا هستیم، به برکت وجود شهداست. 
وی 8 سال دفاع مقدس را شامل دفاع داخلی، دفاع 
از مرز شرق، جنگ و مبارزه با گروهک ها عنوان 
کرد و افزود: در عین حالی که در خط مقدم جبهه 

صدام و صدامیان را عقب می راندیم با منافقان هم 
باید در کشور مبارزه می شد و در شرق کشور نیز 
به دلیل تحت تصرف بودن افغانستان مرزبانان از 

مرز ها حفاظت می کردند.

خط مقدم جبهه کنونی ، یمن است
رئیس سازمان وظیفه عمومی نیروی انتظامی 

کشور در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به این 
که خط مقدم جبهه در آن زمان، سرپل ذهاب بود 
 ولی االن به یمن رسیده ، اظهار کرد: در منطقه ای
که کامال نزدیک به اسرائیل است،  جایی که 

سرانش یک شب خواب ندارند.
سرتیپ نوروزی به انعام خدا برای شهید اشاره 
کرد و آنها را برشمرد: با ریختن قطره ای خون، 
شهید مورد مغفرت قرار می گیرد و همه گناهانش 

بخشیده می شود، قبل رفتن به بهشت، به وی 
بشارت می دهند، شهید عذاب قبر ندارد، در روز 
قیامت آرامش دارد، بر سر شهید تاج عزت تکریم 
و افتخار می گذارند و شهید 7۰ نفر از بستگانش 
را شفاعت می کند.رئیس سازمان وظیفه عمومی 
نیروی انتظامی کشور با تاکید بر این که قدر انقالب، 
امام، رهبری ، خود و نیروهای مسلح را بدانید ، 

تصریح کرد: شهادت فرزندان تان را به شما تبریک 
می گویم و از خداوند خواهان عزت، توانمندی و  
قدرت نیروهای مسلح و مردم ایران به برکت 
23۰ هزاز شهید و چند هزار جانباز کشور هستم.

وظیفه ما انتقال آرمان های شهدا به 
نسل جوان است

سردار شجاع با بیان این که خدا را شاکریم توفیق 

میزبانی اجالسیه شهدای نیروهای مسلح استان 
را به ما داده است، اضافه کرد: هدف از برگزاری 
اجالسیه های مرتبط با شهدا زنده نگه داشتن یاد 

این عزیزان است. 
وی با اشاره به این که ترویج فرهنگ ایثار و 
شهادت، تجلیل از خانواده شهدا و تجدید عهد 
و پیمان با آنان از دیگر اهداف مدنظر است، 

پیروزی  از  از 4۰ سال  کرد: پس  خاطرنشان 
آرمان  تا  ماست  وظیفه  این  اسالمی  انقالب 
ادامه  باید  که  جوان  نسل  به  را  شهدا  های 
دهنده این راه باشند، منتقل کرده و آنها را با 

راه و مسیر شهدا آشنا کنیم.
به گفته وی شهدا نیازی به اجالسیه ندارند اما  
برای یادآوری به خودمان الزم است که برای 

شهدا  بزرگداشت برگزار کنیم.

عظمت ایران، انقالب و ملت
 در گرو اتحاد مردم است

مدیر کل بانوان مجمع بین المللی تقریب مذاهب 
نیز در این مراسم با بیان این که 4۰ سال از 
انقالب اسالمی و عظمت آن می گذرد و هر 
لحظه از این سال ها زمینه ساز تکامل و عظمت 
بوده است، اضافه کرد: اگر بیداری سلحشوران 
جان بر کف ایران و این خطه نبود، مردم در 

آسایش و آرامش نبودند. 
وی خاطرنشان کرد: با دو هزار شهید خراسان 
جنوبی پیمان می بندیم تا در مسیر آنان طی 
طریق کرده و پرچم انقالب را به دست ولی امر 

مسلمین جهان امام زمان )عج( برسانیم. 
جمله   از  مانعی  هیچ  امروز  افزود:  شریعتی 
مشکالت اقتصادی نمی تواند مردم ایران را از 

مسیر دور کرده و از پا درآورد.
تقریب  المللی  بین  مجمع  بانوان  کل  مدیر 
مذاهب ،عظمت ایران، انقالب و ملت را در گرو 
اتحاد مردم دانست و افزود: خواب آسوده مردم 
به دلیل بیداری شما سلحشوران و نیروهای 
از  مراسم  این  در  است  است.گفتنی  مسلح 
اولین شهید مدافع  برای  پرواز”  مستند “پای 
حرم خراسان جنوبی، شهید مرتضی بصیری پور 
و  صدا  همت  به  مستند  این  شد.  رونمایی 
سیمای  استان تولید و در روزهای آتی از شبکه 

خاوران پخش می شود.

خون شهدا ، نظام را بیمه کرد

افتتاح نمایشگاه اشتغال و توسعه کارآفرینی  در بیرجند 

محرومیت زدایی از روستا با بیمه کشاورزان، روستاییان و عشایر

پنج موکب از فردوس به زائران اربعین حسینی خدمات رسانی خواهند کرد

صد در صد مدارس حاشیه راه ها  ایمن سازی شد
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امام علی علیه  السالم فرمودند :
دیِق ماَت وحیدا َمن لم یَْحتَِمْل َزلََل الصَّ

کسی که لغزشهای دوست را تحّمل نكند ] به تدریج از آنها می  بُرد و[ تنها می  میرد.
)غرر الحكم ، ح ۹0۷۹(

کاهش 10 درصدی هزینه های درمان بیمه سالمت نسبت به سال گذشته 
در نشست خبری مدیرکل بیمه سالمت استان بیان شد:

جواد رضایی - روز گذشته در نشست خبری به مناسبت هفته  
بیمه سالمت، مدیرکل بیمه سالمت استان بیان کرد: با تصویب 
قانون بیمه های همگانی در سال 73، سازمان بیمه خدمات درمانی 
با هدف رفع نیاز خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت های پزشکی 
در حوادث و سوانح به صورت همگانی برای کارمندان دولت و بیمه 
شدگان اختیاری تشکیل شد. اربابی ادامه داد: براساس ماده 38 
قانون برنامه پنجم توسعه و تجمیع بخش های بیمه درمانی صندوق 
های بیمه ای در سازمان بیمه خدمات درمانی، سازمان بیمه سالمت 
ایران بر اساس ابالغ اساسنامه در 22 مرداد 91 تشکیل شد و از اول 
مهر 91 فعالیت رسمی خود را آغاز کرد. وی پوشش بیمه سالمت 
همگانی، پزشک خانواده و نظام ارجاع و بیمه ایرانیان را از طرح های 

سودمندی دانست که توسط بیمه سالمت اجرایی شده است.
 بیش از 40 میلیون نفر در کشور زیر پوشش بیمه سالمت 

هستند
مدیرکل بیمه سالمت استان اظهار کرد: سازمان بیمه سالمت در 
ابتدای فعالیت با جمعیت 6 میلیون نفر شروع به کار کرده که اکنون 
این تعداد به بیش از 40 میلیون نفر در کشور رسیده و خوشبختانه  
امسال با درایت مدیرعامل بیمه سالمت کشور هفته ای به نام بیمه 
سالمت از 27 مهر تا 3 آبان، مصادف با بیست و چهارمین سالروز 
تصویب قانون بیمه همگانی در نظر گرفته شده است. اربابی از اجرای 
14 عنوان برنامه از جمله برگزاری نشست خبری با اصحاب رسانه، 
حضور در گلزار شهدا در اولین روز هفته، دیدار با نماینده ولی فقیه 
در استان و ارائه گزارش و تبیین اهداف سازمان، دیدار با استاندار و 
ارائه گزارش، تهیه و درج پیام به مناسبت این هفته در رسانه  ملی، 
برگزاری مراسم باشکوه در راستای گرامیداشت این هفته، تجلیل از 
دفاتر پیشخوان، تجلیل از بیمه شدگان نمونه، هماهنگی با آموزش 
و پرورش برای حضور در مدارس و ارائه اطالعات به دانش آموزان 
برای  مسابقات  برگزاری  بیمه سالمت،  با  تر  بیش  آشنایی   برای 

دانش آموزان و اهدای جوایز، بازدید از بیمارستان ها برای پیگیری 
مسائل بیمه ای و حضور در نماز جمعه و انجام ویزیت رایگان در 
هفته بیمه سالمت خبر داد. مدیرکل بیمه سالمت استان هدف از 
اجرای این برنامه ها را آشنایی هر چه بیشتر مردم با موضوعاتی مانند 
صیانت از منابع مالی و آشنایی با فرهنگ عمومی سالمت عنوان کرد 
و افزود: روز اول هفته بیمه سالمت، 27 مهر به نام بیمه سالمت، 
توانمندسازی و ترویج فرهنگ عمومی، 28 مهر روز بیمه سالمت، 
سازمان های الکترونیک و هوشمند سازی، 29 مهر روز بیمه سالمت، 
سطح بندی و نظام ارجاع، 30 مهر روز بیمه سالمت، پوشش بیمه  
همگانی و حفاظت مالی از بیمه شدگان، 1 آبان روز بیمه سالمت، 
سالمت،  بیمه  روز  آبان   2 مداری،  مشتری  و  شهروندی  حقوق 
تجمیع منابع و خرید راهبردی و روز سوم به نام بیمه سالمت، 
است. شده  نامگذاری  کاری  شرکای  و  اجتماعی  های  مشارکت 

470 هزار نفر از جمعیت استان عضو بیمه سالمت هستند
اربابی گفت: در سالگرد تاسیس سازمان بیمه سالمت و برای اولین 
بار هفته ای برای گرامیداشت داشته ایم که امیدواریم بتوانیم در 
خدمت به مردم بهترین و با کیفیت ترین خدمات را ارائه دهیم. 
وی ماموریت بیمه سالمت را کاهش مخاطرات مالی با گسترش 
و توسعه بیمه همگانی پایه سالمت و امکان بهره مندی عادالنه از 
خدمات مطلوب و اثربخش و زمینه حفظ و ارتقای سالمت برای 
جامعه  تحت پوشش عنوان کرد و ادامه داد:470 هزار نفر از جمعیت 
استان عضو بیمه سالمت هستند که نسبت به گذشته به علت رفع 
افراد 2  از این جمعیت کاسته شده و  همپوشانی های بیمه ای 
دفترچه ای شناسایی و از این آمار حذف شده اند. اربابی با اشاره 
به اینکه 63 درصد از جمعیت استان پوشش بیمه سالمت دارند، 
ادامه داد: با اقدامات صورت گرفته، نسبت به گذشته آمار افرادی که 
دفترچه بیمه سالمت دارند، در استان واقعی تر به نظر می رسد و با 
توجه به مشارکت بیمه ها برای رفع همپوشانی ها، موارد معدودی از 

بیمه شدگان هستند که نمی توان همپوشانی بیمه ایشان را حذف 
کرد.

صندوق ایرانیان نسبت به سال گذشته 2 هزار و 500 نفر رشد 
داشته است

مدیرکل بیمه سالمت استان ادامه داد: کاهش خدمات مراکز دولتی 
باعث ریزش و مهاجرت بیمه شدگان از بیمه سالمت نشده و برای 
بهره مندی بیشتر بیمه شدگان در مواردی که متخصص در بخش 
دولتی وجود نداشته مجوزهایی صادر شده و هماهنگی هایی با این 
مراکز صورت گرفته که بیمه شدگان بتوانند از این خدمات نیز با 
تعرفه دولتی استفاده کنند. وی ادامه داد: عمده بیمه شدگان بیمه 
سالمت، خواستار استفاده از خدمات گران قیمت نیستند و تعدادی از 
بیمه شدگان که توانایی پرداخت هزینه های درمان بخش خصوصی 
را دارند، می توانند با پرداخت هزینه )264 هزار تومان ساالنه( عضو 
صندوق ایرانیان شده و از خدمات بخش خصوصی بهره مند شوند، 
این صندوق نسبت به سال گذشته 2هزار و 500 نفر رشد داشته 
 است. اربابی در مورد پرداختی ها به سازمان های طرف قرارداد

بیمه سالمت بیان کرد: در مورد پرداختی ها وضع خوبی داریم 
که در این راستا مطالبات دانشگاه علوم پزشکی و موسسات تابعه 
آن تا مرداد 97 و همچنین مطالبات پزشکان و داروخانه ها نیز تا 
پایان تیر 97 پرداخت شده که در تحقق این موضوع دکتر موهبتی، 
مدیرعامل سازمان بیمه سالمت ایران تالش های زیادی انجام داده 
است. وی اظهار کرد: با توجه به افزایش هزینه ها نسبت به سال 96، 
هزینه های درمانی بیمه سالمت 10 درصد کاهش داشته که این 
مهم با توجه به تحلیل های درمانی، تعامل با پزشکان، حذف هزینه 
ها و تجویزهای غیرضروری صورت گرفته و باعث کاهش مراجعات 
اهمیت  بیمه  دفترچه  اربابی گفت:  است.  درمانی شده  مراکز  به 
بسیاری دارد که متاسفانه بعضی از بیمه شدگان به افراد دیگر می 
دهند و از این طریق پرونده سالمت خود را دچار مشکل می کنند.

عکس: هنری

    آگهــی مزایــده  )نوبت دوم(  تاریخ انتشار: 1397/07/25
در اجرای تصویب نامه شماره 116689 ت 045059 - 1390/0806 موضوع ماده 2 هیئت محترم وزیران در خصوص فروش سوخت به ساکنین روستاهای مرزی استان 
در شعاع 20 کیلومتری استان خراسان جنوبی و مصوبه مورخ 1397/06/26 کارگروه استانی در نظر دارد جهت  بهره مندی مشمولین این طرح سهمیه سوخت آبان ماه 
مجموعا یک میلیون و پانصد هزار لیتر را به ازاء نرخ پایه هر لیتر 22000 ریال از طریق مزایده در سطح کشور به فروش رساند . متقاضیان بایستی ظرف مدت پانزده روز از 
تاریخ انتشار آگهی پیشنهادات خود را با شرایط ذیل تا پایان وقت اداری مورخ 1397/08/05 به دبیرخانه حراست سازمان همیاری شهرداریهای خراسان جنوبی تحویل و 

رسید دریافت نمایند و زمان بازگشایی پاکات ، راس ساعت 10 صبح مورخ 1397/08/06 خواهد بود. 
شرایط شرکت کنندگان در مزایده :

1- تابعیت جمهوری اسالمی ایران باشد. 2- اشخاص حقوقی دارای نمایندگی از ساکنین روستاهای شعاع 20 کیلومتری مرز خراسان جنوبی  3- تصویر برابربا اصل اساسنامه 
با آگهی آخرین تغییرات و روزنامه رسمی ، تصویر ترازنامه مالی و گزارش حسابرسی سال 1396 و مدارک هویتی دارندگان حق امضا و تصویرکارت پیله وری و یا بازرگانی 
معتبر الزامی است. 4- توان اجرایی متناسب در خصوص اجرای فرآیند تخلیه و حمل فرآورده 5- سوابق اجرایی در خصوص صادرات و دارای کارت الکترونیکی مبادالت 
مرزنشینی یا پیله وری و یا کارت بازرگانی معتبر باشد. 6- توان مالی متناسب با خرید سهمیه و دارای گردش مالی به مبلغ 30.000.000.000 ریال به طور متوسط ماهیانه 

در 6 ماهه منتهی به تاریخ انتشار آگهی و گزارش حسابرسی باشد. 7- عدم هرگونه بدهکاری مالی به دستگاه های اجرایی از جمله بدهکاری مالیاتی
8- در شرایط مساوی تعاونی مرز نشینان استان در اولویت خواهد بود.

شرایط شرکت در مزایده :
1- متقاضیان باید مبلغ 1.650.000.000 ریال به عنوان سپرده شرکت در مزایده را به حساب شماره 0105802286007 به نام سازمان همیاری شهرداریهای خراسان 
جنوبی نزد بانک ملی شعبه طالقانی بیرجند واریز و فیش آن را ضمیمه مدارک خود نمایند. 2- فرآورده های تحویلی به برنده مزایده از محل انبارهای نفت شرکت ملی پخش 

فرآورده های نفتی خواهد بود. 3- کلیه هزینه های حمل و نقل گمرکی و حقوق دولتی و غیره پس از خروج محموله از انبار به عهده برنده مزایده خواهد بود.
4- قیمت های فراورده تحویلی به برنده مزایده بر مبنای قیمت مصوب کار گروه مرکزی تبصره 2 در طول مدت قرارداد خواهد بود.

5- تحویل فرآورده به برنده مزایده بر اساس مفاد قرارداد فی ما بین کارگزار و شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی خواهد بود.
6- برنده مزایده در صورتی که ظرف مدت یک هفته اقدام به عقد قرارداد ننماید سپرده وی به نفع سازمان همیاری شهرداریهای خراسان جنوبی ضبط و پیشنهاد دوم به 

عنوان برنده اعالم خواهد شد. 7- سپرده نفر دوم پس از عقد قرارداد عودت خواهد گردید. 8- در شرایط مساوی اولویت با تعاونی مرزنشینان میباشد.
9- سپرده سایر شرکت کنندگان پس از بازگشایی پاکت و اعالم برنده عودت خواهد شد.

تبصره:
الف: تعیین صالحیت و پذیرش کارگزاران و برندگان مزایده به عهده کارگروه استانی خواهد بود.

ب: شرکت ملی فرآورده های نفتی ایران بر اساس موازنه تولید و مصرف نفت گاز در کشور در هر مرحله از قرارداد خود در صورت لزوم با توجه به نیاز داخلی کشور نسبت 
به قطع فروش اقدام نماید.

10- توضیح اینکه به نرخ پیشنهادی 16 درصد عوارض و ارزش افزوده و  15 درصد سود مرزنشینان اضافه خواهد شد و تعهد پرداخت 15 درصد سود مرزنشینان بر عهده 
برنده مزایده به عنوان نماینده خواهد بود.

سازمان همیاری شهرداریهای خراسان جنوبی

زمان: پنجشنبه 97/7/26 ساعت 8:30
مکان : سالن همایش های دانشکده مهندسی 

دانشگاه بیرجند

اولین همایش ملی مدل سازی و 
فناوری های جدید در مدیریت آب

نشست بین اصحاب رسانه و مسئولین برگزاری همایش


