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دیپلماسی مرزی
محمد صادق معتمدیان ، نماینده عالی دولت در استان همه ما را وعده کرده ، رونق را به بازارچه های چهار شهرستان مرزی 
نهبندان، زیرکوه، درمیان و سربیشه بازمی گرداند. بدون تردید تحقق این وعده می تواند چرخ تولید استان را در مدار حرکت قرار 

دهد، معیشت مرزنشینان را روز به روز بهتر کند و ... ما چشم به راه تحقق این وعده ایم!!   ...  مشروح در صفحه ۳

* هرم پور

تاریک خانه ای که تکلیف 
در آن گم می شود 

چهارم  رکن  از  نوشتن  و  گفتن 
»مطبوعات«،  یعنی  دموکراسی 
گفتن و نوشتن از ستون مستحکم 
مردم پایه ایست که عالوه بر نقش 
خود  گیرانه  پیش  و   »ایجابی« 
با  از مواجهه جامعه  در جلوگیری 
تهدیدها، به نوعی نقش »سلبی« 
هم دارد و با حساس کردن جامعه 
و افزایش مطالبه گری ها و جهت 
هزینه  ها،  مطالبه  این  به  دادن 
اشتباهات و فعالیت های غیر همسو 
با توسعه ... مشروح در صفحه 2

 

 

 

به اشرار وابسته بیگانگان 
رسیدگی می شود

رئیسی : 
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باید به مردم 
اعتماد کرد

عارف : 

امروز، ایران
 در خطر است

جهانگیری: 

صفحه  6
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تاالر رستـوران پـارس
اولین واحد نمونه بهداشتی شهرستان

 در صنف مربوطه طی تاییدیه شماره ۲۶/۸۵۴۶۲۶ 
تاریخ ۹۸/۵/۲۲ مرکز محترم بهداشت

* دارای غذایی با کیفیت عالی
* دارای محیطی مجلل با پارکینگ اختصاصی

* امکان خرید اینترنتی غذای بیرون بر 
از طریق اسنپ فود- نیمرو و سامینو

بیرجند، سه راه معلم، روبروی بیمارستان بوعلی ۳۲۲۱۸۴۲۰

جناب آقای مهندس محمد مودی
خبر مسرت بخش مسئولیت شما در منصب 

رئیس اداره پیمان و رسیدگی اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان جنوبی 
که نشان از درایت و توانمندی اجرایی شما می باشد تبریک عرض نموده، از درگاه ایزد منان 

عزت، سربلندی و توفیقات الهی برایتان مسئلت داریم.

شرکت راه گستران قاینات - علی سلطانپور

جناب آقای مهندس علیرضا محمدی
انتصاب بجا و شایسته جناب عالی را به سمت 

مدیرکل تامین اجتماعی استان خراسان جنوبی
 که بیانگر تعهد، کارآمدی، لیاقت و توانمندی اجرایی تان می باشد، صمیمانه تبریک عرض 

نموده، موفقیت و سربلندی شما را از خداوند متعال خواستاریم.
هیئت مدیره و مدیرعامل توانبخشی حضرت علی اکبر )ع( بیرجند

جناب آقای 
مهندس علیرضا محمدی
مدیرکل محترم تامین اجتماعی

 استان خراسان جنوبی 
انتصاب ارزشمند جناب عالی را که حاصل سال ها تجربه، 
توانمندی اجرایی و مدیریتی شما می باشد تبریک عرض 

نموده، از درگاه قادر سبحان توفیق و سربلندی روز افزون تان 
 را خواستاریم.

شرکت زمرد ساحل کویر - علی درکی

برنج صد درصد ایـرانی 
با ضمانت پخت و آزمایش

 فقط وفقط کیلویی ۱۲۸۰۰ تومان/ ۱۰ کیلویی  ۱۲۸۰۰۰ تومان  
هایپـر مارکت برجیس

 آدرس:خیابان مدرس، تقاطع محالتی   تلفن: ۳۲۳۲۳۱۸۲
hypermarket_berjis:اطالع رسانی در پیچ اینستاگرام

برنج جدید رسید  با کیفیت و عطر و طعم بهتر
قیمـت ۱۳۴ هـزار تـومان

 پایین تر از برنج پاکستانی
 با کیفیت عالی و تضمینی 

خیابان غفاری، خیابان ظفر، نبش ظفر ۶   - 0۹1۵۸۶۴73۶3 - 0۹3۵۲1۲3030 زحمتکش 

هایپر تخفیف مارکت

خانواده محترم طوقی، سرکار خانم لطفی
درگذشت پدر و همسر گرامی تان 

شادروان محمد حسین طوقی
 را خدمت شما بزرگواران تسلیت عرض می نماییم و امیدواریم

 در پناه رحمت واسعه الهی روح ایشان قرین آرامش باشد.
خانواده های: سلیمانی مود، شریف زاده، علینقیان

 با نهایت تأسف و تاثر درگذشت همسری دلسوز و پدری فداکار مرحوم مغفور

شـادروان غالمعلـی ظریـف
 را به اطالع دوستان و آشنایان محترم می رساند:

  در سومین روز درگذشت آن مرحوم جلسه ترحیمی امروز سه شنبه
۹۸/۹/1۲ از ساعت 1۴/30 الی 1۵/30 در محل مسجد الغدیر 

واقع در شهرک شهید مفتح برگزار می شود
 تشریف فرمایی سروران گرامی مزید امتنان می باشد.

خانواده های ظریف چوپان و سایر بستگان

               این قلب شکسته را که ترمیم کنم
                                                              بـاید به شمـا دوبـاره تقـدیم کنم

              پس خود همه تکه ای از آن بردارید
                                                          سخت است که عادالنه تقسیم کنم

اظهار لطف، همدردی و همراهی جمع کثیری از عزیزان بزرگوار، در تمامی روزهای
 پس از درگذشت مـادر عزیزمان

 مرحومه نرگس محمـدی
 همراهمان بوده است. به حقیقت و از صمیم قلب سپاسگزاریم هر چند قلم و زبان، توان 
 پاسخگویی و سپاسگزاری عزیزان را ندارد، اما به حسب وظیفه برخود فرض می دانیم
مراتب سپاس خود را از ریاست، معاونین و پرسنل محترم دانشگاه علوم پزشکی 
بیرجند - ریاست، پزشکان و پرسنل بیمارستان رازی به ویژه بخش ICU  - مرکز 
بهداشت استان، شهرستان و مراکز بهداشتی درمانی - نظام پزشکی بیرجند - مجتمع 
مسجد عاشورا، دارالشفاء  فاطمه زهرا )س( ، درمانگاه ولی عصر)عج( - موسسه خیریه 
هیئت ابوالفضلی بیرجند- نمایندگی بعثه مقام معظم رهبری در حج و زیارت استان، 
مدیریت حج و زیارت استان، شرکت مرکزی کارگزاران و دفاتر زیارتی استان - اداره کل 
دامپزشکی استان و شبکه های دامپزشکی بیرجند و قائنات - شورای نظام دامپزشکی 
استان - مدیریت و کارکنان شعب بانک کشاورزی استان - کانون کارشناسان رسمی 
دادگستری استان - شرکت مجتمع مرغ مادر جنوب  خراسان - شرکت ستاره کیان 
بیرجند- اداره کل آموزش و پرورش و آموزش و پرورش شهرستان بیرجند - کانون 
بازنشستگان آموزش و پرورش - اداره کل نوسازی و تجهیز مدارس- مجمع خیرین 
 مدرسه ساز- شرکت تعاونی مصرف رزمندگان - موسسه خیریه حضرت ولی عصر )عج( 
و کلیه دوستان، همسایگان و اقوام که با نصب بنر، درج در مطبوعات، تاج گل، پیامک 

و ... همدردی کرده اند، ابراز نماییم.
خانواده جوانمرد

افتتاح نمایشگاه 
آثار  برگزیدگـان:

) بخش نستعلیق، شکسته نستعلیق، ثلث ، نسخ و نقاشیخط( 
زمان: چهارشنبه ۱۳ آذرماه 9۸  ساعت ۱۰:۳۰ 

مکان  : میدان ابوذر، نگارخانه شهر

ربانهم اهی جشنواره ملی خوشنویسی رضوی 
افتتاح نمایشگاه آثار هنری اساتید 
همزمان با افتتاح نگارخانه
 استاد مهدی اسماعیلی مود
زمان:چهارشنبه ۱۳ آذر ماه 9۸ 
ساعت 9:۳۰
 مکان: خیابان شهید محالتی،
 جنب اداره کل 
فرهنگ و ارشاد اسالمی
 خراسان جنوبی
 نگارخانه
 استاد
 اسماعیلی مود

اختتامیه جشنواره ملی خوشنویسی رضوی
زمان: چهارشنبه ۱۳ آذرماه 9۸ ساعت ۱7:۳۰

مکان: میدان اول سجادشهر، مجتمع فرهنگی و هنری ایثار

 پاسخگویی مدیر درمان تامین اجتماعی استان خراسان جنوبی

 از طریق سامانه الکترونیک ارتباط مردم و دولت )سامد( 
در خصوص

چهارشنبه 9۸/9/۱۳ ساعت ۱۰/۳۰-9  صبح
تلفـن : ۱۱۱

روابط عمومی مدیریت درمان تأمین اجتماعی خراسان جنوبی

 مسائل و مشکالت درمانی بیمه شدگان محترم تامین اجتماعی 

برنامه مالقات عمومی مدیر درمان تامین اجتماعی خراسان جنوبی
چهارشنبه ها ساعت ۱۴- ۱۰      تلفن هماهنگی: ۳۲۴۰۰۴۲۳

پیام استاندار خراسان جنوبی به مناسبت روز جهانی معلوالن
12 آذرماه )سوم دسامبر(، مصادف با روز جهانی معلوالن است؛ روز به اثبات رساندن »خواستن، توانستن« روزی متعلق 
به همه عزیزانی که با تالش مضاعف، از نارسایی های جسمانی فراتر رفته تا ثابت کنند معلولیت، محدودیت نیست. 
این روز، فرصت مغتنمی است برای ارج نهادن به همت واال و خستگی ناپذیر همنوعانی که با معلولیت های مختلف، 
دست و پنجه نرم می کنند و همچنین بازبینی اقدامات انجام شده جهت احیای حقوق معلوالن، اصالح نگرش عمومی و 
فرهنگ سازی نسبت به پدیده معلولیت در استان. روز تکریم و تجلیل از همه مادران، پدران، همسران و فرزندان صبور، 
دلسوز و فداکاری است که بزرگوارانه، از فرزند، همسر و یا پدر و مادر معلول خویش، بی منت و بی آنکه یادی از آنها 
شود، مراقبت و پرستاری می نمایند. نرخ شیوع 4.5 تا 6 درصدی معلولیت های مختلف در استان اقتضا می کند دستگاه 
های اجرایی با عزم راسخ و اهتمام جدی و با برنامه ریزی درست، نسبت به اجرای مطلوب مواد ۳1 گانه قانون حمایت 
از حقوق معلوالن،گام های موثرتری بردارند. اینجانب ضمن پاسداشت و تبریک این روز به همه معلوالن و خانواده های 
محترم و صبور آنان و تقدیر از زحمات شبانه روزی خادمیِن این عزیزان، از کلیه دستگاه های اجرایی استان انتظار دارم 
نسبت به رفع موانع پیش روی معلوالن استان خراسان جنوبی اهتمام ورزند، تا ان شاءا... زمینه الزم برای اجرایی شدن 

قوانین حمایتی و استفاده بهینه از خدمات و امکانات عمومی و رفاهی این عزیزان فراهم گردد. 
محمدصادق معتمدیان - استاندار خراسان جنوبی

رنگ عمل بر وعده ای دیگر؛ تقویت زیرساخت های شهری

استاندار۲۰ میلیارد  برای 
شادی و رفاه گرفت 

صفحه 5
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تاریک خانه ای که تکلیف 
در آن گم می شود 
*هرم پور

دموکراسی  چهارم  رکن  از  نوشتن  و  گفتن 
یعنی »مطبوعات«، گفتن و نوشتن از ستون 
مستحکم مردم پایه ایست که عالوه بر نقش 
»ایجابی« و  پیش گیرانه خود در جلوگیری 
از مواجهه جامعه با تهدیدها، به نوعی نقش 
»سلبی« هم دارد و با حساس کردن جامعه و 
افزایش مطالبه گری ها و جهت دادن به این 
مطالبه ها، هزینه اشتباهات و فعالیت های غیر 
همسو با توسعه را افزایش داده و از آن جلوگیری 
نیست  جا  بی  فضایی،  چنین  در  کند.  می 
اگر بگویم همانقدر که مردم از رسانه های 
شجاع و شناسنامه دار ، مطالبه گر و مردمی 
و زمان شناس خوش شان می آید و قدردان 
و قدرشناس تالش هایشان هستند، به همان 
میزان هم از رسانه های دمدمی مزاج، نان به 
نرخ روز خور، ترسو، منفعت طلب، بی هویت، 
عقب مانده از شرایط و وضعیت روز، بدشان می 
آید. در کنار این، به خون افراد یا دستگاه هایی 
هم که برای تخریب ستون چهارم دموکراسی 
از هیچ تالشی فروگذار نمی کنند و یا با بی 
اعتنایی ها و سهل انگاری ها، این رکن رکین 
را به حساب نمی آورند، تشنه هستند. »اطالع 
رسانی« و »شفاف سازی«، مهم ترین مؤلفه 
برای جلوگیری از شایعه و مناسب ترین و به 
موقع ترین و کارآمد ترین ابزار برای از بین 
است.  جامعه  های  التهاب  کاهش  یا  بردن 
این چند روز، ذهن شما هم در پی  احتماالً 
شایعات مکرر و متعدِد همه گیر شدن آنفلوآنزا 
در بیرجند، درگیر اخبار ضد و نقیضی از دامنه 
دار شدن ویروس آن در سطح شهر و ابتالی 
تعداد زیادی از شهروندان و احتماالً فوت تعداد 
کمی از افراد مستعد از نظر جسمی و آسیب 
پذیر شده باشد. به صورت معمول، وظایف در 
چنین زمان هایی تقسیم و هر کدام به نحو 
مقتضی پیگیری می شوند. رسانه ها به نوعی 
و دستگاه های ذیربط هم به نوعی دیگر. نکته 
مهم و دقیق اینجاست که شاید برای دستگاه 
متولِی این موضوع مثاًل دانشگاه علوم پزشکی، 
اخبار و گزارش های دریافتی به دلیل کثرت و 
دامنه و تکرار، از درصد کمتری اهمیت برخوردار 
باشند، در عین حال برای مردِم در حال التهاب، 
به شدت مهم و شنیدن هر خبری، برایشان 
تراز  و  سطح  باشد.  ساز  سرنوشت  و  جالب 
اهمیت این اطالعات و حتی اطالعاتی شامل 
محتوای پیشگیرانه و آموزشی را و چگونگی و 
چه وقت و از طریق چه ابزاری مطرح شدن آن 
را چه کسی تعیین می کند؟ رسانه ای که نبض 
جامعه در دست اوست یا دستگاه روابط عمومی 
که فقط  حوزه محدودی از  جریانات پیرامونی 
و سطح بسامدی کوتاهی از مطالبات و نیازهای 
مردمی  را رصد می کند و می بیند و می شنود 
و بس!؟ در موضوع مهم آنفلوآنزای واگیردار که 
به صورت معمول،...)ادامه در ستون مقابل( 
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کمک بیش از 2 میلیارد تومانی خیران به بخش بهداشت و درمان

صداوسیما- خیران سالمت از آغاز امسال ۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان به بخش بهداشت و درمان استان کمک کردند. مدیر عامل مجمع خیرین سالمت استان گفت: این 
کمک ها برای ساخت طرح های بهداشتی درمانی، خرید تجهیزات مورد نیاز بیمارستان ها و کمک به بیماران نیازمند سرطانی هزینه می شود.حسینی افزود: هم اکنون بیش از 
۲۵ طرح خیرساز با همکاری دانشگاه علوم پزشکی بیرجند در خراسان جنوبی در دست ساخت است که بیش از ۱۰ طرح به اتمام رسیده و امسال به بهره برداری می رسد.

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

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

 www. iranwash. ir  قاليشويي و مبل شويي ايـران
تخـت تخـتلـول لـولصـاف صـاف

قابل توجه اعضای محترم اتحادیه صنف فروشندگان  لوازم آرایشی و بهداشتی شهرستان بیرجند
در اجرای آیین نامه اجرایی نحوه برگزاری انتخابات هیئت مدیره و بازرسان اتحادیه های صنفی )موضوع تبصره 
۳ ماده ۲۲ و ماده ۲۳ 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 در روز سه شنبه 
مورخ ۹۸/۹/۲۶ ساعت ۹ الی ۱۰ جهت شرکت در انتخابات هیئت مدیره و بازرس،  شخصا به نشانی اتاق اصناف 
واقع در طالقانی ۳ فرعی ۸ مراجعه و نمایندگان مورد نظر خود را از بین افراد ذیل به پنج نفر عضو اصلی و ۲ نفر 

علی البدل هیئت مدیره و یک نفر اصلی و یک نفر علی البدل بازرس انتخاب نمایند.
اسامی داوطلبان عضویت در هیئت مدیره: ۱- ابوذر آهنی ۲- سید محمد اصغری ۳- حاجی محمد 
حسینی ۴- صادق دادرس مقدم ۵- مصطفی ضابطی نیا ۶- مجید عربی ۷- مجتبی غفرانی ۸- حسن کمیلی 

۹- علی کمیلی ۱۰- فرشاد منصوری اطمینان 
اسامی داوطلبان عضویت در سمت بازرس: ۱- مریم اسدپور ۲- طلعت ثابتی ۳- ابوالفضل لیموئی

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

قصر موبـایل راه رو
مرکز خرید و فروش خط دائم 

آدرس: حکیم نزاری 7       616161  5  0915

@ ghasre_mobail

با داشتن خط رند همیشه در یادها بمانید

 0915 560 10  61
 0915 560 10  62
 0915 560 10  63
 0915 560 10  64
 0915 560 10  65
 0915 560 10  67

 0915 560 10 68
0915 560 1018
0915 560 1042
0915 560 1043
0915 560 1048
0915 560 1049

0915 560 1053
0915 560 1054
0915 560 1059
 0915  564  0061
 0915  564  0062
   0915  564  0063 

 0915  564  0068
 0915  564  0069
 0915  564  0056
 0915  564  0057
 0915  564  0058
 0915  564  0059

 0915  564  0072
 0915  564  0075
 0915  564  0078
 0915  564  0079
0915  564  0081

 0915  564  0082

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 30 هـزار تومـان

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

بیرجند - نبش غفاری 42 )کافی نت آسمان(

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

آدرس: بیرجند/ خیابان طالقانی / نبش طالقانی 15/ ساختمان عسل/ طبقه سوم  09155602737

دستگاه ساب سیارامیرآبادی زاده
ساب انواع سنگ های مرمر، 

گرانیت، موزائیک و بتن
09155608907 - 09156706538

د  
دو

مح
ه و

یژ
ش و

رو
ف

درب اتومـاتیک
 سیــد

 جک پارکینگی ، کرکره و سکوریت اتومات 
خیابان شهید رجایی  نبش رجایی 15     

09155614880

نسرین کاری- به دنبال آرزوهایشان می دوند اما در مقابل 
مشکالت و کمبودهایشان سرخم نمی کنند، می خواهند 
گام به گام با صبر و حوصله با تحقق آرزوهایشان مرز بین 
معلولیت و عادی بودن را از بین ببرند؛ با وجود برچسب هایی 
از جنس ناتوانی، انگ و تبعیض هایی که از سوی جامعه 
علیه آنها وارد می شود، تالش می کنند تا در جامعه همواره 
مطرح باشند. ۱۲ آذر مصادف با سوم دسامبر »روز جهانی 
معلوالن« است. این روز به منظور ارتقای آگاهی از معضالت 
و مشکالت معلوالن، کوشش برای احقاق حقوق مدنی و 
منزلت اجتماعی آنها و تاکید بر حذف تبعیض علیه آنها برای 

معلوالن نام گذاری شده است.
نبود باور برابرسازی فرصت ها،مهمترین چالش 

اشتغال معلوالن
مدیرکل بهزیستی خراسان جنوبی ضمن تبریک هفته 
معلول بیان کرد: خوشبختانه اتفاقات خوبی برای معلوالن 
رخ  افتاده و در حوزه های گوناگون خبرهای خوبی برای 
آنها داریم. علی عرب نژاد با بیان اینکه اشتغال معلوالن 
به علت نبود باور برابرسازی فرصت ها و تمرکز بر نقص 
و ناهنجاری ظاهری آنهاست، افزود: توانایی های علمی و 
عملی و تجربیات آنها نادیده گرفته می شود. وی با اشاره به 
اینکه بهبود اشتغال معلوالن و تاکید بر توانمندی های آنها 
 سرلوحه سازمان بهزیستی است که پیگیری  شود، گفت :
معلوالنی که موقعیت مناسب اشتغال دارند از طرف بهزیستی 
مدیرکل  می گیرند.  عوض  بال  بهره  یا  کم  تسهیالت 
بهزیستی استان تاکید کرد:   ایجاد اشتغال برای معلوالن 
وظیفه بهزیستی نیست اما  توانخواهانی که به علت شرایط 
و نوع معلولیت نیازمند اشتغال حمایتی هستند در اشکال 

گوناگون از طرف این نهاد حمایت می شوند.
پرداخت حق بیمه به مدت 5 سال برای کارفرما

عرب نژاد با تاکید بر اینکه کارفرمایانی که نیروی معلول را 
به کار گیرند از پرداخت حق بیمه به مدت ۵ سال معاف 
پرداخت  کارگاه  مدیر  به  بیمه  این  داد:  ادامه  می شوند، 
می شود، همچنین به منظور حمایت از صاحبان صنوف 
وکارفرمایانی که معلوالن را به کار گیرند، کمک هزینه 
جبران کارایی نیز به آنها پرداخت می شود. وی خاطر نشان 
 کرد: برای معلوالنی که در حرفه خود به صورت خویش فرما
بیمه شوند ۵ سال حق بیمه آنها توسط بهزیستی پرداخت 
می شود. وی با بیان اینکه تسهیالت اشتغال به معلول 

سرپرست خانواده تعلق می گیرد، افزود: همچنین تسهیالت 
 برای افرادی که باالی ۲3 سال دارند و کسب و کاری 

راه اندازی کرده اند هم  لحاظ می شود. 
3 درصد حق اشتغال فقط مختص معلوالن می ماند!
عرب نژاد با اشاره به اینکه قانون 3 درصد اشتغال معلوالن 
اصالح شده است، ادامه داد: قبال معلوالن پس از قبولی 
آزمون در مصاحبه رد می شدند، ولی االن افراد معلول با 
احتساب سهمیه 3 درصد با هم سنجیده می شوند و اگر 
معلولی نباشد آن پست خالی می ماند! عرب نژاد یادآور 
شذ: به معلوالنی که حرفه ای آموخته اند و تقاضای راه 
اندازی کسب و کاری را دارند بنا بر ارزیابی مددکار تا سقف 
۵۰ میلیون تومان تسهیالت داده می شود. وی یکی از 
راهکارهای ایجاد اشتغال برای مددجویان به ویژه معلوالن 
را حمایت و اجرای طرح های تشویقی دانست و بیان کرد:  
با ایجاد تسهیالت ویژه برای کارفرمایان برای به کارگیری 
افراد تحت پوشش می توان اشتغال زیادی را برای این افراد 
ایجاد کرد. وی عنوان کرد: در راستای حمایت ها برای 
ایجاد اشتغال تسهیالت با نرخ بهره ۴ درصد پرداخت می 
شود و در صورتی که کارفرما در مجموعه خود از افراد 
معلول استفاده کند برای به کارگیری هر شخص معلول 
۵۰  میلیون تومان و تا سقف ۲۵۰ میلیون تومان برای 
۵ نفر تسهیالت ارائه می شود. وی یادآور شد:  در بحث 
مناسب سازی کار خوبی که انجام شده امسال  ون مناسب 
سازی شده با  هزینه 3۵  تومان راه اندازی شد که در هفته 
معلول افتتاح می شود. مدیرکل بهزیستی استان با اشاره به 
الکترونیکی شدن پرداخت اعتبارات  به مراکزشبانه روزی 
و روزانه ادامه داد: در این مراکز هم با افزایش یارانه روبرو 

بوده ایم و نظم خاصی از آذرماه داشته اند.
آموزش دوره های فنی و حرفه ای رایگان برای معلوالن

وی تاکید کرد: معلوالن دوره های آموزشی را در مرکز فنی 
و حرفه ای به صورت رایگان استفاده کنند. عرب نژاد یادآور 

شد: طبق ماده ۱۴ قانون حمایت از معلوالن، سازمان  فنی 
و حرفه ای مکلف است راسا به پذیرش معلوالن در مراکز 
و آموزشگاه های فنی وحرفه ای اقدام کند و کمک هزینه 

آموزش آنها را پرداخت نماید.
پرداخت کامل  هزینه تحصیل دانشجویان معلول 
مدیرکل بهزیستی استان بیان کرد: خبر خوب دیگر اینکه 
هزینه تحصیل دانشجویان کامل توسط بهزیستی پرداخت 
می شود به شرط آن که دو ترم مشروط نشوند، همچنین 
از دانشجویان معلول دانشگاه های دولتی تقدیر شده و در 
با  دوران تحصیل طرح تشویقی دریافت می کنند. وی 
بیان اینکه هزینه درمان مخصوصا برای معلوالن با شرایط 
خاص بار مالی زیادی در پی دارد، افزود: طبق ماده 6 قانون 
حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت وزارت بهداشت، درمان 
و آموزش پزشکی مکلف است پوشش بیمه سالمت افراد 
دارای معلولیت تحت پوشش سازمان بهزیستی را به گونه ای 
تامین نماید که عالوه بر تامین خدمات درمانی مورد نیاز این 
افراد ، خدمات توانبخشی جسمی و روانی افراد دارای معلولیت 
را پوشش دهد. وی ضمن تاکید به اینکه نگاه به معلول باید 
عوض شود، خاطر نشان کرد: اول خود معلول باید به این 
باور برسد که می تواند سپس باید با آموزش های خاص 

توانمندی آنها را به مردم گوشزد کرد و فرهنگسازی شود.
بیش از 23 هزار معلول در سامانه بهزیستی 

استان ثبت نام شده اند
معاون توانبخشی اداره کل بهزیستی خراسان جنوبی نیز با 
اشاره به اینکه ۲3 هزار و 6۰9 نفر  معلول در سامانه بهزیستی 
ثبت نام کرده اند، ابراز تاسف کرد: بیشتر معلوالن به آن 
خودباوری واقعی نرسیده اند تا خودشان را قبول داشته باشند  
و بیشتر متکی به نهادها و خانواده اند.جمیله رضازاده یادآور 
شد:کمک هزینه تحصیلی ماهانه پرداختی به دانش آموزان 
معلول با در نظر گرفتن معیارهایی از قبیل شدت معلولیت، 
سطح تمکن مالی خانواده و تعداد اعضای معلول خانواده و 

بر اساس اعتبار پرداخت می شود. وی با بیان اینکه معلوالن 
باید فرصت یابند تا استعدادهای خالق هنری و فکری 
خود را رشد دهند، تاکید کرد: آنها  می توانند خودکفا باشند، 
 آنان این قدرت را دارند که روی پای خود بایستند و برای

خود درآمدی داشته باشند.رضازاده بیان کرد: در برنامه ارائه 
 خدمات توانبخشی در منزل، تیم توانبخشی به صورت فردی
 یا گروهی به منظور مداخله مؤثر و ارائه خدمات در زمینه های
 پزشکی، پرستاری، توانبخشی، آموزشی، اجتماعی و روانشناسی
 به منزل توانخواه نیازمند به خدمت مراجعه می کنند و نیز در

 برنامه مراقبت در منزل توسط افراد آموزش دیده به معلول 
 در منزل خدمت رسانی می شود.وی خاطر نشان کرد: تالش

می شود تا افراد معلول همانند سایر آحاد جامعه به نیازهای 
فردی و اجتماعی خویش دست یابند و خدمات مورد نیاز 
خود را در زمینه آموزش، توانبخشی حرفه ای و اجتماعی، 
اشتغال، وسایل کمک توانبخشی دریافت کنند. وی ضمن 
اشاره به اینکه معلوالن نباید برای اشتغال و مشکالت زندگی 
به بهزیستی و بقیه اتکا داشته باشند، ابراز تاسف کرد: بسیاری 
از آنها دنبال کارهای پشت میز نشینی و اشتغال دولتی هستند 
که محقق نمی شود ولی می تواند با اشتغال های دیگر 

تسهیالت و مشوق های خوبی را از سازمان دریافت نمایند.
افتتاح کافه هنر به همت معلوالن در پارک خانواده

وی با اشاره به اینکه قصد داریم موانع از جلوی پای معلوالن 
برداشته شود، افزود: قرار است کافه هنر با همت معلوالن 
در پارک خانواده افتتاح شود. رضازاده تاکید کرد: در این 
کافه  ضمن اینکه انواع نوشیدنی، دمنوش و خوراکی ارائه 
خواهد شد معلوالن آثار هنری خود را به معرض نمایش و 
فروش می گذارند. وی ادامه داد: خبر خوش دیگر اینکه با 
همکاری بهزیستی  و بخش خصوصی پیگیر طرح اشتغال 
برای بیش از ۲۰۰ معلول هستیم که در حال انجام کارهای 
آن هستیم. رضازاده با اشاره به اینکه ۱8 واحد ناوگان حمل 
و نقل مناسب سازی شده برای معلوالن توسط شهرداری 
وارد استان شده است، ادامه داد: همچنین در برنامه داریم 
به رانندگان آموزش های گوناگون در برخورد با افراد معلول 
و ناشنوا و نابینا داده شود. وی با بیان اینکه برنامه های 
ویژه ای در هفته معلولین برای افراد دارای معلولیت در 
نظر گرفته شده است، یادآور شد: افتتاح مسکن معلوالن، 
نشست با استاندار، مصاحبه با معلوالن، یک روز رایگان 
 حمل و نقل معلوالن از مهمترین این برنامه ها است.

از آموزش رایگان فنی و حرفه ای تا پرداخت تسهیالت اشتغال و تحصیل
خبرهای خوش مدیرکل بهزیستی استان برای معلوالن:

... ادامه سرمقاله( با واردشدن به فصول سرد، 
همه ساله،  همه گیری بیشتری پیدا می کند، دو 
مبحث مهم قابل تأمل است؛  اول آنکه چرا روابط 
عمومی محترم دانشگاه علوم پزشکی یا هر واحد 
یا معاونت مربوطی، با احتکار خواسته یا ناخواسته 
اطالعات و عدم شفافیت و رجوع دادن رسانه ها 
به برداشتن مطالب از سایت ها و نه جوابگویی 
و تالش برای رفع ابهامات خبری و خفه کردن 
شایعات ایجاد شده در نطفه، نه تنها در این شرایط 
حساس و خطیر، به کاهش التهاب جامعه کمک 
نمی کند، بلکه خود دری برای آغاز شایعات می 
گشاید و بستری برای نشو و نمای قارچ گونه 
حرف و حدیث ها در تاریک خانه عدم شفافیتش 
می گستراند؟!  اما نکته دوم اینکه؛ همه ما در هر 
مقام و سمت و پستی، عالوه بر جایگاه مدیریتی 
و ضرورت تابع بودن نسبت به قوانین، »انسان«، 
»هموطن«، »همشهری« و »دلسوز« هستیم و 
احساس و عواطف داریم و حداقل به همشهریان 
خود احساس دین و تعهد می کنیم. چه بسا اطالع 
یا عدم اطالع رسانی مناسب  ناقص و  رسانی 
رسانه ای ما در جایگاه یک روابط عمومی یا مدیر 
دستگاه، با جان و سرنوشت دهها نفر بازی کند. 
چگونه می خواهیم پاسخگو باشیم و چطور وجدان 
مان را راضی کنیم؟ تالش، همکاری، فداکاری و 
ایثار و خدمات واال و باالی جامعه عمومی دانشگاه 
علوم پزشکی بر هیچ کدام از ما پوشیده نیست و 
نخواهد بود. بی انصافیست این تالش ها را در ابعاد 
مختلف نادیده بگیریم، اما لذت شیرین همه این 
اقدامات با برخی رفع تکلیف ها و  فقدان همراهی 
های ضروری با رسانه ها، چنان تلخ می شود که 
با هیچ حلوایی نمی توانش خورد. انتظار به حق ما 
و مردم این است که اطالع رسانی ها در فضایی 
که لحظه به لحظه شایعات در حال گسترده شدن 
و نگرانی ها در حال تسری به گلوگاه های مهم 
جامعه است، سریع تر، عمیق تر، کاربردی تر و 
شفاف تر باشد نه صرفاً  رفع تکلیفی، دیر و ابهام 
زا. رسانه برای کاهش یا از بین بردن تشویش 
اذهان، از هرکجا باشد خبر، گزارش و مطلبش را 
به دست می آورد و حسب وظیفه اطالع رسانی 
جامع و کاملش را انجام می دهد. اما روابط عمومی 
ها وظایف شان را در این چنین فضاهایی بیشتر 
ببینند و بیشتر درک کنند. حسب وظیفه شهروندی، 
در پایان این سرمقاله دو جمله تأکیدی هم تقدیم 
مخاطبین عزیز می کنم که؛ در خصوص آنفلوآنزا 
با  ساله  همه  نیست،  نگرانی  هیچگونه  جای 
چنین مسائلی روبرو هستیم، به شایعات توجهی 
نکنید و فقط بیشتر مراقبت، مواظبت و توجه به 
دستورالعمل های پیشگیرانه بهداشتی داشته باشید.
   )لطفا نظر و پیشنهاد خود در رابطه با یادداشت های 
روزنامه را به شماره ۰93۰۴9۴383۱ ارسال فرمایید( 
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باران در راه است

ایرنا - کارشناس اداره کل هواشناسی خراسان جنوبی گفت: از اواخر وقت امروز در استان رگبار و رعد و برق پراکنده پیش بینی می شود. زارعی افزود: انتظار 
بارش در این مدت تا عصر چهارشنبه بیشتر در نقاط غرب استان خواهد بود. وی اظهار کرد: با توجه به الگوی پیش یابی از امروز تا اواخر هفته افزایش 

متناوب ابر در استان قابل پیش بینی است.کارشناس اداره کل هواشناسی گفت: دمای هوا طی شبانه روز گذشته روند افزایشی داشته است.

روش جدید پی گیری 
بسته معیشتی 

فارس- سرپرست اداره کل تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی استان گفت: جاماندگان 
طرح یارانه بنزین که پیامک ارسال کرده 
اما کد رهگیری دریافت نکردند با وارد 
یارانه های  واریز  حساب  شماره  کردن 
نقدی به جای کد رهگیری در سایت 
hemayat.mcls.gov.irدرخواست 
خود را ثبت نمایند. اشرفی اظهار کرد: 
نخستین مرحله یارانه کمک معیشت 
افزایش  مالی  منابع  محل  از  خانوارها 
قیمت بنزین )بسته حمایتی( طی سه 
مرحله به حساب سرپرستان خانوار واریز 
راستا  همین  در  کرد:  بیان  وی  شد. 
تاکنون 177 هزار و 623 خانوار مشمول 
این طرح حمایتی از سوی دولت شده اند 
و این در حالی است که تعداد مشموالن 
 226 استان  در  دولت  معیشتی  طرح 
هزار و 461 خانوار است.اشرفی با اشاره 
ثبت نام  برای  انجام شده  تمهیدات  به 
جاماندگان یارانه معیشتی، اعالم کرد: 
کد دستوری # 636۹* هم پیش از این 
برای ثبت نام سرپرستان خانوار هایی که 
در آخرین پرداخت، مشمول سبد حمایتی 
نشده اند اعالم شده است لذا افرادی که 
و  نشده  بنزین  یارانه  دریافت  مشمول 
با  می توانند  می دانند  مشمول  را  خود 
شماره گیری این کد دستوری نیز اعالم 
نیاز کنند.وی اضافه کرد: شماره گیری 
این کد دستوری باید با شماره تلفن همراه 
که به نام سرپرست خانوار است، انجام 
شود و در صورتی که این فرد مشمول 
دریافت بسته کمک معیشتی باشد، در 
24 ساعت کد رهگیری، ارسال و ثبت نام 
در سامانه مربوط، قابل انجام خواهد بود. 
رفاه  تعاون، کار و  اداره کل  سرپرست 
اجتماعی تأکید کرد: سرپرستان متقاضی 
دریافت بسته حمایتی در صورت نداشتن 
سیم کارت تلفن همراه به نام خودشان 
حتماً باید سیم کارتی برای خودشان و 
به نام خودشان تهیه کنند و راه دیگری 
با  اشرفی  ندارد.  وجود  کار  این  برای 
بر  مبنی  مردمی  اعترضات  به  اشاره 
اعالم  رهگیری،  کد  دریافت  عدم 
جاماندگان  برای  دیگری  روش  کرد: 
طرح حمایت معیشتی که پیامک کد 
رهگیری دریافت نکرده ند فراهم شده و 
 این افراد می توانند با مراجعه به آدرس 
خود  hemayat.mcls.gov.irاعتراض 
را ثبت نمایند. وی با بیان اینکه امکان 
از  استفاده  با  خانوارها  اعتراض  ثبت 
شماره ملی سرپرست خانوار و شماره 
اعالم  سامانه  در  یارانه  بانکی  حساب 
کرد:  خاطرنشان  است،  فراهم  شده، 
خراسان جنوبی رتبه سوم در میان سایر 
استان ها از لحاظ پوشش طرح حمایت 

معیشتی دولت در کشور را دارد.

 خبر ویژه

ما اهالی شهرک امام علی)ع( حق استفاده 
از امکانات را که داریم.تلفن همراه اصال 

آنتن دهی خوبی ندارد و همش پارازیته.
۹15...۹2۹
ازکتب    مملو  بیرجند  کتاب  نمایشگاه 
به  انتشارات  همه  آن  از  بود.  غربی 
اصطالح ایرانی. آیا مسئولین فرهنگی 
دغدغه ندارند یا انتشارات ها تمایلی به 
چاپ کتب اسالمی ایرانی ندارند یا پروژه 

نفوذ حاکمیت  دارد؟
۹14....567
علی)ع(  امام  شهرک  مورد  در  سالم 
میشه مسئوالن در مورد زمینهای ورودی 
شهرک سمت چپ توضیحاتی بدهند 
تبدیل به چه چیزی می شود تا ما اهالی 
هم اطالع داشته باشیم. یک سال با بیشتر 

است که خاک برداری می شود و...
۹15...۹2۹
چرا بنیاد مسکن با گذشت ۸ سال سند 
آپارتمان های ۹6 واحدی خیابان مهزیار را 
به نام نمی زند  اگر مردیم تکلیف چیست؟  

و چرا  چک مان را پس نمی دهند.
۹05...15۸
چقدر خوب بود آقای شهردار و اعضای 
محترم شهر به خیابان عدالت و رسالت 
یه سری می زدند. ماه ها این منطقه به 
حال خود رها و به چاله میدان تبدیل 

شده. حفاری های رها شده و....
۹37...3۸4
پروژه زیبا سازی پیاده رو خیابان جمهوری 
کی می خواهد تمام شه. خیابان اصلی 
های  پروژه  گویا  شهر.  آبروی  و  شهر 
شهرداری تاریخ شروع داره اما پایان نه. 
این پروژه قبل از عید پارسال شروع شده 

و گویا تا عید امسال ادامه خواهد داشت.
۹15...3۸5
علوم  دانشگاه  سالم خدمت مسئوالن 
پزشکی بیرجند و مراکز MRI: با توجه به 
خرابی دو دستگاه عکسبرداری MRI در 
مراکز درمانی بیرجند و پاسخگو نبودن 
مراکز MRI در مرکز استان در این شرایط 
مسافت  پیمودن  و  اقتصادی  سخت 
طوالنی به گناباد جهت MRI و مراجعه 
بعد از 20 روز برای گرفتن تفسیر آن واقعا 
سخت و طاقت فرسا می باشد. لطفا جهت 
تسریع در رفع نواقص دستگاههای مرکز 
استان اقدامات الزم را مبذول و گزارش 

عملکرد را به اطالع عموم  برسانید.
 یک شهروند
برای  خواستاریم  انتظامی  نیروی  از 
مأمور  ابوذر  میدان  دانشجویان  جایگاه 
عده  واقعا  شب  خصوص  به  بگذارد 
ای اراذل با حرکات جلف یا ویراژهای 
وحشتناک آبروی شهر را می برند یا حتی 

شاید برای دانشجویی اتفاقی بیافتد.
۹3۸...045
از شهرداری بابت اقدامات عمرانی که 
الزمه دیرینه شهر بود و حاال داره به امید 
حق اجرایی میشه ممنونیم فقط امیدواریم 
زود جمع و جور بشه و قرنها طول نکشه 
به خصوص اماکن تفریحی و گردشی که 
 واقعا کمبود داریم. از استاندار عزیز هم 

می خواهیم مساعدت کنند.
یک شهروند

جوابیه  دانشگاه
 علوم  پزشکی بیرجند

جوابیه در خصوص شکواییه درج شده در 
صفحه 3 روزنامه آوای خراسان جنوبی 
مسئوالن  عنوان  با   ۹۸/۸/2۸ مورخ 
بهداشت و درمان پاسخ دهند، چرا باید 
حاجی آباد با جمعیت بیشتر از امیرآباد 
از امکانات درمانی اعم از دندان پزشک 
باشد؟  تزریقات محروم  و  آزمایشگاه  و 
آیا جمعیت باالی سیزده هزار نفر این 
ندارد؟  الزم  را  درمانی  اولیه  امکانات 
کجاست دستاوردهاشون؟ به شرح ذیل 
ارسال می گردد: ارائه خدمات دندانپزشکی 
از خردادماه سال ۹7 و خدمات تزریقات 
مشابه سایر روستاهای سطح شهرستان 
خدمات  مرکز  نیازی  آمار  با  همزمان 
جامع سالمت روستای حاجی آباد صورت 
خدمات  ارائه  مورد  در  ولی  گیرد،  می 
برای  اقدام  روستا  برای  آزمایشگاهی 
خرید تجهیزات پزشکی مورد نیاز از سال 
۹7 در دست پیگیری می باشد ولی به 
دلیل محدودیت های منابع مالی تاکنون 
خریداری نگردیده و ان شاء ا... به محض 
خرید و تامین تجهیزان آزمایشگاهی اقدام 
به ارائه خدمات آزمایشگاهی در آن روستا 

صورت خواهد گرفت.

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

سامانه پیام کوتاه : 3000272424

پیام شما

پاسخ مسئوالن 

سالم و تشکر از همشهری بزرگواری که 
چند روز پیش در همین ستون از تفاوت 
نگاه و افق مدیران صحبت کرده بودند و 
دیدگاه 2 شهردار در خصوص ساخت بلوار 
شهید ناصری و شهید صیاد شیرازی را 
مقایسه کرده بودند یک بلوار به آن زیبایی 
و بدون هیچ گره و مشکلی با چندین باند 
و یک کوچه با کلی نقطه حادثه خیز به 
بلوار ناصری حاال همین موضوع  اسم 
 در بقیه موارد هم دارد به نمایش گذاشته 
در  بودید  نوشته  روزنامه  در  شود  می 
حکیم نزاری پارکینگی افتتاح شده که 
یعنی حتی  دارد.  ماشین ظرفیت   120
پارک  جای  کسبه محل هم  تعداد  به 
پیش بینی نشده حاال سوال این است 
عزیزانی که این طرح ها را برنامه ریزی 
می کنند را چه کسانی انتخاب می کنند 
کمی جرأت و بلندای نگاه برای شهری 
الزم  باشد  استان  مرکز  است  قرار  که 
مسائل  به  انگارانه  ساده  اینقدر  است 
پرداختن به آینده شهر  آسیب می زند از 
شورای محترم شهر خواهشمندیم نسبت 
بیشتری  حساسیت  موضوعات  این  به 
داشته باشد تا خدای ناکرده با ضعف در 
آینده پژوهی و آینده نگری بخش های 
مرکز شهر را به بن بست تبدیل نکنند.
حمید . هـ از کسبه محل

پیام رسان های اجتماعی : 09017245463
سامانه پیام کوتاه : 3000272424

 دیدگاه خوانندگان

پیام خاوران - ایران به عنوان یک قدرت 
بالقوه  های  ظرفیت  بر  اقتصادی،عالوه 
قابل تأمل در همه منابع و حوزه ها، حدود 
10 درصد ذخایر نفت و 17 درصد ذخایر 
گاز جهان را در اختیار دارد و در حقیقت، 
دومین کشور دارای ذخایر نفت و گاز جهان 
است. همچنین دریای خزر و خلیج فارس 
را که دو منبع انرژی محسوب می شوند، 
به هم متصل می کند و توانایی صادرات 
گاز به بزرگترین بازارهای مصرف جهان 
دارد.  را  اروپا  اتحادیه  و  چین  هند،  نظیر 
استفاده  اقتصادی،  کارشناسان  اذعان  به 
تمرکز  و  توجه  با  ها  پتانسیل  همین  از 
بر  دنیا  و  منطقه  بزرگ  بازار  ظرفیت  به 
کشور  تجاری  و  اقتصادی  سیاست های 
تأثیر خواهد داشت. در این میان دستیابی 
به بازار کشورهای همسایه و اطراف ایران 
دسترسی  سهولت  همچون  دالیلی  به 
)وجود مرزهای زمینی و دریایی مشترک 
که باعث کاهش هزینه های حمل  و نقل 
می شود(، موقعیت ممتاز ژئوپلیتیکی ایران، 
وجود اشتراکات فرهنگی، مذهبی، زبانی و 
تمدنی، محوریت ترانزیتی ایران و امکان 
به  ملی  تولید  کاالهای  مجدد  صادرات 
بازارهای فرامنطقه ای از طریق کشورهای 
همسایه )درنتیجه کاهش آثار تحریم ها بر 

تجارت خارجی(، اهمیت راهبردی دارند.

افغانستان، سرزمین
فرصت های بالقوه

از مجموع کشورهایی که در همسایگی 
ایران به سر می برند، افغانستان به واسطه 
گستردگی مرزهایش و شرایط خاصی که 
دارد، ویژه تر به نظر می رسد. افغانستان با 
وجود منابع غنی طبیعی، کشوری ثروتمند 
با ملتی  فقیر است. زمین های حاصلخیز، 
معادن  باکیفیت،  کشاورزی  محصوالت 
گاز طبیعی، ذخایر معدنی فراوان، سنگ 
های قیمتی و نیمه قیمتی و...همه و همه 
ظرفیت هایی بالقوه اند که آن طور که باید 
و شاید مورد بهره برداری قرار نگرفته اند. 
موقعیت افغانستان به عنوان قلب آسیا این 
کشورهای  بین  پلی  عنوان  به  را  کشور 
یک  از  جنوبی  و  مرکزی  میانه،  آسیای 
از طرف  اروپا  طرف و میان شرق دور و 
دیگر، تبدیل نموده به همین دلیل تقاضا 
برای احیاء زیرساختها و تأسیسات،احداث 
شرایط  کردن  ریل،فراهم  و  ها  شاهراه 
خدمات،ارائه  و  کاال  تجارت  و  ترانزیت 
خدمات مخابراتی، توسعه زیرساخت های 
بانکی، ایجاد فروشگاه های زنجیره ای و 
عرضه خدمات و کاالهای باکیفیت،تأسیس 
وجود  با  دانشگاه  و  آموزشی  مؤسسات 
جوانان عالقه مند به ادامه تحصیل و... از 

تقاضاهای مردم افغانستان است.

الفبای اقتصاد در مرز

دلیل  الذکر،  فوق  نیازهای  از  یک  هر 
متقنی برای استفاده از فرصت همجواری 
با این همسایه نزدیک است. شاید همین 
دالیل وسوسه برانگیز هم سبب شد در 
ادوار مختلف و با حضور نمایندگان متعدد 
دولت های دوازده گانه، هر یک به سهم 
خود برای استفاده از این ظرفیت ها برنامه 
ارائه کردند که مراودات کجدار و  هایی 
مریز و پر فراز و فرود سال های گذشته، 
حکایت از این تالش ها دارد.  راه اندازی 
بهسازی  مرز،  جوار  در  هایی  بازارچه 
محورهای مواصالتی حوزه مرزها، فراهم 
کردن زیرساخت های مبادالت مرزی و 
.... از جمله کارهایی بود که برای استفاده 
از این ظرفیت مهم، انجام شد، هر چند 
هیچ کدام به صورت صددرصدی نتیجه 
ای به همراه نداشت اما به هر حال تالش 
برای استفاده بهتر از مرز همچنان ادامه 

یافت تا به زمان حال رسیدیم.
هفتم  استاندار  معتمدیان،  حضور  با 
بر  که  تأکیدی  با  و  جنوبی  خراسان 
ها  برنامه  داشت،  مرزها  از  استفاده 

کاربردی تر شدند. معتمدیان در نخستین 
گام با ارائه طرح هایی خاص و پیگیری 
پایتخت،معیشت  در  ها  برنامه  برخی 
ساکنان  مفید  استفاده  و  مرزنشینان 
هدف  را  فرصت  این  از  مرز  همیشگی 

تفاهم  پای  را  امضایش  گاه  آن  گرفت. 
نامه هایی با دیگر استان ها همچون یزد 
تا ضمن فراهم کردن شرایط  ثبت کرد 
از   همسایه  های  استان  استفاده  برای 
برای  جنوبی  خراسان  مرزهای  ظرفیت 
استان  خود،  تولیدی  کاالهای  صادرات 
کارگران  اشتغال  همچون  منافعی  از  را 
حاضر در مرز بهره مند نمایند. سپس با 
بهره گیری از بحران پیش آمده در کشور 
و تبعات ناشی از افسار پاره شده قیمت 

را  زنده  دام  واردات  بحث  قرمز،  گوشت 
آشفته  بازار  کنترل  به  هم  تا  شد  پیگیر 
دامداران  برای  هم  کند،  کمک  گوشت 
شرایط مساعدی فراهم نماید و هم مانع 
از قاچاق دام سبک استان به خارج مرزها 
شود. دیپلماسی اقتصادی استاندار با هدف 
توسعه روابط اقتصادی و تجاری با کشور 
ادامه  کلیدی  برنامه  چهار  با  همسایه 
دفتر  مجدد  فعالیت  و  بازگشایی  یافت؛ 

بیرجند،  در  امورخارجه  وزارت  نمایندگی 
جمهوری  سفارت  با  تعامل  و  ارتباط 
کنسولگری  و  کابل  در  ایران  اسالمی 

افغانستان )هرات،قندهار،  در  ایران  های 
جهت  پیگیری  مزارشریف(،  آباد،  جالل 
در  استانی  های  نمایشگاه  برگزاری 
افغانستان و افزایش ارتباطات و تعامل با
 وزارتخانه ها و گمرکات و تجار افغانستان.

بازگشایی و فعالیت مجدد 
دفتر نمایندگی وزارت خارجه 

استان  در  امور خارجه  وزارت  نمایندگی 
امورکنسولی  و  ارتباطات  تسهیل  برای 
ماه   آبان  در  خارجی  تجار  و  شهروندان 
با  اما  شد  افتتاح  رسمی  طور  به   13۹3
این  سرپرست  مأموریت  اتمام  به  توجه 
عدم  و   13۹6 ماه  بهمن  در  نمایندگی 
استانی  امورات  کلیه  جایگزین،  معرفی 

خارجه  امور  وزارت  نمایندگی  طریق  از 
جهت  به  که  شد  می  انجام  مشهد  در 
ارائه  کارها،  فرآیند  شدن  طوالنی 
خدمات به متقاضیان و به ویژه فعاالن 
اقتصادی را با مشکل مواجه ساخت لذا 
با هدف توسعه روابط اقتصادی، تجاری 
و  مختلف  کشورهای  با  فرهنگی  و 
دراستان،  کنسولی  امور  انجام  همچنین 
امور خارجه  وزارت  از طریق  ها  رایزنی 

در دستور کار استاندار قرار گرفت تا این 
که فعالیت نمایندگی وزارت امورخارجه 

از اسفندماه سال ۹7  از سرگرفته شد.

نمایندگی وزارت امور خارجه طی همین 
های  بازارچه  مجدد  بازگشایی  مدت، 

مرزی،حل مسائل رانندگان کامیونهای 
ابونصر  گمرک  در  سوختی  مواد  حامل 
کنسولی  دفتر  افغانستان،استقرار  فراهی 

نمایندگان در مرز ماهیرود،پذیرش 150 
دانشجوی افغانی در دانشگاه های استان، 
معرفی ظرفیت های فرهنگی و تجاری 
استان با کشور پاکستان و... را در برنامه 

داشته است.

ارتباط و تعامل با 
سفارت ایران در کابل 

روابط  توسعه  ضرورت  به  عنایت  با 

با کشور  اقتصادی ، تجاری و فرهنگی 
جمهوری  سفارت  با  افغانستان،ارتباط 
اسالمی ایران در کابل و کنسولگری های 
افغانستان)هرات،قندهار،جالل  در  ایران 
استان  کار  دستور  در  مزارشریف(  آباد، 
در  استاندار  راستا  این  در  گرفت.  قرار 
هیئتی  همراه  به  گذشته  سال  ماه  دی 
با  دیدار  ضمن  و  کرد  سفر  کابل  به 
در  افغانستان،  در  ایران  وقت  سفیر 

خصوص مسائل و موضوعات مربوط به 
توسعه روابط دو طرف گفتگو کرد. این 
معتمدیان  که  دیداری  البته  و  گفتگوها 

رفع  به  داشت  افغانستان  مالیه  وزیر  با 
از  ماهیرود  مرز  از  صادرات  محدودیت 

اواخر سال ۹7 انجامید.

پیگیری برگزاری نمایشگاه 
های استانی در افغانستان

مزار  و  هرات  کابل،  ظرفیت  از  استفاده 
های  پتانسیل  معرفی  برای  شریف 
کارگروه  در  که  بود  مواردی  از  استان، 
توسعه صادرات استان و با حضور سفیر 
افغانستان  در  ایران  اسالمی  جمهوری 
افغانستان  در  ایران  تجاری  رایزن  و 
مطرح شد. نتیجه مذاکرات با حوزه های 
مختلف و پیگیری های فراوان این شد 
در  استان  های  توانمندی  نمایشگاه  که 
شود،  می  برپا  افغانستان  شریف  مزار 
خصوصی  بخش  آمادگی  علیرغم  البته 
برای استفاده از این فرصت مغتنم، این 
راه  ماه  آبان  در  بود  قرار  که  نمایشگاه 
خارجه  امور  وزارت  نظر  با  شود،  اندازی 

به وقت دیگری موکول شد.

افزایش ارتباطات 
با وزارتخانه ها و گمرکات

و تجار افغانستان

استاندار  گذشته  سال  سفر  جریان  در 
هایی  نشست  پی  در  و  افغانستان  به 
گمرکات  رییس  و  مالیه  وزیر  با  که 
رفع  درخصوص  افتاد  اتفاق  افغانستان 
بازارچه  بازگشایی  و  موجود  موانع 
صورت  مذاکراتی  استان  مرزی  های 
در  معتمدیان  های  پیگیری  گرفت. 
حضور  با  ها  بازارچه  مشکالت  رفع 
در  افغانستان  گمرکات  عمومی  رییس 
مرز ماهیرود ادامه یافت. کارشناسان و 
هایی  نشست  افغانی  تجار  با  فن  اهل 
اقتصادی  کارشناسان  کردند، حتی  برپا 
استان طی دیداری با تجار افغان فعال 
حوزه سوخت در مشهد از تجارب شان 
فرآورده  حداکثری  فروش  درخصوص 

های نفتی اطالعاتی کسب نمودند.

رونق صادرات
دربازارچه ماهیرود

اقدامات  از  هایی  بخش  تنها  همه،  این 
و برنامه های دولت در راستای استفاده 
جنوبی  خراسان  توسعه  در  مرز  از  بهینه 
است و به مرور برون دادهایش مشخص 
تر خواهد شد. برای مثال بنا به گزارش 
خراسان  مرکز  صداوسیمای  خبرگزاری 
مدیرکل  خاشی   از  نقل  به  و  جنوبی 
گمرکات استان، صادرات کاال از ماهیرود، 
جنوبی  خراسان  فعال  رسمی  معبر  تنها 
که بار سنگین 40 درصد صادرات ایران 
به افغانستان را در هر شرایطی متحمل 
افزایش  امسال  مهرماه  در  شود،  می 
در  که  ای  گونه  به  داشته،  چشمگیری 
این مدت صادارت کاالهای تولیدی سایر 
استان های از بازارچه مرزی ماهیرود  به 
لحاظ ارزشی 76 درصد و به لحاظ وزنی 
57 درصد در مقایسه با شهریور افزایش 
و  هزار  مدت 131  این  در  است.  داشته 
546 تن کاالی تولیدی سایر استان ها 
به ارزش 41 میلیون و 3۸6 هزار دالر به 
کشور افغانستان صادر شده که این حود، 
افزایش تردد روزانه کامیون ها را به همراه 
داشته است به نحوی که روزی 400 تا 
500 کامیون در این محور آمد و شد کرده 
اند و پیش بینی می شود این آمار در ماه 
باشد. داشته  سعودی  روند  آینده  های 
و این آغاز راه است. معتمدیان وعده داده  
، رونق را به بازارچه های چهار شهرستان 
مرزی نهبندان،زیرکوه، درمیان و سربیشه 
این  تحقق  تردید  بدون  گرداند.  بازمی 
را  استان  تولید  چرخ  تواند  می  وعده 
معیشت  و  داده  قرار  حرکت  مدار  در 

مرزنشینان را روز به روز بهتر کند و ....
و ما چشم به راه تحقق این وعده ایم!!

فرصت توسعه روابط اقتصادی و تجاری با کشور همسایه

دیپلماسی مرزی  استاندار
عبور40 درصد کاالهای صادراتی کشور از ماهیرود

ری
 اکب
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موفقیت و انرژی

 گزیده ای از یک کتاب

تو الیق زندگی ایده آل هستی،
بهترین باش

وقتی حال خوبی نداری جسارت کن و حالت رو 
خوب کن! وقتی شرایط بدی داری جرات کن و 
شرایطت رو تغییر بده. هر کسی می تواند در شرایط 
خوب، خوب باشد!! هر کسی می تواند وقتی همه 
چی رو براهه شاد باشد. جسارت یعنی در جایی که 
شرایط خوب نیست بتوانی شرایط رو به نفع خودت 
تغییر بدی.تو اینجا نیستی که برده شرایط باشی. تو 
اینجا نیستی که مرگ رویاهای خودت رو نظاره 
کنی. تو اینجا نیستی که تموم شدن فرصت های 
زندگیت رو ببینی. تو اینجا نیستی که با حسرت 
زندگی کنی. تو اینجایی برای پر کشیدن، برای اوج 
گرفتن. تو اینجایی برای خلق زندگی رویایی خود . 
تو اینجایی برای قهرمان بودن، برای معرکه بودن. 
از همین لحظه تصمیمت رو بگیر و با عشق به 

سمت اهدافت هجوم ببر.

“ شاید در بهشت بشناسمت!”

و  زیبا  بسیار  داستان  یک  جمله سرفصل  این 
پندآموز است. مجری یک برنامه  تلوزیونی که 
مهمان او فرد ثروتمندی بود، این سوال را از او 
پرسید: مهم ترین چیزی که شما را خوشبخت کرد 
چه بود؟ فرد ثروتمند چنین پاسخ داد: چهار مرحله 
را طی کردم تا طعم حقیقی خوشبختی را چشیدم.

در مرحله ی اول گمان می کردم خوشبختی در 
جمع آوری ثروت و کاالست، اما این چنین نبود.

که  می رسید  گمانم  به  چنین  دوم  مرحله   در 
و  کمیاب  چیزهای  جمع آوری  در  خوشبختی 
ارزشمند است، ولی تاثیرش موقت بود.در مرحله 
سوم با خود فکر کردم که خوشبختی در به دست 
آوردن پروژه های بزرگ مانند خرید یک مکان 
تفریحی و غیره است، اما باز هم آن طور که فکر 
می کردم نبود. در مرحله  چهارم اما یکی از دوستانم 
پیشنهادی به من داد. پیشنهاد این بود که برای 
جمعی از کودکان معلول صندلی های مخصوص 
خریده شود و من هم بی درنگ این پیشنهاد را 
قبول کردم. اما دوستم اصرار کرد با او به جمع 
کودکان رفته و این هدیه را خود تقدیم آنان کنم. 
وقتی به جمعشان رفتم و هدیه ها را به آنان تحویل 
دادم، خوشحالی که در صورت آنها نهفته بود واقعا 
دیدن داشت! کودکان نشسته بر صندلی خود به 
شادی و بازی پرداخته و خنده بر لب هایشان نقش 
بسته بود.اما آن چیزی که طعم حقیقی خوشبختی 
را با آن حس کردم چیز دیگری بود! یکی از این 
کودکان گفت: می خواهم چهره ات را دقیق به یاد 
داشته باشم تا در لحظه  مالقات در بهشت، شما 

را بشناسم.

آدامس کارایی مغز
 را کاهش می دهد!

آدامس جویدن هنگام انجام فعالیت هایی که به 
تمرکز و دقت نیاز دارند حفظ داده ها را در کوتاه 

مدت مخدوش می کند.
 

با این وجود، پژوهش های دیگری نشان می دهد 
آدامس جویدن به افزایش تمرکز کمک می کند. 
اگر به جویدن آدامس عادت دارید بهتر است نیم 
نگاهی به این هشدارها هم داشته باشید، به اندازه 

کافی آب بنوشید و خواب کافی داشته باشید.

فلفل شیرین ارگانیک 
خریداری کنید

فلفل شیرین از سبزیجاتی است که باالترین میزان 
بقایای آفت کش ها را دارا می باشد. در مورد میزان 
مصرف بی خطرآفت کش ها در تولید و فرآوری مواد 

غذایی و در ارتباط با  بقایای مجاز آفت کش ها در 
مواد غذایی، حدودی تعیین شده است.گرچه برخی 
از سطوح مصرف آفت کش ها بی خطر می باشد، 
چون امکان دارد دستگاه ایمنی کودکان کاماًل 

تکامل نیافته باشد.

پیاز برای استحکام استخوان 
بسیار مفید است

پیاز می تواند به افزایش تراکم استخوان کمک کند 
به ویژه در زنانی که در سنین یائسگی و در حال 
از دست دادن تراکم استخوان هستند. به عالوه، 

زنانی  دهد  می  نشان  که  دارد  وجود  شواهدی 
که به سن یائسگی می رسند و پیاز مصرف می 
کنند احتمال شکستگی در لگن آن ها بسیار کم 
است بنابراین حتما روزانه از پیاز استفاده کنید چون 
مصرف روزانه  پیاز برای افزایش تراکم استخوان 

بسیار مفید است.

کنسرو و افزودنی برای 
افراد میگرنی هم ممنوع!

برخی افزودنی ها هم می تواند در بروز سردرد 
میگرنی نقش داشته باشد، به همین دلیل این 
بیماران تا جایی که امکان دارد، باید دور مصرف 

غذاهای کنسروی را خط بکشند. مخصوصا در 
برخی انواع کنسرو ماهی که در شرایط کامال 
بهداشتی و اصولی تهیه نمی شود، غلظت ماده ای 
به نام هیستامین که مشکالت بیماران دچار سابقه 
میگرن را تشدید می کند یا آغازگر بیماری در افراد 

دچار زمینه این بیماری است، زیاد است. 

 مضرات مصرف
 روغن پالم

مصرف روغن پالم به دلیل دارا بودن اسید چرب 
اشباع باال موجب افزایش چربی خون و کلسترول 
و در نهایت گرفتگی و انسداد عروق می شود. روغن 

پالم نوعی روغن گیاهی است که مقدار اسید چرب 
اشباع آن حداقل 50 درصد است. روغن های جامد 
نباتی یا روغن هایی مثل پالم دارای اسید چرب 
اشباع باال هستند، چنین روغن هایی می توانند 
باعث باال رفتن چربی خون، افزایش کلسترول بد 
و در نهایت موجب گرفتگی و انسداد عروق شوند.

آجیل ها سرشار از چربی های تک غیراشباعی هستند. بنابراین مصرف آنها میزان چربی خون و چربی های 
چند اشباعی تجمع یافته در بدن را کاهش می دهد. به این ترتیب این چربی ها در دیواره رگ ها رسوب نکرده 
و باعث بروز سکته قلبی نمی شوند. از طرفی با از بین رفتن چربی های اضافی، مشکل اضافه وزن نیز برطرف 
می شود. این دانه ها منبع خوب پروتئین گیاهی هستند. از دیگر ترکیب های مهم این دانه ها می توان به 

ویتامین های E، A، کلسیم، فسفر، روی، مس، سلنیوم و فوالت اشاره کرد.
 آجیل ها سرشار از انرژی هستند. در واقع میزان کالری آنها باالست. بنابراین باید میزان مصرف آنها کنترل 
شود.بهترین میزان مصرف روزانه آجیل 28 عدد بادام زمینی، 14 عدد مغز گردو یا 7 عدد فندق است. با تامین 

کالری به این شیوه، باید میزان جذب کالری از دیگر روش ها را کاهش دهید.

فهرست محصوالتی که در حال حاضر پروانه بهداشتی و مجوزهای قانونی از اداره کل امور فرآورده های 
طبیعی ، سنتی و مکمل  ندارد و به خصوص در عطاری ها  عرضه و یا از طریق فضای مجازی و اینترنت 
تبلیغ می شود  به شرح ذیل می باشند: 1- پودر گیاهی ماریانا ) به عنوان مصارف جنسی در بانوان( 2-کپسول 
درد مفاصل آرسکا با نام ژنریک سورنجان )جهت درمان درد مفاصل ( 3 - کپسول چاقی فرشته با شماره 
ثبت 33117 و شناسه بهداشتی 16700/91/6/  د 4 - معجون تقویت قلب  با شماره ثبت  28012 و پروانه 

بهره برداری   147929/100  
اداره نظارت بر داروهای گیاهی ، سنتی و مکمل وکمیته مبارزه با قاچاق کاال

معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

معرفی محصوالت غیرمجاز بهداشتیآجیل ها دوست شما هستند

خیلی از ما آدم هایی را اطراف خود می شناسیم که تمام 
روز و حتی شب وقتی خواب اند، درگیر کارند. کسانی که به 
سرعت میز شام خانوادگی را ترک می کنند تا به یک تلفن 

کاری جواب دهند چه باید کرد؟
-خودتان را در اولویت قرار بدهید: بدون خواب، خوراک و 
تحرک مناسب، سالمتی شما به خطر خواهد افتاد. پس 
برای خودتان برنامه ریزی کنید و برای وعده های منظم 
 غذایی، خواب منظم و ورزش جایگاه مهمی قائل شوید. 
به این فکر کنید سالمتی نعمتی است که در صورت از 

دست رفتن جبران پذیر نیست.

- برای گوشی همراه، لپ تاپ و دیگر وسایل ارتباطی تان 
مرز بگذارید. همکاران تان را توجیه کنید که بعد از ساعت 

کاری نمی توانید پاسخگوی تماس های کاری باشید.
- دست از چندکاره بودن بردارید: آیا شما هم از کسانی 
هستید که چون نمی توانند یک لحظه بیکار باشند، خودشان 
باربط و بی ربط مشغول می کنند؟  با صد جور کار   را 
کار مهمی که می توانید بکنید، آن است که کارها را اولویت 
بندی کنید و فقط روی چند کار انگشت شمار تمرکز کنید؛ 
برای مثال وقتی با همسرتان شام می خورید، فقط شام 

بخورید.

 موفقیت را دوباره برای خودتان تعریف کنید: موفقیت از نظر 
شما چگونه است؟ آیا فکر می کنید که اگر در کارتان نمره 
بیست نگیرید، آدم موفقی به حساب نخواهید آمد؟ اگر این 
طور است، پس شما یک فرد کمال گرایید و باید آن کاخی 

را که از موفقیت ساخته اید بکوبید و از نو بسازید.
چند نفر اطراف خودتان را می شناسید که اعتیاد به کار 
دارند؟ آیا خودتان در این دسته جای دارید؟ اگر جواب شما 
مثبت است دوباره به زندگی، سالمتی، خانواده و شغل خود 

فکر کنید.

درمان اعتیاد به کار 

آیه روز

و چه بسیار مردم دیاری که از امر خدا و رسوالنش سرپیچیدند )و کافر شدند( ما هم آنان را به حساب 
سخت مؤاخذه کردیم و به عذاب بسیار شدید معّذب ساختیم. )سوره طالق/ آیه 8(

سخن روز

به درخت نگاه کن؛ قبل از اینکه شاخه هایش زیبایی نور را لمس کند، ریشه هایش تاریکی را لمس 
کرده گاه برای رسیدن به نور، بایدازتاریکی هاگذرکرد.
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انواع بوت، نیم بوت
 و چکمه مردانه و زنانه 

به قیمت  استثنایی

جشنـواره )فروش ویژه( 
زمستـانـه 

»مـامـوت« 

 آدرس: بیـن معلـم  9 و 11

رستوران
 مهـدی 

بیست متری چهارم مدرس
  خیابان خلیل طهماسبی

  09155616181
32463354

پیـک رایگـان  
پیـک رایگـان  
پیـک رایگـان  

یک شرکت معتبر تبلیغاتی
 به یک نفر کارشناس فروش 

)خانم( با روابط عمومی باال و یک 
نفر طراح فتوشاپ )خانم(

 با سابقه کار نیازمند است.
۳۲۲۳۰۸۷۳

یک شرکت راهسازی به یک 
نقشه بردار با حداقل ۳ سال 

سابقه کار و یک آشپز
 جهت کار در سرایان  

نیازمند مي باشد.
۰٩١٥٥٦۲۳٤٤١ 

یک شرکت معتبرجهت تکمیل کادر دفتری 
خود در شهر بیرجند از بین خواهران

 واجد شرایط نیرو می پذیرد:
تسلط به کامپیوتر- روابط عمومی باال

ساعات کاری ۸ الی١٦
 جهت کسب اطالعات بیشتر و هماهنگی جهت 
مراجعه حضوری با شماره های ۳۲۳۲۳۲٩۲ و  

۰٩١٥٩۳۷١۰٥۳ تماس حاصل فرمایید.

خرید انواع فلزات
مستعمل اداری، ساختمانی، کشاورزی 

صنایع و معادن، خانگی
به صورت نقدی

  ۰٩١٥١٦۰۲۸۳٥
۰٩١٥٦٦٥٥٦۰١ - ترابی

۳۲٤۳٥٦۸٦ - ۰٩۳٦٥۲۳۷۰١٤-۰٩١٥۷۰٦۳۲۲۰ - خسروی

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

ی
مین

 تض
صد

در
 10

0 ) مدرن برتر(

کارگـاه صنعتی دقیق
سازنده انواع کرکره برقی

 سایبان هوشمند و پله پیچ
تعمیرات کرکره برقی و ساده پذیرفته می شود 
۰٩١٥٦٦٥٥٦۰١ -۰٩١٥١٦۰۲۸۳٥

به یک نیروی آقا به صورت 
دو شیفت و ترجیحا دارای 

گواهینامه و ضامن معتبر و یک 
منشی خانم ترجیحا مسلط به 

امور حسابداری  به صورت
 یک شیفت جهت کار در 
فروشگاه مواد پروتئینی 

نیازمندیم.
آدرس: 

بازار روز پاسداران - غرفه 21
 کلنگی خواه

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
 32225494 - 09151630283  صیادشیرازی، مجتمع میرداماد، واحد 98

آسفالت )محوطه و پشت بام(
 و  قیـرگونـی

     تشـک  رویـال آســایش
انواع تشک طبی  فنری و بیمارستانی

فقط روزی 5000 تومان
آدرس: خیابان ارتش ، حد فاصل خیابان عدل 

و خیابان معلم، پالک ١٦۸ )عقب رفتگی(

خرید نقدی 

10 درصد 

تخفیف

Cinemaferdosi_Birjand :اینستاگرام  @ cinemaferdosi :کانال خبری تلگرام 

مطرب
١٤:۳۰١۸:۰۰۲۰:۰۰شروع سانس

چشم و گوش بسته
١٦:١٥۲١:٤٥شروع سانس

با خاور مسقف  حمل اثاثیه منزل مداحی
 و کارگر ماهر

  شهـرام  مداحی    3647  363  0915 داخل و خارج شهر   

سند و برگ سبز خودروی سواری دوو تیپ سی یلو  
 به شماره پالک ۳١١ ی ٩٥ ایران ١۲ 

به نام محمدرضا رفیعی خور به شماره ملی 
۰٩٤۲٩٤۰٥۸١ مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.
 کارت دانشجویی کاردانی رشته طراحی دوخت 

فاطمه افضلی فرزند محمد به شماره ملی 
۰٦٤۰٦١۲۸۳۰ به شماره  دانشجویی 

٩٥۲١۰۰٥۰١٦٦۰١۲ مفقود گردیده و از درجه 
اعتبار ساقط می باشد.

برگ سبز خودروی سواری پژو تیپ
PARS  XU7  XU7 به شماره پالک ایران ٥۲ 

٦٥٦ ب ٩٩ به نام سحر قاسمی درمیان به شماره 
ملی ٥۲۳۰۲٩١۳٦۲ مفقود گردیده و از درجه 

اعتبارساقط می باشد.

CNG

فـروش مغـازه ساندویچـی  بـا موقعیت عالی  ۰٩١٥٥٦١۲۸٩۲ 



۵
رنگ عمل بر وعده ای دیگر؛تقویت زیر ساخت های شهری  

کاری- مدیرکل بهزیستی استان گفت: در 
سال گذشته ۳۰۰ میلیون تومان از فاکتورهای 
درمانی معلوالن پرداخت نشده و تامین این 
نیاز به عهده دانشگاه علوم پزشکی است.عرب 
نژاد در نشست خبری با بیان اینکه در نهضت 
مسکن مددجویان مقرر شد دو هزار و ۳۹۳ واحد 
مسکونی احداث شود، افزود: تاکنون یک هزار 
و ۹۹۲ واحد تکمیل و به متقاضیان تحویل داده 

شده و عملیات احداث ۴۰۱ واحد باقی مانده تا 
پایان شهریور سال آینده به اتمام می رسد. وی 
ادامه داد: میزان کمک مستمری بگیران در هر 
ماه ۵۳ هزار تومان بوده که به ۶۳ هزار و ۵۰۰ 
تومان افزایش یافته است. وی با اشاره به اینکه 
سهم مددجویان بهزیستی از طرح ملی مسکن 
محرومان ۵۰۰ واحد  است،  ادامه داد: در برخی 
شهرها و روستاها تاکنون ۲۵۶ واحد احداث 

شده است.عرب نژاد با اشاره به قانون سهم سه 
درصدی معلوالن در استخدام ها، بیان کرد: در 
گذشته دستگاه ها سهم استخدام سه درصدی 
معلوالن را رعایت نمی کردند اما براساس قانون 
جامع حمایت معلوالن، پست ها به نام معلوالن 
تعریف شد و بر این اساس اگر دستگاهی در امر 
استخدام از اجرای قانون جامع حمایت معلوالن 
سر باز بزند سهمیه جذب را از دست می دهد. 

وی یادآور شد:  ۲۷۵ معلول ضایعه نخاعی 
در استان وجود دارد که ۹۰ درصد این افراد 
در حوادث جاده ای دچار معلولیت شده اند.. 
عرب نژاد با ابراز تاسف از اینکه آمار عقب ماندگی 

ذهنی در استان از میانگین کشوری باالتر است:  
افزود: همچنین میزان نابینایی و ناشنوایی در 
استان باال است،  اما مردم از مشاوره ژنتیک 
اند. نکرده  استقبال  بودن  اجباری  وجود  با 

زنگنه مدیر صندوق کارآفرینی امید استان 
به  دارد  آمادگی  صندوق  این  گفت:  نیز 
بیمه  حق  پرداخت  توانایی  که  روستاییان 
خودرا ندارند تسهیالتی به حساب صندوق 
و  روستاییان  کشاورزان،  اجتماعی  بیمه 
صداوسیما،  گزارش  به  کند.  اعطا  عشایر 
رییس هیئت مدیره صندوق بیمه اجتماعی 
در  کشور  عشایر  و  روستاییان  کشاورزان، 

جلسه ستاد راهبردی توسعه بیمه اجتماعی 
کشاورزان، روستاییان وعشایر استان گفت: 
صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان 
وعشایر از سال۸۳ با هدف بیمه روستاییان 
تشکیل شد و روستاییان ۱۸تا۵۰ سال در 
این صندوق می توانند با انتخاب حق بیمه 
تا ۸سطح از مزایای مستمری و بازنشستگی 
یک  کنون  تا  افزود:  شوند.رازانی  بهره مند 

تحت  کشور  در  نفر  ۸۰۰هزار  و  میلیون 
پوشش بیمه این صندوق قرار گرفته اند که 
بیمه ۶۰۰هزار نفر آنها قطع و ۱۰۰هزار نفر 
بازنشسته یا فوت شده اند.معاون هماهنگی 
امور عمرانی استاندار نیز در این جلسه با بیان 
اینکه ۴۰درصد جمعیت استان در روستا ها 
صندوق ها  ظرفیت  از  باید  افزود:  هستند 
برای ایجاد اشتغال پایدار و سرمایه گذاری 

در خصوص معادن و ظرفیت های استان به 
ویژه در روستا ها استفاده شود.فرج زاده مدیر 
صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان 
و عشایر استان نیزدر این جلسه گفت: هم 
اکنون ۳۳کارگزاری در استان فعالیت می کنند 
و  عشایر  روستاییان،  جمعیت  ۴۴درصد  و 
کشاورزان خراسان جنوبی، بیش از۴۱هزار 
و ۵۵۵نفر تحت پوشش بیمه قرار گرفته اند.

امام  امداد  کمیته  مدیرکل  آبادی  سلم 
خمینی)ره( استان هم گفت: تاکنون حق بیمه 
۲۴۱۹مددجو را پرداخت کرده ایم، اما بدلیل 
اینکه مددجویان به سن بازنشستگی می رسند 
از پوشش خارج میگردند و تمایلی به بیمه 

شدن در این صندوق را ندارند.
در پایان نیز به یک نفر از روستاییان استان 

حکم بازنشستگی اعطا شد.
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امام جمعه بیرجند: برگزاری یادواره شهدا اقدام خدایی است

ایرنا - نماینده ولی فقیه در استان گفت: آثار شهید همیشه باقی می ماند و برگزاری یادواره های شهدا یک اقدام خدایی است. حجت االسالم عبادی شب گذشته در دیدار 
با دست اندرکاران یادواره شهدای مسجد امام حسین )ع( بیرجند اظهار کرد: این نوع کارهای ارزشمندی که انجام می دهید اگر با دید عمیق تر به مسئله نگاه شود، سطح 

آن و سطح اجرش باالتر خواهد بود. وی افزود: آثار شهید همیشه باقی می ماند و برگزاری یادواره های شهدا، پیام شهدا را منتقل می کند.

قدردانی معاون سیاسی سپاه از 
پشتیبانی آیت ا... عبادی از بسیج و سپاه

از  قدردانی  با  سپاه  سیاسی  تسنیم-معاون 
پشتیبانی های نماینده ولی فقیه در استان  از 
ویژه  به  و  ما  جامعه  امروز  بسیجیان گفت: 
نوع  این  نیازمند  به شدت  انقالب  نیروهای 
سردار  است.  امیدآفرین  و  الهی  نگاه های 
در  دیروز  جوانی صبح  یدا...  پاسدار  سرتیپ 
دیدار با نماینده ولی فقیه در استان با تشکر 
از پشتیبانی های آیت ا... عبادی از سپاه و بسیج 
اظهار کرد: فرمایشات بصیرتی اخیر شما را در 
جمع بسیجیان و خطبه های نماز جمعه بعد از 
این ناآرامی های اخیر کشور مشاهده کردم. 
وی افزود: تحلیل ها و فرمایشات شما را در 
امیدآفرینی،  جنبه   خصوصا  که  بخش هایی 
اعتماد آفرینی و اعتماد بخشی به نیروهای 
انقالب داشت را دیدم که در آن عنوان کرده 
بودید که اگر یک فتنه ای به پا می شود بعد آن 

گشایش هایی در پیش است.

خراسان جنوبی به آزمایشگاه 
سلول درمانی نیاز دارد

بیماران  درمان  جامع  مرکز  رئیس   - ایرنا   
آزمایشگاه  راه اندازی  خواستار  استان  خاص 
سلول درمانی در این استان شد و گفت: از این 
طریق می توان با شناسایی ژن های بیماران، 
بیماری های ژنتیکی را شناسایی و کنترل کرد. 
دهقان روز دوشنبه در بازدید مدیرکل دفتر امور 
اجتماعی و فرهنگی استانداری از کانون حمایت 
از بیماران هموفیلی استان، از شناسایی ۶۷ بیمار 
هموفیلی در این استان خبر داد و گفت: شیوع 
بیماری هموفیلی در برخی مناطق شهرستان 
افزایش  فامیلی  ازدواج های  بواسطه  درمیان 
یافته است. وی یادآور شد: اکنون بیش از سه 
هزار و ۶۰۰ بیمار خاص و صعب العالج تحت 
حمایت مرکز بیماران خاص خراسان  جنوبی 
هستند که هزینه های درمانی سرسام آور دارند 
اما توسط دولت حمایت می شوند.رئیس مرکز 
جامع درمان بیماران خاص افزود: در حال حاضر 
۱۱ مورد بیماری از جمله اوتیسم و EB جزو 
بیماری های خاص محسوب می شود که شیوع 
از مناطق روستایی  بیماری ای بی در یکی 

شهرستان نهبندان شناسایی شده است.

فاطمه رجب زاده- تامین و تقویت زیر ساخت 
های شهری هم از نگاه تیم توسعه استان دور 
نمانده ، مطالبه ای که در سفر نوبخت، رئیس 
سازمان برنامه و بودجه به استان مطرح شد 
و برای تامین اعتبار اجرای پروژه هایی که 
این هدف را محقق می کند از او قول گرفته 
شد. استاندار در این سفر امتیازات ویژه ای 
برای استان گرفت و بخشی از برنامه کاری 
اش در این ماه ها را به عملی کردن  قول و 
قرار ها در آن سفر اختصاص داد تا سفر بعدی 
نوبخت به استان را که در حال پی گیری برای 
تحقق آن است، پر بار تر به سرانجام برساند. 
تقویت زیر ساخت های شهری استان؛ یکی 

از همین وعده ها، به گفته معاون هماهنگی 
امور عمرانی استاندار با ابالغ ۲۰ میلیارد تومان 
اعتباری  میلیارد  شد. ۲۰  عملی  استان  به 
که میرجعفریان می گوید: تخصیص ۱۰۰ 
درصدی دارد، یعنی این مبلغ تمام و کمال به 

استان پرداخت می شود.
آن ها برای نحوه سرمایه گذاری این اعتبار 
این  اند.  کرده  ریزی  برنامه  هم  استان  در 
برنامه ریزی تامین نیازی را نشانه رفته است 
که در نقاط شهری استان پررنگ است و 
خواسته مهم مردم؛ کمبود اماکن تفریحی 
 و تفرجگاهی.  او در این گفتگو مشخص 
می کند که قرار است با ۲۰ میلیارد تومان ابالغ 

شده ۲۹ پارک  و تفرجگاه در استان تکمیل 
و احداث شود، این تفرجگاه ها استفاده چند 
منظوره دارد که او کاربردهای رفاهی، تفریحی، 
ورزشی و بهره از فضای سبزغنی را در ساخت 
این پارک ها نام می برد به عالوه در تکمیل 
این کاربردها مالحظات پدافند غیر عامل و 
اسکان اضطراری را هم می گنجاند.معاون 
استاندار این طور توضیح می دهد که این 
پروژه ها  با توجه به نیاز شهرداری ها تعریف 
شده و قرار است ۲۴ پارک جدید در شهرهای 
استان احداث وزیرساخت های ۵ پارک دیگر با 
همین اعتبار کامل شود. به عنوان مثال پارک 
جنگلی ۴۰ هکتاری بیرجند در ردیف پروژه 

های تعریف شده برای استفاده از این اعتبار 
است که البته پیش از این هم اعتباراتی برای 
جداسازی آب شرب از فضای سبز و تکمیل 
برخی زیر ساخت های مورد نیاز به این پارک 
اختصاص یافته بود.میرجعفریان در ادامه از 
شهری  حوزه  برای  گویدکه  می  تحوالتی 
بر  تمرکز  است،  شده  ریزی  برنامه  استان 
بازنگری طرح های جامع و تفصیلی شهرها در 
صورت نیاز و تهیه آن برای شهرهایی که هنوز 
طرح های جامع و تفصیلی ندارند از اقداماتی 
است که تحقق آن قدم بزرگی در مسیر توسعه 
شهری محسوب می شود. اجرای طرح های 
جامع ترافیکی، مناسب سازی،کنترل ترافیک و 

احداث پارکینگ های شهری در نقاط مختلف 
استان برنامه ریزی شده و در حال عملی شدن 
است طوری که به تازگی عملیات اجرایی یک 
پارکینگ در هسته مرکزی بیرجند آغازشد و 
این روند به گفته او ادامه خواهد داشت تا تیم 
توسعه استان بتواند بخش بزرگی از نیاز به زیر 

ساخت های شهری را تأمین کند.
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بازارچه  و  فروش  مرکز  *چهارمین 
صنایع دستی بیرجند راه اندازی شد.

*شهردار باغشهر اسالمیه از احداث 
بزرگترین پارک خطی منطقه در مسیر 

قنات جهانی بلده خبر داد.
* در جدیدترین رده بندی فدراسیون جهانی 
ملی پوش  خدمتی”  “نجمه  تیراندازی 
استان در جایگاه ۲۳ تفنگ بادی ۱۰ متر 
و رتبه ۵۰ تفنگ سه وضعیت قرار گرفت.

روز خلوت ستاد های ثبت نام 
کاندیدا ها 

امین جم -روز دوم ثبت نام کاندیداهای 
انتخابات مجلس شورای اسالمی در 
حالی به پایان رسید که هیچ فردی 
چهارگانه  انتخابیه  های  حوزه  برای 
استان ثبت نام نکرده است.بر همین 
اساس تعداد ثبت نامی ها بر اساس 
اعالم دیروز خوش خبر، رئیس ستاد 
است.  نفر  استان همان، ۸  انتخابات 
استان  ای  رسانه  و  مجازی  فضای 
هم وضعیت متفاوتی نداشت، تحرک 
قابل انتشار با مطلب ویژه ای که خبر 
یا  احتمالی  کاندیداهای  از  جدیدی 
استان  اجتماعی  سیاسی،  کنشگران 
بدهد، به دست نیامد جز توییت یکی 
از فعاالن سیاسی استان که منتسب به 
جریان قالیباف است. او در این توییت به 
نوعی انتقادی را مطرح کرده بود. این 
طور نوشته است که  به کمک “مجلس 
نو”، شاید بتوانیم “با عرضه ها” را وارد 
مجلس کنیم. براساس شنیده ها هنوز 
استان  فعلی  نمایندگان  از  هیچکدام 
نکرده  نام  ثبت  به  اقدام  مجلس  در 
اند. پیچ اینستا گرامی نمایندگان فعلی 
استان  یک هفته ای می شود مطلب 
جدید که نشان دهنده ی تصمیمشان 
برای حضور باشد بارگذاری نکرده وخبر 
موثقی هم از ثبت نام آنها جز “فالحتی” 
نماینده مردم قاین و زیرکوه در انتخابات 
دور آینده مجلس هنوز منتشر نشده 
است. بعید نیست با وجود تاکید ستاد 
انتخابات بر اساس پیش بینی ها، اغلب 
کاندیداهای مطرح احتمالی ثبت نام 

خود را به روزهای آخر موکول کنند.

خبر کوتاه

چه خبراز انتخابات 

آگهی مزایده اموال غیر منقول )اسناد ذمه(
به استناد مواد ۱۲۱ و ۱۲۲ - آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی تمامی بیست و هشت سهم مشاع از کل شصت سهم ششدانگ پالک ثبتی شماره شش هزار و دویست و نود و هشت فرعی از دویست 
و چهل و پنج اصلی )۶۲۹۸ فرعی از ۲۴۵ - اصلی( واقع در بخش دو شهاباد به نشانی بیرجند، نبش مفتح ۳۴ پالک ۱۹ ملکی آقای علیرضا برومند فرزند محمد به شماره ملی ۰۶۵۱۶۲۸۸۵۷ و خانم 

صدیقه رخشانی فرزند حبیب به شماره ملی ۰۶۵۲۹۱۶۸۶۴ مشاعا و بالمناصفه که اسناد مالکیت هر یک نسبت به سه دانگ مشاع به نام آنان صادر گردیده، با حدود اربعه )ششدانگ( به شرح ذیل: شماال دیواریست 
مشترک به طول ۸/۸۰ متر به واحد تجاری قطعه دو، شرقا در سه قسمت که قسمت دوم آن جنوبی است، اول دیوار به دیوار است به طول ۱/۸۴ متر به ملک مجاور شماره ۲۲۲ فرعی دوم دیواریست به طول ۳ متر 
به رمپ، سوم دیواریست به طول ۸/۴۷ متر به رمپ ، جنوبا دیوار و پنجره به طول ۳/۰۸ به معبر مجاور، غربا در دو قسمت، اول درب و دیواریست به طول ۳/۹۳ متر به معبر مجاور، دوم درب و دیواریست به طول 
۷/۴۰  متر به معبر مجاور، سقف با کف طبقه یک اشتراکی است، کف با سقف زیرزمین یک اشتراکی )فاقد حقوق ارتفاقی می باشد( که به موجب پرونده اجرایی ۹۷۰۰۲۲۴ مستند به قرارداد شماره ۳۰۶۹۳۰۱۴۷-  
۱۳۹۳/۳/۲۱  پس از ابالغ اجرائیه و طی تشریفات قانونی به درخواست بستانکار و برابر مفاد صورتجلسه بازداشت اموال غیرمنقول مامور اجرا وارده به شماره ۹۸۰۰۸۵۹۴- ۱۳۹۸/۷/۲۴ در قبال مبلغ ۶۸۵/۶۱۳/۹۴۵ 
ریال به انضمام خسارت تاخیر تا روز وصول موضوع بدهی آقای علیرضا برومند به ضمانت خانم صدیقه رخشانی و غیره به نفع بانک رفاه کارگران شعبه توحید بیرجند و صندوق دولت به شرح ذیل ارزیابی و بازداشت 
گردیده است، طبق گزارش کارشناس رسمی دادگستری منتخب وارده به شماره ۹۸۰۰۹۰۵۳- ۱۳۹۸/۸/۴ششدانگ پالک ثبتی فوق با کاربری تجاری به مساحت ۶۱/۱۹ مترمربع به صورت یک دربند مغازه تجاری 
 واقع در طبقه همکف از یک مجتمع مسکونی هفت طبقه دارای زیرزمین به عنوان پارکینگ و طبقه همکف مغازه تجاری و طبقات فوقانی مسکونی نوع بنا اسکلت فلزی، سقف ها بتنی و نمای آن سنگ تراورتن 
و مغازه مورد نظر دارای دو نبش و نمای دو وجه آن شیشه سکوریت با درب کرکره ای مشبک فلزی و کف مغازه سرامیک طرح گرانیت، سقف کاذب با تایل ۶۰×۶۰ ، دیوارهای داخلی آن سرامیک ، دارای سرویس 
بهداشتی به مساحت ۳/۵ مترمربع و امتیازات آب و برق می باشد که با در نظر گرفتن کلیه موارد مؤثر در قیمت اعم از نوع ساخت، کاربری و مصالح مصرفی ششدانگ مغازه به مبلغ سه میلیارد و سیصد میلیون 
)۳/۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰(  ریال و به دلیل اینکه اصل ملک در وثیقه بوده است بنابراین پس از صدور اجرائیه و طی تشریفات قانونی تمامی ۳۲ سهم مشاع از کل ۶۰ سهم مال توقیف شده به مرتهن انتقال و ۲۸ سهم مشاع 
باقیمانده مالکیت آقای علیرضا برومند و خانم صدیقه رخشانی )بالمناصفه( به مبلغ یک میلیارد و پانصد و چهل میلیون )۱/۵۴۰/۰۰۰/۰۰۰(  ریال ارزیابی گردیده که به جهت عدم وصول اعتراض قطعیت یافته است، 
ضمنا طبق جوابیه واصله به شماره ۳۰۱/۹۸/۹۸۱۷- ۹۸/۶/۳۰ اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند مازاد پالک ثبتی فوق در قبال مطالبات اشخاص حقیقی بازداشت می باشد که در صورت وجود مازاد به ترتیب اولویت 
پرداخت خواهد شد، تمامی بیست و هشت سهم مشاع از کل شصت سهم ششدانگ ملک مذکور در روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۵ از ساعت ۹ الی ۱۲ ظهر در محل اداره اجرای اسناد رسمی بیرجند واقع در میدان 
شهدا از طریق مزایده به فروش خواهد رسید. مزایده حضوری و نقدی از مبلغ ۱/۵۴۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی واگذار خواهد شد، خریداران می توانند با ارائه چک تضمین شده به مبلغ 
پایه در مزایده شرکت نمایند و فروش به نسیه فقط راجع به طلب بستانکار با موافقت بانک رفاه کارگران جایز است. هزینه های دولتی به شرح ماده ۴۰- آیین نامه اجرا نقدا وصول و سایر هزینه های احتمالی مربوط 
به بدهی شهرداری و دارایی و غیره که مبلغ آن فعال مشخص نمی باشد برعهده برنده مزایده است. چون مورد مزایده سهم مشاع می باشد بنابراین اداره اجرای اسناد رسمی وظیفه ای جهت تخلیه به غیر از تحویل 

ملک نخواهد داشت و چنانچه متعهدین تا قبل از روز مزایده اقدام به پرداخت و یا تودیع بدهی خویش نمایند از تشکیل جلسه مزایده خودداری خواهد شد. 
تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۹/۱۲        غالمرضا دادی- رئیس اداره اجرای اسناد رسمی بیرجند

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

091۵   866   8002 

گاه الستیک  پیشرو رفوش
خیابان مدرس - جنب استانداری
  ۰۹۱۵۱۶۳۵۸۶۰ - کرباسچی

ایزوگام  هریوندی
آدرس: بیست متری دوم شرقی 
مدرس، بعد از حسینیه گازاریها

۰۹۱۵۱۶۳2۱۵۰

ایزوگام و قیرگونی آراسته
فروش و نصب انواع عایق های رطوبتی 

 ایزوگام شرق و دلیجان
مدیریت: حسن آراسته

امیرآباد- نبش ولی عصر)عج( 4
۰۹۱۵۵۶۵۸2۶۸ - ۰۹۱۵۶۶۹۳۵۱۵ 

نقد و اقساط

فروش برنج پاکستانی
 سوپر باسماتی
قیمت مصرف کننده

۸۹ هزار تومان
آدرس: بازار روز پاسداران 

غرفه 2۱- کلنگی خواه
 ۰۹۱۵۵۶۱2۳۸۹

۳24۳۱۱۶۹
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اعالم نتیجه ثبت نام برای کمک 
هزینه معیشتی تا سه هفته آینده

سخنگوی ستاد طرح معیشتی خانوار اعالم 
کرد: نتیجه ثبت نام کسانی که برای دریافت 
کمک هزینه معیشتی خانوار نام نویسی کرده اند، 
سه هفته  آینده اعالم می شود و مشکل ارسال 

پیامک نیز برای این افراد رفع شده است.

۱۲ بسته تعهدی برای
 بیمه تکمیلی فرهنگیان

ایسنا- معاون برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت 
آموزش و پرورش با اشاره به اتمام قرارداد بیمه 
تکمیلی فرهنگیان در پایان آذر ماه و رایزنی برای 
انعقاد قرارداد جدید گفت: با انعقاد قرارداد جدید، 
شرایط بهتر از سال ۹۸ خواهد بود. تاکید ما روی 
۱۲ بسته تعهدی است؛ سعی می کنیم آن دسته 
از خدمات که سقف دارند را بدون سقف اعالم و 

موارد جدیدی را به قرارداد اضافه کنیم.

احتمال افزایش ۵۰ درصدی 
مستمری مددجویان کمیته امداد

بختیاری رئیس کمیته امداد امام خمینی )ره( با 
بیان اینکه با وضعیت گرانی اجناس این تقاضا را 
مطرح کردیم که مستمری مددجویان افزایش 
پیدا کند ، گفت : درخواست افزایش ۵۰ درصدی 
مددجویان کمیته امداد امام خمینی برای سال 
ایم  داده  بودجه  و  برنامه  سازمان  به  را   ۹۹ 

و همه چیز بستگی به نظر آن ها دارد.

خط و نشان رئیس سازمان
 امور مالیاتی به پزشکان

ایرنا- رئیس سازمان امور مالیاتی کشور گفت: 
ما با استفاده از منابع اطالعاتی دیگر، به میزان 
درآمد پزشکانی که دستگاه کارتخوان را در 
مطب خود نصب نکرده یا از آن استفاده نکرده 

باشند، دسترسی خواهیم داشت.

امروز، آخرین مهلت اعتراض
 به عدم دریافت بسته معیشتی

برای  اعتراض  ثبت  مهلت  آخرین  امروز،   
دریافت یارانه حمایتی بنزین است. متقاضیان 
ثبت اعتراض می توانند درخواست خود را در 

سامانه # ۶۳۶۹* ثبت کنند.

امروز، ایران در خطر است

جهانگیری با بیان اینکه امروز، ایران در خطر است 
و آمریکایی ها، سعودی ها و صهیونیست ها به 
دنبال زمین زدن ایران هستند، گفت: آمریکایی ها 
به رغم حداکثر فشار روانی و اقتصادی نتوانستند 
صادرات نفت خام ایران را به صفر برسانند و 
می فروشیم. دیگر  روش های  به  را  نفت  ما 

به اشراری که وابسته به بیگانگان 
بودند رسیدگی خواهد شد

حجت االسالم رئیسی گفت: مردم بدانند که 
حتماً به وضعیت اشرار و کسانی که وابسته به 
بیگانگان بوده ، پیام آنها را دنبال می کردند و با 
آنها در ارتباط بودند رسیدگی خواهد شد و بدانند 
آنچه اقتضای عدالت است به آن عمل خواهد 
شد و به عمل مجرمانه شان رسیدگی خواهد شد.

هشدار صادقی به مسئوالن درباره 
آمار کشته شدگان حوادث اخیر

محمود صادقی عضو شورای مرکزی فراکسیون 
امید مجلس گفت: اگر مسئوالن آمار دقیق 
کشته شدگان، مجروحان و بازداشت شدگان را 
اعالم نکنند نمایندگان آن را منتشر خواهند کرد.

درخواست مناظره از رئیس جمهور 
درباره طرح بنزینی دولت

حزب موتلفه اسالمی در بیانه ای نوشت: این 
حزب از ریاست محترم جمهور می خواهد با 
جناب آقای مهندس سید مصطفی میرسلیم 
در یک مناظره، در هر جا که تعیین کنند به 
سواالت مردم درباره مسائل جاری کشور پاسخ 

دهند.

عارف : باید به مردم اعتماد کرد

عارف با بیان اینکه باید به مردم اعتماد کرد و 
پاسخ اعتماد مردم را با خدمت رسانی مطلوب 
به آنها داد، گفت: اعتماد مردم به حاکمیت رمز 
موفقیت نظام است متاسفانه به دالیل مختلف 
شاهد کاهش اعتماد مردم به حاکمیت هستیم و 

باید برای ارتقای آن چاره اندیشی کرد.

 نماینده مستعفی مجلس: با دنیای 
آلوده سیاست خداحافظی  می کنم

عثمانی نماینده مردم بوکان در مجلس که 
استعفا  مجلس  نمایندگی  از  پیش  چندی 
هیچ  »برای  نوشت:  پیامی  در  بود،  کرده 
مجلس  انتخابات  در  انتخابیه ای  حوزه 
این  از  راحت  وجدانی  با  نمی کنم.  ثبت نام 
سمت کنار می روم و با دنیای آلوده سیاست 
را  خود  باعزت  زندگی  و  نموده  خداحافظی 
می گیرم.« پی  دانشگاه  و  درس  در کالس 

ایرانی،   معاصر  فیلسوف  شریعتی  احسان 
فرزند دکتر علی شریعتی در گفتگو با انتخاب 
درخصوص اعتراضات اخیر مطالب مهمی 
عنوان کرده که مشروح آن را می خوانید. 
شریعتی گفت: پس از انتخابات سال ۸۸ یک 
جنبش مدنی اعتراضی در مورد بحث رأی و 
اقتضای شفافیت سیاسی به وجود آمد، اما پس 
از این که آن وقایع به نتیجه مشخصی نرسید، 

جامعه در دهه بعد وارد فاز جدیدی شد.

شکاف میان مردم و حاکمیت
مسائل  حول  که  طوری  به  داد:  ادامه 
و  کنش گری  با  و  صنفی  و  مطالباتی 
و  جنبش ها  در  انفجاری  واکنش های 
علیه  اجتماعی-اقتصادی  حرکت های 
سیاست های کالن »نولیبرالی« که آزادی 
قیمت ها، گرانی و تورم و اختالفات طبقاتی 
را تشدید می کرد، شکل گرفت. در حالی که 
بحران معیشتی موجود باعث شده تا عالوه 
بر این که طبقه متوسط نگران آینده خود 
شوند، اقشار تهی دست دیگر ناتوان از ادامه 
اخیر  اعتراضات  بقا شوند. موضوع اصلی 
مسئله معیشت و »نان« و اعتراض به این 

ا ست که نمی توان با ریتم تورم و گرانی 
ادامه بقا داد. این اعتراضات نشان دهنده 
شکاف میان مردم و حاکمیت به معنای اعم 
خود است. این شکاف در دو دهه اخیر هم 
به صورت سیاسی و هم اقتصادی خود را 

نشان داده است.
عدم شفافیت، شرایط

 را بدتر می کند
 وی افزود: اما آنچه شرایط را بحرانی تر 
و  ابهامات  شفافیت،  عدم  می کند 
گوناگون  دالیل  به   که  است  معماهایی 
و  برخیزد  نظام  درون  از  تواند  می  هم 
هم از سوی سرخوردگان و حاشیه نشینان 

جامعه و هم از خارج کشور و قدرت های 
و  شود  سرمایه گذاری  آن  روی  بیگانه 
گیرد،  صورت  الزم  بهره برداری های 
به گونه ای که این شکاف حالتی انفجاری 
و خشونت کور و تخریبی مطلق به خود 
بگیرد؛ البته این روند می تواند ما را وارد 
لیبی،  مشابه  سرنوشتی  که  کند  فازی 

سوریه یا افغانستان پیدا کنیم.
هرچه گذشته فراموش تر 

می شود، »طالیی«تر می شود
شریعتی تصریح کرد: همیشه این تمایل در 
میان عموم جامعه وجود داشته که گذشته 
را با حال مقایسه کند و به تعبیری هرچه 

»طالیی«تر  می شود،  فراموش تر  گذشته 
می شود. در حالی که گاه طالیی به معنای 
»خیلی زرد« بوده است! در چنین حالتی 
نقاط منفی به فراموشی سپرده می شود و 
تنها خاطرات خوبش به یاد می ماند. ما در 
کشور روندی را طی کرده ایم و متاسفانه 
این روند به جایی نرسیده که بتواند بدل یا 
گزینه ای آزاد و عادالنه و رشدیافته برای 
وضع موجود بنشاند. این نقشی است که 
روشنفکران و نیروهای آگاه جامعه باید ایفا 
کنند تا جامعه به جای چنین مقایسه ها و 
حسرت گذشته ای که از شرایط آن باخبر 

نبوده، به فکر طرحی نو برای آینده شود.

موضوع اصلی اعتراضات اخیر مسئله»نان« است

گفت:   خارجه  وزارت  پیشین  کل   مدیر 
هیچ  که  بپذیریم  باید  را  واقعیت  »این 
اجتماعی  و  اقتصادی  وضعیت  کشوری 
مناسبات  این  که  مگر  نداشته،  مناسبی 
و  داشته  جهان  با  حسنه ای  دیپلماتیک 
برای  باشد.  داشته  کمتری  خارجی  تنش 
شمالی،  کره  همچون  کشورهایی  نمونه 

ونزوئال، لیبی، شوروی سابق و عراق دوران 
صدام حسین همگی مشکل اساسی شان 
مشکل در روابط خارجی بود و ناچار بودند 
بودجه خود را صرف  از درآمد و  سطحی 
مسائل امنیتی کنند، در نتیجه فرصت های 
اقتصادی برای شهروندان از میان می رفت 
بی ثباتی  و  فقر  سطح  افزایش  شاهد  و 

توجه  باید  نیز  اکنون  بودیم.  اقتصادی 
داشته باشیم همانند دوران اصالحات بهبود 
روابط خارجی به طور حتم به افزایش رشد 
محبعلی  قاسم  می کند.  کمک  اقتصادی 
تصریح کرد: در مقطع کنونی فارغ از خروج 
آمریکا از برجام، اقدامات ایران تحت عنوان 
کاهش تعهدات برجامی، زمینه را برای طرح 

مساله »مکانیسم ماشه« ایجاد کرده است. 
در صورت طرح، چنین مساله ای می تواند 
عمال به معنای پایان برجام باشد و این امر 
یعنی بازگشت تمامی تحریم ها. به طور حتم 
تهران از چنین شرایطی بهره ای نخواهد 
برد. بنابراین، ایران باید تالش کند برجام 
را حفظ کند و تا سال ۲۰۲۱ به نظر می رسد 

زمینه مذاکره سازنده میان ایران و آمریکا 
شرایط  در  نیز  اروپایی های  و  ندارد  وجود 
فعلی خواهان مذاکره جدی با ایران نیستند.

 اوضاع بهتر نخواهد شد، مگر مناسبات خارجی را بهبود بخشیم

گفت:  خیابانی  مدرس  حسین   - میزان 
از  بیشتر  کاال ها  قیمت  احتمالی  اثرات 

از  متاثر  باشد،  بنزین  نرخ  از  متاثر  آنکه 
نرخ ارز است و این موضوع باید مدنظر 

مقام   قائم  خیابانی،  مدرس  بگیرد.  قرار 
وزیر صمت در امور بازرگانی در نشست 
با روسا و معاونان بازرگانی سازمان های 
صمت استانی اظهار کرد: حضور میدانی 
در  استانی  صمت  سازمان های  روسای 
طرح تشدید و کنترل بازار پس از اجرای 
تقدیر  قابل  بنزین  قیمت  اصالح  طرح 
سازمان های  روسای  افزود:  وی  بود. 

از  پس  بازار  کنترل  در  استانی  صمت 
خوش  بنزین  قیمت  اصالح  اجرای 
درخشیدند و از لحاظ اطالع رسانی، بعد 

روانی موضوع کنترل شد.
احتمالی  اثرات  گفت:  خیابانی  مدرس 
ارز  نرخ  از  متاثر  بیشتر  کاال ها  قیمت 
قرار  مدنظر  باید  موضوع  این  و  است 
امور  در  صمت  وزیر  مقام  قائم  بگیرد. 

بانک مرکزی  کرد:  تصریح  بازرگانی 
اولویت کاری  را در  ارز  نرخ  تثبیت  باید 
کاال ها  قیمت  بتوانیم  تا  دهد  قرار  خود 
تاکید  وی  داریم.  نگه  ثابت  بازار  در  را 
کرد: همه متفق القول هستند که در این 
وجود  بازار  در  نسبی  آرامش  ماهه  چند 
تداوم  باید  آرامش  این  و  است  داشته 

داشته باشد.

تغییر قیمت کاالها متاثر از نرخ ارز  است

 )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

سرکار خانم رها صالحی مقدم
خبرنگار محترم خبرگزاری ایسنا

درگذشت پدر گرامی تان را حضور شما تسلیت عرض نموده، از خداوند منان طلب آمرزش 
برای آن مرحوم و صبر و شکیبایی برای شما و خانواده محترم تان مسئلت داریم.

همکاران تان در روزنامه آوای خراسان جنوبی

جناب آقای مهندس محسن کدخدا
با کمال تاسف و تاثر درگذشت پدر گرامی تان را تسلیت عرض نموده و برایتان صبر آرزومندیم.

هیئت مدیره ، مدیرعامل و کارکنان شرکت تعاونی مصرف کارکنان شهرداری بیرجند

همکار محترم جناب آقای خاتونی
درگذشت پدر همسرتان را حضور شما و خانواده محترم تسلیت گفته، ما را در غم خود شریک بدانید.

همکاران تان در روزنامه آوای خراسان جنوبی

همکار محترم جناب آقای خالدار
درگذشت خواهرهمسرتان را حضور شما و خانواده محترم تسلیت گفته، ما را در غم خود شریک بدانید.

همکاران تان در روزنامه آوای خراسان جنوبی

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای بدون ارزیابی کیفی-  نوبت دوم
اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای خراسان جنوبی در نظر دارد مناقصه های عمومی به شرح ذیل را فیمابین پیمانکاران واجد شرایط از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی 

دولت )ستاد( برگزار نماید :
مبلغ ضمانت نامه شرکت در فرآیند ارجاع کارفهرست بهاء مورد استفادهمبلغ برآوردمدت موضوع شماره 

۱۸ تجدید مناقصه عملیات تبدیل آبنما به پل محور طبس - اصفهان۹۸/۸۳
فهرست بهاء راه ، باند فرودگاه و ۹.۳۵۰.۰۰۰.۰۹۸ ریالماه

4۶۸.۰۰۰.۰۰۰ ریالزیرسازی راه آهن سال ۱۳۹۸

تجدید مناقصه عملیات تعمیرات ابنیه فنی آسیب دیده ناشی از ۹۸/۸4
فهرست بهاء راه ، باند فرودگاه و ۵.۳۵۵.۰۰۰.۰۰۱ ریال۸ ماهسیل محورهای بشرویه - سه راهی شهید زارع - دیهوک

2۶۸.۰۰۰.۰۰۰ ریالزیرسازی راه آهن سال ۱۳۹۸

تجدید مناقصه سرویس و نگهداری تاسیسات سیستم روشنایی ۹۸/۸۵
فهرست بهاء راهداری۵.2۳۷.۱۶۳.۳۶۰ ریال۵ ماهجاده ای در حوزه استحفاظی محورهای استان خراسان جنوبی

2۶2.۰۰۰.۰۰۰ ریال سال ۱۳۹۸

 ضمانت نامه شرکت در فرآیند ارجاع کار می بایست به یکی از دو روش ذیل اخذ و در سامانه ستاد بارگذاری و به صورت فیزیکی تحویل دستگاه مناقصه گذار گردد:
الف- ضمانت نامه بانکی معادل مبلغ فوق در وجه اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خراسان جنوبی ب- فیش بانکی واریز وجه نقد معادل مبلغ فوق به حساب مندرج در اسناد مناقصه به نام 
تمرکز وجوه سپرده اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خراسان جنوبي نزد شعب بانک ملي ایران ، مدت اعتبار ضمانت نامه بانکی باید حداقل سه ماه پس از افتتاح پیشنهادها بوده و برای سه 
ماه دیگر نیز قابل تمدید باشد.  کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس 
www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران درصورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق 
سازند .  شرایط مناقصه گران : جهت مناقصه های ) ۹۸/۸۳ و ۹۸/۸4 ( : پیمانکاران حقوقی دارای حداقل رتبه 5 رشته راه و ترابری و دارای گواهی معتبر صالحیت ایمنی انجام کار صادره از وزارت 
تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و دارای ظرفیت آزاد مجاز به شرکت در مناقصه می باشند. جهت مناقصه ) ۹۸/۸۵( : پیمانکاران حقوقی دارای حداقل رتبه 5 رشته تجهیزات و تاسیسات برقی یا نیرو و دارای 
گواهی معتبر صالحیت ایمنی انجام کار صادره از وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و دارای ظرفیت آزاد مجاز به شرکت در مناقصه می باشند. تاریخ انتشار مناقصه های فوق در سامانه تاریخ  98/09/11  می 
 باشد . مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه های فوق از سایت ستاد : ساعت 13/00 دوشنبه 98/09/11  لغایت ساعت 13/30 پنجشنبه 98/09/14  مهلت زمانی ارائه پیشنهاد مناقصه های فوق : 
ساعت 14/30 روز سه شنبه تاریخ 98/09/26 زمان بازگشایی پاکت مناقصه های فوق از طریق سامانه ستاد : ساعت 08/30 صبح روز چهارشنبه تاریخ 98/09/27 آدرس و اطالعات تماس دستگاه 
مناقصه گذار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها :خراسان جنوبی - بیرجند - خیابان غفاری - نبش غفاری 25 - اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده 
 ای خراسان جنوبی  شماره تماس : 9-32342137-056   کد پستی : 9717833115  متقاضیان می توانند براي کسب اطالعات بیشتر و دریافت آگهي مناقصه به پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات

 به آدرس http://iets.mporg.ir و سایت اینترنتی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خراسان جنوبی به آدرس  http://khorasan-south.rmto.ir  رجوع نمایند.
اطالعات سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز راهبری و پشتیبانی سامانه : 41934 - 021                    دفتر ثبت نام مرکزی : 88969737 -021 

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
3797 361  0915- 9464 750 0935  31 17 31 32 - علی زارع

لباسشویی برجیس - نبش غفاری۳۰
تلفن: ۰۹۱۵۶۵۵۲۵۳۳

پیـک
شستشوی پتو و ملحفه رفت و برگشت

 با ۲۰%تخفیف

روابط عمومی شرکت گاز پیام های ایمنی: سرد بودن مسیر دودکش از نشانه های عدم خروج گازهای سمی و کشنده می باشد و باید سریعا وسایل گازسوز را خاموش و مسیر دودکش را بررسی نمود.  
استان خراسان جنوبی

روابط عمومی اداره کل مشارکت در زندگي فرهنگي، تفریحي و ورزشي مساوي با دیگران  از حقوق افراد دارای معلولیت است.
بهزیستی خراسان جنوبی


