
سرمقاله

شنبه 9 آذر 1398 *3 ربیع الثانی 1441 *30 نوامبر 2019    روزنامه صبح استان*سال بیست و سوم* شماره:4505

نهضت محرومیت زدایی 
به دروازه شهرها  رسید

کمک 8  میلیارد ریالی استاندار 
به پارک تاریخی اسدیه 

استقرارقرار گاه عملیاتی 
لشکر 30 در استان

قرارگاه عملیاتی لشکر ۳۰ در خراسان جنوبی مستقر  
و فرمانده ارشد نظامی ارتش جمهوری اسالمی 
ایران در استان معرفی شد. ... مشروح در صفحه 5

تجربه ای نو در نمایشگاه کتاب 

رجب زاده - هنوز خیلی راه باقی است تا به لحاظ 
کمی و کیفی به مکان و نحوه برپایی نمایشگاهی 
چون کتاب در کالن شهر ها برسیم،   اما صادقانه باید 
بگویم، نفس راحتی کشیدم ... مشروح در صفحه ۳

خراسان جنوبی آماده برگزاری 
انتخابات تمام الکترونیک

استاندار گفت: در خراسان جنوبی آمادگی برای 
داریم.  را  الکترونیک  تمام  انتخابات  برگزاری 
معتمدیان در همایش توجیهی ... مشروح در صفحه 2

دعوت استاندار از تامین اجتماعی 
برای کمک به  توسعه استان

غالمی- نماینده عالی دولت  از مدیران ارشد 
سازمان تامین اجتماعی و مدیرکل جدید تامین 
* رجب زادهاجتماعی استان خواست ... مشروح در صفحه ۳

و اما اقتصاد

اینترنت حدود 1۰ روز قطع بود، البته 
هنوز هم در برخی نقاط به طور کامل 
متصل نشده است. دولت این روزها 
برای  اقدامات  از  فاز جدیدی  وارد 
تامین نیاز کاربران پر کار اینترنت 
در شرایط امنیتی شده است. هر چند 
انتشار یک نامه مربوط به وزارت 
ارتباطات در فضای مجازی، بعضی 
تحلیل ها را به این سمت سوق می 
دهد که ممکن است این اقدامات به 
حالت عمومی تعمیم یابد. صدایش 
از  یکی  عامل  مدیر  دارد،  بغض 
شرکت های ....  ادامه در صفحه 2 شهداعمرشانرابایکمشتریقابلاعتمادیعنیخدامعاملهکردهاند
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سرکار خانم دکتر کوکب نمکین
با کمال مسرت ارتقای  علمی شما را

به مرتبه استاد تمامی )پروفسوری(
 از صمیم قلب تبریک عرض نموده، توفیق روز افزون تان را 
در کسب درجات علمی باالتر  از درگاه ایزد منان خواهانیم.

پرسنل آزمایشگاه پاتوبیولوژی شفا

ریاست و کارکنان محترم

 امـور آب و فاضالب شهـری بیرجنـد
با لسان صغیر از زحمات بی دریغ و شبانه روزی شما عزیزان

 در آبرسانی به شهروندان و مقام رفیـع سقـایی تقدیر و تشکر 
می نمایم، از خداوند متعال طول عمر و موفقیت روزافزون

 در خدمت بی منت به شهروندان را خواستاریم.

اسـدزاده

آغاز ثبت نام طرح ملی آموزش تراش سنگ های قیمتی  شرح در صفحه آخر

امیر سرتیپ دوم ستاد محمد غفاری
انتصاب بجا و شایسته جناب عالی را به سمت

 فرماندهی ارشد نظامی آجا در استان خراسان جنوبی 
که نشانگر تعهد و شایستگی شما برادر عزیز و گرامی می باشد صمیمانه تبریک و تهنیت عرض 
نموده، امیدواریم در ظل توجهات الهی و عنایات حضرت ولی عصر)عج( و تحت رهبری حکیمانه 
مقام عظمای والیت حضرت آیت ا... العظمی امام خامنه ای )مد ظله العالی( موفق، پیروز و منشأ 

خدمات ارزنده و درخشان باشید.  

روابط عمومی بیمارستان بوعلی )ارتش(

جناب آقای دکتر غالمرضا عنانی سراب
موفقیت جناب عالی را در اخذ درجه

 فلوشیپ پیوند سلول های بنیادی خون ساز برای درمان سرطان های خون 
از انستیتو خون شناسی و انتقال خون پراگ

 خدمت شما و خانواده معزز تبریک عرض نموده،توفیق روزافزون تان را در راه خدمت
 که همواره بی منت بوده است از درگاه خداوند مسئلت داریم.

روابط عمومی شورا و شهرداری قهستان

شرکت کویرتایر در نظر دارد: اجرای آجرچینی دیوار، پنجره ، نعل درگاه ، سنگ قرنیز ، درب و پنجره ، 
پالستر و تخته ماله و لیسه ای ساختمان های بنبوری ، توزین ، انبار کامپاند در محل کارخانه را از طریق 
برگزاری مناقصه به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. بدینوسیله از کلیه افراد حقیقی و حقوقی واجد شرایط 
دعوت می شود با رعایت شرایط شرکت در مناقصه  نسبت به تکمیل فرم و ارائه قیمت پیشنهادی به همراه 
رزومه سابقه فعالیت و مستندات هویتی تا پایان وقت اداري روز یکشنبه مورخ 98/09/17 در پاکت دربسته 
به واحد تدارکات کارخانه واقع در بیرجند- کیلومتر 11 جاده کرمان تحویل نمایند. ضمنا بازدید متقاضیان 
جهت آشنایی و اطالع از موضوع مناقصه به آدرس مزبور از مورخ 98/09/05 لغایت  98/09/17 در ساعات 

اداری )8 الی 16( الزامی است. شرکت کویرتایر در رد یک یا همه پیشنهادها مختار است.

روابط عمومی شرکت کویرتایر

آگهی  مناقصه محدود شماره 118  شرکت کویرتایر 
شرکت کویرتایر در نظر دارد: اجرای پوشش سقف و کالدینگ دیوارها، آبرو، فالشینگ ها و کاروگیت 
ساختمان های اکسترودر، پرس پخت را در محل کارخانه کویرتایر از طریق برگزاری مناقصه به پیمانکار 
واجد شرایط واگذارنماید. بدینوسیله از کلیه افراد حقیقی و حقوقی واجد شرایط دعوت می  شود با رعایت 
شرایط شرکت در مناقصه، نسبت به تکمیل فرم و ارائه قیمت پیشنهادی به همراه رزومه سابقه فعالیت 
و مستندات هویتی تا پایان وقت اداري روز یکشنبه مورخ 98/09/17 در پاکت دربسته به واحد تدارکات 
کارخانه واقع در بیرجند - کیلومتر 11 جاده کرمان تحویل نمایند. ضمنا بازدید متقاضیان جهت آشنایی و 
 اطالع از موضوع مناقصه به آدرس فوق از مورخ  98/09/05 لغایت  98/09/17 در ساعات اداری )8 الی 16(

الزامی است. شرکت کویرتایر در رد یک یا همه پیشنهادها مختار است.

روابط عمومی شرکت کویرتایر

آگهی  مناقصه محدود شماره 116  شرکت کویرتایر 

شرکت کویرتایردر نظر دارد: اجرای پوشش سقف و کالدینگ دیوارها ، آبرو ، فالشینگ ها ساختمان های 
بنبوری، توزین، انبار کامپاند را در محل کارخانه کویرتایر از طریق برگزاری مناقصه به پیمانکار واجد شرایط 
واگذار نماید. بدینوسیله از کلیه افراد حقیقی و حقوقی واجد شرایط دعوت می شود با رعایت شرایط 
شرکت در مناقصه، نسبت به تکمیل فرم و ارائه قیمت پیشنهادی به همراه رزومه سابقه فعالیت و مستندات 
هویتی تا پایان وقت اداري روز یکشنبه مورخ 98/09/17 در پاکت دربسته به واحد تدارکات کارخانه ، 
واقع در بیرجند- کیلومتر 11 جاده کرمان تحویل نمایند. ضمنا بازدید متقاضیان جهت آشنایی و اطالع 
 از موضوع مناقصه به آدرس فوق از مورخ  98/09/05 لغایت  98/09/17 در ساعات اداری )8 الی 16(

الزامی است. شرکت کویرتایر در رد یک یا همه پیشنهادها مختار است.

روابط عمومی شرکت کویرتایر

آگهی  مناقصه محدود شماره 117  شرکت کویرتایر 
شرکت کویرتایر در نظر دارد: اجرای آجرچینی دیوار ، پنجره ، نعل درگاه ، سنگ قرنیز ، درب و پنجره ، 
ایزوالسیون کرسی ، پالستر و تخته ماله لیسه ای ساختمان های اکسترودر و پرس پخت در محل کارخانه 
کویرتایر ، از طریق برگزاری مناقصه به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید .بدینوسیله از کلیه افراد حقیقی 
و حقوقی واجد شرایط دعوت می  شودبا رعایت شرایط  شرکت در مناقصه نسبت به تکمیل فرم و ارائه 
قیمت پیشنهادی به همراه رزومه سابقه فعالیت و مستندات هویتی تا پایان وقت اداري روز یکشنبه مورخ 
98/09/17 در پاکت در بسته به واحد تدارکات کارخانه واقع در آدرس بیرجند - کیلومتر 11 جاده کرمان 
تحویل نمایند. ضمنا بازدید متقاضیان جهت آشنایی و اطالع از موضوع مناقصه به آدرس فوق از مورخ  

98/09/05 لغایت 98/09/17 در ساعات اداری  )8 الی 16(  الزامی است.
روابط عمومی شرکت کویرتایرشرکت کویرتایر در رد یک یا همه پیشنهادها مختار است.

آگهی  مناقصه محدود شماره  119  شرکت کویرتایر 

مزایـده عمومـی - نوبت اول
سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری بیرجند در نظر دارد: نسبت به برگزاری مزایده یک قطعه زمین در قالب اجاره به شرح جدول ذیل اقدام نماید.

موضوعواگذاریمدتواگذاریاجارهپایهکلسال)ریال(نوعتضمینومبلغ)ریال(متراژ)مترمربع(آدرسملکشمارهفراخوان

بیرجند-حاشیهخیابانشهید5098092031000001
محالتی-بوستاندانش

جهتاستقرارکانکسفروش2۴ماه20۶/000/000120/000/000
لوازمتزئینیوکتابهایتخیلی

 1. کلیه فرآیند مزایده از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به نشانی www.setadiran.ir برگزار می گردد. 2.مهلتومحلدریافتاسنادمزایده:پیشنهاد دهندگان 
می توانند اسناد مزایده را از تاریخ 98/9/10  تا ساعت  1۴/۳0 مورخ 98/9/۲0  از طریق سامانه ستاد به نشانی www.setadiran.ir دریافت نمایند ۳. مهلت بارگذاری اسناد در سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت: تا ساعت 1۴/۳0  مورخ 98/9/۲0  ۴. زمان گشایش و قرائت پیشنهادها: ساعت 1۳ مورخ 98/9/۲1 می باشد. 5.  نشانی مزایده گذار: خراسان جنوبی - بیرجند - مهرشهر - خیابان 
امام حسین )ع( سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری بیرجند 6. مزایده گران در صورت عدم عضویت قبلی در سامانه مذکور می بایست مراحل ثبت نام  و دریافت گواهی جهت شرکت در 
مزایده را محقق سازند. ضمنا جهت راهنمایی و ثبت نام به دفتر خدمات سامانه ستاد به آدرس: بیرجند، خیابان شهید مطهری، سازمان صنعت و معدن مراجعه و یا با شماره 056۳۲۲۲1۲۲0  

تماس حاصل نمایند.                                                                                          امیر ابراهیم زاده -رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری بیرجند

مناقصه اجرای ابنیه تصفیه خانه کشتارگاه صنعتی دام خوسف شرکت آریا آرک شرق
استان:خراسان جنوبی - شهرستان خوسف شرحآگهی:شرکت آریا آرک شرق قصد دارد: اجرای ابنیه تصفیه خانه کشتارگاه صنعتی دام خوسف را از طریق مناقصه واگذار 
 نماید. مبلغ برآورد با مصالح ۲/600/000/000 ریال می باشد. مدت اجرای کار ۲ ماه شمسی بوده و متقاضیان می توانند با مراجعه به آدرس: خیابان استقالل - نبش استقالل ا

طبقه همکف - پالک ۲8 نسبت به تهیه اسناد و نقشه ها و ارائه قیمت اقدام نمایند. شماره تماس: ۳۲۴۴578۲
تاریخانتشارمناقصه:98/9/9 مهلتزمانیدریافتاسنادمناقصه: از ساعت 8 روز یکشنبه مورخ 98/9/10 مهلتزمانیارائهپیشنهادقیمت: تا ساعت ۲ روز سه شنبه مورخ 98/9/19

افسوسدگرمادرشیرینسخنمدربرمانیست
آنگوهریکدانهپرمهرووفادربرمانیست

روزهای دلتنگی مان را به یاد خوبی ها و مهربانی هایت 
سپری می کنیم

 سومین سالگرد درگذشت

مرحومه  بی بی سکینه قریشی
 را با نثار فاتحه ای به روح پاکش گرامی می داریم.

فرزندانت: مهدی و ملیحه

به اطالع همشهریان عزیز می رساند
آغاز فعالیت نو در 

رستوران مـدائن 
با مدیریت جدید )ابوالفضل خزیمه نژاد( 

و کادر مجرب و کارآزموده مدیریت با 18 سال سابقه کار 
در بهترین رستوران های سطح شهر بیرجند

 * برگزاری کلیه مجالس با ظرفیت سالن 450 نفر
 و امکان سرویس دهی در هر مکان که شما صالح بدانید.

*  آماده عقد قرارداد با کلیه ارگان ها،  ادارات و شرکت ها

آدرس: بلوار شهید محالتی - نبش ۲۲ بهمن
3۲044400 - 3۲044113 -091۵16001۵8 ابوالفضل خزیمه نژاد

با ما لذت غذاهای ایرانی
 را تجربه کنید

 مصرف برنج صد در صد ایرانی

پیـک رایگان

میصفحه 5
مقا

س : 
عک

صفحه 5

صفحه ۳
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و اما اقتصاد 
*رجب زاده

از صفحه یک( صدایش بغض  ...ادامه سرمقاله 
دارد، مدیر عامل یکی از شرکت های پرداخت 
الکترونیکی است که با استفاده از درگاه های 
پرداخت اینترنتی، بستری برای شروع کسب و 
کارهای نو و آن الین ایجاد کرده ، حاال آن قدر 
نگران است که می گوید : من که قبل از این 
می گفتم می شود اینجا کار کرد حاال به این 
جمع بندی رسیدم که دیگر نمی شود، آن یکی از 
شرایط نامطمئن گالیه دارد، از اینکه در این یک 
هفته شرکت های بزرگ آن الین چه خسارت 
هایی را متحمل شده اند می گوید و دیگری از 2 
هزار و 500 میلیارد خسارتی که  قطع اینترنت به 
شرکت های حوزه فناوری وراد کرده است. او می 
گوید: کسب و کارهای خرد و خانگی در این مدت 
90 درصد کمتر تراکنش داشته ند و خالصه اینکه 
ارتباط اینترنت و اقتصاد ایران آن چنان تنگاتنگ 
است که به زبان ساده اگر کسی جایی پایش را 
بر این اتصال بگذارد خیلی ها بیچاره می شوند. 
این گفت و شنودها در جلسه ابرشرکت های 
فناوری با معاون وزیر ارتباطات ، عمق نیازی 
اینترنتی  بی  روزهای  در   را مشخص کرد که 
چندان مورد توجه قرار نگرفت. فیلم این جلسه 
یکی از پر بازدیدترین محتواهای این روزها در 
شبکه های اجتماعی بوده است. حاال دولتی که 
رئیس جمهورش اعالم می کند از افزایش قیمت 
بنزین بی خبر بوده پس از اقدامی که هنوز کسی 
توضیح نداده منطق اجرایش را در شرایطی که 
مردم به لحاظ اقتصادی بسیار در مضیقه هستند 
چه بوده به این نتیجه رسیده که باید در شرایط 
خاص به عنوان مثال امنیتی چاره ای برای قطع 
اینترنت بیاندیشد تا هم سوءاستفاده ها از شبکه 
های اجتماعی سبب تشدید ناامنی ها نشود و هم 
کاربران کلیدی و اپلیکیشن های پر کاربرد به کار 
خود ادامه دهند و پای اقتصاد اینترنتی لنگ نماند. 
باید گفت جای شکرش باقی است. صحبت از 
اقدام دولت برای تحویل الیحه ای است که قطع 
اینترنت کشور را به تصویب مجلس منوط کند 
البته سرانجام این الیحه چه بشود و به کجا برسد 
مشخص نیست اما آنچه مهم است، اقتصادی 
است که این روزها در این حوزه دچار تشویش 
و حس ناامنی شده و خوب است با کنترل برخی 
حساسیت ها مورد توجه دیگر تصمیم گیرندگان 
کشورقرارگیرد و مراقبت شود چون تغییرسیستمی 
که سال هاست شکل گرفته و حاال به نتیجه 
نزدیک است، هزینه های هنگفتی برای کشور 
و برهمه بخش ها تحمیل می کند.بله و اما 
اقتصاد، ... اقتصادی که این روزها گویی خیلی 
ها چشم بر آن بسته اند در حالی که آرامش و 
کنترل این بخش می تواند به دیگر بخش ها 
هم آرامش دهد، پس باید به شدت مراقبت شود. 
وقتی سال هاست یک شاغل خانگی توانسته، 
معیشت  و  اینترنت عرضه  بستر  در  را  کارش 
نادیده  نباید  او هم  تامین کند،  را  خانواده اش 
گرفته شود چه برسد به شرکت های بزرگ و 
فعاالن کسب و کارهای نو که از بازوان اقتصاد 
ملی محسوب می شوند و باید تقویت شوند نه با 
برخی اقدامات نابود. در این وضعیت که ابهاماتش 
شفافیت بسیاری از اتفاقات را کاهش داده، انتشار 
نامه ای هم با سربرگ سازمان  فناوری اطالعات 
ایران و با امضای امیر ناظمی، رئیس سازمان و 
معاون وزیر در شبکه های اجتماعی، باعث طرح 
تحلیل های بسیاری می شود که نگرانی ها در 
این بخش را بیشتر می کند هر چند اگر همه 
منطقی و اساسی بیاندیشیم می توان با نگاهی 
خوش بینانه به این نامه این طور تحلیل کرد که 
فقط برای کنترل شرایط خاص و جلوگیری از 
بروز خسارات به فعاالن حوزه فناوری در حال 
پی گیری است. در این نامه از ادارات دولتی، 
نهادها و ارگان ها و همچنین شرکت های دولتی 
و خصوصی خواسته شده تا درگاه های اینترنتی 
فناوری اطالعات  به سازمان  را  نیازشان  مورد 
ایران معرفی کنند در این صورت برداشت این 
است که با قطع احتمالی اینترنت، این فعاالن 
متضرر نخواهند شد. باید فکری هم برای کسب 
و کارهای خانگی و مشاغل خرد برداشته شود، 
پژوهشگران ، دانشجویان و فعاالن علمی نباید 
فراموش شوند، اطالعات علمی اکثرشان بخش 
دانشگاهی و فرهنگی است و این ها همه نشان 
دهنده نیاز جدی جامعه ما به اینترنت است. انتظار 
می رود مسئوالن تصمیم گیرنده این بایدها را از 
نبایدها به درستی تفکیک کنند و ذهن ها را به 
سمت و سوی تحلیل بدبینانه از اقدامات جدید 

دولتی در حوزه فناوری ارتباطات نبرند. 

شنبه *9 آذر 1398* شماره 4505

طرحملینهضتسبزخراسانجنوبیدر۸۰هکتاراجرامیشود
فارس-مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری گفت: طرح ملی نهضت سبز استان  ۱6 آذر با کاشت ۱2 هزار اصله نهال در ۸0 هکتار اجرا می شود. نصرآبادی با بیان اینکه طرح ملی نهضت 
سبز در سطحی بالغ بر ۸0 هکتار انجام می شود، گفت: در این طرح ۱2 هزار اصله نهال در تمام عرصه های جنگلی، بیابانی و مرتعی کاشته می شود. وی با اشاره به 6 هزار و ۳00 هکتار 
جنگل موجود استان تصریح کرد: درصدد هستیم با انجام طرح های ملی و منطقه ای وسعت جنگل خراسان جنوبی را تا سال ۱۴0۴ به ۱50 هزار هکتار افزایش دهیم.

امکان ثبت الکترونیک لوایح در دفاتر قضایی ایجاد شد

خراسان  در  گفت:  استاندار  خبر-  گروه 
جنوبی آمادگی برای برگزاری انتخابات تمام 
الکترونیک را داریم. محمد صادق معتمدیان 
هیئت های  آموزشی  توجیهی  همایش  در 
الکترونیک  تمام  انتخابات  افزود:  نظارت 
در ۱۱ استان کشور برنامه ریزی شده که 
خراسان جنوبی نیز جزو این استان ها است، 
البته برگزاری این نوع انتخابات مشروط به 
نظر نهایی شورای نگهبان است. وی ادامه 
وعده های  شاهد  انتخابات  زمان  در  داد: 
نامزدها هستیم  برخی  از سوی  انتخاباتی 
وجود  به  منطقه  برای  را  چالش هایی  که 
برخی  از  متعددی  گزارش های  و  می آورد 
داریم که  انتخابات  در  احتمالی  نامزدهای 
بین مردم به دنبال القای تقسیمات کشوری 

هستند که موجب ایجاد تنش می شود.وی 
بیان کرد: هیئت های نظارت بر انتخابات با 
نظارت کامل مانع از ایجاد فضای تخریبی 

حوزه های  در  شبنامه  و  نشریه  توزیع  و 
مختلف انتخابات شوند. استاندار چهار مولفه 
در برگزاری انتخابات را حضور حداکثری، 
رقابت، امنیت انتخابات و سالمت انتخابات 

عنوان کرد و گفت: ما از افزایش و تشدید 
نظارت بر انتخابات استقبال می کنیم چرا که 

این امر هزینه ها را کاهش می دهد.

آغازثبتنامازفردا
انتخابات  بازرسی  و  نظارت  دفتر  مسئول 
نامزدی  داوطلبان  ثبت نام  آغاز  استان هم 
انتخابات مجلس شورای اسالمی را از ۱0 

آذر اعالم کرد و ادامه داد: بررسی صالحیت 
داوطلبان طبق قانون و به دور از اعمال سلیقه  
شخصی خواهد بود. حجت االسالم علی 
انتخابات  افزود: مالک عمل در  محمدی 
قانون است نه اعمال سلیقه شخصی و جناح 
بندی و در بررسی صالحیت ها نیز باید طبق 

مر قانون عمل شود.

مراکزاصلیثبتنامنامزدها
معاون استاندار و رئیس ستاد انتخابات استان 
قاینات،  بیرجند،  هم گفت: فرمانداری های 
ثبت نام  اصلی  مراکز  نهبندان  و  فردوس 
داوطلبان نامزدی انتخابات مجلس شورای 
خبر  خوش  است.  استان  این  در  اسالمی 
افزود: ثبت نام داوطلبان از ساعت ۸ تا ۱۸ هر 

روز در مراکز حوزه انتخابیه انجام می شود و 
افراد هنگام حضور برای ثبت نام مدارک الزم 
را به همراه داشته باشند. وی ادامه داد: اعتقاد 
و التزام عملی به اسالم، التزام عملی به نظام 
مقدس جمهوری اسالمی ایران، تابعیت کشور 
به  وفاداری  ابراز  ایران،  اسالمی  جمهوری 
قانون اساسی و اصل مترقی والیت مطلقه 
فقیه،  داشتن مدرک تحصیلی کارشناس 
ارشد یا معادل آن، نداشتن سوء شهرت در 
حوزه انتخابیه و حداقل سن )۳0( سال تمام 
و حداکثر )۷5( سال تمام از شرایط الزم برای 
ثبت نام کنندگان است به گفته او در ظرف 
ما شکل  اجرایی  هیئت های  روز  زمانی 6 
خواهد گرفت و متناسب با برنامه زمانی کار 

انتخابات را در استان انجام خواهیم داد.

فاطمه رجب زاده- دفاتر خدمات الکترونیک 
قضایی با هدف کاستن از مشکالت مردمی 
منصفانه  بخواهیم  اگر  کرد.  کار  به  آغاز 
قضاوت کنیم، تا حد زیادی در تحقق این 
امر موفق عمل کرده اند. اما این به معنای 
نفی کاستی ها نیست. البته عارضه یابی ارائه 
این خدامت در این دفاتر به طور مداوم انجام 
می شود تا مشکالت موجود به تدریج رفع 
شودزهرا حسینی که برای ثبت شکایتش 
به یکی از این دفاتر مراجعه کرده بود در 
این  دادرسی  ثبت  های  هزینه  خصوص 
گونه گفت هزینه های ثبت شکایتم کم 
که نشده هیچ، بلکه فکر می کنم زیاد تر 
از قطع  هم شده است.علی محمدی هم 
شدن سامانه شکایت داشت و گفت حدود 
دو ساعت است که منتظرم تا  سامانه وصل 
شود و شکایتم را ثبت کنند.اما هنوز هیچ 
اتفاقی نیفتاده است.حسن رضاپور هم که 

مکالمه ما را شنید گفت دفعه قبل من هم 
یک ساعت منتظر بودم و در نهایت کارکنان 
دفتر به من گفتند که اینترنت مان تمام شده 
است و سامانه قطع نیست. عباس اسماعیلی 
معاون برنامه ریزی، آمار و فناوری اطالعات 
اداره کل دادگستری خراسان جنوبی،در پاسخ 
به این مشکالت و مزایای اجرای طرح دفاتر 
خدمات الکترونیک قضایی گفت این طرح 
در راستای توسعه فناوری اطالعات ، کاهش 
هزینه  کاهش  ها،  دادگستری  به  مراجعه 
های دادرسی و صرفه جویی در زمان در 
قوه قضائیه تصویب و برای اجرا به استان ها 
ابالغ شد و از مهمترین اهداف اجرای این 
طرح می توان به حفظ حریم  خصوصی 
رفت  کاهش  و همچنین  کرد  اشاره  افراد 
درباره  استان  دادگستری  آمد ها. معاون  و 
در  از سخنانش گفت  بخش  این  توضیح 
روش سنتی وقتی فرد از کسی که در استان 

دیگری بود، شکایت داشت، باید برای ثبت 
شکایتش به دادگستری همان استان مراجعه 
می کرد. اسماعیلی درباره لزوم مراجعه فرد به 
دادگستری همان استان در مراحل بعدی هم 
گفت ما در گام اول بحث تقدیم دادخواست 
داشتیم و صرفه جویی زمان و کاهش رفت 
و آمد ها رو و در گام بعدی هم در بلند مدت 
به دنبال رفع این مشکالت هستیم و هدف 
غایی  ما کم کردن مراجعات مردمی است.
ما از هفته گذشته، لوایح رو هم به این بخش 
اضافه کردیم و دیگر الزم نیست فرد برای 
کند. مراجعه  دادگستری  به  تقدیم الیحه 
دادرسی  های  هزینه  کاهش  درباره  وی 
هم گفت ما یک هزینه دادرسی داریم که 
مصوب قانون است و یک هزینه ای هم 
بابت خدماتی است که این دفاتر انجام می 
دهند.قباًل ما بحث کپی از مدارک را داشتیم 
که حاال در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، 

دیگر کپی حذف شده است.اسماعیلی در 
خصوص قطع سامانه هم گفت هر کاری 
دارای محاسن و معایبی است و این هم از 
معایب کارهایی است که بر بستر اینترنت 
انجام می شود.این مشکالتی در خود تهران 
اتفاق می افتد. البته اولویت ما اینست که این 
اتفاقات نیفتد اما اگر اتفاق افتاد، این مورد 
دیگر مربوط به یک حوزه قضایی نیست بلکه 
کل کشور را درگیر می کند. و مشکل هم 
از سرور هایی است که در مرکز آمار مستقر 
هستند و در آن لحظه با خاطر بار ترافیکی ، 
دچار اختالل می شوند. اما این اختالالت تا 
کنون منجر به ضایع شدن حقی از خواهان 
و یا خوانده نشده است. وی درباره نظارت ها 
هم گفت نظارت ما عهم محسوس است و 
هم نامحسوس. ما در معاونت آمار و فناوری 
اطالعات استان، تمامی دفاتر مان را با کمک 
دوربین، مانیتورینگ و رصد می کنیم و می 

بینیم که چقدر مراجعه کننده دارند و چه اندازه 
این مراجعه کنندگان معطل می شوند. ما این 
دفاتر را از این طریق ارزیابی می کنیم.هر 
دفتر  دارد.مدیر  دوربین  چهار  حداقل  دفتر 
مکلف است از شروع به کار تا پایان ساعت 
کاری در محل دفتر حضور داشته باشد. و 
با  اینکه  از دفتر را ندارد مگر  اجازه خروج 
استان هماهنگ کرده باشد. حضور مدیر دفتر 
به این خاط است که عالوه بر پاسخگویی 
به افراد، دادخواست های ثبت شده را هم 
باید تایید کند. درکنار مونیتورینگ، بازرسی 
موردی از دفاتر را هم داریم. البته تماس های 
مردم هم ما را در بهتر شدن خدمت رسانی 
کمک می کند به عنوان مثال بعضی موارد 
اتفاق افتاده که هزینه دادرسی بیشتر از تعرفه 
مصوب گرفته شده،که ما با دفتر تماس می 
گیریم و دفتر را مکلف می کنیم که هزینه 

های اضافی را به فرد برگردانند.

خراسان جنوبی آماده برگزاری انتخابات تمام الکترونیک

عارضه یابی خدمات الکترونیک قضایی در استان
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فراخوانمناقصهعمومیهمزمانباارزيابیکيفی)فشرده(يكمرحلهای-نوبتاول
اداره کل گمرکات خراسان جنوبی )مناقصه گذار به نشانی بیرجند- ابتدای خیابان غفاری- جنب فروشگاه اتکا( درنظر دارد اجرای پروژه های ذیل را براساس قانون برگزاری مناقصات به پیمانکاران دارای صالحیت از 
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور) معاونت سابق برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری( از محل اعتبارات عمرانی و اعتبارات تخصیصی نقدی از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به شماره فراخوان 
2098000167000003 و 2098000167000004 واگذار نماید. لذا پیمانکاران واجد شرایط متقاضی )حداقل پایه  5 در رشته ابنیه( و )حداقل پایه 5 در رشته راه و ترابری( با در نظرگرفتن رشته،پایه و ظرفیت 

آزاد می توانند جهت دریافت اسناد مربوطه از تاریخ 1398/09/09 تا 1398/09/13 به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir مراجعه نمایند.

نوع محل اجراپروژه
قرارداد

مدت 
پیمان

مبلغ برآورد )ریال( براساس 
فهارس بها 1398

مبلغ تضمین شرکت 
در مناقصه )ریال(

تاریخ تحویل اسناد 
و پیشنهادات

تاریخ 
بازگشایی

اجرای فاز سوم عملیات تکمیلی ابنیه،تأسیسات برقی و 
مکانیکی سایت مجتمع گمرکات استان خراسان جنوبی

شماره فراخوان: 2098000167000003
بیرجند - 
شش عمرانیدشت مرک

8/887/389/000445/000/00098/09/2898/10/01ماه

اجرای آماده سازی و آسفالت معابر سایت مجتمع گمرکات 
استان خراسان جنوبی شماره فراخوان: 2098000167000004

بیرجند - 
47/342/785/6352/370/000/00098/09/2898/09/30پنج ماهعمرانیدشت مرک

تضمین شرکت در مناقصه : ضمانت نامه های معتبر بانکی و مورد قبول کارفرما به مدت سه ماه از تاریخ افتتاح پیشنهاد و قابل تمدید برای سه ماه دیگر در وجه اداره کل گمرکات استان خراسان جنوبی می باشد.
محل تحویل اسناد و پیشنهادات: سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( 

ضمناً به پیشنهادات خارج از سامانه که صرفاً به صورت فیزیکی تحویل گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد. الزم است پاکت های الف، ب و ج و اسناد ارزیابی عالوه بر بارگذاری در سامانه ستاد به صورت فیزیکی به آدرس: 
بیرجند- ابتداي خیابان غفاري - جنب فروشگاه اتکا- دبیرخانه اداره کل گمرکات استان خراسان جنوبی در موعد مقرر تحویل گردد.

 محل گشایش پیشنهادها: اتاق جلسات اداره کل گمرکات استان خراسان جنوبی می باشد.                                                                                         اداره کل گمرکات استان خراسان جنوبی

قابل توجه اعضای محترم اتحادیه صنف خیاطان شهرستان بیرجند
در اجرای آیین نامه اجرایی نحوه برگزاری انتخابات هیئت مدیره و بازرسان اتحادیه های صنفی 
)موضوع تبصره 3 ماده 22 و ماده 23 قانون نظام صنفی( بدینوسیله از کلیه اعضای دارای پروانه کسب 
معتبر آن اتحادیه دعوت می شود با در دست داشتن اصل یا تصویر پروانه کسب و یا کارت عضویت 
عکسدار اتحادیه روز دوشنبه 98/9/25 ساعت 9/30 الی 10/30 صبح جهت شرکت در انتخابات 
هیئت مدیره و بازرس، شخصا به نشانی اتاق اصناف واقع در طالقانی 3 فرعی 8 مراجعه و نمایندگان 
مورد نظر خود را از بین افراد ذیل به تعداد  5 نفر عضو اصلی و 2 نفر علی البدل هیئت مدیره، یک نفر 

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

1- طاهره الوندی 2- حسین جانی شوراب 3- حاجی اکبر جمالی 4- حبیب ا... جمالی 5- علی 
حصاری 6- زهرا خدادوست 7- مرتضی رجبی 8- رضوانه رجبی 9- معصومه شهسوارپور 10- فاطمه 

صالحی 11- عباس گلثومی 12- اسمعیل نخعی مقدم 13- حمید هاشمی
اسامی  داوطلبان عضویت در سمت بازرس:

1- فاطمه جوان 2- محبوبه شکرانی 3- زهرا محمدزاده 4- محمدرضا ملک آبادی 
آریانفر- رئیس هیئت اجرایی برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی شهرستان بیرجند

بانوانآقایان ایام هفته
18-2315-20شنبه

18-2215-19یکشنبه 
18-2315-20دوشنبه

----21-19/30  و 23-21/30سه شنبه
----22-19چهارشنبه 
18-2215-19 و 22/30-24پنجشنبه

18-20/3015-19 و 22/30-21جمعه )نیمه بها(

مجموعهورزشیاستخرنيلوفر
بزرگترين
مجموعهآبی
شـرقکشور
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استخردانشگاهآزاداسالمی

بـهمـدتمحـدودسـانسهـای3ساعتـه
شنبـهودوشنبـه5/999تومـانمیبـاشد

آگهی مزایده اموال غیر منقول- نوبت دوم 

نظر به اینکه در پرونده اجرایی به شماره 980686 در اجرای 
دستور فروش صادره موضوع دعوی خانم زهرا گنجی به 
طرفیت خانم زهره گنجی در خصوص آپارتمان مسکونی 
از  اصلی مفروز و مجزی شده  از 231  ثبتی 469  پالک 
454 فرعی بخش دو بیرجند واقع در شهرک سجادشهر، 
خیابان رضویه، رضویه 13 پالک 6 مساحت زمین 160 
مترمربع، زیربنای پیلوت 63 مترمربع، جهت جغرافیایی 
زمین جنوبی، در سه طبقه )پیلوت، اول و دوم( و انشعابات 
آب، برق و گاز هر کدام یک انشعاب که قیمت پیلوت به 
از  است،  شده  کارشناسی  ریال   2/394/000/000 مبلغ 
طریق مزایده در روز دوشنبه تاریخ 1398/9/25  از ساعت 
9 الی 10 صبح در دفتر اجرای احکام حقوقی به فروش می 
رسد. قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به کسانی که 
باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند فروخته خواهد شد. 10 
درصد مبلغ پیشنهادی في المجلس از برنده مزایده دریافت 
و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت 
باقیمانده ثمن معامله اقدام نمایند. در غیر این  صورت 10 
درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. 
متقاضیان در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد 
مزایده به این اجرا مراجعه تا ترتیب بازدید آنان داده شود. 
هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود. مدیر دفتر 
شعبه اول اجرای احکام مدني دادگستری شهرستان 

بیرجند- محمد آدینه 

یما
وس

صدا
س : 

عک

بازارصادراتیکهازدسترفت

مهر- رئیس اتاق بازرگانی بیرجند گفت: با ایجاد 
موانع صادرات برخی کاالها به افغانستان کاری 
که  صادراتی  بازارهای  از  بخشی  که  کردیم 
تولیدکنندگان با سختی به دست آورده بودند به 
راحتی به برخی دیگر از کشورهای رسید. احتشام 
در جلسه هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی بیرجند 
اظهارکرد: رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار 
با فعاالن اقتصادی،تولید کنندگان و کارآفرینان 
برتکریم این افراد و حمایت از تولید تأکید داشتند.و 
ی با تأکید بر اینکه توسعه کشور از مسیر حمایت 
فعاالن  از  حمایت  ادامه داد:  می گذرد،  تولید  از 
اقتصادی و تولیدکنندگان زمینه ساز تولید ثروت 
عمومی و کاهش فقر در جامعه است. وی با اشاره 
به اینکه مسئوالن باید در سال رونق تولید موانع 
تولید در حوزه صنعت و معدن را کاهش و فضای 
کسب و کار را مرتب پاالیش کنند، افزود: البته 
از جنبه دیگر ما تولیدکنندگان باید بیشتر از پیش 
عزم خود را جزم و تالش و کوشش کنیم.وی با 
اشاره به اینکه بخش خصوصی و بخش دولتی 
باید در راستای رونق تولید همیشه و همواره در 
کنار هم باشند، گفت: با توجه به اینکه فعاالن 
اقتصادی با تجربیات زیاد در حوزه تولید نظرات 
کارشناسی ارائه می دهند باید سخنان آنان را 
بشنویم.وی با تأکید بر اینکه تولیدکنندگان در واقع 
مدیران عامل توسعه ملی هستند، اظهارکرد: چند 
سال قبل پایش دقیق نسبت به وضعیت صنعت 
و تولید استان داشتیم ولی به راستی چه میزان از 

نتایج این پایش استفاده شد.

مانورسراسریانتخاباتدربيرجند

ایسنا- مانور آمادگی برای ثبت نام کاندیداهای 
انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسالمی 
در بیرجند همزمان با سراسر کشور برگزار شد. این 
مانور با حضور فرماندار بیرجند، اعضای کمیته 
هیئت  نمایندگان  و  ثبت نام  کمیته  و  فناوری 
وبا هدف  بیرجند  فرمانداری  محل  در  نظارت، 
آمادگی بیشتر کاربران و تست تمامی فرآیندهای 
سامانه جامع انتخابات و زیرساخت های انتخابات 
یازدهمین دوره مجلس طبق دستورالعمل انتخابات 
با موفقیت برگزار شد و ارزیابی های مربوطه توسط 

ستاد انتخابات استان و وزارت کشور به عمل آمد.
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آغاز پویش گرمای مهربانی در خراسان جنوبی

صداوسیما- پویش گرمای مهربانی برای تأمین لباس گرم برای دانش آموزان نیازمند استان آغاز به کار کرد. معاون توسعه مشارکت های مردمی کمیته امداد امام خمینی گفت: این طرح برای تأمین لباس گرم دانش آموزان 
نیازمند در فصل سرما اجرا می شود. رفیعی با بیان اینکه مردم و خیران می توانند کمک های خود را به مراکز نیکوکاری تحویل دهند ، افزود: در این پویش ۵۵ مرکز نیکوکاری فعال استان همکاری می کنند تا برای ۱۰ 
هزار و ۷۵۰ دانش آموز نیازمند زیر پوشش این نهاد ، لباس گرم تهیه کنند. وی گفت: کمیته امداد امام خمینی استان نیز در این طرح از محل منابع امداد برای تهیه لباس گرم برای دانش آموزان نیازمند تخصیص خواهد داد.

کمک 8  میلیارد ریالی 
استاندار به پارک 

تاریخی اسدیه 
رجب زاه- یکی از درخواست های مردم 
اسدیه در سفر استاندار به شهرستان درمیان 
ایجاد رونق در تنها پارک شهری-تاریخی 
این شهر بود. محمد صادق معتمدیان 
پارک  این  بهسازی  اعتبار  تأمین  برای 
به مردم قول می دهد و حاال توانسته 
نوبخت، رئیس  اعتبارات سفر  از محل 
سازمان مدیریت و برنامه ریزی 8 میلیارد 
ریال به این منظور تأمین کند. شهردار 
اسدیه می گوید : پارک 2 هکتاری اسدیه 
مشرف به قلعه تاریخی این شهر، مکانی 
بسیار زیبا است که در سال ۱3۷8 با هدیه 
4۰۰ میلیون ریالی رهبرانقالب احداث شد 
اما تاسیسات، لوازم و... پارک با گذر زمان 
فرسوده شده  و نیاز به نوسازی و بهسازی 
دارد تا به عنوان یک فضای مفرح در 
اختیار شهروندان اسدیه قرار گیرد. افشین 
عابدینی از تحقق وعده استاندار و تامین 8 
میلیارد ریال برای فضا سازی و بهسازی 
این پارک خبر می دهد که قرار است 
اقداماتی چون ایجاد روشنایی کامل  با 
در پارک ، تأمین مبلمان مورد نیاز آن 
کودکان،  برای  استاندارد  بازی  زمین  و 
وضعیت کنونی این پارک تاریخی به طور 
اساسی تغییر کند. پارک اسدیه که متبرک 
به پیکر دو شهید گمنام نیز است بیش از 
صد درخت ۱۰۰ ساله و باغچه ای با ۱3۰ 
بوته زرشک دارد که منظره ای جذاب به 
پارک بخشیده و حال با اعتباری که برای 
نوسازی این پارک تامین شده می توان به 
گفته شهردار این شهر، با اقداماتی چون 
نصب آالچیق در نقاط مختلف پارک، 
تامین 6 برج نوری برای روشنایی، توسعه 
عرضی و عمقی استخر میانی که مصوبه 
این  روی  بر  بوفه  ایجاد  دارد،  را  شورا 
استخر، احداث زمین بازی مجهز به چمن 
مصنوعی، استفاده از قایق های کوچک 
تفریحی خریداری شده و ... این پارک 
را به یکی از بهترین فضاهای تفریحی 
استان تبدیل کرد. عابدینی زمان عملی 
اعالم  نوروز 99  را  اقدامات  این   شدن 
می کند و عملیات اجرایی برای نوسازی 

پارک هم به زودی آغاز خواهد شد. 

 خبر ویژه

سالم سه سال است که چاه آب رسانی 
روستای گلون آباد خشک شده است و 
آب مورد نیاز اهالی با تانکر تأمین می 
و تالش  ها  با وجود درخواست  شود. 
های مکرر، هنوز روستا به شبکه آب 

رسانی وصل نشده است.
یک شهروند

با عرض سالم اهالی روستای ورقنه 
در  همراه  تلفن  آنتن  نبود  مشکل  با 
ها  قبض  که  هستند  مواجه  با  حالی 
به صورت پیامکی اطالع رسانی می 
مشکل  روستا  این  سویی  از  شود. 
روستاهای  اما  دارد  هم  آب  کمبود 
اطراف از این نعمت بهره مند هستند.
یک شهروند

از این که مسئوالن، روستای دره چرم 
را در طرح  گاز کشی قرار دادند ممنون 
هستم اما در این شرایط، بسیاری از خانه 
ها در طرح قرار نداشت تا این که بعد 
از پیگیری، نقشه برداری انجام و خانه 
های ما در نقشه روستا گنجانده شد ولی 
هنوز خبری از نصب علمک ها نیست. 
فرمانداری موضوع را پیگیری کند تا ما 

هم از نعمت گاز بهره مند شویم.
یک شهروند

فردوس در مسیر جاده ترانزیتی شهرهای 
دیگر  شهر  چند  و  یزد  کرمان،  شیراز، 
 قرار دارد و مسافران بسیاری از آن عبور 
درمانی  خدمات  به  برخی  کنندکه  می 
نیاز پیدا می کنند ولی دو بیمارستان این 
محروم  امکانات  بسیاری  از  شهرستان 
است از جمله دستگاه ام. آر. آی، که وعده 

آن مدت ها قبل مطرح شده است.
یک شهروند

به  بانده شدن جاده فردوس  پروژه دو 
بجستان با وجود ترافیک خودرویی به 
فیزیکی  پیشرفت  اعتبار  کمبود  دلیل 
کمی دارد و کارگران شرکت فعال در 
این مسیر حقوق معوقه دارند. مسئوالن 

این گارکران را دریابند.
یک شهروند

برای  امضا شده  نامه جدید  توافق  آیا 
ساخت مسکن فرهنگیان، جدا از ثبت 
نام طرح مسکن ملی است یا برای این 
قشر هم سهمیه ای جداگانه در استان 

در نظر گرفته شده است؟
یک شهروند

جاده  شروع  از  سال  پانزده  باگذشت 
آسفالته مزار شاه سلیمان علی میگذرد 
با  است  بالتکلیف  هنوز  متأسفانه  اما 
برای  استان  مردم  زیاد  تردد  به  توجه 
زیارت به این امامزاده خواهشمنداست 

مسئوالن یه فکری بردارند.  باتشکر
یک شهروند

سالم خسته نباشید من از اهالی روستایی 
نصرآباد خوسف هستم به روستای ما 
هیچ گونه رسیدگی نمی شودکوچه های 
آن خاکی زمستان رفت آمد خیلی سخت 

است لطفا مسئوالن رسیدگی کنند. 
یک شهروند

باتوجه به پیام گسترده مبنی بر نیاز مبرم 
خون اما متاسفانه مرکز انتقال خون استان 
همانند روال قبل فقط عصر یکشنبه ها 
باز هست  بهتر نبود دراین روزای کمبود 
و استقبال مردم همه روز عصر باز بود تا 

بهتر بتوان خون اهدا کرد؟
یک شهروند

با توجه به پیگیری های متعدد و ثبت 
نام تلفن ثابت  متاسفانه در محدوده 
امیرآباد  تعلق نمی گیرد و تا یک سال 
آینده هم از تلفن خبری نیست  لطفا 
خط  منطقه  این  مردم  به  و  پیگیری 
تلفن بکشید. باتشکر از طرف جمعی 

از  اهالی امیرآباد بیرجند
یک شهروند

تلفن : 32224582 -  نمابر : 32234583
پیام رسان های اجتماعی : 09017245463

سامانه پیام کوتاه : 3000272424

پیام شما

بیرجند  مردم  و  روزنامه  به  سالم  با 
ما  میان  در  نشاط  نبود  به  توجه  با  
می  پیشنهاد  استان  مرکز  شهروندان 
کنم در پارک خطی نظیر غرفه دایی 
آزاد  دانشگاه  رضا که قبال دور میدان 
بود تعبیه شود تا مردمی که مایلند از 
ایستگاه های عبوری خدمات دریافت 
مند  بهره  آن  ظرفیت  از  بتوانند  کنند 
شوند قبل از اینها غرفه بالل و چایی 
که دور میدان دانشگاه بود بهانه خوبی 
شده بود تا مردم حداقل دقایقی را در 
یک محیط آرام در کنار خانواده حتی 
اما  بگذرانند  خوشی  به  ماشین  داخل 
اینکه آن را حذف کردند و یا جایش را 
عوض کردند هنوز دلیلش برایمان قابل 
حل نیست.  بعضی اتفاقات و اقدامات 
برای  و  دارد  نستالوژیک  خاصیت 
مردم مثل یک خاطره می ماند کاش 
شهرداری در کنار مسائل فنی به مقوله 
توجه  ها هم  پدیده  اینگونه  اجتماعی 
داشته باشد چرا که شهر یک واقعیت 
زنده است و نشاط مردمش هم وابسته 
به همین زنده بودن آن است.  موسیقی، 
تک نوازی و  یا تئاتر های خیابانی و 
خیلی برنامه های فرهنگی جالب دیگر 
کند  کمک  شهر  نشاط  به  تواند  می 
منتهی پیشنهاد می کنم شهرداری و 
دستگاه های فرهنگی تقویم و برنامه 
تعریف  مسائل  این  برای  را  مناسبی 
توجه  و  اجتماعی  حوزه  که  چرا  کنند 
به مقوالت جامعه شناسی در یک شهر 
تاثیر به سزایی در سرزندگی و نشاط 
برگزاری مسابقات عمومی  دارد  مردم 
بین مردم شهر نظیر دوچرخه سواری 
پدر و پسر یا مثال در اوقات برفی مسابقه 
گذشته در  که  نیز  برفی  آدم  ساخت 

 هم انجام می شود تاثیر گذار است. 
حمید . هـ از بیرجند

پیام رسان های اجتماعی : 09017245463
سامانه پیام کوتاه : 3000272424

تجربه ای نو در نمایشگاه کتاب  دیدگاه خوانندگان

 رجب زاده - هنوز خیلی راه باقی است تا 
به لحاظ کمی و کیفی به مکان و نحوه 
نمایشگاهی چون کتاب در کالن  برپایی 
بگویم،  باید  صادقانه  اما  برسیم  ها  شهر 
نفس راحتی کشیدم وقتی فضای نمایشگاه 
را دیدم، البته این نه در مقایسه با وضعیت 
بهترین هاست که در قیاس با مکان قبلی 
نمایشگاه های شهرمان اینجا با فضایی باز 
 و البته نمایشگاهی به معنای واقعی مواجه 
می شوی که می توانی به تقریبا به راحتی 
 در شلوغ ترن زمان مراجعه قدم برداری و 
غرفه ها و کتاب ها را با آرامش خاطر نگاه کنی 
و تصمیم بگیری، این به تنهایی مزیتی بود که 
باعث می شد نبود ها و کمبودهای نمایشگاه 
برای من البته چندان خودنمایی نکند. هر چند 
ایرادهایی چون خالی بودن درزهای میان 
سرامیک های کف، احتمال زمین خوردن را 
ایجاد می کرد اما تقاوت مکان با فضای تنگ 
و فشرده قبلی آرامش بخش بود. تصمیم و 
جسارت برپایی نمایشگاه کتاب در این مکان 
از نظر خیلی ها قابل قبول و درست بود. مثال 
احمدی، یکی از بازدید کنندگان که چون من 
از این تغییر فضا بسیار و بابت مکان هایی که 

برای نشستن هم ایجاد شده، راضی بود.

حس خوب
حسین پور یکی دیگر از بازدید کنندگان هم 
همین نکته را مطرح کرد و اینکه باز شدن 
فضا و بزرگ بودن آن باعث شده جمعیت 
براحتی در حرکت باشد و بتوان به خوبی 
از غرفه ها بازدید کرد. او به عالوه سرعت 
پرداخت بن های کتاب را هم خوب دانست 

و گفت: به نظرمی رسد از لحاظ ارائه خدمات 
جانبی شرایط بهتر از قبل است و مزیت مهم 
وجود جای پارک است که دیگر مثل قبل از 
بنود فضا عصبی نمی شویم.  اما دانشجویی 
که برای خرید کتاب های تخصصی رشته 
اش در نمایشگاه بود از اینکه غرفه های 
مربوط به این کتاب ها به تعداد کم و با 
عناوین محدود دایرشده گالیه داشت. دوست 
او هم که در رشته ای دیگر تحصیل می کند 
با همین مشکل مواجه بود. او گفت : بیشتر 
غرفه های کتاب های کمک درسی مدارس 
فعال است و اگر دقت کنید ازدحام هم اطراف 
بازدیدکننده  هیمن غرفه هاست. صالحی 
دیگرکه عالقه مند به کتاب های حوزه تاریخ 
انقالب است و جدید ترین آثار برخی انتشارات 
را دنبال می کند از نبود برخی عناوین جدید 
در غرفه های مربوط می گوید و از مسئوالن 
می خواهد به انتشاراتی که برای حضور در 
نمایشگاه استان اعالم آمادگی می کنند تاکید 
کنند که فقط کتاب های مانده در انبار را با خود 
به شهرستان ها نیاورند و چند نسخه از کتاب 
های جدید و پر فروش را هم در نمایشگاه 
کنند. تر عرضه  های شهر های کوچک 

کمبود ناوگان عمومی برای تردد
کاظمی، شهروند دیگری که با تاکسی تلفنی 
های  سرویس  نبود  از  آمده  نمایشگاه  به 
عمومی برای مردم گالیه کرد. او می گفت 
خوب بود که  برنامه ریزی می شد تا اتوبوس 
های شهرداری برای جابه جایی مردم در 
ساعت های برپایی نمایشگاه فعال می شدند. 
اگرهم  شده ما بی خبریم وباید دراین زمینه 

اطالع رسانی می شد، چون به عنوان مثال 
در مشهد، محل دائمی نمایشگاه ها یکی از 
ایستگاه های اتوبوس شهری است.گرانی 
بود که  از گالیه های عمومی  کتاب هم 
بسیاری مطرح می کردند و همین باعث 
شد، سبد خرید خیلی از مراجعه کنندگان به 

نمایشگاه با یکی دو کتاب و بیشتر با اقالم 
خوراکی غرفه های خارج از نمایشگاه پر شود، 
با این حال به نظر می رسد نمایشگاه کتاب 
امسال با وجود همه این مشکالت و گرانی 
کتاب، با استقبال قابل قبولی مواجه شد. برخی 
بازدید کنندگان هم که دیروز با درهای بسته 
نمایشگاه مواجه شدند از این بابت گالیه 
داشتند. یکی از آن ها گفت : شنیده است که 
به دلیل استقبال مردم، شرکت نمایشگاه ها 
مبلغ بیشتری را از اداره کل ارشاد درخواست 
کرده حال آنکه برپایی نمایشگاه کتاب خود 
باعث شد مردم به این مکان بیایند و به نظرم 
تبلیغ خوبی برای آنها بودبه عالوه نباید این 
موضوع را با بستن درهای نمایشگاه به روی 
اقدام که  این  مردم پی گیری می کردند. 
باعث نارضایتی مردم در آخرین روز برپایی 

نمایشگاه شد در حالی صورت گرفت که 
شرکت نمایشگاه ها از اعتبارات و امکانات 
دولتی استفاده می کند و الزم است با توجه به 
تالش ها برای استقبال از کتاب و کتابخوانی 
حمایت ها همه جانبه و از سوی همه دستگاه 

ها و شرکت ها ی مرتبط اعمال شود.

تالش برای برپایی نمایشگاهی بهتر
مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان، 
خدمات  نقص  و  مسافت  دوری  درباره 
طور  این  مردم  جایی  جابه  برای  عمومی 
توضیح میدهد که  شرکت نمایشگاه های 
استان دراین مکان دیده شده که  حدود ۷ 
کیلومتربا شهر بیرجند فاصله دارد.البته بیشتر 
این شرکت ها  در استان های دیگر هم 
در مراکز شهری نیستند و تقریبا در حاشیه 
شهرها احداث می شوند. ما  برای تردد آسان 
شهروندان به نمایشگاه با شرکت اتوبوسرانی 
هماهنگی هایی انجام داده بودیم تا ساعتی 
یک اتوبوس تامین کنند ومتقاضیان را از 
میدان ابوذر به نمایشگاه جابه جا کند ،نه 
اینکه کامل محقق شده باشداما تا حدودی 
اجرا شد و باید بگویم که به طور کلی خوب 

بود اگر می توانستیم این امکان را با کمیت 
بیشتری برنمه ریزی کنیم. نبی زاده ادامه 
می دهد : شرکت نمایشگا هها به تازگی 
فعالیت خود را در این مکان آغاز کرده و 
خوب مشکالت و نقص هایی هنوز وجود 
دارد که بازخوردها باعث رفع این موراد به 
مرور زمان می شود. او درباره یارانه پرداختی 
برای کتاب و تمرکز تقاضا بر کتاب های 
کمک درسی هم گفت: ما یارانه را به کل 
کتاب ها اختصاص دادیم واگر ازدحام مردم 
سمت غرفه های این کتاب ها تصور استقبال 
بیشتر را به وجود آورده  ولی آمارهایی که 
وجود دارد نشان می دهد نمایشگاه کتاب 
استان جزو معدود نمایشگاه هایی است که 
درآن استقبال از کتاب های عمومی بیشتر 
از کمک آموزشی هاست و سیاست وزارت 
فرهنگ و ارشاد هم از پرداخت یارانه همین 
است. علت کمبود برخی کتاب های علمی و 
تخصصی هم با این توضیح او پاسخ داده شد 
که پس از فراخوان برپایی نمایشگاه و ثبت 
نام ناشران در سامانه، با توجه به نیاز استان 
انتخاب ها انجام می شود و از این رو ما 
سعی کردیم ناشرانی را در نمایشگاه بپذیریم 
که بتوانند نیاز علمی مراکز علمی ما چون 
دانشگاه علوم پزشکی و .. را تامین کنیم. 
این است که غرفه هایی کتب پزشکی و ... 
در نمایشگاه حضور پررنگ داشتند. نبی زاده 
درباره مشکل ایجاد شده با شرکت نمایشکاه 
ها هم گفت این مسئله در حال پیگیری 
است و امیدواریم این شرکت با توجه به 
لزوم ایجاد فرهنگ کتاب وکتابخوانی با این 

اداره کل همکاری بیشتری داشته باشد. 

کمبود کتاب های تخصصی و سرویس رفت و آمد،بازخوردی برای برپایی نمایشگاهی بهتر در سال آینده 

تی
 من

رزاد
 : ف

س
عک

غالمی- نماینده عالی دولت  از مدیران 
ارشد سازمان تامین اجتماعی و مدیرکل 
خواستار  استان  اجتماعی  تامین  جدید 
برنامه های  از  همراهی سازنده و حمایت 
توسعه ای استان شد. معتمدیان  در دیدار 
معاون امور استان ها و مدیرکل پارلمانی 
از  افزود:  کشور  اجتماعی  تامین  سازمان 
و  فعال  مشارکت  انتظار  جدید  مدیریت 

رفع  و  تسهیل  ستاد  در  موثر  همراهی 
موانع تولید استان و استفاده از ظرفیت های 
قانونی سازمان تامین اجتماعی دررسیدگی 
و رفع مشکالت واحدهای تولیدی، رونق 
حمعیت  افزایش  و  اشتغال  توسعه  تولید، 
در  اجتماعی  تامین  سازمان  زیرپوشش 
استان را داریم.استاندار گفت: برای احداث 
راه آهن که عملیات اجرایی آن امسال در 

استان آغاز شد، 2 مصوبه کم سابقه دولت 
را طی سه ماه گذشته درخصوص تامین 

اعتبار به صورت فاینانس داشتیم. 
و  برنامه ها  به  اشاره  با  معتمدیان 
هدف گذاری های  مبتنی بر توسعه همه  جانبه 
و پایدار در استان که در یک سال اخیر آغاز 
شده و در حال عملیاتی شدن است گفت: 
از آغاز تاسیس استان تاکنون ابر پروژه در 

این استان نداشتیم اما امسال با رایزنی ها و 
پیگیری های صورت گرفته توانستیم دو ابر 
پروژه راه آهن و احداث ۱۰ هزار واحد مسکن 
محرومان را در استان آغاز کنیم به مرحله 
اجرایی و احداث برسانیم. وی اظهار کرد: 
با تزریق اعتبارات چشمگیر و کم  سابقه به 
این دو پروژه به ویژه در پروژه احداث مسکن 
محرومان، دولت ۵۰۰ میلیارد تومان یارانه 

تخصیص داد به طوری که در کوتاه مدت 
نتایج و تاثیرات آنها در حوزه افزایش میزان 
اشتغال و تولید مصالح ساختمانی و کاهش 
پنج درصدی نرخ بیکاری در استان، مشهود و 
ملموس است.در پایان حکم انتصاب مدیرکل 
از سوی  استان که  اجتماعی  تامین  جدید 
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی صادر شده 

است، توسط استاندار به وی اعطا شد.

دعوت استاندار از تامین اجتماعی برای کمک به  توسعه استان 

اداره کل ثبت اسناد و امالک خراسان جنوبی- اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان قاین
برابر آرای شماره ۱۳۹۸6۰۳۰۸۰۰۲۰۰۰۳۴۰ و ۱۳۹۸6۰۳۰۸۰۰۲۰۰۰۳۴۱ و ۱۳۹۸6۰۳۰۸۰۰۲۰۰۰۳۴۳ کالسه شماره  فاقد سند رسمی.  اراضی و ساختمان های  ثبتی  تعیین تکلیف وضعیت  قانون  نامه  آیین  قانون و ماده ۱۳  آگهی موضوع ماده ۳ 
ثبتی  واحد  در  مستقر   رسمی  سند  فاقد  های  ساختمان  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیئت  صادره   ۱۳۹۸/۲/۱۷ مورخ   ۱۳۹۸۱۱۴۴۰۸۰۰۲۰۰۰۰۳۳ و   ۱۳۹۷۱۱۴۴۰۸۰۰۲۰۰۰۰۳۵ و   ۱۳۹۷۱۱۴۴۰۸۰۰۲۰۰۰۰۳۴ های 

قاین تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی 
داشته باشند، می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند. بخش ۱۱ قطعه مفروزه 
مزرعه اراضی قدی پالک ۱۵۸۷ - اصلی  خانم نازیال قلی زاده آبیز فرزند علیرضا به شماره شناسنامه ۰۸۸۰۰۴۱۵6۰ و شماره ملی ۰۸۸۴۱۵6۰ قاین بالمناصفه در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب منزل به مساحت ۱۷۲/۷6 متر مربع در قسمتی از پالک ۹۸ فرعی 
از ۱۵۸۷ - اصلی واقع در خیابان جانبازان ۲۴ خریداری شده )مع الواسطه( از حاج مال جعفر فاقدی مالک رسمی پالک و به صورت سه دانگ مشاع در تصرف دارد. آقاي علیرضا اصغر پور فرزند ابراهیم به شماره شناسنامه ۴۰6 و شماره ملی ۰۸۸۹۰۴۹۸۲۳ قاین 
سه  صورت  به  و  پالک  رسمی  مالک  فاقدی  جعفر  مال  حاج  از  الواسطه(  )مع  شده  خریداری  جانبازان ۲۴  خیابان  در  واقع  اصلی   - از ۱۵۸۷  فرعی  پالک ۹۸  از  قسمتی  در  مترمربع  مساحت ۱۷۲/۷6  به  منزل  یکباب  ششدانگ  از  مشاع  دانگ  سه  در  بالمناصفه 
 دانگ مشاع در تصرف دارد. قطعه مفروزه مزرعه فرخ آباد پالک ۱۵۸۹- اصلی آقای مجید شخمگر فرزند محمد حسین به شماره شناسنامه 6۳۳ و شماره ملی ۰۸۸۹۰6۷66۱ قاین در ششدانگ یک قطعه محوطه دارای ساختمان قدیمی به مساحت ۵۲۹/6۰ 

مترمربع در قسمتی از پالک ۵۱ فرعی از ۱۵۸۹ - اصلی واقع در بیست متری فرخ آباد - روبروی فرخ آباد ۱۰ خریداری شده )مع الواسطه( از حاجی سید محمد عربی وکیل رسمی آقا سید غالمرضا واعظی مالک قسمت مجهول پالک فوق و در تصرف دارد.
بدیهی است، در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.

تاریخ انتشار نوبت اول: ۹۸/۸/۲۳ تاریخ انتشار نوبت دوم: ۹۸/۹/۹    علی صفایی فر - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک قاینات

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک بیرجند 

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر رای شماره ۱۳۹۸6۰۳۰۸۰۰۱۰۰۲۳۰۰- ۱۳۹۸/۹/۵ هیئت اول / دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان 
های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجند تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای میثم اسماعیلی فرزند رمضان 
به شماره شناسنامه ۰6۴۰۰۲۴6۹6 نسبت به ششدانگ یک باب منزل مسکونی به مساحت ۱۰۲/6۳ مترمربع قسمتی از پالک ۱۳۹6- اصلی 
 بخش ۲ بیرجند از محل مالکیت نوروز دستگردی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی 
می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی 

تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۳۹۸/۹/۹   تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۳۹۸/۹/۲۵  علی فضلی - رئیس ثبت اسناد و امالک بیرجند

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک بیرجند 

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر رای شماره ۱۳۹۸6۰۳۰۸۰۰۱۰۰۳۲۰۴- ۱۳۹۸/۹/۵ هیئت اول / دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان 
های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجند تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمد دهقان  فرزند علی 
اکبر  به شماره شناسنامه ۰۸۹۰۰۴۱۹۸۹ نسبت به ششدانگ یک باب محوطه مشتمل بر اتاق به مساحت ۲۰۷/۳۴  مترمربع قسمتی از 
پالک ۱۳۹6- اصلی بخش ۲ بیرجند از محل مالکیت محمد حسن دستگردی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد.
 تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۳۹۸/۹/۹   تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۳۹۸/۹/۲۵   علی فضلی - رئیس ثبت اسناد و امالک بیرجند

ارائه دهنده کلیه خدمات حسابداری و حسابرسی شرکت ها ، پیمانکاران و بنگاه های اقتصادی
* تنظیم اظهارنامه مالیاتی و تحریر دفاتر قانونی  * تنظیم اظهار نامه مالیات بر ارزش افزوده

* محاسبه سود و زیان به صورت ماهیانه و سالیانه * محاسبه حقوق و دستمزد - لیست بیمه و مالیات مکانیزه
* اعزام حسابدار به محل شرکت ها و موسسات جهت انجام خدمات حسابداری به طور تمام وقت

 و پاره وقت به همراه پشتیبانی
* مشاوره رایگان مسایل مالی- مالیاتی - تامین اجتماعی - مالیات بر ارزش افزوده و معافیت

شرکـت حسابـداری تـراز پـژوهان جــامع
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موفقیت و انرژی

با خودتان حرف بزنید

همکاري در حل یک مسأله

دارند  نکردنی  باور  قدرت   کلمات، 
و می توانند زخم ها را درمان کنند، مخصوصا اگر 
 صمیمانه استفاده شوند. مطالعات نشان می دهد 
دکترهایی که از ادبیات صمیمانه برای همدردی و 
درک متقابل استفاده می کنند، تأثیر مثبت بیشتری 
بر روند بهبود بیماران دارند. به خاطر داشته باشیم 
عالوه بر ادبیات، بهتر است با تن صدای اطمینان 
بخش گفتگو و مشاوره دادن انجام شود. از بلند و 
تهاجمی صحبت کردن بپرهیزید. ما برای اعضای 
قائل  ای  ویژه  اهمیت  مان  دوستان  و  خانواده 
هستیم و دوست داریم در مشکالت به آنها کمک 
کنیم، اما این مسئله نباید سبب شود ما در زمینه 
ای صحبت کنیم که در آن نه تجربه ای داریم و 
نه اطالعاتی. بهترین کار برای کمک به شخص 
معرفی او به فردی است که می دانیم در این زمینه 

اطالعات دارد و می تواند کمکش کند.

گاهی با خودتان حرف بزنید
 نابغه ها با خودشان حرف می زنند 

در یک تحقیق به داوطلبان 20 تصویر از اشیای 
گوناگون نشان داده شد و از آنان خواسته شد که به 
دنبال چیز خاصی مانند موز بگردند. در نیمی از این 
تجربیات، از مشارکت کنندگان خواسته می شد تا به 
طور مکرر با صدای بلند به خودشان بگویند که به 
دنبال چه چیزی بگردند؛ از گروه دیگر خواسته شد 

تا حین انجام این کار ساکت بمانند.
پژوهشگران دریافتند که سخن گفتن با خود به 
افراد کمک کرد تا اشیا را به اندازه 50 تا 100 میلی 

ثانیه )هزارم ثانیه( زودتر پیدا کنند. 
در یک تجربه دیگر، داوطلبان یک وظیفه خرید 
کردن مجازی را انجام دادند که در آن عکس های 
قفسه های  در  رایج  طور  به  که  را  اجناسی 
سوپرمارکت یافت می شوند، دیدند و بعد از آنها 
خواسته شد تا همه موارد یک جنس خاص مثال 
یک دسر را با حداکثر سرعت ممکن در قفسه ها 
پیدا کنند.نتایج در این مورد پیچیده تر بود.تکرار 
کردن نام جنس با خود فقط در داوطلبانی که به 
دنبال اشیای آشنا می گشتند، باعث سرعت یافته 
شدن آنها می شد. برای مثال گفتن کلمه “کوکا” 
با خود به پیدا کردن کوکا کمک می کرد، اما گفتن 
“اسپید استیک” )نوعی دئودورانت( با خود برعکس 

باعث کندی در یافتن آن می شد.  
از اسکن مغز همزمان با انجام این تجربیات به 
وسیله افراد می توان استفاده کرد تا مشخص شود 
که کدام مدارهای مغزی در این فعالیت مغزی 

دخیل هستند.

پوست سیب زمینی حاوی
 منیزیم، پتاسیم و ویتامین است!

پوست سیب زمینی محتوی مواد مغذی است. 
آهن،  آن  گوشت  از  بیش  سیب زمینی  پوست 
کلسیم، پتاسیم، منیزیم، ویتامین ب٦ و ویتامین 

شیرین  پوست سیب زمینی  دارد. همچنین  ث 
بتاکاروتن  از  سرشار  چراکه  نکنید،  فراموش  را 
به  تبدیل  هنگام هضم شدن  ماده  این   است. 
»ویتامین آ« می شود. این ویتامین برای سالمت 
سلول ها و تنظیم سیستم ایمنی مفید بوده و برای 

حفظ عملکرد اعضای بدن حیاتی است.

مواد غذایی سیر کننده، مغذی
 و ضد چاقی

موز، میوه ای عالی است به این دلیل که سیر کننده 
و غنی از مواد مغذی است. یک موز حدود 70 
کالری دارد. خرما سرشار از مواد معدنی اساسی 

است که به کمک آن ها سیستم سوخت و ساز 
بدن عملکرد بهتری پیدا می کند. کالری هفت 
عدد خرما، حدود 80 تا 90 است که بیشتر آن به 
شکل کربوهیدرات می باشد. تخم مرغ بسیار مفید 
وکم کالری است. یک تخم مرغ )آب پز( به طور 

متوسط 80 کالری دارد.

کره بادام زمینی حاوی 
چربی های سالم است

کره بادام زمینی حاوی چربی های سالم است و 
می توان آن را در هر زمان از روز میل کرد. می 
توانید آن را داخل اسموتی بریزید، ساندویچ کره 

بادام زمینی درست کنید و یا روی میوه ها بمالید و 
از آن لذت ببرید. از هر روشی که استفاده می کنید 
باید میزان مصرف تان را مد نظر قرار دهید، اگر 
برای یک وعده  استفاده می کنید دو قاشق غذا 
خوری و اگر به عنوان میان وعده میل می کنید 

تنها یک قاشق غذا خوری استفاده کنید.

نخود به بهبود هضم غذا 
و کاهش دیابت کمک می کند

نخود به کاهش خطر ابتال به انواع خاصی از 
سرطان کمک می کند. نخود همچنین به بهبود 
هضم غذا و کاهش خطر ابتال به سندرم روده 

فسفات،  کند.آهن،  می  کمک  پذیر  تحریک 
 K ویتامین  و  روی  منگنز،  منیزیم،  کلسیم، 
موجود در نخود به ایجاد و حفظ ساختار و قدرت 
استخوان کمک می کند. همچنین مصرف منظم 
آن می تواند سطح کلسترول بد را در خون پایین 

بیاورد.

افراد دیابتی 
چه مقدار میوه مصرف کنند؟

 5 روزانه  کودکان  و  بزرگساالن  است  بهتر 
وعده میوه و سبزیجات میل کنند. افراد مبتال 
به دیابت به جای اینکه به میوه وابسته باشند، 

باید بیش از 50 درصد وعده غذایی خود را روی 
سبزیجات غیر نشاسته متمرکز کنند. نیم دیگر 
غذا باید دارای پروتئین و نشاسته های پر فیبر 
مانند لوبیا یا غالت کامل باشد. چربی سالم را 
در هر وعده غذایی قرار دهید تا جذب کامل 

آنتی اکسیدان ها و ویتامین ها را تقویت کنید.

زالزالک میوه اي پاییزي است که این روزها در بازار میوه فروشان بسیار به چشم مي خورد. این میوه اگرچه 
جثه اي کوچک دارد ولي بسیار پرفایده و مغذي است و به رنگ  هاي زرد و نارنجي در اکثر نواحي معتدل 
مي روید. رسیده این میوه شیرین ، گوشتي و داراي هسته هاي زردرنگ فراوان است که اگر با احتیاط مصرف 
نشود هسته هاي آن مي تواند قاتل دندان  هاي شما باشد. این میوه عالوه بر ویتامین ها و جوهر مازو یعني تانن 
داراي کلسیم و مختصري ترشي و پکتین است که براي تقویت قلب و معده بسیار توصیه مي شود. مهم ترین 
اثر زالزالک روي قلب، تنظیم حرکات نامنظم آن است و از تپش قلب و ضربان شدید آن جلوگیري مي کند.
در اغلب کشورهاي اروپایي براي درمان بي نظمي ضربان قلب   از گیاه زالزالک استفاده مي شود. همچنین 

زالزالک در درمان آنژین و تصلب شرایین )سفت شدن دیواره رگ ها(  بسیار کاربرد دارد.

میوه های پاییزی و زمستانی دارای خواص درمانی و سالمتی زیادی هستند ، حاال باید از میوه های شگفت انگیز 
این فصل استفاده کنیم. شیرین یا ترش، سیب ها انتخاب فوق العاده ای برای خوردن به صورت خام یا پخته 
هستند، حتما پوست سیب را هم بخورید چون سرشار از فالئونوید مفید برای سالمتی قلب است . فواید سالمتی: 
 به افزایش بینایی کمک می کند، به بهبود دیابت کمک می کند، کاهش خطر حمالت قلبی را به دنبال دارد،
 به درمان آنمی )کم خونی( کمک می کند، موجب افزایش انرژی بدن می شود، دستگاه گوارش را تقویت می کند، 
با سرطان مبارزه می کند،کلسترول خون را کاهش می دهد، به افزایش هوش، پیشگیری و درمان آلزایمر کمک 

می کند. به بهبود تنفس، درمان و پیشگیری از آسم کمک می کند.
 مرکز اطالع رسانی مدیریت غذا - معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی

سیب میوه ای خوشمزه و مفید پاییزی و زمستانی               آیا خواص این میوه خوشمزه را می دانید؟!!

براي بسیاري از افراد، عقایـد تـعیین کننده اعمال و طرز 
برخوردها نسبت به زندگي مي باشد. از آنجایي که رفتارها و 
نگرش ها چنین نقش عمده اي در چگونگي احساس شما 
ایفا مي کنند، باید عقاید را بازنگري نموده و برآورد کنید که 
کدام یک بـه نفع تان و کدام یک به ضررتان است. میزان 
خوش بیني شما نوع نگرش تان را نسبت به زندگي و دنیاي 
پیرامون منعکس مي کند. اگر احساس مي نمایید نیاز دارید 
اندکي خوش بین تر باشد، نکات زیر را دنبال کنید. هیچگاه 
با موقیتع هاي دوپهلو جوري برخورد نکنید که گویي دوپهلو 
نیستند. همیشه با مسائل آن گونه که هستند رفتار نمایید. 

به عالوه هنگام روبرو شدن با این موقعیت هاي دوپهلو، 
تفسیرهاي منفي ممکن است منتهي به افسردگي و کسالت 

گردند.
افراد خوش بین بر خالف افراد بدبین از تفکري ملون 
برخورداند. در برابر موقعیت ها و ایده هاي جدید روشنفکرتر 
باشید. اشخاص خوش بین به ندرت مسائل را قطعي و بدون 
اشکال مي دانند؛ آنها همیشه انتقاد پذیر بوده و نظرات خوب 

دیگران را مد نظر قرار داده و به دنبال اصالح خود هستند.
افراد خوش بین مي دانند که تغییر و دگرگوني یک چیز خوب 
و ضروري است. آنهـا طرز برخوردهاي تطبیق پذیر و قابل 

تغییري از مسائل را در خود به وجود مي آورند.
اشخاص خوش بین تمایل دارند به جاي این که در برابر 
مسائل کلي از طریق راه حل هاي عمومي واکنش نشان 
دهند، با مسائل خاص بـراي رسیدن بـه یک راه حل 
عمومي دست به گریبان شوند. در مورد رویدادهاي ناگوار 
مداوم فکر نکنید. اگر رئیس تان شما را از کار برکنار کرد و یا 
در یک امتحان مهم قبول نشدید،  با انجام کاري لذت بخش 

افکار خود را از مشکالت تان دور کنید.

خوش بین باشید!

آیه روز

بزرگ ]و خجسته[ است کسی که اگر بخواهد بهتر از این را برای تو قرار می  دهد باغ هایی که جویبارها 
از زیر ]درختان[ آن روان خواهد بود و برای تو کاخ ها پدید می  آورد. )سوره فرقان/ آیه 10(

سخن روز

عده اي از مردم ،تماشاگر خوشبختي اند و در طول حیات شان صحبت  از خوشبختي  مي شنوند ، اما 
هرگز بدون آنکه  واقعا آن را بشناسند از جهان مي روند.
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افقی: 1- کنایه از سخت عصبانی 
شدن است - کالم معتبر و روشن 
خیال   - جنگلی  حیوانات  از   -2
انگیز - گهواره 3- حرف همراهی 
جایی  در  مطلب  کردن  ثبت   -
-  ساکن جایی - جوهر قلیا 4- 
پسندیده - لقب امام هشتم شیعیان 
)ع( - خبر گزاری رسمی کشورمان 
5- بخشش - جهت ادبی! - آشکار 
شدگی - نقش ٦- امپراطور آسمانی 
رومی - دستگاه نمایش فیلم  7- 
شهر مصر باستان - بازنده شطرنج 
بهشت  چهارم  طبقه   - نقاب   -
8- تنبل - واال تباری و نجیب بودن 
- هدر و فاسد 9- کوزه سفالین - 
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- کمتر - برقرار و دایر 13- فال نیک 
- ماری بزرگ و بی زهر - ورزش 
آبی - باالی فرنگی 14- شریعت 
- سردار و پیشوا - جزیره ای در 
 جنوب کشورمان 15- شکوه گوی

 جدایی ها - کنایه از غرور و تکبر.
ای  مسابقه  حیوان  عمودی: 1- 
- نیرنگ او آشکار شدن 2- عصر 
تولستوی  از  داستانی   - روزگار  و 
 - کجاست؟  روسی3-  نویسنده 
سنگی از جواهر کانی - خورشید - 
ذره باردار 4- جهاز عروس - شهری 
در مازندران - مجلس و انجمن 5- 
دهکده و آبادی - روزها - بخشی 
از فضا ٦- یار مرج - ماده مقوی 
انجام  به  آشنا   - خوراکیها  برخی 
کاری یا راهی 7- تاخت - تظاهر 
به نیکی - اولین عدد سه رقمی - 
پیامبری مشهور به صورت خوش 
8- پایتخت عربستان - بلدرچین - 

توانا  9- مجرا - حرف حرکت اسب 
در شطرنج - اخالل کننده پایه 10- 
جانوری تنومند و خرطوم دار - متقی 
و امین - اخگر 11- حرف زمین 
شوی! - سازمان کشورهای صادر 
کننده نفت - شهری در اصفهان 
12- برج کج ایتالیا - سوره انجیر - 
فوق 13- واحدی در طول - ترس 
و وحشت - شفابخش است اگر خدا 
بخواهد - غذای ساده 14- گروه 
بزرگی از گیاهان بی گل که تولید 
مثل آن ها آشکار نیست - وزارت 
15- رمان معروف گابریل گارسیا 
 - کلمبیا  اهل  نویسنده   مارکز 

پایتخت چین.
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افتتـاح شـد 
فروشگاه شهر پفیال و شعبه دوم  
آبنبات ریزی حبیبی فر و پسران 

عرضه کننده انواع پفیال در طعم های 
مختلف و نبات و آبنبات 

آدرس:
خیابان  مفتح - بین مفتح ۴۵ و ۴۷ 

۰۹۱۵۸۶۳۹۴۴۷

برگ سبز و سند خودروی سواری پراید به شماره 
پالک ایران ۵۲  ۷۷۴ ص ۱۶به نام مجید انصاری 

به شماره ملی ۰۸۸۹۷۰۳۵۰۷ مفقود گردیده
 و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 

سند خودروی پژو ۲۰۶ تیپ ۲ به شماره پالک
ایران ۵۲  ۵۴۴ ج ۴۲ به نام حمیده زنگویی 
به شماره ملی ۱۰۶۲۶۸۰۶۳۴ مفقود گردیده

 و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

برگ سبز خودروی سواری پژو ۴۰۵ به شماره پالک 
ایران ۵۲  ۴۶۸ ب ۱۵ به نام ابراهیم نصرآبادی
 به شماره ملی ۰۶۵۲۸۸۰۰۵۳ مفقود گردیده

 و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کار خوب اتفاقی نیست

کرمان اندود   کاهگل آماده ۰۹۱۶۲۴۷۶۷۵۲ - مهندس کالنتری

۳۲۴۳۵۶۸۶ - ۰۹۳۶۵۲۳۷۰۱۴-۰۹۱۵۷۰۶۳۲۲۰ - خسروی

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

ی
مین

ض
د ت

ص
در

 1۰
۰ ) مدرن برتر(

)سیمان، گچ، پودرسنگ، آهک، آجر تیغه،
 بلوک سقفی، آجر ۵ سانت، انواع آجرنما(

بیرجند - تقاطع مفتح و سعیدی      ۰9157238۰۰1 - دباغی

مصالـح ساختمـانی پارسیان 
ی و جزئی

عرضه کل

با خاور مسقف  حمل اثاثیه منزل مداحی
 و کارگر ماهر

  شهـرام  مداحی    3647  363  ۰915 داخل و خارج شهر   

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 

 ایزوگـام  شفیعـی
 3222۵494 - 091۵1630283  صیادشیرازی، مجتمع میرداماد، واحد 98

آسفالت )محوطه و پشت بام(
 و  قیـرگونـی

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(
۰9159618581 

فاروقی

ایزوگـام محمـدزاده
آدرس: توحید- نبش چهارراه 

دوم توحید
۰۵۶ - ۳۲۴۴۷۱۱۰

۰۹۱۵۱۶۵۲۶۰۰
تعمیر آبگرمکن، بخاری، پکیج

  نبش مفتح۲۶ 
۰۹۱۵۸۶۲۴۴۳۹- جانی

ایزوگام و قیرگونی آراسته
فروش و نصب انواع عایق های رطوبتی 

 ایزوگام شرق و دلیجان
مدیریت: حسن آراسته

امیرآباد- نبش ولی عصر)عج( ۴
۰۹۱۵۵۶۵۸۲۶۸ - ۰۹۱۵۶۶۹۳۵۱۵ 

نقد و اقساط

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

۰915   866   8۰۰2 

پیشرو الستیک   فرواگشه 
خیابان مدرس - جنب استانداری
  ۰۹۱۵۱۶۳۵۸۶۰ - کرباسچی

دستگاه ساب سیار
 امیرآبادی زاده

ساب انواع سنگ های مرمر، 
گرانیت، موزائیک و بتن

۰۹۱۵۵۶۰۸۹۰۷ - ۰۹۱۵۶۷۰۶۵۳۸

تاالر سـی کـاج
با مدیریت و پرسنل جدید 

در خدمت همشهریان گرامی می باشد.
 ۰۹۱۵۱۶۳۴8۷۳ - ۳۲۳۵8۲۲۳

 غالمرضا  احمدی  
بلوار شهدای عبادی - میدان ابن حسام 

تاالر سی کاج

تخریب ساختمان وچاه کنی   
۰۸۹۱ ۷۲۳ ۰۹۱۵ - علیزاده

به یک همکار خانم جهت کار در تایپ 
 و تکثیر نیازمندیم.  )شیفت صبح( 

خیابان معلم - نبش حافظ ۹
۰۹۳۵۳۸۸۰۶۸۷

به یک نیروی ساده و نیمه ماهر جهت کار
 در کارگاه کابینت سازی MDF نیازمندیم.

۰۹۱۵۱۶۳۲۶۳۲

خرید انواع فلزات
مستعمل اداری، ساختمانی، کشاورزی 

صنایع و معادن، خانگی
به صورت نقدی

  ۰۹۱۵۱۶۰۲۸۳۵
۰۹۱۵۶۶۵۵۶۰۱ - ترابی



۵

بهروزی فر- استاندار از برنامه ای گفت که با 
اجرای آن اعتبارات ویژه به شهرهایی در استان 
اختصاص می یابد که از لحاظ شاخص های 
توسعه عقب تر هستند. این اقدام به دنبال 
برنامه محرومیت زدایی در4 شهرستان مرزی 
استان کلید خورده  است. معتمدیان در دیدار با 
مردم دیهوک در مصلی نماز جمعه این شهر 
گفت : سیاست استفاده از ظرفیت همه دستگاه 
ها برای محرومیت زدایی در مناطق مختلف 

استان  را در پیش گرفته ایم و در سفر دکتر 
جهانگیری برای اجرای آن در چهار شهرستان 
مرزی زیرکوه، درمیان، سربیشه و نهبندان 
بنیاد  پاسداران،  سپاه  ظرفیت  از  استفاده  با 
مستضعفان،  بنیاد برکت و کمیته امداد امام 
خمینی)ره( تعیین تکلیف شده  است. به گفته 
وی؛ برنامه دوم این است که برای محرومیت 
زدایی در برخی بخش ها مثل دیهوک که 
نسبت به شاخص های توسعه از میانگین 

کشوری عقب تر هستند از توان برخی شرکت 
های بزرگ دولتی و دستگاه های خدمات 
رسان استفاده شود، در همین راستا اعتبارات 
ویژه ای برای بهسازی شهر دیهوک به این 

بخش تخصیص یافته است.
وی با اشاره به خواسته مردم مبنی بر گازرسانی 
پروژه  کرد:  خاطرنشان  دیهوک  بخش  به 
گازرسانی به بخش دیهوک به صورت موقت 
از طریق سیستم  CNG در اردیبهشت ماه راه 

اندازی شد اما بنا به درخواست های مردم، 
بحث تغییر شرایط موجود در دستور کار قرار 
گرفت.به گفته استاندار برای اجرای خط انتقال 
گاز به دیهوک به طول 69 کیلومتر 450 میلیارد 
ریال اعتبار نیاز است که با برنامه ریزی صورت 
گرفته، اواخر دی ماه با مشخص شدن پیمانکار 
و تجهیز کارگاه، وارد فاز عملیاتی می شود.

نماینده عالی دولت در استان در تشریح اقدامات 
صورت گرفته در زمینه بهسازی راه های این 

بخش هم گفت: برای سرعت بخشیدن به 
روند اجرای پروژه محور دیهوک- فردوس- 
بجستان 500 میلیارد ریال اعتبار درخواست 
شده که امیدواریم با مجوزهای  دریافت  شده 
و با تضمین دولت به زودی شاهد افتتاح این 
پروژه باشیم و اعتبارات خاصی برای این مسیر 
بگیریم. وی ادامه داد: حذف مدارس کانکسی  
آینده هیچ  تاسال  و  در دستور کار ماست  

مدرسه کانکسی در استان نخواهیم داشت.

نهضت محرومیت زدایی به دروازه شهرها رسید

معاون هماهنگ کننده نیروی زمینی ارتش: آمایش منطقه شرق با توجه به تهدیدهایی که حس می شد، تغییر کرد  

آغاز برنامه جدید تیم توسعه استان 
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هوا گرم می شود

ایرنا - بنابر پیش بینی اداره کل هواشناسی استان  دمای هوا در این استان به طور نسبی افزایش می یابد.کارشناس گروه صدور پیش بینی و پیش آگاهی های جوی اداره کل 
هواشناسی گفت: با توجه به همدیدی و آینده نگری نقشه های پیش یابی هواشناسی امروز شاهد افزایش تدریجی ابر و بارش خفیف باران در شمال شرق استان خواهیم بود.سمیه 

لطفی افزود: در این مدت به لحاظ دمایی افزایش نسبی دمای هوا پیش بینی می شود.مردم خراسان جنوبی در هفته ای که گذشت روزهای سردی را سپری کردند.

برپایی بیمارستان صحرایی 
شهدای عشایری در زیرکوه

بیمارستان صحرایی تخصصی  صداوسیما- 
شهدای عشایری در سه راه آبیز شهر حاجی 
آباد زیرکوه آغاز به کار کرد. مدیر سازمان بسیج 
جامعه پزشکی گفت: 65 نفر از پزشکان و کادر 
تخصصی بیمارستان به مدت یک هفته به 
بیماران خدمات رایگان ارائه می دهند.هیهات 
افزود: ۱4 پزشک متخصص، ۱0 دندان پزشک، 
۲ تیم جراجی سرپایی، ۲5 کارشناس پرستاری، 
داخلی،  پزشک  ارتوپد،  داروساز،  رادیولوژی، 
بینایی سنجی، چشم پزشک، متخصص زنان، 
سونوگرافی، متخصصان قلب و عروق، اطفال، 
پوست، گوش، حلق و بینی و مغز و اعصاب 
در این بیمارستان صحرایی خدمات عرضه می  
کنند. وی افزود: این بیمارستان تا روز چهارشنبه 
۱4 آذر از ساعت ۸:۳0 صبح تا عصر برای ویزیت 
بیماران دایر است. هیهات گفت: این بیمارستان 
به همت سپاه انصارالرضا)ع( برپا شده است.

حرکت عظیم مردم توطئه 
بزرگ دشمنان را خنثی کرد

بیرجند  موقت  جمعه  امام   - ایرنا   
گفت: دشمنان برای توطئه بزرگ خود 
هزینه های زیادی کردند تا بتوانند در 
یک فرصت و بزنگاه شرارت هایشان را 
نشان دهند که به لطف خداوند متعال 
حرکت عظیم مردم این توطئه را نیز 
نوفرستی  االسالم  کرد. حجت  نابود 
در خطبه های نمازجمعه بیرجند افزود: 
در  مردم  باشکوه  و  گسترده  حضور 
راهپیمایی دفاع از اقتدار و امنیت کشور، 

بار دیگر دشمنان نظام را ناکام کرد.

مردم باید به کسانی رای  
دهند که پای نظام بایستند 

امام جمعه شهرستان سربیشه در خطبه 
دوم با اشاره به آغاز ثبت نام نمایندگان 
مجلس شورای اسالمی، قانون گذاری، 
و  قوانین  اجرای  حسن  بر  نظارت 
ارتباط با مردم  را از وظایف نمایندگان 
کرد. بیان  اسالمی  شورای  مجلس 

حجت االسالم نجمی پور  همچنین 
افزود:  وظیفه نماینده جابجایی فرماندار،  
استاندار، دهیار و ورود در ریز مسائل  
از  را  کارشناسی  کار  انجام  و  نیست 
وظایف نمایندگان عنوان و  خاطر نشان 
کرد: مردم باید به کسانی رای  دهند که 
پای نظام، انقالب و خون شهدا بایستند 
و سابقه کار اجرایی، حسن سابقه و ثبات 

شخصیتی  داشته باشد .

خطبه های آدینه

بازدید استاندار خراسان جنوبی از نمایشگاه کتاب

غالمی- استاندار از سیزدهمین نمایشگاه کتاب استان در محل نمایشگاه بین المللي بیرجند بازدید کرد. فرماندار بیرجند، 
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمي، جمعي از مسئوالن استان و اهالي فرهنگ، معتمدیان را در بازدید از این نمایشگاه 
همراهي کردند. معاون سیاسي، امنیتي و اجتماعي استاندار،استاندار عالوه برمطالعه برخی کتاب های ارائه شده در 
سیزدهمین نمایشگاه کتاب استان، با غرفه داران گفت و گو کرد.464 ناشر و نمایندگی نشر در این نمایشگاه حضور 

داشتند که ۲۳0 غرفه براي ناشران و نمایندگان نشر و ۳۲ غرفه نیز براي برنامه هاي جنبي پیش بیني شده است.

پیشنهاد استقرار دبیرخانه دائمی همایش ملی فرهنگ دانشگاهی در دانشگاه بیرجند 

کاری- قریشی عضو کمیته علمی دومین همایش ملی فرهنگ دانشگاهی، در آیین اختتامیه این رویداد فرهنگی گفت: 
با توجه به امکانات و توان بالقوه دانشگاه پیشنهاد می شود؛ دبیرخانه دائمی همایش ملی فرهنگ دانشگاهی در دانشگاه 
بیرجند مستقر گردد.وی با اشاره به اینکه  از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به ویژه کمیسیون بررسی نشریات علمی 
درخواست می کنیم تا نسبت به تأسیس و راه اندازی مجله فرهنگ دانشگاهی  دردانشگاه بیرجند موافقت نمایند، ادامه 
داد:  از وزارت علوم تقاضا می شود به تداوم برگزاری همایش )حداقل ۲ساالنه( در یکی از دانشگاه های کشور اقدام نمایند.

شهدا عمرشان را با یک مشتری قابل اعتماد یعنی خدا معامله کرده اند

دادرس مقدم- نماینده ولی فقیه در استان گفت: برخالف ادعایی که برای ارزشمند بودن عمر می کنیم اما هنگامی که 
به پایان خط می رسیم و نگاهی به گذشته می اندازیم، می بینیم که ارزان آن را فروخته ایم و این در حالی است که شهدا 
آن را با یک مشتری قابل اعتماد یعنی خدا معامله کرده اند. حجت االسالم عبادی در یادواره شهدای عشایر حاجی آباد 
زیرکوه افزود: یکی از شهدای عشایر همین منطقه وقتی قصد اعزام به جبهه می کند عده ای با وی مخالفت می کنند اما 
او عنوان می کند که اعضا و جوارح من سالم و درِ شهادت باز است و خداوند متعال آن را به گران ترین قیمت می خرد.

شوشود، اولین مقصد تیم جهادی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای

کاوش-گروه جهادی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان امروز و فردا در روستای شوشود بیرجند مستقر خواهد شد. 
خوش آیند مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان با اعالم این خبر گفت: تیم جهادی اداره کل آموزش فنی و حرفه 
ای با توجه به اهمیت خدمات رسانی به مردم روستاها، مناطق محروم و کمتر برخوردار تشکیل شده است که خدمات 
به مناطق محروم، معرفی آموزشهای فنی و حرفه ای، آموزش مهارت های فنی و حرفه ای، تقویت فرهنگ مهارت 

آموزی و ارائه خدمات فنی و مهندسی رایگان در روستاها و  مناطق محروم را از اهداف این اقدام است.

* طرح ساخت ۱0 هزار واحد مسکن روزآمد
محرومان به عنوان یک ابر پروژه اواخر 
سال گذشته در استان آغاز شد که سهم 
کمیته امداد امام خمینی )ره( و بنیاد 
مسکن انقالب اسالمی هر کدام پنج 
هزار واحد مسکونی است. برخی از این 

واحدها تاکنون تکمیل شده است. 
*در پنجمین هفته از سری مسابقات 
لیگ دسته سوم فوتبال کشور نماینده 
استان در استادیوم آزادی بیرجند میزبان 

شهرداری منوجان کرمان می شود. 
*خانه ضیایی شهر سه قلعه سرایان در 

فهرست آثار ملی به ثبت رسید. 
*بیش از ۲۳0 دانش آموز دختر و پسر 
استان  دور  راه  از  آموزش  مدارس  در 

تحصیل  می کنند.

از شیوع آنفلوآنزا در استان 
تا نمایشگاه پرمخاطب

مهدی آبادی-  هفته گذشته، خراسان 
جنوبی  رویدادهای گوناگونی را پشت 
سر گذاشت که از مهم ترین آنها به 
آه زعفران کاران، معطلی در اطالع 
رسانی کالن در پروژه ها، 700 میلیون 
یورو برای راه آهن، برف روبی جاده 
های استان و استقبال از یار مهربان 
 در روز شنبه اشاره کرد. روز یکشنبه 
به خروش مردم  استان  رسانه های 
بیرجند در حمایت از امنیت و اقتدار، 
مسئوالن  با  قضا  دستگاه  همرایی 
برای نظارت در بازار، پیمان استاندار 
و  زدایی  برای محرومیت  مدیران  با 
چالش مردم با حمل و نقل عمومی 
پس سهمیه بندی پرداختند. آغاز به 
حساب  استان،  کتاب  نمایشگاه  کار 
از  خالی  بگیران  یارانه  درصد   ۲۱
کمک معیشتی،  افزایش خودسرانه 
از  گرانفروشی  مصداق  تاکسی  نرخ 
مهم ترین خبرهای روز دوشنبه بود. 
تشکیل ستاد محرومیت زدایی استان، 
تکمیل 600 پروژه محرومیت زدایی، 
سرما نفس زعفران را گرفت و ارگ 
بی صاحب تیتر روزنامه های استان در 
روز سه شنبه بود. رسانه های استان 
وتو  اجتماعات  میدان  به  چهارشنبه 
شد، ندانم کاری مسئوالن قابل قبول 
خراسان  در  آنفلوآنزا  شیوع  نیست، 
جنوبی، ۳۸00 میلیارد تومان فایناس 
خداحافظی  و  آهن  راه  برای  داخلی 
هزار  پرداختند.  خاکی  های  جاده  با 
میلیارد سرمایه گذاری جدید در استان، 
مشاغل مزاحم همچنان روی اعصاب 
مردم، نمایشگاه پرمخاطب و برگزاری 
مانور زلزله و ایمنی در مدارس استان 
از مهم ترین خبرهای روزنامه های 

استان در آخرین روز هفته بود. 

خبر کوتاه

استان در هفته گذشته

قرارگاه عملیاتی لشکر ۳0 در خراسان جنوبی 
مستقر و فرمانده ارشد نظامی ارتش جمهوری 
اسالمی ایران در این استان معرفی شد. معاون 
هماهنگ کننده نیروی زمینی ارتش پنجشنبه، 
در آیین استقرار قرارگاه عملیاتی لشکر ۳0 و 
معرفی ارشد نظامی آجا در استان که با حضور 
استاندار و جمعی از مسئوالن استان در بیرجند 
برگزار شد گفت: قرارگاه های لشکری ما از 
حالت تاکتیکی به عملیاتی ارتقا داده شد و 
در دیگر حوزه ها نیز روی آمایش سرزمین کار 
کرده ایم. امیر سرتیپ علی جهانشاهی افزود: 
چون بحث آمایش در نیروهای مسلح و ستاد 
کل پیش بینی شده و براساس تهدیداتی که 
احساس می شد بر اساس بیانات مقام معظم 
رهبری که  فرمودند منطقه شرق مهمتر از 
منطقه غرب است در آمایش منطقه شرق 
تغییراتی ایجاد کردیم و نمونه بارز آن قرارگاه 
عملیاتی لشکر ۳0 پیاده است که از منطقه 

گلستان جا به جا و در استان خراسان جنوبی 
مسقر شد و از لشکرهای مقتدر زمینی چه در 
زمان جنگ و چه بعد از جنگ تحمیلی است.

وی بیان کرد: در منطقه شرق کشور با قرارگاه 
منطقه ای شمال شرق شامل ۲ قرارگاه لشکر 
77 در خراسان رضوی و قرارگاه لشکر ۳0 
در خراسان جنوبی فعالیت داریم و از امروز 
قرارگاه عملیاتی لشکر ۳0 بنا به پیشنهاد نزاجا 
و تصویب فرماندهی کل ارتش به عنوان ارشد 
نظامی در منطقه خراسان جنوبی منصوب 

می شود.  معاون هماهنگ کننده نیروی زمینی 
ارتش جمهوری اسالمی ایران گفت: خراسان 
جنوبی همواره به عنوان الگوی تعامالت و به 

مناسبت های مختلف روز ارتش، سپاه میزبان 
فرماندهان ارتش بوده و روز سپاه ما میزبان 
بودیم و امروز در همه شهرها این تعامل برقرار 
است و هر روز تقویت می شود.به گزارش ایرنا، 
وی افزود: در نیروی زمینی ارتش با تهیه و 
تنظیم و ابالغ ۳0 طرح لبیک یا امام خامنه ای 
در همه حوزه ها پیش بینی شده که اقدام الزم 

انجام شود و ۱۳ طرح ما برای معیشت و روحیه 
کارکنان است و طرح های مختلفی را برای 
ارتقای تحرک، آموزش و آمادگی رزمی نیروی 
زمینی داریم و در بحث تحرک 40 درصد رشد 

در سال جاری نسبت به قبل داشته ایم.
وی با اشاره به اینکه سال ۱۳۸6 در بیرجند 
خدمت کرده است گفت: در آن زمان پادگان 
بیرجند بیش از 90 سال قدمت داشت چون 
سال  باالی 50  معموال  ارتش  پادگان های 
زرهی  سوار  پادگان  چندین  و  دارد  قدمت 
مثل پادگان های بیرجند، بجنورد، تربت جام، 
تربت حیدریه و مشهد بین سال های ۱۳04 
پادگان  امروز  اما  بود  تا ۱۳07 درست شده 
جدید بیرجند نزدیک شهرستان خوسف با 
بنای جدید ایجاد شده است. امیر جهانشاهی 
اظهار کرد: در حوزه ساختاری نیروی زمینی 
بیانات  مبنای  بر  اسالمی  جمهوری  ارتش 
مقام معظم رهبری برای ارتقای تحرک نیروها 

۲0 طرح تغییر ساختاری را ایجاد و تیپ های 
سنگین را به تیپ های متحرک، هجومی و 
واکنش سریع تبدیل کردیم که فرماندهان 
اطالعات منطقه ای نیز تشکیل شده چون 

نقش اطالعات در زمان حاضر اثرگذار است.
فرمانده قرارگاه عملیاتی لشکر ۳0 و ارشد 
نظامی آجا در خراسان جنوبی هم گفت: مقام 
معظم رهبری می فرمایند ما ۲ جهاد اکبر و 
اصغر داریم و جهاد اکبر برای مبارزه با نفس 
و اطاعت از اوامر و نواهی و پیراستن خود به 
صفات نیکو است.امیر سرتیپ دوم ستاد محمد 
غفاری افزود: جهاد اصغر در میدان رزم و مقابل 
دشمن و کفار است که باید رودروی دشمن 
ایستاد و جنگید و فردی در جهاد اصغر پیروز 
است که در جهاد اکبر دشمن را شکست داده 

و تکلیفش با خودش روشن باشد.
پیش از این امیر سرتیپ دوم ارسالن پرویز 
فرمانده ارشد نظامی آجا در خراسان جنوبی بود.

استقرار قرار گاه عملیاتی لشکر 30  در استان

یرنا
س : ا

عک

به اطالع همشهریان عزیز می رساند:ختم کالم ا... مجید 
به یاد اموات توسط قاریان قرآن انجام می گردد 

و عواید آن صرف بیماران سرطانی صعب العالج می شود.
09155618482 32227177

موسسه خیریه هیئت ابوالفضلی

بدون پیش پرداخت
کابینت CNC وکیوم ، هایگالس های ایرانی و خارجی و چوب طبیعی 

آدرس :  نبش مطهری 16 - گل چوب       تلفن : 09155619149
فقـط با روزی ۳۰ هـزار تومـان

ابتدایـی تا دکتـرا
درسی - کمک درسی ketab_Aseman98 @خریـد و فروش کتب دسـت دو

بیرجند - نبش غفاری ۴۲ )کافی نت آسمان(

     تشـک  رویـال آســایش
انواع تشک طبی  فنری و بیمارستانی

فقط روزی ۵۰۰۰ تومان
آدرس: خیابان ارتش ، حد فاصل خیابان عدل 

و خیابان معلم، پالک 168 )عقب رفتگی(

خرید نقدی 

1۰ درصد 

تخفیف

کابینت MDF شهابی
طراحی رایگان قبل از  اجرا 

سازنده انواع کابینت و کمد MDF و کالسیک
 و دکوراسیون داخلی با اقساط بلند مدت
خدمات برش و  PVC پذیرفته می شود

شمال شهر- بلوار بقیه ا... )عج( - نبش بقیه ا... ۳۳   /   0915۸6۷096۸ - 091516۳۲6۳۲

با ما هنر معامله گری را بیاموزید
آموزش خصوصی انواع بازارهای مالی ) بورس ایران ، بورس جهانی(

شامـل: 
مبانی و نحوه ورود به بازارهای داخلی و بین المللی

پلتفرم معامالتی متاتریدر 4و 5
استراتژی معامالتی پرایس اکشن منطبق بر اصول مالی رفتاری و مالی کالسیک 

Advanced  Get  استراتژی معامالتی امواج الیوت با پلتفرم تخصصی
انواع روش های مدیریت سرمایه ، مدیریت ریسک و تهیه ژورنال معامالتی
 مهندس محمد حسنی مهموئی           مشاوره رایگان : 9001 561 0901  

 Hasani . civil :اینستاگرام با بیش از 5 سال سابقه فعالیت در بازارهای مالی

رستوران
 مهـدی 

بیست متری چهارم مدرس
  خیابان خلیل طهماسبی

  ۰91۵۵616181
۳۲۴6۳۳۵۴

پیـک رایگـان  
پیـک رایگـان  
پیـک رایگـان   انواع بوت، نیم بوت

 و چکمه مردانه و زنانه 
به قیمت  استثنایی

جشنـواره )فروش ویژه( 
زمستـانـه 

»مـامـوت« 

 آدرس: بیـن معلـم  9 و 11



حدیث روز روزنامه اجتماعی ، فرهنگی ، ورزشی و اقتصادی 
 مدیرمسوول و صاحب امتیاز : غالمرضا جعفرپور مقدم 
سردبیر : علی جعفرپور مقدم
بیرجند، شهدا 8 ، ساختمان آوا   صندوق پستی 136 تلفن : 32224582  نمابر : 32234583   
رتبه 15 نشریات استانی - عضو اتحادیه مطبوعات محلی و شرکت تعاونی مطبوعات کشور

چاپ : چاپ و نشر گلرو -  بها : 500 تومان 
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امام صادق علیه السالم فرمودند:
تَْسبیُح فاِطَمَة علیهاالسالم فی ُکلِّ یَْوٍم فی ُدبُِر ُکلِّ َصالةٍ اََحبُّ اِلَیَّ مِْن َصالةِ اَلِْف َرْکَعٍة فی ُکلِّ یَْوٍم
تسبیحات فاطمه زهرا علیهاالسالم در هر روز پس از هر نماز، نزد من محبوب تر از هزار 

رکعت نماز در هر روز است.
)کافی: ج3، ص343، ح15(
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هزینه های ۹ میلیاردتومانی سازمان تامین اجتماعی
عکس:  تیزکاری

تامین  سازمان  های  استان  امور  معاون 
اجتماعی کشور گفت: هزینه های سازمان 
تامین اجتماعی ۹ هزار میلیارد تومان در ماه 
است که عمده آن متوجه مستمری بگیران و 

هزینه های درمانی است.
مراسم تکریم و معارفه مدیرکل جدید تامین اجتماعی 
استان پنجشنبه گذشته باحضور مشاور مدیرعامل تامین 
اجتماعی در امور حقوقی،مدیرکل امور مجلس،مدیرکل 
نظارت و ارزشیابی سازمان تامین اجتماعی و جمعی 
از مسئولین دستگاه های اجرایی در سالن جلسات 
شد. برگزار  استان  اجتماعی  تامین  کل   اداره 

قائم موهبتی با تاکید بر اینکه تامین اجتماعی،تسهیل 
کننده زندگی مردم است، گفت: شاخص های مهم 
بوده است. وی  امروز مثبت  تا  از سال ۹۳  سازمان 
افزود: این سازمان بر محوریت IT و اطالعات مستند 
و سرویس هایی است که از محل خدمات الکترونیک 
و IT دریافت می کند. وی ادامه داد: آمار این سازمان 
مستند و قابل اعتماد است که هر روز توسعه می یابد.

معاون سیاسی ، امنیتی استانداری خراسان 
راهبرد  گفت:  جلسه  این  در  نیز  جنوبی 
و  تامین  اسالمی،  جمهوری  نظام  اصلی 
 برقراری نظام تامین اجتماعی کشور است.

موهبتی، پوشش بیمه ای و درمان را از کارکردهای 
سازمان تامین اجتماعی دانست و افزود: کارکرد دیگر 

این سازمان در حوزه سرمایه داری است.

اختصاص اعتبار برای ایجاد وتوسعه فضای 
رفاهی و ورزشی 

مدیرکل سابق تامین اجتماعی استان، ضمن عرض 
تبریک به محمدی، مدیرکل جدید این سازمان گفت: 
با توجه به اینکه در استان خراسان جنوبی امکانات 
رفاهی و ورزشی وجود نداشت، پیشنهادی به ستاد 
مرکز برای ایجاد و توسعه فضای ورزشی و رفاهی در 
استان دادیم که اعتباراتی برای ایجاد و توسعه فضای 
افزود:  است. وی  یافته  اختصاص  ورزشی  و  رفاهی 
افتتاح ساختمان اداره کل و اسناد پزشکی و مدیریت 
تاسیس  بیرجند،   ۲ شعبه  افتتاح  و  تاسیس  درمان، 
تامین  اقماری  شعبه  افتتاح  درمیان،  شعبه  افتتاح  و 

اجتماعی در مهرشهر برخی اقدامات انجام شده در این 
۶ سال است. وی ادامه داد: ارتقای شعبه طبس از تیپ 
۳ به تیپ ۲، اتمام طرح پرونده الکترونیک در استان، 
اعزام بازنشستگان به سفرهای زیارتی از دیگر اقدامات 
انجام شده می باشد. مدیرکل جدید تامین اجتماعی هم 
گفت: امیدوارم بتوانم به خانواده ۳۶۸ هزار نفری این 

سازمان، بهترین سرویس را ارائه دهم.
۴۷ درصد از کل جمعیت استان پوشش

 بیمه ای دارند
سرپرست اداره کل تامین اجتماعی استان گفت: این 
سازمان حدود ۴۷ درصد از جمعیت استان را تحت 
پوشش قرار داده که در ۶ ماهه اول سال ۹۸ به میزان 

۱.۵ درصد تعداد بیمه شدگان سازمان در سطح استان 
افزایش یافته است. وی با توجه به شروع طرح اسکن 
 پرونده های بیمه شدگان و مستمری بگیران، افزود:
با اجرای این طرح در یک بازه ۳ ماهه بالغ بر ۱۵۰ هزار 

سند و۶۶ هزار پرونده اسکن شده است.
 سرپرست اداره کل تامین اجتماعی استان ادامه داد: 
از ابتدای آذر ماه تمام پرونده های بیمه شدگان استان 

به صورت مکانیزه می باشد.
استان خراسان جنوبی رتبه اول کشور

 در بخش درمان 
مدیر درمان تامین اجتماعی خراسان جنوبی گفت: 
استان در بخش درمان سازمان تامین اجتماعی به 
افزود:  وی  است.  کشور  اول  رتبه  زیرساخت  لحاظ 
بخش درمان به لحاظ عملکردی در سال۹۷، ۳ میلیون 
و ۸۰۰ هزار رکورد خدماتی ایجاد کرده و رکورد سال 
های قبل از خودش را هم شکسته است. فرزاد فیروزی، 
اتحاد و اتفاق بخش بیمه و درمان را به عنوان یک 
راهبرد اصلی تعریف کرد و گفت: رتبه اول اورژانس 
های کشور را یکی از بیمارستان های زیرمجموعه ما 
توانسته به دست آورد که جزو ۲۰ بیمارستان برتر کشور 
شد. کدخدا رئیس کانون های شورای اسالمی کار 
استان هم گفت: ایجاد دسترسی عادالنه به خدمات 
سازمان  پارامتریک  اصالحات  درمانی،  و  بهداشتی 
تامین اجتماعی، پوشش دارو و ایجاد مراکز درمانی 

جدید از خواسته های جامعه کارگری است.

دسترسی به ریزحساب ، شرط دولت 
برای پرداخت یارانه ماه بعد

 معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان 
اینکه ۱۷ میلیون و ۷۰۰ هزار خانوار طی سه 
مرحله یارانه معیشتی دریافت کرده اند، گفت: در 
این میان حدود ۲۰ درصد جمعیت کشور یارانه 
معیشتی دریافت نکرده اند. احمد میدری گفت: 
دسترسی به ریز حساب های بانکی، شرط دولت 

برای پرداخت یارانه معیشتی از ماه بعد است.

دالیل نوبخت برای
 گران شدن بنزین

ایسنا- رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: اگر 
در سال های آینده با کمبود بنزین  و ضرورت 
واردات آن مواجه شویم، آیا آمریکا اجازه وارد 
کردن آن را خواهد داد؟ در آن شرایط تمام 
ناوگان ما تعطیل خواهد شد و در آن صورت آیا 
به ما نخواهند گفت شما محافظه کاری کرده 

و شهامت انجام این کار را نداشتید؟

دریافت رمز پویا بدون ارائه 
اطالعات کارت بانکی

ای  اطالعیه  طی  مرکزی  بانک  تسنیم- 
اعالم کرد، بانک ها در راستای ارتقای سطح 
کارت،  حضور  بدون  تراکنش های  امنیت 
امکان دریافت رمز دوم پویا را فراهم کرده 
ارائه  و برای این کار به هیچ عنوان نیاز به 

اطالعات کارت بانکی وجود ندارد.

زمان انتظار برای صدور 
کارت سوخت جدید

سخنگوی شرکت ملی پخش فرآورده های 
با توجه به  نفتی گفت: پیش بینی می کنیم 
از  تا دو ماه  افزایش درخواست ها سه هفته 
زمان درخواست کارت سوخت طول بکشد تا 
کارت سوخت به دست مالکان خودرو برسد.

ممنوعیت صدور کارت پایان 
خدمت بدون داشتن مهارت

تسنیم - مشاور عالی و سخنگوی قرارگاه 
مرکزی مهارت آموزی گفت: از سال ۱۴۰۱ 
داشتن  بدون  خدمت  پایان  کارت  صدور 

مهارت ممنوع می شود.

افرادی که ضربه خورده اند هر روز 
علیه شورای نگهبان هجمه می کنند 

کدخدایی گفت: هر روز در رسانه ها افرادی 
نگهبان،  علیه شورای  اند  خورده  که ضربه 
که  می کنند  حمله  آن  وظایف  و  نظارت 
درخواست می کنم ناظران جایگاه و وظایف 
و  تبیین  مردم  برای  را  نگهبان  شورای 
نمی دانند  خیلی ها  کنند،  افزایی  بصیرت 
می گویند. درست  این ها  می کنند  فکر  و 

سرنوشت روحانی به مراتب نازل تر 
از احمدی نژاد خواهد بود، مگر ...

عبدا... ناصری گفت: » اگر روحانی کار مهمی 
انجام ندهد که حتی بر این باور هستم کار 
مهم روحانی در جرات »استعفا دادن« می تواند 
احمدی نژاد  از  نازل تر  بسیار  او  باشد، ۱۴۰۰ 

خواهد بود.«

کرباسچی: سخنان همراه با قهقهه 
رئیس جمهور پاک ناامیدمان کرد

غالمحسین کرباسچی در واکنش به سخنان 
به  بنزین، گفت:  رئیس جمهور در خصوص 
در  غرق  دولت  این  حامیان  از  یکی  عنوان 
عرق شرم از مصاحبه جناب وزیر کشور شدم 
و سخنان همراه با قهقهه جناب رئیس جمهور 
پاک ناامیدمان کرد. دریغ از کمی انصاف و 

احساس و تدبیر .

عراقچی: نتیجه پایبندی
 به برجام، تحریم بیشتر بود

 عراقچی در مصاحبه با یک خبرگزاری هلندی ،
از  تأکید کنم یکی  اظهار کرد: »می خواهم 
درس هایی که ما از مسئله برجام گرفتیم، این 
است که نتیجه این توافق و پایبندی به آن، 

اعمال تحریم های جدید بود.

اگر از حمایت رهبری 
گله مندید ، چرا نمی گویید؟

در  اصولگرا  سیاسی  فعال  مهاجری  محمد 
توییتی نوشت : “اگر آقایان قالیباف و ضرغامی 
و محسن رضایی و جلیلی و اخیرا عزیز جعفری 
از حمایت رهبر انقالب از تصمیم سران قوا 
گله مندند، چرا رک و صریح نمی گویند و 
واکنش منفی به تصمیم ایشان را در قالب 
عقده گشایی علیه این و آن مطرح می کنند؟

علم الهدی: ما آمریکا
 و اسرائیل را بدبخت کردیم

آیت ا... علم الهدی امام جمعه مشهد گفت: ما 
هستیم که داریم می جنگیم، استکبار را به زانو 
در آوردیم و آمریکا و اسرائیل را بدبخت کردیم.

قابل توجه همشهریان بیرجندی
  مشاوره،خرید و فروش ،بازسازی و تعمیرات امالک بیرجندی ها 
در مشهد مقدس   ۰۹۱۵۱۶۱۳۹۱۷  - جعفر خسروی

 )کاغذ دیواری ، پارکت، بازسازی از صفر تا صد و ...(
اقساط ۶ ماهه بدون کارمزد/ نقدی با تخفیف ویژه

دکوراسیـون کالسیـک

آدرس:خیابان ۱۵ خرداد- حدفاصل مدرس و توحید
شماره تماس: ۰۹۱۵۷۵۵۵۸۶۰ -۰۹۱۵۳۶۱۹۸۷۷

دنیـای فرش
 اولین و بزرگترین مرکز فروش انواع 

فرش های ماشینی دست دوم
 )در حد نو( و انواع فرش نو )استوک( 
آدرس: بیرجند ، بلوار شعبانیه 

نبش شعبانیه 4
0915  361 3797

  0935 750 9464 
31 17 31 32 - علی زارع

فـروش مغـازه 
ساندویچـی

 بـا موقعیت عالـی  
 0۹1556128۹2

خانـدان محتـرم کفـاش زاده
 با نهایت تاسف و تاثر درگذشت بزرگ خاندان حاج کربالیی زین العابدین کفاش زاده

 را تسلیت عرض نموده، از درگاه باریتعالی برای آن مرحوم علو درجات و برای شما
 صبر و شکیبایی مسئلت داریم.

داراالیتام حضرت ابوالفضل )ع( - مرکز نیکوکاری هیئت ابوالفضلی 
موسسه فرهنگی مذهبی حضرت ابوالفضل )ع( - موسسه خیریه هیئت ابوالفضلی

جناب آقـای حاج علی کفـاش زاده 
 با نهایت تاسف و تاثر درگذشت پدر گرامی تان حاج کربالیی زین العابدین کفاش زاده

 را خدمت شما تسلیت عرض نموده، برای آن مرحوم علو درجات و برای بازماندگان
 صبر و بردباری از خداوند بزرگ مسئلت داریم. ما را در غم خود شریک بدانید.

دفاتر زیارتی بیرجند تنعیم- فدک و عماد بیرجند

خانـدان محتـرم کفـاش زاده
درگذشت تاسف انگیز بزرگ خاندان حاج کربالیی زین العابدین کفاش زاده 

را خدمت شما تسلیت عرض نموده
 صبر، عزت و سالمت خاندان جلیل را از درگاه خداوند منان آرزو می نماییم.

موسسه خیریه هیئت حسینی بیرجند

لباسشویی برجیس نبش غفاری۳0

تلفن:0۹1565525۳۳

پیک رفت و برگشت

شستشوی پتو و ملحفه
 با 20%تخفیف

پیک رایگان 
در محدوده

تهیه غذای
 مقدم و پسران

تلفن سفارش: 1810
آدرس: خیابان معلم - نبش معلم ۳6/1

اقسـاط 12 تـا 20 مـاهـه
ویژه فرهنگیان شاغل و بازنشسته استان

 بیرجند- حدفاصل توحید ۲۸ و  ۳۰    تلفکس: ۳۲۴۴۰۱۹۹-۰۵۶ /  ۰۹۱۵۱۶۰۲۶۵۹ )نصرآبادی( 
 nujan_door@  کانال تلگرام       nujan.door پیچ اینستاگرام

نوژن بزرگترین شو روم تخصصی درب نـوژن
درب های ساختمانی

در خراسان جنوبی

انواع درب داخلی و ورودی منزل: ضد سرقت، ضد حریق، درب های شیشه دار
 ضد آب ،  مالمینه  CNC ،  PVC، HDF ، ABS اتاق سرور و انواع قرنیز

اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان خراسان جنوبی با همکاری سازمان ایمیدرو

ثبت نام اولین دوره طرح ملی آموزش تراش سنگ های قیمتی 
این طرح ملی با هدف توسعه و فرآوری سنگ های قیمتی با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور 
و سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران )ایمیدرو ( و سازمان نظام مهندسی معدن برای ایجاد اشتغال پویا در کشور در حرفه های تراش سنگ های قیمتی 

)دامله - زاویه (،گوهر شناسی حجم سازی سنگ های قیمتی، ملیله ساز فلزات قیمتی اجرا می شود .
شرایط پذیرش کارآموز :

 * دارای سن 18 تا 45 سال * داشتن کارت پایان خدمت یا معافیت از خدمت )ویژه برادران(  *ثبت نام برای خواهران و برادران آزاد می باشد * طول دوره آموزشی شش ماه 
می باشد * هزینه های دوره آموزشی ، اسکان و هزینه های سلف سرویس به صورت رایگان می باشد. * مهلت ثبت نام در دوره آموزشی تا تاریخ 98/09/14 می باشد

* شروع برگزاری دوره آموزشی 98/09/16  عالقه مندان می توانند برای ثبت نام و کسب اطالعات بیشتر با شماره  05632744317  واحد آموزش مرکز آموزش فنی و 
حرفه ای شهرستان فردوس تماس و یا به وب سایت این اداره کل به آدرس  www.sktvto  مراجعه نمایند .

** محل برگزاری دوره مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهید رادمرد شهرستان فردوس می باشد
** اسکان ویژه برادران می باشد. 

روابط عمومی و امور فرهنگی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای خراسان جنوبی


