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5اتمام حجت  با عرضه کنندگان کاال3شهرداری ها زیر تیغ مدیریت پسماند 

پیام قدردانی محمد صادق معتمدیان 
استاندار خراسان جنوبی از همراهی

یک ساله مردم و مسئولین 
در مسیر توسعه استان

شهروندان عزیز و فرهیخته، فرزانگان گرانمایه و فرزندان غیور استان 
خراسان جنوبی؛ زیباترین دستاورد هر خدمت بی منتی، لبخند رضایت 
مردم و  به ثمر نشستن درخت تالش هاییست که در سایه همت و همدلی، 
میوه شیرین توسعه و پیشرفت و آبادانی می دهد و می توان به طعم 
شیرین و عطر فراگیر و وجود چشم نوازش افتخار کرد. اکنون و همزمان 
با گذشت یک سال از آغاز مسئولیتم به عنوان نماینده عالی دولت تدبیر 

و امید و استاندار خراسان جنوبی، بیش از هر زمان به خدمتگزاری شما 
مردم شریف افتخار می کنم. سجده شکر این توفیق بزرگ را به آستان 
ربوبی فرود می آورم که موهبت عظیم بهره گیری از تجربه ها و اندوخته 
های مدیریتی ام را برای توسعه و آبادانی استانی بسیار مهم با مردمانی 
خونگرم، شریف، مهربان، پاک و نجیب، والیت مدار، شهیدپرور، فرزانه و 
سربلند عطا فرمود. خراسان جنوبی، این مهد طالخیز انسان های سرفراز 
و این سرزمین سرشار از عطایا و مواهب الهی و انسانی، به مدد سال 
ها تالش مسئولین گذشته و یک سال کوشش همراه با امیِد اینجانب 
اینک در آستانه تحوالت بزرگی قرار گرفته است.  و همراهان عزیزم، 
ناگفته پیداست که فتح قله های پیشرفت و آبادنی بیشتر، همراهی و 
همدلی همگان را می طلبد. برنامه ها، طرح ها، نظرها، تفکرات و تجربه 
های اینجانب که از بدو حضور مورد لطف شهروندان عزیز و با اقبال 
و همراهی مهربانانه همه مسئولین و مدیران، طیف ها و جریان های 
سیاسی و اجتماعی، ارزشی و دلسوز استان و قاطبه سازمان ها و نهادهای 
انقالبی و شخصیت ها و نخبگان استان قرار گرفت، چکامه ای از شعر 
بلند توسعه و آغازی بر قدم های بزرگ در راه پیشرفِت استانی است که 
درخشان شدن ستاره اش در آسمان کشور، حق آن و زندگی آرام و توأم با 
آسایش و رفاه، تحفه نجابت و صبر و تالش های مردمان سخت کوش 
آن باید باشد. در یک سال تالش برای تحقق شعارهای توسعه محور 
دولت محترم در استان، ذیل توجهات ویژه رهبر معظم انقالب اسالمی 
در یک سال کوشش  و  استان والیت دوست  این  به  العالی(   )مد ظله 
شبانه روزی و بی وقفه مجموعه استانداری برای تغییر نگاه ها از معطوف 
شدن به محرومیت های استان به سمت معطوف شدن به ظرفیت ها، 
آنچه اینک شاهدش هستیم؛ استانی سرافراز، پیش رو، پویا و مطرح در 
عرصه های مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، دینی، فرهنگی، علمی، 

هنری و ورزشی است.  )ادامه در صفحه 5( 

کمترین   افزایش  تورم کشور در استان

روزنامه صبح استان * سال بیست و سوم 

بر اساس اعالم مرکز آمار ایران، در آبان ماه محقق شده است ؛

 براساس اطالعات مرکز آمار ایران، تورم نقطه به نقطه آبان ماه خانوارهای شهری کشور 27 درصد محاسبه شده که این رقم برای خراسان جنوبی 29.8 درصد است. تورم ماهانه کل کشور 
در این ماه نیز یک و نیم درصد برآورد شده که در این میان خراسان جنوبی با 6 .0 درصد، کمترین میزان افزایش تورم شهری را در سطح کشور داراست ...  مشروح در صفحه ۳

وعده افزایش پروازهای فرودگاه بیرجند عملیاتی شد

ایران ایرتور به بیرجند رسید
صفحه 5

* رجب زاده

خالء مهارت اقناع 
درانتقال اََبر دستاوردها

بیایید امروز کمی راحت تر با هم 
روزمره،  مراودات  در  کنیم.  فکر 
خیلی از ما وقتی می خواهیم کاری 
انجام دهیم آن را با دیگرانی که 
مان  توانند کمک  می  دانیم  می 
کنند بازگو می کنیم یا اگر کسی 
چیزی از ما بخواهد و توان تامین 
باشیم  داشته  خواسته  را  آنچه 
چنانچه  و  دهیم  می  قول  او  به 
می  سعی  باشیم  قول  خوش 
 کنیم در کمترین زمان ممکن آن 
را عملی کنیم. ... ادامه در صفحه 2

 

 

 

هیچ مشکلی برای تجدید 
روابط با عربستان نداریم

روحانی: 

صفحه  2

بارها با صدای بلند گفتیم
قانون انتخابات مشکل دارد 

کدخدایی: 

شرایط عادی بود تا استیضاح 
روحانی پیش می رفتیم 

مطهری:

صفحه  2

صفحه  2

 همکار گرامی آقای محمد حسین صبوحی
مصیبت وارده را حضور شما و خانواده محترم تان تسلیت 

عرض نموده، از خداوند متعال علو درجات
 برای آن مرحومه و صبر و شکیبایی 

برای بازماندگان را خواستاریم.

هیئت رئیسه و اعضای اتحادیه تزئینات ساختمان،
 فرش ماشینی و موکت بیرجند

   افسانه هستی اش اگر پایان یافت   خوش نامی و عزتش به پایان نرسید 
با حسرت و اندوه فراوان 

به مناسبت چهلمین روز عروج پدری فداکار، همسری دلسوز، 
فرزندی عزیز و برادری مهربان

 شادروان مهندس محمد رضا گلدانی
) بازنشسته اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی استان - بازرس کار (
جلسه یادبودی روز پنجشنبه 1398/9/14 از ساعت 14 الی 15 
در محل هیئت محترم حسینی )سالن پایین( برگزار می گردد  
به یاد تمام خوبی هایش اشک ماتم می ریزیم و شما را به همنوایی 
می خوانیم ، تشریف فرمایی سروران گرامی مزید امتنان می باشد.

خانواده های: گلدانی ، مقیمی و سایر بستگان

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
3۲۰444۰۰ - 3۲۰44۱۱3 -۰۹۱۵۱۶۰۰۱۵۸ ابوالفضل خزیمه نژاد

با ما لذت غذاهای ایرانی
 را تجربه کنید

 مصرف برنج صد در صد ایرانی

پیـک رایگان

 جناب آقای
 مهنـدس محمـدی

مدیرکل محترم تامین اجتماعی استان خراسان جنوبی
انتصـاب بجـا و شـایسته جناب عـالی را تبریـک عـرض نمـوده،

برایتان از خداوند متعال در منصب جدید 
آرزوی سربلندی داریم.

مدیریت شرکت مهراس کویر

رونق تولید صادراتی،شکوفایی اقتصادی

جناب آقای مهندس محسن احتشام
مدیر عامل محترم شرکت تروند زعفران قاین

هنگامه ای که اقتدار رزمندگان جنگ تحمیلی در پاسداری از مرزهای جغرافیایی ایران عزیز، 
جای خود را به سربلندی رزمندگان نبرد تحریمی در توسعه مرزهای اقتصادی داده است؛

بدون شک رونق تولید صادراتی تجلی گاه تبلور اقتصاد درون زا و برون گرا و شاهراه رسیدن 
به شکوفایی اقتصادی کشور عزیزمان می باشد.

 انتخاب شایسته آن شرکت را به عنوان صادرکننده نمونه ملی سال ۱3۹۸ 
تبریک عرض نموده، از ایزد منان تعالی، سالمت و توفیق روز افزون مدیریت و کلیه پرسنل

آن مجموعه را در راه سربلندی و عزت ایران زمین آرزومندیم.

 اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی بیرجند

قابل توجه دامداران، کارشناسان و مراکز نگهداری دام
آغاز ثبت نام پیش فروش و فروش دام های سبک )بز و گوسفند(

در نژادهای وارداتی و بومی
خالص و دو رگ - نر و ماده - بالغ و نابالغ

تحویل فوری و اردیبهشت 1399
شرکـت صیـانت آب و خـاک

هفته جهانی معلولین، یادآور نقش مهندسین در مناسب سازی و رعایت حقوق شهروندی

جنـاب آقـای
 مهندس علیرضا محمدی 

مدیر کل محترم تامین اجتماعی خراسان جنوبی 
نوید مسرت بخش انتصاب شایسته جناب عالی را تبریک و 
تهنیت عرض نموده، از درگاه ایزد منان مزید توفیقات برای 
خدمتی سرشار از شور و نشاط و مملو از توکل الهی در جهت 

رشد و شکوفایی ایران اسالمی مسئلت داریم.

روابط عمومی سازمان منطقه ویژه اقتصادی خراسان جنوبی

به مناسبت سومین روز درگذشت
 همسری مهربان و پدری دلسوز مرحوم مغفور

شادروان محمد حسین طوقی )بازنشسته پست(
جلسه ترحیمی امروز چهارشنبه 98/9/13 از ساعت 14/3۰ 

الی 15/3۰ در محل هیئت حسینی )واقع در خیابان انقالب( 
برگزار می شود، حضور شما سروران گرامی باعث شادی
 روح آن مرحوم و تسلی خاطر بازماندگان خواهد بود. 

خانواده های طوقی و سایر بستگان

به مناسبت سومین روز درگذشت

حاج محمد )غالمرضا( صالحی مقدم
جلسه ترحیمی امروز چهارشنبه 98/9/13 از ساعت 14/3۰ 

الی 15/3۰ در محل هیئت ابوالفضلی )مصلی(
برگزار می شود، حضور شما سروران گرامی باعث شادی
 روح آن مرحوم و تسلی خاطر بازماندگان خواهد بود. 

خانواده های صالحی مقدم و سایر بستگان

آدرس: خراسان جنوبی - شهرستان فردوس     تلفن: ۰۵۶3۲7۲۱77۵
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سرمقاله

خالء  مهارت اقناع 
در انتقال اَبَر دستاوردها  
*رجب زاده

)ادامه از صفحه یک( حاال این روال ساده را به سطوح 

مدیریتی منتقل کنید. مدیردر روابطش با مردم 
با دو طیف عمل مواجه است. اول نیازهایی که 
خودش تامین آن ها را برای مردم ضروری 
می بیند که تکلیف انجام اقداماتی برای تامین 
آن ها برایش تعریف می شود و دوم که به 
نظرم بسیار مهم تر است خواسته هایی است 
که برای تحقق آن ها به مردم قول می دهد. 
شما وقتی همه کارها برای عملی شدن یک 
قول را انجام دادید چه می کنید؟ جواب واضح 
است؛ نتیجه را به فرد مورد نظرتان می گویید یا 
آنچه خواسته به او می دهید، این بهترین روش 
برای قانع کردن او در مورد کاری است که از شما 
خواسته و حاال انجام داده اید. گاهی هم برای 
اینکه جزئیات اقداماتی که انجام داده اید دانسته 
شود که این حق شماست، آنها را یا خودتان 
توضیح می دهید یا می خواهید فردی دیگر برای 
مخاطب مورد نظر بازگو کند. اما اگر او به بیراهه 
بزند و جزئیات تالش های شما را به مسیری 
ببرد که ماهیت کارتان زیر سوال برود ، هم باید 
بدانید که در انتخاب آن فرد دقت نکرده اید و 
هم حتی ممکن است نتیجه با آنچه شما می 
خواستید فاصله بگیرد، هر چند در عمل کردن 
به وعده خود، راه درست را رفته اید اما نابلدی 
آن فرد می تواند برداشت ها از شخصیت شما 
را به قدری تغییر دهد که حاشیه ها از متن که 
همان وعده عملی شده است، پررنگ تر شود.

یک مدیر هم وقتی کاری را انجام می دهد یا 
وعده ای را به ثمر می رساند حق او و مخاطبش 
است که از چند و چون این توانستن و شدن 
بگوید و بداند. در همین مرحله است که او برای 
انتقال توانستنش به پیام رسانه ای نیاز پیدا می 
کند؛ در هر شیوه و قالبی و هدف غالب پیام 
های رسانه ای آگاهی و اقناع مخاطب است. 
در واقع متقاعدسازی در ذات رسانه نهفته است 
و اگر در رسیدن به این هدف موفق نشود، در 
انجام وظیفه ذاتی خود شکست خورده است. 
این رسانه فقط یک روزنامه ، یک خبرگزاری 
و کانال ها یا سایت خبری نیست، می تواند 
شمایی باشد که برای انتقال پیام مدیر انتخاب 
شده اید، می تواند تیمی باشد که قرار است 
آنچه یک مقام ارشد برای تحقق  وعده هایش 
انجام داده به صورت اصولی و مبتنی بر روش 
تیزبین  این مخاطبان  به مردم،  های علمی 
منتقل کند. چالش اقناع مخاطب و انتخاب 
تیمی که توانایی و تخصص انجام روش های 
متقاعد سازی را در کنار آگاهی دادن درست 
داشته باشد، مدیران بسیاری را درگیر می کند.

 این روزها حجم بسیاری از اطالعات مربوط 
به فعالیت ها و تالش های مدیر عالی استان 
و تیم او پس از خالء گسترده اطالع رسانی 
دستگاه های دولتی طی یک سال گذشته  ، آزاد 
و منتشر شده تا گزارشی از عملکرد یک دوره 
زمانی را به مردم خراسان جنوبی ارائه دهد. پیام 
های متفاوتی در این مدت شکل گرفته تا این 
اطالعات انبوه در همین روزها به سمع و نظر 
مردم برسد ، شاید غافل از اینکه ارائه این حجم 
از خدمات به صورت یکباره یا پیام را به خوبی 
نمی رساند یا از کیفیت انتقال آن به مخاطب 
می کاهد و این گونه عمل شد بی توجه به اینکه 
قبل هم فرصت های طالیی بسیاری برای 
احصاء و انعکاس تاثیرگذار این اقدامات ارزنده 
وجود داشته اما ارائه انبوه و یکباره آن فرصت 
مخاطب را برای بررسی ادله ، اسناد و مدارک 
روشن برای پذیرش منطقی آن سوزانده که او 
قانع شود آیا وعده داده شده به او عملی شده یا 
در شرف تحقق است. این نقص نقطه تاریکی در 
فعالیت های تیم توسعه استان در همین روزها و 
البته قبل از این است. چرا که نظم و برنامه ریزی 
مشخصی بر خالف آنچه  ... )ادامه در ستون مقابل(

چهاشنبه*13 آذر 1398* شماره 4509

مهلت مراجعه به سامانه حمایت معیشتی، تا 20 آذر

فارس-  بر اساس اطالعیه شماره 6 ستاد شناسایی مشموالن بسته حمایت 
معیشتی دولت مستقر در وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی، مهلت مراجعه به 

سایت حمایت معیشتی تا 20 آذر  اعالم شد.

)ادامه سرمقاله( در رویکرد استاندار دیده می شود در 

انعکاس نتیجه فعالیت هایش وجود ندارد.به نظر 
می رسد برخی  روابط عمومی دستگاه ها که 
موظف به احصاء و طبقه بندی اقدامات و قول 
های استاندار در مجموعه های اجرایی خودشان 
هستند، هیچ اعتقادی به این کار نداشتند، بنابراین 
تعداد  حتی  درباره  درستی  و  دقیق  اطالعات 
سفرها یا بازدیدهای او از حوزه عملکردی خود 
ندارند.در حالی که از آن ها به عنوان مسئوالن 
اهرم  به عنوان  انتظار می رود  روابط عمومی 
مطالبه گر دستگاه شان مراحل اجرای اقدامات 
و عملی شدن وعده ها را پی گیری کنند. سوال 
اینجاست چرا دستگاه های تخصصی از همان 
اولین سفر و با اعالم اولین قول در یک حوزه، 
پیوست های رسانه ای تدوین نکرده و اقدامات 
مقتضی آن را به انجام نرسانده اند ؟ که اگر چنین 
بود در انتقال پیام های رسانه ای قوی تر عمل 
اینجاست که ذهنم متوجه برخی  می کردند. 
جریان های به اصطالح خبری می شود که هر 
چند می پذیرم غیر اصولی و حتی غیر حرفه 
ای وارد بحث عملی شدن وعده های استاندار 
شده اند و به هیچ وجه در رسالت شان که همان 
اطالع رسانی شفاف و درست است موفق عمل 
نکرده اند اما با وارونه جلوه دادن اقدامات و لیست 
کردن آن اینک خود داده هایی ارائه کرده اند که 
مخاطب، نتیجه معکوس آن یعنی محقق شدن 
وعده ها را یکی یکی به نمایش نشسته است. 
کاش به این موضوعات توجه بیشتری می شد 
چرا که  استاندار و تیم او قول های عملی شده، 
این خالء اطالع  بسیار دارند که همچنان در 
رسانی جا مانده است.  هر چند باید تاکید کنم 
هدف یک رسانه اثبات توانایی های استاندار و 
تیم او نیست، این است که بتواند مردم را به این 
باور برساند که بر خالف برخی دوره ها ، وعده  
یا وعده هایی عملی شده، پس امیدوار باشند.

 نسرین کاری- نمایشگاه اطالع رسانی 
ایدز  روز گذشته به همت مرکز بهداشت 
همکاری  با  و  بیرجند  دانشگاه  درمان  و 
  کانون همیاران سالمت و کانون همیاران 
 سالمت روان در محل درمانگاه فرهیختگان

و  دانشگاه  دانشجویی  معاون  حضور  با 
 جمعی از مسئوالن و مدیران افتتاح شد.

دانشگاه  درمان  و  بهداشت  مرکز  مدیر   
بیرجند  با اشاره به اینکه  همه ساله دهم 
طرف  از  جهانی  ایدز  روز  عنوان  به  آذر 
شده  شناخته  جهانی  بهداشت  سازمان 
عنوان  به  بیرجند  دانشگاه  گفت:  است،  
اینکه بخشی از جامعه و قشر  جوان که 
احتمال آسیب پذیری دارند را در مجموعه 
خود دارد نمایشگاه نقاشی  با هدف آموزش 
دانشجویان  و دانش آموزان برپا کرده است.  
نمایشگاه  افتتاح  آیین  در  عقیلی،  رویا 
درمانگاه  محل  در  ایدز  اطالع رسانی 
فرهیختگان دانشگاه بیرجند با بیان  اینکه  
باور غلطی در جامعه وجود دارد که بعضی 
توالت،  استفاده  طریق  از  می کنند  تصور 
ظرف غذای مشترک، در آغوش  گرفتن، 
بوسیدن، قلیان و سیگار مشترک ایدز انتقال 
می یابد، تاکید کرد: این باورها غلط است و 
این بیماری  از این روش ها منتقل نمی شود. 

ایدز از طریق خون و تماس جنسی 
شود می  منتقل  نشده   محافظت 

وی با بیان اینکه عامل اصلی انتقال ایدز 
خون و ترشحات جنسی است، افزود: این 
به  آلوده  مادر  از طریق  می تواند  بیماری 
 جنین منتقل شود.  مدیر مرکز بهداشت و 
درمان دانشگاه بیرجند ادامه داد:  همچنین 
تماس جنسی محافظت نشده و تزریقات 
دیگر  از  هم  سرنگ  مشترک  طریق  از 
است.  بیماری  انتقال  اصلی   راه های 
عقیلی با بیان اینکه وسایلی مثل تیغ و 
انتقال  عامل  می تواند  مشترک  مسواک 
این بیماری باشد،  خاطر نشان کرد: در این 
 نمایشگاه همیاران بهداشت دانشگاه بیرجند 
با استفاده از آبرنگ و گواش روی بنرهایی 
نقاشی  می کنند  را  ایدز  انتقال   روش های 

تا دانش آموزان پس از دیدن این نقاشی ها 
داخل آنها را رنگ کنند و زمانی که برای 
انتقال  رنگ آمیزی استفاه می شود  راه های 

بیماری ایدز در ذهن دانش آموز تثبیت شود.  
شعار روز جهانی ایدز: همه ما سوار 

بر یک کشتی هستیم
دانشگاه  درمان  و  بهداشت  مرکز  مدیر 
یک  بر  سوار  ما  »همه  گفت:  بیرجند 
سازمان  امسال  شعار  هستیم«  کشتی  
بهداشت  جهانی» who «  برای روز ایدز 
است و باید بدانیم که همه در خطر ابتال 
به ایدز هستند. عقیلی با بیان اینکه برای 
نمایشگاه  این  در  مسابقه ای   دانشجویان 
پیش بینی شده است،  افزود: بروشور ایدز 
را تهیه کردیم و به پنج نفر از برندگان این 
 مسابقه که به سواالت پاسخ صحیح دهند 
برای یک هفته نهار رایگان سلف دانشگاه 
داده خواهد شد.  عقیلی با بیان اینکه  مرکز 
بهداشت و درمان دانشگاه بیرجند متولی 
بهداشت و ایمنی در دانشگاه است،  ادامه 
اطالع رسانی  برای  همین  دلیل  به  داد: 
گروهی  گوناگون،  بیماری های   درباره  

به  که  داده ایم  آموزش  را  دانشجویان  از 
 همیاران بهداشت  دانشگاه معروف هستند. 
پیشگیری، مقوله مهم در جلوگیری 

مبتال شدن به ایدز
واکسن  ایدز  اینکه  به  اشاره  ضمن  وی 
اما  کرد:  بیان  ندارد،   قطعی  درمان  و 
اگر  فرد  که  است  شکلی  به  آن  درمان 
زندگی  می تواند  گیرد  قرار  تحت  درمان 
این  در  باشد،  داشته  را   خود  عادی 
و  است  مهم  پیشگیری  مقوله  بیماری 
این  خصوص اطالع رسانی شود.   باید در 

مدیر درمانگاه فرهیختگان دانشگاه بیرجند 
همکاری  با  جاری  سال  در  کرد:  بیان 
خراسان  پرورش  و  آموزش  کل   اداره 
برگزاری  در  هم  جنوبی  دانش آموزان 
نمایشگاه اطالع رسانی ایدز با دانشجویان 
کنند.  می  همراهی  بیرجند   دانشگاه 
و  بهداشت  مرکز  اینکه  به  اشاره  با  وی 
 ۱۳۷۷ سال  از  بیرجند  دانشگاه  درمان  
آغاز به کار کرد، یادآور شد: دندانپزشک 
پایین  با قیمت بسیار   و پزشک عمومی 
می کنند.  ارائه  خدمت  دانشجویان   به 

وی افزود:  عالوه بر دانشجویان، کارکنان و 
اعضای هیئت علمی دانشگاه هم می توانند 
از خدمات این درمانگاه بهره مند  شوند. 
روزه  یک  ایدز  رسانی  اطالع  نمایشگاه 
است و در این نمایشگاه عالوه بر پخش 
اطالع رسانی،  تعدادی  برای  کلیپ هایی 
بروشور، نقاشی و تابلو نوشته از روش های 
است.  درآمده  نمایش  به  ایدز   انتقال 
وی در خصوص امکانات مرکز بهداشت 
و درمان دانشگاه بیرجند گفت: درمانگاه 
اکنون  که  کارکرد  به  از سال ۷۷ شروع 
با  پزشک  دندان  داریم،  زیادی   امکانات 
دو  در  عمومی  پزشک  دارالشفاء،  تعرفه 
درصد   ۵0 با  بعدازظهر  و  صبح  شیفت 
داریم  قرارداد  و  تعرفه  دولتی  از  تخفیف 
 ۵0 که  بینی  حلق  گوش  متخصص  با 
در  درمان  طول  تمام  در  تخفیف  درصد 
و  با  شنوایی  همچنین  شده  گرفته  نظر 
بینایی سنج هم قرارداد داریم که ۱۵ تا20 
 درصد تخفیف در نظر گرفته شده است. 
مرکز  اولین   ۹2 سال  از  داد:  ادامه  وی 
بهداشت و درمان بودیم که طرح پایش 
به  داشتیم،  را  کارکنان  جسم  سالمت 
صورت  رایگان آزمایشات روتین را انجام 
می دهیم و پرونده ای برای همکاران داریم 
و درصدد این هستیم که نرم افزاری راه 
 اندازی کنیم که همکاران این اطالعات 

را در گوشی همراه خود داشته باشند. 
وی در خصوص گسترش حوزه پزشکی 
در دانشگاه بیرجند بیان کرد: در سال ۹2 
مجوز اینجا را از وزارت بهداشت گرفتیم 
و  پروانه بهره برداری داریم مجوز ما برای 
این است که این مرکز را شبانه روزی 
را در  کنیم و متخصص قلب و داخلی 

آینده  مستقر کنیم. 

 نمایشگاه اطالع رسانی ایدز در دانشگاه بیرجند برپا شد
همزمان با روز جهانی ایدز؛

عملیات برگردان در شهر بیرجند
   به اطالع هم استانی های گرامی می رساند :

 به دلیل عملیات برگردان ، ارتباط
 تلفن های ثابت و دیتای شهرستان

 بیرجند، خیابان استقالل محدوده بین 
بلوار توحید و سجاد و حاشیه شمالی
 موسی صدر روز شنبه 1398/09/16 

 از ساعت 6 صبح به مدت 72 ساعت 
قطع و یا دچار اختالل خواهد بود. 

ضمنا مشترکین عزیز برای اطالع از تغییر 
شماره می توانند با سامانه 3200

 تماس حاصل نمایند.

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

09155614880

تخریب ساختمان وچاه کنی   
0891 723 0915 - علیزاده

آموزشگاه فنی و حرفه ای

ایلیا در رشته های بازاریابی،

روابط عمومی، خبرنگاری

هنرجو می پذیرد

آدرس: حدفاصل 
مطهری 12 و 14

09156825576

آموزش رایگان به شرط اشتغال
همراه با  اعطای مدرک معتبر فنی و حرفه ای

آگهی دعوت افراز پالک ۲۴۵/۴۹۵۲- اصلی بخش ۲ بیرجند
نظر به اینکه آقای محمد حسن قندهاری مالک مشاعی از ششدانگ یک قطعه زمین پالک ۴۹۵۲ فرعی از ۲۴۵- اصلی 
واقع در بخش ۲ بیرجند - کالته شیبانی درخواست افراز سهام مشاعی خود از پالک مذکور را نموده و حسب اعالم متقاضی، 

دسترسی به مالکین مشاعی پالک فوق مقدور نمی باشد. به استناد ماده ۲ و ۳ و ۶ آیین نامه قانون افراز و فروش امالک مشاع و ماده ۱۸ 
آیین نامه اجرا مفاد اسناد رسمی الزم االجرا، مقرر گردید عملیات افراز و معاینه محل در روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۸/۹/۲۷ ساعت ۱۰ صبح 
به عمل خواهد آمد. لذا مراتب به کلیه مالکین مشاعی پالک مذکور اعالم که در محل وقوع ملک مذکور حاضر و عدم حضور مالکین مانع 

علی فضلی - رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان بیرجنداقدامات قانونی نخواهد بود. 

 
 
  

 
     

 

  
 «ع سيالب داردتعيين حريم رودخانه ها نقش مهمي در كاهش خسارات هنگام وقو»

 
 فالت  زیحوضه آبر یرودخانه ها میبستر و حر نییتع یآگه))
 ((یو طبس( واقع در استان خراسان جنوب رجندی) شهرستان بیمرکز

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 وابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبیر
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبیروابط عمومی 

 

 

نجات آب 
 کشاورزی

 در گرو آگاهی
 و حضور همگانی

به استناد ماده ۳ آیین نامه تعیین بستر و حریم رودخانه ها، مسیل ها و انهار ... مصوب ۱۳۷۹ هیئت 
محترم وزیران، شرکت سهامی آب منطقه ای خراسان جنوبی در نظر دارد نسبت به تعیین بستر و 
حریم رودخانه های خسروآباد- روم-سهل آباد- دیهوک- ازمیغان- جمز- خراشاد - کالویکی-ماودر- 
 مود- نهرین- طبس گلشن )عباس بیگ، زین آباد، دیهشک و رودخانه ها سطح شهر(- عشق آباد- 
مرغوب- نایبند و ذوق آباد در محدوده روستاها و اراضی کشاورزی مجاور این رودخانه ها اقدام 
نماید. لذا بر این اساس به اطالع کلیه مالکین و ذینفعان مجاور رودخانه های یاد شده می رساند: 
به منظور آگاهی از وضعیت مزبور به دفتر مهندسی رودخانه ها و سواحل این شرکت به آدرس 
بیرجند - پاسداران ۳۰ مراجعه و در صورت تداخل با اراضی طرح حداکثر ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ انتشار این آگهی  با ارائه درخواست کتبی، نقشه و مدارکی که دال بر مالکیت اراضی نماید، 
اقدام و رسید دریافت تا مراتب رسیدگی گردد. بدیهی است به اعتراضات واصله پس از مهلت قانونی 

یاد شده ترتیب اثر داده نخواهد شد.
روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی

 
 
  

 
     

 

  
 « تصفیه آب دشوار و پر هزینه است ،آن را بیهوده هدر ندهیم »

 
 یفراخوان مناقصه عموم یآگه
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 روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی

 
 

 شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبیروابط عمومی 

 

 

نجات آب 
 کشاورزی

 در گرو آگاهی
 و حضور همگانی

شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی در نظر دارد: از طریق فراخوان مناقصه عمومی نسبت به 
 انتخاب پیمانکار واجد صالحیت در مناقصه ای با مشخصات ذیل اقدام نماید.  نام و نشانی مناقصه گذار:  
پاسداران ۳۰  - پاسداران  خیابان   - بیرجند  آدرس  به  جنوبی  خراسان  ای  منطقه  آب   شرکت 
تلفن: ۴-۳۲۴۴۵۵۹۰  مشخصات پروژه:  1- موضوع مناقصه: تامین تجهیزات و مواد مورد نیاز 
و مدیریت راهبردی طرح تصفیه خانه آب شرب شهر بیرجند 2-خالصه فعالیت: مدیریت راهبردی 
تصفیه خانه آب شرب شهر بیرجند اعم از بررسی مقدار مواد شیمیایی مصرفی واحد ها، انجام 
آزمایشات مورد نیاز و ارائه نظر در زمینه مصرف بهینه مواد شیمیایی و نوع آنها، بررسی کلیه سیستم 
های مکانیکی تصفیه خانه، سیستم های ابزار دقیق، سیستم های برقی، سیستم های هیدرولیکی و 
نیوماتیکی طرح و سیستم های روشنایی طرح در صورت نیاز و با توجه به تایید کارفرما و غیره. ب: 
منابع تامین مالی: طرح های عمرانی - بهره برداری از تصفیه خانه آب شرب شهر بیرجند به شماره 
 ۰۱۲ج۱۳۰۷۰۰۲ و آبرسانی به شهر بیرجند به شماره ۱۳۰۷۰۰۲۰۲۶ و سایر ردیف های اعتباری مرتبط
پ: کارفرما: شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی * شرایط متقاضی: صالحیت های الزم: 
آب با پایه و ظرفیت مجاز - مدت پیش بینی انجام خدمات: ۵ ماه شمسی - نوع و مبلغ تضمین 
شرکت در فرآیند ارجاع کار: یک فقره ضمانت نامه بانکی به مبلغ ۴۷۵.۰۰۰.۰۰۰ )چهارصد و هفتاد 
و پنج میلیون( ریال دارای حداقل ۳ ماه اعتبار به نفع شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی محل، 
زمان و مهلت دریافت و تحویل اسناد مناقصه: پیمانکاران متقاضی از ساعت ۸ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۱۳ 
تا ساعت ۱۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۱۷ جهت دریافت اسناد مناقصه به سامانه تدارکات الکترونیک دولت به 
نشانی setadiran.ir مراجعه نمایند. مهلت تحویل اسناد: حداکثر تا ساعت ۱۰ روز چهارشنبه مورخ 
۱۳۹۸/۰۹/۲۷ خواهد بود. تاریخ و محل برگزاری جلسه بازگشایی پاکات: ساعت ۱۰:۳۰ صبح روز 
چهارشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۲۷ در محل شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی خواهد بود. مدارک الزم 
برای دریافت اسناد: الف: فیش واریزی به مبلغ ۱.۰۹۰.۰۰۰ )یک میلیون و نود هزار( ریال )شامل 
۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال بابت هزینه اسناد و ۹۰.۰۰۰ ریال بابت مالیات بر ارزش افزوده( که باید به حساب 
شماره ۴۰۰۱۱۰۷۴۰۴۰۱۹۶۱۸ نزد بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران به نام شرکت آب منطقه ای 

خراسان جنوبی از طریق سامانه ستاد به صورت الکترونیکی پرداخت گردد. 
ب: عضویت در سامانه تدارکات الکترونیک دولت )ستاد(

روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی

بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان خراسان جنوبی در نظر دارد: 
ملک تجاری در شهر بیرجند واقع در بیرجند - خیابان خلیل 
طهماسبی - حد فاصل خیابان معلم و خیابان عدل - پالک ۵ 
را از طریق مزایده عمومی واگذار نماید. متقاضیان می توانند به 

منظور دریافت اسناد مزایده با در دست داشتن فیش واریزی به مبلغ ۵۰۰/۰۰۰  
به  ملی  بانک   IR شماره۸۴۰۱۷۰۰۰۰۰۰۰۲۰۵۰۲۷۴۷۹۰۰۱  حساب  به  ریال 
نام بنیاد مسکن انقالب اسالمی خراسان  جنوبی بابت هزینه خرید اسناد به واحد 
امور قراردادها و کنترل پروژه ها بنیاد مسکن انقالب اسالمی خراسان جنوبی واقع 
در بیرجند - خیابان پاسداران - نبش  پاسداران ۳۰ مراجعه نموده و پیشنهادات 
خود را حداکثر تا پایان وقت اداری روز دوشنبه ۱۳۹۸/۹/۱۸ به اداره حراست بنیاد 
 مسکن انقالب اسالمی خراسان جنوبی تحویل نمایند. ضمنا پاکات در روز سه شنبه 
۱۳۹۸/۹/۱۹ ساعت ۱۲ بازگشایی خواهد شد. متقاضیان می توانند جهت اطالعات 
 بیشتر با شماره ۳۲۴۲۰۷۷۲-۰۵۶ امور قراردادها و کنترل پروژه ها تماس حاصل نمایند.
                     روابط عمومی بنیاد مسکن انقالب اسالمی خراسان جنوبي

کار خوب اتفاقی نیست

برنج صد درصد ایـرانی 
با ضمانت پخت و آزمایش

 فقط وفقط کیلویی 12800 تومان/ 10 کیلویی  128000 تومان  
هایپـر مارکت برجیس

 آدرس:خیابان مدرس، تقاطع محالتی   تلفن: 32323182
hypermarket_berjis:اطالع رسانی در پیچ اینستاگرام

کدخدایی :بارها با صدای بلند گفتیم
قانون انتخابات مشکل دارد 

کدخدایی با گالیه از مجلس به جهت کنار گذاشتن 
ایرادات  و  نواقص  به  انتخابات،  قانون  اصالحیه 
قانون فعلی انتخابات اشاره کرد و متذکر شد: بار ها و 
با صدای بلند اعالم کرده ایم که قانون انتخابات ما 

متناسب با زمان حال نیست.

روحانی: هیچ مشکلی برای
 تجدید روابط با عربستان نداریم 

روحانی با اشاره به اینکه از منظر ایران هیچ مشکلی 
برای توسعه روابط با همسایگان و تجدید روابط 
با عربستان سعودی وجود ندارد، گفت: معتقدیم در 
راستای تامین امنیت و ثبات در منطقه باید همه 

کشورها در کنار یکدیگر قرار داشته باشند.

انصراف الریجانی لطف الهی بود 

بیژن نوباوه گفت: آقای الریجانی عامل تفرقه 
بین اصولگرایان و نیروهای انقالب بود و نبود 
امتیاز ویژه برای مجلس  وی در مجلس یک 

آینده محسوب می شود و لطف الهی بود.

ترقی: اعتراضات بدون سرگروه
 و نماینده به نتیجه نمی رسد 

حمیدرضا ترقی گفت: در حال حاضر تجمعاتی که 
صورت می گیرد، بدون سرگروه و نماینده ای است 
که با دولت و مسئولین ارتباط داشته باشد لذا این 
اعتراضات نمی تواند به نتیجه برسد و صدای مردم باشد.

مطهری: اگر شرایط عادی بود تا مرز 
استیضاح روحانی هم پیش می رفتیم 

مطهری با اشاره به طرح مجلس برای استیضاح 
برای  بود  عادی  شرایط  اگر  گفت:  کشور  وزیر 
استیضاح در حد رئیس جمهور هم پیش می رفتیم.

چه شده که امروز از سیاستمدارانی
 عوام فریب برخوردار شده ایم؟  

گفت:  سپاه  سیاسی  معاون  جوانی  یدا...  سردار 
سیاستمدارانی  از  امروز  ما  که  است  شده  چه 
عوام فریب برخوردار شده ایم. مشکل ما دشمنان 
نیستند بلکه مشکل ما در داخل است و آنجا که 
باید افراد مسیر درست را بروند اما مسیر غلط را 

پیش پای ملت می گذارند که ما باید آگاه باشیم.

سود سهام عدالت امسال
 یکجا واریز می شود 

مهر- شنیده ها حاکی از آن است که سود 
به  یکجا  صورت  به  امسال  عدالت  سهام 
و  شد  خواهد  واریز  مشموالن  همه  حساب 

احتماال موعد این واریز، دی ماه است.

هیچ مجوزی برای خودروی 
آب سوز صادر نشده است 

بر  مبنی  شده  انجام  تبلیغات  پی  در  ایسنا- 
پیش فروش تجهیزات آب سوز کردن خودروها، 
هیچ  که  کرد  اعالم  استاندارد  ملی  سازمان 

مجوزی در این زمینه صادر نکرده است.
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ستاد بزرگداشت ۹ دی در خراسان جنوبی تشکیل شد

تسنیم- رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی با بیان اینکه دشمن به دنبال روزنه ای برای ضربه زدن به اسالم و انقالب است اما همواره بصیرت مردم بساط 
فتنه را جمع می کند گفت: ستاد بزرگداشت یوم ا... ۹ دی در استان بارویکرد اقناع افکار عمومی تشکیل شده است. حجت االسالم مالیی پیش از ظهر دیروز در جلسه 

برنامه ریزی ستاد بزرگداشت مراسم یوم ا... نهم دی از حضور باشکوه مردم همیشه در صحنه استان در مناسبات ملی و انقالبی تشکر کرد.

کمترین  افزایش تورم
 در استان رقم خورد

مرکز  اطالعات  براساس   - جم  امین 
آبان  نقطه  به  نقطه  تورم  ایران،  آمار 
 27 کشور  شهری  خانوارهای  ماه 
درصد محاسبه شده که این رقم برای 
خراسان جنوبی 2۹.8 درصد است. تورم 
ماهانه کل کشور در این ماه نیز یک و 
نیم درصد برآورد شده که در این میان 
خراسان جنوبی با شش درصد، کمترین 
میزان افزایش تورم شهری رادر سطح 
کشور داراست بااین حال هنوز هم این 
استان در ردیف سوم استان های با تورم 
شهری باال است. در بررسی تورم نقطه به 
نقطه کاالها وخدمات مصرفی خانوارهای 
کشور به تفکیک استان و گروه های 
اصلی در آبان ماه ۹8 نیز نکات قابل توجه 
ای به چشم می خورد. بر این اساس، 
بیشترین میزان تورم نقطه به نقطه در 
استان به گروه پوشاک و کفش به میزان 
45.۹ درصد می رسد.کمترین مقدار تورم 
نیز مربوط به گروه دخانیات با 2.5 درصد 
است.تورم نقطه به نقطه استان به نسبت 
محسوب  شهر  کالن  یک  که  تهران 
می شود، در برخی گروه ها تفاوتهای 
چشمگیری دارد. مردم خراسان جنوبی 
در گروه هایی چون »تفریح و فرهنگ«، 
خدمات  و  »کاال  رستوران«،  و  »هتل 
متفرقه«، »بهداشت و درمان« و »مبلمان 
و لوازم خانگی« تورم بیشتری را نسبت به 

پایتخت نشینان تجربه می کنند.

 خبر ویژه

فکر  به  که  اینقدر  شهرداری  کاش 
هم  کمی  است.  شهر  جنوب  منطقه 
فکرمرکزشهرهم باشه. ساکنین خیابان 
انتهای  شهرن  همین  مردم  مطهری 
مطهری۱۰ نه آسفالت درست حسابی 
دارد  درستی  بندی  شیب  نه  و  دارد 

زمستان واقعا مشکل داریم.
۹۱5...886
پیمانکارانش  بر  نظارتی  چرا شهرداری 
 ... و  عدالت  و  رسالت  منطقه  نداره؟ 
ماههاست توسط پیمانکار حفاری شده 
ولی در سر چهار راهها و ورودی ها به 

حال خودش رها شده.
۹۱5...45۹
دکتر... روزهای یکشنبه ۱۰ مریض را 
می بیند تلفن نوبت بیمارستان ساعت 
۱2 شروع بکار می کند، درست اول وقت 
شروع به گرفتن نوبت کردم اولین نفر بودم 
اما شماره 7 به من داده شد قبل از اینکه 
تلفن نوبت دهی روشن شود تعداد 6 نفر 
شماره داده شده بود مسئولین جواب دهند.
۹۱5...۰۱4

جمعی از اهالی روستای شکراب هستیم 
این روستا فاصله نزدیکی با بیرجند دارد 
ولی از لحاظ امکانات در حد صفر است. 
ورودی روستا پر شده از زباله های زشت 
و نخاله های ساختمان که چهره روستا 
را بسیار نازیبا کرده. از طرف دیگر زمین 
های ساکنان روستا که از جد اندر جد ما 
بوده توسط منابع طبیعی ملی اعالم شده و 
اجازه کشت و زرع نمی دهند طرح هادی 
روستا هم بدرستی انجام نشده و کوچه 
زیبا  منتظر  و  است  روستا خاکی  های 
سازی و سنگ فرش هستیم. نقطه امید 
جوانان این روستا که می خواهند به خانه 

اجدادی خود برگردند چیست؟
ارسالی به تلگرام آوا

غفاری  مدارس  برای  اتوبوسرانی  لطفا 
در وقت تعطیلی یک اتوبوس جداگانه 
بگذارد واقعا شلوغه و در این بین اگه 
خانمی پیاده یا سوار بشه خیلی مشکله. 
بعضا دانش آموزان این مدارس بی ادب 
هستند. لطفا مسئولین مدرسه و والدین 
نظارت  آموزان  دانش  رفتار  بر  بیشتر 
داشته باشند اینطوری پیش بره تبدیل 

به یک مشت اراذل می شوند.
ارسالی به تلگرام آوا

جوابیه های  شهرداری  بیرجند

*بنا بر اعالم سازمان عمران و بازآفرینی 
عدم  خصوص  در  شهرداری  شهری 
نظارت بر آسفالت و بررسی آسفالت فلکه 
کوزه مهرشهر به استحضار می رساند: 
با توجه به ضرورت احداث کانال آبهای 
سطحی به ابعاد ۳×۳ از زیر میدان مذکور 
به سمت خیابان ولی عصر )عج( آسفالت 
میدان مذکور در حال حاضر در برنامه 

اجرایی آسفالت معابر قرار ندارد. 
*بنا بر اعالم مدیر درآمد شهرداری در 
شهرداری  نجومی  عوارض  خصوص 
از ۱۰ میلیون ریال تا 5۰ میلیون ریال 
 برای کسبه خیابان جمهوری به استحضار 
می رساند: عوارض سالیانه محل کسب 
برای مشاغل و صنوف مشمول قانون 
نظام صنفی و غیر صنفی با توجه به متراژ 
عرصه واحد تجاری و موقعیت مکانی 
متغیر است. لذا با عنایت به اینکه حداکثر 
عوارض صنفی جهت ملک با موقعیت 
خوب شهری 4/8۰۰/۰۰۰ ریال تعیین 
شده لذا مبالغ اعالم شده در پیام مغایر بوده 
بنابراین کسبه محترم در صورت اعتراض 
به موضوع با ارائه فیش صادره به مناطق 

مربوطه جهت بررسی مراجعه فرمایند.

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

سامانه پیام کوتاه : 3000272424

پیام شما

پاسخ مسئوالن 

مدیریت محترم روزنامه آوا و همکاران 
خبرنگار مردم بیرجند همیشه شما را به 
انصاف شناخته و خبررسان صادق این 
مردم بوده اید چند روز است که در ستون 
دیدگاه ها نقدهایی به عملکرد شهرداری 
می خوانم و اینکه افق دید پایین است 
من قصد نقد نظر همشهریانم را ندارم 
اما پیشنهاد می کنم به سمتی برویم که 
کمی عملکردها مقایسه شود در تمام موارد 
مقایسه عملکرد شهردار با آرمانهایمان کار 
درستی نیست؟ به نظر خبرنگاران منصف 
پارک خطی حاشیه شهر  پروژه  آیا  آوا 
با  پارکینگ ساختن  اقدام کمی است؟ 
پایین  کار  مالی  های  محدودیت  این 
شما  مثل  هم  من  است؟  ای  دستانه 
اعتقاد دارم دیگر حاال وقت پروژه های 
کالن و تقاطع های غیر همسطح و ...  
است اما وقتی عملکرد این شهردار را در 
 کنار بزرگترین و اولین های شهردار قبلی 
می گذارم تفاوت های بسیاری می بینم، 
که ما در آن زمان به کجا می رفته ایم و 
چقدر عقب گرد کرده ایم حداقل االن اگر 
سرعتی نداریم یا حرکتی نداریم به عقب 
نمی رویم بیایید بپذیریم شهر با این همه 
مشکل منابع و محدودیت ها قرار است 
چه معجزه ای در آن اتفاق بیفتد در این 
که بسیاری از کارها غیر کارشناسی انجام 
می شود حرفی نیست اما قبول کنیم 
انجام  زیبایی  به  هم  کارها  از   بسیاری 
می شود من هر چند که نمره 2۰ به 
عملکرد شهردار نمی دهم ولی با تالش 
هایی که کرده است به شورا و شهردار 
حداقل نمره قبولی را می دهم.  ممنون از 
آوا اگر منتشر نماید یا حتی اگر منتشر نشود.
حسین . ا از بیرجند

پیام رسان های اجتماعی : 09017245463
سامانه پیام کوتاه : 3000272424

در نشست روزنامه آوا مطرح شد: دیدگاه خوانندگان

معضل جمع آوری زباله هاي پزشکي ،نماينده پزشکان: 40 هزار تومان پرداخت هزينه مديريت پسماند براي ما سنگين است

شهرداری ها زیر تیغ مدیریت پسماند 

حسیني- افزایش تعداد زباله گرد ها در سال 
هاي اخیر و عوارض بهداشتي، اجتماعي و 
فرهنگي ناشي از آن، بارها مورد اعتراض 
مردم قرار گرفته است. این پدیده در تمیزترین 
شهر ایران! تناقضي را ایجاد کرده و حتي 
پرداختن به آن نتوانسته از تعداد افراد زباله 
گرد کم کند. این شیوه جمع آوري زباله ها و 
زباله گردي در خالء وجود مشاغلي که بتواند 
عوارض خشکسالي و مهاجرت از روستاها 
را جبران کند رخ داده و با توجه به سهل 
الوصول بودن و درآمد قابل توجهي که دارد، 
طرفداراني نیز پیدا کرده است. ابهامات درباره 
مافیاي زباله گردي در بیرجند، مرکز پسماند 
شهري، شیوه جمع آوري زباله در شهر و 
فرهنگ جمع آوري زباله از مواردي است که 
در نشست این هفته روزنامه آواي خراسان 
جنوبي با حضور لطایفي، مدیر امور پسماند 
بهداشت  مسئول  کربالییان،  شهرداري، 
محیط مرکز بهداشت دانشگاه علوم پزشکي 
، نخعي ن ژاد، کارشناس مسئول پایش اداره 
کل حفاظت محیط زیست، یزدان شناس، 
عضو کمیسیون خدمات شوراي شهر بیرجند 
و دراني پور، مسئول اجرایي شرکت پدیده 

پاک آرمان، مطرح شد.

اجرای بهترین شیوه جمع آوری 
زباله در بیرجند

لطایفي، مدیر امور پسماند شهرداري ابتدا 
زباله  آوري  نحوه جمع  درباره  توضیحاتي 
با  کرد:  عنوان  و  داد  ارائه  بیرجند  شهري 
پیشرفت جوامع، شهرها در کشورهاي در 
حال توسعه، به سمت مکانیزه شدن میل 
پیدا مي کنند. بیرجند نیز با توجه به گستره 
شهري که دارد، در این زمینه خوب پیش 
رفته و رویکرد قابل قبولي داشته است. وي 
به ۱۳ دستگاه پرس موجود در شهر براي 
جمع آوري زباله ها اشاره کرد و گفت: برخي 
معابر که امکان عبور دستگاه مکانیزه در آن 
نیست، با 4 دستگاه نیسان به صورت روزانه 
پوشش داده مي شوند، البته از کیفیت جمع 
آوري زباله در معابر اصلي برخوردار نیستند 
اعتراض  موجب  گاهی  موضوع  این  و 
لطایفي  مناطق مي شود.  این  شهروندان 
درباره سیستم جمع آوري زباله به شکل 
قدیم و اعالم ساعت خاصي براي گذاشتن 
زباله در معابر، بیان کرد: این شیوه عالوه 
بر این که خللي در منظر شهري وارد مي 
کند، با پاره شدن پالستیک هاي زباله به 
قصد خارج کردن زباله های بازیافت شدني، 
نظافت و بهداشت شهر را هم به مخاطره 
مي اندازد. از سوي دیگر تعداد ماشین هاي 
جمع آوري زباله به اندازه اي نیست که با 
را  شهر  تمام  بتوان  خاص  ساعت  اعالم 
روزانه پوشش داد بنابراین در شرایط فعلی 
بیرجند در بهترین شرایط ممکن قرار دارد. 
به گفته وي قبال جمع آوري زباله به صورت 
مکانیزه ، روزانه انجام مي گرفت اما یک ماه 
است که تغییر کرده و کار جمع آوري از ۹ 

شب آغاز و تا صبح ادامه دارد.

جلسات بی نتیجه کارگروه 
مدیریت  پسماند

بهداشت  مرکز  محیط  بهداشت  مسئول 
جلسات  به  هم  پزشکي  علوم  دانشگاه 
کارگروه مدیریت پسماند شهري اشاره کرد 
و گفت: در این جلسات تمام ارگان هاي 
دخیل حضور دارند، اما اگر به تعداد جلسات 
برگزار شده، فقط یک صدم درصد وارد فاز 

عملیاتي مي شدیم به نتیجه مي رسیدیم! 
جلسه پشت جلسه، اما هیچ نفعي در کار 
نداشتیم.کربالییان با تاکید بر این که صدا 
و سیما، جراید ، اداره کل فرهنگ و ارشاد 
در  باید  مرتبط  نهادهاي  سایر  و  اسالمي 
حوزه فرهنگ سازي این قضیه پاي کار 
باشند، خاطرنشان کرد: تفکیک در مبدا به 
عنوان اولین مبحث مدیریت پسماند نه در 
این استان و نه در کشور به طور جدي کار 

نشده است. به گفته وي زباله گردها تنها 
دل  در  و  اصلي هستند  از مشکل  جزئي 
از شهرداري  لذا  دارند.  قرار  قضیه  کلیات 
تقاضا داریم این موضوع را در طرح جامع 

پسماند شهري مد نظر قرار دهند.

عامل اصلی معضل زباله گردي
 و پسماند شهري

کارشناس مسئول پایش اداره کل حفاظت 
محیط زیست هم، کوتاهي شهرداري ها را 
علت معضل زباله گردي و پسماند شهري 
دانست و گفت:  طبق قانون مدیریت پسماند، 
شهرداري در مرکز استان تا پایان سال ۹۰ 
و در سایر شهرها تا پایان سال ۹2، موظف 
است طرح جامع مدیریت پسماند شهري را 
تهیه کند. در این راستا تفکیک پسماند در 
مبدا نیز به عنوان تکلیف اعالم شده اما از 
آن زمان تاکنون فقط شهرهاي فردوس و 
بشرویه طرح جامع مدیریت پسماند تصویب 
شده دارند که اجراي آن ها نیز بسیار ضعیف 
بوده است. تنها حسن طرح جامع براي این 
دو شهر، جذب اعتبارات از محل سازمان 

شهرداري ها و دهیاري هاي کشور بود.
نخعي ن ژاد با بیان این که بر اساس اطالعات 
بدست آمده از بدنه شهرداري، حدود 27۰ 
زباله گرد در شهر فعالیت دارند، خاطرنشان 
کرد: سال ۹4 در کارگروه مدیریت پسماند 
مصوب شد شهرداري به صورت اقتضایي 
نسبت به جمع آوري پسماند اقدام کند. براي 
مثال در مشهد، بخش هایي از شهر مکانیزه 
بوده و باقي معابر این گونه نیست. نبود این 
سیستم در بیرجند موجب شده سطل هاي 
زباله گردان،  براي  آماده اي  لقمه  آشغال، 
سگ ها و گربه ها باشد و در فصل گرم سال 
هم بوي تعفني ایجاد کند. وي با تاکید بر 
این که سازمان مدیریت پسماند از سال ۹4 
باید تشکیل مي شد، اضافه کرد: این سازمان 
عالوه بر مدیریت زباله ها مي تواند به عنوان 
مشاور طرح هاي شهرداري نیز عمل کرده 
و درآمد زایي داشته باشد. تا قبل از راه اندازي 
این سازمان، شهرداري هاي خراسان جنوبي 
بدون  قراردادهایي  ها،  شرکت  و  افراد  با 
داشتن شرایط سفت و سخت در اجرا ، منعقد 
مي کردند. متاسفانه یکي از این افراد ، ۳ 

قرارداد مدیریت پسماند شهر را ناقص کرد. 
طرح هایي ضعیف را ارائه داد و از آنجاکه 
قبل از ارائه طرح ها به کارگروه مدیریت 
پسماند، پول را از شهرداري گرفته بود، هیچ 
اقدامي براي اصالح ایرادات طرح ها انجام 
نداد. به گفته وي در حال حاضر فقط طرح 
بیرجند، خوسف، مود، نهبندان و شوسف در 
دست تصویب است و باقي شهرداري ها در 

این زمینه کوتاهي کردند.

بسیاري از زباله گاه ها مجوز 
قانوني ندارند

کارشناس مسئول پایش اداره کل حفاظت 
محیط زیست  دیگر مشکل استان را زباله گاه 
هاي پسماند صنعتي و ویژه دانست و گفت: 
زیست  محیط  حفاظت  سازمان  سال 87 
5 نقطه پیشنهادي را براي این موضوع در 
کارگروه مصوب کرد. وزارت کشور نیز تکلیف 
داشت زباله گاه ها را در این نقاط ایجاد کند 
ولي تاکنون هیچ اقدامي انجام نگرفته است! 
بسیاري از زباله گاه هاي استان مجوز قانوني 
ندارند و این تکلیف وزارت کشور است که 

زباله گاه ها را راه اندازي کند .

شرط موفقیت طرح تفکیك 
زباله در مبدا

نخعي ن ژاد با اشاره به این که از انتهاي سال 
گذشته، 4۰ زباله گاه شهري و روستایي مورد 
بازدید قرار گرفته است، تصریح کرد: تنها زباله 
گاه استاندارد، متعلق به شهر سرایان است. هر 
چند بیرجند نیز با توجه به حجم باالي روزانه 
2۰۰ تن زباله، داراي زباله گاه قابل قبولي 
است. اخیرا نیز شرکت پدیده پاک آرمان با 
شهرداري قرار داد بسته و تفکیک در مبدا را 
انجام مي دهد.  اما این طرح فقط زماني موفق 
است که مراکز غیر مجاز جمع آوري زباله در 

شهر پلمپ شوند.

ماهانه 3  میلیارد، گردش مالي 
بازیافت غیر مجاز،!

بهداشت  مرکز  محیط  بهداشت  مسئول 
دانشگاه علوم پزشکي با بیان این که یکي 
از پیشنهادات این کارگروه، نصب سطل 
هاي زباله اي است که امکان خارج کردن 
زباله از آن توسط زباله گردها وجود ندارد، 
پیشنهاد  این  که  زمان  همان  داد:  ادامه 
مطرح شد، شاکري معاون سابق خدمات 
شهري شهرداري هزینه این کار را 7 تا 8 
میلیارد تومان برآورد کرد، یکي از اعضاي 
الزم  اعتبار  پرداخت  امکان  از  نیز  شورا 
سخن گفت. زیرا با توجه به گردش مالي 
۳ میلیاردي در طول ماه در حوزه بازیافت 
غیر مجاز، اعتبار نصب این قبیل سطل 

هاي زباله، در ۳ ماه جبران مي شود.

دفن بهداشتي به طور کامل 
در بیرجند رعایت نمي شود

عنوان  نافي  که  این  بیان  با  کربالییان 
تمیزترین شهر ایران براي بیرجند نیستیم 
اما مدیریت پسماند فقط جمع آوري زباله 
و نظافت معابر نیست، ادامه داد: سال 74،  
تلنبار روباز و سوزاندن زباله جزو روش هاي 
منسوخ شده مطرح شد ، دفن بهداشتي نیز 
اصولي دارد که هنوزبه طور کامل در بیرجند 

رعایت نمي شود. وي به گزارش هاي متعدد 
درباره سوزاندن زباله ها اشاره کرد و گفت: در 
گذشته شهرداري این آتش سوزي ها را خود 
به خودي اعالم مي کرد اما اثر گازوییل در 
رخداد این حوادث مشخص بود. البته با راه 
اندازي سازمان مدیریت پسماند شهرداري، 
شرایط خیلي بهتر شده است و گزارش آتش 
محیط  بهداشت  مسئول  نداشتیم.  سوزي 
مرکز بهداشت دانشگاه علوم پزشکي از جذب 
پسماند  مدیریت  سازمان  توسط  اعتبارات 
سخن گفت و خاطرنشان کرد: در این راستا 
شهرداري به سمت استانداردسازي سایت دفن 
زباله پیش رفت، حتي به دنبال الگوبرداري از 
استان هاي پیش رو همچون یزد بود. باید 
یادآور شد در مدت یک سال اخیر، شهرداري 
بیرجند به اندازه چند سال فعالیت کرده و 
امیدواریم به شرایط ایده آل هم دست یابند.

پزشکان متخلف،
 زباله هاي سرگردان

کربالییان در بخش دیگري از سخنانش با 
بیان این که نظارت بر جمع آوري و دفن 
بهداشتي زباله بر عهده ما بوده و تا کنون 
نیز نظارت ها جواب داده است، عنوان کرد: 
با کمک محیط زیست، پسماند پزشکي را 
نیز کنترل مي کنیم، ولي پزشک متخلف هم 
وجود دارد! پزشکاني داریم که از قوانین تبعیت 
نمی کنند و زباله هایشان با زباله هاي عادي 
دفن مي شود.وي از اخطار به تمام این افراد 
و معرفي آنان به مقام قضایي خبرداد و افزود: 
این متخلفان حتي با دو شرکت متولي جمع 
آوري زباله پزشکي قرار داد دارند ولي زباله 
تحویلي آن ها به این شرکت ها، کمتر از حد 
معمول است. شهروندان اگر موردي را در این 
زمینه گزارش کنند ، استقبال و برای برخورد با 

فرد خاطي اقدام مي کنیم.

صدور 60  اخطار 
به  پزشکان متخلف

در ادامه نخعي ن ژاد، کارشناس مسئول پایش 
اداره کل حفاظت محیط زیست نیز یکي از 
معضالت استان را پسماند پزشکي اعالم 
کرد و افزود: متاسفانه تعدادي از پزشکان ، 
به عنوان مرفه ترین قشر جامعه که براي 

از سالمت مردم سوگند پزشکي  حفاظت 
خورده اند، از قانون مدیریت پسماند استنکاف 
مي کردند. پسماند پزشکي ، جزو پسماند 
با  ویژه محسوب مي شود و مدیریت آن 
تولید کننده است. در همین راستا شرکتي 
براي دفن این نوع پسماند، پاي کار آمد ولي 
تعدادي از پزشکان با این شرکت همکاري 
به  پزشکان  جامعه  نماینده  حتي  نکردند، 
صراحت عنوان کرد: 4۰ هزار تومان پرداخت 
هزینه مدیریت پسماند براي ما سنگین است! 
به گفته وي برخورد با تهدیدات علیه بهداشت 
عمومي، محیط زیستي و تخلفات هزینه بر 
است و باید با دستگاه هاي متعدد و جوامع 
مختلفي درگیر شد. در همین راستا اداره کل 
حفاظت محیط زیست شروع به شناسایي این 
مراکز کرد. ولي متاسفانه نه دانشگاه علوم 
پزشکي و نه سازمان نظام پزشکي آمار دقیقي 
از جامعه پزشکي شهر نداشتند.از نظر نخعي 
ن ژاد همکاري معاونت بهداشتي دانشگاه علوم 
پزشکي در این زمینه بسیار خوب است با 
دلیل  به  بهداشت  وزارت  دست  حال  این 
افرادي  است.  بسته   ، سیستم خودکنترلي 
که باید توسط این سیستم به دادگاه معرفي 
مي شدند از جامعه خودشان بودند و دانشگاه 
در معذوریت قرار داشت. با این حال از مهر
 گذشته 6۰ اخطار به پزشکان متخلف داده شد.

قراردادها، پزشکان متخلف 
را لو می دهد

وي از فعالیت 2 شرکت براي جمع آوري زباله 
هاي پزشکي و بي خطرسازي آن، خبر داد 
و یادآور شد: به لحاظ حجمي حدود 8۰ تا 
۹۰ درصد با پزشکان عقد قرارداد انجام شده 
است. منتهي راستي آزمایي به گونه اي است 
که کارشناسان ما ماهیانه از این شرکت ها 
گزارش مي گیرند تا مشخص شود طرف 
قراردادها چه کساني هستند و چند کیلو زباله 
تحویل گرفته اند.  ماه گذشته گزارشي به 
دادستاني اعالم کردیم که از نظر ما پزشکاني 
که در سطح شهر مطب دارند و در لیست 
قرارداد این دو شرکت نیستند و یا پزشکاني 
که با این دو شرکت قرار دارند ولي پسماندي 
برابر جدول مشخص شده تحویل نداده اند، 
باید ثابت کنند که مطب تعطیل بوده در غیر 
این صورت مشخص مي شود پسماند خود 
را با زباله عادي مختلط کرده و در سطل 
هاي شهري ریخته اند. اکنون منتظر اقدام 

دادستاني در این زمینه هستیم.

پیشنهاد سوزاندن زباله هاي 
بیمارستاني در کوره سیمان 

بهداشت  مرکز  محیط  بهداشت  مسئول 
از سخت  ادامه  در  پزشکي  علوم  دانشگاه 
راستاي دفن  انجام گرفته در  گیري هاي 
زباله هاي بیمارستاني خبر داد و بیان کرد: 
کار تفکیک،  انجام تست ها و بي خطرسازي 
توسط  اما  دارد  که  باالیي  هزینه  وجود  با 
بیمارستان ها انجام مي گردد. هر چند محیط 
زیست به این رویکرد نقد داشته و معتقد است 
زباله اي که خود قابلیت تبدیل شدن به انرژي 
را دارد نباید با صرف انرژي دیگري بي خطر 
شده و نهایتا دفن شود! حتي یکي از شرکت 
هاي دفن زباله پیشنهاد داده بود از سوزاندن 
این زباله ها به عنوان انرژي در کوره کارخانه 

سیمان باقران استفاده شود.

*بحث این نشست با پاسخ ها درباره 
وجود مافیای زباله گردی در استان ادامه 
یافت که در شماره بعد منتشر می شود.
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: ح
س 
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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 - کمك درسی ketab_Aseman98 @خریـد و فروش کتب دسـت دو

بیرجند - نبش غفاری ۴۲ )کافی نت آسمان(

روابط عمومی شرکت گاز پیام های ایمنی: بخاری مانند هر وسیله  گازسوز دیگر برای درست سوختن به اکسیژن نیاز دارد. بنابراین از مسدود کردن همزمان تمامی درزها و منافذ خودداری کنید.
استان خراسان جنوبی



موفقیت و انرژی

 جاهای آلوده منزل

سوء تفاهم در خانواده

که  هایی  ناراحتی  و  مشکالت  از  بسیاری 
آید  می  وجود  به  دیگران  با  ارتباط  جریان  در 
 ریشه در انتظارات متعارض و مبهم از وظایف 
و هدف ها دارد. انتظارات نامشخص و مبهم سبب 
ناراحتی عدم درک و تفاهم مشترک و از میان 
رفتن اعتماد و نهایتا جوی حاکی از سوتفاهم شک 

و تردید و نگرانی در خانواده می گردد.
در  نشاط  و  ایجاد شادی  از عوامل  یکی دیگر 
رویی  خوش  زیرا  است  رویی  گشاده   خانواده 
کینه ها را می زداید انسان ها را به همدیگر نزدیک 
می کند دل ها را به هم پیوند می دهد جو حاکم 
بر خانواده را شاداب و با طراوت می کند ارتباط 
عمیق و عاطفی را سبب می شود و موجب تداوم 
و استواری محبت و دوستی در زندگی می شود. 
فرمایند:  )ع( می  همچنان که موالیمان علی 

»خوش رویی وسیله دوست یابی است.

جاهای آلوده منزل را بشناسید

میکروب ها در هرجایی از داخل خانه تان ممکن 
است پنهان شوند؛ از ماشین لباسشویی گرفته تا 

کفگیر مالقه های مورد استفاده در آشپزخانه تان!
آشپزخانه تان،  اسفنج  ظرفشویی:  اسفنج 
میکروبی ترین چیزی است که در خانه دارید. سفنج 
ظرفشویی تنها یکی از چیزهایی است که هر روز 
استفاده می کنید و در واقع آلوده تر از کاسه توالتتان 
است! دستمال ها و حوله ها و پارچه های آشپزخانه 
نیز میکروب های فراوانی دارند و باید آن ها را با آب 

داغ و مایع ضدعفونی کننده بشویید.
سینک ظرفشویی: بعد از اسفنج ظرفشویی، سینک 
ظرفشویی میکروبی ترین جای خانه تان است. یک 
بطری اسپری تمیزکننده دم دستتان داشته باشید و 
بعد از هر بار استفاده سینک را اسپری کنید، سپس 

بسابید و با آب داغ آب بکشید.
تخته برش: آشپزخانه تان 200 برابر کاسه توالت 
خانه تان باکتری دارد. برای تمیز کردن تخته برش 
بگذارید،  را در ماشین ظرفشویی  می توانید آن 
سپس با سرکه اسپری کنید و بگذارید در طول 
شب بماند یا اینکه به مدت 30 ثانیه ماکرویو کنید.

مسواک: مسواک را در دورترین فاصله از کاسه 
توالت به صورت سروته بگذارید تا ذرات آب روی 
آن ننشینند. هرگز مسواک خیس را در محیط بسته 

نگه ندارید و کنار هم نگذارید.
هم  لباسشویی تان  ماشین  لباسشویی:  ماشین 
می تواند بیمارتان کند. دستمال ها و لباس زیرها را 
با هم نشویید. دست کم ماهی یک بار، یک دور با 
آب داغ و سرکه روشن کنید تا  میکروب زدایی شود.

برای کاهش فشار خون
 گردو میل کنید

نرم  باال دست و پنجه  با فشار خون  اگر شما 
می کنید، گردو می تواند درمان تان باشد.

اضافه  غذایی شان  رژیم  به  گردو  که  افرادی 

می کنند، فشار خون پایین تری نسبت به آن هایی 
که این ماده مغذی را مصرف نمی کنند، دارند. البته 
هنوز ثابت نشده که گردو از طریق اسید های چرب 
خود این تاثیر را روی بدن دارد یا از مواد مغذی 
دیگر اما در هر صورت در درمان فشار خود موثر 

است.

راهکارهای مناسب 
برای افزایش قد

ویتامین C  از جمله ویتامین هایی است که در حفظ 
سالمت استخوان ها و بلندتر شدن قد موثر و مفید 
است. این ماده غذایی در تأمین کالژن که بخش 

فیبری استخوان و غضروف را تشکیل می دهد 
یافت می شود. باید غذا های غنی از ویتامین C را 
مصرف کنیم تا مقادیر مورد نیاز بدن تامین شود. 
این مواد غذایی معموال در پرتقال، هندوانه، توت 
فرنگی، آناناس نخودچی وجود دارد و مخصوصا در 

سن رشد توصیه می شود.

عرق گیاه بیدمشک
 در حفظ سالمت قلب تاثیرگذار است

عرق گیاه بیدمشک باعث تقویت قلب می شود 
و در حفظ سالمت قلب نیز تأثیرگذار است.عرق 
بیدمشک تقویت کننده دستگا ه های عصبی است، 

جوشانده برگ بیدمشک را با عسل مخلوط و 
روزی 2 تا 3 بار مصرف کنید؛ این محلول آرام 
کننده اعصاب است و باعث بهبود بیماری های 
افسردگی نیز می شود.جوشانده گیاه بیدمشک یا 
عرق این گیاه موجب افزایش اشتها می شود و 

اختالالت گوارشی را بهبود می بخشد.

برگ کرفس به بهبود سالمتی 
استخوان ها کمک می کند

برگ کرفس  پنج برابر بیشتر از ساقه ها منیزیم 
و کلسیم دارد. کلسیم برای بدن ضرورت دارد 
کمک ها  استخوان  سالمتی  بهبود  به   که 

 

انبساط  انقباض و  می کند. کلسیم موجود به 
عضالت و رگ های خونی کمک خواهد کرد و 
هورمون های الزم برای کارکردهای بیولوژیکی 
اولیه را ترشح می کند. این امر در عملکرد خوب 
مغز کمک خواهد کرد. کرفس را می توان هم در 

ساالد و هم در غذا مصرف کرد.

با این سبزی خوش طعم 
قند خون  را کنترل کنید

غذاها  کردن  طعم  خوش  بر  عالوه  پیازچه 
خواص درمانی بسیاری دارد؛  این نوع  سبزی 
ها  استخوان  تقویت  قلب،  در  حفظ سالمت 

بسیار مفید است، همچنین برای پوست، درمان 
سرماخوردگی، حفظ سالمت چشم ها، کاهش 
سالمت  خون،  قند  کنترل  سرطان،  ریسک 
گوارش، برطرف کردن عفونت ها بسیار مفید 
است و می توان از آن بهره های زیادی برد. کوکو 

با پیازچه بسیار لذیذ است.

برای آگاهی از بیماری دیابت، ضروری است بدانیم کدام غذاها، داروها و یا شرایط زندگی باعث افزایش یا 
کاهش سطح قند خون در مبتالیان به این بیماری می شوند. سرماخوردگی: قند خون افزایش می یابد زمانی 
که بدن در حال مبارزه با یک بیماری است. آنتی بیوتیک ها، ضد احتقان ها و سایر داروهای مشابه می تواند 
بر روی قند خون شما تاثیر بگذارد. توصیه می شود آب و مایعات زیادی بنوشید تا آب کافی به بدن تان برسد. 
استرس شغلی: ناراضی بودن از کار و به طور کلی استرس های مرتبط با کار می تواند هورمون هایی را در 
بدن آزاد کند که باعث افزایش قند خون شوند. این روند در افراد مبتال به دیابت نوع دو شایع تر است. سعی 
کنید با استراحت، تنفس عمیق و ورزش مدیریت استرس خود را به دست بگیرید و اگر ممکن است موقعیت 

و مسئولیت خود را عوض کنید.

هویج سرشار از بتا کاروتن است که موجب پدید آمدن رنگ نارنجی آن می شود. عالوه بر آن، ویتامین آ، ث، 
ب ۱، ب 2، ب 3، ب ۶، ای، کا، کولین و برخی مواد معدنی از جمله پتاسیم، منیزیم، آهن، کلسیم و فسفر 
نیز درون هویج وجود دارد. این سبزی به طور عمده از کربوهیدرات ساخته شده است و به همین دلیل منبع 

مناسبی از فیبر غذایی محسوب می شود و حاوی هیچ چربی اشباع شده یا کلسترولی نیست.
هویج مقدار کمی کالری یعنی فقط ۴0 کالری در هر ۱00 گرم دارد. به همین دلیل گزینه مناسب و سالم برای 

افرادی است که به دنبال رژیم غذایی مناسب برای تناسب اندام و تعادل می گردند.
حال که از ارزش غذایی هویج مطلع شدید، باید بدانید که می تواند بر سالمت انسان تأثیر مثبت داشته باشد 

و از برخی بیماری ها جلوگیری کند.

هویج نارنجی پرخاصیتتمام دالیل افزایش و کاهش ناگهانی قند خون

کار  این  اما  نیست،  آسان  عذرخواهی  همیشه 
موثرترین راه برای بازگرداندن اعتماد و تعادل در یک 
اید، داده  انجام  اشتباه  کاری  شما  که  زمانی   رابطه 
می باشد. عذرخواهی با دو کلمه جادویی برگزار می 
این  کنم”.  می  “عذرخواهی  یا  متاسفم”  شود:”من 
ضروری است زیرا این واژه ها بیش از پیش اعمال 
شما را مورد انتقاد قرار می دهد. به عنوان مثال، می 
پرخاش  شما  به  دیروز  که  متاسفم  گفت:”من  توان 
کردم. احساس خجالت و شرمساری را از طریق نحوه 
عمل من احساس می کنی.” کلمات شما باید صادق 

و معتبر باشد. با خود و با شخص دیگر صادق باشید، 
که  زمان  کنید.هر  عذرخواهی  خواهید  می  که  چرا 
یا  نکنید،  عذرخواهی  دارید،  ناخوشایند  های  انگیزه 
اگر آن را به عنوان یک وسیله ای برای پایان دادن 
به قائله مشاهده کنید، هرگز عذرخواهی شما درست 
و حتی مثمر ثمر نخواهد بود. از دست ندادن زمان 

نیز در اینجا مهم است. 
به محض این که متوجه شدید که شخص دیگری 
اید،  داده  قرار  خسارت  و  ناراحتی  یا  ظلم  مورد  را 
را  رفتارتان  یا  اعمال  مسئولیت  کنید.  عذرخواهی 

کاری  چه  هستید  آگاه  که  کنید  اذعان  و  بپذیرید 
که  فردی  با  باید  شما  اینجا،  در  اید.  داده  انجام 
نشان  و  کنید  همدردی  اید،  شده  اشتباه  مرتکب 
چگونه  را  او  احساسات  شدید  متوجه  که  دهید 
را جای شخص  کنید خودتان  متشنج کردید. سعی 
قرار دهید و تصور کنید که احساسش چگونه است. 
شما  که  دهید  توضیح  که  است  این  مرحله  آخرین 
این عمل یا رفتار را تکرار نخواهید کرد. این مرحله 
مهم است، زیرا به شخص اطمینان میدهید که قصد 

تغییر رفتارتان را دارید.

نکته هایی برای معذرت خواهی

آیه روز

اوست کسی که از آسمان آبی فرود آورد که ]آب[ آشامیدنی شما از آن است و روییدنی]هایی[ که 
]رمه  های خود را[ در آن می چرانید ]نیز[ از آن است. )سوره نحل/ آیه ۱0(

سخن روز

شاید چاالک ترین انسان نباشم، شاید باالبلندترین یا نیرومندترین نباشم،شاید بهترین و زیرک  ترین 
نباشم، اما قادرم کاري را بهتر از دیگران انجام دهم و این کار هنر “خود بودن” است.

چهارشنبه   *  13 آذر   13۹8 * شماره  ۴۵۰۹
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سودوکو جدول اعدادی است که امروزه یکی از سرگرمی های رایج در 
کشورهای مختلف جهان به شمار می آید. سودوکو مخفف یک عبارت 

ژاپنی است و به معنی »ارقام باید تنها باشند« است.
تاریخچه: این بازی برای اولین بار در یک مجله پازل آمریکایی در سال 
۱۹۷۹ اتشار یافت اما انتشار آن به طور مستمر و پی گیر برای نخستین 
بار برمی گردد به ژاپن در سال ۱۹۸۶ و از سال ۲00۵ این سرگرمی به 

محبوبیت جهانی دست یافت و نخستین مسابقه ملی آن در سال ۲00۸ در 
فیالدلفیا در آمریکا برگزار شد.

شماره ۴۵۰۹                        

۹4۱۳۵۲۶۸۷

۵۳۷4۶۸۹۱۲

۲۸۶۹۱۷۳4۵

۳۲۸۱۷4۵۹۶

۶۱۵۲۹۳4۷۸
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۷۶4۸۳۱۲۵۹
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۸۵۲۶4۹۷۳۱

جدول سودوکو

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

۳2۴۳۵۶۸۶ - ۰۹۳۶۵2۳۷۰۱۴-۰۹۱۵۷۰۶۳22۰ - خسروی

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

ی
مین

 تض
صد

در
 ۱0

0 ) مدرن برتر(

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

بیرجند - تقاطع مفتح و سعیدی      0۹۱۵۷۲۳۸00۱ - دباغی

مصالـح ساختمـانی پارسیان 
عرضه کلی و جزئی

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

تعمیر آبگرمکن، بخاری، پکیج
  نبش مفتح2۶ 

۰۹۱۵۸۶2۴۴۳۹- 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
۰۹۱۵۵۶۵۸2۶۸ - ۰۹۱۵۶۶۹۳۵۱۵ 

نقد و اقساط

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

0۹۱۵   ۸۶۶   ۸00۲ 

برگ سبز خودروی پیکان وانت به شماره پالک 
ایران ۵2-۵۸۷ ب 2۳ به نام علی حاجی زاده

 به شماره ملی ۰۶۵2۵۷۵۳۱۵ مفقود گردیده 
و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

برگ سبز ۶ دستگاه خودرو  پژو 
۴۰۵ مدل ۱۳۹2- نوع خودروها: 

پژو  ۴۰۵ - شماره پالک های:
 ۸۹۴ ب ۷۹- ایران ۵2
۸۹۵ ب ۷۹- ایران ۵2
۸۹۶ ب ۷۹- ایران ۵2
۸۹۷ ب ۷۹- ایران ۵2
۸۹۸ ب ۷۹- ایران ۵2
۸۹۹ ب ۷۹- ایران ۵2
به نام دفتر نمایندگی

 ولی فقیه سازمان اوقاف و امور 
خیریه - کد ملی / شناسه ملی 

 ۱۴۰۰۰۱۸۸۱۰۰
مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.

یک شرکت راهسازی به یک 
نقشه بردار با حداقل ۳ سال 

سابقه کار و یک آشپز جهت کار 
در سرایان  نیازمند مي باشد. 

۰۹۱۵۵۶2۳۴۴۱

شرکـت گلـرنگ پخـش
 جهت تکمیل کادر توزیع و پخش خود دعوت به همکاری می نماید.

راننده 
ایسوزو 

و نیسان 
)بدون 
خودرو(

* آقا  رده سنی بین 2۵ تا ۳۵ سال 
* داشتن گواهی نامه مناسب جهت رانندگی با ایسوزو 

))پایه دوم قدیم((
* ضمانت چک و ضامن معتبر

* دارا بودن کارت پایان خدمت یا معافیت
* دارا بودن کارت سالمت 

* حداقل ۳ سال سابقه در کار پخش 

آدرس : بیرجند - شهرک صنعتی - نبش همت ۴ 
تلفن : ۳22۵۵۵۴۰ - ۳22۵۵۵۴۱

کرمان اندود   کاهگل آماده
۰۹۱۶2۴۷۶۷۵2 - مهندس کالنتری

انواع بوت، نیم بوت
 و چکمه مردانه و زنانه 

به قیمت  استثنایی

جشنـواره )فروش ویژه( 
زمستـانـه 

»مـامـوت« 

 آدرس: بیـن معلـم  ۹ و ۱۱

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

آب شیرین کن   پکیج
فروش -  سرویس
۰۹۱۵۰۹۰۲۹۹۳

ایزوگام و قیرگونی کاظم سالخورده 
از ما خرید نکنید ، اما قیمت را از ما بپرسید
       ۰۹۱۵۵۶۱۲۹۴۹ - ۳۲۳۳۱۰۵۰ 

میدان آزادی – ابتدای خیابان شهید برگی

با 10 سال بیمه

رستوران
 مهـدی 

بیست متری چهارم مدرس
  خیابان خلیل طهماسبی

  0۹۱۵۵۶۱۶۱۸۱
۳۲4۶۳۳۵4

 پخت برنج ایرانی 
ک رایگـان  گوشت تازه گوسفند )بره(

پیـ



۵

افزایش پروازهای فرودگاه بیرجند با پیگیری استاندار

مطالبه قدیمی مردم محقق شد

چهارشنبه *13 آذر 1398* شماره 4509

سردار جوانی: دشمن لشکری را برای آشوب سازماندهی کرد

ایرنا - معاون سیاسی سپاه پاسداران انقالب اسالمی گفت: در بررسی افرادی که در اغتشاشات اخیر دستگیر شدند و سالح و مهماتی که از آنان کشف شد، مشخص شده که دشمن لشکری را برای ایجاد آشوب سازماندهی 
کرده  است. سردار یدا... جوانی دوشنبه شب در نشست بصیرتی که در حسینیه جماران بیرجند برگزار شد افزود: دشمنان برآورد کردند که جمهوری اسالمی ایران که در مسیر عبور از تحریم ها است در یک بزنگاهی برای اصالح 

وضعیت کشور باید جراحی هایی را انجام دهد و ممکن است وضعیتی به وجود بیاید که مردم احساس نارضایتی کنند لذا می توانند در بستر این نارضایتی ها نقشه های خود را پیاده کنند.

کاشت 120 هزار اصله نهال
 در 900 هکتار از عرصه های استان

کاری،روز 14  نهال  پویش همگانی  کاری- 
آذر همزمان با سراسر کشور در استان با شعار” 
نهالکاری همگانی برای ایرانی سرسبز”  اجرایی 
خواهد شد. مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری 
با اشاره به اینکه این عزم ملی برای کاهش 
بیابان زایی در کشور است گفت: 900 هکتار از 
مساحت استان در عرصه های جنگلی، مرتعی 
شود.  می  این طرح  اجرای  شامل  بیابانی  و 
نصرآبادی افزود:هم اکنون در کل استان عملیات 
چاله کنی و آماده سازی عرصه انجام شده و با 
تمام دستگاه های اجرایی و سازمان های مردم 
نهاد و جوامع محلی در 14 آذر کار انجام خواهد 
شد. ئی اعالم کرد:  نهال کاری ها  از ابتدای 
هفته از تمام شهرستان هاآغاز و تا 14 آذر با 
حضور مردم و مسئولین به پایان خواهد رسید.

پیام قدردانی محمد صادق 
معتمدیان استاندار خراسان جنوبی 

از همراهی یک ساله مردم و 
مسئولین در مسیر توسعه استان

لذا   ) اول  صفحه  از  استاندار  پیام  ادامه   ...(
الزم می دانم با تأکید و تکیه همیشگی به 
برکات فزاینده خون پاک شهدای این استان 
خیرخواهی  و  بوده  ما  راه  چراغ  همواره  که 
پرچمداران عزت و دعای همیشگی دلسوزان 
خراسان جنوبی، از همراهان عزیز و گرانقدرم 
در پیمودن این راه سخت به ویژه؛ مردم شریف 
و عزیز سراسر خراسان جنوبی، خانواده های 
ایثارگران،  معظم شهدا، جانبازان، آزادگان و 
نماینده  استان،  در  فقیه  ولی  معزز  نماینده 
عزیز مردم استان در مجلس خبرگان رهبری 
،  نمایندگان محترم مردم در مجلس شورای 
جماعات  و  جمعه  محترم  امامان  اسالمی، 
استان، ، دستگاه های حاکمیتی و نظارتی  ذیل 
قوای سه گانه ،  نیروهای  امنیتی و انتظامی 
و  پرافتخار  بسیج همیشه  استان،  نظامی  و 
بسیجیان سلحشور استان ، اعضای محترم 
شوراهای اسالمی سراسر استان، فرمانداران، 
شهرداران و بخشداران، مدیران کل و کارکنان 
ادارات، نهادها، سازمان ها و ارگان ها، معتمدین 
محترم و صاحب نظران و اساتید دانشگاه ها، 
اصحاب رسانه، تولیدکنندگان و صنعتگران و 
تالشگران عرصه اقتصاد استان، اهالی عزیز و 
گرانقدر فرهنگ و هنر، جامعه ورزشی استان، 
استان،  جامعه پزشکی و بهداشت و درمان 
جامعه همیشه پرتالش کارگران و کشاورزان 
و جامعه فرهیخته فرهنگیان، مرزداران غیور، 
جامعه پرتالش و نجیب زنان و بانوان خراسان 
جنوبی، و به ویژه از نگاه پرمهر و امیدبخش و 
رسالت آفرین همه مجموعه های حاکمیتی 
و دولتی در سطح ملی به این استان تشکر 
و قدردانی نمایم. با کمال اعتماد به ظرفیت 
های این استان پهناور و با نهایت اعتقاد به 
استعدادهای شگرف و سخت کوشی مردم 
بسیار  را  جنوبی  خراسان  آینده  آن،  شریف 
روشن تر از امروز  و افق های پیش رو را 
بسیار دلگرم کننده تر می بینم. از درگاه خداوند 
متعال توفیق خدمت مناسب تر به این مردم 
قدرشناس و شریف را مسئلت دارم  و در پایان 
اولین سال حضورم در استان به پیشگاه همه 
شما مردم عزیز و سربلند، از صمیم قلب و به 
پاس اراده ها و همت ها و همراهی بی پایان 
شما، ادای احترام می نمایم. در محضر خداوند 
متعال متعهد می شوم، در کنار شما و برای 
شما و به مدد و یاری دست های توانمند شما، 
در سال های حضورم برای ساختن استانی 
آبادتر و خلق حماسه های بزرگ تر  از هیچ 

تالشی فروگذار ننمایم.  
محمد صادق معتمدیان
استاندار خراسان جنوبی

همت جهاد گران بسیج دانشجویی 
استان در تعاونی تولید
 سبز آفرینان خوسف

استان  دانشجویی  بسیج  گران  جهاد  جم- 
با همکاری بسیج سازندگی در اقدامی خیر 
خواهانه و خود جوش اقدام به شیفته ریزی 
جهت آماده شدن حصار کشی مجموعه تعاونی 
تولید سبز آفرینان خوسف نمودند. این مجموعه 
تعاونی تولید به دلیل کمبود نیروی انسانی و 
رکود اقتصادی فعالیت خود را در جهت خدمت 
به کشاورزان و روستاییان در سال رونق تولید 
به کار گرفته است، تا شاهد رونق و شکوفایی 

این واحد تولیدی باشیم.

پرواز روز سه شنبه تهران - بیرجند و بالعکس 
ایرتور  ایران  هواپیمایی  شرکت  طریق  از 
نخستین بار در فرودگاه بین المللی شهید 
کاوه بیرجند راه اندازی شد و روز گذشته اولین 
پرواز این شرکت در مرکز استان به زمین 
نشست.مقایسه قیمت ها نشان می دهد این 
پرواز نسبت به دیگر پرواز ها ارزان تر است. 
به گزارش ایرنا، این شرکت هواپیمایی دیروز 
یک پرواز رفت و برگشت در مسیر تهران 
- بیرجند و بالعکس انجام داد که این برنامه 

برای سه شنبه هر هفته ادامه می یابد.
این پرواز ساعت 10 و ۵۵ دقیقه )از تهران 
به  دقیقه  و ۳0  ساعت 1۲  که  شد  انجام 

فرودگاه شهید کاوه بیرجند رسید؛ همچنین 
ساعت 1۳ فرودگاه بیرجند را به مقصد تهران 
ترک کرد.پرواز ایرتور با هواپیمای ایرباس 

۳۲0 و ظرفیت 1۷۲ نفر بوده که 1۳۵ مسافر 
به مقصد بیرجند و 1۳۳ نفر به مقصد تهران 
فرودگاه  سه شنبه  روز  شدند.پرواز  جا  جابه 

بیرجند حاصل پیگیری ها و مذاکرات استاندار 
ایرالین های  و  شهرسازی  و  راه  وزیر  با 
مختلف بوده است و از یک ماه گذشته که 

مذاکراتی با مدیرعامل شرکت ایران ایرتور 
از  مناسبی  زیرساخت های  گرفت،  صورت 

لحاظ آمادگی فرودگاه ایجاد شد. 
در حال حاضر 14 پرواز رفت و برگشت در 
مرکز استان به مقصد تهران و مشهد انجام 
مدیریت  پیگیری  با  این  از  می شود.پیش 
آتا نیز  استان پروازهای شرکت هواپیمایی 
در فرودگاه بیرجند برقرار شد و شرکت ایران 
ایرتور چهارمین ایرالین است که پروازهای 
را  جنوبی  خراسان  مرزی  استان  موردنیاز 
بین  فرودگاه  ترتیب  می دهد.بدین  پوشش 
المللی شهید کاوه بیرجند اکنون در تمامی 

روزهای هفته پرواز دارد.

همکاري  با  گذشته  یکسال  در  غالمی- 
حراست  کارشناسان  و  مدیران  همراهي  و 
دستگاههاي اجرایي استان در حوزه ماموریت 
بدنه مدیریتي و اجرایي دستگاه ها و همچنین 
شناسایي بستر نارضایتي ها توفیقات خوبي 

بدست آمده است. مدیر کل اطالعات استان 
در همایش مدیران حراست استان با تشکر از 
وظیفه شناسي اعضاي حراست گفت: با عنایت 
به جایگاه تاثیر گذار حراست ها در جلوگیري 
از شکل گیري فساد و همچنین پیشگیري از 

نارضایتي ها، توقع مسئوالن و مردم از حراست 
ها بیش از آن چیزي است که درحال اجرا مي 
باشد. وي افزود: حراست ها عالوه بر ارائه تذکر 
به موقع در خصوص ناکارآمدي ها موظفند با 
اطالع رساني موارد در چارچوب سیاست هاي 

تعیین شده نسبت به جلوگیري از بروز بستر 
نارضایتي و فساد اقدام و به وظیفه خود عمل 
کنند. به گفته وی در وقایع اخیر کشور مردم 
نجیب استان از هر گونه همراهي با فراخوان 
ضد انقالب پرهیز نکرده اندکه جاي تشکر و 

قدرداني دارد. وی اضافه کرد: ترویج گفتمان 
کار آمدي و تعهد در انتخابات پیش روي کشور 
از جمله اولویتهاي امروز جامعه مي باشد.گفتني 
است در این همایش از تعدادي از اعضاي 

جامعه حراست استان تقدیر به عمل آمد.

رجب زاده- بند 1۷ مصوبه سفر استاندار به 
شهر اسدیه، پی گیری مطالبه ای را شامل می 
 شود که 1۲ سال است ساکنان این شهر مطرح 
می کنند. خارج شدن زمین های مسکونی 
بسیاری مردم این شهر از محدوده خدمات 

شهری مشکالتی برای آن ها ایجاد کرده 
بود که در سفر استانداربه این شهر مطرح و 
مقرر شد برای الحاق این زمین ها به محدوده 
شهری پی گیری شود. شهردار اسدیه حاال از 
نتیجه گرفتن پی گیری ها خبر می دهد به گفته 

عابدینی، توجه استاندار به این مطالبه باعث شد 
مساحتی ۲8 هکتاری از زمین های شهر دوباره 
به محدود خدماتی الحاق شود که تاثیر بسیاری 
در توسعه این شهر دارد. پی گیری این مطالبه 
که قبل از این راه به جایی نبرده بود پس از 

پی گیری های اخیر و موافقت شورای عالی 
معماری و شهرسازی ایران محقق شد.شهر 
 اسدیه از جمله نقاط مرزی استان محسوب

 می شود و عملی شدن این مصوبه استاندار نقش 
مهم در رونق و گسترش فضای شهری در این 

منطقه دارد. این شهر به عنوان مرکز شهرستان 
درمیان نیازمند زیرساخت های شهری است 
که دراین زمینه هم پی گیری هایی در حال 
انجام است و تجهیز و نوسازی پارک این 

شهر از جمله نتایج این پی گیری هاست.

“ ایران ایر تور” به بیرجند رسید

سخنرانی مدیر کل اطالعات استان در همایش حراست های دستگاه های اجرایی

افزایش 28 هکتاری مساحت اسدیه 

رصد دقیق کاالها از مبدا تا مقصد، مقام مسئول : انبارهای ثبت نشده ، مصداق قاچاق است
بنزین،  قیمت  افزایش  پی  در   - جم  امین 
سیاست دولتمردان بر مهار افزایش قیمت ها 
به بهانه افزایش قیمت بنزین بود که در همین 
خصوص گشت های ویژه ای ایجاد و حتی 
سامانه هایی تشکیل شد. در همین زمینه 
معاون نظارت، بازرسی و حمایت از حقوق 
مصرف کنندگان سازمان صمت استان با بیان 
اینکه سامانه “ اعالم موجودی انبار” و “سامانه 
جامع تجارت” به طور دقیق ده قلم کاالی 
اساسی را رصد خواهد کرد، گفت: در برخورد 
با متخلفان جدی هستیم و این اتمام حجت با 
تمامی فعاالن اقتصادی است که کاالهای در 
انبار خود را به طور مشخص اعالم نکند. علی 
تهوری با اشاره به اینکه تمام فعاالن اقتصادی 
باید در سامامه جامع ثبت نام و کد پستی انبار 

خود را در سامانه ثبت و کد رهگیری برای 
حمل کاال را به حمل و نقل ارائه کند ، گفت : 
از شهریور امسال ده قلم کاالی مشمول اعالم 
موجودی و ثبت رسید حواله شد که برنج، 
شکر، چای ، کنجاله ، سویا ، جو، ذرت دامی، 
الستیک ، کاغذ چاپ و تحریر روزنامه، گندم و 

روغن موتور از این جمله هستند.

انبارهایی که مشخصات خود را ثبت 
نکنند ماهیت قاچاق پیدا می کنند

وی با بیان اینکه در راستای عمل به تکالیف 
قانونی، صاحبان انبار باید مشخصات انبار، 
مراکز نگهداری و مالک انبار و کاال، میزان 
و نوع ورودی و خروجی را در سامانه انبارها 
ثبت و در بازه زمانی یک ماهه برای تایید انبار 

به سازمان مراجعه کند، تصریح کرد : با توجه 
اقالم  دارای  انبارهای   ، اهمیت موضوع  به 
مشمول باید در سامانه جامع انبارها ثبت و 
درصورت نداشتن پروانه بهره برداری و کسب 
در اسرع وقت از سوی اتحادیه مربوطه اقدام 
نمایند   . معاون نظارت، بازرسی و حمایت از 
حقوق مصرف کنندگان سازمان صمت استان 
کاالی  وجود  در صورت  اینکه  به  اشاره  با 
انبار و عدم ثبت، ماهیت کاال  مشمول در 
قاچاق می باشد و مطابق مواد قانونی با فرد 
خاطی برخورد خواهد شد، تاکید کرد: مالک 
شناسایی فرد حقیقی یا حقوقی مسئول ثبت 
اطالعات در سامانه، فردی است که به عنوان 
بهره بردار معرفی یا مسئولیت ورود و خروج 

کاال به وی واگذار شده است.

مشموالن 48 ساعت برای ثبت انبار 
خود فرصت دارند

تهوری  با بیان اینکه تخلفات موضوع فوق 
در گذشته به عنوان اتهامانی از قبیل احتکار 
و  ... ثبت می شده و متناسب با آن متخلف به 
تعزیرات حکومتی ارجاع می شد ، تصریح کرد: 
مجازات ها نیز متناسب تخلف تعریف شده 
بود اما در حال حاضر و به استناد دستورالعمل 
مذکور، تخلفات از مصادیق ظن به قاچاق 
 تلقی شده و در شعب ویژه قاچاق رسیدگی 
می شوند. وی ادامه داد : قطعا احکام صادره نیز 
براساس قانون مبارزه با کاالی قاچاق و طبعا 
سنگین تر از قبل خواهد بود.معاون نظارت، 
بازرسی و حمایت از حقوق مصرف کنندگان 
از  درخواست  استان ضمن  سازمان صمت 

فعاالن اقتصادی در گروه های ده گانه ذکر 
شده برای ثبت انبار خود ظرف 48 ساعت آتی، 
گفت :  کارشناسان حوزه معاونت بازرسی آماده 
پاسخگویی به ابهامات و راهنمایی کلیه فعاالن 
اقتصادی می باشد.وی ادامه داد: شهروندان 
می توانند با شماره ۳۲۲۲9999 – 0۵6 برای 
این حوزه  در  مربوطه  کارشناسان  با  ارتباط 

تماس حاصل نمایند.

اتمام حجت  با عرضه کنندگان کاال
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7 نفر دیگر دیروز
ثبت نام کردند

امین جم - درسومین روز از ثبت نام 
کاندیداها برای انتخابات مجلس شورای 
اسالمی در استان، ۷ نفر دیگر ثبت نام 
کردند و  تعداد ثبت نامی ها به 1۵ نفر 
رسید.معاون سیاسی استاندار در گفتگو 
با خبرنگار ما با بیان اینکه سومین روز 
انتخابات با ثبت نام ۷ نفر همراه بود، 
گفت : یک نفر از حوزه انتخابیه بیرجند، 
حوزه  از  نفر  دو  درمیان،  و  خوسف 
فردوس، طبس،بشرویه و سرایان، سه 
نفر از حوزه انتخابیه قائنات و زیرکوه و 
یک نفر نیز از حوزه انتخابیه نهبندان و 
سربیشه برای انتخابات مجلس ثبت 
نام کردند. خوش خبر با اشاره به اینکه 
تعداد کاندیداهای ثبت نامی در انتخابات 
مجلس به 1۵ نفر رسیده است، اظهار 
کرد : از این تعداد مجموعا 4 نفر سابقه 
داوطلبی برای انتخابات مجلس در ادوار 
گذشته را داشته اند و یک نفر نماینده 
فعلی یکی از حوزه های انتخابیه است. 
در تماس انجام شده با نماینده مردم 
نهبندان و سربیشه در مجلس شورای 
اسالمی وی تایید کرد که او دیروز برای 
ثبت نام کاندیداتوری همین حوزه به 
ستاد ثبت نام رفته است. نظر افضلی 

گفت: برای ادامه راه مصمم هستم.

چه خبراز انتخابات 

آگهی تغییرات شرکت ستون سنگ آب راه خراسان جنوبی )سهامی خاص( به شماره ثبت 5015 و شناسه ملی 14004841797 به استناد 
صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398/07/30 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - آقای احسان کرباسچی به شماره ملی0651881417 به عنوان 
مدیر عامل شرکت برای باقیمانده مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردید و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته 

و اوراق عادی و اداری با امضای آقای احسان کرباسچی )مدیرعامل( و مهر شرکت معتبر است. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )670594(

آگهی تغییرات شرکت بهراد نیروی بزرگمهر شرق )سهامی خاص( به شماره ثبت 1336 و شناسه ملی 14006250793 به استناد صورتجلسه 
هیئت مدیره مورخ 1398/08/13 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - آقای امید اکبری موسویه به شماره ملی 0880193778 به سمت رئیس 
هیئت مدیره و آقای مراد علی رجائی فرد آبیز به شماره ملی 6529866681 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای علیرضا رمضانی به شماره 
ملی 0652733468 به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 2 - کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور 
شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها و عقود اسالمی و اوراق عادی و اداری با امضای منفرد امید اکبری موسویه )رئیس هیئت مدیره( 

همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قائنات )672984(

آگهی تغییرات شرکت جهان پیشگام فرمان )سهامی خاص( به شماره ثبت 5489 و شناسه ملی 14006502831 به استناد صورتجلسه هیئت 
مدیره مورخ 1398/07/11 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 - آقای محمدرضا مبین به شماره ملی 0651615275 به سمت رئیس هیئت مدیره و 
خانم فاطمه نصرآبادی به شماره ملی 0652806953 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و خانم مریم نصرآبادی به شماره ملی 0651989574به 
سمت منشی هیئت مدیره و آقای محسن میربلوکی به شماره ملی 0859572153 به عنوان مدیرعامل شرکت برای مدت 2 سال انتخاب 
گردیدند. 2 - کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و همچنین کلیه اوراق عادی و اداری با امضای آقای محمدرضا مبین 

)رئیس هیئت مدیره ( یا محسن میربلوکی )مدیرعامل( به همراه مهرشرکت معتبر خواهد بود. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )672986(

آگهی تغییرات شرکت جهان پیشگام فرمان )سهامی خاص( به شماره ثبت 5489 و شناسه ملی 14006502831 به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومی عادی مورخ 1398/07/11 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:1 - آقای محمدرضا مبین به شماره ملی 0651615275 و خانم فاطمه نصرآبادی به 
شماره ملی 0652806953 و خانم مریم نصرآبادی به شماره ملی 0651989574 به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب 
شدند. 2 - خانم الهه جوقه ساالر به شماره ملی 0640120776 به عنوان بازرس اصلی و خانم مرضیه لشکری به شماره ملی 0653111916 به 
عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. 3 - روزنامه آوای خراسان جنوبی جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )672991(

آگهی تغییرات شرکت آریا انرژی کویر )سهامی خاص( به شماره ثبت 1770 و شناسه ملی 10360034850 به استناد صورتجلسه مجمع 
 عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ 1398/02/09 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - آقای وحید علیزاده به شماره ملی 0651926831 به عنوان
 بازرس اصلی و خانم منصوره بیاضی به شماره ملی 0049474286 به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )674052(

آگهی تغییرات شرکت آریا انرژی کویر )سهامی خاص( به شماره ثبت 1770 و شناسه ملی 10360034850 به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومی فوق العاده مورخ 1398/02/09 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:1 -آدرس شرکت از محل قبلی به آدرس استان خراسان جنوبی ، شهرستان 
بیرجند ، بخش مرکزی ، شهر بیرجند، غفاری ، خیابان شهرک گلها ، بلوار شهید آیت ا... غفاری ، پالک 105 ، شماره ثبت1770 ، طبقه اول 

کد پستی : 9717963138 تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )674051(

آگهی تغییرات شرکت آریا انرژی کویر )سهامی خاص( به شماره ثبت 1770 و شناسه ملی 10360034850 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی 
فوق العاده مورخ 1398/02/11 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - به پیشنهاد هیئت مدیره و گزارش بازرس قانونی شرکت افزایش سرمایه از مبلغ 
1000000 ریال به مبلغ 1500000000 ریال از محل )تبدیل مطالبات اعضا از شرکت( مورد تصویب افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه 

اصالح گردید: سرمایه شرکت مبلغ 1500000000 ریال که منقسم به 150000 سهم 10000 ریالی می باشد با نام که تماما عادی می باشد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )674050(

آگهی اصالحی شرکت آریا انرژی کویر )سهامی خاص( به شماره ثبت 1770 و شناسه ملی 10360034850 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره 
مورخ 1398/02/09 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : * آگهی تاسیس شرکت آریا انرژی کویر )سهامی خاص( به شماره 3780 مورخ 1384/2/19* 
خالصه اظهارنامه و اساسنامه شرکت فوق در تاریخ 1384/2/17 تحت شماره 1770 در این اداره به ثبت رسیده برای اطالع عموم آگهی می شود: 
نام شرکت: شرکت آریا انرژی کویر )سهامی خاص( 2- موضوع شرکت: مشاوره و طراحی و نظارت و اجرا بر کلیه پروژه های ساختمانی و تاسیساتی 
و بهینه سازی مصرف سوخت در اماکن مسکونی و صنعتی مانند خطوط انتقال آب و گاز و تاسیسات ساختمان و خطوط پاپینگ و اعطاء و 
اخذ نمایندگی از شرکتهای داخلی و خارجی مرتبط با موضوع شرکت، صادرات و واردات کلیه تجهیزات مرتبط با موضوع شرکت. 3-موسسین 
شرکت: آقایان 1- علیرضا بهداد 2- مسعود بهداد 3- خانم سمیه مهدی زاده 4- مدت شرکت: از تاریخ 1384/2/17 به مدت نامحدود 5-مرکز 
اصلی شرکت:بیرجند، خیابان غفاری، غفاری 18، پالک105 6-سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به صد سهم ده هزار ریالی با نام 
که مبلغ یک میلیون ریال آن نقدی طی گواهی شماره 76-54023 مورخ 1384/2/13 بانک ملت شعبه امام خمینی بیرجند به حساب جاری 
به شماره 6505/5 شرکت پرداخت گردیده است. 7-ا ولین مدیران شرکت:آقایان علیرضا بهداد و مسعود بهداد و خانم سمیه مهدی زاده به سمت 
اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند که آقای مسعود بهداد به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم سمیه مهدی زاده 
به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای علیرضا بهداد به سمت منشی هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت برای مدت دو سال انتخاب شدند. 
8- دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و رسمی و بانکی با امضاء آقایان: علیرضا بهداد)مدیرعامل( و مسعود بهداد)رئیس 
هیئت مدیره( و مهر شرکت معتبر خواهد بود و در غیاب رئیس هیئت مدیره )مسعود بهداد( نایب رئیس هیئت مدیره)خانم سمیه مهدی زاده( 
حق امضاء خواهد داشت. 9-اساسنامه شرکت: در 72 ماده و 8 تبصره به تصویب رسیده است. 10-روزنامه آوای بیرجند جهت درج آگهی های 
شرکت تعیین گردید. 11-انحالل شرکت: مطابق قانون تجارت و اساسنامه شرکت می باشد. 12-خانم منصوره بیاضی به سمت بازرس اصلی 

شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردید.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )674054(

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
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   کبـابی محمـد )ابوترابی(
برنج ایرانی درجه یک

آدرس: بین مدرس 49 و 49/1 
روبروی پمپ CNG مدرس 

09365045962 - 32436979

طبخ زغالی

پیک رایگان

برنج جدید رسید  با کیفیت و عطر و طعم بهتر
قیمـت 134 هـزار تـومان

 پایین تر از برنج پاکستانی
 با کیفیت عالی و تضمینی 

خیابان غفاری، خیابان ظفر، نبش ظفر 6   - 09158647363 - 09352123030 زحمتکش 

هایپر تخفیف مارکت



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 حسین علیه  السالم فرمودند:
یَظَهُر ا... قائَِمنا فَیَنتَِقُم مَِن الّظالِمیَن 

خداوند قائم ما را از پس پرده غیبت بیرون می آورد 
و آن گاه او از ستم گران انتقام می گیر. 
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بیمه  صندوق  کارگزاران  مشورتی  نشست 
حضور   با  عشایر  و   روستائیان  کشاورزان، 
صندوق  مدیره  هیئت  رئیس  رازانی  دکتر 
کل  اداره  در  کارگزاران  از  جمعی  و  کشور 

تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد.
سرپرست اداره کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی 
در این جلسه گفت: جامعه هدف ما در این 

طرح  نجیب ترین قشر جامعه هستند.
همت  با  کنیم  می  تالش  افزود:  اشرفی 
کارگزاران و نظرات آنها مشکالت مرتفع 
سال  پایان  تا  شدگان  بیمه  آمار  و  شود 

افزایش یابد.
وی گفت: هدف نهایی، تحقق پوشش بیمه 
در سراسر استان است و تاکنون چند جلسه 
 برای تحقق این موضوع با کارگزاران داشتیم.

اجتماعی  بیمه  صندوق  مدیر  ادامه  در 
کشاورزان، روستائیان و عشایر استان گفت: 
استان خراسان جنوبی سومین استان پهناور 
کشور است و شهرستان طبس وسیعترین 
شهرستان استان است. فرج زاده، با بیان این 
که تا به حال بیش از  ۴۱ هزار بیمه شده در 
استان داریم، اضافه کرد:  از این تعداد ۲۳ هزار 
 نفر فعال هستند و حق بیمه پرداخت می کنند.

استان  در  فعال  کارگزاری   ۳۳ افزود:  وی 
و  کارگزاران  نظارت  با  امیدواریم  و  داریم 

اطالع رسانی بیشتر این آمار افزایش یابد.
وی افزود: کارگزاران بیمه پرتالش هستند 
اما هزینه دسترسی به جامعه هدف بسیار 
شده  گرفته  تصمیمات  در  باید  است،  زیاد 
اقلیم و شرایط استان ها در  نظر  گرفته 
شود و برای همه نسخه یکسان نپیچیم. در 
ادامه جلسه رئیس  هیئت  مدیره صندوق 
بیمه روستائیان گفت: حدود چهل درصد از 
جمعیت استان در روستاها هستند و جمعیت 

تا ۵۰  جمعیت ۱۸  بیمه  این  در  ما  هدف 
بیمه  پوشش  تحت  نباید   که  است  سال 
دیگری باشند. رازانی افزود: ساکنین روستا 
و شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر جمعیت شامل 

این طرح می باشند.
طریق  از  صندوق  این  برنامه  گفت:   وی 
مدیران  از  و  دنبال می شود  ها  کارگزاری 
را  ها  کارگزاری  داریم  تقاضا  ها  استان 
افزایش دهند. وی با اشاره به این که صدا 
و سیما می تواند در بخش های خبری و 
مصاحبه به اطالع رسانی در  این موضوع  
بپردازد، افزود: تعداد بازنشستگان به سرعت 
رو به افزایش است و تالش می کنیم منابع 
در  تا  کنیم  مصرف  درست  گونه ای  به  را 

پرداخت مستمری دچار مشکل نشویم.
عمرانی  امور  هماهنگی  معاون  ادامه  در 
استاندار در جمع خبرنگاران گفت: با پیگیری 
استاندار و همراهی دولت تدبیر و امید ساخت 
۱۰ هزار واحد مسکونی برای محرومان را 
آغاز کردیم و هدف ما اسکان جمعیت در 
روستاهاست تا مانع مهاجرت شویم و خانه 

های ایمن برای روستائیان فراهم کنیم.
میرجعفریان افزود: در استان بیش از ۳۵۰۰ 
روستا داریم که ۱۷۰۰ روستا خالی از سکنه 
اقتصاد  بحث  در  افزود:  وی  است.  شده 
روستائیان  تفاهم نامه ای بین استانداری و 
ستاد فرمایشات امام برای پرورش شتر مرع 
و دام مولد داشتیم که اکنون این طرح شروع 
ادامه این دیدارها رازانی به  شده است. در 
همراه چند تن از مسئولین دیداری با استاندار 
بافی  از کارگاه حوله  و  در فرودگاه داشتند 

روستای فردوس بازدید کردند.
در انتهای جلسه حکم از کار افتادگی یکی 
از بیمه شدگان توسط میرجعفریان اهدا شد.

عزم مدیران استان برای افزایش تعداد بیمه شدگان صندوق بیمه اجتماعی

مشــعل گاز در استان خراسان جنوبی در سال 1385 روشن 

گردید و این زمانی بود که اکثر اســتان ها به سطح مناسبی از 

برخورداری از گاز رســیده بودند و تالش مضاعفي براي جبران 

عقب ماندگي احساس مي گردید. ماحصل تالش صورت گرفته 

از ابتداي تاسیس شرکت تا پایان سال 1396 موجب گازرساني 

به 26 شهر، 203 روستا و 508 صنعت گردید.

 علی رغــم تالش های مکرر چندین ســاله بــاز هم انتظار 

می رفت تالش بسیار بیشتری برای رفع عقب ماندگی در حوزه 

گازرســانی انجام گردد. با همین رویکرد و با حمایت و پیگیري 

هاي استاندار معزز و مدیران استاني و با جدیت مدیرعامل شرکت 

گاز استان موجب گردید که از سال 1397 تاکنون با گازرساني 

به شهرهای نهبندان، شوســف، درح و دیهوک همه شهرهاي 

خراســان جنوبي از نعمت گاز برخوردار شــدند و همچنین در 

بخش روســتایي با گازرساني به 359 روستا در 20 ماه گذشته 

 تعداد روســتاهای گازدار اســتان به  562 روستا افزایش یابد و

 در بخش صنعت با گازرســاني به 704 واحد صنعتی، تولیدی 

و خدماتی صنایع گازدار اســتان به 1212 واحــد ارتقا یابد تا 

بدینوســیله عملکردي پرافتخار در دو ســال اخیــر در حوزه 

گازرساني استان رقم خورد. 

مطابق پایش صورت گرفته سرعت گازرساني در این دوره زماني 

در بخش روســتایي 7 برابر و در بخش صنعت 11 برابر میانگین 

سنوات قبل بوده است که از این نظر رتبه چهارم کشوري در تعداد 

روستاهای در تعهد گازرسانی و در بخش گازرسانی به واحدهای 

صنعتی مقام اول کشوري به استان خراسان جنوبي تعلق گرفته 

است.

نکته قابل تامل در بخش گازرســاني بــه واحدهای تولیدی، 

صنعتی و خدماتی این اســت که که تمامی هزینه های اجرای 

شــبکه های گاز تا ورودی صنایع وفق مصوبه شورای اقتصاد به 

صورت رایگان توسط شــرکت گاز استان انجام شده که در 20 

ماه گذشــته حدود 80 میلیارد تومان توسط شرکت گاز استان 

هزینه شده است که این مبلغ عمالً به صورت یارانه به واحدهای 

صنعتی استان کمک گردیده و در صورت عدم اجرای این مصوبه 

می بایست توسط خود متقاضیان هزینه مي شد. با اجرای این 

کار کمک شــایانی به توان مالی واحدهای صنعتی و در نهایت 

موجب بهبود فضای کسب و کار و رونق تولید استان گردید. 

 برای پیشبرد این اهداف بیش از 45 شرکت مشاور و پیمانکار، 

شــامل 5 شرکت در حوزه مشاور طراحی و نظارت، 32 شرکت 

پیمانکار اجرای شبکه تغذیه، توزیع و نصب انشعابات و 18 شرکت 

تامین کننده کاال و تجهیزات با اعتبار حدود 450 میلیارد تومان 

مشــغول به کار شدند که حضور مجموعه این شرکت ها ضمن 

ایجاد اشــتغال، خراســان جنوبی را به کارگاه عظیم گازرسانی 

تبدیل نموده است.

شایان ذکر است توســعه گازرسانی در سطح  استان برکات 

و پیامدهای مثبت متعددی براي استان به ارمغان داشته است 

که از آن جمله مي تــوان  تامین گاز صنایع تولیدي و افزایش 

رونق کسب و کار، افزایش رفاه و توسعه عدالت اجتماعی، کاهش 

مهاجرت روستاییان به شهرها، کاهش پدیده حاشیه نشینی در 

شــهرها، کاهش تخریب درختچه های منابع طبیعی، تبدیل و 

جایگزینی سوخت های مایع فســیلی با گاز طبیعی و رعایت 

مالحظات زیست محیطی را نام برد. بی شک عملکرد شرکت گاز 

استان مرهون حمایت های بی دریغ استاندار معزز، معاونین محترم 

 استاندار و فرمانداران و تعامل مناسب ارگان های ذیربط می باشد که 

جا دارد از تعامل و همکاری و مســاعدت ایشان تشکر و قدردانی 

نمود.

 گـام اهی  بلندی   رد  راه  است

    رسارفازاهن قدم رب خواهیم داشت

 رتبه اول کشوری در گازرسانی به واحدهای صنعتی \

افزایش 11 برابری سرعت گازرسانی به واحدهای صنعتی \

افزایش 7 برابری سرعت گازرسانی به روستاها نسبت به  \
میانگین عملکرد 12 سال گذشته

رتبه چهارم کشوری در تعداد روستاهای در تعهد گازرسانی  \
 در سال جاری

 خراسان جنوبی کارگاه بزرگ گازرسانی شده است \

»شـرکت گاز خراسـان جنوبـی پیشـرو در خـدمات رسانـی«

 گاز رسانی به 4 شهر  \

پایان گازرسانی به شهرهای استان \

گازرسانی به  359  روستای استان \

گازرسانی به   704   واحد صنعتی \

 از ابتدای سال 1397 تا کنون صورت پذیرفت: \

ساکنین  روستا و شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر جمعیت شامل طرح صندوق بیمه اجتماعی می شوند
عکس : پیشه ور


