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استقبال از اولین کاروان حجاج
تخلیه 4 وانت نیسان ضایعات از یک منزل مسکونی در بیرجند

از یک منزل مسکونی جمع  را  نیسان ضایعات  بیرجند، 4 وانت  صدا وسیما-شهرداری 
آوری کرد. مدیر امور پسماند شهرداری بیرجند گفت: در خصوص مصوبات کمیته پسماند 
استان و ساماندهی پسماندهای شهری و  زباله گردها که در مکان هایی در مجاورت 
منازل مسکونی زباله های بازیافتی را نگهداری می کنند،  ... ) مشروح خبر در صفحه 5 (

دولت به دنبال ایجاد بسترهای الزم 
برای سرمایه گذاری بخش خصوصی
صفحه  6

صفحه  5

*کاری

تکریم بازنشستگان، تکریم 
سرمایه های انسانی است

روز چهارم شهریور در تقویم ایران 
مصادف با روز کارمند است. این 
کارمندانی که سال ها  به  را  روز 
برای خدمت رسانی به مردم تالش 
می کنند تبریک می گویم. این 
کارمندان در طول تاریخ با خدمات 
صادقانه روزهای عمر خود را می 
گذرانند و به سن بازنشستگی می 
رسند و امروز هم 25 ذی الحجه 
در تقویم روز خانواده و بازنشستگان 
خانواده  است.  شده  نامگذاری 
نهاد  تأثیرگذارترین  عنوان  به 
تربیتی . . .  مشروح در صفحه 2

 

 

 

سفرظریفبهگروه
۷ارتباطنداشت

ربیعی:

صفحه  2

خدانکنداینرفتوآمدها
ازرویاستیصالباشد

سردارغیبپرور:

مسیرپیشرودشواراست،
امابهامتحانشمیارزد

ظریف:

صفحه  2

صفحه  2

آگهي مناقصه عمومي )یک مرحله اي( شماره )98-20(
دستگاهبرگزارکنندهمناقصه: دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني 

بيرجند 
موضوعمناقصه: واگذاري حمل و نقل و ایاب و ذهاب دانشجویان دانشگاه علوم پزشكی بيرجند 

شرایطشرکتدرمناقصه:كليه شركت هاي داراي مجوز و داراي صالحيت از مراجع ذیصالح
مدتومحلانجامکار: 9/5 ماه كامل شمسي  

مداركالزمجهتخریداسنادمناقصه:
الف( واریز مبلغ 000 150ریال به شماره حساب 2178162198007 بانك ملي )سيبا( و ارائه فيش 

آن به انتشارات نسبت به خرید اسناد اقدام نمایند.
  http://iets.mporg.ir : ب( دریافت رایگان اسناد از پایگاه ملي مناقصات یا سایت دانشگاه  به آدرس

  http:mss.bums.ac.ir و
ج(جهت دریافت اطالعات بيشتر با شماره 4- 32395251 تماس حاصل فرمایيد. 

نوعومبلغتضمینشرکتدرمناقصه:ضمانتنامه معتبر بانكي به مبلغ 175/000/000 ریال 
یا واریز نقدي وجه به حساب شماره 2643856 بانك رفاه شعبه معلم بيرجند به نام سپرده جاري 

دانشگاه )شركت در مناقصه( مهلتخریداسناد:از تاریخ 1398/06/04 لغایت 1398/06/06
مهلتتحویلاسناد:تا پایان وقت اداری روز شنبه 1398/06/16 

محلتحویلاسناد: خراسان جنوبي - دبيرخانه مركزي دانشگاه علوم پزشكي بيرجند تحویل و 
رسيد دریافت گردد.

تاریخومحلشروعفرآیندبازگشایيپاکتها: ساعت 9 صبح 98/06/17 - سالن جلسات 
معاونت توسعه دانشگاه. 

در ضمن هزینه چاپ و نشر آگهي بر عهده برنده مناقصه بوده و دانشگاه در رد یا قبول یك یا كليه 
پيشنهادات تابع آئين نامه مالي معامالتي خویش مختار مي باشد.

توجه:جهت دریافت پيامك های مناقصات حمل و نقل درون شهری و برون شهری می توانيد عدد 
روابط عمومي دانشگاه علوم پزشکي بیرجند29 را به شماره 3000484877 ارسال فرمایيد.

جناب آقاي دکتر میرزایي
 مدیر عامل محترم مهندسین مشاور مشاهیر گستران شرق

کسبرتبهممتازکشوريفرزندعزیزتانخانممهدیسمیرزایيرادرمسابقاتجشنوارهنوجوانخوارزمي
صميمانه تبریك مي گویيم.

 از طرف شرکت راهسازي پارس اسکلت قرن و زرپل و راه کویر )زرگري(

ارائهدهندهانواعکتوشلوارمردانه)اداری/مجلسی(
انواعمانتوشلوارزنانه)اداری/مجلسی(۱۵مدلاداری

وعرضهانواعبرندهایآرایشیوبهداشتی،ساكوچمدانو...

آماده عقد قرارداد با کلیه نهادها و ارگان های دولتی

آدرس:جمهوری8-بازارنو-پوشاكدادرس3222۰6۵۵-۰9۱۵269۵۱68

اصالحیه آگهي تجدید فراخوان  مناقصه عمومي همراه با ارزیابي کیفي 
)مناقصه عمومي و  یک مرحله اي شماره 1398.3271( نوبت اول

نامونشانيدستگاهمناقصهگذار: شركت گاز استان خراسان جنوبي )سهامي خاص( 
بيرجند - سایت اداري- بلوار پيامبر اعظم )ص(- ابتداي خيابان شهداي نيروي انتظامي- 

شركت گاز استان خراسان جنوبي- طبقه اول- اتاق 121- امور قراردادها / تلفن :  32392000-056- نمابر 
قراردادها :  32400523-056 موضوعتجدیدمناقصه: انجام كليه امور مرتبط با پيمان حجمي خدمات 
پشتيباني )عمومي و تخصصي( شركت گاز استان خراسان جنوبي از طریق سامانه تداركات الكترونيكی دولت 

)ستاد( به آدرس www.setadiran.ir و به شماره فراخوان )2098091444000001(
نوعومبلغتضمینشرکتدرفرآیندارجاعکار: تضمين هاي اعالم شده در آیين نامه تضمين براي معامالت

 دولتي به شماره 123402/ت50659ه - مورخ 1394/09/22- مبلغ تضمين 1.100.000.000 ریال )یك 
 ميليارد و یكصد ميليون( - ارائه هر گونه چك به عنوان تضمين شركت در فرآیند ارجاع كار مورد قبول نمي باشد. 
نکته:اصل تضمين شركت در فرآیند ارجاع كار تا قبل از آخرین مهلت عودت اسناد مناقصه و اسناد ارزیابی 
كيفی در سامانه ستاد )ساعت 15:00روز چهارشنبه مورخ 98/06/27( عالوه بر بارگذاری از طریق سامانه 
مذكور بایستی به امور قراردادهای شركت گاز استان خراسان جنوبی ارائه گردد. محلتأمیناعتبارپیمان:
بودجه اجرایي این پيمان از محل اعتبارات جاري شركت گاز استان خراسان جنوبي تأمين مي گردد. شرایط
متقاضیان:ارائه تصویر برابر با اصل پروانه رتبه بندي و تأیيد صالحيت معتبر از وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي 
در رشته خدمات عمومي. دارا بودن گواهينامه تأیيد صالحيت ایمني از وزارت تعاون ، كار و رفاه اجتماعي. داشتن 
سابقة كاري مرتبط و كافي با موضوع مناقصه و ارائه رضایت نامه از كارفرمایان پيشين. ارائه مدارك معتبر ثبتي 

مناقصه گر و مدارك و مستندات مذكور در اسناد ارزیابي كيفي 
برنامهزمانيمناقصه:آخرینمهلتدریافتاسنادمناقصهواسنادارزیابيکیفي: از تاریخ 
98/06/05 لغایت ساعت 19:00 روز شنبه مورخ 98/06/09 ) اسناد مناقصه و اسناد ارزیابي كيفي صرفاً از 
طریق سامانه تداركات الكترونيكی دولت )ستاد( به آدرس )www.setadiran.ir( و به شماره فراخوان 

)2098091444000001( قابل دانلود مي باشد. 
آخرین مهلت عودت اسناد مناقصه و اسناد ارزیابی كيفی )ارائه پيشنهاد با بارگذاری اسناد از طریق سامانه 

تداركات الكترونيكی دولت( : ساعت 15:00روز چهارشنبه مورخ 98/06/27   
تاریخگشایشپاکاتارزیابیکیفی:ساعت 10:00 روز شنبه مورخ 98/06/30  

زمانومکانبازگشایيپاکات)الفوبوج(:ساعت 14:00 روز یكشنبه مورخ 98/07/07- سالن جلسات 
شركت گاز استان خراسان جنوبي. شركت هاي واجد شرایط مي توانند جهت دریافت اسناد به سامانه تداركات 
الكترونيكی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir مراجعه و اسناد ارزیابي كيفي و اسناد مناقصه را با 
شماره فراخوان )2098091444000001( دریافت نمایند. الزم به ذكر است اسناد صرفاً از طریق سامانه ستاد 
توزیع خواهد شد و هر یك از مناقصه گران جهت عودت اسناد مناقصه و ارزیابی كيفی ، بایستی همزمان اسناد را تا 
آخرین مهلت ذكر شده در آگهی در سامانه ستاد بارگذاری نمایند. هرگونه توزیع و یا دریافت اسناد ارزیابی كيفی و 
اسناد مناقصه خارج از سامانه تداركات الكترونيكی دولت به هيچ عنوان صورت نخواهد پذیرفت.  از مناقصه گراني 
 كه حداقل امتياز قابل قبول در ارزیابي كيفي را كسب نمایند جهت بازگشایي پاكات دعوت به عمل خواهد آمد. 
ضمناً ارائه مدارك و دریافت اسناد مناقصه ، هيچگونه حقي را براي متقاضيان جهت شركت در مناقصه ایجاد 
  www.nigc-skgc.ir، www.shana.ir ، http://iets.mporg.ir نخواهد كرد. این آگهي در سایت هاي 

روابط عمومي شرکت گاز استان خراسان جنوبيقابل رؤیت مي باشد.
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خبر خوش مسکني وزير اقتصاد تا آخر هفته

 تسنيم- وزير اقتصاد درپاسخ به سوال شهروندي مبني بر وضعيت بازار مسکن و افزايش بي رويه قيمت آن 
گفت: در خصوص قيمت مسکن اقداماتي از سوي وزارت راه و شهرسازي انجام گرفته که بازار را سامان خواهد 

داد و اين برنامه ها از سوي وزير راه آخر اين هفته اعالم مي شود.

تکریم بازنشستگان، تکریم 
سرمایه های انسانی است
*کاری

روز چهارم شهريور در تقويم ايران مصادف با روز 
کارمند است. اين روز را به کارمندانی که سال 
ها برای خدمت رسانی به مردم تالش می کنند 
تبريک می گويم. اين کارمندان در طول تاريخ با 
خدمات صادقانه روزهای عمر خود را می گذرانند 
پا به سن بازنشستگی می رسند و امروز هم 25 
ذی الحجه در تقويم روز خانواده و بازنشستگان 

نامگذاری شده است. 
خانواده به عنوان تأثيرگذارترين نهاد تربيتی در 
پرورش سرمايه های انسانی از اهميت و جايگاه 
ميان  اين  در  است.  برخوردار  بسزايی  معنوی 
جايگاه نهاد خانواده، رعايت تکريم و حفظ حرمت 
سالمندان به عنوان بزرگان خانواده اهميت فراوانی 
دارد زيرا سالخوردگی نشانه و نمادی ارزشمند از 
تجربه و دانايی محسوب می شود و سالمندان از 
منزلت اجتماعی ويژه ای در جامعه و خانواده های 

ايرانی  برخوردارند.
اين کشور هستند،  های  بازنشستگان سرمايه 
اين قابل قبول است که برای کارهای کليدی 
و در جهت حمايت از قشر جوان بايد به سمت 
هايی  ذخيره  بازنشستگان  اما  رفت  جوانگرايی 
هستند که می توانند به عنوان بهترين مشاوران 
در کارها از آنها بهره جست و حرمت گذاری کرد. 
قطعا جوانگرايی، شفافيت، شايسته ساالری و 
گفتگوی مداوم  پيشکسوتان با مردم در کنار تعامل 
کاهش  های  روش  از  حساس  نهادهای  ساير 
مخاطرات پيش روی جامعه است. وقتي بازنشسته 
اي احساس کند که با ارائه نظرات و پيشنهادات 
خود مي تواند بر روند توسعه جامعه موثر واقع 
شود اين موضوع عالوه بر کمک کردن به حل 
مشکالت، در وی يک نوع احساس مسئوليت 

براي پيشبرد امور در جامعه ايجاد مي کند.
مدير صندوق بازنشستگی کشوری خراسان جنوبی  
تعداد بازنشستگان  تحت پوشش در اين استان 
را  بيش از 14 هزار و 820 نفر عنوان کرده  که 
حدود يک درصد از کل جمعيت بازنشستگان 
کشوری را تشکيل می دهند، همچنين ميانگين 
سن بازنشستگی در استان  51.2 سال است که 
از ميانگين سن بازنشستگی در کل کشور اندکی 
پايين تر است. تالش بازنشستگان خراسان جنوبی 
از ديرباز تاکنون زبانزد بوده است. با توجه و تکيه 
به همين تالش ها و مقاومت ها است که کشور 
و  سربلند  فراوان  مشکالت  وجود  با  عزيزمان 

سرافراز است.
خانواده های ايرانی و باالخص خراسان جنوبی 
به خانواده و سالمندان اهميت زيادی می دهند 
و از افتخارات ما در استان اين است که خانواده 
ها تا جايی که امکان داشته باشد خودشان از 
سالمندشان نگهداری و تيمارداری می کنند، البته 
گفتن اين نکته خالی از لطف نيست که به خانواده 
ها و جوانان توصيه کنيم بازنشستگی  و سالمندی 
راهی است که همه ما بايد طی کنيم پس اگر 
سالمندی در خانواده داريد حرمتش را بيش از پيش 
نگه داريد، آنها و مشکالت شان را درک کنيد.يک 
مساله مهم درخصوص بازنشستگان سالمت و 
تندرستی آنهاست، موضوع سالمت سالمندان از 
موضوعات دارای اولويت و اهميت برای حال و 
آينده کشور ما و ديگر کشورهای در حال توسعه 
است که بازنشستگان و خانواده ها  بايد به آن توجه 
کافی داشته باشند. نکته بعدی که نقش مهمی 
در تکريم بازنشستگان دارد، دسترسی به حقوقی 
ايده ال و کافی است. حفظ حقوق مادی و معنوی  
بازنشستگان به عنوان سرمايه های گرانبهای 
کشور اهميت بسزايی دارد. بنابراين مسئوالن بايد 
با اصالح ساختاری صندوق های بازنشستگی، 
قوانين تعيين حقوق و چگونگی پرداخت مستمری 
ها، دغدغه های اين قشر از جامعه را مدنظر قرار 
دهند و سبب امنيت و آرامش خاطر آنها شوند. 
افزايش حقوق بازنشستگان بايد به نحوی باشد 
که قدرت خريد آنان با توجه به تورم حفظ شود 
و بازنشستگان بتوانند مايحتاج زندگی قابل قبول 
و آبرومند را از تأمين اجتماعی دريافت کنند. اين 
خواسته بازنشستگان در طول سنوات متوالی و با 
گذشت زمان به خوبی انجام نشده است و امروز 
خواسته بازنشستگان اجرای همسان سازی حقوق 
تا  است  گذشته  سال های  مافات  جبران  برای 
قدرت خريد بازنشستگان تا حدودی جبران شود. 
دولت بايد در برنامه های خود توجه بيشتری به 
بازنشستگان کند. بازنشستگان عزيز همشهری و 
هم استانی ، بازنشستگی فصل نوينی از زندگی 
است و آغازی برای زندگی با شيوه ها و ايده های 
جديد است. اميد است اين دوران جديد از پربارترين 
و با نشاط ترين مراحل زندگی پرثمرتان باشد.

)خوانندگان گرامی نظرات و پيشنهادات خود درباره 
@  Avaeiran1 اين سرمقاله به ايدی تلگرام 

ارسال کنيد(

فالحت پیشه: تعويق در بررسی
 FATF، مصلحت مجمع است

حشمت ا... فالحت پيشه اظهار کرد: در حال حاضر 
وارد نيمه دوم سال می شويم اما مجلس و دولت 
درخواستی برای بررسی FATF نداشتند. بنابراين 
من فکر می کنم دولت، مجلس و مجمع به يک 
 FATF نظر مصلحتی رسيده اند و تعويق بررسی

مصلحتی است.

سفر ظريف به گروه ۷ ارتباط نداشت 

ربيعی، سخنگوی دولت گفت: سفر ظريف به گروه 
7 ارتباط نداشت. اين سفر به درخواست فرانسوی 
ها بود و بنا هم از اول اين بود که مالقاتی با مقام 
های آمريکايی صورت نگيرد. او افزود: ما نقش و 

دخالتی در مالقات های فرانسه و آمريکا نداريم. 

خدا نکند اين رفت و آمدها از روی 
استیصال و خودباختگی باشد

قضاوتی  من  اينکه  بيان  با  غيب پرور  سردار 
درباره حضور يکی از مسئوالن کشور در اجالس 
اجالس  آن  از  زودهنگام  بازگشت  و   7 جی 
از  آمدها،  و  اين رفت  نکند  ندارم، گفت: خدا 
روی استيصال و خودباختگی باشد. خدا نکند 

زانوهای مسئوالن ما بلرزد. 

ترامپ: مکرون سفر ظريف به
 فرانسه را با من هماهنگ کرده بود

رئيس جمهور آمريکا می گويد: دعوت از وزير امور 
خارجه ايران برای سفر به فرانسه با هماهنگی و 

موافقت او صورت گرفته است.

ظريف: مسیر پیش رو دشوار است،
 اما به امتحانش می ارزد

 وزير امور خارجه گفت: »ديپلماسی فعال ايران در 
راستای تحقق تعامل سازنده، ادامه دارد. در حاشيه 
از گفت وگوهای فشرده  اجالس گروه 7، پس 
با ژان ايو لو دريان ]وزير خارجه فرانسه[ و وزير 
دارايی فرانسه، با امانوئل ماکرون نيز ديدار کردم. بعد 
هم جلسه توجيهی مشترکی برای انگلستان و آلمان 
داشتيم.« مسير پيش رو دشوار است، اما به امتحان 

کردنش می ارزد.

افزايش 600 هزار تومانی
 حقوق معلمان از ماه آينده

از  پرورش  و  آموزش  وزارت  فارس- سرپرست 
اجرای طرح رتبه بندی معلمان و افزايش حقوق 
آنها بين 400 تا 600 هزار تومان از مهر امسال خبر داد.

کارشناس صنعت خودرو: قیمت
 پرايد فقط ۵ میلیون تومان است

خاکساری، عضو هيئت علمی دانشگاه عالمه 
طباطبايی و کارشناس صنعت خودرو گفت: قيمت 

پرايد فقط 5 ميليون تومان است! 

قیمت دالر باز هم کاهش يافت

صرافی  ملی روز دوشنبه قيمت دالر را برای فروش 
به مردم با کاهش 300 تومانی نسبت به روز کاری 
قبل 11 هزار و 200 تومان اعالم کرد. الزم به 
ذکر است اين کاهش قيمت طی دو مرحله انجام 

شده است.

سپرده های بانکی 26 درصد
 افزايش يافت

مانده  می دهد  نشان  مرکزی  بانک  آمار  مهر- 
سپرده ها در پايان ارديبهشت ماه سال جاری 26.6 
درصد و مانده تسهيالت بانکی 1۹.7 درصد نسبت 

به مقطع مشابه سال قبل رشد داشته است.

بانک مرکزی انگلیس: اقتصاد جهان 
نیازمند جايگزينی برای دالر است

ارز  يک  گفت:  انگليس  مرکزی  بانک  رئيس 
ديجيتال که گروهی از کشورها پشتوانه آن باشند 
برای رقابت با دالر الزم است، زيرا دالر به قدری 
غالب شده که به مانعی برای رشد اقتصادی بيشتر 

جهان تبديل شده است.

آگهی ابالغ رای کمیته بدوی مشاغل سخت و زیان آور استانی به کارفرمای محترم  1- شرکت خدماتی نظافتی کارگشایان
در اجرای تبصره 5 ماده 8 تصویب نامه شماره 15356 / ت 36005 هـ هیئت محترم وزیران بدینوسیله به کارفرمای محترم  شرکت خدماتی نظافتی کارگشایان  ابالغ می گردد آقای حسن علی گرمیدری  با کد 
شناسایی بیمه 68920878  ادعای اشتغال در آن کارگاه با عنوان شغلی خدماتی داشته که کمیته بدوی مشاغل سخت و زیان آور استانی مستقر در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی، مشاغل 
مذکور را در زمره مشاغل سخت و زیان آور تایید نموده است. موضوع بدینوسیله در روزنامه درج می گردد تا خوانده در صورت اعتراض حداکثر ظرف مدت 15 روز کاری، اعتراض خود را به اداره کل تعاون، کار و 

رفاه اجتماعی خراسان جنوبی )بیرجند - انتهای بلوار صنعت و معدن - سایت اداری( تحویل نمایند. در صورت عدم اعتراض در مهلت قانونی رای مذکور قطعی و الزم االجرا می باشد.
دبیرخانه مشاغل سخت و زیان آور استانی  مستقر در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی

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

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

 www. iranwash. ir  قاليشويي و مبل شويي ايـران
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درب اتوماتیک سید
فروش ويژه جک پارکینگی

 با اقساط چهار ماهه
خیابان شهید رجایی -   نبش رجایی 15

0۹155۶1۴۸۸0

آگهی تحدید حدود ثبت امالک یک قسمت از بخش2  شهرستان بیرجند 
به موجب ماده 14 قانون ثبت امالک تحدید حدود ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیمه زار پالک یک فرعی از 
1755- اصلی بخش 2 بیرجند واقع در حاشیه جاده قدیم بیرجند - مشهد مورد تقاضای خانم فاطمه کالته بجدی در روز 

دوشنبه 1398/7/1 ساعت 10 صبح  در محل شروع و به عمل خواهد آمد. لذا به موجب ماده 14 قانون ثبت امالک به صاحبان امالک 
و حقوق ارتفاقی و مجاورین شماره های فوق الذکر بوسیله این آگهی اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر باال در محل حضور به هم 
رسانند. چنانچه هر یک از صاحبان امالک یا نماینده قانونی آنها در موقع مقرر حاضر نباشند مطابق ماده 15 قانون مزبور ملک مورد آگهی 
با حدود اظهار شده از طرف مجاورین تحدید خواهد شد و اعتراضات مجاورین نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی و نیز صاحبان امالک و 
حقوق ارتفاقی که در موقع مقرر حاضر نبوده اند مطابق ماده 20 قانون ثبت فقط تا سی روز از تاریخ تحدید حدود پذیرفته خواهد شد و از 
تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف یک ماه دادخواست اعتراض خود را به مرجع ذیصالح قضایی تقدیم و گواهی الزم از مرجع مذکور 

اخذ و به این اداره تسلیم نمایند.
تاریخ انتشار: 1398/6/5   علی فضلی -  رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان بیرجند

آگهی مزایده اموال غیر منقول )رهنی(
به استناد مواد 121 و 122 آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی الزم االجرا تمامی پنج دانگ مشاع از ششدانگ یک باب 
منزل دارای پالک ثبتی شماره سیصد فرعی از یکهزار و پانصد و پنجاه و چهار اصلی )300 فرعی از 1554- اصلی( بخش 

دو شهاباد به نشانی بیرجند، خیابان موسی بن جعفر )ع(، نبش کوچه موسی بن جعفر)ع( 13، قطعه جنوبی شرقی ، پالک 28 ملکی 
مرحوم غالمرضا حاجی زاده که سند مالکیت ششدانگ آن ذیل ثبت 27735 صفحه 395 دفتر جلد 182 امالک بیرجند به نام وی صادر 
و تسلیم گردیده است محدود به حدود اربعه ذیل به شرح پرونده ثبتی: شماال به طول 8/55 متر درب و دیواریست به کوچه موسی بن 
جعفر)ع( 13 شرقا به طول 19/20 متر دیوار به دیوار پالک 1435 فرعی، جنوبا اول به طول 5/05 متر پی دیوار به دیوار پالک 1456 
فرعی دوم به طول 7/90  متر دیوار به دیوار پالک 1455 فرعی سوم به طول 0/45 متر دیوار به دیوار پالک 1452 فرعی غربا به طول 
19/30 متر درب و دیواریست به بلوار موسی بن جعفر)ع( )فاقد حقوق ارتفاقی( که به موجب سند رهنی شماره 27901- 1392/12/11  
نزد دفترخانه اسناد رسمی شماره 7 بیرجند تمامی پنج دانگ مشاع از ششدانگ ملک فوق توسط تعدادی از ورثه به شرح: آقایان حسین، 
محمد، علی و خانم ها رقیه، زهرا شهرت همگی حاجی زاده فرزندان غالمرضا و خانم فاطمه گیوکی فرزند علی )همسر متوفی( در قبال مبلغ 
1/268/000/000 ریال به انضمام سود و خسارت تاخیر موضوع بدهی آقای علی حاجی زاده فرزند غالمرضا برای مدت 56 ماه در رهن بانک 
توسعه تعاون شعبه بیرجند قرار گرفته است. چون متعهدین ظرف مدت مندرج در سند به تعهدات خویش عمل ننموده اند، بانک مرتهن 
مستند به ماده 34 - اصالحی قانون ثبت از دفترخانه تنظیم کننده سند راجع به وصول مبلغ 1/807/768/945 ریال طلب خویش شامل 
: مبلغ 1/268/000/000 ریال اصل طلب و مبلغ 337/680/753 ریال سود متعلقه و مبلغ 202/088/192 ریال خسارت تاخیر تادیه تا 
روز درخواست 1396/12/7  به انضمام جریمه دیرکرد تا روز وصول تقاضای صدور اجرائیه علیه آقای علی حاجی زاده به عنوان وام گیرنده 
و نامبردگان فرق به عنوان راهنین را نموده و پرونده ای تحت کالسه 9601408 در این خصوص نزد اداره اجرای اسناد رسمی بیرجند 
تشکیل شده است. پس از ابالغ اجرائیه و انقضای مهلت مقرر قانونی به دلیل اینکه متعهدین بدهی خویش را پرداخت یا نزد  صندوق ثبت 
تودیع ننموده اند به درخواست بانک بستانکار نسبت به ارزیابی مورد رهن اقدام و پس از رسیدگی به اعتراضات واصله برابر نظریه هیئت 
کارشناسان رسمی دادگستری در رشته راه و ساختمان وارده به شماره 1398002924- 1398/3/25 ششدانگ ملک مورد رهن به صورت 
ساختمان که در یک قسمت با مصالح بنایی ، سقف ضربی و در قسمت دیگر با مصالح خشتی، گلی و سقف گنبدی اجرا شده، مساحت 
عرصه مزبور 208/40 مترمربع بوده و با توجه به استعالم ماخوذه توسط هیئت کارشناس مذکور از شهرداری بیرجند مقدار 1/5 متر از ضلع 
شمال در طرح تعریض قرار داشته که مساحت 14/5 متر مربع از مساحت عرصه کسر می گردد. مساحت اعیانی ملک مزبور 102/97 متر 
شامل هال، راهرو ، زمین مخروبه در ضلع جنوبی ، نمای بیرونی ساختمان با کاشی و نمای داخلی با سیمان سیاه اجرا شده است ، ساختمان 
در اختیار ورثه مرحوم غالمرضا حاجی زاده بوده و دارای امتیازات آب، برق، گاز و تلفن هر کدام یک اشتراک می باشد و ششدانگ ملک 
به مبلغ دو میلیارد و دویست و نود میلیون ریال و تمامی پنج دانگ مشاع از ششدانگ ملک مذکور به مبلغ یک میلیارد و نهصد و هشت 
میلیون و سیصد و سی و سه هزار و سیصد و سی و سه ریال )1/908/333/333( ارزیابی و قطعیت یافته و بنا به در خواست بستانکار در 
روز چهارشنبه مورخ 1398/7/3 از ساعت 9 الی 12 ظهر در محل اداره اجرای اسناد رسمی بیرجند واقع در میدان شهدا از طریق مزایده به 
فروش خواهد رسید. برابر جوابیه شماره 98/5/3 - 301/98/4728 اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند مورد وثیقه در بازداشت غیر نمی باشد 
و بانک مرتهن نیز طی نامه شماره 1398/4/26- 4000/27901/6 ضمن گواهی این که مورد رهن دارای بیمه نامه نزد بیمه تعاون تا مورخ 
1398/10/22 می باشد، مانده طلب خویش را به شرح تقاضانامه به انضمام جریمه دیرکرد تا تاریخ 98/4/26 مبلغ 2/587/117/767  ریال 
اعالم نموده که مطالبات بستانکار به استناد تبصره ذیل ماده 4- آئین نامه اجرا خسارت تاخیر از روز درخواست صدور اجرائیه به بعد توسط 
اداره اجرا محاسبه خواهد شد. مزایده حضوری و نقدی از مبلغ ارزیابی شده فوق شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی فروخته خواهد شد. 
الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز 
بدهی های مالیاتی و شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد بر عهده برنده مزایده است که 
در صورت وجود مازاد مسترد خواهد شد، حقوق دولتی به شرح ماده 40 - آئین نامه اجرا نقدا وصول و نسیه فقط راجع به طلب بستانکار 
با موافقت بانک توسعه تعاون مدیریت شعب خراسان جنوبی جایز می باشد. هرگاه متعهدین تا قبل از تنظیم صورتجلسه مزایده اقدام به 

پرداخت یا تعیین تکلیف بدهی خویش نمایند از انجام مزایده خودداری می گردد. 
تاریخ انتشار: 1398/6/5       غالمرضا دادی - رئیس اداره اجرای اسناد رسمی بیرجند

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

آسفالت )محوطه و پشت بام(
 و  قیـرگونـی

محمودآبادی - مدیر کل تامین اجتماعی خراسان جنوبی در مراسم 
روز خانواده و تکریم بازنشستگان که از سوی این سازمان در سالن 
ایثار بیرجند برگزار شد با گرامی داشت ایام این ماه به ویژه 25ذی 
الحجه گفت: اگر شما عزیزان تجربیات خوب خود را در اختیار نسل 
 بعد از خود قرار نمی دادید بی شک دچار مشکالتی می شدیم.
درویشی افزود: امیدواریم پرچم دانش وتجربه ای که به ما سپرده 

اید ما نیز به خوبی به نسل بعدی انتقال دهیم.
وی با اشاره به فرمی که بازنشستگان باید در اختیار سازمان تامین 
اجتماعی قرار می دادند، ادامه داد: بر اساس معیارهای سازمان دو 

نفر از بازنشستگان استان به عنوان نمونه انتخاب شدند.
وی با اشاره به پرونده های مستمری بگیران تامین اجتماعی استان 
گفت: از پرونده های مورد نظر 23446 مستمری بگیر و بازنشسته 
هستند که از این تعداد 12 هزار و 308 نفر بازنشسته و 823 نفر 
 از کار افتاده هستند. وی تعداد بازماندگانی که مستمری دریافت 

می کنند را نیز 10 هزار و 315 نفر اعالم کرد.
درویشی تعداد بیمه شدگان استان را 116 هزار و 186 نفر اعالم 
کرد که در مقایسه تعداد آماری بیمه شدگان و مستمری بگیران 

ضریب وابستگی استان به 6.5 درصد است.
مدیرکل تامین اجتماعی خراسان جنوبی با اشاره به تعهدات بلند 
مدت و تعهدات پرداخت شده سازمان در 4 ماهه امسال گفت: 
سازمان در این مدت 144 میلیارد و 565 میلیون تومان پرداخت 
کرده است. درویشی افزود: این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل 

49 درصد رشد داشته است.
وی با اشاره به اینکه فعالیت های فرهنگی متنوع و نیز کمک های 
بالعوض در اداره کل تامین اجتماعی خراسان جنوبی داشته ایم، 

گفت: در بحث سالمت بازنشستگان کالس های خاصی را برگزار 
کردیم، برای بیمه  تکمیلی نیز قرارداد منعقد شد. 

وی اجرای برنامه های فرهنگی و اجتماعی مانند طرح کرامت 
همچنین   و  بالعوض  وام  تومان  میلیون  پرداخت50  و  رضوی 
پرداخت  وام قرص الحسنه به مستمری بگیران را از دیگر برنامه 

های سازمان تامین اجتماعی برشمرد. 
وی گفت: امیداوریم امسال تعداد افراد بیشتری را تحت پوشش 

قرار دهیم.
مشکالت بازنشستگان را جدی ببینید

رئیس کانون بازنشستگان خراسان جنوبی نیز در این مراسم گفت: 
هرچند روز شادی است اما نمی توان از مشکالت نگفت.

براتی با اشاره به مشکالت بازنشستگان افزود: یکی از مشکالت 
بزرگ ما بازنشستگان تامین اجتماعی بحث معیشت است. با دریافت 
حداقل ها و تورمی که وجود دارد تنها این مستمری دریافتی در 
15 روز از ماه مصرف می شود. وی اجرای قانون همسان سازی 

حقوق بازنشستگان را تنها راهکار گریز از این دغدغه ها دانست.
براتی درخواست کرد: ضمن اینکه کارگروه های همسان سازی و 
هر آنچه الزم بوده ، انجام شده بنابر این امیدواریم هر چه زودتر 
این قانون اجرا شود. وی با اشاره به 17 هزار بازنشسته استان گفت: 
میزان اعتباری که برای وام در نظرگرفته شده، بسیار کم و حد 2 
میلیون تومان برای هر نفر بوده که آن هم باید چند سال در نوبت 
باشند. البته همان طور که می دانید به بازنشستگان دیگر ارگان ها 
برای ازدواج فرزندان شان 20  میلیون تومان وام پرداخت می شود، 
اما برای بازنشستگان تامین اجتماعی اعتباری در نظر گرفته نشده 

است. رئیس کانون بازنشستگان با اشاره به سهمیه اندک برای سفر 
بازنشستگان خواست اعتبار و تعداد سهمیه استان افزایش یابد.

های  درخواست  از  دیگر  یکی  را  نقدی  غیر  های  کمک  وی 
 بازنشستگان عنوان کرد و گفت: سهمیه گوشت تنظیم بازار ،
بهترین گزینه برای کمک های غیر نقدی بود اما هیچ همکاری در 

این زمینه با بازنشستگان نشد.
وی با اشاره به بهترین تجهیزات بیمارستان های تامین اجتماعی 
گفت: متاسفانه به خاطر نبود پزشک متخصص مورد نیاز  در این 
مجموعه ها باید به مطب های خصوصی مراجعه کنیم که برای 
بازنشستگان پیر که نمی توانند زیاد منتظر بمانند و هزینه های 

سنگین، واقعا نگران کننده است.
براتی کلینیک دیابت را یکی دیگر از نیازهای اساسی بازنشستگان 
عنوان کرد چرا که هر بیمار دیابتی باید مدام از پزشکی به پزشک 
دیگر برود و متاسفانه گاهی برخی پزشکان نسخه دیگری را قبول 
ندارند که اگر بحث متخصص در بیمارستان های تامین اجتماعی 

رفع شود می توانیم یک کلینیک دیابت داشته باشیم.
نفیسه نخعی مدیر کل امور بانوان استانداری خراسان جنوبی نیز با 
تبریک هفته دولت در این مراسم گفت: برنامه ای که در نظر گرفته 
شده چون با عنوان روز خانواده و تکریم بازنشستگان است به دلیل 

اهمیت دادن به خانواده جای تقدیر دارد.
وی کارمندان خراسان جنوبی را کارمندانی پاکدست دانست و 
افزود: بیرجند بعد از استان شدن و اینکه تعداد زیادی از اداره ها 
اداره کل شد هم از نظر چارت سازمانی با کمبود نیرو مواجه است و 
هم از نظر ساختمانی کمبود فضا داریم. وی سخت کوشی کارمندان 
خراسان جنوبی را ستودنی دانست و گفت: این سخت کوشی 
 باعث شده در تمام کشور کارمندان این استان شایسته باشند.
در پایان این مراسم تعدادی از کارمندان بازنشسته استان به عنوان 

بازنشسته نمونه معرفی و تجلیل شدند.

به مناسبت 2۵ ذی الحجه بازنشستگان تامین اجتماعی تجلیل شدند
عکس: محموآبادی

آگهي مناقصه عمومي )يک مرحله اي( شماره )98-20(
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بیرجند در نظر دارد واگذاری حمل 
و نقل و ایاب و ذهاب دانشجویی را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به 

آدرس www.setadiran.ir  به شماره فراخوان )2098030259000002( به کلیه شرکت هاي 
داراي مجوز و داراي صالحیت از مراجع ذیصالح واگذار نماید. لذا متقاضیان واجد شرایط میتوانند 
حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه )15:30( مورخ 1398/06/09 با مراجعه به آدرس الکترونیکی 

فوق نسبت به دریافت اسناد و مدارک اقدام نمایند .
مدت و محل انجام کار : 9/5 ماه کامل شمسی -  بیرجند 

نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه :ضمانتنامه معتبر بانکي به مبلغ 175/000/000 ریال 
یا واریز نقدي وجه به حساب شماره 2643856 بانک رفاه شعبه معلم بیرجند به نام سپرده جاري 

دانشگاه )شرکت در مناقصه(
مهلت ارائه اسناد : تا ساعت 09:00 صبح روز چهارشنبه مورخ 98/06/20 

محل و تاریخ شروع فرآیند بازگشایي پاکات : سالن جلسات معاونت توسعه دانشگاه - روز 
چهارشنبه شنبه مورخ 98/06/20 )ساعت 10:30(

در ضمن هزینه چاپ و نشر آگهي بر عهده برنده مناقصه بوده و دانشگاه در رد یا قبول یک یا کلیه 
پیشنهادات تابع آئین نامه مالي معامالتي خویش مختار مي باشد.

روابط عمومي دانشگاه علوم پزشکي بیرجند
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استقبال خوب مردم قاینات از فیلم های سی و دومین جشنواره بین المللی فیلم کودک و نوجوان

غالمی-مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی از استقبال خوب مردم قاین از فیلم های سی و دومین جشنواره بین المللی فیلم کودک و نوجوان در سینما پارک 
قاین تقدیر کرد. وی در خصوص برگزاری سی ودومین جشنواره بین المللی فیلم کودک و نوجوان در قاین گفت : استقبال مردم قاین از فیلم های این جشنواره 
بسیار خوب بود ، بطوری که برخی فیلم ها به در خواست عالقه مندان اکران فوق العاده داشت و سانس فیلم های روز آخر از هم اکنون رزرو گردیده است.

سالم بر خود الزم دانستم از زحمات استاندار محترم 
که چرخهای توسعه استان را به حرکت درآوردن 
و از برگزار کنندگان همایش )خراسان جنوبی 
در مسیر توسعه( تشکر نمایم در این همایش از 
سخنان مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی که کامال 
کارشناسانه و صادقانه بود بسیار لذت بردیم ان 
شاا...   که برگزاری این گونه جلسات به دور از 

حواشی در استان ادامه پیدا کند.
915...388

سالم خدمت آقای استاندار عزیز و زحمتکش 
ورودی  حال  به  فکری  یک  واهشمندیم  خ
شهرمون از سمت مشهد بردارید، زمین های 
خالی و وحشتناک حوالی میدان فرودگاه که در 
شب ها جز خوف و ناامیدی،حس دیگری به 
آدم نمی رسانند میتوان به فضاهای سبز زیبا و 
دلنشین تبدیل شوند که برای مسافرین بین راهی 

هم مورد استفاده قرار گیرد.ممنون
903...300

امیدواریم مسئوالن بنیاد مستضعفان از خیر!برگزاری 
ها  قیمت  بر  منفی  تاثیر  بدلیل  جدید  زایده  م
کنند. متوقف  را  قسطی  فروش  گذرند.القل  ب
915...100
 سالم از شهرداری و شهردار محترم خواهش
 می کنم این قانون های دست و پا گیررا بردارند، 
یک نفر بخواهد پایان کارساختمان بگیرد تقریب 

به  ۶ ماه مدام باید توشهرداری باشد.
915...88۶
سالم ورودی خیابان امام علی به خیابان مقداد 
روستای حسین آباد سادات در شب اصال روشنایی 
ندارد تردد درشب خیلی مشکل است اداره برق 

فکری بردارد. سپاس
915...1۶8

مایه تأسف است که با کوچکترین نسیمی که بر 
خطه خراسان جنوبی می وزد تلفن روستا به مدت 
چندین روز قطع می شود و بنده مدت سه روز 
است که خانواده ام را برای تعطیالت تابستانی به 
روستای گلگنج فرستاده ام اما هیچ خبری از احوال 

آنها ندارم تلفن همراه هم هیچ آنتنی ندارد. 
915...858
سالم استاندار محترم ازشما خواهش دارم جلوی 
این مزایده فروش زمین بنیاد را بگیرید چه خبر 
هست یک قطعه زمین مسکونی در شهر بیرجند 
قیمت پایه بایستی بیش از یک میلیارد باشد واقعا 
اگر بنیاد متعلق به مستضعفان !هست پس چرا این 
زمین ها را برای افراد مستضعف خانه نمی سازند.
915...800
با سالم ساکنان بولوار همت مهرشهر از همت یک 
تا کانال، از پارک و امکانات تفریحی حتی چند 
سرسره یا تاب برای بچه ها محروم هستند و نزدیک 
ترین فضا، پارک انتهای همت است، از سویی جنب 
مسجد امام زمان )عج( ایستگاه واحد ندارد در حالی 
که شلوغ ترین منطقه همت محسوب می شود.
یک شهروند
با سالم روستای پنهانی کوه باال در نهبندان 
با مرکز شهرستان فاصله دارد  1۶0 کیلومتر 
و با جمعیت 38 خانواری در مرکزیت چندین 
اما  است  گرفته  قرار  دیگر  کوچک  وستای  ر
است.  محروم  بسیار  مرکز  از  دوری  دلیل  ه  ب
ه عنوان مثال در حالی که فقط 8 کیلومتر  ب
است  سال  اما 30  دارد  فاصله  اصلی  لوله  ا  ب
راه  رسانی؛  آب  برای  اهالی  درخواست  ه  ک
اختصاص  بودجه  و  است  نبرده  جایی  ه   ب
نمی یابد با این که روستاهایی با جمعیت خیلی 
کمتر آب رسانی شده است. مسئوالن بیشتر به 
فکر مردم محروم و دورافتاده این روستا باشند.
یک شهروند

کونگ  فوکای  استاد  امسال  تیر  اول   - اری  ک
خراسان جنوبی در ستاد ارزشیابی انجمن کونگ فوتوآ 
فدراسیون هنرهای رزمی ایران مورد توجه قرار گرفت. 
فدراسیون  سالیانه  سمینار  در  رضایی”  غالمرضا  “
کونگ فو و هنرهای رزمی کشور به  عنوان پیشکسوت 
برتر کونگ فوتوآ  ایران معرفی و لوح تقدیر و تندیس 
خود را دریافت کرد. آزاده جانباز رضایی متولد 1340 
بازنشسته شرکت مخابرات و اکنون رئیس هیئت کونوگ 
فو و هیئت رزمی و مسئول پیام آوران ایثار استان )که 
روایت گری و سخنرانی در مدارس را برعهده دارد( می 
باشد.به بهانه روز بازنشستگان  گفتگوی با وی داشتیم. 

از بچگی به ورزش مخصوصا 
والیبال و پینگ پنگ عالقمند بودم

وی در گفتگو با خبرنگار آوا گفت: از بچگی به ورزش 
عالقمند بودم، والیبال را از راهنمایی و دبیرستان شروع  و 
در کنار آن پینگ پنگ هم بازی می کردم. در سال 5۶ 
رشته رزمی شوتوکان در بیرجند با شخصی بنام رحمان  
مخفیانه شروع کردم، زمانی که انقالب شد عضو تیم 
والیبال شهرستان شدم و ورزش را همچنان ادامه دادم.  
در روزهای انقالب در تمام صحنه ها و تظاهرات شرکت 
فعال داشتم تا این که در سال ۶0وقتی در سال دوم 

دبیرستان درس می خواندم داوطلبانه به جبهه رفتم.
 این آزاده جانباز خاطر نشان کرد: قبل از اعزام به جبهه 

دوره اسلحه شناسی و تاکنیک چریکی را در کمیته امداد 
و بسیج گذراندم. وی با بیان اینکه در کنار استاد ابراهیمی 
شد:  یادآور  دیدم،  آموزش  را  دوره  این  روز  سه  فته  ه
همچنین با اساتید ابوالمعافی  و نیکو کالم که از شیراز 
آمده بودند آموزش های الزم و کافی را تجربه کردم. وی 
ادامه داد: 90 روز در کردستان  و فرمانده گردان بودم و 

بعد آن به بیرجند برگشتم.
این پیشکسوت ورزشی با اشاره به اینکه در سال ۶0 به 
ادامه تحصل پرداختم، بیان کرد: اما بعد از مدت کوتاهی باز 
به عشق دفاع از وطن به جبهه برگشتم و در عملیات آزاد 
 سازی خرمشهر در پشتیبانی و در مرحله سوم فرمانده دسته

آرپی چی زنها بودم.

بیش از 8 سال در اسارت بودم

این جانباز همشهری یادآور شد: 8 سال و یک ماه و 
4 روز در اسارت بودم اما در همین زمان هم دست از 
ورزش برنداشتم و مخفیانه ورزش رزمی را ادامه دادم. 
رضایی با اشاره به اینکه در اسارت با اساتید “سیلواری” 
و رنگین کمان کونگ فو را شروع کردم، ادامه داد: این 
رشته تنوع و تاکتیک های خاص خود دارد و افراد حرفه 
ای از سالح سرد استفاده می کنند.پس از بازگشت به 
ایران از اسارت و گذشت سه ماه دوستان اصرار کردند 
رشته کونگ فو را در بیرجند راه اندازی کنم و توفیق 
شود. فعال  استان  در  رشته  این  سال 70  از  اشتیم  د

سال 78 ورزش کونگ فو
 بانوان استان راه اندازی شد

وی با بیان اینکه با همه مشکالت جسمی اسارت این 
ورزش را تاکنون ادامه دادم، عنوان کرد: اکنون در خدمت 
جوانان و نوجوانان هستیم  در سال 8۶ هم ورزش بانوان 
هم بنیان گذاری کردیم. رئیس هیئت کونگ فو استان 
ادآور شد: با افتخار اعالم می کنم اکنون باالی 70  ی
داور درجه یک و دو و سه و حدود 35 مربی آقا و خانم 
ا درجه مربی گری یک تا سه و همچنین قهرمانی  ب
به  اشاره  با  وی  داریم.   استان  ورزشی  پرونده  در  ا  ر
 اینکه چندین بار قهرمان یا نایب قهرمانی در استان 
داشته ایم، ادامه داد: این رشته اکنون در بیرجند، قاین 

، زیرکوه، طبس و بشرویه جایگاه خوبی بین بانوان و 
آقایان پیدا کرده است. 

سال قبل مقام سوم کشوری را در بین
 40 هیئت  کسب کردیم

کونگ  المپیاد  در  قبل  سال  کرد:  نشان  خاطر  ی  و
را  بین 40 هیئت مقام سوم کشوری  از  و کشوری  ف
امسال ورزشکاران  یادآور شد:  کسب کردیم. رضایی 
در دو بخش بانوان و آقایان  و رده سنی 13 و 15 
سال به مسابقات انتخابی المپیاد اواخر مرداد و شهریور 
به مریوان اعزام می شوند.پیشکسوت ورزشی استان  
خاطر نشان کرد: ابتدا مسابقات شهرستانی برگزار می 

شود و تیم منتخب استانی برای المپیاد انتخاب اعزام 
حیدری  آقای  لطف  به  اینکه  بیان  با  شوند.وی  ی  م
رئیس فدارسیون کونگ فو این ورزش  جایگاه خود 
را بدست آورد، ادامه داد: نتیجه تالش 4 ساله وی آیین 
داوری، مربیگری و چارت سازمانی این رشته تثبیت 
شد. رضایی تاکید کرد: اکنون در سازمانهای بین المللی 
ورزش رزمی ایران معرفی شده و سال قبل با 50 کشور 

مسابقات جهانی داشتیم. 
وی یادآور شد: در سال 9۶ خانم محبوبه احراری به 
اردوی تیم ملی دعوت شد ولی متاسفانه چون نفر دوم 

شد نتوانست در تیم ملی بماند.

این ورزش خشن نیست
 و اصول تکنیکی و کنترلی دارد

وی با اشاره به اینکه برخالف تبلیغ این ورزش خشن نیست 
و مبارزه تکنیکی و کنترلی است، ادامه داد: عالقمندان باید 
 حداقل 8 سال سن داشته باشند و شرایط خاصی ندارد. هیئت 
کونگ فو عالوه بر ورزش حرفه ای چندین برنامه وررش 
همگانی و چندین برنامه پیاده روی خانوادگی را هم در 

برنامه خود داشته و دارد. 
رئیس هیئت کونگ فو با اشاره به اینکه ورزش یعنی 
اخالق، یعنی سالمت روح و جسم، تاکید کرد: ورزش 
پهلوانی بر ورزش قهرمانی ارجحیت دارد چون ورزشکار 

وقتی پهلوان باشد قطعا قهرمان هم خواهد شد.

ورزش پهلوانی بر ورزش قهرمانی ارجحیت دارد

ری
 :کا
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رئیس و پیشکسوت ورزش کونگ فو استان در گفتگو با خبرنگار آوا:

آغاز  )از  از فرمانروایان خراسان”  یبنا-“تاریخچه ای  ا
خورشیدی(  تا 1357  پهلوی؛ 11۶5  پایان  تا  اجار  ق
این  وشته محمود فاضلی بیرجندی منتشر می شود.  ن
کتاب گوشه  هایی از تاریخ سیاسی خراسان در حدود 
200 ساله اخیر از طلوع قاجاران تا غروب پهلویان 
است.محمود فاضلی بیرجندی، پژوهشگر تاریخ ایران 
فرمانروایان  از  “تاریخچه ای  کتاب  نگارش  فت:  گ
به  نیز  کتاب  فنی  امور  و  رسیده  پایان  به  خراسان” 
از وزارت  پروانه  به راه صدور  نجام رسیده و چشم  ا
فرهنگ و ارشاد اسالمی هستیم تا این کتاب از سوی 

نشر پایان چاپ و پخش شود. 
کنسولگری  محرمانه  “یادداشت های  کتاب  ترجم  م

انگلستان در سیستان و قاینات” ادامه داد: مطالب این 
کتاب به خراسان و امر حکومت در ایران کرده نگاهی 
است که بر پایه منافع ملی با هر گرایشی مغایر با 
منافع و مصالح ملی ایران مخالف است. این کتاب 
و ضرورت  قطعیت  و  ایران  بقای  اصالت  به  باور  ا  ب
یکپارچگی آن بنا شده و نوشته شده است. وی ادامه 
حاصل  خراسان”  فرمانروایان  از  “تاریخچه ای  اد:  د
نزدیک 10 سال پژوهش در منابع زیادی است که 
هر یک حاوی پاره  هایی از تاریخ شرق ایران است و 
گزارش  هایی را در باره مسائلی از خراسان داشته است. 
از  فهرستی  واکاوی  ها  و  پژوهش  ها  این  خالل  ز  ا
تهیه  احتیاط  با رعایت  استانداران خراسان  و  الیان  و
شده است. فاضلی بیرجندی گفت: مقصود از احتیاط، 
احتیاطی است که در تهیه فهرست اسامی والیان و 
استانداران شده، زیرا این فهرست نخستین بار است 
که در این کتاب تهیه شده و نهایت جدیت بر آن بوده 
ا این فهرست، نزدیک  تر به واقع و دورتر از تردید  ت
باشد. این فهرست حتی اسامی کسانی را هم دربردارد 

که سرپرست یا کفیل استانداری بوده اند.
مدت زمان تصدی هر والی یا استاندار هم به دست داده 
شده که موضوعی است ناظر بر ثبات یا بی ثباتی چه 
در استان و چه در مرکز. مترجم کتاب “تاریخ سبئوس” 
به تاریخ خراسان نیز اشاره کرد و گفت: خراسان در 
سرتاسر طول تاریخ ایران بخشی مهم از ایران بوده 

است. بنا به همان اهمیت خاص باید تاریخ خراسان 
نوشته شود. منابع تاریخ خراسان کم نیست اما هنوز 
جای تاریخ  های جامع در تاریخ این خطه خالی است. 
کتابی که من فراهم آورده ام گوشه  هایی است از تاریخ 
طلوع  از  اخیر  ساله   200 حدود  در  خراسان  یاسی  س

قاجاران تا غروب پهلویان. 
این  و گفت:  پرداخت  نیز  کتاب  ویژگی های  به  وی   
کتاب والیان و استانداران خراسان را در دوره آن دو 
سلسله معرفی کرده و عالوه بر آن زندگی نامه و نیز 
کارنامه ای از هر والی یا استاندار را به دست داده که 
مبین بخش  هایی از راه و رسم او در حکومت است. 
از این رو بیراه نخواهد بود اگر کتاب حاضر را دستنامه 

و درسنامه حکومت در خراسان هم به حساب آوریم. 
زیرا آشنایی با رخدادهای پیشین و آنچه مدیران سیاسی 
گذشته در باره هر رخداد کرده  اند ما را برای مصاف با 
وقایع اکنون و آینده مجهزتر می  گرداند. مترجم کتاب 
“پارت ها و روزگارشان” ادامه داد: مروری بر نام  های 
فرمانروایان خراسان این را هم وامی گوید که قاجاران، 
والیان را بیشتر از منسوبان خود برمی  گزیده  اند. در دوره 
پهلویان این رسم از میان برخاسته اما نصب استانداران 

مبین استقرار روال و نظمی مشخص نیست. 
وی به مهم ترین والیان خراسان نیز اشاره کرد و گفت: 
در دوره قاجار سه ولی عهد )عباس میرزا، محمد میرزا، و 
کامران میرزا( و دو صدراعظم )الله یار خان دولو، و میرزا 

حسین خان سپه ساالر( بوده اند. در دوره پهلوی، پدر 
یکی از زنان رضاشاه )غالم علی میرزا دولتشاهی(، سه 
نخست وزیر )محمود خان جم، رجب علی منصور، و محسن 
صدر(، دو امیر ارشد ارتش )سپهبد نادر باتمانقلیچ، و 
سپهبد صادق امیرعزیزی(، چند وزیر، و رجالی سرآمد 
به  تهرانی  جالل االدین  سید  و  تقی  زاده  حسن  ون  چ

استانداری خراسان آمده اند. 
در دوره قاجار انتصاب شخص واحد به والیت خراسان 

تا پنج نوبت سابقه دارد. در دوره پهلوی انتصاب شخص 
واحد به استانداری بیش از دو نوبت تکرار نشده است. 
فاضلی بیرجندی در پایان سخنانش عنوان کرد: کتاب 
و  کنش  ها  از  بعضی  جهاتی  از  خراسان  رمانروایان  ف
واکنش  های حکومت های وقت را با خراسان و خراسان 
را با حکومت  ها هم روایت می  کند. در این کتاب موقع 
خراسان در نزد حاکمیت ایران در طول استیالی دو 

سلسله اخیر تاریخ ایران بازنموده شده است.

تاریخچه ای از فرمانروایان خراسان از آغاز قاجار تا پایان پهلوی
نت

نتر
 : ای

سها
عک

00:00 بیست و دومین جشنواره تولیدات 
مراکز  استان ها-گزیده کمیسیون سیما

00:40 شادمانه
01:10 فیلم تلویزیونی جاده لغزنده است-  

بازپخش
02:35 آب و رنگ

03:10 سفرنامه
03:45 آفریقا

04:39 اذان صبح به افق بیرجند
04:54 مراسم جمع خوانی قرآن کریم

05:54 سخنرانی
06:30 مستند روستا
07:00 صبحانه - زنده

08:08 آیینه تالش - بازپخش
08:42 مجموعه در حاشیه - بازپخش

09:28 مطبخ
09:50 سیمای سالمت- زنده

11:00 خبر استان
11:15 پسر شجاع

11:38 پازل

12:05 شاهدان
12:35 اذان ظهر به افق بیرجند

13:04 خروس زیرک روباه کلک 
13:25 شب های زعفرونی- بازپخش

14:38 فیلم تلویزیونی خانه پالک ندارد
16:00 خبر استان

16:25 بازتاب - بازپخش
16:45 استارت

17:18 سیمای سالمت- بازپخش
18:25 مستند باهنر

19:23  اذان مغرب به افق بیرجند
20:00 خبر استان

20:22 گفتگوی ویژه خبری - زنده
20:42 ناخونک

21:20 شب های زعفرونی - زنده
22:30 بازتاب

23:00 خبر استان
23:17 مجموعه درحاشیه

جدول پخش برنامه های  تلویزیونی شبکه خاوران
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روابط عمومی صدا و سیمای خراسان جنوبی

 تخفیف ویژه جهت مجالس

تاالر و رستوران کریم
با انواع غذاهای ایرانی در خدمت عموم همشهریان عزیز

چلو ماهیچه - چلو گوشت گوسفند - چلو مرغ سرخ شده - اکبر جوجه و...
برگزار کننده : مراسم عروسی - عقد -  جشن تولد -  ولیمه -  فارغ التحصیلی 

با کیفیت عالی، تضمین و تست قبل از جلسه

 و قابل تغییر با سلیقه و توان مالی مشتری

هدف ما بهترین کیفیت ، کمترین هزینه و جلب رضایت شماست
تلفن: 05632218490 - 09152174998
ظرفیت 500 نفر   ***  تفاوت را با ما تجربه کنید
آدرس: بیرجند، خیابان ارتش، حدفاصل سه راه معلم و غفاری

آدرس: خیابان ۱۵ خرداد- نرسیده به فلکه نیک اختر - روبروی خیابان حجاب   3۲4۱۵08۱ - 0۹۱۵۵۶۱784۶

فروش و نصب انواع : پنجره UPVC – درب اتومات - شیشه ساختمانی

     تشـک  رویـال آســایش
انواع تشک طبی  فنری و بیمارستانی

فقط روزی ۵000 تومان
آدرس: خیابان ارتش ، حد فاصل خیابان عدل 

و خیابان معلم، پالک 168 )عقب رفتگی(

خرید نقدی 

۱0 درصد 

تخفیف



موفقیت و انرژی

خانواده و بازنشستگان

چگونه از شدت حساسیت خود کم کنید

وقتی خیلی حساسید، یعنی روی چیزی که واقعا 
نباید خیلی برای تان مهم باشد، زیاد تمرکز می کنید. 
گاهی بهتر است از شدت حساسیت تان کم کنید. 

به  شما  رسیدن  مانع  می تواند  زیاد  حساسیت 
هدف های تان شود، زیرا آنقدر نگران این هستید 
که دیگران در مورد شما چه فکری می کنند که 
دیگر نمی توانید پیش خودتان هم راحت باشید و به 
خواسته های خودتان فکر کنید. بیشتر افراد موفق در 
زندگی، تا حدودی پوست کلفت اند و قضاوت های 
دیگران و اظهارنظر های آن ها اثری روی شان ندارد. 
در واقع هر چه شما موفق تر باشید، نقد و انتقاد های 
بیشتری را هم باید تحمل کنید. مطمئنا زمان هایی 
در زندگی وجود دارد که باید حساس و همدل باشید، 
اما زمان هایی نیز هستند که باید حساسیت ها را کنار 

بگذارید و به چیز های بی ارزش اهمیت ندهید.

روز تکریم خانواده و بازنشستگان 

از سال 86 روز 25 ذیحجه به عنوان روز خانواده و 
تکریم بازنشستگان در تقویم رسمی کشور درج شده 
است. علت انتخاب این روز شأن نزول آیه »هل 
اتی« در سوره انسان که راجع به خانواده و استحکام 
پایه های آن است، عنوان شده است. آیه هل اتی روز 
25 ذیحجه در شان اهل بیت پیامبر )ص( نازل شد 
که پس از سه روز روزه و انفاق افطار خود، از طرف 

خداوند اطعام شدند.
اجتماعی،  نهاد  کوچک ترین  عنوان  به  خانواده 
آسیب پذیرترین گروه در برابر آسیب های اجتماعی 
است به طوری که اکثر مشکالت و آسیب ها ابتدا 
در خانواده ها بروز پیدا می کند و در صورت عدم 
پیشگیری و برخورد ناصحیح با آنها، به درون جامعه 
نیز رسوخ می کند و در این شرایط دشوار دیگر 
نمی توان به راحتی مشکالت و آسیب ها را کنترل 
کرد. در دین مقدس اسالم و مکتب انسان سازش 
در مقایسه با ادیان دیگر بیشترین عنایت، توجه، 
احترام و پاکي به این نهاد مقدس داده شده است و 
بزرگانش آن را کانون تربیت و رحمت عنوان نمودند، 
سعادت و شقاوت جوامع بشري را وابسته به این نهاد 
مي دانند و شقاوت جامعه بشري وابسته به تربیت 

صحیح آن خانواده است.
در دین اسالم هدف از تشکیل خانواده را تامین 
مادي،  روحي،  عاطفي،  معنوي،  نیازهاي  کردن 
انسان براي رسیدن به آرامش و سکون مي دانند که 
دستیابي به این اهداف، نیازمند توجه جدي به خانواده 

و پیاده کردن قوانین مربوط به آن است.

آویشن طبیعی برای 
آشپزی فوق العاده است

آویشن طعم بی نظیری به بسیاری از غذا ها می دهد و 
برگ های آن هم برای تزیین مناسب است. آویشن 
را می توان برای طعم دادن انواع سوپ و خورشت 

استفاده کرد. از زمان های قدیم ادویه هایی مانند 
آویشن برای آماده کردن انواع خوراک هایی که نیاز 
به نرم شدن داشته یا باید عصاره گیری می شد، مورد 
استفاده قرار می گرفته است. زیرا برگ های آویشن 
آرام پز است و موجب می شود روغن بیشتری جذب 

شود و در نتیجه عطر و رایحه اش خارج شود.  

آیا قند میوه
 بی ضرر است؟

بیشترین میزان قند موجود در میوه ها به شکل 
فروکتوز است و هرچه میوه رسیده تر باشد فروکتوز 
آن بیشتر می شود. در گذشته باور بر این بود که قند 

میوه ها طبیعی است و برای سالمت ضرری ندارد، 
اما تحقیقات نشان می دهد قند فروکتوز می تواند 
خطرناک باشد. این قند زمانی که وارد بدن می شود 
مقدار اندکی از آن به گلوکز تبدیل و صرف تولید 
انرژی می شود و در عوض مقادیر قابل توجه آن 

به صورت چربی در بدن ذخیره     می شود.

تمرینات قدرتی 
را شروع کنید

تمرینات هوازی عالی هستند و برای الغر شدن 
قطعا به این تمرینات احتیاج خواهید داشت. با این 
وجود، برای به دست آوردن بهترین نتیجه، باید 

تمرینات قدرتی را نیز انجام دهید. تمرینات هوازی را 
می توان هر روز انجام داد؛ اما تمرینات قدرتی به این 
شکل نیستند. عضالت شما برای بهبود یافتن به 
زمان احتیاج دارند. تمرینات هوازی را روزانه انجام 
دهید؛ اما تنها چند روز در هفته به سراغ تمرینات 

قدرتی بروید.

غذا های ناسالم
 را حذف کنید

به منظور کاهش میزان کالری مصرفی، باید تمامی 
خوراکی ها و غذا های مضر را از برنامه غذایی خود 
حذف کنید؛ غذا هایی مثل غذای شور، شیرین، 

فرآوری شده و تنقالت ناسالم. با سیب زمینی 
سرخ کرده، پیتزا، کیک و شیرینی و شکالت 
نیز خداحافظی کنید. شیرینی و غذا های چرب 
حاوی کالری بسیار زیادی هستند؛ به جای آن ها 
می توانید از خوراکی های سالم به میزان بیشتری 

استفاده کنید. 

لباس های نو را قبل
 از مصرف بشویید

جدید،  لباس های  شستن  دالیل  از  یکی 
پاک کردن رنگ های اضافی است که شاید روی 
لباس باقی  مانده باشد و در تماس با پوست شما 

یا انتقال به دیگر لباس هایتان موجب آلودگی 
گردد. بسیاری از الیاف مصنوعی )مانند پلی استر، 
این  می شوند.  رنگ  آنیلین  آزو-  با  اکرلیک( 
رنگ ها ممکن است در برخی افراد به خصوص 

کودکان باعث بروز حساسیت شود. 

دانه های ریحان سرشار از فیبر هستند که می تواند به عنوان یک حجم دهنده مدفوع عمل کرده و با ایجاد 
احساس سیری بهتر از پرخوری و مصرف میان وعده های مضر پیشگیری کند. افزون بر این، پس از مصرف 
دانه های ریحان آنها می توانند تا چند برابر اندازه خود متورم شوند که احساس پری را در فرد ایجاد کرده و 
اشتها را کاهش می دهد. بر همین اساس، پرهیز از تنقالت پر کالری بسیار آسان تر می شود.  با توجه به طیف 
متنوعی از مواد معدنی در دانه های ریحان، از جمله آهن، پتاسیم، مس، کلسیم، منگنز و منیزیم، مصرف منظم 
این دانه ها به بهبود تراکم مواد معدنی استخوان کمک خواهد کرد. این شرایط خطر ابتال به پوکی استخوان را 

کاهش می دهد و احساس جوانی و قدرت را به رغم افزایش سن در فرد حفظ می کند.    

با وجود آنکه هویج مزیت های بسیاری دارد، ولی اگر آن را بیش از حد نیاز مصرف کنید می تواند عوارض منفی 
بر جای بگذارد. یکی از مثال های این وضعیت حالتی است که به کاروتنوز معروف است. در این شرایط کف 
دست ها و پا ها و پوست بخش های دیگر بدن به رنگ نارنجی یا زرد دیده می شود. تغییر رنگ پوست به دلیل 
تراکم باالی کاروتن در خون به وجود می آید. این وضعیت به خودی خود بدون ضرر است و با کاهش مصرف 
هویج به راحتی از بین می رود. زمانی که ویتامین آ در مدت زمان طوالنی بیش از اندازه مصرف شود، گاهی 
عالئمی مانند حالت تهوع، سرگیجه، استفراغ و سردرد در فرد به وجود  آورد. اگر دریافت و مصرف ویتامین آ 

کاهش پیدا نکند، وضعیتی به نام هیپرویتامینوز یا مصرف بیش از حد ویتامین ایجاد می شود. 

هویج را بیش از اندازه مصرف نکنیدفواید سالمت دانه های ریحان

 4 شهریور روزی که گذشت روز کارمند بود. کارمند کسی 
است که به ازای انجام کار فکری در دستگاهی اداری، 
حقوق دریافت می کند و بناست که به طور درازمدت اشتغال 
داشته باشد. ویژگی های خاص کارمندان، کارمندان بخش 
خصوصی را از کارمندان بخش دولتی و این دو قشر را از 
طبقه کارگر جدا می کند. وضعیت مادی کارمندان و منزلت 
اجتماعی آنان با تحوالت اقتصادی و اجتماعی نوسان دارد.
کارمندی در مفهوم جدید با رشد سرمایه داری و پس از انقالب 
صنعتی شکل گرفت. منشاء پیدایش کارمندان دولتی را باید 

در دربارها جستجو کرد که پادشاهان افراد خاصی را که دارای 
مهارت های الزم بودند به طور درازمدت استخدام می کردند، 
و آنان را به نظام ارزشی خود وفادار می ساختند. با جایگزینی 
حکومت های جمهوری به جای پادشاهی، این کارمندان 
باید عالوه بر داشتن مهارت های الزم، وفاداری خود را به 
نظام حکومتی نیز آشکار می ساختند. پس از انقالب صنعتی 
بنگاه های تولیدی به افرادی که به شکل پیوسته در خدمت 
شان باشد نیازمند شدند و چنین کسانی را استخدام کردند. 
رفته رفته با تقویت این نیاز، مالک ها و معیارهای پذیرش 

سخت تر می شد. تا اینکه موسسات آموزشی به مرکزی برای 
آموزش دانش های الزم به منظور ورود به مشاغل تبدیل 
شدند تا جایی که بیش تر افرادی که در پی شغل کارمندی 
بودند به این موسسات رجوع می کردند و پس از تحصیل و به 
دست آوردن مدارک الزم، برای استخدام مراجعه می کردند.
با گسترش جامعه صنعتی شمار کارمندان نسبت به کارگران 
به سرعت افزایش یافت، تا جایی که کارمندان به اهمیت 
اجتماعی و اقتصادی قابل توجهی رسیدند و عالوه بر دریافت 

حقوق مناسب، به پست های اجرایی متناسب رسیدند.

روز کارمند  گرامی باد

آیه روز

پس به ]سزای[ آنکه دیدار این روزتان را از یاد بردید ]عذاب را[ بچشید ما ]نیز[ فراموش تان کردیم و به 
]سزای[ آنچه انجام می  دادید عذاب جاودان را بچشید. )سوره سجده/ آیه 14(

سخن روز

کسی که اعتقاد دارد دیگران باید مشکالتش را حل کنند همانند کسی است که برای گذر از رودخانه منتظر 
است تا آب آن خشک شود.
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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 

نقد و اقساط

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

0915   866   8002 

تولید کننده انواع کیف مدارس  
کوله پشتی - مسافرتی و ...
آدرس : بازار - پشت بانک 

تجارت - سه راه اسدی
4258 662  0936  - مظفـری

استخدام همکار خانم ساده
 برای فست فود    32342315
ساعت تماس: 12 ظهر تا 4 عصر

استخدام حسابدار پاره وقت 
خـانم یـا آقـا

حداقل 10 سال سابقه کار اجرایی
ارسال رزومه و مشخصات به 

شماره تلگرام  09353962974

بلوار فرودگاه سه راه صیاد شیرازی  ۰۹۱۵۱۶۴۲۳۷۷  مهدی وسیله کار

تجهیـزات بتنـی مهـدی 
اجاره کامل لوازم قالب بندی و داربست بندی، قالب فلزی،جک سقفی،

لوله بولت،و.... جهت فونداسیون،دیوار برشی،مخازن 

Cinemaferdosi_Birjand :اینستاگرام  @ cinemaferdosi :کانال خبری تلگرام 

زهر مـار
14:3018:15شروع سانس

تگزاس 2سرخ پوست
21:4516:1520شروع سانس

  حمـل اثاثیـه منـزل مداحـی
با خاور مسقف و کارگر ماهر داخل و خارج شهر   

  شهـرام  مداحـی 3647  363  0915

پیشرو الستیک   فرواگشه 
خیابان مدرس - جنب استانداری
  09151635860 - کرباسچی

دستگاه ساب سیار امیرآبادی زاده
ساب انواع سنگ های مرمر، 

گرانیت، موزائیک و بتن
09156706538

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

09158254172
به یک  اکیپ قالب بند و آرماتور بند 

جهت کار در شهرستان بیرجند نیازمندیم. 
)همراه با قالب(  09155615015

برگ سبز و سند خودروی وانت پیکان به 
شماره پالک 127 د 47 ایران 32 به نام جواد 
موذن به شماره ملی 0933053347 مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت دانشجویی اینجانب سمانه پارسایی 
به شماره ملی 0924845546و شماره 

دانشجویی 95111050129008 مفقود 
گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

به چند نفر کارگر ثابت با قدرت بدنی 
باال با حقوق عالی برای بارگیری و 

تخلیه نیازمندیم.  09157553748
به تعدادی نیرو در زمینه کارت خوان 

بانکی با حقوق باال نیازمندیم
طالقانی 2،ساختمان آلما،طبقه دوم

واحد204
05632213735

به تعدادی بازاریاب حرفه ای )خانم/
آقا( با حقوق ثابت 2 میلیون به همراه 
بیمه و پورسانت و یک نفر حسابدار و 
تعدادی نیروی ساده جهت همکاری در 
شرکت پخش مواد غذایی نیازمندیم.
09158156090 - 32329043

یک شرکت معتبر جهت تکمیل کادر 
خود نیاز به تعدادی نیرو 

) با روابط عمومی باال( دارد. 
مدیر فروش، بازاریاب، مدیر پروژه، 

منشی
32357311 -09155628902
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خبر ويژه

حوادث

اخبار کوتاه

مهلت 1۵ روزه متقاضیان مسکن محرومان برای دریافت تسهیالت بالعوض

صدا و سیما- متقاضیان دریافت تسهیالت مسکن محرومان دراستان فقط 15 روز فرصت دارند از کمک بالعوض 25 میلیون تومانی بهره مند شوند. مدیرکل بنیاد مسکن 
انقالب اسالمی استان گفت: پیش از این ، کمک بالعوض به ازای هر واحد مسکونی 15 میلیون تومان بود که هم اکنون به 25 میلیون تومان افزایش یافته است .آسمانی 
مقدم افزود: چنانچه متقاضیان 5 هزار واحد مسکونی محرومان کار ساخت واحدهای خود را تا 15 روز دیگر به اتمام برسانند از افزایش تسهیالت برخوردار می شوند.

* بیش از 180 هزار رأس دام سبک امسال 
در اطراف مناطق حفاظت شده محیط زیست 

استان   واکسینه شدند. 
*9 رأس گاو به دلیل ابتال به بیماری تب مالت 

در شهرستان سربیشه شناسایی و معدوم شد. 
در  سنگین  خودروی  الستیک  انواع  انبار  *

بیرجند شناسایی و کشف شد.
*آزمون پایان دوره آموزش حوله بافی به منظور 
آموزش و توسعه فعالیت های فرهنگی وهنری 

و ترویج صنایع دستی در بیرجند برگزار شد. 
استانداری  خانواده  و  بانوان  امور  مدیرکل  *
گفت: بانوان کارآفرین استان  در دومین دوره 
از انتخابات مردمي زنان کارآفرین برتر ایران 

رتبه هاي سوم و چهارم را کسب کردند.
*90 دانشجوی خارجی در دانشگاه بیرجند 
به  مشغول  امسال  مهر  که  شدند  ذیرش  پ

تحصیل می شوند.

بهره برداری از 88 طرح ، رهاورد سومین روز از هفته دولت

برگزاری جشن عاطفه ها 
از 7 شهریور

غالمی- اولین مرحله جشن عاطفه ها امسال با 
شعار” با رنگ مهر، رؤیایی را بسازیم “ 7 شهریور 
در پایگاه های ثابت، سیار، میادین و معابر عمومی 
برگزار می شود. مدیرکل کمیته امداد استان با 
اشاره به اجرای جشن عاطفه ها در 3 مرحله، 
گفت: این جشن  8  شهریور در مصلی های 
نماز جمعه و 10 مهر در مدارس استان برگزار 
 می  شود. سلم آبادی سرشماره تلفن همراه

# 05۶*1*8877*، تلفن نیکوکاری با شماره 
09۶8877، سایت کمیته امداد، اپلیکیشن سنا، 
بله، سکه، آپ، دستگاه های خود پرداز بانک 
ها و ادارات تابعه این نهاد را از روش های نوین 

پرداخت کمک به نیازمندان عنوان کرد.

تخلیه 4 وانت نیسان ضایعات
 از یک منزل مسکونی در بیرجند

صدا وسیما-شهرداری بیرجند، 4 وانت نیسان 
ضایعات را از یک منزل مسکونی جمع آوری 
کرد. مدیر امور پسماند شهرداری بیرجند گفت: 
در خصوص مصوبات کمیته پسماند استان و 
ساماندهی پسماندهای شهری و  زباله گردها 
که در مکان هایی در مجاورت منازل مسکونی 
کنند،  می  نگهداری  را  بازیافتی  های  باله  ز
طرح برخورد و پلمپ مراکز خرید و فروش 
در  شهریور  ابتدای  از  ضایعات  نگهداری  و 
بیرجند اجرا می شود. لطایفی افزود: در همین 
خصوص روز گذشته یک منزل مسکونی واقع 
در خیابان مفتح بیرجند که زباله در آن دپو شده 
بود و علیرغم ارسال اخطاریه، اقدام به جمع 
آوری ضایعات نکرده بود با حضور مسئوالن 
پیگیری شهرداری، ضایعات  اداره  و  قوقی  ح
اساس  بر  افزود:  وی  شد.  آوری  جمع  ن  آ
مصوبه کمیته پسماند استان که در سال 97 
به تصویب رسید، نگهداری، خرید و فروش و 
حمل و نقل پسماندها جرم  و تهدیدی برای 
بهداشت عمومی جامعه است. مدیر امور پسماند 
شهرداری گفت: برخورد با مراکز  شخصی جمع 
آوری زباله، تا زمان پاکسازی کامل شهر از این 
زباله دانهای خانگی در دستور کار شهرداری 
اقداماتی همچون  آن  براساس  دارد که  رار  ق
اخطار تخلیه و خروج از محدوده و حریم شهر 
و متعاقب آن در صورت عدم اقدام، پلمپ این 
مراکز صورت می گیرد. وی با اشاره به وجود 
5۶ مرکز جمع آوری خانگی زباله در بیرجند که 
تعدادشان روز به روز در حال افزایس است گفت: 
عمده این مراکز در منطقه مهر شهر بیرجند قرار 
دارد که باید جمع آوری و به مکانهای مجاز 
منتقل شوند.مدیر امور پسماند شهرداری بیرجند 
از شهروندان خواست با تفکیک زباله در مبدأ و 
منازل خود برای اجرای موفق طرح شهر بدون 
زباله گرد، با شهرداری همکاری کنند.لطایفی با 
بیان اینکه در بیرجند بیش از 700 زباله گرد 
فعالیت می کنند، افزود: شهروندان می توانند 
برای دریافت خدمات خرید زباله های تفکیک 

شده با شماره 31031 تماس بگیرند.

بهره برداری از شبکه آبیاری 
قطره ای پارک جنگلی قاین

مهر-رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری قاین 
از بهره برداری شبکه آبیاری قطره ای پارک 
جنگلی این شهرستان به مساحت 15 هکتار 
طی هفته دولت امسال خبر داد. به گزارش مهر، 
گلی با اعالم این خبر اظهار کرد: این پروژه 
به مساحت 15 هکتار و با اعتبار بالغ بر یک 
میلیارد و ۶50 میلیون ریال از محل اعتبارات 
با  بیان کرد:  اده 180 اجرا شده است. وی  م
اجرای این پروژه سه روز از مدار آبیاری این 
پارک کاسته و بالغ بر دو هزار و 500 متر مکعب 
صرفه جویی در مصرف آب انجام می شود.

استقبال از اولین کاروان
 حجاج استان

صدا وسیما-اولین کاروان حجاج   استان بامداد 
دیروز وارد فرودگاه بین المللی بیرجند شد. در  
این کاروان 250 حاجی از شهرستانهای قاین 
پرواز حاجیان  اولین  دارند،  و سرایان حضور 
خراسان جنوبی ساعت 2 بامداد دیروز به شماره 
1511 ایران ایر از مبدا فرودگاه جده در فرودگاه 
ین المللی بیرجند بر زمین نشست. محمد  ب
صادق معتمدیان وجمعی از مسووالن استانی  
به استقبال زایران هم استانی رفتند مدیرکل 
فرودگاههای استان گفت: این پرواز بدون تاخیر و 
در زمان مقرر انجام شده است.پروازهای برگشت 
حجاج در این فرودگاه تا نهم شهریور ادامه دارد. 
سالمی افزود: فرودگاه بیرجند دهمین ایستگاه 
پروازی به لحاظ تعداد حاجیان در کشور است.

اجتماع طالیه داران امر به معروف 
در استان برگزار می شود 

تسنیم-مدیرکل سازمان تبلیغات اسالمی گفت: 
اجتماع طالیه  داران امر به معروف نهی از منکر 
15 شهریور برگزار می شود. صبح دیروزمراسم 
گرامی داشت روز مباهله در دفتر نماینده ولی 
قیه در استان برگزار شد که در این جلسه  ف
مدعوین بر احیای امر به معروف تاکید داشتند.

این  در  اسالمی  تبلیغات  سازمان  دیرکل  م
امربه  احیای  برای  باید  کرد:  اظهار  راسم  م
معروف برنامه ریزی ویژه داشته باشیم که در 
این امر هر کسی ابتدا باید از خود و خانواده 
خود آغاز کند. حجت االسالم رضایی با بیان 
اینکه وجود پوشش های نامناسب و نامتعارف 
در  گفت:  یافته  ترویج  متاسفانه  رجامعه  د
جامعه باید هر کسی به مسئولیت اجتماعی 
خود عمل کند و در این باره امر به معروف 
کند. وی از برگزاری تجمع طالیه داران امر 
از منکر در 15 شهریور   ه معروف و نهی  ب
خبر داد و اظهار کرد: مباهله نقطه عطفی 
برای اسالم و بشریت است و در واقع روز 

تسلیم کفر در برابر اسالم است.

۲۰ میلیارد ریال تخلف صنفی 
در استان کشف شد

حمایت  و  بازرسی  معاون   - سنیم  ت
ازمصرف کنندگان سازمان صنعت و تجارت از 
آغاز طرح نظارتی ویژه بازگشایی مدارس در 
استان خبر داد و گفت: 20 میلیارد ریال تخلف 
صنفی در استان کشف شد. تهوری   اظهار 
کرد: طرح نظارتی ویژه بازگشایی مدارس در 
سراسر استان اجرا شده و نظارت بر فروش و 
عرضه انواع نوشت افزار و لباس فرم مدارس، 
انواع پوشاک و کیف و کفش، شهریه مدارس 
غیرانتفاعی و مهدکودک ها و جلوگیری از عرضه 
و فروش کاالها و نوشت افزارهای ناهنجار 
می شود. انجام  اسالمی  ارزش های  با  غایر  م
عاون بازرسی و حمایت از مصرف کنندگان  م
سازمان صنعت، معدن و تجارت افزود: در این 
طرح که تا 10 شهریور ادامه دارد 40 بازرس 
بازرس سازمان صمت به همراه بازرسان اتاق 
اصناف، تعزیرات حکومتی و اتحادیه های صنفی 

بر شبکه ها عرضه کاال نظارت می کنند.

برخورد پژو 4۰۵ سوخت کش
 با کاروان عروسی 

تسنیم - یکشنبه شب برخورد پژو 405 با دو 
دستگاه خودروی پراید 132 و تیبا در تقاطع 
کمربندی زاهدان به بیرجند )محدوده روستای 
شوکت آباد( حادثه آفرین شد و کاروان عروسی 
را به عزا تبدیل کرد. دو دستگاه خودروی پراید 
132 و تیبا نیز همراه با کاروان عروسی بودند که 
با پژو 405 برخورد کردند که این حادثه شش 
مصدوم بر جای گذاشت که با آمبوالنس به 
بیمارستان های بیرجند انتقال یافتند. به گفته 
ماموران آتش نشانی نیز پژو 405 دارای 12 
گالن سوخت غیرمجاز بوده و خودروهای آتش 
نشان بالفاصله به محل حادثه اعزام و از هر 

گونه حوادث احتمالی جلوگیری کردند.

   دیدار مدیرصندوق بازنشستگی استان بامدیر مسئول آوا 
کاری - روزگذشته مدیر صندوق بازنشستگی 
کشوری در خراسان جنوبی به همراه معاون و  
همراهان از روزنامه آوا به بهانه روز بازنشستگان 
روزنامه  مسوول  مدیر  وبا  بازدید  رسانه  و 
دیدارکردند. خادمی ضمن تقدیر از عملکرد 
مثبت روزنامه آوا عنوان کرد: جای تقدیر دارد 
که یک بازنشسته بخاطر دلسوزی به شهر و 
استان مسئولیت خطیر یک روزنامه را بر عهده 
دارد. وی عنوان کرد: به قطع می توان گفت 
نقش رسانه در اطالع رسانی و شفاف سازی 
مسایل روز جامعه بر کسی پوشیده نیست. 

استان  بازنشستگی کشوری  دیر صندوق  م
افزود: رسانه ها باید نقش پررنگ تری در بیان 
و پیگیری مشکالت و مطالبات بازنشستگان 
داشته باشند.خادمی با بیان اینکه بسیاری از 
افرادی که بازنشسته می شوند، تمایل دارند 
همچنان شغل آنان استمرار داشته باشد  خاطر 
نشان کرد: چراکه از نظر اقتصادی و معیشتی 
با مشکالت زیادی روبه رو هستند. وی ادامه 
داد:  انجام فعالیت های فرهنگی و اجتماعی 
برای بازنشستگان از دیگر وظایف صندوق 
بازنشستگی کشوری است که در همین راستا 

با 25  امسال مصادف  رای 5 شهریور ماه  ب
ذی الحجه و روز خانواده و تکریم بازنشستگان 

برنامه های گوناگونی پیش بینی شده است.
مدیر مسئول روزنامه آوای خراسان جنوبی هم 
ضمن تشکر از حضور مهمانان در این رسانه 
گفت: قطعا بازنشستگان سرمایه های این 
کشور هستند و باید در موضوعات گوناگون 
تاکید کرد:  مقدم  برد.جعفرپور  بهره  آنها  ز  ا
همواره تالش کرده ایم در پوشش اخبار خود 
از بازنشستگان در عرصه های گوناگون تقدیر 
کرده و اطالع رسانی الزم را داشته باشیم. دی
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قیمت پایه هر کیلو زرشک ۱۰ هزار تومان
قیمت  پایه هر کیلو زرشک در جلسه کمیسیون 
کشاورزی اتاق بازرگانی بیرجند که با حضور 
تولیدکنندگان و خریداران عمده زرشک استان 

برگزار شد، 10 هزار تومان تعیین شد.
به گزارش مهر، خیریه در کمیسیون کشاورزی، 
صنایع غذایی و آب اتاق بازرگانی که با هدف 
اظهار  شد،  برگزار  زرشک  برای  رخ گذاری  ن
کرد: هدف از قیمت گذاری پایه برای زرشک 
حمایت از کشاوزان و سودآوری بیشتر فروش 
محصوالت استراتژیک برای این قشر زحمت 
کش است. رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق 
بازرگانی با اشاره به خرید زرشک توسط برخی 

از دالالن با قیمت های بسیار پایین بیان کرد: 
می خواهیم با قیمت گذاری برای پیش خرید 
زرشک اقدامی برای حمایت از این محصول 
مهم استان  انجام دهیم.وی افزود: تصمیم 
بر این است که شرکت تعاونی روستایی رابط 
بین خریداران و فروشندگان باشد که اگر با 
تفاهم تولیدکنندگان، خریداران و کارشناسان 
امرقیمتی برای زرشک تعیین شد، پایین تر 
از آن قیمت به هیچ وجه فروخته نشود.خیریه  
با اشاره به برخی از جلسات جهاد کشاورزی 
استان پیرامون خرید و فروش زرشک گفت:  
از مسائل مطرح شده در این جلسات این نکته 

را در راستای  اگر بخواهیم زرشک  ود که  ب
جلوگیری از سوء استفاده دالالن از منطقه 
با  نقدینگی  حوزه  در  خریداران  کنیم  مع  ج

مشکل رو به رو می شوند.
شد  قرار  راستا  این  در  داد:  ادامه  یریه  خ
رایزینی هایی برای اعطای وام کم بهره به 
نیز  آنان  تا  گیرد  زرشک صورت  ریداران  خ
بتوانند با قیمت بهتر و به صورت نقدی این 
محصول را بخرند تا گرفتاری های خرید و 

فروش زرشک کاهش یابد.
اتاق  کشاورزی  کمیسیون  رئیس  یجاری،  ب
بازرگانی بیرجند با بیان اینکه در قیمت گذاری 

یکی از موضوعات بسیار مهم میزان تولید 
واقعی زرشک در سال جاری است، گفت: بی 

شک جز با ارزیابی دقیق میزان تولید نمی توان 
قیمت واقعی را تعیین کرد. 
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در کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی تعیین شد؛

معدن  صنعت  سازمان  خبر-رئیس  روه  گ
هفته  با  همزمان  امسال  گفت:  تجارت  و 
دولت 15 طرح صنعتی، معدنی و تجاری با 
سرمایه گذاری یک هزار و 520 میلیارد ریال 
آنها  اجرایی  عملیات  یا  و  افتتاح  استان  ر  د
آغاز می شود. شهرکی با بیان این که با بهره 
برداری از 13 مورد از این طرح ها 200 فرصت 
شغلی در استان ایجاد می شود اظهار کرد: از 
مجموع طرح ها، 2 طرح در بیرجند، 5 طرح 
در شهرستان طبس، 3 طرح در شهرستان 
قائنات،  شهرستان  در  طرح  یک  ردوس،  ف
یک طرح در شهرستان سربیشه و یک طرح 
در شهرستان بشرویه به بهره برداری می رسد. 
وی گفت: مهمترین طرح های حوزه صنعت 
و معدن در هفته دولت طرح تولید جرم و آجر 
نسوز با ظرفیت تولید ساالنه 9۶ هزار تن و 
سرمایه گذاری 920 میلیارد ریال و پیش بینی 
اشتغال 180 نفر در شهرستان سربیشه یکی از 
مهمترین طرح هایی است که در این هفته 
کلنگ زنی می شود. وی ادامه داد: همچنین 
در  سنگ  زغال  بندی  دانه  پروژه  افتتاح  ا  ب
شهرستان طبس با ظرفیت تولید ساالنه 100 
هزار تن و سرمایه گذاری 30 میلیارد ریال، 15 

فرصت شغلی ایجاد می شود.
با  اهن  کنسانتره  تولید  کرد:  بیان  هرکی  ش
ظرفیت تولید ساالنه 100 هزار تن کنسانتره 

و با سرمایه گذاری 150 میلیارد ریال و اشتغال 
3۶ نفر در شهرستان طبس از دیگر طرح های 

افتتاحی شاخص در هفته دولت است.
رئیس سازمان صنعت، معدن دو طرح تولید و 
توزیع فرش دستباف با مجموع ظرفیت تولید 
ساالنه 3500 متر مربع فرش و سرمایه گذاری 
7 میلیارد ریال و اشتغال ۶0 نفر را از جمله 
دیگر پروژه های مهم قابل افتتاح در شهرستان 

طبس عنوان کرد.

در  تولیدی  واحد  رح توسعه یک  ط
بیرجند به بهره برداری رسید

در  کویر  مهراس  کارخانه  توسعه  رح  ط

روز  سومین  در  بیرجند  صنعتی  هرک  ش
هفته دولت با حضور معاون هماهنگی امور 
عمرانی استاندار افتتاح شد. کارخانه مهراس 
کویر سال 1385 تاسیس شد که راه اندازی 
آن زمینه اشتغال 80 نفر را به طور مستقیم 
فراهم کرد. با افتتاح طرح توسعه این واحد 
تولیدی تا پایان سال جاری برای 20 نفر 
ایجاد  شغل  مستقیم  طور  به  هم  یگر  د
می شود.همچنین کارگاه تولید صنایع دستی 
عمرانی  امور  هماهنگی  معاون  حضور  ا  ب
استاندار در روستای سرچاه تازیان از توابع 
شهرستان بیرجند افتتاح شد. افتتاح مرکز 
خدمات جامع سالمت روستای چهکندنیز از 

دیگر افتتاحیه های روز دوشنبه بود. 

۲۶ روستای سربیشه گازرسانی 
شدند

طرح گازرسانی به 2۶ روستای سربیشه در 
معاون  حضور  با  دولت  هفته  روز  ومین  س
هماهنگی امور اقتصادی استاندار افتتاح شد. 
فرماندار سربیشه روز دوشنبه در آیین افتتاح 
این طرح ها گفت: گازرسانی به این تعداد 
روستا با اعتبار 115 میلیارد ریال انجام شد 
که 148 خانوار از مزایای آن برخوردار شدند. 
محمدی افزود: اجرای 102 کیلومتر شبکه 
فشار،  تقلیل  ایستگاه  سه  توزیع،  و  غذیه  ت

احداث یک ایستگاه کاتولیک و نصب یک 
هزار و 32 علمک گاز از مشخصات فنی این 
خانه  از  بهره برداری  همچنین  است.  رح  ط
برک شهر مود امروز با حضور معاون استاندار 
و اعتبار 20 میلیون ریال آغاز شد.فرماندار 
سربیشه از آغاز عملیات اجرایی احداث پارک 
مود  منظوره صنایع دستی شهر  ازار چند  ب
سربیشه خبر داد و گفت: این مجموعه به 
مساحت سه هزار و 4۶0 مترمربع و با اعتبار 
احداث می شود.همچنین  ریال  میلیارد   10
بهره برداری از خانه برک شهر مود امروز با 
حضور معاون استاندار و اعتبار 20 میلیون 
ریال آغاز شد.فرماندار سربیشه از آغاز عملیات 
اجرایی احداث پارک بازار چند منظوره صنایع 
دستی شهر مود سربیشه خبر داد و گفت: این 
مجموعه به مساحت سه هزار و 4۶0 مترمربع 
و با اعتبار 10 میلیارد ریال احداث می شود.۶ 
طرح آبیاری کم فشار و 3 مدرسه در خوسف ، 
افتتاح آزمایشگاه واحد فراوری معدن سرب و 
چمن مصنوعی در بشرویه، دو طرح پرورش 
و اصالح نژاد بز سانن در بخش دستگردان 
طبس، 9 طرح برقرسانی و 2 طرح کشاورزی 
در سرایان، ترمینال ضبط پسته و 3 استخر 
ذخیره آب در فردوس، اقامتگاه بوم گردی 
کویر همت آباد در زیرکوه از جمله طرحهایی 

بود که به بهره برداری رسید.
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۱۵طرحصنعتی،معدنیوتجاریدراستانافتتاحمیشود

گرامیداشت  ریزی  برنامه  المی-جلسه  غ
شهدای هشتم و هفدهم شهریور، با حضور 
اعضای شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی 
در محل سالن جلسات شورا برگزار گردید. 

به گزارش روابط عمومی شورای هماهنگی 
بلیغات اسالمی ، حجت االسالم مالیی  ت
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی 
استان در این جلسه  با عرض تبریک هفته 

دولت بیان کرد: مراسم بزرگداشت شهیدان 
واالمقام رجایی و باهنر در پنجشنبه هفتم 
امام حسن مجتبی)ع(  شهریور در مسجد 
یرجند با حضور مردم و مسئوالن برگزار  ب
خواهد شد و برگزاری نشست های تبیینی 
محافل،  و  ادارات   ، مساجد  در  تحلیلی  و 
فعال سازی سایت ها وکانال ها، پرداختن 
و  ها  خطبه  در  مذکور  های  مناسبت  ه  ب

از خطبه های نماز جمعه،  سخنرانی قبل 
برگزاری نمایشگاه و فضاسازی محیطی در 
جهت تبیین جنایات منافقین و سردمداران 
استکبار و آشنایی با ایام ا... و مقام شامخ 
شهیدان ازجمله شهدای دولت و شهدای 
17 شهریور با عنایت به ظرفیت عظیم ماه 
محرم را از اهم مصوبات  برای بزرگداشت 

این ایام ذکر نمود. می
غال
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جلسه برنامه ریزی گرامیداشت شهدای هشتم و هفدهم شهریور

۱۲۰۰ روستای استان از اینترنت پرسرعت بهره مند می شوند 
فناوری  و  ارتباطات  کل  اداره  رپرست  س
اطالعات گفت: 1200 روستای باالی 20 
پرسرعت  اینترنت  از  سال  پایان  تا  انوار  خ
بهره مند می شوند.به گزارش تسنیم، بهی روز 
دوشنبه در نشست خبری اظهار کرد: 583 
روستای استان زیرپوشش اینترنت است و 7 
سایت اینترنت پر سرعت با اعتبار بالغ بر 140 
میلیارد ریال در هفته دولت به بهره برداری 
می رسد. وی با بیان اینکه تا پایان سال بالغ بر 

1200 روستا به شبکه ملی ارتباطات متصل 
می شود افزود: در حال حاضر پوشش اینترنت 
در روستاهای باالی 20 خانوار مدنظر است 
که در استان شامل 918 روستا است و از 
این تعداد تا کنون 583 روستا به اینترنت 
پرسرعت متصل شده است. بهی گفت: 70 
درصد روستاهای باالی 20 خانوار در استان 
پیش بینی  که  است  اینترنت  پوشش  یر  ز
می شود تا پایان امسال به 90 درصد برسد. 

وی با تأکید بر لزوم راه اندازی پارک اقتصاد 
دیجیتال در استان  افزود: یکی از برنامه های 
وزارت ارتباطات در راستای اجرای طرح نو 
آفرین است که اگر در استان فضای 500 
در  اقتصاد  پارک تخصصی  برای  ترمربع  م
نظر گرفته شود منجر به حضور شرکت های 
نوپا می شود.وی گفت: 22 روستای استان از 
محل طرح اینترنت پر سرعت روستایی از 

تلفن ثابت برخوردار شدند. هر
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مهدی آبادی- نخستین همایش »خراسان جنوبی 
در مسیر پیشرفت« یکشنبه شب با حضور استاندار، 
سرمایه گذاران بخش خصوصی و جمعی از سرمایه 
گذاران غیر بومی و مسئوالن استانی به همت اتاق 
بازارگانی وسازمان منطقه ویزه اقتصادی  برگزار شد. 

محمدصادق معتمدیان در  این همایش با اشاره به 
ظرفیت های خراسان جنوبی در بخش های متعدد، 
الزم  بسترهای  ایجاد  دنبال  به  دولت  کرد:  اظهار 
برای سرمایه گذاری بخش خصوصی است و حضور 
شرکت های دولتی مانند ایمیدرو در جهت کمک به 
فرآیند توسعه استان است. وی افزود: فعاالن حوزه های 
اقتصادی در استان با هماهنگی یکدیگر در جهت 
ترویج فرهنگ کار و تالش و کارآفرینی قدم بردارند 
که هم افزایی بین بخش های گوناگون خصوصی و 

دولتی در این زمینه مورد انتظار می باشد. 
واحدهای  مشکالت  بررسی  کرد:  بیان  معتمدیان 
دولتی استان در دستور کار قرار گرفته است که از 
طریق کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید با یک مدل 
جدید اجرایی و عملیاتی در واحدهای مختلف حضور 
پیدا می کنیم و مسائل و مشکالت واحدها را بررسی 
می کنیم. عالی ترین مقام دولت در استان با بیان اینکه 
سرمایه گذاری دولتی برای اعتماد بخشی به بخش 

خصوصی است، افزود: مجوزهای بی نام را در استان 
و شهرستان هایی که زمینه سرمایه گذاری دارند در نظر 
گرفتیم و در اختیار سرمایه گذارانی قرار می گیرد که 
شرایط الزم را داشته باشند تا با انگیزه بیشتری بتوانند 

فعالیت های خود را دنبال کنند. 
وی با بیان اینکه این مجوزها نقش موثری در تسهیل 
و افزایش روند سرمایه گذاری دارد، اضافه کرد: با انتقال 
اداره کل جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری 
به مرکز خدمات سرمایه گذاری استان، این دو واحد 
توانند خدمات  بیشتر می  با هم افزایی  کنار هم  در 
 بیشتری را به تولیدکنندگان و سرمایه گذاران ارائه کنند.

سرمایه گذاری امری مقدس تلقی شود
رئیس منطقه ویژه اقتصادی خراسان جنوبی نیز در این 
همایش گفت: باید سرمایه گذاری امری مقدس تلقی 
شود چرا که زیرساخت های خوبی برای توسعه سرمایه 

گذاری توسط دولت ایجاد شده است.
صفدری زاده ادامه داد: سرمایه گذاران به دلیل حس 
مسئولیت اجتماعی که دارند و به دلیل اینکه می خواهند 
ادای دین کنند به جامعه ای که در آن متولد شدند در 

جهاد اقتصادی مشارکت می کنند.
وی با بیان اینکه با وقف اموال خود، اشتغال خوبی برای 
جوانان ایجاد کردیم، افزود: دولتمردان با ایثار، فداکاری 
و از خودگذشتگی برای توسعه استان کار انجام دهند. 
وی اضافه کرد: در استان ذهنیت عوض شده و اتاق 
پارلمان بخش خصوصی حس  عنوان  به  بازرگانی 
مسئولیت را برای توسعه استان در بخش خصوصی 
ایجاد کرده است. رئیس منطقه ویژه اقتصادی خراسان 
جنوبی نگاه دولت به بخش خصوصی را مثبت ارزیابی 
کرد و ادامه داد: نظام و دولت به این نتیجه رسیده اند که 
بدون حضور موثر بخش خصوصی توسعه ای شکل 
نخواهد گرفت. صفدری زاده تصریح کرد: در اقتصاد 
کالن یک دایره ای به عنوان دایره خبیثه فقر وجود 

دارد، اصوال جوامعی که پیشرفت نمی کنند به دلیل 
عدم سرمایه گذاری است چرا که سرمایه گذاری در 

تمام ابعاد زندگی جامعه تاثیرگذار است.
خراسان جنوبی استان محرومی نیست

صفدری زاده با اشاره به رشد قارچ گونه موسسات مالی 
و اعتباری در بیرجند ادامه داد: خراسان جنوبی از منابع 
سرشار مالی برخوردار است و مردم استان مبالغ زیادی 
در این موسسات اعتباری می گذارند که این موسسه 
زمانی که ورشکست می شود، مردم بیشترین زیان را 
می بینند. رئیس منطقه ویژه اقتصادی، خراسان جنوبی 

را استانی محروم ارزیابی نکرد و  گفت: منابع مالی 
 مناسبی در استان وجود دارد اما با برخی ناکامی  ها 
را  مناسبی  گذاری  سرمایه  صنعتی،  شهرک  در 
رسانه ها  از  برخی  توسط  متاسفانه  و  نیستیم  شاهد 
نیز بزرگنمایی شده که باعث ترس بیشتر در بخش 

خصوصی شده است.
سرمایه های سرگردان برای کارآفرینی در 

خراسان جنوبی جذب شود 
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند 
گفت: باید کارگروه کارآفرینی در استان تشکیل شود 
چرا که پول های سرگردان زیادی وجود دارد که این 
سرمایه های  جذب  برای  الگویی  می تواند  کارگروه 

سرگردان و جوان باشد. 
جنوبی  »خراسان  همایش  در  احتشام  محسن 

به  نیاز  توسعه  کرد:  اظهار  پیشرفت«  مسیر  در 
دارد. گرا  توسعه  استاندار  و  پشتکار  و   تالش 

وی با بیان اینکه توسعه گرایی در استان خود یک 
توسعه  به  واقعی  معنای  به  باید  و  است  استراتژی 
صادرات در استان بپردازیم، گفت: بخش خصوصی 
است  استراتژی  بخش  برای  دیگری  عامل  خالق 
 و باید بخش خصوصی بیش از پیش حمایت شود.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند 
افزود: با حمایت بخش خصوصی بسیاری از امکانات 
بالقوه در کنار منابع مادی و خدادادی قرار گرفته و به 

بالفعل تبدیل می شود.
احتشام با بیان اینکه باید مشکالت فراروی بخش 
خصوصی برداشته شود، تصریح کرد: تولیدمحوری نیز 
در جامعه مهم بوده و مسیر تولید باید هموار شود و حل 
 مشکالت تولیدکنندگان در برنامه مسئوالن قرار گیرد.

است  مشکالت  از  یکی  نیز  ساختار  داد:  ادامه  وی 
نظام های  تغییر  قدم  نخستین  ساختار  بحث  در  و 
مدیریتی بوده که استاندار خراسان جنوبی این اقدام 
را سرلوحه کار مدیریتی استان قرار داده است. رئیس 
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند با 
بیان اینکه برخی از تغییرات مدیریتی نیز نوید توسعه 
و  پویایی  را می دهد، خاطرنشان کرد: بحث  استان 
 توانمندی های نظام مدیریتی در عملکرد مدیران است.

احتشام اظهار کرد: منابع انسانی دارایی برای بخش 

خصوصی و دولتی است و بخش تکنولوژی در توسعه 
می تواند  عوامل  این  تناسب  و  تعامل  و  بوده  مهم 
نوید توسعه و صادرات استان باشد. وی افزود: بدون 
یابد  تحقق  نمی تواند  کارآفرینی  بزرگ،  مربی  یک 
بنابراین استاندار تفکر توسعه گرایی به وجود آورده 
بخشیم. تحقق  را  آن  می توانیم  کارآفرینان  ما   و 

جنوبی  خراسان  در  کارآفرینی  کارگروه 
تشکیل شود

کشاورزی  و  معادن  صنایع،  بازرگانی،  اتاق  رئیس 
اساس  بر  ریزی  برنامه  نظام  گفت:  بیرجند 
است  انتظار  و  مدیریتی شکل می گیرد  فرمت های 
استراتژی  مدیریت  سمت  به  مدیریتی  سبک های 
کارآفرینی  کارگروه  باید  کرد:  بیان  احتشام  برگردد. 
در استان تشکیل شود چرا که پول های سرگردان 
می تواند کارگروه  این  که  دارد  وجود   زیادی 
  الگویی برای جذب سرمایه های سرگردان و جوان باشد.
وی عنوان کرد: از تحریم ها هیچ هراسی نداریم و 
بسیاری از کشورهایی که در تحریم بودند به توسعه 
دست یافتند و توسعه باید متکی به داخل و جوانان 
باشد و اقتصادی مقاومتی الگوی ایرانی اسالمی است

تسهیالت  جذب  در  پنجم  مقام  کسب 
اشتغال روستاییان

رئیس اتحادیه مرزنشینان خراسان جنوبی نیز در این 
همایش با بیان اینکه در بخش تعاون کسب مقام پنجم 
را در جذب تسهیالت اشتغال روستائیان داشته ایم، افزود: 
2 نمایشگاه فروش محصوالت تعاونی  ها و بیش از 2 
هزار نفر ساعت آموزش برای مدیران تعاونی ها برگزار 
شده است.ا... نظر اسعدزاده ادامه داد: با پیگیری های 
افزایش  مرزنشینان  سوخت  سهمیه  گرفته  صورت 
یافته و در چهار مرحله اخیر هر بار 700 هزار تومان به 
حساب مرزنشینان واریز شده که در دلگرمی، ماندگاری 
 جمعیت و مهاجرت معکوس آنان تاثیرگذار بوده است.

اسعدزاده  با اشاره به اجرای موفق طرح تعاون روستا 
در روستاهای خراسان جنوبی، عنوان کرد:  این طرح 
گام موثری در جهت رونق اقتصادی و اشتغالزایی در 

روستاها بوده است.
 تشکیل بنیاد کارآفرینی و اشتغال استان ،

اتاق فکری برای توسعه 
به  اشاره  با  نیز  استان  مرکز  اصناف  اتاق  رئیس 
و  پیشرفت  عامل  اولین  اصناف  بزرگ  خانواده 
جهادگونه  و  مدیریت صحیح  را  جامعه  در  توسعه 
امید در مردم  با توجه به دمیدن نور  اعالم کرد و 
مباحث  در  استاندار  اخیر  رسانی  خدمت  شتاب  و 
توسعه  های  زیرساخت  سایر  و  مرز   ، راه   ، آب 
خصوصاً جلب توجه ملی به استان از ارتباط نزدیک 
استاندار با مردم  به ویژه در زمینه دعوت  و حضور 
 مسئوالن کشوری در استان قدردانی کرد و گفت :

  اینگونه مدیریت ها امید به توسعه استان را افزایش می دهد. 
 علیزاده تشکیل بنیاد کارآفرینی و اشتغال استان را اتاق 
 فکری برای توسعه و پیشرفت خراسان جنوبی دانست. 
در این مراسم از سوی بخش خصوصی از  استاندار به 
عنوان مدیری پرتالش قدردانی شد. در این همایش 
فرم هایی برای عضویت در بنیاد سرمایه گذاری و درج 
 طرح ها و ایده های فعاالن اقتصادی توزیع گردید.

دولت به دنبال ایجاد بسترهای الزم برای سرمایه گذاری بخش خصوصی
استاندار در اولین همایش »خراسان جنوبی در مسیر پیشرفت« مطرح کرد:

حسینی- صبح دیروز اختتامیه پانزدهمین جشنواره کشوری الگوهای تدریس برتر 
درس شیمی در بیرجند برگزار شد. واقعی مدیر کل آموزش و پرورش خراسان جنوبی 
با بیان این که دنیای امروز، دنیای فناوری است و علم آنچنان در حال پیشرفت است 
که حتی چند ثانیه پلک زدن ما را غافله عقب می اندازد، گفت: برگزاری این گونه 
جشنواره ها در راستای دمیدن در غنای علمی است. وی با اشاره به این که سند 
تحول بنیادین برای توانمندسازی معلمین راهکارهایی را دیده است ، اضافه کرد: 
بخشی از این راهکارها، روش ها و الگوهای برتر تدریس است که در به روز رسانی 
اطالعات و استفاده از تجربیات برتر معلمین کمک می کند و نهایتا دانش آموزان 
جامعه هدف را به سرمنزل مقصود می رساند. در این راستا بهره مندی و استفاده 
از تمام فناوری هایی که در فرآیند یادگیری می توانند موثر باشند مد نظر قرار می 
 گیرند. واقعی به تاکید سند تحول بنیادین برای تربیت دانش آموزان تراز اول انقالب ، 
متدین، اجتماعی، محقق ، خالق ، مبتکر و آگاه به مسایل روز اشاره کرد و افزود: 

این موضوع تنها زمانی اتفاق می افتد که معلمان نیز دارای این خصلت ها باشند.
رشد و توسعه حرفه ای معلمان در بستر جشنواره های الگوهای 

تدریس برتر
سلطانیان مدیرکل دفتر آموزشی متوسطه نظری وزارت آموزش و پرورش نیز عنوان 

کرد: خراسان جنوبی با همه محدودیت هایی که در بحث فضاهای آموزشی و تراکم 
دارد ، اما از شاخص هایی به خصوص در حوزه کیفیت بخشی برخوردار است که باید 
به آن ها توجه کرد. به گفته وی، خراسان جنوبی امسال موفق شد در امتحانات نهایی 
خرداد پایه دوازدهم در میانگین معدل کتبی دروس نهایی، رتبه اول کشور را کسب کند 
 که این موفقیت را به همه دبیران سختکوش و مسئوالن استان تبریک می گوییم.

وی در ادامه با بیان این که یکی از تکالیف سند تحول بنیادین آموزش و پرورش در 
راهکار 11-7، برگزاری جشنواره های الگوهای تدریس برتر است ، ادامه داد: این 
برنامه از معدود جشنواره هایی است که عنوان آن دقیقا در سند تحول بنیادین ذکر 
شده و هدف آن رشد و توسعه حرفه ای معلمان است. سلطانیان با تاکید بر این که 
معتقدیم رکن اصلی کیفیت بخشی در مدارس و رسیدن به آرمان های نظام تعلیم 
و تربیت با نقش آفرینی معلمان محقق خواهد شد، خاطرنشان کرد: این جشنواره 
به دنبال این است که معلمان روش های تدریس کارآمد خود را اینجا در معرض 
قضاوت قرار دهند و سایر همکاران در سراسر کشور نیز از این روش ها استفاده کنند. 
به گفته وی، خراسان جنوبی از آن جهت برای برگزاری پانزدهمین دوره الگوهای 

تدریس برتر شیمی انتخاب شد که دبیرخانه این درس در همین استان می باشد. 
مدیرکل دفتر آموزشی متوسطه نظری وزارت آموزش و پرورش در ادامه با اشاره 
به این که پس از بررسی ها، مشخص شد نیاز به الگوها و روش های فعال و برتر 
در تدریس بخشی از درس شیمی است، ادامه داد: با برگزاری این جشنواره نهایتا 
ارتقای سطح تدریس در کالس ها را دنبال می کنیم. سلطانیان از برگزاری جشنواره 
ای مشابه این جشنواره برای درس جامعه شناسی در استان کردستان سخن گفت 
و بیان کرد: امیدواریم در سال های آینده جشنواره هایی برای سایر دروس شاخه 

نظری را هم داشته باشیم. 
برگزاری جشنواره های با کیفیت تر با کمک تجربیات دبیران برتر

وی مهم ترین هدف از برگزاری این جشنواره ها را اشاعه آموزش های برتر دانست 
و گفت: از تدریس معلمین حاضر در جشنواره به صورت حرفه ای فیلم برداری شده 

و در اختیار تمام دبیران شیمی سراسر کشور قرار خواهیم داد.

مدیرکل دفتر آموزشی متوسطه نظری وزارت آموزش و پرورش با بیان این که این 
مسابقات  در سطوح مدرسه، منطقه، استان و کشور برگزار می شود، اضافه کرد: 
نفرات برتر هر استان در این جشنواره شرکت کردند که جمعا 30 نفر شرکت کننده 

و 9 نفر داور می باشند.
سلطانیان در بخش دیگری از سخنانش به برگزاری جشنواره در دو بخش عملی 
و علمی اشاره و عنوان کرد: در بخش علمی 3 محور از جمله تجارب موفق و برتر 
مدیران و معاونان مدارس با ارسال 400 تجربه و 22 برگزیده، تجارب تدریس دبیران 
با ارسال 133 تجربه و 16 برگزیده و ارائه مقاالت علمی مرتبط با تدریس با ارسال 
105 تجربه و 10 برگزیده دنبال شد، در بخش عملی نیز 9 عنوان درس مشخص 
شد، 189 تجربه ارسال و 21 نفر برگزیده شدند. مهم ترین بخش عملی نیز همین 
جشنواره ها می باشند. وی یکی از ویژگی های برجسته جشنواره شیمی خراسان 
جنوبی را، 5 مرحله اخذ آزمون از دبیران عنوان کرد و خاطرنشان کرد: از تمام دبیران 
شرکت کننده در این جشنواره قدردانی می کنم زیرا جشنواره های الگوهای برتر 
سال های آینده با بهره گیری از تجربیات و دانش شما ، بسیار باکیفیت تر برگزار 

خواهد شد. 
مدیریت آموزشگاهی، مهمترین بخش نظام آموزشی است

معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش نیز در این جشنواره با بیان این 
که از نظر ما مدیریت آموزشگاهی مهمترین بخش از نظام آموزشی است و مدیر 
مدرسه تعیین کننده و نگهبان چشم اندازهای مدرسه محسوب می شود، عنوان کرد: 
کمک به تحقق گفتمان سند تحول بنیادین آموزش و پرورش در حوزه واحدهای 
آموزشی و رساندن پیام این سند به مدارس، یکی از مهمترین محورهایی است که 
در دستور کار معاونت آموزش متوسطه قرار دارد. کمرئی در ادامه خاطرنشان کرد: 
سند تحول بنیادین زمانی در مدرسه قابلیت اجرا دارد و مضامین آن در شخصیت 
و رفتار دانش آموزان جلوه گر می شود که هم در قالب رویکردهای مدیریت مدرسه 
به فعالیت، هدف و برنامه مدیر مدرسه تبدیل شود و همه بایدها و نبایدهای مدرسه 

متاثر از سند تحول باشد.

وی با تاکید بر این که آنچه در سند تحول بنیادین تجویز شده است باید اساس کار 
معلمان و مدیران قرار گیرد، اضافه کرد: به همین دلیل تالش می کنیم در درون 
برنامه مدارس که به عنوان برنامه تعالی شناخته می شود و یک برنامه توسعه مدیریت 
آموزشگاهی برای آموزش و پرورش به حساب می آید، مضامین مبتنی بر سند در 

برنامه های آموزشی جاری شود.
وی برنامه تعالی را اصلی ترین برنامه آموزش متوسطه دانست و افزود: این برنامه 
به مدیر مدرسه کمک می کند هوشمندانه همه ابعاد مدیریتی را ببیند و با داشتن 
چشم انداز مبتنی بر برنامه تعالی، مشارکت پذیری ارکان صحیح آموزش از معلمان 
و خانواده ها تا محیط جامعه، اهداف سند را محقق کند. کمرئی کمک به توسعه 
حرفه ای مدیران آموزشگاهی و معلمان را از دیگر رویکردهای آموزش و پرورش 
ذکر کرد و گفت: معتقدیم باید معلمان و مدیران در حوزه حرفه ای خود نیازهای 
حرفه ای را بشناسند و قدم در مسیر توسعه بگذارند. به گفته وی مربیانی که در 
دانش، نگرش توانایی، مهارت و در ابعاد گوناگون شخصیتی به طور مداوم به توسعه 
خویش پرداخته اند، قادرند لحظه های نابی را بیافرینند که با نقش تسهیل گری 
آنان، دانش آموز لحظه های شیرین درک و شهود را تجربه کند. در پایان مراسم با 
 اهدای لوح تقدیر از نفرات برتر جشنواره و شایستگان تقدیر، قدردانی به عمل آمد.

خراسان جنوبی ، رتبه اول کشور درنتایج امتحانات نهایی
استان میزبان پانزدهمین جشنواره الگوهای تدریس برتر شیمی کشور 

عکس : حسینی

عکس :  مهدی آبادی


