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دیروز عزا بود یا عید !

 دیروز به روایت تقویم 17 ربیع االول 
بود روز میالد با سعادت رسول مکرم 
اسالم )ص( و امام صادق )ع( بنیانگذار 
معابر  در  اما  جعفری.  شیعه  مذهب 
استان  مرکز  بیرجند  های  خیابان  و 
وسعتی  به  شهری  جنوبی  خراسان 
بیش از 42 هکتار و جمعیتی   قریب 
عدل  کوچه  در  نفرفقط  به 250000 
در  و  بود  به همت مردم چراغانی   5
معدود جاهایی مراسمی مختصر بر پا.
 به عبارت دیگر از سر وضع شهر بیشتر 
عزا می بارید ! تا شادی.  آن هم درعید 
مولود بزرگترین و محبوبترین مخلوق 
عالم هستی ... ) ادامه در صفحه 2( 

سرمقاله
*  محمدرضا قاسمی

روزنامه صبح استان  *  سال بیستم   *  شماره: 4221

5برگزاري مراسم بزرگداشت مدیرعامل   فقید سازمان تأمین اجتماعی315 جهادگر برتر استانی در همایش شکوه هجرت تجلیل شدند 3اردوی تیم ملی، نتیجه تالش 15 ساله بانوی کاراته کار

 

الزم است اروپا در مقابل 
خواسته هاي آمريکا  بايستد

صفحه 6

صفحه 6

حاضريم از منافع مردم عربستان 
در برابر تروريسم دفاع کنيم

صفحه 6

می شود »طوفان«
 ديگری برپا کرد

ملت ايران يک
 شجره طيبه است

صفحه 6

نوبخت و 
وعده های کهنه و نو

4 شهریور سال 93 بود که نوبخت معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی 
رئیس جمهور در سفر نیمروزه به استان قول تامین اعتبار پروژه های نیمه 
تمام را داد. تسریع در اجرای پروژه راه آهن، انتقال آب، دو بانده کردن 
راه های مواصالتی و تخصیص اعتبارات برای تقویت زیرساخت های 
خراسان جنوبی از مهمترین اهداف پیش بینی شده این سفر معاون رئیس 

جمهور عنوان شده بود. نوبخت در این سفر ... )مشروح در صفحه 5 (

شهرداری  ماند  و“ فرزان”

گی
 گر

بی
جت

س: م
عک

سفر درمانی وزیر بهداشت  به رقه بشرویه /  صفحه 5برگزاری مسابقات کشتی جام پیشکسوتان در بیرجند /  صفحه 5

جمع آوری تاسیسات مخروبه به شرط پرداخت پول

شهرداری اکنون وضع مناسبی برای پرداخت هزينه جابه جايی انشعابات ندارد / صفحه 5

يك شركت تولیدي واقع در شهرك صنعتي  به 

دو نفـر حسابـدار خانـم/ آقا 
نیازمند مي باشد. شرايط داشتن حداقل 5 سال 

سابقه كار حسابداري، داشتن حداقل مدرك 
فوق ديپلم حسابداري، توانايي كار با نرم افزارهاي 

حسابداري، تسلط كامل به نرم افزار  اكسل 
 رزومه خود را به صندوق پستي 

بیرجند9718615363  پست كنید.

 جناب آقای دکتر سید مرتضی نوربخش وخاندان محترم 
با نهایت تاسف ضایعه درگذشت فرزند عزیزتان 

زنده یاد دکتر سید تقی نوربخش
و برادرعزیزتان شادروان سید مصطفی نوربخش

 را حضور جناب عالی و خانواده محترم تسلیت عرض نموده و خود را 
در غم شما شریک می دانیم. خداوند به شما صبر عطا فرماید

هتل بزرگ کوهستان برادران ذوالفقاری

جناب آقای دکتر سید مرتضی نوربخش
 و خاندان محترم وابسته 

با نهایت تأسف و تأثر ضایعه غمناک درگذشت 

برادر گرامی تان شادروان سید مصطفی نوربخش
را خدمت جناب عالی و خانواده محترم تان تسلیت عرض نموده 

از خداوند تبارک و تعالی برای آن مرحوم غفران و رحمت الهی و برای شما سرور ارجمند
 و سایر بازماندگان صبر و بردباری مسئلت می نماییم.

مجمع خیرین سالمت خراسان جنوبی - بیمارستان ایران مهر

شهرداری بیرجند در نظر دارد: بهره برداری از باغ پرندگان واقع در 
پارک جنگلی بیرجند متعلق به خود را از طریق برگزاری مزایده عمومی به صورت 
اجاره به بخش خصوصی واگذار نماید. لذا از متقاضیانی که ضمن داشتن رزومه کاری 
مرتبط، توانایی انجام کار را دارا می باشند دعوت به عمل می آید جهت دریافت اسناد 
و شرایط مزایده به آدرس اینترنتی www.ets-birjand.ir مراجعه و یا با شماره 

۳- ۳۲۲۲۲۲۰۰ -۰۵6 تماس حاصل فرمایند. 
محمدعلی جاوید - شهردار بیرجند

آگهی مزایده عمومی - نوبت اول

به مناسبت اولین سالگرد درگذشت مرحوم مغفور

 شـادروان رمضـان رهگـذری
 جلسه یادبودی امروز دوشنبه ۹۷/۹/5 از ساعت ۲ الی ۳ بعدازظهر 
 در محل هيئت محترم ابوالفضلی )مصلی( برگزار می گردد 

تشریف فرمایی سروران گرامی مزید امتنان می باشد.
خانواده های: رهگذری، بهلولی و سایر بستگان

جناب آقای دکتر مشیر الحق عابدی
سرپرست محترم استانداری خراسان جنوبی

با نهایت مسرت، انتصاب شایسته جناب عالی را که نشانگر تعهد 
و خدمات ارزنده شماست، تبریک عرض نموده برایتان در سمت 

فوق توفیق بیش از پیش از خداوند منان خواستاریم. 

محمد حسین قهوه چی و خانواده

جناب آقای دکتر مشیر الحق عابدی
سرپرست محترم استانداری خراسان جنوبی 
با کمال مسرت، انتصاب شایسته جناب عالی را که بیانگر تعهد،  

کارآمدی، لیاقت و شایستگی های برجسته تان در صحنه های خدمت صادقانه به نظام و میهن 
اسالمی ایران می باشد تبریک عرض نموده ، ضمن تشکر و قدردانی از زحمات 

صادقانه و ارزشمند جناب آقای دکتر محمد مهدی مروج الشريعه 
توفیق خدمتگزاری به مردم استان را از خداوند منان برایتان مسئلت می نماییم.

مدیریت شعب بانک تجارت استان خراسان جنوبی

تقدير و تشکر

مسئوالن محترم باشگاه شاداب
 سرکار خانم میزانی،استاد محترم سرکار خانم وزیری و سرکار خانم فیزیکی

ضمن تبریک والدت باسعادت حضرت رسول اکرم )ص( و امام جعفرصادق )ع(
 از اینکه سالمتی و نشاط را به بیماران ما هدیه کردید، بسیار ممنون و متشکریم. 

انجمن حمایت از بیماران سرطان پستان خراسان جنوبی
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سکه ها و دالرهای خانگی در مسیر بازار  

سلطانی زاده، عضو کانون صرافان ایرانیان از بازگشت ارزهای خانگی به بازار خبر داد و گفت: بازار وضعیت آرامی دارد و آرامش و 
ثبات نسبی در بازار ایجاد شده، تعداد زیادی در بازار فروشنده هستند و نگرانی از کاهش قیمت ارز دارند. این خود به بازگشت ارزهای 
خانگی به چرخه سالم اقتصادی و بازار کمک می کند که به طور حتم در کاهش قیمت ارز تاثیر گذار است.

مردم منتظر ارزان شدن 
آهن نباشند

محمد آزاد، رئیس اتحادیه فروشندگان آهن با اشاره 
به اینکه شرایط امروز خرید و فروش بازار آهن بسیار 
خاص شده، اظهار کرد: مردم انتظار دارند با کاهش 
قیمت دالر قیمت کاالها از جمله آهن نیز کاهش پیدا 
کند اما متأسفانه اوضاع به گونه ای است که کاهش 
قیمتی اتفاق نخواهد افتاد. وی با بیان اینکه ضرر 
اصلی نوسانات قیمت ارز متوجه مردم شده است، 
افزود: متأسفانه در دو ماه آینده تولید کنندگان آهن 
همین  که  شد  خواهند  روبرو  صادرات  کاهش  با 
موضوع تأثیرات منفی بر عملکرد آنها خواهد داشت.

محدودیت تراکنش های بانکی 
با شماره ملی

یکی از تصمیمات مهم بانک مرکزی محدودیت 
به  است.  پول  انتقال  یا  بانکی  تراکنش های  برای 
زودی انتقال پول با محدودیت شماره ملی روبه رو 
متعدد  حساب های  داشتن  ترتیب  این  به  می شود 
امکانی برای افزایش سقف انتقال پول برای افراد 
را  پول  انتقال  عملیات  اقدام  این  نمی کند.  ایجاد 
دشوارتر از قبل خواهد کرد. پیش از این نیز اجرای 
قوانین در خصوص تسویه  حساب تراکنش ها خود 
عامل مهمی در کاهش حجم معامالت صوری در 

بازار شد.

موافقت وزارت نفت با 
دو نرخی شدن بنزین

محمد حسینی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه از 
موافقت وزارت نفت با طرح مجلس برای دو نرخی 
شدن بنزین خبر داد و گفت: افزایش نرخ ارز و به 
تبع آن افزایش نرخ بنزین و فرآورده های نفتی از 
لزوم  در کشور،  انرژی  نرخ  بودن  ارزان  یک سو، 
کاهش و بهینه شدن مصرف سوخت در کشور و 
جلوگیری از افزایش قاچاق موجب شده است که 
اقتصاددانان بر لزوم افزایش نرخ بنزین تاکید کنند.

افزایش وام مسکن جدی شد

نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه 
سقف  افزایش  درباره  را  مطالعاتی  مرکزی  بانک 
تسهیالت مسکن آغاز کرده،گفت: طبق گزارش های 
ارائه شده، بانک مسکن متولی افزایش وام و ارائه به 
مشموالن خواهد بود. موسوی بیوکی گفت: در شرایط 
کنونی بانک مرکزی در حال انجام مطالعات مقدماتی 
برای تعیین میزان و چگونگی افزایش وام مسکن است.

سرمقاله

دیروز عزا بود یا عید!  

* محمدرضا قاسمی

به  نزدیک  جمعیتی  و   ... اول(  صفحه  از  مقاله  سر  )ادامه 

250000 نفر فقط در کوچه عدل 5 به همت مردم 
چراغانی بود و در معدود جاهایی مراسمی مختصر بر 
پا. به عبارت دیگر از سر وضع شهر بیشتر عزا می 
بارید! تا شادی. آن هم در عید مولود بزرگترین و 
محبوبترین مخلوق عالم هستی. در همین حال در 
سایر نقاط کشور و جهان اسالم اوضاع متفاوت بود. 
آذین بندی و چراغانی خیابان ها و حرم اهل بیت )ع( 
و توزیع شربت و شیرینی  در خیابان ها عادی ترین 
کارهایی است که در این روز درکشورما رایج است، 
البته گویا به جز شهر ما!  این نکته را با کمال تاسف 
باید  موضوعی خجالت آور در عملکرد هم نهادهای 
دولتی و هم سازمانهای مردمی و حتی هیات مذهبی 
این شهر به حساب آورد و بر وجود چنین وضعی باید 
به شدت تاسف خورد. در حالی که در تمام کشورهای 
اسالمی به جز عربستان و قطر این روز تعطیل رسمی 
است و مراسم بسیار شکوهمندی در مساجد و معابر 
شهرها برگزار می شود و در سایر نقاط کشور ما نیز، 
به دلیل تولد پیامبر و رییس مذهب جعفری، اهتمام 
ویژه ای به بزرگداشت شادمانه این زادروز می شود. 
با کمال افسوس باید گفت که در شب و روز این عید 
خجسته و برخی دیگر از اعیاد مذهبی ما خبری از 
تعظیم این شعائر مذهبی در این شهر به چشم نمی 
خورد. راستی آیا ادارات، سازمان ها، هیآت و ... که از 
هزار راه پول و اعتبار می گیرند و در هزار جا خرج 
می کنند امکان و سر فصلی برای برپایی جشن های 
شادمانه و تزیین و چراغانی شهر ندارند. آیا اگر برای 
همین کار دستوری رسمی و از مقامات باال! و محملی 
برای خود نمایی و خود شیرینی وجود داشت باز هم از 
کنار موضوع عید مولود برگزیده عالم هستی و حبیب 
خدا   می گذشتند! جای تاسف بسیار است که از 
درون آن همه ساختمان های بلند وکیا و بیا و دور 
باش و کور باش ها این همه بی همتی نمودار شود. 
حاال مدت هاست این سوال همواره روح بسیاری از 
دردمندان و دلسوزان آیین و مردم این شهر را می 
خراشد که چرا در بسیاری از ایام شادی اهل بیت این 
شهر رنگ غم دارد!؟ آیا دستی در کار است یا نه، همه 
از القیدی و بی کفایتی و بی تدبیری یا راحت طلبی 
مدیران و برگزیدگان است. هرچه هست این همه در 
وهله اول قصور درباره شان و جایگاه پیامبر )ص( 
و بنیانگذار مذهب اهل بیت است. بعد از آن نشانه 
ای از کم کاری غیر قابل توجیه مدیران و مسووالن 
و نخبگان و برخورداران جامعه است و عالمتی از 
گسست فرهنگی و اجتماعی واحدی از جامعه شهری 
تحت نام بیرجند که از منظر جامعه شناسی هم باید 
به عنوان یک آسیب به آن نگریسته شود.از دیگر 
سو تعظیم شعائر مذهبی هم وظیفه و هم محملی 
برای تربیت دینی جامعه و هم عامل ایجاد وحدت 
و اتحاد نیز هست که متاسفانه در وضع فعلی شهر 
ما به کلی از چنین رهاوردهایی محروم است. حق 
این است که خطبا و وعاظ محترم و همه معتمدان و 
دلسوزان قدم به صحنه بگذارند و برای حل معضل 
کم اعتنایی به شعائر مذهبی از جمله  اعیاد میالد 
برگزیدگان دینی گامی اساسی بردارند تا بیش ازین 
در پیشگاه خدا و رسول بزرگوار او شرمنده نشویم.  

دالیل گرانی شیر از زبان 
یک نماینده مجلس

با  مجلس  کشاورزی  کمیسیون  عضو  ابراهیمی، 
اشاره افزایش بی رویه قیمت شیر پاستوریزه و انواع 
محصوالت لبنی، گفت: دولت سیاست   های جامعی در 
قبال کنترل قیمت ها، به خصوص در حوزه کاالهای 
اساسی ندارد که همین امر سبب شده نارضایتی ها را 
ایجاد کند. دولت باید نظارت بیشتری بر بازار محصوالت 
لبنی داشته باشد و وضعیت قیمت گذاری در انواع شیر 
پاستوریزه طی ماه های اخیر موجب شده تا برخی 
خانوارها این کاال را از سبد مصرفی شان حذف کنند.

حسن روحانی، رئیس جمهور قانون اصالح قانون صدور چک را به وزارت امور اقتصادی و دارایی 
و بانک مرکزی ابالغ کرد. در قسمتی از متن قانون اصالح صدور چک آمده: هرگاه وجه چک به 
علتی از علل مندرج در ماده )2( پرداخت نگردد، بانک مکلف است بنا بر درخواست دارنده چک فوراً 
غیرقابل پرداخت بودن آن را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی ثبت نماید و با دریافت کد رهگیری 
و درج آن در گواهینامه ای که مشخصات چک و هویت و نشانی کامل صادرکننده در آن ذکر 
 شده باشد، علت یا علل عدم پرداخت را صریحاً قید و آن را امضا و مهر و به متقاضی تسلیم نماید. 
به گواهینامه فاقد کد رهگیری و فاقد مهر شخص حقوقی در مراجع قضایی و ثبتی ترتیب اثر داده 
نمی شود. در برگ مزبور باید مطابقت یا عدم مطابقت امضای صادرکننده با نمونه امضای موجود 
در بانک )در حدود عرف بانکداری( از طرف بانک گواهی شود. بانک مکلف است به منظور اطالع 
صادرکننده چک، فوراً نسخه دوم این برگ را به آخرین نشانی صاحب حساب که در بانک موجود 
است، ارسال دارد. در برگ مزبور باید نام و نام خانوادگی و نشانی کامل دارنده چک نیز قید گردد.

معاون رفاه اجتماعی وزارت رفاه با اشاره به اینکه توزیع بسته های حمایتی کارکنان دولت با حقوق 
ماهانه کمتر از ۳ میلیون هفته آینده آغاز می شود، گفت:کارگران، رانندگان و بازنشستگان تحت 
پوشش تأمین اجتماعی اقشار دیگری هستند که بسته حمایتی دریافت می کنند. میدری، درباره توزیع 
 بسته حمایتی دولت و نحوه توزیع آن گفت: دولت در آبان ماه سال جاری با تنظیم آیین نامه ای

دستگاه ها را موظف کرد در فاصله زمانی مختلف و به نوبت به گروه و قشرهای مردم بسته های 
حمایتی ارائه دهد. وی در ادامه با بیان اینکه دولت در اولین مرحله خود به ۳ میلیون و یکصد هزار 
خانواده بسته های حمایتی ارائه کرده، افزود: این گروه که شامل مددجویان حمایتی هستند و 20 
آبان نیز مبلغ مورد نظر به صورت غیر نقدی پرداخت شده، می توانند با مراجعه فروشگاه های 
مخصوص کاالهای خود را با قیمت مناسب خریداری کنند. میدری گفت: دولت از پنجشنبه اول 
آذر تحویل بسته حمایتی به بازنشستگان کشوری و لشکری و صندوق فوالد با دریافتی کمتر 
از ۳ میلیون تومان را آغاز کرده و این بسته به صورت نقدی به حساب شان واریز می شود.

توزیع بسته حمایتی دولت بین کارمندان از هفته آیندهشیوه برگشت چک تغییر کرد

دوستی هایی که فراتر از مذهب رقم می خورد
تجلی وحدت در دیار خاوران

در دیار خاوران و استان خراسان جنوبی دوستی های فراوانی 
فراتر از مذهب، شیعه یا سنی بودن رقم خورده است.

به گزارش مهر، وقتی سخن از مردمداری و مهمان نوازی 
می زنیم، بی شک خراسان جنوبی یکی از استان های 
سرآمد در این زمینه است، زمانی که حرف از قناعت و 
با مردمان کویرنشین  این خصلت ها  باز  بزنیم  صبوری 
این دیار از قدیم آشنا بوده و زینت بخش رفتارهای آنان 
است. اگر سخن از وحدت و همدلی و برادری نیز بزنیم، 
نمونه های فراوانی از یکدلی را می توان در خراسان جنوبی 
مشاهده کرد. در دیار خاوران گاه دو همکار در یک اتاق کنار 
هم، خدمت مردم می کنند در حالی که یکی شیعه است 
و دیگری اهل سنت، دو دوست سال های سال رفاقت 
دیرینه دارند اما یکی از این دو دوست شیعه و دیگری سنی 
است. حتی برخی از شهرستان های خراسان جنوبی چون 
درمیان را به دارالتقریب می شناسند چرا که سال هاست 
مردمان این دیار از مذاهب مختلف با یکدیگر پیوندهای 

فامیلی برقرار کرده و عقد ازدواج می بندند.
مهربانی و برادری آرمان رسول ا... )ص( بود

مولوی کاظمی از مدرسین حوزه علمیه اهل سنت درباره 
پیامبر مهربانی و وحدت شیعه و سنی اظهار کرد: همه ما 
سخن از  الگوگیری از پیامبر)ص( و یاران ایشان می زنیم 
در حالی که باید به این نکته توجه داشته باشیم که آرمان 
آنان مهربانی، امنیت، برادری و برابری بود. وی اظهار کرد: 
زمانی می توانیم شاهد عدالت و امنیت در جامعه باشیم که 
به معنای واقعی وحدت و برادری در جامعه تحقق یافته 
این  ایران اسالمی در راستای  باشد و خوشبختانه مردم 
اهداف بزرگ و ارزشمند حرکت می کنند. مدرس حوزه 
علمیه اهل سنت خراسان جنوبی بیان کرد: تجربه چهل 

ساله انقالب اسالمی نشان می دهد که هر کجا تمسک 
به وحدت و برادری داشتیم، موفق شده ایم که نمونه آن 
را در هشت سال دفاع مقدس از کشور مشاهده کردیم. 
مولوی کاظمی ادامه داد: موفقیت در برابر تهاجم اقتصادی 
و تحریم های دشمن نیز با تمسک عملی به شعار وحدت 

محقق می شود.
امام)ره( به جای شیعه یا سنی همواره از ملت 

ایران سخن گفت
حجت االسالم مصیب خزاعی امام جمعه درمیان نیز در این 
زمینه گفت: وحدت مذاهب به معنای یکی شدن اعتقادات 
و مذاهب نیست بلکه توجه خاص و ویژه بر نقاط مشترک  
چون قرآن، پیامبر و قبله واحد است. وی اظهار کرد: امام 
خمینی )ره( هیچگاه از شیعه و یا سنی سخن نگفتند، بلکه 
همواره از ملت ایران سخن به میان می آوردند. امام جمعه 
درمیان با اشاره به جلوه های وحدت در خراسان جنوبی و 
شهرستان درمیان بیان کرد: در این شهرستان بسیاری از 
خانواده ها با یکدیگر پیوند فامیلی برقرار کرده و جوانان 
آنان با یکدیگر ازدواج می کنند. خزاعی یادآور شد: همه این 
موضوعات نشان می دهد که دشمن هیچگاه در رسیدن به 
اهداف خود چون از  بین بردن یکدلی و برادری در جامعه 

ما موفق نمی شود.
امید دشمن در راستای تفرقه محقق نمی شود

حجت االسالم علیرضا حسینی مدرس دانشگاه و از فعاالن 
اظهار کرد: موضوع وحدت در  نیز  تقریب مذاهب  حوزه 
جامعه ایران نسبت به امیدهایی که دشمن در راستای تفرقه 
و نفاق بسته بود، در شرایط مطلوبی است اما در جهان 
اسالم مشکالتی وجود دارد. وی بیان کرد: موضوع مذهب 
با فکر و قلب انسان پیوند خورده است و از این جهت تغییر 

سبک زندگی در موضوعات عقیدتی چون وحدت به آسانی 
میسر نیست. کارشناس دینی و فعال حوزه تقریب مذاهب 
در خراسان جنوبی ادامه داد: در خراسان جنوبی مردم با 
یکدیگر مشکلی در زمینه وحدت و همدلی ندارند اما سوای 
مردم می توان انتظار نگاه گرم تر و صمیمانه تری در حوزه 
تقریب مذاهب داشت. حسینی که سال ها مسئولیت امامت 
جمعه شهرستان درمیان که به دارالتقریب مشهور است را 
عهده دار بوده، افزود: اگر در موضوعی چون عیدگاه مردم 
اهل سنت اسدیه که تا کنون نیز همکاری های خوبی در 
این زمینه صورت گرفته، گام نهایی برای واگذاری به مردم 
اهل سنت آن دیار صورت گیرد، بی شک محبت ها افزون 

تر می شود.
وحدت تنها یک تاکتیک سیاسی نیست

کارشناس دینی و فعال فرهنگی در خراسان جنوبی یادآور 
شد: برای ما وحدت یک تاکتیک سیاسی نیست بلکه فتوای 
بسیاری از علمای شیعه بر ضرورت همدلی و وحدت و 

پرهیز از توهین به باورهای اهل سنت  است.
نجات از توطئه دشمن با تحقق عملی وحدت 

میسر می شود
مولوی سید احمد عبدالهی امام جمعه اهل سنت درمیان نیز 
در این زمینه اظهار کرد: هدف از وحدت و همدلی رسیدن 
به آرمان امت واحده اسالمی است. وی با اشاره به اینکه 
نباید موضوع وحدت تنها به یک هدف منحصر شود، بیان 
کرد: اگر می خواهیم از شر توطئه های استکبار نجات پیدا 
کنیم موضوع وحدت همیشگی مد نظرمان باشد. امام جمعه 
اهل سنت درمیان در این زمینه که چه کسانی در تحقق و 
یکدلی تأثیر گذار هستند، یادآور شد: علما در تریبون های 
خود و برای مخاطبین وحدت را تبیین کنند چرا که این 
موضوع یک امر الهی است. سال هاست در خراسان جنوبی 
دوستی ها و محبت ها فراتر از مذهب رقم خورده و تجربه 
نشان می دهد که هر برنامه ای برای از بین بردن این 

اجتماع زیبا شکست می خورد.

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی ساالنه )نوبت اول(
انجمن صنفی کارگری رانندگان ناوگان باری بیرجند

مجمع عمومی عادی انجمن صنفی مذکور روز سه شنبه 97/09/20 ساعت 10 صبح 
 در محل سالن اعالن بار-پایانه باربری بیرجند- کمربندی زاهدان برگزار می گردد.

از کلیه اعضای محترم دعوت می شود در جلسه مذکور شرکت نمایند. ضمنا هر عضو 
می تواند وکالت یک نفر دیگر با ارائه وکالت نامه تنظیمی در دفتر انجمن به عهده 
داشته باشد. دستورجلسه: انتخاب بازرس اصلی و علی البدل         هیئت مدیره

     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

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی
اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان قاین

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 13976030۸0020002۵۸- 1397/0۸/1۵  هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی قاین تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای رضا گل کار مقدم  فرزند 
 حسین  به شماره شناسنامه ۵۵ صادره از قاین به شماره ملی 0۸۸901۵0۸2 در ششدانگ یکباب منزل به مساحت 267/9۵ مترمربع  
در تمامی یک و نیم دانگ مشاع از ششدانگ پالک 67۴- اصلی از محل مالکیت مشاعی خودش و قسمتی از قسمت مجهول پالک 
67۴- اصلی بخش 11 قاین واقع در خیابان شهید رجائی - رجائی 3 از محل مالکیت مشاعی خودش و قسمتی از قسمت مجهول پالک 
67۴- اصلی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ روز آگهی می شود و در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این 

اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. 
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.

تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۳۹۷/۰۹/۰۵ تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۳۹۷/۹/۲۱
محمد براتی اسدآباد- کفیل اداره ثبت اسناد و امالک قاین

بار حمـل  اثاثیـه  حمل 

 100 درصد تضمینی
 09159618581  

فاروقـی

 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

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی
اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان قاین

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 13976030۸0020002۵۵- 1397/0۸/1۵  هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی قاین تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای محمد حسن هیزمی 
فرزند غالمرضا به شماره شناسنامه 0۸۸00929۸1 صادره از قاین  به شماره ملی 0۸۸00929۸1 در ششدانگ یکباب منزل به مساحت 
13۴/1۵ مترمربع در قسمتی از پالک 133 فرعی از 1۵۸9- اصلی بخش 11 قاین واقع در قاین بیست متری فرخ آباد- فرخ آباد 3 
خریداری )مع الواسطه( از حاج محمد حسین ضیائی ورثه محمدعلی ضیائی مالک رسمی  محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ روز آگهی می شود و در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۳۹۷/۰۹/۰۵      تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۳۹۷/۹/۲۱

علی صفایی فر- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک قاینات

  غـذا آمـاده 
بــرادران خزیمــه

قورمه سبزی دوشنبه هر هفته 
بلوار شعبانیه - وصال جنوبی 32311717

جهت رفاه حال شهروندان گرامی

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

نبش مطهری 21/1 - فرش هامون   32228253 - 09155620737

ود  
حد

وم
ژه  

ش وی
فرو درب اتوماتیک سیــد

 جک پارکینگی ، کرکره 
و سکوریت اتومات 

خیابان شهید رجایی  - نبش رجایی  15   
09155614880

ایزوگـام محمـدزاده 
تنوع محصول

نبش چهارراه دوم توحید

09151652600-۳244۷110

سمسـاری صـادق
خرید و فروش لوازم منزل و اداری دست دوم 

09۳80160۷۷9 - 09151641464

تعمیر یخچال فریزر در منزل  
0915۳6۳5015 - ناصری نژاد

شهرونـدان محتـرم  

خدمات تخصصی بیمه 
مالیات، آب ، برق ، گاز، 

تلفن ، پست
 عوارض شهرداری 

)رایگان( 
خدمات خودرویی

 و سایر خدمات ادارات 
در دفتر  پیشخوان 

خدمات دولت
 پاسداران، روبروی تأمین 

اجتماعی 

 از 7/30 صبح تا 8/30 شب
انجام می گردد.

32۴2  32۴2 - چمنی

آگهی دعوت سهامداران شرکت زعفران ارمغان پاییز )سهامی خاص( به شماره ثبت ۴۵۹۶ و شناسه 
 ملی ۱۰۳۶۰۰۶۰۵۹۶ جهت تشکیل جلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی به طور فوق العاده

بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت دعوت می شود در جلسه مجمع عمومی فوق العاده که ساعت ۸ 
مورخ 1397/9/20 و جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده که ساعت 9 مورخ 1397/9/20 
در محل شرکت واقع در خیابان 17 شهریور - بین 17 شهریور 2۵ و 27 با کدپستی 9716۸۵3711 

تشکیل می گردد حضور به هم رسانند. 
دستور جلسه:

1- انحالل شرکت و تعیین محل تصفیه 2- انتخاب اعضای هیئت تصفیه
هیئت مدیره زعفران ارمغان پاییز
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 131 میلیارد ریال غرامت کشاورزان و دامداران در سال زراعی 96-97

صداوسیما- 131 میلیارد ریال غرامت کشاورزان و دامداران خراسان جنوبی در سال زراعی 97-96 اعالم شد. مسئول صندوق بیمه کشاورزی استان گفت:  از این 
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با سالم خدمت شهردار محترم ما رانندگان شرکتی  کشاورزی در سال زراعی 97-96 بوده است. غنچه افزود: تاکنون مقداری از غرامت دامداران و مرغداران پرداخت شده و بقیه در حال بررسی است.
ما  واقعا حق  کنیم  می  کار  اتوبوسرانی  برای  که 
بیمه  بدون  تومان   900 حقوق  با  میشود  ضایع 
رانندگان  از  بیشتر  خیلی  ما  کارآیی  در صورتیکه 

دولتیست لطفا رسیدگی فرمایید. 
جمعی از رانندگان شرکتی
با سالم و خسته نباشید خدمت شهردار محترم لطفا 
در خصوص بهسازی پیاده روها با توجه به تردد دانش 
آموزان و اهالی از حاشیه خیابان ها و خطر تصادف با 

خودروها اقدامی نمایید .
915...358
لطفا مسئوالن نسبت به اخذ ویزیت توسط پزشکان 
شفاف  به صورت  ها  سونوگرافی  محترم خصوصا 
توضیح دهند چرا هر مطبی یک هزینه ای مختلف 
از بیماران می گیرند و هزینه ها با دفترچه تکمیلی 
نیروهای مسلح  یکسان نیست  نکند گرانی دالر بر 
اخذ ویزیت پزشکان هم تاثیر گذاشته است که ما 

اطالع نداریم ؟باتشکر
915...233
سرویس دهی اینترنت مخابرات برای بیست متری 
به 2020 زنگ  وقتی  و  بسیار ضعیفه   اول مدرس 
می زنیم نوبتت که میشه تلفن گویا میگه اپراتور قادر 

به پاسخگویی نمی باشد
915...212
با سالم خدمت شهردار ، خواهشمندم نسبت به آسفالت 
و زیبا سازی بلوار امامت حد فاصل امامت 41 تا سپیده 
اقدام فرمائید . این قسمت چون روی رودخانه قرار گرفته 

خاکی می باشد و باعث اذیت ما کسبه شده است
915...920
فضای اطراف دیوار یخی، خیابان محالتی  در حال 
حاضر خاکی و رها شده هست و  نیازمند طراحی و زیبا 

سازی  می باشد لطفا پیگیری گردد
915...456
سالم. خرید نفت در شهر بیرجند خیلی سخت شده و 

قیمت نفت خیلی باال رفته است.
915...891
کارگر بدبختی که نه سبد کاال بهش میدن نه سهام، 
اوضاعی که فقط دولت مقصره و  این  تو  ناعدالتی 
 بس ازکجا دنبال سهام برن وقتی بجایی که ازکارگر 
ثبت نام و پشتیبانی کنند مرفهین سهام گرفتند که باز 

هم از اشکاالت  دولته.
903...066
معلوالن جسمی  سالمند،  افراد  اینکه  به  توجه  با 
حرکتی برای برداشت آب به سقاخانه ها مراجعه 
با مشکل  افراد  این  برای  برداشت آب  می کنند، 
مواجه است،  شیرهای آب در سقاخانه طوری تعبیه 
 شده است که حتی افراد سالم را هم دچار کمردرد 
می کند. از بنگاه خیریه آبلوله استدعا داریم برای 
با  آب  برداشت  و سالمند،  سکوی  توان  افراد کم 
ارتفاع حداقل یک متر تعبیه نمایید. زمانی که یک 
لیتری روی زمین قرار می گیرد و  گالن آب 20 
فعلی طوری نصب  از آب می شود،  شیرهای  پر 
شده است که هم موجب هدررفت آب می شود 
یا یک  و  معلول جسمی حرکتی  فرد  و هم یک 
سالمند نمی تواند گالن سنگین آب 20 لیتری را از 
روی زمین بردارد و به طرف ماشین ببرد. راهکار 
این است که سکویی مخصوص برداشت آب برای 
و  نمایید  تعبیه  متر  ارتفاع یک  با  افراد ذکر شده 
تا  بگذارید  محل  در  طویل  شلنگ  المقدور  حتی 
افراد سالمند و معلول بتوانند ظروف آب خودشان را 
با شلنگ پر از آب نمایند. در نهایت اینکه هدر رفت 
آب در سقاخانه نیلوفر زیاد می باشد چون موقع باز 
کردن شیرهای آب از انتهای لوله به اطراف پخش 

می شود و علتش هم فشار پایین آب است.
یک شهروند
باسالم خدمت شهردار محترم بیش از 7 سال است که 
درسایت اداری ساکن هستیم بدون امکانات. آیا احداث 
یک پارک آنقدر هزینه بر است ؟ آیا با دو فرزندمی شود 
تمام روز را در یک آپارتمان 75 متری سپری کرد؟ ضمنا 
پارکی راکه شهرداری محترم درسایت شروع کرده را باید 
با آژانس بروی چون خیلی دوره و هزینه بیخودی  است
915...765
زیباسازی بلوارهای شهر کار خوبیست  اما  ایجاد 
به  آن  از  نگهداری  و  رسیدگی  و  سبز  فضای 
زیباسازی شهر بیشتر کمک خواهد کرد. همچنین 
در  فانتزی  فلزی  های  پایه  از  برق  شرکت  اگر 

بلوارها  استفاده کند جالبتر خواهد شد.
915...212
بازرسی محترم قوه قضاییه، استاندار محترم، لطفا 
انقالب می  از  از چهل سال که  تذکر بدهید بعد 
بعضی  به   ... دانشگاه  در  مدیران  بعضی  گذرد 
کارمندان امتیازهایی می دهند که به دیگران نمی 
یا  بد برخورد می کنند  یا  دهند وقتی می پرسی 
می گویند  اینجوری صالح دانستیم. چرا کسانی 
مدیرند که هنوز نفهمیده اند باالترین صالح طبق 
قانون اساسی رعایت عدالت و شفاف سازی است؟ 
انتصاب  برای  رسیده  آن  وقت  کنید  نمی  گمان 

مدیران فرآیندی تعریف شود؟
910...673

پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424

بنایی: امیدوارم کسانی در سمت مسئول قرار بگیرند که هدف شان فقط پیشرفت کاراته استان باشد
حسینی- صحبت از ورزشکارانی که هر روز برای خراسان 
با  ورزشکارانی که  نیست.  آفرینند، کم  افتخار می  جنوبی 
کسب مقام های اول در مسابقات کشوری و حتی دعوت 
به تیم ملی نام استان را درخشان تر از قبل مطرح می کنند. 
از  بانویی   ، آوا  روزنامه  ورزشی  نشست  هفته  این  مهمان 
خانواده کاراته بود که برای اولین بار توانست در این رشته 
ورزشی، افتخار دعوت به تیم ملی را کسب کند. زهرا سادات 
بنایی متولد 1373 در قائن ، کاراته را از سن 9 سالگی زیر 
نظر استاد صمصام شروع کرده است. وی با بیان این که 
انتخابی سال  در  داد:  ادامه  قهرمان کشور شدم،  دوره   14
89 مقام سوم و در مرداد 96 مقام دوم را کسب کردم ولی 
از آنجایی که تنها نفرات اول مستقیم به تیم ملی دعوت 
می شوند، به این دوره راه پیدا نکردم، تا این که سرانجام 
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نفر اول شده و به اردوی تیم ملی دعوت شدم.

کاراته استان که در گذشته به شوخی گرفته می شد،  
اکنون حریف قدری برای سایر استان هاست

این ورزشکار جوان استان ، از پیشرفت چشمگیر کاراته 
خراسان جنوبی در دو سال اخیر سخن گفت و اضافه کرد: 
سه سال پیش رتبه 31 ، یعنی ته جدول کاراته کشور را 
در بین استان های دیگر داشتیم، اما اکنون رتبه نهم را 
هیئت  اعضای  تالش  و  کار  دهنده  نشان  این  و  داریم 
به  گذشته  در  که  استان  درکاراته  است.  کاران  کاراته  و 
برای  قدری  حریفهای   اکنون   ، شد  می  گرفته  شوخی 
سایر استان ها  وجود دارد. بنایی با بیان این که مدرک 
مربیگری را سال 92 گرفتم، ادامه داد: البته 5 سال قبل 
از آن ، با وجود این که سنم به مربیگری نمی خورد ، با 

تایید هیئت کاراته استان مربیگری می کردم. 
وی به کالس های باشگاه خود در قائن روزهای چهارشنبه، 
پنجشنبه و جمعه اشاره کرد و افزود: روزهای شنبه تا سه 
شنبه نیز در بیرجند آموزش کاراته می دهم. و در 3 اعزام اخیر 
تیم استان به مسابقات کشوری، با صالحدید رئیس هیئت ، 

مربی تیم کاراته آزاد خراسان جنوبی بودم.

شرکت در مسابقات سوپر لیگ به عنوان 
بازیکن خراسان جنوبی با تیم تهران

برای  که  این  به  اشاره  با  همچنین  کار  کاراته  بانوی  این 
اولین بار یک نفر از خراسان جنوبی برای مسابقات سوپر 
لیگ انتخاب شده است، ادامه داد: به عنوان بازیکن منهای 
60 بزرگساالن سوپر لیگ با تیم ماتسوشیمای تهران قرارداد 

بستم و امیدوارم در این مسابقات نیز قهرمان شوم. 
در  است  بار  اولین  برای  سوپرلیگ  که  این  بیان  با  بنایی 
لیگ  تا کنون همیشه  یادآور شد:  برگزار می شود،  کشور 
برتر  لیگ  از  باالتر  سطح  یک  لیگ  سوپر  اما  بوده  برتر 
آقایان و خانم  آزاد و کنترلی برای  است که در آن کاراته 
ورودی  هزینه  دلیل  به  وی  گفته  به  شود.  می  برگزار  ها 
بسیار باالی سوپر لیگ و مسافت طوالنی استان با تهران 
جهت شرکت در مسابقات، خراسان جنوبی نتوانست تیمی 
خراسان  بازیکن  عنوان  به  اکنون  دارم  تصمیم  بفرستد. 
جنوبی با تیم تهران در مسابقات شرکت کنم تا تجربه ای 
بدهد. تیم  لیگ  برای سوپر  نیز  استان  آینده  و سال  شود 

با جذب اسپانسر، به جای یک نفر ، تعداد بیشتری 
از ورزشکاران به تیم ملی دعوت می شوند

وی از تالش های خود برای جذب حامی مالی سخن گفت و 
خاطرنشان کرد: با توجه به اعزام ها، وضع اقتصادی نامناسب 
هیئت ها و پرداخت بخشی از هزینه اعزام توسط ورزشکار، 
نیاز به اسپانسر در استان بیشتر از همیشه احساس می شود. 
بنایی با بیان این که در خراسان جنوبی ورزشکاران پر تالش 
و مستعدی داریم که به دلیل مسائل مالی نمی توانند در 
مسابقات شرکت کنند، ادامه داد: با جذب اسپانسر، به جای 
تیم ملی  به  استان  از ورزشکاران  بیشتری  تعداد  نفر،  یک 
 دعوت خواهند شد. به گفته وی ورزشکاران کویر پرتالش تر

هستند و استان نیز در زمینه ورزش های رزمی حرفی برای 
گفتن دارد، اما شرایط برای این ورزشکاران مهیا نیست.

این ورزشکار جوان استان با تاکید بر این که به دلیل سطح باالی 
مسابقات کشوری، ورزشکاران خراسان جنوبی باید به صورت 

مداوم مسابقه بدهند، اضافه کرد: این موضوع نیازمند بودجه است 
که با توجه به کمبود آن، کاراته کاران نمی توانند بعد از دو دوره 

شرکت در مسابقات، در انتخابی تیم ملی موفق عمل کنند.

خانه کاراته در اختیار هیئت نیست

بنایی یکی از مشکالت اصلی ورزش کاراته استان را در اختیار 

نداشتن خانه کاراته عنوان کرد و افزود: این موضوع موجب 
شده نتوانیم در ساعت های موردنیازمان تمرین داشته باشیم. 
از 5:30 به بعد هم باشگاه در اختیار آقایان است. از طرف 
دیگر، به دلیل این که باشگاه در اختیار هیئت کاراته نیست، 
به غیر از تاتمی و یک کیسه با اوضاع نامساعد، امکانات 
دیگری ندارد. وی به رایزنی های هیئت کاراته با اداره کل 
ورزش و جوانان و قول مدیر کل برای واگذاری خانه کاراته 

به این هیئت اشاره کرد و ادامه داد: این گونه عالوه بر استفاده 
بازیکنان، سالن مجهز هم می شود.

رکود کاراته استان به دلیل حاشیه ها بود 

این ورزشکار جوان استان ضمن تشکر از رئیس شورای شهر 
استان، مسئوالن اداره کل ورزش و جوانان و رئیس هیئت 
کاراته استان خاطرنشان کرد: در شرایطی که خیلی ها سنگ 
اندازی می کردند و تالش داشتند تا من و کاراته را به حاشیه 
بکشانند ، این افراد برای پیشرفت من هیچ کوتاهی نکردند.

نیز همین  را  استان  کاراته  رکود  دوران  اصلی  بنایی علت 
حاشیه ها دانست و بیان کرد: ورزشکاران و اعضای هیئت 
به جای این که کار اصلی را انجام دهند، مجبور بودند به 

حاشیه ها پاسخ بدهند.

امیدوارم کسانی که  مسوول  می شوند هدف 
شان فقط پیشرفت کاراته استان باشد

وی با انتقاد از عملکرد رئیس هیئت کاراته شهرستان قائن 
در قبال خود، عنوان کرد: تمام تالش خود را کردند تا من 
و باشگاهم وارد حاشیه شویم. به من گفتند خیانتکار به شهرم 
هستم، در حالی که تیم با نام خراسان جنوبی از شهرهای  
گوناگون استان به مسابقات کشوری اعزام شده بود. رئیس 
هیئت شهرستان به جای این که افتخار کند فردی از قائن 
مربی تیم استان است، در صفحات مجازی با کار من با این 
دلیل که چرا مستقیم از قائن به مسابقات نرفته ام مخالفت 
می کرد! امیدوارم کسانی در سمت مسئول قرار بگیرند که 
هدف شان فقط پیشرفت کاراته استان باشد. بانوی کاراته کار 
جوان استان که به غیر از این ورزش در رشته هایی همچون 
فوتسال، پینگ پنگ، دوچرخه سواری و والیبال نیز مقام های 
استانی و کشوری دارد، خطاب به خانواده ها بیان کرد: انرژی 
فرزندان تان باید تخلیه شود، کاش این تخلیه انرژی در زمینه 
ورزش انجام گیرد تا عالوه بر کمک به جسم و روح آن 
ها، هدفی نیز برای زندگی خود پیدا کنند. بنایی در پایان از 

زحمات همسر، پدر و مادر خود تشکر کرد.

اردوی تیم ملی، نتیجه تالش 15 ساله بانوی کاراته کار

نی
سی

 :ح
س

عک

بسیج  رئیس  هنری،  مهدی  شنبه  صبح   - کاری  نسرین 
سازندگی خراسان  جنوبی در همایش شکوه هجرت و تقدیر از 
جهادگران  خراسان جنوبی، با بیان اینکه گروه های جهادی از 
ابتدای تشکیل سازمان بسیج سازندگی کار خود را در استان 
آغاز کردند، گفت:  از سال 79 تاکنون 14 هزار و 800 اردوی 
جهادی برگزار شده که 300 هزار نفر در این اردوها شرکت 
کردند. وی ادامه داد: امسال با تدابیر خاصی که از طرف بسیج 
مستضعفان شکل گرفت، حضور جهادگران در استان چشمگیر 

بوده است و خدمات خوبی به مردم ارائه دادند.
هنری اظهار کرد: همچنین از ابتدای سال جاری تاکنون 
9 هزار و 980 نفر در 760 اردوی جهادی استان شرکت 
هزار  دو  کنگره  زمان  تا  نیز  بسیج  هفته  در  و  کردند 
بتوانند گوشه ای  تا  ادامه دارد  شهید استان این خدمات 

از مشکالت مردم را حل کنند.

227 گروه جهادی در استان شناسنامه دار شدند
هنری یادآور شد: در استان  227 گروه جهادی سطح بندی 
و شناسنامه دار شدند و بر اساس این سطح بندی برای هر 
کدام از گروه های جهادی، منطقه جغرافیایی مشخص شده 
تا طی پنج سال آینده در این نقاط مشخص شده، خدمات 
ارائه دهند. رئیس بسیج سازندگی خراسان  جنوبی  با اشاره به 
اینکه از ظرفیت گروه های جهادی در بخش های تخصصی 
استفاده می کنیم،  ادامه داد: با توجه به سابقه کار موفق بسیج 
سازندگی استان در زلزله کرمانشاه، یک گروه جهادی 20 نفره 
در هر شهرستان آموزش های الزم را می  بینند تا در مواقع 

بحرانی آماده به کار باشند.

تاکنون 360 اردوی جهادی 
در استان برگزار شده است

خراسان  انصارالرضا)ع(  سپاه  فرمانده  قاسمی،  علی  سردار 
جنوبی، نیز با بیان اینکه  سازمان بسیج سازندگی فقط یک 

است،  اقتضایی  سازمان  یک  بلکه  نیست  نظامی  سازمان 
در  بسزایی  نقش  مقدس  دفاع  دوران  در  بسیجیان  افزود: 
پیروزی کشور داشتند و بیشترین رزمندگان، شهدا، ایثاگران و 
جانبازان را داشته است.فرمانده سپاه انصارالرضا)ع( ادامه داد: 
اجالسیه های شهدا برای این است که ما زنده شویم و قدر 
شهدا را بیشتر بدانیم. قاسمی با بیان اینکه الزم است ارتباط 
دانش آموزان و دانشجویان با خانواده شهدا برقرار شده و باید 
بیش از پیش خدمت به خانواده های شهدا بشود، ادامه داد: 

در عرصه های مختلف جهاد را جنگ مسلحانه مقابل دشمن 
معرفی می کردند اما امروز هر جا که توطئه دشمن وجود 

داشته باشد باید جهاد کرد. 
وی با بیان اینکه  امروز در عرصه اقتصادی همه در حال 
جهاد هستند، افزود: بسیج از ابتدای انقالب تاکنون در حال 
جهاد بوده و امروز عرصه های مختلفی برای فعالیت بسیجیان 
آغاز شده است. قاسمی با بیان اینکه واژه جهاد مقدس است، 

یادآور شد: محرومیت زدایی از اولویت های بسیج است و طی 
دو ماه گذشته تاکنون 360 اردوی جهادی در استان برگزار 

شده است.
 حدود 500 روستای خراسان جنوبی

 با تانکر آبرسانی می شود
محمدرضا حسنی مقدم، سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی 
و اجتماعی استانداری خراسان جنوبی نیز عنوان کرد: امروز 
بسیج سازندگی همه را وارد عرصه جهاد کرده و این را به 

نحو شایسته ای به منصه ظهور گذاشته و روستاییان را پای کار 
آورده است. وی با اشاره به اینکه مردم را در روستاها و مناطق 
مرزی در عرصه های مختلف عمرانی وارد کار جهادی کنیم 
ارزشمند است، اظهار کرد: بسیاری از دستگاه های دولتی نیز در 
کارهای بسیج سازندگی باید احساس مسئولیت کنند و سهم 

دستگاه های دولتی در این قسمت باید زیاد باشد. 
وی با بیان اینکه  حدود 500 روستای استان  با تانکر آبرسانی 

می شود و این موضوع  نشان از مشکالت  استان دارد،  خاطر 
نشان کرد: ماندگاری جمعیت و خالی نشدن روستاهای مرزی 

یکی از دغدغه های ما در موضوع امنیت است.
حسنی مقدم افزود: باید مردم را برای جهاد اقتصادی و کار 
در  خوبی  کارهای  تاکنون  که   چرا  کنیم،  آماده  اقتصادی 
روستاها انجام شده و الزم است  این کارهای جهادی در 

روستاها ادامه داشته باشد.

کار شهید خدمت، مشابه کار شهیدان 
دفاع مقدس است

سازندگی  بسیج  سازمان  رئیس  جانشین  زهرایی،  محمد 
هم در این همایش با اشاره به اینکه بسترهای جهاد در 
حال آماده شدن است، ادامه داد: در جغرافیای هدف، دولت، 
خیرین، مردم، وزارتخانه ها همه بسیج می شوند و افتخار 
خدمت رسانی به جهادگران داده شده است. وی تاکید کرد: 

کار شهید خدمت، مشابه کار شهیدان دفاع مقدس است 
فقط در نوع خدمت متفاوت است.

زهرایی با بیان اینکه بسیجی بودن فقط به داشتن کارت بسیج  
نیست، بلکه همه مردم می توانند حتی با صرفه جویی در 
منابع مختلف کار جهادی انجام دهند. وی خاطر نشان کرد: 
در موقعیت غیر جنگ نظامی از من و شما فقط خدمت به 
مردم می ماند لذا باید برای خدمت رسانی مطلوب به مردم 
تالش بیشتری داشته باشید. جانشین رئیس سازمان بسیج 
سازندگی ادامه داد: شهادت در راه دفاع از وطن، جهاد خدمت، 
جنگ اقتصادی و وحدت در ایران اسالمی را با سایر کشورها 
متفاوت دانست چون معنا و مفهوم تمامی تفاوت های ما بر 
ارزش ها و محتوا استوار است. وی با اشاره به اینکه تمامی 
این تفاوت ها بر روح حاکم است، خاطر نشان کرد: در بیشتر 
کشورها کارهای حمایتی و جهادی انجام می شود اما تفاوت 
کار جهادی ما در وجود نیت الهی، باور و ارزش معنوی در 

مقابل با سایر ملت هاست.

هنوز جنگ اقتصادی را لمس نکرده ایم
زهرایی خاطر نشان کرد:  من معتقدم  هنوز جنگ اقتصادی را 
لمس نکرده ایم، برخی با ایجاد مشکل اقتصادی  برای مردم 
احتکار می کنند ما به خودمان ظلم می کنیم لذا وحدت و 

انسجام در اقتصاد رخ نداده است.
وی با بیان اینکه 2 طرح پایلوت کشور در خراسان جنوبی انجام 
می شود، ادامه داد: یکی از این طرح ها برگزاری 200 دوره 
آموزشی و تخصصی کردن جهادگران با همکاری کمیته امداد 
استان است.زهرایی با اشاره به اینکه همچنین برای انجام طرح 
 های مطالعاتی آب، چهار استان کشور در نظر گرفته شده است،
 یاد آور شد:  خراسان جنوبی با توجه به وضع خشکسالی  18 
ساله و منابع آبی از جمله این استان هاست.در این همایش 
از 31 جهادگر برتر، مسئوالن دستگاه های اجرایی و فعاالن 

اردوهای جهادی برتر نیز تجلیل و قدردانی شد.

31 جهادگر برتر استانی در همایش شکوه هجرت تجلیل شدند
برگزاری 200 دوره آموزشی و تخصصی با همکاری کمیته امداد 
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موفقیت و انرژی

ضعف هایتان را بشناسید

برنامه ریزی و متعهد شدن به آن 

قسمتش  سخت ترین  می ریزید،  برنامه ای  وقتی 
متعهد شدن به آن است. مثاًل می خواهید با رفتن 
به باشگاه ورزشی سالمت جسمی تان را بهتر کنید. 
برنامه  ورزشی ای پیدا کرده اید که کمک تان می کند 
به تناسب اندام برسید و مستلزم ورزش کردن روزانه 
است. سه یا چهار روز ممکن است آن را انجام دهید و 
بعد یک روز باشگاه نمی روید با این تصور که باالخره 
به یک استراحت نیاز دارید. یا از همان روز اول رفتن 
به باشگاه را به تعویق می اندازید و با خودتان می گویید 
که فردا دو برابر بیشتر ورزش خواهید کرد. این روش 
نمی گذارد تغییر ایجاد کنید. مهم ترین قسمت یک 
برنامه متعهد شدن به آن است. به اراده  زیادی نیاز 
دارد ولی تغییری که می بینید ارزش تالش کردن دارد. 

می توانید انجامش دهید

مشخص نکردن ضعف ها 

عادت هایی که در طول کودکی و نوجوانی کسب 
می کنید، به  تدریج کل زندگی شما را می گیرند. همه  
ما به دنبال ثبات هستیم. وقتی زیر کوه عادت هایتان 
این  از  نبینید که بعضی  دفن شوید، ممکن است 

عادت ها ممکن است ازجمله ضعف های شما باشد.
تا حاال نشده عادتی پیدا کنید که به سالمت تان 
فکر  خودتان  با  است  ممکن  بگذارد؟  منفی  اثر 
کنید این عادت ها به شما برای ریلکس کردن و 
آزاد کردن ذهن تان کمک می کند ولی باید بدانید 
که از آن طرف نمی گذارد ببینید که چطور به شما 
آسیب می زند. اینکه بدانید ضعفی دارید اولین قدم 
برای پیشرفت در آن موضوع است. مثال کشیدن 
موادمخدر  ممکن است ابتدا آرامش کاذبی به شما 
بدهد ولی از آن طرف تنبل تان هم خواهد کرد و 
باعث می شود انگیزه ای برای انجام کاری نداشته 
ولی  است  طبیعی  چیز  همه  می کنید  باشید.تصور 
این مسئله به  شدت بر تصمیم گیری های شما اثر 
خراب  را  زندگی تان  می تواند  آخر  در  و  می گذارد 
کند. خیلی مهم است که همه چیز را همان طور 
که هست ببینید نه فقط برای مزیت هایی که ممکن 
است برایتان داشته باشد. وقتی متوجه شدید که یک 
ضعف دارید، می توانید تصمیم بگیرید که خودتان 
اصالحش کنید ولی همیشه مقدور نیست. بعضی 
عادت ها یک جوری به ما می چسبند که جدا کردن 
شان خیلی سخت است. در چنین مواقعی باید از 
یک متخصص کمک بگیرید. اصواًل عادت ها ما را 
در زندگی عقب می اندازند. دنیا در حال تغییر مداوم 
است و ما هم اگر می خواهیم بر فراز آن بایستیم 
باید تغییر کنیم. داشتن یک زندگی ایده آل هیچ 
دستورالعمل خاصی ندارد. باید خودتان را به چالش 

بکشید و از قلمرو امن تان بیرون بیایید.

جدول ۴۲۲۱                        

خانه  از  قسمتی    -۱ افقي: 
دراستان  - شهري  قدیمی  های 
در   - گرم   -2 رضوي  خراسان 
 -3 بره  آواز    - کنوني  روزگار 
گونه   - روبرو   - ضلعی  شش 
لغت  در  آب    -4 زردآلو  از  اي 
به ظهور حضرت  باور  قدیمی - 
گوشي  نوعي   - )عج(  مهدي 
تلفن همراه 5- بانگ - ضد آند 
- از پیمان ها 6- فراوان - مرکز 
اتم - کرکري 7- شکل هندسي 
آذربایجان  استان  در  شهری   -
 -8 ای  رایانه  شبکه   - غربي 
و  هم  با   - غمباد    - آب  کوزه 
همگي 9- فتنه - کاسه بزرگ - 
آشکارا ۱0- دلیر - هویدا - آشنا 
نظامي  موزیک   - نشست   -۱۱
مرکز  منحرف -  زاپاس ۱2-   -
کشور ارمنستان - حرف تمسخر 
مادري  و  پدر  خویشاوندي   -۱3
نوروزي  غذاي   - کویت  پول   -
۱4-  موجود نامرئي - اثر ولتر - 
مرکز لبنان ۱5- غذاي ایتالیایي 
بخش  در  تاریخي  اي  منطقه   -

مرکزي رودان

 - نیلگون  پرده    -۱ عمودي: 
کاالي   - زراعت  در  اي  مرحله 
استان  در  شهری   -2 وارده 
دار  ازت  آلي  ماده   - کرمانشاه 
بدن - بخشي از اوستا 3- سارق 
- زندان تهران - ماهر 4- رسم 
چهار  استان  در  شهری   - کننده 
محال و بختیاري - سگ فضانورد 
و  دستپاچه   - درخت  5-جنگل 
خواهران  از   - دمل   - حیرتزده 
برونته 6 -چرخگاه - معصیت - 
نام آلوز بازیکن برزیلي 7- نوعي 
اپراي   - صاحبخانه   - جواهر 

ژید  آندره  معروف  اثر   -8 وردي 
9- خاك متبرك - پارچه صاف 
داراي   -۱0 اخالص   - براق  و 
گنده   - اي  استوانه  بندي  بسته 
و درشت - بدکار ۱۱- از احشام 
جاي   - جمع  شخص  سوم   -
پیدایش - میوه مربا ۱2- شادباش 
- پارچه های گرانبها - آثاری از 
مطیع الدوله ۱3- فراوانی - منبر 
شرف   -۱4 را  من  مخفف   -
شهر   - پرنده  بچه   - اعتبار  و 
معلوم   -۱5 کرمانشاه  تاریخی 
 - ناطق  عضو   - مشخص   و 

شهری در ژاپن

جدول کلمات

1234567891۰1112131415
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1۰
11
12
13
14
15

چغندر مفید برای  درد مفاصل 
و نقرس، سردرد و دندان درد

مفیدترین و بهترین بخش چغندر، برگ آن است 
و بعد ساقه های آن و سپس ریشه که پخته آن 
لبو نام دارد. قند ریشه چغندر برای مبتالیان به 

را  رعشه  پخته  چغندر  است.خوردن  مضر  دیابت 
با  خام  اگر  آن  رنگ  سرخ  می کند.برگ  معالجه 
سرکه و خردل خورده شود طحال را باز می کند و 
ورم آن را فرو می نشاند. برای درد پشت و مثانه 
مفید است. آب برگ چغندر برای درد مفاصل و 

نقرس، سردرد و دندان درد مفید است.

با سرماخوردگی های فصلی 
خداحافظی کنید!

بدتر  برابر  چند  را  سرماخوردگی  بینی  گرفتگی 
زمانی  آن، مدت  از  برای خالص شدن  می کند. 

بیشتری از معمول زیر دوش آب بمانید.
 

از خلط  رهایی  و  باعث سبک شدن  بخار حمام 
صورت  به  می توانید  عالوه  براین  شد.  خواهد 
به کمک یک  و  داغ  با یک کاسه آب  و  دستی 
قطره  چند  بدهید.  بخور  خود  بینی  به  حوله 
اوکالیپتوس در این آب داغ می تواند به بازکردن 

مجراهای بینی کمک کند.

مصرف برخی غذاها با هم خوب نیست 
و موجب مشکل در بدن می شود

مصرف ماست و ترب، شیر برنج و آرد گندم باعث 
قولنج و بروز نفخ، مصرف انار و حلیم باعث گرفتگی 
در مویرگ ها و مصرف خربزه و عسل باعث سنکوب 

حلیم،  و  سرکه  مصرف  می شود.  امراض  دیگر  و 
مصرف لبنیات و ترشیجات باعث انجماد شیر در 
معده می شود، مصرف پنیر و ماست چکیده، پنیر و 
بادام، سرکه و عدس یا سرکه و ماش و سرکه و 
ماست، باعث لکه و پیسی در پوست صورت می شود.

اسفناج موثر در پیشگیری 
سرطان روده، حنجره و رحم 

اسفناج از نظر داشتن ویتامین B 3 بسیار غنی است، 
بنابراین داروی مهمی برای برطرف کردن بیماری 
پالگرا است. برگ اسفناج از نظر طب قدیم ایران، 

کمی سرد و تر است و برخی عقیده دارند که متعادل 
است، یعنی نه سرد و نه گرم است.

برای رفع سرفه های خشک، برگ اسفناج را با جو 
پوست کنده و روغن بادام بپزید و بخورید. اسفناج در 
پیشگیری از سرطان روده  بزرگ، معده، پروستات، 

حنجره و رحم مؤثر است.

کاهش تب نوزاد 
با سرکه سیب

سرکه سیب کمک می کند تا گرما از بدن خارج 
 ، دهد  را کاهش  باال  بدن  دمای  تواند  شود، می 
برای این کار ¼ فنجان سرکه سیب خالص را در 

یک کاسه بزرگ از آب آشامیدنی اضافه کنید یک 
پارچه را در آن خیس کنید از این پارچه مرطوب 
برای حمام اسفنجی کودك تان استفاده کنید. 2 
تا 3 بار در روز این کار را انجام دهید تا زمانی که 

تب کاهش یابد.

میوه چون به سیر ماندن  طوالنی تر کمک می کند، در نتیجه کالری کمتری مصرف خواهید کرد. حتی اگر میوه باعث 
شود غذا بیشتر از حد معمول در معده تان بماند، باز هم مشکلی ایجاد نمی کند چون معده جوری طراحی شده که از 
رشد باکتری هایی که موجب تخمیر یا فاسدن شدن غذا می شوند پیشگیری می کند. وقتی غذا به معده می رسد، با 
اسید معده ترکیب می شود که pH پایینی در حدود یک یا دو دارد. محتویات معده آن قدر اسیدی می شوند که بیشتر 
میکروارگانیسم ها نمی توانند در آن شرایط رشد کنند. این قسمت از گوارش، برای ُکشتن باکتری های موجود در 
غذا و پیشگیری از رشد میکروبی طراحی شده است. پس این ادعا که می گوید خوردن میوه همراه غذا باعث نفخ و 
اسهال  می شود، کامال نادرست است. همچنین این باور که خوردن میوه با معده  خالی می تواند طول عمر را افزایش 

بدهد، خستگی و ضعف و یا تیرگی پای چشم را برطرف کند، هیچ پشتوانه ی علمی ندارد.

خوابیدن بر روی کمر باعث فشاری روی ستون فقرات و حبس اکسیژن می شود و افرادی که از سوزش سر معده و 
رفلکس معده رنج می برند خوابیدن به سمت چپ بدن به آنها کمک می کند. خوابیدن بر روی کمر مدل خوابیدن 
ضد پیری و کمردرد: این نحوه خوابیدن برای کمر و گردن مفید است. اما بعضی افراد فکر می کنند این نوع خوابیدن 
 از پیری و چروکی صورت جلوگیری می کند. به خاطر داشته باشید اگر بر روی کمر بخوابید با چشمان پفی بیدار 
می شوید، برای جلوگیری از پف کردگی چشمان در این حالت خواب اضافه کردن یک بالشت زیر سرتان به شما 
 بسیار کمک می کند. خوابیدن به سمت پهلوها مدل خوابیدن مناسب زنان باردار: معموال به زنان باردار توصیه 

می شود که به سمت چپ بخوابند چون برای جریان خون و قلب مادر و نوزاد بهتر است. 

بهترین مدل خوابیدن برای افراد گوناگونباورهای اشتباه در مورد بهترین زمان ِ میوه خوردن

چگونه به مطالعه کردن عادت کنیم؟ برای شروع مطالعه روزانه 
چه کتابی مناسب تر است؟چگونه یک کتاب را بخوانیم و اصال 

چطور یک کتاب خوان شویم؟
به  عادت  فرآیند  شروع  در  فرد  هر  ذهن  که  پرسش هایی 
در  آموزش  تأثیر  به  توجه  با  می شود.  روبه رو  آن  با  مطالعه 
پیشرفت اجتماعی و فرهنگی کشور، ترویج فرهنگ مطالعه 
از ارزش های دینی و ملی به شمار می آید. در فرهنگ و تمدن 
اسالمی، کتاب جایگاه ویژه ای دارد و همواره به آن عنایتی 
خاص شده است.اسالم، معجزه اش کتاب است و نخستین پیام 
آن، امر به خواندن است. در روایات نیز به اصل هدیه دادن، به 

منظور افزایش محبت بسیار تأکید و سفارش شده است؛ به 
همین منظور در این مطلب سعی کرد ه ایم  به اختصار به بیان 

راهکاری در مورد نحوه کتاب خوانی بپردازیم.
پیشنهاد ما این است، اگر کتابی را دوست ندارید، نخوانید. 
است.  کتاب خوان شدن، دوست داشتن  برای  قدم  نخستین 
زندگی آن قدر هم بلند نیست که ما با دوست نداشته هایمان 
آن را طی  کنیم. پس در کتاب خوانی هم توجه کنید، کتابی 
لذت  آن  خواندن  از  و  دارید  دوست  که  کنید  انتخاب  را 
شوید،  حرفه ای  خوان  کتاب  یک  می خواهید  اگر  می برید. 
نخست کتاب را پیش چشم قرار دهید و ببینید آیا از خواندن 

این کتاب لذت می برید یا خیر؟ می توانید بخش کوتاهی از 
کتاب برگزیده خود را هم بخوانید. یکی از راه های ترویج 
کتاب خوانی در دسترس  بودن آن است. در میان درگیری ها و 
مشغله های روزانه زمان های بسیاری وجود دارد که می توان 

از آن به  عنوان فرصتی برای کتاب خوانی بهره برد.
 زمان هایی که به کتاب دسترسی داشته باشیم، بهترین زمان 
به سادگی  نیستید که  آدمی  اگر  است.  کتاب خوانی  برای 
همیشه  اول  مرحله  در  بخوانید،  و  بگیرید  دست تان  کتاب 
با  می روید،  هرکجا  و  باشید  داشته  خود  همراه  کتاب  یک 

خود ببرید.

نخستین قدم برای کتاب خوان شدن، دوست  داشتن است

آیه روز

ای بندگان من که بر خود اسراف و ستم کرده اید! از رحمت خداوند نومید نشوید که خدا همه 
گناهان را می آمرزد؛ زیرا او بسیار آمرزنده و مهربان است. )سوره زمر، آیه 53(

پیام روز

اگر همان کاری را انجام دهید که همیشه انجام می دادید، همان نتیجه ای را می گیرید که همیشه 
می گرفتید پس کار متفاوت انجام دهید. 
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1234567891۰1112131415
کیلرامیسرمدمحم1
اکاهلدهتسخاوا2
زیریندویدامال3
اکاتهدزاسالد4
نمبراشهشرایی5
واویورایتنسن6
اراینوردنقرقی7
یندشرمشادیا8
لاینویامهرارق9
یلماتننفتلوو1۰
تمسوردیداننی11
ولپبرکاهفاکس12
اکلبمتیریروای13
نوازیرنوخوکسا14
یتسدهریچاناواه15

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 28 و 30 به سمت مزار شهدا )قلعه( 

الستیک فرازی
09155622291

32211684

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

0915   056   2100

آدرس: خیابان فردوسی، نبش حافظ     تلفن تماس:  ۰915543876۰ و 32457۰33

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

                     ۱۸ ماه گارانتی
ط   

سا
  اق

د و
نق

32435686 - 09365237014-09157063220 - خسروی

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

ی
مین

تض
د 

رص
1 د

۰۰

ایزوگام و قیرگونی آراسته
فروش و نصب انواع عایق های رطوبتی 

 ایزوگام شرق و دلیجان
مدیریت: حسن آراسته

امیرآباد- نبش ولی عصر)عج( 4
09155658268 - 09156693515 

10سال ضمانت

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

به دو مدرک کاردانی یا کارشناسی برق
 و مکانیک با حداقل 3 سال سابقه مفید

 به صورت همکاری غیر حضوری 
جهت رتبه بندی  نیازمندیم

09155615394 -09021615394

به شش مدرک کارشناسی عمران 
با سه سال سابقه بیمه راه ، ابنیه 

و آب جهت اخذ گرید 
شرکت پیمانکاری نیازمندیم.

  09915324881
09151603473

ایزوگام  شفیعی
 32225494 - 09151630283  صیادشیرازی، مجتمع میرداماد، واحد 98

آسفالت )محوطه و پشت بام(
 و  قیـرگونـی

ایزوگام و قیرگونی کاظم سالخورده 

از ما خرید نکنید ، اما قیمت را از ما بپرسید
       09۱556۱2949 - 3233۱050 

میدان آزادی – ابتدای خیابان شهید برگی

با 10 سال بیمه

استخدام نیروی ماهر جهت کار 
در کارواش و تعویض روغن 

09158605001

یک شرکت راهسازی جهت 
تکمیل کادر خود به تعدادی 

راننده پایه یک و راننده لودر 
نیازمند است. 

09153612148 

به دو خانم جهت همکاری در پوشاک 
و لوازم آرایشی و بهداشتی نیازمندیم. 

32220655 -09152695168

حمل اثاثیه منزل مداحی
با خاور مسقف و کارگر ماهر  

داخل و خارج شهر   
شهرام  مداحی3647  363  ۰915

فروش نهال عناب و ...
0901  125   1205

تعمیر آبگرمکن، بخاری، پکیج 
نبش مفتح 26 / 09158624439- جانی

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



5
دوشنبه * 5 آذر 1397* شماره 4221

یادمان شهدای استان

»دیگر این قفس تنگ دنیا برایم ارزشی ندارد و می خواهم بروم به جایگاه ابدی و زندگی 
برایم پوچ و نا موثر است و فقط به آخرت فکر می کنم.«                                                                       
     “شهید علی اکبر قربانی”

*فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه درمیان گفت: هشت 
طرح محرومیت زدایی با اعتبار 500 میلیون تومان در 

این شهرستان در حال اجرا است.
در  انقالب  دخترانه  راهنمایی  *آموزشگاه خیر ساز 

زیرکوه به بهره برداری رسید.
*جشن بزرگ وحدت با عنوان رحمه للعالمین صبح 
دیروز در مصلی نماز جمعه حاجی آباد زیرکوه برگزار شد .

*مدیرکل راه و شهرسازی از پیشرفت ۶0 درصدی 
پروژه بزرگراه بیرجند- قاین خبر داد.

قاچاق  متهم  گفت:  حکومتی  تعزیرات  کل  *مدیر 
سوخت در بیرجند 145 میلون ریال جریمه شد.

اخبار کوتاه

سرپرست استانداری خراسان جنوبی، معاونان و 
مدیران ستادی استانداری به مناسبت والدت 
با  )ع(  صادق  جعفر  امام  و  )ص(  اکرم  پیامبر 
به  کردند.  دیدار  استان  در  فقیه  ولی  نماینده 
گزارش ایرنا، سرپرست استانداری در این دیدار 
گفت: طی یک سال گذشته برنامه های بسیار 
مناسبی با کمک مدیران و نخبگان برای توسعه 
استان در حوزه های اقتصادی، فرهنگی و غیره 
تدوین شده که مهمترین اولویت ما ادامه همان 
برنامه ها برای رسیدن به اهداف موردنظر است.

 مشیرالحق عابدی روز شنبه در دیدار با حجت 
ضمن  فقیه   ولی  نماینده  عبادی  االسالم 
اولویت  به  وحدت،  هفته  رسیدن  فرا  تبریک 

های کاری استان در حوزه های مختلف اشاره 
کرد و گفت: اتصال استان به پروژه راه آهن 
سراسری، تکمیل و توسعه حمل و نقل هوایی 
و پروازها و نیز تامین آب شرب مورد نیاز از 
مهمترین اولویت هایی است که در استان مورد 

توجه قرار خواهد گرفت.
وی خدمت به مردم را افتخاری بزرگ دانست و 
تصریح کرد: مسئولیت در نظام مقدس جمهوری 
اسالمی برای ارائه خدمت صادقانه به مردم است 
از این رو تالش خواهیم کرد با بهره گیری از 
تمامی ظرفیت های کاری و اداری در راستای 
ارائه خدمت صادقانه و خالصانه به مردم شریف 

استان تمام تالش خود را بکار گیریم.

مدت  در  اینکه  بیان  با  استانداری  سرپرست 
سمت  در  الشریعه  مروج  دکتر  مسئولیت 
استانداری خدمات و اقدامات شایسته ای برای 
توسعه استان  انجام گرفت، ادامه داد: برنامه 
معاونین  توسط  ایشان  نظارت  با  که  هایی 
برای  استانی  کل  مدیران  و  استاندار  محترم 
توسعه استان تدوین شده بود با قوت بیشتری 
ادامه خواهد یافت زیرا در این ایام با توجه به 
شرایط خاص کشور فرصتی برای برنامه ریزی 
مجدد وجود ندارد تا بدین طریق بتوانیم عالوه 
بر ارتقای شاخص های توسعه ای استان، در 
راستای خدمات شایسته و بایسته به مردم عزیز  

نیز گام های اساسی برداریم.

به اعتماد مردم نیاز داریم
نماینده ولی فقیه  نیز در این دیدار گفت: در نظام 
مردمی جمهوری اسالمی بیش از هر چیزی به 
اعتماد مردم نیاز داریم. وی به مشکالت اقتصادی 
موجود در کشور اشاره کرد و گفت: مشکالت 

را خودمان ساخته ایم و برخی هنوز هم به آن 
 دامن می زنند. وی با تاکید بر اینکه نتیجه اینها 
بی اعتمادی مردم است، گفت: وقتی چند بار به 
مردم قول و وعده ای می دهیم که عملی نمی 

شود به طور حتم مردم بی اعتماد می شوند.

برنامه های مدون در حوزه توسعه دنبال می شود

حوادث 

ورزشی

نوبخت و وعده های کهنه و نو
نسرین کاری- 4 شهریور سال 93 بود که نوبخت 
معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور در 
سفر نیمروزه به استان قول تامین اعتبار پروژه های نیمه 
تمام را داد. تسریع در اجرای پروژه راه آهن، انتقال آب، 
دو بانده کردن راه های مواصالتی و تخصیص اعتبارات 
برای تقویت زیرساخت های خراسان جنوبی از مهمترین 
اهداف پیش بینی شده این سفر معاون رئیس جمهور 
عنوان شده بود. نوبخت در سفر به بیرجند، سوار بر بالگرد 
شد تا ضمن بازدید هوایی از چند نقطه این خطه، از 
نزدیک با کمبودها و نیز مشکالت منطقه بیشتر آشنا 
شود. وی در بازدید از چند پروژه در دست ساخت از جمله 
بیمارستان رازی بیرجند اعالم کرد: دولت اعتبار مورد 
نیاز پروژه هایی که در سالجاری )93( به پایان برسند را 
تامین می کند. آخر سال در حالی که پس از سفر نوبخت 
و وعده 207 میلیارد تومانی برای اتمام پروژه های نیمه 
تمام بارقه های امید را در دل مردم ایجاد کرد، فقط 8 
میلیارد تومان به استان رسید. با  آن که مسئوالن دولتی 
فهرست پروژه های نیمه تمام استان را اعالم کردند 
اما ماحصل این سفرفقط تحقق اختصاص سه درصد 
بودجه این پروژه ها به استان بود. چند روز قبل هم 
نماینده مردم بیرجند، خوسف و درمیان  از قول جدید 
نوبخت برای سفر به  استان  قبل از بستن بودجه سال 
98 خبر داد. سفری که گفته می شود قرار است  در آن از   
نزدیک مسائل استان دیده و در بودجه سال آینده به حل 
آن توجه شود. وعده سفر تازه نوبخت به خراسان جنوبی 
البته داغ مردم و رسانه ها را تازه کرد، از این رو که معلوم 
نیست بعد از 4 سال که از سفر قبلی و وعده های وی  
می گذرد سرنوشت  وعده های قبلی و تخصیص اعتبار 
برای 1350پروژه نیمه تمام  سال 93 به کجا رسیده 
است؟ آیا مدیران استان توانسته اند از پس جذب بودجه  
های وعده داده شده  بر آیند  یا دکتر نوبخت با سبدی 
پر از وعده های جدید خواهد آمد که بیشتر مصرف 
 تبلیغاتی ورسانه ای خواهد داشت ! ؟)خوانندگان  ارجمند 
می توانند نظرات خویش را درباره این ستون به حساب 

کاربری avasardabir@ در تلگرام ارسال فرمایند.(

نحوه ثبت نام کارت المثنی 
سوخت اعالم شد

برزجی-شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران با 
صدور اطالعیه ای روش های ثبت نام برای دریافت 
کارت المثنی سوخت برای خودرو یا موتورسیکلت را 
اعالم کرد.ثبت نام مالکان خودرو یا موتورسیکلت فاقد 
کارت سوخت با مراجعه حضوری به دفاتر پلیس+ 10 
با ارائه مدارک الزم طبق ضوابط جاری انجام پذیر 
عمومی  خودروهای  مالکان  روش،  این  در  است. 
دولتی اعم از سواری، وانت و موتورسیکلت و مالکان 
خودروهای قولنامه ای برای ثبت نام کارت سوخت 
المثنی، می توانند همانند گذشته فقط با مراجعه به 
دفاتر پلیس+ 10  برای ثبت تقاضای خود اقدام کنند. 
و  بوده  کارت سوخت  دارای  نو شماره،  خودروهای 
کافی است مالکان آنها برای دریافت کارت سوخت 
خود به دفاتر پست مراجعه داشته باشند. روش دوم 
به سامانه خدمات دولت همراه  به صورت مراجعه 
گزینه  به  ورود  و   )  www.mob.gov.ir  ( نشانی  به 
درخواست کارت المثنی سوخت و ثبت اطالعات است 
که این سامانه از پنجم آذر در دسترس عموم قرار می 
 گیرد و ثبت اطالعات در این سامانه رایگان است.
در روش سوم با دریافت و نصب رایگان اپلیکیشن 
خدمات دولت همراه و ورود به گزینه درخواست کارت 

المثنی سوخت  قابل دریافت است. 

“پـیـام خـاوران” به جرگه رسانه های 
خراسان جنوبی پیوست 

سعادت حضرت  با  میالد  میمنت  مقدم-به  دادرس 
محمد )ص ( و سالله پاکش امام جعفر صادق )ع(، 
پایگاه خبری “پیام خاوران” به مدیرمسئولی محمد 
از  آغاز کرد و پس  را  آزمایشی خود  فعالیت  قربانی 
تکمیل تمامی بخش ها و زیر ساخت های مدنظر، 
رسما همزمان با دهه فجر امسال افتتاح می شود. پایگاه 
خبری “پیام خاوران” با شعار “اندیشه ای نو در عرصه 
رسانه خراسان جنوبی ” در قالب شورای سردبیری و 
حوزه های  در  اطالع رسانی  و  تحلیلی  رویکردی  با 
به نشانی به عرصه رسانه وارد شده است   مختلف 

 Payamkhavaran.com قابل دریافت است.

مدیرعامل    بزرگداشت  مراسم  برگزاري 
فقید  سازمان تأمین اجتماعی

صداوسیما-مراسم بزرگداشت مرحوم دکتر نوربخش 
مدیرعامل فقید سازمان تأمین اجتماعی و معاون پارلمانی 
این سازمان دیروز در هیأت حسینی بیرجند برگزار شد. 
مدیر عامل امالک و مستغالت سازمان تأمین اجتماعی 
کشور در این مراسم گفت: کلینیک درمانی طبس و دستور 
احداث درمانگاه تأمین اجتماعی شمال بیرجند از جمله 
خدمات ارزشمند مرحوم نوربخش  در خراسان جنوبی 
است.حجت االسالم رضایی امام جمعه سابق بیرجند نیز 
بی ریا بودن و ایثار را از جمله ویژگی های مؤمن واقعی 
برشمرد که در شخصیت مرحوم نوربخش نیز بارز بود.

باران در راه است...

فارس-کارشناس هواشناسی گفت: از امروز تا صبح 
سه شنبه کاهش دمای هوا در اغلب نقاط محسوس 
است لذا بارش برف در برخی ارتفاعات شمال شرق 
صبح سه شنبه دور از انتظار نیست. لطفی اظهار کرد:  بر 
اساس تحلیل نقشه ها و خروجی مدل های هواشناسی 
با تقویت ناپایداری های جوی طی امروز و فردا گاهی 
وزش باد شدید، رگبار باران همراه با رعد و برق )تشکیل 
اغلب  در  ارتفاعات(  در  تگرگ  بارش  احتمال  و  مه 
نقاط استان پیش بینی می شود. وی گفت: امروز در 
بخش هایی از شهرستان های سرایان، فردوس، طبس، 
بشرویه، نهبندان و احتماالً بیرجند بارش ها ادامه خواهد 

داشت و باعث ایجاد رواناب نیز خواهد شد.

برگزاری جشن وحدت در مسجد
 امام حسین)ع( بیرجند

با  میالد  مناسبت  به  وحدت  صداوسیما-جشن 
سعادت پیامبر اکرم )ص( و امام جعفر صادق )ع( 
شنبه شب در مسجد امام حسین )ع( بیرجند برگزار 
در  فقیه  ولی  نماینده  حضور  با  مراسم  این  شد. 
خراسان جنوبی، روحانیان اهل تشیع و تسنن، مردم 
و مسئوالن استان برگزار شد. در این مراسم شاعران 
بیرجندی آخرین سروده های خود را در وصف پیامبر 

مهربانی و رئیس مذهب شیعه قرائت کردند.

اختالس گران  میلیاردی 
در بیرجند دستگیر شدند

با سوء  استان گفت: 2 متهم که  انتظامی  فرمانده 
استفاده از موقعیت شغلی خود بالغ بر 20 میلیارد ریال 
در شهرستان بیرجند اختالس کردند، دستگیر شدند. 
سردار شجاع با اعالم این خبر اظهار کرد: با دریافت 
اطالعاتی مبنی بر اینکه رئیس شعبه یکی از موسسات 
مالی و اعتباری استان به همراه مسئول تسهیالت این 
موسسه در زمان تصدی خود با سوء استفاده از مدارک 
هویتی اشخاص از جمله اعضای خانواده وابستگان 
و دوستان نزدیک خود اقدام به افتتاح حساب و اخذ 
تسهیالت کالن کرده است موضوع به صورت ویژه 
توسط اداره جرائم اقتصادی پلیس آگاهی پیگیری شد. 
وی بیان کرد: بررسی های کارگاهان پلیس آگاهی 
حاکی از این بود که مبالغ اختالس شده بالغ بر 20 
میلیارد ریال است و این افراد مدتی است که از کار 
تعلیق شده اند که با دستور مقام قضایی متهمان تحت 
پیگرد قانونی قرار گرفتند و شناسایی شاکیان آغاز شد.

کسب مدال طالی کشوری از سوی 
اسکیت باز استان

اسکیت باز خراسان جنوبی مدال طالی کشور را به 
جنوبی  خراسان  اسکیت  هیئت  رئیس  آورد.  دست 
گفت: محمد منیب احمدی مقدم از خراسان جنوبی 
توانست در مسابقات کشوری فری استایل با کسب 
مقام اول، مدال طال را به دست آورد. شبانی افزود: 
مسابقات کشوری فری استایل به میزبانی استان البرز 

در شهرستان کرج دوم آذر برگزار شد.

مسابقات کشتی جام پیشکسوت
 در بیرجند

پیشکسوت  جام  کشتی  مسابقات  دوره  دومین 
پاسداشت استاد پهلوان حاج علی اصلی روز جمعه با 
حضور 19۶ کشتی گیر از استان های گوناگون کشور 

در سالن شهیدین قاسمی بیرجند برگزار شد.

بیرجند برای استقبال از 
نوروز آماده می شود

 غالمی- اولین جلسه ویژه زیباسازی نوروز 98 با هدف 
برنامه ریزی برای آماده سازی شهر در سال نو برگزار 
شد. شهردار بیرجند در این جلسه گفت: توجه ویژه به 
شاخص های نورپردازی و گلکاری، رویکرد اصلی ما 
برای ایام نوروز است و امسال المان نوروزی به سبک 
گذشته نداریم. جاوید اظهارکرد: نوروزی متفاوت تر را با 
شاخص های جدید برای شهروندان رقم خواهد خورد 
و سعی می کنیم زیبایی های ویژه نوروز در شهر ادامه 
دار باشد. وی از زیباسازی ورودی و خروجی های شهر 
به عنوان یکی از کارهای شهرداری برای نوروز خبر 
داد و یادآور شد: آسفالت معابر برای نوروز 98 نیز در 
دستور کار قرار گرفته و خیابان های نیازمند آسفالت، بر 
اساس اولویت بندی انجام شود.جاوید با اشاره به دائمی 
بودن بیشتر المان های برنامه ریزی شده برای نوروز 98 
خاطر نشان کرد: مناطق دوگانه برنامه های خود را برای 
زیباسازی میادینی که قرار است برای نوروز زیباسازی 
شوند ارائه دهند. تقی زاده رئیس شورای اسالمی بیرجند 
نیز یادآور شد: وضع خوب عمرانی شهر در آستانه سال 
جدید نیز می تواند زیبایی بصری قابل توجهی را برای 

شهروندان به وجود آورد.

خبرهای ویژه

در  هشتمین سفر وزیر بهداشت به خراسان جنوبی انجام شد:

گروه خبر-وزیر بهداشت روز گذشته به منظور 
حضور در جمع کاروان خیریه نورآوران سالمت 
به شهرستان بشرویه خراسان جنوبی سفر کرد 
و اولین عمل چشم را در اتاق عمل سیار کاروان 

نورآوران سالمت در رقه بشرویه انجام داد.
پزشکان  از  بزرگی  گروه  سالمت  نورآوران   
مناطق  به  را  عمل  اتاق های  که  هستند  خیر 
محروم کشور می برند و آنها تریلی های سنگین 
را مجهز به اتاق های عمل سیار کرده اند و به 
مناطقی می برند که از امکانات درمانی مناسبی 
برخوردار نیستند. اتاق های عمل پشت تریلی ها 
جای گذاری  و  مجهز  علمی  کاماًل  روش  به 
شده و باالترین امکانات را در خود جای داده اند.

سیدحسن  گروه  این  اصلی  مؤسسان  از  یکی 
قاضی زاده هاشمی وزیر بهداشت است، کسی 
که خود به ثروتش صحه می گذارد اما بخش 
از ثروت او صرف امور خیریه می شود.  مهمی 
در این اتاق عمل روز گذشته  21 بیمار عمل شدند 
که چند مورد از این عمل ها را وزیر بهداشت انجام  
داد. کاروان نورآوران سالمت از 7 مهر در روستای 
رقه بشرویه مستقر شده است و 10 چشم پزشک، 
30 دندانپزشک و 10 تا 15 بینایی سنج در قالب 
این کاروان، مردم نیازمند را از خدمات ویزیت و 

درمان رایگان بهره مند می کنند.
پزشکان کاروان نورآوران سالمت که از خراسان 
رضوی هستند، به مدت دو ماه و نیم تا اواخر آذر 

در این روستا  بیماران نیازمند شهرستان های 
فردوس، طبس و بشرویه  را مداوا مي کنند.

بودن بین مردم فرصت است
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: 
بودن بین مردم برای ما مهمترین فرصت است 
و از کمبودها و نیازها گفته می شود. قاضی زاده 
هاشمی روز گذشته در جمع مردم روستای رقه 

بشرویه و دست اندرکاران بنیاد خیریه نورآوران 
سالمت که در این شهرستان مستقر شده اند، 
افزود: امید است حضور کاروان نورآوران سالمت 

اسباب  و  بوده  برکت  و  پرخیر  منطقه  این  در 
رضایت مردم را فراهم کنند.

وزیر بهداشت گفت: بنیاد خیریه نورآوران سالمت 
با همکاری پزشکان چشم پزشک و دندانپزشک 
برای  برگشت  و  رفت  هزینه  و  حقوق  بدون 

خدمت به مردم به مناطق مختلف می روند.
وی افزود: این مجموعه سال های زیادی است 
که راه اندازی شده و ربطی به دولت ندارد اما من 

اکنون دولتی شده ام که امید است به برکت این 
روز عزیز پزشکان عضو بتوانند به نیات انسان 

دوستانه خود دست پیدا کنند.

قاضی زاده هاشمی اظهار کرد: اقدامات زیادی در 
حوزه سالمت کشور انجام شده و نسیمی هم به 
منطقه خراسان جنوبی وزیده است که کامل نیست 

اما بی اثر هم نبوده است.

وزیر بهداشت از بیمارستان در حال 
ساخت بشرویه بازدید کرد

در  بیمارستان  از  سفر  این  در  بهداشت  وزیر 

حال ساخت شهرستان بشرویه نیز بازدید کرد. 
قاضی زاده هاشمی با هیئت همراه و فرماندار 
بشرویه روند ساخت بیمارستان 32 تختخوابی 
داد.  قرار  بررسی  مورد  نزدیک  از  را   بشرویه 
رئیس شبکه بهداشت بشرویه در این بازدید گفت: 
اجرای این طرح سال 1390 شروع شد و تاکنون 

78 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.
حسینی نژاد علت تکمیل نشدن آن را تعریف 
700 متر اضافه بنا به نقشه اولیه شامل بخش 
های جدید دانست و افزود: این میزان می بایست 
در ردیف اعتباری بودجه پیش بینی اعتبار می شد 
و با همکاری نماینده مردم در مجلس، استانداری 
و دانشگاه علوم پزشکی برای برقراری ردیف 

اعتباری آن تالش خواهیم کرد.

3623 ویزیت رایگان چشم
 انجام شد

مدیر اجرایی بنیاد خیریه نورآوران سالمت شعبه 
شرق کشور هم گفت: از هفتم مهر تاکنون سه 
هزار و ۶23 ویزیت رایگان چشم در شهرستان 
های بشرویه و طبس انجام شده است. زرینی 
بیان کرد: در این طرح سه ماهه بیش از 50 

پزشک  با ما همکاری می کنند.

حسینی- معبر فرزان هفته گذشته با تخریب  
امالک باقی مانده در مسیر، قدمی دیگر به انتهای 
قصه خود نزدیک شد. اما وجود برخی زیرساخت 
ها همچون تیرهای برق ورودی پل موسی بن 
جعفر)ع( ، یا انشعابات آب، گاز و مخابرات در مسیر 
معبر، مانع از تکمیل آن است. نود و هفتیمن جلسه 
شورای شهر بیرجند با موضوع ایجاد هماهنگی 
بین دستگاه های زیرساختی برای بهره برداری 
از معبر فرزان تا دهه فجر، صبح شنبه برگزار 
شد. جاوید شهردار بیرجند با بیان این که طرح 
در  مهم  ای  پروژه  عنوان  به   83 سال  فرزان 
مسائل ترافیکی، اجتماعی و برخورداری محالت 
گوناگون شهر کلنگ زنی شد، ادامه داد: اکنون 
پس از بازگشایی معبر در هفته گذشته، دو مشکل 
داریم، اول مشکل بین راه و شهرسازی و یکی از 
مالکان ملک در مسیر معبر است که موجب شده 
جلوی ادامه کار شهرداری را بگیرد و دیگری 
وجود برخی تاسیسات همچون آب، برق، گاز و 
مخابرات است که باید جا به جا شوند. وی با 
تاکید بر این که شهرداری اکنون وضع مناسبی 
برای پرداخت هزینه جابه جایی انشعابات را ندارد، 
خاطرنشان کرد: اتمام پروژه و بهره برداری از 
آن در دهه فجر، عزم جدی همه دستگاه های 

مربوطه را می طلبد.

هر دستگاهی موظف به هزینه کرد
30 درصد از اعتبارات خود برای اجرای 

پروژه های بافت فرسوده است
عدل معاون عمرانی شهرداری نیز با اشاره به این 
که دستگاه های خدمات رسان می توانند از محل 
30 درصد اعتبار مربوط به بافت های فرسوده و 
محالت هدف، برای جابه جایی انشعابات هزینه 
کنند، بیان کرد: درباره توافق بین مالک معترض و 
راه و شهرسازی نیز خواستار حل هر چه سریع تر 
مشکل هستیم.ولی پور معاون شهرسازی اداره کل 
راه و شهرسازی نیز به تعریف حدود هزار و 320 
پروژه در بافت های فرسوده با اعتباری بالغ بر 302 
میلیارد تومان اشاره کرد و افزود: هر دستگاهی 
موظف به هزینه کرد 30 درصد از اعتبارات خود 

در راستای اجرای این پروژه هاست.
وی در ادامه با بیان این که نگاه حاکم بر طرح 
فرزان ، تخریب و انبوه سازی بود، اضافه کرد: اما با 
تغییراتی که در آن با توجه به تثبیت ملک ها انجام 
شد، نگرانی هایی برای مالک معترض، درباره 

اخذ سند مالکیت و توافق نامه ها ایجاد شد.پس 
از مدتی بحث پیرامون این موضوع بین شهردار، 
معاون عمرانی شهردار و معاون شهرسازی اداره 
کل راه و شهرسازی قرار شد اعتراض از طریق 

اداره کل راه و شهرسازی پیگیری شود.

هزینه جابه جایی انشعابات در شهر با 
شهرداری و در روستا با بنیاد مسکن است
توزیع   منصوریان عضو هیئت مدیره شرکت 
نیروی برق از دیگر مدعوین این جلسه بود که 
کرد:  عنوان  برق  انشعابات  جایی  جابه   درباره 
بر اساس مصوبه هیئت وزیران، هزینه جابه جایی 
انشعابات در شهر با شهرداری و در روستا با بنیاد 
مسکن است. وی با تاکید بر این که شرکت برق 
اعتبار دولتی ندارد، ادامه داد: برای احداث و جابه 
جایی شبکه ها نیز از فروش انشعابات استفاده می 
کند که سالیانه حدود 7 میلیارد تومان است و همه 
آن صرف توسعه شبکه های جدید و اصالح شبکه 
های شهری می شود. البته پس از ارائه توضیحاتی 

توسط عبدی مدیر توزیع نیروی برق شهرستان 
بیرجند درباره تیرهای برق ورودی پل موسی بن 
جعفر)ع( قرار شد حدود 130 متر شبکه زمینی برق 
ورودی پل توسط شرکت توزیع نیروی برق اجرا 

شود که برای ادامه کار اعتبار نیاز است.

تعامل 100 درصدی، اما نه رایگان
 هاشم آبادی معاون بهره برداری آب و فاضالب 
شهری نیز به جمع آوری حدود 9 نقطه شبکه آب 
و 3 نقطه فاضالب در راستای اجرای طرح فرزان 
اشاره کرد و گفت: فقط یک انشعاب فاضالب 
باقی مانده که برای اجرای آسفالت معبر ، همسطح 
سازی خواهیم کرد. وی همچنین از معاون عمرانی 
فرماندار خواستار هماهنگی قبل اجرای پروژه های 
عمرانی شهر شد و بیان کرد: برای میدان ورودی 
سپیده هیچ هماهنگی با شرکت آب و فاضالب 

شهری نشد در حالی که دو انشعاب اصلی از زیر 
این میدان می گذرد و در صورت بروز حادثه، هزینه 
جابه جایی آن از تمام  هزینه احداث میدان بیشتر 
می شود.عیدی زاده مدیرعامل شرکت مخابرات  
هم خاطرنشان کرد: با وجود این که این شرکت 
با  ما  تعامل  نوع  ولی  است،  خصوصی  کامال 
شهرداری 100 درصدی بوده، با این حال چون 
برای جابه جایی انشعابات اعتباری نداریم، نمی 
توانیم این کار را با هزینه خود انجام بدهیم. وی 
افزود: 30 درصد اعتبار مختص محالت هدف ، 
توسط فرمانداری به دستگاه ها برای اجرای این 

کار تخصیص داده شود.

به گونه ای برنامه ریزی کنید 
که مجبور به دوباره کاری نشویم

نماینده شرکت گاز اما پاسخی متفاوت با سایر 
نهادها داد و عنوان کرد: در مسیر طرح فرزان 
هیچ گونه ایستگاه گازرسانی وجود ندارد و فقط 
علمک ها هستند که هر کجا شهرداری اعالم کند 

بدون دریافت هزینه آن را جابه جا خواهیم کرد. 
وی با اشاره به این که سال گذشته، با وجود این 
که عنوان کردند به دلیل معبر فرزان نمی توانید 
گازرسانی کنید، اما به درخواست مردم محله و 
فرمانداری انشعابات را انجام دادیم، اضافه کرد: 
فقط یک درخواست داریم آن هم این که چون 
در این معبر هزینه می شود، به گونه ای برنامه 
ریزی کنید که مجبور به دوباره کاری نشویم. 
کمیلی دوست مدیر عامل شرکت عمران مسکن 
سازان استان نیز در این جلسه با بیان این که قرار 
بود کمیته ای با استانداری، فرمانداری، شهرداری، 
راه و شهرسازی و دستگاه های خدمات رسان ویژه 
طرح فرزان برگزار شود که متاسفانه تاکنون انجام 
نشده است، ادامه داد: با برداشته شدن طرح پالک 
 تجاری پارسه از نقشه طرح فرزان، برخی کوچه  ها

به تناسب تعریض خواهند داشت و همین امر 

ابهاماتی در نقشه ایجاد کرده است. خواهشمندیم 
معابر جدید در طرح تکمیل شوند.

نگاه بولدوزری به طرح فرزان
رونقی معاون عمرانی فرماندار نیز با اشاره به 
این که طرح فرزان از پروژه های مهم و بزرگ 
در  طرح  این  کرد:  خاطرنشان  است،  بیرجند 
گذشته با نگاه بولدوزری طراحی شده لذا در 
با  وی  است.  برخورده  مشکل  به  اجرا  مسیر 
تاکید بر این که اگر قرار است در اطراف معبر 
اصالحاتی انجام شود سریع بررسی شود، افزود: 
زمان زیادی تا دهه فجر نداریم، لذا از سازمان 
ها تقاضا می کنم برای به بهره برداری رساندن 
وی  گفته  به  کنند.  اقدام  تر  جهادی   ، پروژه 
فرمانداری برای تخصیص کمک های اعتباری 

به دستگاه های زیرساختی مشکلی ندارد.

اگر به ما قطعه زمین بدهید، 
سالنی مناسب خواهیم ساخت

گفتنی است در این جلسه شورای شهر، رئیس 
هیئت کشتی استان نیز حضور داشت. سروری  با 
اشاره  به این که از ابتدای 97 تاکنون بالغ بر 25 
اعزام به مسابقات کشوری انجام شده است، اضافه 
کرد: از این تعداد ، 7 مورد اعزام به انتخابی تیم ملی 
بود، همچنین 3 نفر از کشتی گیران استان همیشه 
در اردوهای تیم ملی حضور دارند. وی در ادامه 
به موفقیت های کسب شده و اعزام های انجام 
شده اشاره کرد و گفت: بیرجند صنعتی نیست و 
نمی توان برای هیئت های ورزشی حامی مالی 
پیدا کرد، لذا خواستار نگاه ویژه شورای شهر به 
این ورزشکاران و حمایت های شما هستم. رئیس 
هیئت کشتی با بیان این که مکانی برای تمرین 
نداریم، ادامه داد: در صورت تامین مکان می توانیم 

آن را خودمان تجهیز کنیم.
قالب  در  شهرداری  حمایت  خواستار  سروری 

پذیرش برخی هزینه های تیم داری و تامین 
خوابگاه و ایاب ذهاب در زمان برگزاری مسابقات 
شد و عنوان کرد: اگر به ما قطعه زمین بدهید، 

سالنی مناسب خواهیم ساخت.

دست شهرداری برای
 حمایت مالی باز نیست

تقی زاده رئیس شورای شهر در پاسخ به این 
درخواست ها با اشاره به این که دست شهرداری 
بیان کرد: می  نیست،  باز  مالی  برای حمایت 
ایاب  همچون  خدماتی  های  کمک  توانیم 
هنگام  نشانی  آتش  نیروی  تامین  و  ذهاب  و 
برگزاری مسابقات را داشته باشیم. وی خطاب 
به عبدالرزاق نژاد رئیس کمیسیون فرهنگی شورا 
عنوان کرد: با سازمان های ذیربطی همچون 
تبلیغات اسالمی و اوقاف برای در اختیار قراردادن 
حسینیه ها به هیئت کشتی جلسه برگزار کنید.

جاوید شهردار بیرجند نیز به اهمیت ورزش در 
پیشگیری از آسیب های حوزه جوانان اشاره کرد 
و گفت: اگر زمین ها یا پارک هایی در شهر وجود 
داشته باشد که بتوانیم در آن فضای ورزشی ایجاد 
کنیم اولویت ما خواهد بود و اعتبار خوبی هم 

برای آن در نظر می گیریم.
به گفته وی ایجاد زمین ورزشی والیبال ساحلی 
ورزشی  مجموعه  اداری،  سایت  پارک  در 
و  مهرشهر  بهجت  ا...  آیت  پارک  در  روباز 
در  روی  پیاده  و  سواری  دوچرخه  پیست 
های  زیرساخت  تامین  جمله  از  خطی  پارک 
ورزش همگانی در شهر است.شهردار با بیان 
مجموعه  ساخت  برای  خوبی  اعتبار  که  این 
ورزشی در پارک جنگلی در نظر گرفته شده 
است، اضافه کرد: زمین های زیادی با کاربری 
الزم  که  دارد  وجود  بیرجند  شهر  در  ورزشی 
اداره  همچون  ذیربط  مراجع  طریق  از  است 
شود. ساخته  و  تملک  جوانان  و  ورزش   کل 

جاوید با تاکید بر این که شهرداری حق ورود 
ندارد،  را  ورزشی  های  رشته  به  تخصصی 
سایر  برای  وجود  این  با  کرد:  خاطرنشان 
کمک ها از جمله تبلیغات محیطی یا ایاب و 
ذهاب درون شهری با همه تیم ها و هیئت 
های ورزشی همکاری می کنیم. به گفته وی 
اگر قرار بر حمایت شهرداری از رشته ورزشی 
خاصی باشد باید استعدادیابی کرده و به این 
نتیجه برسیم که این رشته ضرورت شهر است.

اولین عمل چشم توسط وزیر بهداشت در رقه بشرویه

شهرداری ماند و“ فرزان”
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با رئیس جمهور بر سر موضوع 
نرخ ارز اختالف داشتیم

 
مسعود نیلی، دستیار سابق رئیس جمهور با اشاره به 
اینکه موضوع نرخ ارز نقطه اختالفم با رئیس جمهور 
در کشور  ارز  دوازدهم، مساله  دولت  در  بود، گفت: 
سرکوب  که  بود  این  نظرم  بود.  اثرگذار  و  مهم 
آقای  قاعدتا  می شود،  آن  جهش  باعث  ارز  نرخ 
روحانی چنین نظری نداشت و معتقد بود اگر نرخ 
ارز کاهش پیدا نمی کند، حداقل افزایش پیدا نکند.

روحانی سبک زندگی 
لوکسی داشت

 
علیرضا علوی تبار، فعال سیاسی با اشاره به سال 
های ریاست روحانی بر مرکز تحقیقات استراتژیک 
ریاست جمهوری، گفت: هاشمی رفسنجانی صاحب 
اما  بود،  طور  این  قدرت  موضع  از  و  بود  جایگاه 
اطرافیان هاشمی  نداشت.  موقعیتی  روحانی چنان 
بعضا آدم های قوی بودند اما اطرافیان روحانی ...، 
چه بگویم، بهتر است چیزی نگویم. در نگاه ما که 
کمی  ایشان  داشتیم  هنوز  را  مان  انقالبی  روحیه 
داشت. لوکسی  زندگی  سبک  و  بود  خوشگذران 

توافقنامه پاریس دست و پای
 کشورهای در حال توسعه را می بندد

نقوی حسینی، عضو کمیسیون امنیت ملی با اشاره به 
نامه ظریف و زنگنه برای تسریع در الحاق به توافقنامه 
جمله  از  هایی  کنوانسیون  چنین  گفت:  پاریس، 
توافقنامه پاریس به تعبیر مقام معظم رهبری در اتاق 
فکر استکبار جهانی پخت و پز می شود و صرفا برای 
بستن دست و پای کشورهای در حال توسعه است.

ایادي استکبار علنا مطرح مي کنند
 که از ایران اسالمي هراس دارند  

گفت:  سپاه  هماهنگ کننده  معاون  فدوی،  سردار 
ایادی استکبار به  صورت علنی مطرح می کنند که 
سابق  دفاع  وزیر  و  دارند  هراس  اسالمی  ایران  از 
توان  که  هستیم  این  دنبال  به  می گوید  آمریکا 
بازدارندگی  قدرت  که  کنیم  ایجاد  متفاوتی  نظامی 
منطقه ای و فرامنطقه ای در مقابل ایران را داشته باشد.

حجاریان عبور از جریان اصالحات 
را تئوریزه می کند

ترقی، عضو شورای مرکزی حزب موتلفه گفت: اصالح 
طلبان تالش می کنند به مردم بگویند، نگذاشتند ما 
کار کنیم یا اختیارات مان با مسئولیت مان همخوانی 
نداشت. با این توصیف می توان گفت حجاریان عبور 
از جریان اصالحات را دارد تئوریزه می کند تا نیروهای 
بیایند. صحنه  به  دیگری  نام  یک  با  جریان  این 

دو واقعه مهم در روابط ایران 
و اروپا اتفاق می افتد

اوج  در  گفت:  خارجه  امور  وزیر  معاون  عراقچی، 
در  مهم  واقعه  دو  آمریکا،  فشارهای  و  ها  تحریم 
افتد.  می  اتفاق  بروکسل  در  اروپا  و  ایران  روابط 
سومین سمینار »همکاری های صلح آمیز هسته 
ای ایران و اتحادیه اروپا« با حضور دکتر صالحی و 
»چهارمین دور گفتگوهای عالی رتبه سیاسی ایران 
و اتحادیه اروپا« با مسئولیت اینجانب و خانم اشمید.

اگر ایران نبود عربستان 
نابود شده بود  

شیخ حسن بغدادی، عضو شورای مرکزی حزب ا... 
لبنان گفت: اگر ایران نبود چیزی از عربستان باقی نمی 
ماند، چرا که قرار بود در زمان سقوط نظام صدام در 
سال ۲۰۰۳ عربستان نیز به پایان برسد نقشه و طرح 
آمریکا برای منطقه در آن زمان تجزیه خاورمیانه بود 

و عربستان نیز یکی از این اهداف به شمار می آمد.

سخنرانی روحانی که خواستار
 نابودی اسرائیل شده، از روی تنفر بود

نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی در واکنش به 
اظهارات رئیس جمهور کشورمان در کنفرانس وحدت 
اسالمی مدعی شد: اسرائیل به خوبی می داند که 
چگونه از خود در برابر »حکومت مخرب ایران« دفاع 
کند. این سخنرانی روحانی که از روی تنفر بوده و 
خواستار نابودی اسرائیل شده، بار دیگر ثابت می کند که 
چرا ملت های دنیا باید برای تحریم های علیه حکومت 
نیز تهدید می کند، متحد شوند. را  ایران که آن ها 

در کنار این مجلس باید یک مجلس 
متخصصان وجود داشته باشد

فتحی، نماینده تهران گفت: من در بحث کلی که 
نسبت به اصالح ساختار قانون گذاری کشور وجود 
دارد، به جد معتقدم در کنار این مجلس باید یک 
مجلس متخصصانی وجود داشته باشد که می توان 
نامش را مجلس سنا یا هر اسم دیگری گذاشت. به 
عبارت دیگر ما نظام دو پارلمانی و دو قانونگذاری را در 
کشور حتما باید احیا کنیم وگرنه تا مادامی که ما هستیم 
و این سیستم قانون گذاری، قوانین و مقررات تصویبی 
که در این 4۰ ساله تصویب شده، پر ایراد خواهد بود.

الزم است اروپا در مقابل خواسته هاي آمریکا بایستد

امور خارجه غنی سازی  محمد جواد ظریف، وزیر 
اورانیوم به مانند دوران پیش از برجام در ایران را 
با توجه به نقض تعهدات از سوی آمریکا، حق ایران 
عنوان کرد و گفت: توافق برجام یکی از طوالنی 
است  معاصر  تاریخ  مذاکرات  ترین  جدی  و  ترین 
دنبال  به  اروپا  اگر  افزود:  وی  است.  بسیار ضعیف  آن  تکرار  احتمال  که 
حاکمیت مستقل است، الزم است در مقابل خواسته های آمریکا بایستد. 

مردم باید به جان مسئوالن بیفتند و یقه آنها را بگیرند 

ذوالنور، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس با بیان 
اینکه مردم از ابتدای انقالب تاکنون از کمبودها ناله 
بوده،  تبعیض  و  فساد  از  آنان  گالیه  بلکه  نکردند، 
گفت: اگر امکاناتی در کشور است باید برای همه 
باشد. باید مردم به جان مسئوالن بیفتند و یقه آنها 
را گرفته و از آنها بازخواست کنند، چون در این صورت مدیران می فهمند که 
صندلی مدیریت برای آنها نه تنها سود ندارد، بلکه مایه عذاب آنها شده است.

رهبر  ای،  خامنه  ا...  آیت  حضرت 
رژیم  و  آمریکا  قدرت  انقالب، 
صهیونیستی را در منطقه به  مراتب 
ضعیف تر از قبل دانستند و گفتند: 

رژیم صهیونیستی چندین سال پیش، 
ا...  مقابل حزب  در  روز،  از ۳۳  بعد 
لبنان شکست خورد، دو سال بعد در 
مقابل فلسطینی ها، تنها ۲۲ روز دوام 
آورد که این مدت در جنگ بعدی 

هفته  و  شد  روز  به ۸  تبدیل  غزه، 
فلسطین،  مقاومت  مقابل  در  پیش 
بعد از ۲ روز، شکست را متحمل شد 
که همه این موارد نشان دهنده ضعف 

است.  رژیم صهیونیستی  روزافزون 
ایشان با اشاره به سنت تخلف ناپذیر 
که  ملت هایی  یاری  بر  مبنی  الهی 
با اتکا به خداوند در مقابل قدرت ها 
نشان  خاطر  کنند،  می  ایستادگی 

همه  وجود  با  نیز  یمن  در  کردند: 
سختی ها و جنایت هایی که مردم این 
کشور از جانب آل سعود و همراهانش 
آنها یعنی آمریکا  و دولت پشتیبان 
متحمل می شوند، اما قطعاً پیروزی 
با ملت یمن و انصارا... خواهد بود. 
حضرت آیت ا... خامنه ای با اشاره 
با  ایران  مقاومت 4۰ ساله ملت  به 
وجود همه سختی ها و فشارها، تأکید 
کردند: آمریکا و رژیم صهیونیستی 
را  ایران  ملت  که  می کنند  غلط 
ملت  گفتند:  ایشان  کنند.  تهدید 
ایران به برکت مقاومت و در سایه 
به وعده  اعتقاد  و  به خداوند  ایمان 
توطئه ها  همه  برابر  در  الهی،  های 
نظام  امروز،  ایستاد و  همچون کوه 
اسالمی و ملت ایران شجره طیبه ای 
پیشرفت  بر  روز  به  روز  که  است 
شود. می  افزوده  آن  توانایی  و 

ملت ایران یک شجره طیبه است
آمریکا غلط می کند که آن را تهدید کند

به  خطاب  جمهور  رئیس  روحانی، 
سران رژیم عربستان سعودی گفت: 
شما 4۵۰ میلیارد دالر هدیه دادید و 
۱۱۰ میلیارد دالر اسلحه خریدید تا 
امنیت تان تضمین شود! در حالی که 
همان آقایی که این منابع را تاراج کرد 
گفت: »شیر این گاو شیرده را ما می 
دوشیم و می بریم و اگر ما نباشیم 
شما دو هفته هم امنیت ندارید«. وی 
ادامه داد: الاقل احترام ظاهری خود 
را از ارباب بخواهید و این همه توهین 
را از آن نپذیرید، شما چه نیازی به 
به  را  خود  منابع  که  دارید  آمریکا 
چه کسی  کنید؟  می  هدیه  آمریکا 
با  در منطقه دشمن شماست؟ وی 
با همه  اینکه ما حاضریم  بر  تاکید 
توان از منافع مردم عربستان در برابر 
تروریسم ، تجاوزگران و ابرقدرت ها 
دفاع کنیم، افزود: همان طور که ما به 

کمک مردم عراق، سوریه، افغانستان 
هم  عربستان  به  شتافتیم،  یمن  و 
 4۵۰ آنان  از  و  کنیم  می  کمک 
میلیارد دالر هم نمی خواهیم و به 

آنان اهانت هم نمی کنیم و آنان را 
ملت  که  چرا  دانیم،  می  خود  برادر 
های منطقه و مردم مکه و مدینه را 
برادر می دانیم. روحانی تصریح کرد: 
از سخن ناروا و ناحقی که در گوش 

شما کردند، نترسید و بدانید که ایران 
و اسالم، هراسی ندارند و از ابرقدرت 
ها، جانیان و خائنان بترسید و ما برادر 
شما و در کنارتان هستیم. برای ما 

بسیار رنج آور است که جنایت هایی 
رخ  ها  مسلمان  نام  به  منطقه  در 
زیادی  عده  که  متاسفیم  می دهد، 
در این منطقه به دست کسانی که 
ادعای دین می کردند، کشته شدند.

حاضریم با همه توان از منافع مردم عربستان در برابر تروریسم، 
تجاوزگران و ابرقدرت ها دفاع کنیم

می شود »طوفان«  دیگری برپا کرد

محسن رضایی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام 
گفت: خودرو ضد مین و ضد کمین »طوفان« که خط 
تولید آن به تازگی افتتاح شده، قابلیت های متعددی 
دارد و می تواند گام اول در ساخت خودروهای فوق 
مدرن به حساب آید؛ آن هم در شرایطی که فقط 
چند کشور، فناوری پیچیده چنین خودروهایی را در اختیار دارند. اگر الگوی 
انقالبی فناوری در چرخه اقتصاد به کار رود، »طوفان« دیگری بر پا می شود.

مراسم ترحیم سیدتقی نوربخش، مدیرعامل فقید سازمان تأمین اجتماعی در بیرجندمسابقات کشتی جام پیشکسوت در بیرجند * مجتبی گرگیسفر وزیر بهداشت به بشرویه خراسان جنوبی

آگهی نوبت دوم ثبت نام انتخابات اتحادیه صنف
فروشندگان لوازم یدکی اتومبیل )سبک و سنگین( 

با عنایت به آیین نامه اجرایی انتخابات اتحادیه های صنفی )ماده22 قانون نظام صنفی( از داوطلبان عضویت 
 در هیئت مدیره و بازرس اتحادیه صنف فوق الذکر که دارای شرایط ذیل می باشند دعوت می شود
)www.iranianasnaf.ir( ظرف مدت 10 روز از تاریخ 97/9/6 جهت ثبت نام در سامانه ایرانیان اصناف 
 مراجعه  و اصل مدارک را به  دبیرخانه هیئت اجرایی برگزاری انتخابات واقع در خیابان شهید مطهری -

سازمان صنعت، معدن و تجارت )اداره امور اصناف و تشکل ها(  تحویل نمایند.
شرایط داوطلبان: تابعیت جمهوری اسالمی ایران - اعتقاد و الزام عملی به نظام جمهوری اسالمی 
ایران - نداشتن سوءپیشینه کیفری موثر- عدم ممنوعیت تصرف در اموال مانند حجر، ورشکستگی 
و افالس-  عدم اشتغال در ارگان ها و دستگاه های اجرایی )موضوع ماده 5 قانون خدمات کشوری( و 
همچنین کارکنان اتحادیه ها و اتاق اصناف - عدم اعتیاد به مواد مخدر- عدم اشتهار به فساد - داشتن 
حداقل مدرک تحصیلی دیپلم برای افراد فاقد سابقه عضویت در هیئت مدیره اتحادیه - حداکثر سن در 

زمان ثبت نام هفتاد و پنج سال -  داشتن پروانه کسب معتبر دائم -  وثاقت و امانت
مدارک مورد نیاز: فتوکپی پروانه کسب معتبر )2 برگ(- فتوکپی از تمام صفحات شناسنامه )صفحه اول 
2 برگ(- عکس 4×3 رنگی )6 قطعه(- فتوکپی کارت ملی )2 برگ( - فتوکپی آخرین مدرک تحصیلی- 
 گواهی عدم سوء پیشینه کیفری- گواهی عدم اعتیاد به مواد مخدر* داشتن اصل مدارک فوق زمان ثبت نام

آریانفر - رئیس هیئت اجرایی برگزاری  انتخابات اتحادیه های صنفی بیرجند الزامی است. 

قابل توجه اعضای محترم اتحادیه صنف آرایشگران زنانه شهرستان بیرجند
در اجرای آیین نامه اجرایی نحوه برگزاری انتخابات هیئت مدیره و بازرسان اتحادیه های صنفی 
)موضوع تبصره 3 ماده 22 و 23 قانون نظام صنفی( بدینوسیله از کلیه اعضای دارای پروانه کسب 
معتبر آن اتحادیه دعوت می گردد با در دست داشتن اصل یا تصویر پروانه کسب و یا کارت 
عضویت عکسدار اتحادیه روز یکشنبه مورخ 97/9/11 ساعت 8/30 الی 10 صبح جهت شرکت در 
انتخابات هیئت مدیره و بازرس شخصا به نشانی حسینیه گازاریها واقع در خیابان مدرس - فلکه 
 دوم مراجعه و نمایندگان مورد نظر خود را از بین افراد ذیل به تعداد 5 نفر عضو اصلی و 2 نفر عضو

علی البدل هیئت مدیره و یک نفر اصلی  و یک نفر علی البدل بازرس انتخاب نمایند. 
اسامی داوطلبان عضویت در هیئت مدیره:

زهرا انصاری بورنگ - هما چمنی- مریم چهاری - سیده طاهره حسینی-  زهرا عباسی- سمانه 
علی آبادی- ریحانه کدخدا - معصومه کمال زاده - فاطمه صغری وحیدی راد - طاهره هزاره

اسامی داوطلبان عضویت در سمت بازرس: معصومه اکبری - نرگس جنگی- فاطمه دقتی
فاطمه صحرا پژوه

آریانفر- رئیس هیئت اجرایی برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی شهرستان بیرجند

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام )نوبت دوم( 
شرکت سیمان باقران )سهامی عام( شماره ثبت ۱۳۹۷

با توجه به حد نصاب نرسیدن مجمع عمومی عادی سالیانه )نوبت اول( بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم 
شرکت سیمان باقران )سهامی عام( دعوت می شود در جلسه مجمع عمومی عادی شرکت سیمان باقران که 
ساعت 10 روز دوشنبه 1397/9/19 به آدرس: شهرستان درمیان، 34 کیلومتری جاده اسدیه به بازارچه مرزی 
میل 73، بعد از شهر گزیک )کارخانه سیمان باقران( برگزار می گردد حضور بهم رسانند. شایان ذکر است 
سهامداران محترمی که تمایل به حضور در جلسه مذکور را دارند جهت دریافت برگ ورود به جلسه با در دست 
 داشتن برگه سهام و کارت شناسایی معتبر و با وکالتنامه رسمی در ساعات اداری روزهای 12 لغایت 18 آذر ماه 
به امور سهام شرکت واقع در خراسان جنوبی - بیرجند - خیابان غفاری - بیست متری یاس شرکت سیمان باقران 
مراجعه نمایند. سهامداران ارجمندی که قصد کاندیدا شدن به عنوان عضو هیئت مدیره و کلیه افراد یا موسسات 
واجد شرایطی که تصمیم به کاندیدا شدن به عنوان بازرس یا حسابرس قانونی را دارند برای تکمیل فرم و ارائه 

مدارک شناسایی می بایست تا پنج روز قبل از تشکیل مجمع به شرکت سیمان باقران مراجعه نمایند.
 دستور جلسه: استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی - تصویب صورت های مالی سال )دوره( مالی 
منتهی به 1396/12/29 - انتخاب اعضای هیئت مدیره شرکت برای مدت دو سال - انتخاب حسابرس و بازرس 
 اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال - انتخاب روزنامه کثیراالنتشار - تعیین حق حضور اعضای 

غیر موظف هیئت مدیره - سایر مواردی که در صالحیت مجمع فوق باشد.
هیئت مدیره شرکت سیمان باقران )سهامی عام(

آگهی نوبت دوم ثبت نام انتخابات اتحادیه صنف
فروشندگان الستیک، پنچرگیری و تعویض روغن 

با عنایت به آیین نامه اجرایی انتخابات اتحادیه های صنفی )ماده22 قانون نظام صنفی( از داوطلبان عضویت در 
هیئت مدیره و بازرس اتحادیه صنف فوق الذکر که دارای شرایط ذیل می باشند دعوت می شود ظرف مدت 
10 روز از تاریخ 97/9/6 جهت ثبت نام  در سامانه ایرانیان اصناف )www.iranianasnaf.ir( مراجعه  و 
اصل مدارک را به  دبیرخانه هیئت اجرایی برگزاری انتخابات واقع در خیابان شهید مطهری- سازمان صنعت، 

معدن و تجارت )اداره امور اصناف و تشکل ها(  تحویل نمایند.
شرایط داوطلبان: تابعیت جمهوری اسالمی ایران - اعتقاد و الزام عملی به نظام جمهوری اسالمی ایران- 
نداشتن سوءپیشینه کیفری موثر- عدم ممنوعیت تصرف در اموال مانند حجر، ورشکستگی و افالس- عدم 
اشتغال در ارگان ها و دستگاه های اجرایی )موضوع ماده 5 قانون خدمات کشوری( و همچنین کارکنان اتحادیه 
ها و اتاق اصناف - عدم اعتیاد به مواد مخدر- عدم اشتهار به فساد - داشتن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم برای 
افراد فاقد سابقه عضویت در هیئت مدیره اتحادیه - حداکثر سن در زمان ثبت نام هفتاد و پنج سال-  داشتن 

پروانه کسب معتبر دائم -  وثاقت و امانت
مدارک مورد نیاز: فتوکپی پروانه کسب معتبر )2 برگ( - فتوکپی از تمام صفحات شناسنامه )صفحه اول 
2برگ(- عکس 4×3 رنگی )6 قطعه( - فتوکپی کارت ملی )2 برگ( - فتوکپی آخرین مدرک تحصیلی- گواهی 
عدم سوء پیشینه کیفری- گواهی عدم اعتیاد به مواد مخدر* داشتن اصل مدارک فوق زمان ثبت نام الزامی است. 

آریانفر - رئیس هیئت اجرایی برگزاری  انتخابات اتحادیه های صنفی بیرجند

به مناسبت سومین روز درگذشت پدر و همسری مهربان مرحوم مغفور 

شـادروان  محمـد  محمـدزاده
 جلسه ترحیمی امروز دوشنبه 97/9/5 از ساعت 14:30 الی 15:30 
در محل حسینیه آیت ا... آیتی برگزار می گردد، حضور شما سروران 

گرامی باعث شادی روح آن مرحوم و تسلی خاطر بازماندگان خواهد بود.
خانواده های:محمدزاده، کشمشی، مرعشی، خدایی ، صحراگرد  و سایر بستگان


