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تشکیل ستاد توسعه نهبندان با مسئولیت استاندار 

صفحه ۵

پیام تبریک مدیرکل تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی خراسان جنوبی

به مناسبت فرا رسیدن هفته تعاون 
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی طی 
پیامی فرا رسیدن هفته تعاون را به جامعه تعاونگران استان 
تبریک گفت. در متن این پیام آمده است: تعاون، به عنوان 
احیاگر ارزش های مبتنی بر همبستگی، مشارکت، اتحاد و مسئولیت پذیری اجتماعی است.
تعاونی ها ، کانون های اقتصادی و اجتماعی هستند که با اشاعه فرهنگ تعامل و مشارکت برای 
استفاده از ظرفیت های بالقوه افراد جامعه تالش می نمایند . جوهره تعاون دراسالم و بالتبع در 
نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران بر پایه نیکوکاری و تقوی و مشارکت در انجام کارهای خیر 
و خداپسندانه بنا نهاده شده و به دلیل جایگاه مهمی که قرآن کریم برای تعاون تبیین نموده ، 
همواره سفارش به اعمال نیک و کمک به همنوعان مورد تاکید قرار گرفته است.در سالی که 
توسط مقام عظمای والیت به نام رونق تولید نامگذاری شده است، دولت تدبیر و امید برای تجلی 
روح تعاون در جامعه و توسعه مشارکت های مردمی، تقویت بخش اقتصادی تعاون را مد نظر دارد 
به طوری که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شعار “با تعاون کار ایجاد می کنیم تا به رفاه برسیم” 
را سرلوحه برنامه های خود قرار داده است، بدون شک نقش بخش تعاونی در ایجاد اشتغال توأم 
با عدالت اجتماعی به طور برجسته ای تجلی می یابد و شرکت های تعاونی با توسعه و ترویج 
فرهنگ تعاون و مشارکت مردمی، ترغیب فعالیت های جمعی و تجمیع سرمایه های اندک به 
ویژه در میان اقشار تحصیلکرده جویای کار، در ایجاد اشتغال پایدار و مولد که در نهایت منجر به 
رشد و بالندگی اقتصاد کشور خواهد شد، نقش بسزایی  ایفا می نماید.اینجانب این هفته را به 
تمامی تعاونگران، دست اندرکاران و متولیان، خانواده بزرگ تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان که در 
راه توسعه بخش تعاونی فعالیت می کنند، تبریک عرض نموده و استمرار توفیق همگان را در 
راه خدمتگذاری برای توسعه و آبادانی نظام جمهوری اسالمی ایران از خداوند متعال مسئلت دارم.
عباس رکنی - مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی

لوح زرین رضایتمندی مردم
بهروزی فر- شوراي  عالي  اداري  در جلسه  مورخ  1375/05/23، بنا به  پیشنهاد سازمان  اداري  و 
استخدامي  کشور و به   منظور “شناسایي  و تقدیر از کارمندان  نمونه  که  با برخورداري  از وجدان  کاري  
عمیق  و رعایت  انضباط  اجتماعي  و با تالش  چشمگیر و سخت کوشي  فوق العاده “ منشاء خدمات  
مفید و ارزنده  براي  دستگاه هاي  خود و جامعه  اداري  بوده اند، طرح  “انتخاب  کارمندان  نمونه  دولت “ 
را تصویب  نمود. به استناد مصوبه ستاد مرکزي جشنواره شهید رجایي و با هدف...ادامه در صفحه 2

*هرم پور

سفرهای  مفید برای 
تسریع و  تکمیل  

زنجیره توسعه استان
شاید در هیچ دوره ای به این اندازه نام 
وزارتخانه ای با سه عنوان »صنعت«، 
در  برای  »تجارت«  و  »معدن« 
بر گرفتن همه ابعاد ظرفیت های 
توسعه ای استانی مثل »خراسان 
جنوبی« مسّما نداشته است. استان 
ما هر چند هنوز تا تبدیل شدن به 
استانی کاماًل صنعتی یا حتی نیمه 
صنعتی و پوشیدن قبای پرافتخار 
بهره گیری کامل از ظرفیت ثروت 
 های  پربار معدنی اش و یا به منصه
 ظهور رساندن. . .  ادامه در صفحه 2

 

 

 

از کسی که اختیارات ندارد 
چه مسئولیتی می خواهید

روحانی : 

صفحه  2

نتیجه خیابان گردی 
با جان کری برجام لعنتی شد

علم الهدی :

با دل خونین و لب خندان 
کشور را اداره می کنیم

نوبخت :

صفحه  2

صفحه  2

یادداشت

آگهی مزایده فروش خودرو
دهیاری دستگرد در نظر دارد:

 نسبت به فروش یک دستگاه خودرو آمیکو M6  اقدام نماید. 
جهت دریافت اطالعات بیشتر حداکثر تا پایان وقت اداری روز 
 شنبه 98/6/23 به دهیاری دستگرد با شماره 32307111- 056 

تماس حاصل نمایید.

جناب آقای مهندس محمدصادق معتمدیان
 استاندار محبوب ، معزز و حامی تولید و تولیدکننده خراسان جنوبی

با گرامیداشت یاد و خاطر شهیدان گرانقدر رجایی و باهنر، ضمن تبریک هفته دولت به همه دولتمردان
 و زحمتکشان نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران 

کسب رتبه برتر و برگزیده خدمت در هیئت محترم دولت همراه با  رضایت مندی مردم 
از عملکرد دستگاه های اجرایی استان

در میان 31 استانداری و سازمان های دولتی و وزارتخانه ها، در پانزدهمین جشنواره شهید رجایی را حضور 
جناب عالی، معاونین و مدیران پرتالش تان تبریک عرض نموده، بر خود الزم دانستیم از زحمات شبانه روزی 
و خدمات ارزنده تان به استان قدرداني و تشکر نموده که در اندك زمان سمت استانداري با پیگیري مجدانه 
جناب عالي شاهد اقدامات و تحوالت فوق العاده ای بوده ایم که برگرفته از مدیریت شما و زحمات بی شائبه 
مسئولین دستگاه های اجرایی بوده که به  حق کمر همت را براي خدمت به خلق خصوصاً محرومین بسته

 و مردم نیز دعاگو و شاکر می باشند، از درگاه خداوند متعال توفیق روزافزون تان را خواستاریم.
شرکت مجتمع تولیدی مرغ مادر جنوب خراسان
شرکت دامپروری و کشاورزی ستاره کیان بیرجند

به مناسبت سومین روز درگذشت مرحوم مغفور

 مهندس کربالیی ابراهیم یزدانی شواکند
 )بازنشسته جهاد کشاورزی( 

 جلسه ترحیمی امروز شنبه مورخ 98/6/9 از ساعت 3:30 
الی 4:30 عصر در محل هیئت محترم ابوالفضلی )مصلی( 
برگزار می گردد، تشریف فرمایی سروران گرامی موجب شادی 

روح آن مرحوم و تسلی خاطر بازماندگان می باشد.

خانواده های: یزدانی شواکند و درانی پور

با نهایت تاسف و تاثر به اطالع می رساند:
مراسم سومین روز درگذشت 

مرحوم حاج جواد فرزین
 )بازنشسته آموزش و پرورش(

 امروز شنبه مورخ 98/6/9 از ساعت 5 الی 6 عصر 
در محل مسجد آیت ا... آیتی برگزار می گردد 

تشریف فرمایی سروران مزید امتنان می باشد.
خانواده های: فرزین ، ابراهیم زاده ، بهزاد ، سلطانی نیا و سایر فامیل وابسته

آگهـی مزایده
فروش محصول عناب تازه 

دانشگاه آزاد اسالمی بیرجند در نظر دارد: نسبت به فروش محصول عناب تازه 
مزرعه دانشگاه در محل مزرعه و با قیمت کارشناسی از طریق مزایده اقدام نماید. از متقاضیان 
واجد شرایط دعوت به عمل می آید جهت کسب اطالعات بیشتر و دریافت فرم شرکت در 
مزایده به سایت www.iaubir.ac.ir مراجعه نمایند و یا با شماره 0915163۴875 
)مهندس آرایش( تماس حاصل فرمایند. دانشگاه در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات دارای 
اختیار تام می باشد. هزینه درج آگهی و کارشناسی مربوطه بر عهده برنده مزایده خواهد بود.

حوزه معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه آزاد اسالمی واحد بیرجند

آگهـی مناقصـه
خریـد پیـاز زعفـران

دانشگاه آزاد اسالمی بیرجند در نظر دارد: نسبت به خرید میزان ۴0 تن 
پیاز زعفران مرغوب از طریق مناقصه اقدام نماید. از متقاضیان واجد شرایط دعوت به 
عمل می آید جهت کسب اطالعات بیشتر و دریافت فرم شرکت در مناقصه، به سایت
)مهندس   0915163۴875 شماره  با  یا  و  نمایند  مراجعه   www.iaubir.ac.ir
آرایش( تماس حاصل فرمایند. دانشگاه در قبول یا رد هر یک از پیشنهادات دارای 
 اختیار تام می باشد. هزینه درج آگهی مربوطه بر عهده برنده مناقصه خواهد بود.

حوزه معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه آزاد اسالمی واحد بیرجند

آگهی مناقصه انجام امور سلف سرویس
 دانشگاه آزاد اسالمی بیرجند

 دانشگاه آزاد اسالمی بیرجند در نظر دارد: انجام خدمات مربوط به سلف 
سرویس دانشگاه را به اشخاص حقوقی یا حقیقی دارای صالحیت و سابقه کاری شایسته در 
 قالب اجاره برای مدت یک سال واگذار نماید. از متقاضیان واجد شرایط دعوت به عمل می آید
از تاریخ درج این آگهی ظرف مدت 10 روز در ساعات اداری جهت بازدید و دریافت فرم 
شرکت در مناقصه به دفتر معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه مراجعه و پاکت های 
شرکت در مناقصه را در مهلت تعیین شده به دبیرخانه دانشگاه تحویل نمایند. میزان تضمین 
جهت شرکت در مناقصه مبلغ 20/000/000  ریال می باشد که می بایست پس از دریافت 
شناسه بانکی به حساب اعالمی دانشگاه واریز نمایند. دانشگاه در رد یا قبول هر یک از 
پیشنهادات دارای اختیار تام می باشد. هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه خواهد بود.
حوزه معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه آزاد اسالمی واحد بیرجند

آگهی مناقصه عمومی - نوبت دوم 
دستگاه مناقصه گذار: شهرداری بیرجند 

موضوع مناقصه: احداث پارکینگ طبقاتی به متراژ تقریبی 2800 مترمربع واقع در 
 بیرجند،  خیابان حکیم نزاری، حکیم نزاری 13 ، مطابق با نقشه ها و جزئیات اجرایی مندرج در اسناد مناقصه

شرایط عمومی متقاضیان : کلیه متقاضیان حقوقی که دارای گواهی صالحیت حداقل رتبه پنج 
ابنیه از سازمان برنامه و بودجه کشور باشند می توانند در مناقصه مذکور شرکت نمایند.

متقاضیان می بایست مبلغ 1/620/000/000 )یک میلیارد و ششصد و بیست میلیون( ریال را به 
عنوان سپرده شرکت در مناقصه به صورت ضمانتنامه بانکی در فرم های قابل قبول در وجه شهرداری 
بیرجند با اعتبار حداقل 3 ماهه و قابل تمدید و یا وجه نقد واریزی به حساب 100610 بانک شهر 

شعبه مدرس به نام شهرداری بیرجند به همراه اسناد مناقصه به دستگاه مناقصه گذار ارائه نماید.
اینترنتی  به آدرس  اسناد مناقصه  توانند جهت دریافت  متقاضیان می   محل دریافت اسناد: 

www.ets-birjand.ir  مراجعه نمایند. 
مهلت و محل تحویل اسناد: متقاضیان می بایست کلیه اسناد را تا پایان وقت اداری )ساعت 
1۴/30(  مورخ 98/6/2۴ در پاکت الك و مهر شده به آدرس خراسان جنوبی، بیرجند، میدان ابوذر 
شهرداری مرکزی ، دبیرخانه اداره حراست تحویل نمایند. جلسه کمیسیون مناقصه  ساعت 13/30  
مورخ 98/6/27 در سالن جلسات شهرداری بیرجند به آدرس بیرجند - میدان ابوذر برگزار می گردد. 
پرداخت کلیه هزینه های نشر آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.  پرداخت کلیه کسورات قانونی 
بر عهده برنده مناقصه خواهد برد.  شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار می باشد.   
سایر جزئیات و شرایط در اسناد مناقصه  درج گردیده است. در صورت نیاز به کسب اطالعات بیشتر 

محمد علی جاوید- شهردار بیرجندبا شماره  05631830102 تماس حاصل فرمایید.

سرور گرانقدر جناب آقای مهندس جرجانی
احتراما بر خویش فرض می دانم از سوی خود و سایر همکارانم
 انتصاب شایسته و مدبرانه و به حق جناب عالی را به سمت

 مدیرکل  دفتر جذب وحمایت ازسرمایه گذاری استانداری خراسان جنوبی

 صمیمانه تبریک عرض نمایم.

علیزاده- مدیرعامل شرکت کیمیاکاران فردوس

      جناب آقای حاج غالمحسین فرزین ، خاندان محترم فرزین و سایر بستگان
با ابراز همدردی و تسلیم در برابر مشیت الهی، اندوه و غم از دست دادن 

شادروان حاج جواد فرزین )بازنشسته آموزش و پرورش( 
را حضور شما و خانواده محترم تسلیت عرض نموده، از خداوند متعال برای آن عزیز سفر کرده

 علو درجات، همراه با آرامش جاودانی و منزل نورانی در جوار قرب ربانی و برای بازماندگان
 صبر و شکیبایی مسئلت می نماییم. 

شرکت مجتمع تولیدی مرغ مادر جنوب خراسان-شرکت دامپروری و کشاورزی ستاره کیان بیرجند

شرکت کویرتایر در نظر دارد: محصول باغات پسته خود را در محل کارخانه به صورت 
خوشه ای، به میزان تقریبی 2 تن از طریق مزایده محدود به فروش برساند.

از متقاضیان حقیقی و حقوقی دعوت می شود پس از بازدید از باغات این محصول، 
پیشنهاد کتبي خود را با رعایت شرایط شرکت در مزایده ، حداکثر تا پایان وقت اداري 
در  واقع  کارخانه  تدارکات  واحد  به  دربسته  پاکت  در  مورخ 98/06/11  دوشنبه  روز 
بیرجند - کیلومتر 11 جاده کرمان تحویل نمایند. بازدید شرکت کنندگان از محصول 
 باغات پسته از مورخ 98/06/07 لغایت 98/06/11 در ساعات و ایام اداری الزامی است. 

شرکت کویرتایر در رد یک یا همه پیشنهادها مختار است.
روابط عمومی شرکت کویرتایر

 آگهی مزایده  محدود شماره 71 شرکت کویرتایر
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عمرهمفردهبهصورتمحدودراهاندازیمیشود

حجت االسالم سیدعبدالفتاح نواب نماینده، ولی فقیه در امور حج و زیارت و سرپرست حجاج ایرانی در مکه مکرمه از اراده قوی در راه اندازی مجدد 
عمره مفرده به صورت محدود خبر داد و یادآور شد: دلیل این محدویت فراهم نبودن زیرساخت های ارتباطی بین دو کشور ایران و عربستان است 

که امیدواریم این مشکل در آینده نزدیک برطرف شود و شاهد حضور زائران بیشتری در سرزمین وحی باشیم.

سفرهای  مفید برای
 تسریع و  تکمیل 
 زنجیره توسعه استان

*هرم پور

)ادامه سرمقاله از صفحه 1( پربار معدنی اش و یا به منصه 

ظهور رساندن همه توانمندی های توسعه تجاری 
اش با سایر استان ها و کشور همسایه،  فاصله ای 
بسیار دارد، اما نشانه هایی از بروز تحولی منطقی و 
آغاز روند مثبت در آن کاماًل به چشم می خورد؛ این 
تحول و روند مثبت، بازتاب و برآیند چیست؟ چه 
بازیگرانی دارد؟ و چگونه و تا کجا باید و یا می تواند 
تداوم داشته باشد؟ واقعیت این است که این حرکِت 
به هم پیوسته که از چندین سال قبل آغاز و در ماه 
های اخیر روند پرسرعت تری به خود گرفته است، 
ماحصل  تلفیق سه مؤلفه مهم با همدیگر است؛ 
شناخت مطلوب از ظرفیت های استان، نگاه توسعه 
محور به داشته هایمان و برنامه ریزی و مدیریت 
دلسوزانه و  دغدغه مند. بازیگران اصلی و اثرگذار 
مسیر توسعه صنعتی و معدنی و تجاری استان ما، 
عالوه بر مدیران و مردم، سرمایه گذاران، تولید 
کنندگان و تجار عزیزی هستند که هم باید قدرشان 
را دانست و هم امیدوارشان کرد و هم در حفظ شان 
به عنوان افسران خاکریز اول مبارزه با مشکالت در 
حوزه اقتصاد، سخت کوشید. اصل مهم و اساسی اما 
این است که بپذیریم حرکت توسعه استان ما هیچ 
مسیری جز پیمودن راه صنعت، تجارت و معدن و 
جذب سرمایه گذاری ندارد؛ شاید همین باور مهم 
است که طی روزهای اخیر جرقه همایشی تحت 
عنوان »خراسان جنوبی در مسیر پیشرفت« را می 
زند و مدیر عالی اجرایی دولت در استان به حق 
با تأکید بر حضور بخش خصوصی در روند توسعه 
و پیشرفت خراسان جنوبی، در آن به تسهیل در 
امر مجوزها و حتی در اختیار قرار دادن مجوزهای 
بی نام در مناطق دارای بستر سرمایه گذاری و یا 
انتقال اداره کل جذب و حمایت از سرمایه گذاری 
استانداری به مرکز خدمات سرمایه گذاری استان 
اشاره و از تالش دولت برای ایجاد بسترهای الزم 
برای سرمایه گذاری بخش خصوصی سخن می 
گوید. لذا این روند، تا جایی و تا وقتی که همه این 
ظرفیت ها و تکمیل و تجمیع آن به ایجاد بازوان 
پرتوان بر پیکره خراسان جنوبی در راستای برداشتن 
بار سنگین پیشرفت و توسعه و عمران منجر و 
منتهی شود، قطعاً باید ادامه پیدا کند و ادامه هم پیدا 
خواهد کرد. ظرفیت های صنعتی خراسان جنوبی با 
در اختیار داشتن نیروی انسانی جوان و فعال و خوش 
فکر و محیط امن و به دور از چالش های اجتماعی ، 
امنیتی و سیاسی و سرمایه گذارانی دلسوز و مدیرانی 
همراه و همگام با صنعتگر و سرمایه گذار، نامحدود 
است. از آن سو، ظرفیت های معدنی استان ما نیز با 
برخورداری از صدها معدن بکر و بدیع با انبوهی از 
انباشته های معدنی ناب و منحصر به فرد از جمله 
طال، مس، زغال سنگ، گرانیت بی بدیل و ... در 
شهرها و شهرستان های گوناگون و فرصت ها و 
مزیت های نسبی و مطلق در حوزه تجارت به ویژه 
بحث مهم گمرک و بازارچه های مرزی نیز بی 
انتهاست! جدای از برخی مشکالت که عمدتاً ناشی 
از خأل های قانونیست و دست و پای مسئوالن 
و سرمایه گذاران را )هر دو( برای اقدام مناسب در 
برخی حوزه های صنعتی و تجاری و معدنی بسته 
است، اما تقریباً سرمایه گذاری مشاهده نمی شود 
که با برنامه ریزی و مدیریت مناسب در یکی از این 
سه حوزه مهم استان ورود کرده و از نظر برگشت 
سرمایه و حتی سودهای منطقی و بسیار خوب، 
پشیمان شده باشد. اما تداوم، افزایش و توسعه چنین 
فضایی در کنار حل مشکالت موجود و در کنار 
خواستن مردم و در کنار تبلیغات بیشتر و سعی در 
معرفی مناسب تر و همچنین باور به توانمندی های 
بومی استان، همراهی بیشتر مسئوالن کشوری و 
نگاه ویژه تر آنان به “استاِن گنج های معدنی” و 
“سرزمین فرصت های بی شمار تجاری” و “دیار 
ظرفیت های دست یافتنی صنعتی” را می طلبد؛ 
همراهی و نگاهی که می تواند در سفرهای 
به  مضاعف،  صورتی  به  مسئوالن  ای  دوره 
سرعت، مطلوبیت و ثبات و ماندگاری توسعه 
د رخراسان جنوبی کمک شایانی کند. حضور 
و  معدن  صنعت،  محترم  وزیر  رحمانی  دکتر 
شرایط  از  حساس  برهه  این  در  نیز  تجارت 
اقتصادی کشور و استان، می تواند در این فضا 
تعریف و ارزیابی شود؛ سفری که قطعاً با پیش 
ارزیابی های انجام شده، در کنار شنیدن دغدغه 
مندی  گالیه  و  کوش  کارگران سخت  های 
های آنان از برخی مشکالت حادشان، می تواند 
برای استان، مردم، مسئولین و عالقه مندان به 
سرمایه گذاری، مسئوالن کارخانجات فعال و 
نیمه فعال استان، صنعت گران، تولید کنندگان 
و تاجران و سایر عالقه مندان فرصتی مغتنم و 

حیاتی باشد.     
)لطفا نظر و پیشنهاد خود در رابطه با یادداشت های 
روزنامه را به شماره 09304943831 ارسال فرمایید(          

لوح زرین رضایتمندی مردم
ارزیابي  اشاعه موضوع  و  ترویج  از صفحه 1(  ادامه 
سطح   4 در  دستگاه ها  فرهنگ سازي،  رویکرد  با 
“سازمان ها، مؤسسات و شرکت هاي دولتي وابسته و 
نهادهاي عمومي غیردولتي )سطح یک(، معاونت هاي 
نهادها  مستقل،  سازمان هاي  وزارتخانه ها،  ستادي 
)سطح دو(، واحدهاي استاني )سطح سه( و واحدهاي 
شهرستاني )سطح چهار( در 8 محور و ۲4 شاخص” 
ارزیابي شده دستگاه هاي منتخب، در مراسم جشنواره 
شهید رجایي تقدیر مي  شوند.اما هدف از برگزاري 
ساالنه جشنواره شهید رجایي؛ این جشنواره همه ساله به 
منظور شناسایي و تقدیر از تالشگران عرصه خدمت به 
نظام مقدس جمهوري اسالمي  و ملت شریف و بزرگوار 
ایران اسالمي و همچنین نهادینه کردن فرهنگ ارتقاء و 
بهبود عملکرد دستگاه هاي اجرایي در سطوح مختلف در 
سطح ملي، دستگاهي و استاني برگزار مي شود.و امسال 
هم این جشنواره باید برگزار می شد تا برترین های 
دستگاه های اجرایی را معرفی کند، و به این ترتیب 
پانزدهمین دوره جشنواره شهید رجایی در ششمین 
اعتماد  “افزایش  شعار  با   1398 شهریورماه  از  روز 
عمومی از طریق ارتقای فرهنگ سازمانی، شفافیت 
سالمت اداری و توسعه دولت الکترونیک”در سالن 
اجالس سران برگزار شد تا در حضور رئیس جمهور 
از دستگاه های برتر اجرایی کشور براساس شاخص های 
عمومی و اختصاصی عملکرد سال 9۷ قدردانی شود. 
در این جشنواره؛ وزارت نفت، وزارت نیرو و سازمان  
ایثارگران در مجموع محور های  بنیاد شهید و امور 
شاخص عمومی و اختصاصی از بین وزارتخانه ها، 
سازمان ها و معاونت های وابسته به رئیس جمهور، 
شرکت مادرتخصصی مهندسی آب و فاضالب کشور، 
سازمان ثبت احوال کشور )که دستگاه برتر براساس 
میزان رضایتمندی مردم نیز شده ( و شرکت ارتباطات 
عمومی  شاخص  محور های  مجموع  در  زیرساخت 
و اختصاصی، وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات و 
شرکت سهامی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی 
برق ایران )مادرتخصصی توانیر( در محور های شاخص 
عمومی و به جهت میزان رضایتمندی مردم از عملکرد 
دستگاه، بانک مرکزی براساس 1۲ شاخص ابالغی 
رئیس جمهور و وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو های مسلح 
هم در شاخص اقدام برجسته، بر دیگر دستگاه های 
اجرایی پیشی گرفتند.در بحث میزان رضایتمندی مردم 
از عملکرد دستگاه هم، استان های  قزوین، سمنان و 
ها  رقابت  جدول  درصدر  افتخار  با  جنوبی  خراسان 
ایستادند و در بین 15 دستگاه برتر کشور، تقدیر شدند.
به گفته رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور؛ مبنای 
ارزیابی دستگاه های اجرایی در جشنواره شهید رجایی، 
بر اساس مصوبه هیئت وزیران، عملکرد دستگاه ها 
در دو حوزه شاخص های عمومی و اختصاصی است، 
که البته پس از روی کار آمدن دولت یازدهم، برنامه 
اصالح نظام اداری بر اساس سیاست های کلی مقام 
معظم رهبری و برنامه های دکتر روحانی رئیس جمهور 
در دستور کار قرار گرفت و در سال 9۲ نقشه راه نظام 
اداری در 8 محور به تصویب شورای عالی اداری رسید 
و در ادامه هم در دولت دوازدهم دو برنامه در خصوص 
ارتقای شفافیت سالمت نظام اداری و مقابله با فساد و 
نیز برنامه مدیریت بهره وری، به این 8 برنامه اضافه 
شد تا سر جمع این برنامه ها، مبنای ارزیابی عملکرد 
دستگاه های اجرایی باشد. به راستی که رسیدن به 
موفقیت کامل در اجرای همه این برنامه ها و گذر از 
همه فیلترهای ارزیابی، بسیار سخت به نظر می رسد 
اما استاندار توانست به لطف همت، همیت و قدرشناسی 
شما مردم فهیم خراسان جنوبی، همه این مراحل را به 
خوبی پشت سر بگذارد و با افتخار در بین 15 دستگاه 
برتر کشوری، جایگاه ویژه ای داشته باشد و در رتبه  
بندي اخیر سازمان امور اداري و استخدامي کشور، رتبه 
سوم را در رضایتمندي عمومي و مردمي از دستگاه 
هاي اجرایي کسب نماید. این که کدامین عملکرد 
معتمدیان، مورد وثوق مردم واقع شده، معلوم نیست! 
اما بدون تردید این که سختی راه را به جان خرید تا 
به اقصی نقاط استان سفرکند و مشکالت را خود از 
نزدیک ببیند، این که از میز و اتاق آراسته اش فاصله 
گرفت تا مسایل استانی را به صورت میدانی بررسی 
نماید، این که با همه اقشار و گروه های جامعه همکالم 
شد تا بگوید دردشان را می فهمد،این که کنار آن پیرزن 
بشروی زانو زد تا از نداشته های آن بانوی زجرکشیده 
احساس شرم کند، این که همسفره مرزنشینان شد تا 
بگوید برای رونق رزق شان از هیچ تالشی فروگذار 
نخواهد کرد، این که پشت سر آن بانوی ساکن در بلوار 
شعبانیه راه افتاد تا مهمان خانه حقیرش شود، این که 
دستان پینه بسته آن مرد کشاورز را به گرمی فشرد تا 
بداند در تحمل سختی ها تنها نیست، این که ... و از 
همه مهمتر صدای خنده آن پیرمرد عصا زیر بغل زده 
خیابان دولت که هیچ وقت فکر نمی کرد روزی استاندار 
به خانه اش بیاید و درد دل هایش را از نزدیک بشنود 
و اینقدر زود گره از کالف درهم مشکالتش بگشاید.... 
همه و همه دست به دست هم دادند تا چنین توفیقی 
رقم بخورد.اینها اما هر چه که بود، جدای از قدرشناسی 
شما مردم فهیم خراسان جنوبی نبود!! مردمی که خدمت 
را می فهمند، تدبیر را درک می کنند، مدیران خاکی را 
می شناسند، و مرام شان اجازه نمی دهد آنها را که 
برای خطه درتالشند، تنها بگذارند... و معتمدیان هم 
در راهی که شروع کرده، تنها نخواهد ماند.  

ازکسیکهاختیاراتندارد
چهمسئولیتیمیخواهید

رئیس جمهور با بیان این که دولت اگر قدرتمند 
نباشد، مردم زندگی خوشی را تجربه نخواهند 
داشت،گفت: قدرت و توان دولت به معنای آن 
است که دولت بتواند در صحنه سخت مدیریت 
اختیارات الزم را داشته باشد و گرنه کسی که اختیار 

ندارد چه مسئولیتی می خواهید. 

وقتیپروندهکسانیکهمتصلبهقدرت
وثروتاندمیآیدفریادهابلندمیشود

رئیس قوه قضاییه طی سخنانی در گردهمایی 
بزرگ مبلغان محرم گفت: وقتی پرونده کسانی که 
متصل به قدرت و ثروت اند روی میز قاضی می آید 
فریاد ها بلند می شود که این جناحی است یا این 
سیاسی است یا نگاه های دیگر در آن وجود دارد؛ 
قضات ما با این حرف ها آشنا هستند؛ پرونده ای 
که روی میز قاضی بیاید مورد رسیدگی عادالنه 

و منصفانه قرار می گیرد.

علمالهدی:نتیجهخیابانگردی
باجانکریبرجاملعنتیشد

آیت ا... سیداحمد علم الهدی خطاب به مسئوالن 
با بیان اینکه  مگر خود شما نگفتید کسی که با 
آمریکا مذاکره کند »دیوانه« است، گفت: 15 دقیقه 
با اوباما مذاکره تلفنی داشتید، با وزیر خارجه اش 
)جان کری( خیابان گردی کردید، نتیجه اش جز 
این برجام لعنتی شد؟ هر دستاوردی برای برجام 

توهم می کنید، به هزینه ای که کردید می ارزید؟

نوبخت:بادلخونینولبخندان
کشورراادارهمیکنیم

معاون رئیس جمهور گفت: در شرایطی قرار  داریم 
که باید توضیح دهیم در حالی که امکان توضیح برای 
 ما وجود ندارد ، نمی توانم به شما از میزان خزانه ،  
نفت و سایر مسائل، گزارش شفافی ارائه دهیم و 
باید با دل خونین و لب خندان کشور را اداره کنیم.

تازمانیکهاصالحاتوجود
داشتهباشد،نظامدوامدارد

اینکه اصالحات مردنی و دفن  بیان  با  عارف 
تا زمانی که اصالحات  ، گفت:  شدنی نیست 

وجود داشته باشد، نظام دوام دارد.

خارجه  امور  وزیر  ظریف  محمدجواد 
اگر آمریکا خواهان گفتگو  اظهار کرد: 
است، باید ابتدا به »تروریسم اقتصادی« 
علیه مردم ایران پایان دهد. به نوشته 
در  که  ظریف  »رویترز«،  خبرگزاری 
گروهی  جمع  در  مالزی  کواالالمپور 
گفت:  می کرد،  صحبت  خبرنگاران  از 
»ایاالت متحده علیه مردم ایران جنگ 
اقتصادی به راه انداخته است. تعامل با 
ناممکن است،  برای ما  ایاالت متحده 
مگر اینکه این کشور جنگ و تروریسم 
متوقف  را  ایران  مردم  علیه  اقتصادی 

کند.«
به  می خواهند  اگر  بنابراین  افزود:  وی 

که  دارد  وجود  بلیتی  بازگردند،  اتاق 
باید خریداری کنند و آن بلیت اجرای 
توافق ]هسته ای[ است.« رئیس دستگاه 
دیپلماسی در گفتگو با این خبرگزاری در 
حین سفر یک روزه خود به مالزی بر 
برجام  ایران درباره  عدم مذاکره مجدد 
برای   )4+1( آنها  »اگر  داد:  توضیح 
پایبندی به تعهدات شان، نیاز به تعامل با 
آمریکا دارند، مسئله ای است که به آنها 
مربوط می شود و ایران هیچ نقشی در 

آن ندارد«.
وی ادامه داد: »ما برای بیش از دو سال، 
گفتگوهای مفصلی با آمریکا داشتیم و به 
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توافق جدی  یک  بود....)برجام(  صفحه 
است، که شامل تمامی جنبه های موضوع 
هسته ای و همچنین تمامی جنبه های 

تحریم های آمریکا علیه ایران می شود«.
پایبندی  : علیرغم  ظریف تصریح کرد 
ایران، روسیه و چین به برجام، پایبندی 
هسته ای  توافق  این  طرف های  دیگر 
)انگلیس، فرانسه، آلمان( قابل مشاهده 
نیست یا اینکه آنها پس از خروج یکجانبه 
»اراده  برجام،  از  آمریکا  گذشته  سال 
توافق  این  به  پایبندی«  برای  سیاسی 

هسته ای ندارند.

آمریکا نمی تواند پایبندی به  برجام 
را به موضوعات دیگر مشروط کند

وزیر خارجه درباره بهانه خروج آمریکا 
از برجام که مسئله موشکی ایران بود، 
گفت: »این موضوعات بخشی از توافق 
هسته ای  موضوع  زمینه  در  ما  نیست. 
به توافق رسیدیم، ما می بایست برنامه 
و  می کردیم  محدود  را  خود  هسته ای 
به  اگر  که  کردیم  موافقت  همچنین 

توافق  اجرای  زمینه  در  پیشرفت هایی 
هسته ای دست پیدا کنیم، اعتماد برای 
به  دیگر  موضوعات  سوی  به  حرکت 
داد:   ادامه  آمد«.ظریف  خواهد  وجود 
»اما آمریکا شکست خورد و نمی تواند 
تعهد و پایبندی به توافق هسته ای را به 
موضوعات دیگری مشروط کند که در 

توافق وجود ندارد«.
رئیس دستگاه دیپلماسی، خروج آمریکا 
دالیل شخصی  واسطه  به  را  برجام  از 
)ترامپ(،  و گفت: »وی  دانست  ترامپ 
میراث اوباما )رئیس جمهور سابق آمریکا( 
را دوست ندارد. او فقط به واسطه دالیل 
شخصی و نه به دالیل مهم، خواستار 

خروج از توافق هسته ای است«. 
ظریف در این مصاحبه با خبرنگاران گفت: 
آمریکا درگیر جنگ اقتصادی ضد مردم 
ایران است و این امکان وجود ندارد که ما 
با آمریکا وارد مذاکره شویم، مگر این که 
آنها از تحمیل جنگ و تروریسم اقتصادی 

ضد مردم ایران دست بردارند.

بلیتگفتگویآمریکاباایران،بازگشتبهتوافقهستهایاست

رئیس  الهوتی  محمد  ایسنا- 
کنفدراسیون صادرات ایران  اظهار کرد: 
در طول ماه های گذشته اقتصاد ایران 
تجربه  یک  و  پرتالطم  تجربه  یک 
آرامش نسبی را تجربه کرده است. در 
سال 139۷، با توجه به آغاز دور جدید 
بازارهای  ارز،  افزایش نرخ  تحریم ها و 
مختلف اقتصادی شوک های جدی را 
تجربه کردند و این موضوع خود را در 
آمارهای اقتصادی پایان سال نشان داد. 
با این وجود اما در ماه های پایانی سال 
گذشته و ماه های ابتدایی سال جاری، 

فضا تغییر کرد و یک ثبات نسبی در 
به  داد:  ادامه  وی  شد.  حکمفرما  بازار 
نظر می رسد دولت توانسته در ماه های 
اقتصادی  شوک های  حدی  تا  گذشته 
از  و  کند  مدیریت  را  تحریم  اثرات  و 
به  نیز  اقتصادی  فعاالن  دیگر  سوی 
درک جدیدی از شرایط رسیده اند و در 
همین مسیر اقدامات خود را برنامه ریزی 
می کنند. الهوتی با بیان اینکه مدیریت 
بانک مرکزی در کاهش و ثبات نرخ ارز 
موثر بوده است، تصریح کرد: اگر تاثیر 
را کنار  تقاضای دالر  بر کاهش  رکود 

بگذاریم، دیگر سیاست ها و برنامه های 
و  تالطم ها  از  بخشی  توانست  دولت 
شوک هایی که بازار ارز تجربه می کرد 
به  امروز  که  نرخی  و  کند  مدیریت  را 
همین  نتیجه  حدی  تا  رسیده ایم،  آن 

اقدامات موثر است.

خبرهای سیاسی هم مهم است
به گفته الهوتی، فارغ از فضای کلی 
بازار، آنچه در روزهای گذشته رخ داد، 
از خبرها و گمانه زنی ها درباره احتمال 
مذاکرات جدید سیاسی تاثیر پذیرفت. 

وقتی فضای کلی مثبت باشد، خبرهای 
جدید می تواند اثرات مثبتی از خود بر 
میان  این  در  آنچه  البته  بگذارد.  جای 
شوک های  از  جلوگیری  دارد،  اهمیت 
قیمتی جدی است. اگر قیمت ناگهان 
بسیاری  کند،  پیدا  کاهش  یا  رود  باال 
هم  بر  اقتصادی،  برنامه ریزی های  از 

خواهد خورد.

دالیلکاهشنرخارز
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آگهیمزایدهبهرهبرداریازشبکهتاکسیبیسیم
سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری بیرجند در نظر دارد: به استناد بند ۲ مستخرجه از صورتجلسه شماره ۱۳۳ مورخ ۱۳۹۸/۴/۲۲ شورای 
خصوصی  بخش  به  عمومی  مزایده  طریق  از  اسناد  در  مندرج   خدمات  شرح  برابر  را   ۱۳۳ بیسیم  تاکسی  شبکه  از  برداری  بهره  بیرجند  شهر  اسالمی 

www.utmo.birjand.ir به سایت  به مدت ۱۰ روز  از مورخ ۱۳۹۸/۶/۹   با موضوع مزایده دعوت می شود  لذا کلیة متقاضیان حقوقی دارای مجوز مرتبط  نماید.   واگذار 
مراجعه و نسبت به دریافت اسناد مزایده اقدام و پس از تکمیل به واحد حراست  سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری بیرجند تحویل نمایند.

قیمت پایه  مزایده ماهیانه مبلغ ۲۵/۰۰۰/۰۰۰  ریال می باشد.
مهلت تهیه،تکمیل و تحویل  اسناد از مورخ ۱۳۹۸/۶/۹  به مدت ۱۰ روز خواهد بود. )حداکثر تا مورخ ۱۳۹۸/۶/۲۱( بازگشایی پاکات شنبه مورخ ۱۳۹۸/۶/۲۳ ساعت ۹ صبح در محل سالن 
جلسات شهرداری بیرجند صورت خواهد گرفت. متقاضیان می بایست مبلغ ۱۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال در قالب یک فقره ضمانت نامه بانکی یا واریز وجه به حساب شماره  ۱۰۰۸۳۳۰۶۱۸۴ نزد 
بانک شهر شعبه مدرس به نام سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری بیرجند به عنوان سپرده  شرکت در مزایده ارائه نمایند. هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده خواهد 
بود. شرکت کنندگان بایستی  اسناد مزایده را کامال مطالعه و بر اساس آن پیشنهاد قیمت را ارائه  نمایند. کمیسیون مزایده در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار خواهد بود. سایر 
اطالعات و جزئیات در اسناد مزایده ذکر گردیده است. شرکت کنندگان جهت کسب اطالعات بیشتر به سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری بیرجند مراجعه نموده و یا با شماره 

یداله غالم پور- رئیس سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری بیرجند۵- ۳۲۳۳۸۰۳۴-  ۰۵۶ تماس حاصل نمایند.
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با کیفیت عالی، تضمین و تست قبل از جلسه

 و قابل تغییر با سلیقه و توان مالی مشتری
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شنبه * 9 شهریور  1398 * شماره 4434

کاروانسراها و آسبادهای خراسان جنوبی در انتظار جهانی شدن

فارس-مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گفت: آسبادهای شرق کشور در فهرست پیشنهادی ایران در آثار میراث جهانی قرار 
گرفتند که به زودی در فهرست ثبت اثار جهانی قرار خواهند گرفت. رمضانی، از عرضه تولیدات صنایع دستی استان در نمایشگاه تهران خبر داد و اظهار 
کرد: در این نمایشگاه 10 هنرمند از شهرستان های طبس، نهبندان، قاین، بیرجند و خوسف در هفت غرفه آثار صنایع دستی خود را به نمایش گذاشتند.

دل نوشته

آقای استاندار محبوب وپرتالش شاید مسئوالن 
خوسف درسفرتان به خوسف و به روستای آرک 
گردشگری  روستای  مشکالت  نکردند  وقت 
مذهبی و معنوی دهن رود که عبارتند از: طرح 
هادی روستا ، ساخت پل روستا و پروژه آبرسانی 
نیمه تمام رابه استحضارجنابعالی برسانند ولی این 
روستا قابلیت های گردشگری زیادی از جمله 
آستان مقدس امامزاده سید ابوالقاسم )ع ( و گلزار 
شهدای انقالب اسالمی و در آثار تاریخی اش 
حمام قدیمی روستا ، مسجد قدیمی ، قلعه بلوچ 
و آسیاب آبی های با ارزشی که قابلیت گردشگری 
مذهبی و سیاحتی داردکه اکنون مردم روستا انتظار 
دارند با مساعدت و کمک شما طرح هادی روستا 
و بقیه مشکالت به نتیجه برسد زیرا که در بافت 
تاریخی روستا خبری ا ز رسیدگی و آبادانی نیست . 
ارسالی به تلگرام آوا
جالبه وقتی که آموزش و پرورش می گه لباس 
فرم مدارس اجباری نیست ولی مدارس با توجه به 
وضع بد اقتصادی مردم مراعات نمی کنند و اعالم 
می کنند که لباس فرم  راباید حتما والدین تهیه 

کنند . لطفا مسئوالن پیگیری کنند.
ارسالی به تلگرام آوا
سالم ازاهالی  بشرویه هستم که برای برخی امور 
به روستاهای رقه واطراف ان رفت وامدمیکنم 
واقعا دراین چند روستا نه ایرانسل جواب میده ونه 
اینترنت همراه اول میگیره . نمیدانم چرا به این 
مشکل روستاها که نزدیکترین روستاها به مرکز 
شهرستان است رسیدگی نمیشود.لطفامخابرات 

شهرستان وخراسان جنوبی رسیدگی کند. 
ارسالی به تلگرام آوا
طرح مسکن راکه دولت محترم قصد اجرا نمودن 
آن را دارند، لطفا تعهد بگیرند که صاحب خانه تا 

20سال حق فروش آن را نداشته باشد.
910...862
زمین های مزایده ای بنیاد به جای تبدیل شدن به 
سرپناه برای مستضعفان به عامل گرانی تبدیل شده.
933...304
ضمن  گرامی داشت هفته دولت درخواست آسفالت 
تعداد 5 کیلو مترآسفالت بین راهی روستاهای 
باداموک - ترشیزوک شهرستان فردوس راداریم.
915...756
جنوبی  خراسان  استاندارمحترم  باسالم خدمت 
لطف کنید پیگیری کنید مامردم روستای علی 
آباد لوله با این اوضاع اقتصادی ومشکالت چگونه 
فرزندان خود را برای کالس هفتم به بعد داخل 
شهربفرستیم  با اینکه یک سال شده مدرسه 

ساخته و آماده بازگشایی است. ممنون
990...049
سالم خواهشی داشتم از استاندار محبوب استان 
یه سری به روستای دستگرد بیرجند  باتوجه به 
فاصله نزدیکی با مرکزاستان ازلحاظ بهداشت 
منازل  اطراف  وگوسفندهای  گاو  به  توجه  با 
بازی  مسکونی خیلی درعذابیم و مکان برای 

وسرگرمی فرزندانمان نداریم .
915...588
با سالم  مردم باغستان علیا فردوس در خصوص 
اینترنت همراه اول بسیارناراضی. عدم پوشش 
هستند  و فقط قول جهت رفع آن می دهند وهیچ 
کاری انجام نمی دهند لطفا پاسخگوی مردم باشید.
915...652
سالم از استاندار تقاضا داریم که جلوی این مزایده 
فروش زمین بنیاد را بگیرید تا بلکه بازار مسکن به 
حالت قبل برگردد و ما جوانان هم صاحب خانه 
شویم عامل گرانی مسکن در بیرجند بنیاد می باشد 
تا می خواهد اندکی قیمت مسکن آرام گیرد بنیاد 

سریع مزایده برگزار می کند.
915...462

سفرتاریخی شهریورسال1378رهبرمعظم انقالب 
به خراسان جنوبی دستمایه اظهار ارادتهای مردم 
درقالبهای گوناگون بود. دلنوشته زیریکی از بی 

شمار آن همه است .
...توی تلویزیون می دیدم، همه موقعی که دیدنش 
میرفتن خیلی ذوق داشتن و خوشحال بودن. کم 
کم با دیدن اون تصاویر و صحبت ها و خاطرات 
اومد!  بوجود  منهم  در  ذوق  و  این شوق  پدرم، 
نمیدونم چی شد! ولی بقول معروف انگار دلم 
یه جورایی تکون خورد... طوری که آرزوم توی 
سن کمم در 9سالگی دیدن آقا بود. هیچوقت یادم 
نمیره...  من با پدرم بعنوان آزاده و جانبازی که می 
خواست دکلمه ای رو در حضور آقا قرائت کنه،روز 
ششم شهریور به مسجد امام حسین)ع( بیرجند 
رفتیم. بدلیل اینکه قرار بود پدرم در حضور ایشان 
برنامه اجرا کنه، پس از عبور از گیت بازرسی، به 
درب پشت که آقا می خواستن وارد بشن راهنمایی 
با  فراوان  اصرار  با  تونست  بابا  کردن.))منو هم 
خودش ببره(( در همون سالن حدود 2 ساعتی 
منتظر بودیم که باالخره با چهره ی نورانیش وارد 
شد و اول تعدادی از اونایی که در اون مکان بودن 
رو مورد لطف و عنایتش قرار داد و با تعدادیشون 
از جمله پدرم دیدار و از انهاتفقد بعمل آورد. من که 
دست پدرمو ول نمیکردم، در ازدحاِم رفتن بسمت 
آقا، دستم جداشد و فقط یادمه چون بابا جلوتر بود 
بهش گفتم:  بابا! چفیه! چفیه ی آقارو بگیر که خب 
چون شلوغ شد نتونست... در ادامه پس از رفتن آقا 
به سمت سالن اصلِی مراسم، خودمو دوان دوان 
رسوندم به اونجا که محافظین اجازه ورود ندادند! 
ولی آقا دقیقا از چندقدمِی من وارد سالن شد و 
من! عطر وجودشو کودکانه حس کردم...  خالصه 
برنامه ها اجرا شد تا نوبت به پدرم رسید. بابام تنها 
رفت داخل سالن، ولی نذاشتن من همراهه بابام 
برم! فقط گفتن بیا از پشت در مسجد که یادمه 
شیشه ای بود و داخل دیده میشد، تماشا کن. بابام 
دکلمشو با اشک شروع کرد، صورت حاضران در 
جلسه رو هم می دیدم که غرق گریه و اشک بود. 
بابا در پایان، این شعرو که خودش سروده بود 
قرائت کرد:عشق یعنی غرِق در دریا شدن،/صورت 
و سیرت به حق زیبا شدن، /عشق یعنی پیروی 
از مصطفی،/درِک عرفان از علِی مرتضی / بقیشو 
یادم نیست ولی یادمه آخرش گفت: خداروشکر 
این دل صیقلی شد،/نصیبم دیدِن سید علی شد...
شعرش تموم شد و می خواست به سمت آقا بیاد 
که محافظان نذاشتند، ولی با اشاره ی آقا بابام رفت 
پیش موال و موفق شد چفیه ی آقارو ازشون بگیره! 
و رفت و در بین جمعیت نشست. من که با کلی 
شوق و ذوق منتظر بودم چفیه رو بگیرم، هرچی 
محافظان  بابام  جای  برم  میخوام  کردم  اصرار 
نذاشتن. نمیدونم چرا ولی خب نذاشتن دیگه!  ناامید 
رفتم بیرون. ولی خداروشکر از در اصلی تونستم 
بزور برم داخل و آخر مسجد نشستم. جلسه تموم 
شد و من باالخره به بابا رسیدم و چفیه رو ازش 
گرفتمو باعجله بسمت ماشین رفتم که یوقت 
کسی ازم نگیره!  خالصه نمیدونم چرا ولی با اون 
سن کمم خیلی شوق دیدن آقا و گرفتن چفیشونو 
داشتم... در هر صورت در 9 سالگی به آرزویی که 
فکر نمیکردم رسیدم و االن در 27سالگی عاشق 
دوباره دیدن آقا هستم و امیدوارم بازم بتونم چهره 
ی نورانیشونو زیارت کنم که حتی دیدنشون از دور، 
التیام و آرامشی هست برای همه از جمله من... 

به امید دیدارشون انشاا... یاعلی مدد )جوادرضائی(

بهروزی فر-روزهای سال 97 به نوزدهم دی 
ماه رسیده بودند، معتمدیان استاندار تازه نفس 
خراسان جنوبی، سفرهای شهرستانی اش 
را آغاز کرد تا چله حضورش در این استان 
شرقی را به شناسایی شرایط محرومترین 
منطقه خراسان جنوبی بگذراند و واقعیت 
های تلخ عقب ماندگی این دیار تاریخی را 
از نزدیک ببیند و احواالت این جنوبی ترین 
شهر خراسان جنوبی که روزی میزبان قدوم 
مبارک مقام معظم رهبری بوده را رصد نماید.

روزهایی پرکار
سفر با ادای احترام به مقام شامخ شهدای 
گمنام شهر شوسف آغاز شد. دیدار با محمد 
خدادادی با 45 درصد جانبازی از برنامه های 
وی در شهر شوسف بود که در معیت امام 

جمعه و  فرماندار و هیئت همراه اتفاق افتاد.
دیدار با نخبگان و فرهیختگان شهرستان 
هم از دیگر برنامه های نخستین روز سفر 
بود که به صحبت درخصوص ظرفیت های 
مغفول  های  پتانسیل  منطقه،  این  بالقوه 
از فرصت   مانده آن و امکان بهره مندی 
با  کیلومتر   140 طول  به  مشترکی  مرز 
افغانستان گذشت.  برای دومین روز سفر 
هدف  روستای  در  حضور  نهبندان،  به 
گردشگری دهسلم، پایگاه میراث طبیعی 
بیابان لوت، پروژه کمپ کویرنوردی دهسلم، 
پروژه آبرسانی به منطقه شاهکوه و روستای 

آتشکده علیا پیش بینی شده بود.
در کلکسیون مواد معدنی استان، بازدید از 
معدن سنگ گرانیت گل پنبه ای سردشت 
هم لطف دیگری داشت. معدنی که به گفته 
تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  رئیس 
استان؛ به لحاظ حجم ذخایر موجود، تا 70 
سال آینده امکان برداشت از آن فراهم است 
و در زمان حاضر هم با ظرفیت یک میلیارد 
و 800 میلیون تن در سال مورد بهره برداری 
قرار می گیرد.همین جا بود که درخصوص 
ظرفیت های معدنی سخن به میان آمد؛ 
نهبندان با 118 پروانه بهره   برداری معدن 
با ذخیره بیش از 85 میلیون تن و استخراج 
ساالنه یک میلیون و 500 هزار تن ، از نظر 
گواهی  و  بهره  برداری  های  پروانه  تعداد 
و  دارد،  را  استان  دوم  رتبه  معدن  کشف 
همین ظرفیت توانسته برای یکهزار و 176 
نفر شغل ایجاد کند، از همه مهمتر این که 
یکی از 22 ماده معدنی شناسایی شده در 
است  این شهرستان، ذخیره طالی هیرد 
اما با همه این توان بالقوه، یکی از مشکالت 

بزرگ معادن نهبندان نبود برق است.
به  استاندار  به دستور ویژه  این موارد  بیان 
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت بر 
تنظیم نامه ای با قید تمام مشکالت ختم 
شد تا در جریان سفربه تهران پیگیری شود.
روستاهای در مسیر رسیدن به مقاصد تعیین 
شده هم از این حضور و همراهی بی نصیب 

نماندند، مردم روستاهای چاه ژاله ای، کوه لوله 
و خواجه دوچاهی، اولین بار بود که رودرروی 
استاندار از مشکالت شان می گفتند.سفر به 
بازارچه مرزی دوکوهانه و جمع بندی همه 
شهرستان  اداری  شورای  جلسه  در  موارد 
به منظور تعیین تکلیف همه مدیران ارشد 
استان در راستای رفع مشکالتی که طی این 
سفر از نزدیک دیده بود، خالصه اولین سفر 

شهرستانی استاندار بود.

تالش برای اجرایی شدن مصوبات 
سفر استاندار

بیکی فرماندار نهبندان درخصوص سفر اول 
استاندار به نهبندان می گوید:”سفر استاندار به 
نهبندان 39 مصوبه در پی داشت که تاکنون 
22 مصوبه کامل اجرایی شده و سه مصوبه 
پیشرفت زیر 50 درصد دارد اما بنا داریم بقیه 
تا  را  به شهرستان  استاندار  مصوبات سفر 
پایان سال جاری پیگیری و اجرایی کنیم”.
وی در تشریح نتایج مصوبات سفر استاندار 
می گوید:”کارخانه خوراک دام چاهداشی با 
اختصاص 5 میلیارد ریال تسهیالت قرض 
اندازی شده، سه رشته  راه  الحسنه مجدد 
قنات هم از محل اعتبارات سفر استاندار در 

شهرستان احیا و مرمت گشته، اعتبار الزم 
برای تکمیل کتابخانه های روستایی بیچند، 
بندان و چاهداشی اختصاص یافته و نسبت 

به تکمیل این کتابخانه ها اقدام شده است”.
به گفته وی؛ افتتاح باند دوم محور نهبندان 
- شوسف، آغاز عملیات اجرایی 17 کیلومتر 
ادامه مسیر، احداث سه بند خاکی، راه اندازی 
یک مجتع گلخانه ای، آغاز عملیات اجرایی 
توسعه اورژانس بیمارستان شهید آتشدست، 
دیگر  از  و...  روستا   12 به  پایدار  آبرسانی 

مصوبات سفر استاندار به نهبندان بوده است.

 استاندار، مسئول ستاد توسعه 
نهبندان

حاال 8 ماه از آن سفر گذشته و معتمدیان، یک 
بار دیگر در بیستمین سالگرد سفر رهبر معظم 
انقالب به نهبندان رفت تا باز هم از همتش 
برای رفع کاستی های دیاری بگوید که مورد 
تفقد ویژه آقا قرار داشته.استاندار در جمع مردم 
در مصالي امام علي )ع( نهبندان گفت: با 
توجه به این که دولت در هر استان یک 
شهرستان  کمتر برخوردار را انتخاب کرده، در 
خراسان جنوبی هم نهبندان مشخص شده 
که مسئولیت ستاد توسعه این شهرستان هم با 

استاندار است. بر مبنای این برنامه، اقداماتي که 
در زمینه تکمیل زیرساخت ها و اشتغال نیازمند 
تمرکز بیشتر است براساس مدل توسعه اي 
خاص وزارت کشور دنبال مي شود. به گفته 
تکمیل  توسعه  طرح  قالب  در  معتمدیان؛. 
زیرساخت هاي عمراني و اشتغال از اهمیت 
خاصي برخوردار است که این مهم با توجه 
به تأکید مقام معظم رهبري در شهرستان 

نهبندان، به طور ویژه دنبال مي شود. 

مصوبات سفر رهبری به نهبندان
به  انقالب  معظم  رهبر  سفر  جریان  در 
 نهبندان در شهریورماه 1378 که با آن جمله 
تاریخی من با آمدن به نهبندان، می خواهم 
توجه مسئوالن را به این منطقه و مناطقی از 
این قبیل به طور کامل جلب کنم- در راستای 
مرزی،  شهرستان  این  از  محرومیت زدایی 

تصمیمات مهمی گرفته شد.
هیأت وزیران هم در جلسه 30/04/1381 
خود براساس نتایج حاصل از طرح توسعه 
سازمان  توسط  که  نهبندان  شهرستان 
مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه شده بود 
و به استناد اصل 134 قانون اساسی خط مشی 
توسعه شهرستان نهبندان را پیوست کردند.

طرح توسعه شهرستان نهبندان در 6 فصل 
، خط مشی هایی را در راستای اصول کلی 
های  بخش  توسعه  توسعه،راهکارهای  
توسعه  راهکارهای  زیربنایی،  و  تولیدی 
مربوط  راهکارهای  اجتماعی،  و  فرهنگی 
راهکارهای  انسانی،  نیروی  و  جمعیت  به 
اجرایی سیاسی- امنیتی و راه ارهای اجرایی 

و تشکیالتی تعریف کرده است.
در طرح توسعه شهرستان نهبندان، با توجه 
به وضع اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و 
ترین  اصلی  شهرستان،  تاریخی  پیشینه 
خط مشی های توسعه شهرستان نهبندان 
قابلیت  از  حداکثری  استفاده  زمینه  در 
محدود  اقتصادی  های  ظرفیت  و  ها 
شهرستان در راستای دستیابی به توسعه 
اقتصادی درون زا وپایدار معرفی شده اند.

در این طرح،  حوزه های کشاورزی و منابع 
زیر   ، بازرگانی  معدن،  و  طبیعی، صنعت 

بناها و خدمات مدنظر بوده اند. 
نکته جالب توجه در این طرح این است که 
در همان سال 78  به حوزه گردشگری توجه 
ویژه ای شده و در یکی از بندهای آن آمده؛ 
سازمان ایرانگردی و جهانگردی مکلف است 
نسبت به احداث و تقویت تأسیسات سیاحتی 
و گردشگری در شهرستان از طریق فراهم 
سرمایه  جذب  و  جلب  های  زمینه  آوردن 
های بخش خصوصی در منطقه و همچنین 
برقراری تورهای زیارتی - سیاحتی ویژه برای 
مردم شهرستان نهبندان اقدامات حمایتی 
گسترده ای به عمل آورد .نکته در اینجاست 
که طی این سالها، توجه به همین صنعت 
گردشگری به تنهایی با لحاظ ظرفیت های 
بالقوه شهرستان، می توانست سهم بسزایی 

در توسعه منطقه داشته باشد.
بود؛  شده  مقرر   1378 سال  همان  در 
با  هیأت عالی هماهنگی توسعه نهبندان 
برنامه  و  مدیریت  سازمان  رییس  ریاست 
ریزی کشور و عضویت وزیر کشور و وزیر 
جهادکشاورزی تشکیل شود و این هیأت 
مسئولیت هماهنگی خط مشی های اجرایی 
با  درارتباط  را  اجرایی  های  دستگاه  کلیه 
اجرای طرح های توسعه شهرستان نهبندان 
ساله  همه  اینکه  ضمن  گیرد،  برعهده 
نیازهای اعتباری فعالیت ها و عملیات توسعه 
از محل  آن  تأمین  و  برآورد  را  شهرستان 
بودجه های ساالنه کشور را پیش بینی نماید.

و حاال بعد از بیست سال اجرای کج دار و 
مریز این مصوبات که هر کدام به نوع خود 
می توانست سهم بسزایی در توسعه نهبندان 
داشته باشد، بناست بابی نو بر توسعه جنوبی 
ترین شهرستان استان گشوده شود، استاندار 
مسئولیت ستاد توسعه این منطقه را به عهده 
گرفته و قرار است بیش از گذشته، به نهبندان 
و ظرفیت هایش بیندیشد و از آنها در رفع 
کاستی ها استفاده نماید. به این ترتیب تا 
روزهای پررونق نهبندان، خیلی فاصله نداریم!

دفتر سفر استاندار به نهبندان به صفحه های آخر نزدیکتر شد 

یرنا
ا : ا
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8 ماه گذشت

پیگیری مصوبات سفر رهبری بعد از 20 سال



موفقیت و انرژی

فرزند خواندگی

اولویت اصلی را خوش فکری قرار دهیم

در هر موقعیتی به دنبال ایده دادن، ایده پردازی 
و یافتن یک نکته مثبت باشیم و این تمرین را 
آنقدر انجام دهیم تا بتوانیم به خوب فکر کردن، 
خوش فکری، مثبت فکرکردن و مثبت دیدن 
عادت کنیم؛ به طوری که خودمان را موظف کنیم، 
حتی از یک واقعه ناخوشایند یک نکته مثبت پیدا 
کنیم  برای این کار وقتی به اخبار گوش می دهیم 
و حادثه ای را گزارش می کنند، سعی کنیم نکته 
مثبتی را پیدا کنیم و پیش بینی کنیم که عواقب 
این حادثه چه نکات مثبتی را به بار خواهد آورد. 
وقتی خبر ناگواری را از کسی برای ما می آورند، 
تالش کنیم تا ببینیم چه خیری در آن بوده است.

 شاید پیشینیان ما به همین دلیل در هر اتفاقی 
می گفتند حتما خیری در آن بوده است. شاید آنها 
می خواستند که ما را به مهارت خوب فکر کردن و 

خوش فکری مسلط کنند.

این سرنوشت با شما ترمیم می شود

گاهی فرزندخواندگی از سن نوزادی اتفاق نمی افتد. 
در این شرایط کودک دوره یا دوره هایی از زندگی 
خود را با افرادی غیر از والدین کنونی سپری کرده 
و درنتیجه ممکن است با مشکالتی روبه رو باشد. 
بعضی از چالش ها در فرزند خوانده هایی که به ویژه 
در سنین باالتر وارد خانواده شده اند، دیده می شود. 
این مساله ناشی از آسیب های دلبستگی کودک در 
ماه ها و سال های اولیه زندگی و تجربه های رشدی 
ناگوار او پیش از ورود به خانواده جدید است. این 
مسائل را نباید به ذات یا سرشت مقاوم به تغییر 
کودک نسبت داد، این رفتار ها تا حد زیادی قابل 
ترمیم و درمان است. از سوی دیگر والدین باید 
با نگاه تحولی و شفقت محور و مهربان به این 
شرایط نگاه کرده و به جای این که انتظار شباهت و 
یکسانی از کودکان خود داشته باشند، برای رشد هر 
یک از آنها، بسته به شرایط خودش، تالش کنند.«

با  آنها، معموال  تربیت  و  فرزندخواندگی  مساله 
چالش ها و حرف و حدیث های مختلف از سوی 
صحبت ها  این  است.  بوده  همراه  مردم  عامه 
آن که  مگر  بزند؛  دامن  مشکالت  به  می تواند 
والدین با آگاهی کامل اقدام به فرزندخواندگی کنند. 
مشورت با افراد متخصص در مرحله تصمیم گیری 
برای فرزندخواندگی می تواند به تغییر نگرش و 
شکستن و رها شدن از باور های عامه کمک کند.

از سوی دیگر باعث آرامش ذهن زوج ها شده و 
از نسبت دادن فراز و نشیب های فرزندپروری در 
فرزندخواندگی و بزرگ جلوه دادن مشکالت آن ها 

در ذهن پیشگیری کند.

انتخاب 
ناخن گیر مناسب 

ناخن گیرهای کوچک و متوسط و دارای تیغه 
با انحنای کم، برای اصالح ناخن های دست 
و ناخن گیر های بزرگ و با تیغه بدون انحنا 

برای ناخن های پا مناسب است. ناخن گیر 
خود را تمیز و ضد عفونی کنید. قبل از شروع، 
تمیز  ناخن گیر  باید مطمئن شوید که  حتما 
است. داشتن یک ناخن گیر شخصی توصیه 

می شود.

قد بلند ها مراقب 
سالمت خود باشند

افراد قد بلند بیش از بقیه افراد در معرض خطر ابتال 
به سرطان قرار دارند، زیرا جثه آنها از دیگر افراد 
بزرگتر است ، بنابراین آنها سلول های بیشتری در 

بدن خود دارند که ممکن است این علت رخ دادن 
جهش های خطرناک در بدن آنها باشد. دانشمندان 
مسائل مختلفی را در ایجاد این بیماری دخیل 
می دانند. پژوهشگران می گویند وجود هورمون 
رشد خاصی می تواند نقش مهمی در افزایش قد 

افراد و ابتالی آنها به سرطان داشته باشد. 

نکاتی در مورد 
بهداشت تخم مرغ

تخم مرغ های آلوده به فضوالت را با آب یا مواد 
شوینده شسته و سریعا آنها را استفاده کنید زیرا 
آلودگی های محیط سریعا وارد تخم مرغ خواهد شد. 

از مصرف تخم مرغ های شکسته خودداری کنید. 
به خصوص زمانی که آلودگی در محل شکسته 
شدن تخم مرغ دیده می شود.تخم مرغ حتما در 
یخچال نگهداری شده و  برای  جلوگیری از 
انتقال آلودگی سطح آن از ظروف دردار مخصوص 

نگهداری تخم مرغ استفاده کنید.

مکمل های غذایی 
را در وقت مناسب بخورید

اگر شما مکمل های غذایی زیاد مصرف می کنید، 
بایستی آنها را در قوطی ها سر و سامان دهید و هر 
قوطی را مختص ساعتی از روز قرار دهید. آنها را 

به اندازه ای که توصیه شده و سر ساعت مصرف 
کنید. گذاشتن قوطی قرص ها نزدیک میز شام 
باعث می شود که موقع غذا خوردن، خوردن آنها 
را فراموش نکنید. اگر ویتامین ها را سر ساعت 
نخوردید، اضافه کردن آنها در برنامه غذایی تان 

کمک کننده است.

مواد غذایی 
مورد نیاز مفصل

غذاهای سرشار از آنتی اکسیدان دارای خاصیت 
ضد التهابی هستند و عالئم درد را تسکین می 
و  کتان  بذر  گردو،  سبزی ها،  میوه ها،  دهند. 

ماهی های چرب منابع خوبی با فعالیت ضد التهابی 
و آنتی اکسیدانی هستند که می توانند درد، سفتی و 
فرسودگی مفاصل را کاهش دهند.غذاهای گیاهی 
سرشار از فیبر عامل غذایی دیگری در کاهش 
ریسک ابتال به آرتروز است. مصرف فیبر بیشتر 
با کاهش ریسک آرتروز دردناک زانو مرتبط است.

جوش صورت یا آکنه، یک بیماری پوستی است که افراد زیادی را در سراسر جهان آزار می دهد. 
مصرف داروهای گیاهی برای درمان، سابقه ای به قدمت عمر انسان دارد. برای درمان آکنه نیز، بعضی 
از گیاهان نظیر ریشه انگور کوهی، روغن درخت چای، ساکارومیسس و ریحان به علت اثربخشی 
و ایمنی زیادشان می توانند در آکنه خفیف تا متوسط جایگزین درمان با داروهای رایج شوند. با این 
 حال، محققان همواره در حال آزمایش مواد مؤثر گیاهان جدیدتر برای دستیابی به درمان های قطعی تر 
برای این بیماری بوده اند. خاصیت آنتی باکتریال بودن عصاره برگ بنه نقش مهمی در اثرات درمانی 

آن برعهده دارد. 

محققان می گویند کمبود خواب موجب تخریب دائم دی ان ای شده و خطر ابتال به سرطان را افزایش 
می دهد. مطالعه محققان روی ۴۹ پزشک در دو بیمارستان که ۲۴ نفرشان شیفت شبی بودند این 
موضوع را تائید کرد که محرومیت از خواب می تواند موجب کاهش توانایی دی ان ای برای خودسازی 
شود که احتماال منجر به بیماری های ژنتیک می شود.تحقیق روی پزشکان انجام شد که به دلیل 
کار شبانه، الگوی خواب شان تغییر می کند. البته هنوز معلوم نیست چرا وقتی خواب کم می شود به 
دی ان ای آسیب می زند. مقدار توصیه شده خواب در شبانه روز ۷ ساعت است که معموال بزرگ ساالن 

یکی دوساعت از آن را از دست می دهند.

کم تر از 7 ساعت نخوابیدبا آکنه هایتان خداحافظی کنید

در واقع بیشتر عالئمی که ما برای مخاطبان مان ارسال 
می کنیم، شامل هیچ کلمه یا صدایی نیست بلکه فقط 
شامل زبان بدن است. با این حال مطالعات نشان می دهد 
بسیاری از ما روزانه بدون این که بدانیم در این نوع از ارتباط 
مان مرتکب اشتباهاتی می شویم. فقط با دهان خندیدن:  
وقتی خنده به طور طبیعی اتفاق نمی افتد، وقتی شما فقط 
با دهان تان می خندید و اجازه نمی دهید سایر قسمت های 
صورت تان در خنده تان مشارکت داشته باشند، در بهترین 
حالت، مضحک و در بدترین حالت متظاهر به نظر خواهید 

رسید. پس اگر احساس می کنید باید بخندید با همه صورت 
تان بخندید، در غیر این صورت اصال نخندید! بازی کردن 
با اشیا: وقتی با چیزی که در دست یا اطراف مان است 
ور می رویم به فرد مقابل مان نشان می دهیم که ناراحت 
و پر تنش هستیم. کارشناسان زبان بدن بر این موضوع 
توافق دارند که این حالت ما عصبی بودن مان را نشان 
نمی دهد بلکه این پیام را که با گفته های فرد مقابل موافق 
نیستیم، به او منتقل می کند. انداختن پا روی پا: دست به 
سینه نشستن یا انداختن پا روی پا حالت راحتی است و 

وقتی ما در شرایط پر تنشی قرار می گیریم، فکر می کنیم 
با نشستن به این حالت احساس راحتی و قدرت بیشتری 
می کنیم، اما روی دیگر سکه این است که فرد مقابل مان 
احساس می کند ما قلبا تمایلی به ادامه گفتگو نداریم. به 
باال یا اطراف نگاه کردن: وقتی در میانه یک گفتگو به این 
طرف و آن طرف به ویژه به سمت باال نگاه می کنید، این 
پیام را به مخاطب انتقال می دهید که به صحبت هایش 
گوش نمی کنید یا تمرکز ندارید. وقتی با کسی صحبت 

می کنید مستقیم به چشمان او نگاه کنید.

اشتباهات  رایج زبان بدن

آیه روز

کسانی که کافر بوده  اند مورد ندا قرار می  گیرند که قطعا دشمنی خدا از دشمنی شما نسبت به همدیگر 
سخت  تر است آنگاه که به سوی ایمان فرا خوانده می  شدید و انکار می  ورزیدید. )سوره غافر/آیه 10(

سخن روز

“یکی از کلید های موفقیت، داشتن نظم در انجام دادن کارهایی است که باید انجام دهید؛ حتی اگر میلی 
به انجامش ندارید اما می دانید مهم هستند و باید انجام شوند.”  برایان تریسی
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) مدرن برتر(

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

  شهـرام  مداحـی 3647  363  0915

 ایزوگـام  شفیعـی
 32225494 - 09151630283  صیادشیرازی، مجتمع میرداماد، واحد 98

آسفالت )محوطه و پشت بام(
 و  قیـرگونـی

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 

تعمیر آبگرمکن، بخاری، پکیج
  نبش مفتح26 

09158624439- جانی

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

تولید کننده انواع کیف مدارس  
کوله پشتی - مسافرتی و ...

آدرس : بازار - پشت بانک تجارت  
سه راه اسدی )کلی - جزئی(

4258 662  0936  - مظفـری

تعمیر یخچال فریزر در منزل     
09153635015 - ناصری نژاد

کلیه لوازم دست دوم شما را خریداریم با یک تماس اختالف قیمت را تجربه کنید.  
0915   866   8002 

تخریب و بازسازی ساختمان    
09157203117  -09155614365

حمـل بـار فـاروقی
حمل بار و اثاثیه منزل داخل و خارج شهر
با کادر ماهر و مجرب )مسیر سیستان و 

بلوچستان، مشهد، بیرجند و حومه(
09159618581 

فاروقـی

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

09158254172

شرکت صنایع کاشی آیدا سرام 
جهت تکمیل منابع انسانی خود 

به افراد مشروحه ذیل نیازمند است:
لیسانس یا فوق دیپلم برق 3 نفر

لیسانس سرامیک یک نفر
لیسانس شیمی یک نفر

لیسانس IT یک نفر
از متقاضیان واجد شرایط تقاضا 

می شود جهت کسب اطالعات بیشتر 
در ساعات اداری با شماره  تلفن های 

 05632255590-4
تماس حاصل نمایند.

به تعدادی نیسان جهت کار در شرکت
 و یک راننده جهت کار با ایسوزو نیازمندیم. 

09151637232
ساعت تماس: 8 صبح الی 15 

به تعدادی نیرو در زمینه کارت خوان 
بانکی با حقوق باال نیازمندیم

طالقانی 2،ساختمان آلما،طبقه دوم
واحد 204 *  05632213735

پیشرو الستیک   فرواگشه 
خیابان مدرس - جنب استانداری
  09151635860 - کرباسچی

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

دستگاه ساب سیار امیرآبادی زاده
ساب انواع سنگ های مرمر، 

گرانیت، موزائیک و بتن
09156706538

آدرس: خیابان 15 خرداد- نرسیده به فلکه نیک اختر - روبروی خیابان حجاب   32415081 - 09155617846

فروش و نصب انواع : پنجره UPVC – درب اتومات - شیشه ساختمانی
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استان در هفته گذشته

اخبار کوتاه

ورزشی

خداحافظی با مدارس خشت و گلی استان تا مهر امسال

فارس-مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مداس اعالم کرد: حذف مدارس خشت و گلی در دستور کار است و در مهر امسال جشن حذف مدارس خشت و 
گلی استان همزمان با سراسر کشور برگزار می شود. بیکی، با بیان اینکه مدارس تخریبی استان از 19 درصد کالس درس به 13 درصد کاهش یافته، بیان کرد: 

از مدارس خشتی و گلی استان تنها دو مدرسه باقی مانده که یکی در شهرستان خوسف افتتاح و دیگری در مهر امسال در شهرستان نهبندان افتتاح خواهد شد.

از  امام خمینی)ره(   امداد  * مدیرکل کمیته 
برپایی 3۷9 پایگاه ثابت و سیار جشن عاطفه ها 

در استان در مرحله نخست این جشن خبر داد.
*مدیرعامل سازمان آتش نشانی بیرجند گفت: 
آتش  نیروهای  توسط  حادثه  و  حریق   ۷۴۴
نشانی شهرداری بیرجند در پنج ماهه نخست 

سال جاری امدادرسانی شده است.
*با حکم شعبه ویژه رسیدگی به امور قاچاق کاال 
و ارز تعزیرات حکومتی بیرجند فردی که مرتکب 
در  جاسازی  طریق  از  قاچاق  سوخت  حمل 
کیسه های کاه شده بود به پرداخت بیش از سه 
میلیارد و 33۰ میلیون ریال جزای نقدی و ضبط 
سوخت های مکشوفه به نفع دولت محکوم شد.
*برای اولین بار ثبت نام دانشجویان نو ورود 
دانشگاه بیرجند در سال تحصیلی جدید  اینترنتی 

و غیرحضوری انجام می شود. 
*39۰ طرح اشتغالزایی کشاورزی در خراسان 
جنوبی برای دریافت تسهیالت تولید و اشتغال 

کشاورزی به بانک های عامل معرفی شدند.

از برگزیده خدمت دولت 
تا رکود بازار زعفران

مهدی آبادی-  هفته گذشته، خراسان جنوبی  
رویدادهای گوناگونی را پشت سر گذاشت که 
از مهم ترین آنها به دفاع نماینده ولی فقیه از 
مظلومیت استان، بیش از 1۰۰۰ پروژه برای 
عناب،  ملی  همایش  برگزاری  دولت،  هفته 
صنوف  انتقال  اراضی  درصد   6۰ واگذاری 
سفرهای  رهاورد  مصوب   5۰۰ و  آالینده 
شهرستانی استاندار در روز شنبه اشاره کرد. 
رسانه های استان یکشنبه به روزهای پربار 
هفته دولت، سوزن گالیه بر لباس فرم دانش 
برندهای  در  معرفی  در  کاری  کم  آموزان، 
استان و 121 پروژه آبادانی پرداختند. عناب و 
دیگر هیچ، پروژه خط آهن یک گام به جلو 
و ایمنی بازار بیرجند زیر ذره بین دادستانی، 
مهم ترین تیترهای روزنامه های استان در 
کاروان  اولین  از  استقبال  بود.  دوشنبه  روز 
حجاج، 1۰ هزار دانش آموز چشم انتظار مهر 
مردم، رتبه اول خراسان جنوبی در امتحانات 
نهایی کشور و افزایش ۷۰ درصدی متوفیان 
تصادفات از مهم ترین خبرهای استان در روز 
سه شنبه بود. چهارشنبه رسانه های مکتوب 
جمهور،  رئیس  دست  به  شدن  دار  خانه  به 
1۰۴ میلیارد برای آبخیزداری و بیابان زدایی، 
بررسی رکود بازار زعفران و “مائده” بوستان 
آرزوهای کودکان مهرشهر پرداختند. برگزیده 
خدمت در هیئت دولت، تسهیالت در حساب 
استان و خسارت دیدگان منتظر، حرام خوارها 
و تجلیل از 1۷2 فعال صنعت چاپ از مهم 
ترین خبرهای آخرین روز هفته بود. رکود بازار 
زعفران از محصوالت راهبردی استان نیز مورد 
توجه مخاطبان قرار گرفت. گفته های رئیس 
اتحادیه زعفران کاران قاینات  حکایت از رکود 
بی سابقه خرید و فروش این محصول دارد و  
زعفران کاران و زعفران فروشان را با مشکالتی 
 مواجه کرده است. رئیس اتاق بازرگانی، صنایع ،
معادن و کشاورزی بیرجند نیز با بیان این که 
باید خیلی قبل تر از این، مسئوالن و برنامه 
ریزان در این باره تدبیر می کردند، گفت: با 
هم  زعفران  قیمت  ارز،  قیمت  آمدن  پایین 
افت کرد و حاصل دسترنج یک سال زعفران 
کاران روی دست آن ها باقی مانده است. تقدیر 
رئیس جمهور از استاندار واکنش مثبت بین 
اهالی خراسان جنوبی داشت. محمد صادق 
معتمدیان  براساس شاخص اقدام شایسته و 
رضایت مردم جز استاندارهای منتخب کشور 

شناخته و از زحمات وی تقدیرشد.

افزایش ۲۱ درصدی خرید 
تضمینی گندم در استان

ایرنا - 12 هزار و 19۷ تن گندم از آغاز فصل 
برداشت گندم تاکنون به صورت تضمینی از 
کشاورزان استان خریداری شده که نسبت به 
سال قبل 21 درصد افزایش یافته است. مدیر 
شرکت غله و خدمات بازرگانی استان گفت: 
تاکنون ۸۷ درصد مطالبات این کشاورزان به 
مبلغ 1۸2 میلیارد و 635 میلیون ریال پرداخت 
شده است. اسداللهی روز جمعه افزود: کشاورزان 
و بهره برداران خراسان جنوبی تاکنون 2 هزار و 
۷۰1 محموله گندم را به مراکز جمع آوری خرید 
تضمینی این محصول در استان تحویل داده اند. 
وی یادآور شد: قیمت پایه خرید تضمینی هر 
کیلوگرم گندم در مراکز خرید یک هزار و ۷۰۰ 

تومان در نظر گرفته شده است.

جمالی پور استاندار جدید قزوین شد

کاوش- در جلسه صبح چهارشنبه وزارت کشور 
اقتصادی  امور  مشاور  جمالی پور،  هدایت  ا... 
استاندار تهران به عنوان استاندار جدید قزوین 
فعالیت در کسوت  معرفی شد. وی 6 سال 
فرمانداری شهر ری، مشاور و مدیرکل سیاسی 
و امنیتی استانداری خراسان جنوبی و  نماینده 
این استان در کمیته امنیت داخلی شورای عالی 
امنیت ملی ، سرپرست دبیرخانه مبارزه با قاچاق 
کاال و ارز و.....  را در کارنامه خود دارد.جمالی پور 

اهل خراسان جنوبی است.

عشایراستان ساالنه بیش از ۶ هزار 
تن گوشت قرمز تولید می کنند

مدیرکل امور عشایری استان با بیان اینکه در 
بحران خشکسالی، شتر می تواند خشکسالی 
را تبدیل به فرصت کند گفت: ساالنه عشایر 
از 6 هزار تن گوشت  خراسان جنوبی بیش 
قرمز تولید می کنند. حسین پور با بیان اینکه 
تسهیالت قرض الحسنه بلندمدت 5 ساله با 
نرخ ۴ درصد به عشایر پرداخت می شود افزود: 
به تشکل های عشایری و صندوق های خرد 
زنان عشایر که سقف تسهیالت برای تشکل ها 
2 میلیارد تومان و عشایر 2۰ میلیون تومان 
است و همچنین تسهیالت سرمایه در گردش 
یکساله 1۰ درصد )برای افزایش تولید در زنجیره 
گوشت قرمز( که سقف این تسهیالت به ازای 
هر رأس دام حداکثر ۴۰۰ هزار تومان است 

پرداخت می شود. 

دارتر استان درجمع ۳۲ تیم 
برترمسابقات جهانی شیراز 

غالمی - زهرا رجبی از خراسان جنوبی به جمع 
32دارتر برترمسابقات جهانی شیراز راه یافت. 

وزیر صمت امروز مهمان 
خراسان جنوبی است

فارس-وزیر صمت در سفر یک روزه به استان 
از واحدهای صنعتی و معدنی  بازدید  ضمن 
کاغذ  بازیافت  طرح  اجرایی  عملیات  استان، 
شرکت کاشی فرزاد را اغاز می کند. رحمانی 
وزیر صنعت، معدن و تجارت به همراه تعدادی 
از معاونین و مدیران ارشد وزارت طی سفری 
یک روزه،امروز به خراسان جنوبی سفر می کند. 
حضور در گلزار شهدا و ادای احترام به مقام 
شامخ شهدا، افتتاح واحد تولید پروفیل و در 
و پنجره یو پی وی سی در شهرک صنعتی 
قاین، بازدید از کارخانه فوالد قائنات و  بازدید از 
کارخانه منیزیم سربیشه و طرح های توسعه ای 
این کارخانه از اهم برنامه های وزیر صمت در 
سفر به استان است. بازدید از کارخانه کویر تایر 
و طرح توسعه آن، آغاز عملیات اجرایی طرح 
بازیافت کاغذ شرکت کاشی فرزاد و نشست 
با فعاالن اقتصادی استان از دیگر برنامه های 
پیش بینی شده در سفر یک روزه وزیر صنعت، 

معدن و تجارت به استان است.

49 مصوبه رهاورد سفر
 استاندار به نهبندان

 گروه خبر-فرماندار نهبندان با اشاره به اینکه 
۴33 پروژه با 6۰ میلیارد تومان اعتبار ره آورد 
سفر مقام معظم رهبری به شهرستان نهبندان 
بوده است، گفت:  سفر استاندار در دی سال 
گذشته به این شهرستان   ۴9 مصوبه به همراه 
داشته است. بیکی، در مراسم سالگرد ورود مقام 
معظم رهبری به شهرستان نهبندان گفت : در 
هفته دولت نیز 165 پروژه عمرانی و خدماتی با 
اعتبار ۴9 میلیارد تومان در شهرستان نهبندان 
االسالم  می شود.حجت  کلنگ زنی  و  افتتاح 
خزاعی امام جمعه نهبندان نیز در این مراسم 
بیان کرد: ۷ شهریور به مناسبت سفر تاریخی 
رهبر معظم انقالب به روز نهبندان نامیده شده 
و سفر مقام معظم رهبری تاکنون دستاوردهای 
برای  اجتماعی  و  سیاسی  معنوی،  بزرگ 
شهرستان داشته است. حسینی معاون توسعه 
مدیریت و منابع استانداری نیز اظهار کرد: در 
برنامه های کالن کشوری و استانی باید توجه 
و طرح  نهبندان شود  به شهرستان  ویژه ای 
توسعه شهرستان کارشناسی و تصویب شده 
در  و  گرفته  انجام  خوبی  اقدامات  تاکنون  و 
به دلیل  نداشتیم  برخی جاهایی که جهش 
عقب افتادگی های تاریخی در این مناطق است.

“ خطبه های آدینه”

جنگ روانی و حیله مهمترین 
حربه دشمن است

 ایرنا - امام جمعه موقت بیرجند گفت: جنگ 
روانی و حیله مهمترین حربه دشمنان نظام و 
فریب  این  از  نجات  برای  که  است  انقالب 
حجت  باشیم.  داشته  بصیرت  باید  دشمن 
نمازجمعه  خطبه های  در  مختاری  االسالم 
بیرجند در مصالی المهدی )عج( افزود: انقالب 
ما با بصیرت مردم ایجاد شد و چهل سال با 
همین بصیرت به راه خود ادامه داد و در گام دوم 

انقالب اسالمی به بصیرت بیشتری نیاز داریم.

صنعت چاپ خراسان جنوبی توانایی حضور در عرصه فرا ملی را دارد

کاری - مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی  
با بیان اینکه امکانات چاپخانه های خراسان 
جنوبی همطراز بسیاری از استان های دیگر 
کشور است، افزود: استان دارای تجهیزات 
حضور  توانایی  که  است  مدرنی  و  به روز 
نبی  ناصر  دارد.  را  فراملی  های  در عرصه 
زاده عصر چهارشنبه گذشته  در چهارمین 
از  استانی صنعت چاپ و تجلیل  جشنواره 

که  جنوبی  خراسان  چاپ  عرصه  فعاالن 
شد،   برگزار  چاپ  بزرگ  خانواده  باحضور 
افزود: خوشبختانه در همه شهرهای استان 
فعال هستند. وی  که  داریم  چاپخانه  یک 
ادامه داد: صنعت چاپ در حوزه های نشر، 
بسته بندی و تبلیغات کارکرد داشته است و 
حوزه بسته بندی و تبلیغات این صنعت، نقش 

مهمی در رونق تولید را برعهده دارد.

صنعت چاپ در رشد و تعالی بشر 
نقش بی همتایی دارد 

وی با اشاره به اینکه  صنعت چاپ به دلیل 
باالیی  اهمیت  از  خود  خاص  ویژگی های 
برخوردار است، ادامه داد: قطعا  این صنعت در 
رشد و تعالی جامعه بشری نقش بی همتایی 
دارد و صنعت چاپ از عوامل رونق تولید است.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی ضمن اشاره 
در  طوالنی  قدمت  چاپ  صنعت  اینکه  به 
کشور دارد، یادآور شد: برخی معتقدند از دوره 
صفویه دستگاه چاپ در ایران وجود داشته اما 
آنچه مشخص است در سال 12۴۸ شمسی 
نخستین کتاب که قرآن بوده به شکل چاپ 
انجام شده و در اختیار مردم قرار گرفته است.

۶۰ چاپخانه فعال در استان وجود دارد
نبی زاده بیان کرد: هشت هزار و 5۰۰ واحد 

چاپخانه از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 
که  هستند  فعال  کشور  در  و  مجوز  دارای 
6۰  چاپخانه آن  در خراسان جنوبی است 
و  سابقه نخستین چاپ در خراسان جنوبی 
بیان  با  وی  گردد.  برمی   133۷ سال  به 
اینکه  صنعت چاپ ایران در خاورمیانه رتبه 
که  چشم اندازی  داد:   ادامه  دارد،  را  پنجم 
پیش بینی شده این است که باید صنعت 
چاپ کشور در منطقه به جایگاه اول برسد.

۷ هزار میلیارد ریال چرخش مالی در 
صنعت چاپ کشور

وی عنوان کرد:  در سال های اخیر ۷ هزار 
چاپ  صنعت  مالی  چرخش  ریال  میلیارد 
کشور بوده که ۷5 درصد آن در حوزه صنعت 
بسته بندی و بقیه در حوزه کتاب و تبلیغات 
اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  است.مدیرکل 
خراسان جنوبی  با اشاره به اینکه  صنعت 

چاپ در کشور با مشکالتی هم مواجه بوده  
است،  افزود: باید همه تالش کنیم مشکالتی 
کنیم. رفع  دارد،  که حوزه صنعت چاپ  را 

به گفته وی  دولت تدبیر و امید و شخص 
رفع  برای  را  زیادی  تالش  جمهور  رییس 
انجام  فرهنگی  حوزه های  در  مشکالت 
قدم های  چاپ  صنعت  حوزه  در  و  داده اند 
گسترده ای برداشته شده است. نبی زاده با 
باید تالش کنیم کسانی  اینکه همه  بیان 
کار در حوزه صنعت  با عشق مشغول  که 
هستند را پشتیبانی کنیم ، ادامه داد: همه باید 
همراه صنعتگران حوزه چاپ باشیم همچنان 
که استاندار و معاونان ایشان در این حوزه 
بتوانیم مشکالت  امیدواریم  همراه هستند 
از  پایان  کنیم.در  رفع  را  بخش  این   در 
پیشکسوت  عنوان  به  آبادی   حسین 
از  دیگر  تعدادی  و  داران   چاپخانه 
دست اندر کاران چاپ با اهدای لوح تجلیل شد.
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تشکیل ستاد توسعه نهبندان با مسئولیت استاندار 
گروه خبر-استاندار گفت: دولت در هر استان 
یک شهرستان  کمتر برخوردار را انتخاب کرده 
و در خراسان جنوبی هم نهبندان مشخص 
شده که مسئولیت ستاد توسعه این شهرستان 
با استاندار است. معتمدیان عصر پنجشنبه 
در جمع مردم روستای سریخان شهرستان 
نهبندان اظهار کرد: جلسات اولیه برگزار شده 
است و امیدواریم به زودی جلسه استانی ستاد 
توسعه نیز برگزار شود. معتمدیان در مراسم روز 
نهبندان و گرامیداشت هفتم شهریور سالروز 
سفر رهبر معظم انقالب به این شهرستان با 
تقدیر از پیگیری مطالبات مردم از سوی امام 
جمعه و فرماندار نهبندان گفت: اقدامات خوبی 
در حوزه گازرسانی به روستاهای شهرستان 
نهبندان انجام شده که امید است با همت 
بیشتر سرعت گیرد تا مردم این مناطق از 
نعمت گاز بهره مند شوند. استاندار در ادامه سفر 

یک روزه به نهبندان مجتمع آبرسانی تیغدر را 
افتتاح کرد. برای احداث این مجتمع که به 
سه روستای سریخان، کالته نوری و سنجی 
آبرسانی می کند 1۰ میلیارد و 32۰ میلیون ریال 

اعتبار هزینه شده است و حدود ۸۰ خانوار از آن 
بهره مند می شوند. افتتاح همزمان 61 کیلومتر 
راه روستایی با اعتبار بالغ بر 19۴ میلیارد تومان 
در استان از دیگر پروژه هایی بود که دیروز 

توسط استاندار در ششمین روز هفته دولت 
انجام شد.همچنین عملیات اجرایی ساخت 
ان.  سی.  سوخت  مخزن  جایگاه  نخستین 
 اجی شهرستان نهبندان و خانه محله کوی 

، طرح  نهبندان  )عج( شهر  الزمان  صاحب 
بوم گردی روستای چهار فرسخ به نمایندگی از 
9 پروژه ستاد بازآفرینی شهری روز پنجشنبه 
با حضور استاندار و جمعی از مسئوالن استان، 
امام جمعه و فرماندار نهبندان آغاز شد و چهار 
واحد گلخانه نیز در این شهرستان مرزی به 
بهره برداری رسید. بهره برداری از چهار پروژه 
شاخص در شهر قاین با اعتبار 6۴ میلیارد و 
95۰ میلیون ریال ، 9 پروژه به نمایندگی از 2۰ 
پروژه دیگر با اعتبار بیش از 1۴1 میلیارد و 5۰۰ 
میلیون ریال در شهرستان فردوس با حضور 
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار ، 3 
پروژه منابع طبیعی و آبخیزداری در سربیشه در 
ششمین روز هفته دولت آغاز شد. همزمان با 
ششمین روز از هفته دولت و با حضور جمعی 
از مسئوالن بند خاکی روستای تخویچ درمیان 

نیز به بهره برداری رسید.
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نماینده ولی فقیه: در گام دوم انقالب فرصت برای لغزش و خطا وجود ندارد
نماینده ولی فقیه در استان با بیان این که جوانان 
در قالب گروه های جهادی در بین مردم حاضر 
و تا می توانید به مردم خدمت کنید که بهترین 
عبادت خدمت به مردم است گفت: در گام دوم 
انقالب فرصت برای لغزش و خطا وجود ندارد.
به گزارش تسنیم، آیت ا... عبادی ظهر دیروز 
در مراسم بدرقه کاروان اردوی جهادی بسیج 
دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند اظهار 

کرد : شما دانشجویان جهادگر خدمت گذار 
در  که  دانشی  به  نسبت  و  هستید  جامعه 
جامعه دارید این راه را ادامه دهید تا مردم از 
وجود شما بهره ببرند و هرگز خدمت به مردم 
را فراموش نکنید در بین مردم بروید و در 
چارچوب که تخصص دارید اطالعات دارید 
خدمت برسانید. دهقانی فیروزآبادی در دیدار 
بدرقه کاروان اردوهای جهادی دانشگاه علوم 

پزشکی با نماینده ولی فقیه در استان اظهار کرد: 
گروهی که امروز در محضر امام جمعه بیرجند 
حضور دارند گروه جهادی حضرت زهرا )س( 
هستند که چند سال در دانشگاه علوم پزشکی 
منشأ خدمات ارزشمند به مردم مناطق محروم 
استان شدند امسال چهارمین سال است این 
اردو برگزار و 9۰  نفر از دانشجویان و عده ای 
از پرسنل دانشگاه بسیبج دانشجویی پزشکان 

در  و  همکاری   گروه  این  در  متخصصان 
مناطق محروم  خدمت می کنند وی با بیان 
اینکه 9۰ نفر دانشجو قرار است یک هفته در 
روستاهای سربیشه ارائه خدمت کنند بیان کرد: 
در حالی که زمان فراغت دانشجویان  است 
اما عده ای از خودگذشتگی می کنند از زمان 
استراحت می گذرند تا دردی از هموطنان خود 

را برطرف کنند. نت
نتر
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همزمان با آخرین روز از هفته دولت

بهره برداری از 44 پروژه در حوزه راهداری
مهدی آبادی- روز گذشته ۴۴ طرح در حوزه 
امور  هماهنگی  معاون  حضور  با  راهداری 
عمرانی استانداری و جمعی از مسئوالن به 
بهره برداری رسید. مدیرکل راهداری و حمل 
و نقل جاده ای  استان در آیین بهره برداری 
از این پروژه ها با گرامیداشت یاد و خاطره 
ایام  تبریک  و  اسالمی  انقالب  دولتمردان 
هفته دولت، گفت: این طرح ها شامل ۴۰ 
پروژه در حوزه راهداری، 3 پروژه در حوزه فنی 
و نظارت و یک پروژه در حوزه حمل و نقل 
جاده ای است. شهامت با بیان اینکه 5 طرح 
به نمایندگی از این پروژه ها افتتاح شد، گفت: 

۴1 میلیارد تومان برای این طرح ها هزینه شده  
که آسفالت و روکش جاده های استان به طول 
155 کیلومتر از جمله این پروژه هاست. جعفر 
شهامت افزود: سازماندهی مبادی ورودی و 
خروجی پلیس راه بیرجند با اعتبار۷۰۰ میلیون 
تومان از جمله این طرح ها است. وی با اشاره 
به توقف زیاد اتوبوس ها و کامیون ها در این 
محل، تصریح کرد: برای اولین بار در استان 
از آسفالت پالستیکی استفاده شده که روش 

اقتصادی و مقاومی است. 
مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای با 
بیان اینکه روکش محور بیرجند- خوسف از 

دیگر طرح های بهره برداری شده در هفته 
دولت می باشد، عنوان کرد: این طرح با هزینه 

1میلیارد و دویست میلیون تومان به طول 5 
کیلومتر افتتاح شد. به گفته شهامت روشنایی 

بلوار فرودگاه و پایانه بار بیرجند با اعتبار 6۰۰ 
میلیون تومان و زیرسازی و آسفالت ورودی 
شوکت آباد به طول 5/ 1کیلومتر و اعتبار ۴5۰ 
میلیون تومان از دیگر پروژه های افتتاح شده در 

اخرین روز از هفته دولت می باشد.
استاندار  عمرانی  امور  هماهنگی  معاون 
مهندس میرجعفریان  نیز در آیین افتتاحیه 
این پروژه ها ضمن تشکر و قدردانی تالش 
های شبانه روزی اداره راهداری و حمل و 
نقل جاده ای استان بر افزایش ایمنی در راه 
های مواصالتی و تکمیل پروژه های نیمه 

تمام تاکید کرد.
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سرویس های  ساماندهی  از  بیرجند  -شهردار  تسنیم 
دانش آموزی در این شهر خبر داد و گفت: خط کشی 
گذرگاه های عابر پیاده، اجرای سرعتگیر و سرعتکاه مقابل 
مدارس و نصب عالیم ترافیکی برای مدارس در دستور 
کار قرار دارد. جاوید در ستاد استقبال از مهرماه اظهار کرد: 
هر انجام شود. حفاری های نیمه کاره توسط شرکت های 
خدماتی، جمع آوری نخاله های ساختمانی و لکه گیری و 

ترمیم در مسیرهای مدارس شهر انجام شود.
وی بیشترین چالش مهرماه را مربوط به سازمان حمل 
و نقل بار و مسافر را در زمینه سرویس های مدارس 
دانست و گفت: الزم است نظافتایستگاه های اتوبوس، 
توزیع بسته های فرهنگی در اول مهر ماه در اتوبوسها، 

فرهنگسازی نشاط و شادابی، ساماندهی سرویس های 
مدارس و اجرای نقاشی های دیواری در مناسبت فرهنگی 

مهم مورد توجه ویژه قرار گیرد.
معاون امور عمرانی، حمل و نقل و ترافیک شهرداری 
بیرجند به سالم سازی سطوح حرکتی در پیاده روها 
ایجاد  رویکرد  تقویت  با  آموزان  دانش  عبور  برای 
تسهیالت برای دانش آموزان توان یاب و اجرای طرح 
پلیس مدرسه با همکاری پلیس راهور به ویژه در معابر 

با سرعت و تردد باال اشاره کرد.
رئیس سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری بیرجند نیز 
با اشاره به ساماندهی سرویس های دانش آموزی از ابالغ 
سامانه سپند جهت پایش ناوگان دانش آموزی خبر داد.

سرویس های دانش آموزی ساماندهی می شود جای خالی سالن تئاتر در شهر بیرجند
فرماندار بیرجند با ابراز امیدواری از افتتاح سالن های 
استان،  تئاتر در مرکز  برای هنر  بزرگتر و مجهزتر 
گفت: جای تئاتر در بیرجند خالی است و امیدواریم 
هر چه زودتر سالن های مجهزتری راه اندازی شود. 
به گزارش فارس، تماشاخانه پروفسور احمد کامیابی 
مسک ظهر پنجشنبه همزمان با هفته دولت با حضور 
فرماندار، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی و جمعی از 
مسؤوالن و هنرمندان افتتاح شد. موسوی کیا مدیرکل 
مذکور  سالن  گفت:  استانداری  اجتماعی  امور  دفتر 
با اعتبار 23۰ میلیون تومان برای تمرین و اجرای 

نمایش تجهیز و احداث شده است. 
ناصر نبی زاده مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی با اعالم 

اینکه امسال در شورای برنامه ریزی شهرستان بیرجند 
اعتبار مناسبی برای تجهیز خانه فرهنگ بیرجند اختصاص 
یافته، خاطرنشان کرد: همچنین ۸۰۰ میلیون تومان اعتبار 
ملی برای خانه فرهنگ بیرجند پایدار شده که امیدواریم 
تا پایان سال بتوانم خانه فرهنگ را راه اندازی کنیم.
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استان میزبان پانزدهمین جشنواره الگوهای تدریس برتر شیمی کشور 

صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر در راستای تحقق اهداف واالی نظام جمهوری اسالمی ایران و اجرای 
ماده ۲۹ قانون اساسی  پیش بینی و تاسیس شده است. در متن قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران ذیل ماده ۲۹ مقرر شده: 
»برخورداری  از تأمین  اجتماعی  از نظر بازنشستگی  ، بیکاری  ، پیری  ، ازکارافتادگی، بی  سرپرستی ، در راه  ماندگی  ، حوادث  و 
سوانح  نیاز به  خدمات  بهداشتی  و درمانی  و مراقبت های  پزشکی  به  صورت  بیمه  و غیره  حقی  است  همگانی  . دولت  موظف  
است  طبق  قوانین  از محل  درآمدهای  عمومی  و درآمدهای  حاصل  از مشارکت  مردم، خدمات  و حمایت های  مالی  فوق  را برای  

یک  یک  افراد کشور تأمین  کند«. 
در راستای این اصل و  به منظور ساماندهی نظام تامین اجتماعی کشور و گسترش پوشش و جامعیت خدمات بیمه ای به آحاد 
ملت شریف ایران، قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی مصوب ۱۳۸۳/۰۲/۲۱مجلس شورای اسالمی، صندوق بیمه 
اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر را به عنوان یکی از ارکان چهارگانه بیمه گر اجتماعی تعریف و به عنوان ساز وکاری در 
زیر مجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مقرر نموده است. در ادامه این مسیر آیین نامه صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، 
روستاییان و عشایر در تاریخ ۱۳۸۳/۱۱/۱۲ از سوی هیئت محترم وزیران تصویب و صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان 

و عشایر تاسیس گردید. 
   به فضل الهی با استفاده از ظرفیت های بومی - محلی  همچون دهیاران ، تعاونی های تولید روستایی و تعاونی های دهیاران

 به عنوان کارگزاران صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان،روستاییان  و عشایر موفق گشته ایم بالغ بر 4۰۸۱۳ خانوار از مشمولین 
این طرح را به واسطه ۳5 کد کارگزاری که در مناطق روستایی استان در حال فعالیت می باشند از مزایای آن برخوردار نماییم.

صندوق  بیمه اجتماعی کشاورزان،روستاییان  و عشایر با ۸ سطح درآمدی متفاوت امکان عضویت همه روستاییان و عشایر ، 
با تمکن های مالی مختلف را  فراهم آورده است. البته باید در نظر داشت بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر کامال 

اختیاری می باشد و الزم است با فرهنگسازی مناسب جمعیت باقیمانده از این خدمت نیز تحت پوشش قرار گیرند.
 در حال حاضر بیش از ۳4۳۳ خانوار در قالب مستمری های بازنشستگی، ازکارافتادگی کلی و مستمری فوت برای بازماندگان 

از تعهدات صندوق در سطح استان برخوردار شده اند.  
شرایط عضویت در صندوق بیمه اجتماعي کشاورزان ،روستاییان وعشایر:  

۱ -  سکونت درروستا یا مناطق عشایري یا اشتغال در بخش کشاورزی 
۲ -  انعقاد قرارداد و اعالم آمادگي براي پرداخت حق بیمه

۳ -  دارا بودن حداقل ۱۸ و حداکتر 5۰ سال تمام 
میزان حق بیمه در صندوق 15 درصد سطح درآمد انتخابی بیمه شده می باشد که 5 درصد آن را بیمه 

گذار پرداخته و 10 درصد آن را دولت تامین می نماید
* بیمه شدگان در صندوق حق بیمه خود را به صورت سالیانه، شش ماهه و سه ماهه پرداخت مي نمایند.

 **  میزان مستمري ها بر اساس سطح درآمدي انتخابي بیمه شده می باشد
مزایاي عضویت در صندوق بیمه اجتماعي کشاورزان، روستاییان وعشایر:

۱ - مزایاي پیري بازنشستگي                                        
۲ - از کار افتادگي کلي در اثر حادثه ناشي از کار

۳ - از کار افتادگي کلي غیر ناشي از کار
4 - برخورداري بازماندگان تحت تکفل بیمه شده متوفي ازمستمري غیرناشی ازکار

5 - نقل و انتقال سوابق بیمه ای

جدول تعداد بیمه شدگان و مستمری بگیران استان به تفکیک شهرستان
تعداد 

کارگزاری
تعدادکل 

بیمه 
شدگان

بیمه 
شدگان 
بهزیستی

بیمه 
شدگان 

کمیته امداد

مستمری 
بگیران 

فوتی

مستمری 
بگیران 

ازکارافتاده

مستمری 
بگیران 

بازنشستگی

تعداد
خانوار 
مشمول

درصد پوشش 
نسبت به 

جمعیت مشمول
354081313462786150813717809348843.65استان

119424134975129198997.63بشرویه
426452254676119322682سرایان
118363111318211269342053.68فردوس
3317825254831881630050.44خوسف
67151373224247163271630243.86قائنات
33239157942887381766142.27طبس

442241225559913831058139.92درمیان
437359959199962974238.33نهبندان
4635960281184301871681937.80بیرجند
23018336276621075910833.13زیرکوه

326218031075755824031.80سربیشه

صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر خراسان جنوبی
پوشش همگانی بیمـه

                             برای همـه
                                    در هر مکـان 

برادران محترم گلرو
 مدیرعامل و  رئیس هیئت مدیره شرکت چاپ و نشر گلرو

سالروز صنعت چاپ
 را حضور شما و کارکنان زحمتکش تان تبریک گفته و زحمات چندین ساله شما را در توسعه 

بزرگترین چاپخانه شرق کشور و ارائه خدمات چاپ به سراسر ایران ارج نهاده 
و برایتان آرزوی موفقیت داریم.

روزنامه آوای خراسان جنوبی

جنـاب آقـای  حسیـن آبـادی
مدیـر محتـرم چاپخـانه زریـن

انتخاب جناب عالی را به عنوان پیشکسوت درحوزه چاپ 
مایه افتخار است. سالروز صنعت چاپ را خدمت شما و تمامی همکاران در چاپخانه های استان 

تبریک عرض نموده و برای همگان آرزوی توفیق داریم.

اتحادیه عکاسان و چاپخانه داران مرکز استان

باشگاه ورزشـی اوتانـا
ویـژه بانـوان

کالس های تابستانه برای کودکان شما
تلفن: 44 45  42  32 - 056

آدرس: بیرجند، بلوار معلم، نبش معلم 25
جنب فروشگاه لوازم ورزشی یوسفیان

اجرای نمای ساختمان: گرانولیت، رومی، شسته ۰۹۱۵۹۱۱۷۶۴۵ - زاهدی


