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اولین موشک
جنگ نرم 

مدل ۸۰۰  بوئینگ ۷۳۷  هواپیمای 
ساخت کشور ایاالت متحده و متعلق به 
کشور اوکراین صبح روز چهارشنبه در 
نزدیکی تهران سقوط کرد که ساعتی 
سپاه  هوافضای  نیروی  آن  از  قبل 
پاسداران انقالب اسالمی در پاسخ به 
عملکرد تروریستی دولت ایاالت متحده 
شهید  سپهبد  سردار  ترور  بر  مبنی 
حاج قاسم سلیمانی، دست به حمله 
موشکی علیه پایگاه های آمریکا در 
عراق زده بود در همان ساعات نخست 
و پس از آنکه ... ادامه در صفحه 2

پیش بینی هواشناسی از شرایط متفاوت جوی در استان

احتمال بارش ۵۰ سانتی متری برف و کاهش
دما  به زیر ۲۰ درجه در برخی نقاط استان

دستگاه های اجرایی در آماده باش کامل

برف 
سیل
یخبندان
اخطاریه هواشناسی برای سه روز آینده استان، هشدارهای متفاوتی نسبت به دیگر اخطاریه های 
فصل باران در ماه های قبل دارد. ورود سامانه جدید جوی به استان از دیروز برخی نقاط استان 
را بارانی کرده و دمای هوا هم روبه کاهش است. فعالیت این سامانه بارشی تا دوشنبه در استان 
ادامه خواهد داشت و تفاوت اخطاریه هواشناسی به دلیل پر بارش بودن سامانه جدید است.
مشروح در صفحه 5

عکس : نوفرستی

 

 

 

 اگر شهید سلیمانی نبود،
 شما آرامش نداشتید 

روحانی:

صفحه  2

دولت آمریکا اهل
 گفتگو  نیست 

تخت روانچی: 

چطور ایران می تواند با قاتل 
سردار سلیمانی مذاکره کند؟ 

مطهری:

صفحه  2

صفحه  2

طرح فروش پکیج های ایران رادیاتور 
شـروع جشنـواره  زمستـانه

 آدرس: خراسان جنوبی، بیرجند خیابان انقالب، نبش انقالب1                                                                    
09155618398  -05632237077

نقـدواقسـاط

انا هلل و انا الیه راجعون

جناب آقای
 حجت االسالم و المسلمین حمیدی

مدیرکل محترم دادگستری 
خراسان جنوبی 

خانواده های محترم
 زنجانی و عبداللهی

درگذشت عزیزان والیتمدار

مرحوم محمد حسین زنجانی

مرحوم محمد حسین عبدالهی

که از همکاران خدوم دستگاه قضا 
در استان

 بودند باعث تاثر و تالم مان گردید
عزیزانی که پرورش یافتگان

 مکتب حسینی بودند و در حماسه 
تشییع اسوه مقاومت و ایثار

شهیدحاج قاسم سلیمانی

 جان به جان آفرین تسلیم کردند،
 مایه مباهات هستند

ضمن عرض تسلیت، برای شما 
و سایر بازماندگان صبر
 و برای آن مرحومان

 علو درجات آرزومندیم.
همان گونه که مقام عظمای والیت 
فرموده اند، امیدواریم ارواح مطهرشان
 با ارواح مطهر شهدا محشور گردد.

شرکت مجتمع تولیدی مرغ مادر 

جنوب خراسان

 شرکت دامپروری و کشاورزی

 ستاره کیان بیرجند

دراجالسیه  شهدای سادات استان عنوان شد:
 ایستادگی ایران مقابل قدرت های سلطه گر دنیا

 صفحه 5

1.indd   1 ظ.ب 08:38:43   10/01/2020
site.indd   1 ظ.ب 09:01:56   10/01/2020



2
سرمقاله

اولین موشک جنگ نرم 
 * رجب زاده

)...ادامه سرمقاله( دولت ایاالت متحده مبنی 
بر ترور سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی، 
دست به حمله موشکی علیه پایگاه های آمریکا 
در عراق زده بود در همان ساعات نخست و 
پس از آنکه رسانه های نزدیک به آمریکا چه 
در داخل کشور چه رسانه های فارسی زبان 
در خارج از کشور و رسانه های بین المللی غیر 
فارسی از شوک حمله موشکی ایران به پایگاه 
عین االسد خارج شدند، تالش کردند با ترسیم 
سناریوهای تخیلی افکار جامعه جهانی را از این 
حمله بزرگ دور سازند. شاید عده ای بپرسند 
حمله موشکی ایران به پایگاه آمریکا چه شاخص 
هایی داشته است که تمام رسانه های نزدیک 
به ایاالت متحده و رژیم صهیونیستی به دنبال 
آن باشند که یا این موضوع را کمرنگ جلوه 
دهند و یا با پرداختن به موضوعی دیگر آن را 
از صدر خبرهای جهان دور کنند؟ آخرین بار که 
یک کشور به پایگاه ها و مواضع ایاالت متحده 
حمله کرده باشد به روزهای پایانی جنگ جهانی 
دوم و حمله کامیکازه های ژاپنی به بندر پرل 
هاربر برمی گردد. ایاالت متحده در تالفی این 
حمله شهرهیروشیما و ناکازاکی را با بمب های 
اتمی نابود کرد و جنایتی تاریخی را رقم زد و از 
آن پس دیگر هیچ کشوری جرأت نکرده بود 
به مواضع آمریکا به شکل مستقیم حمله کند. 
حمله موشکی ایران در حقیقت شکست هیمنه 
ایاالت متحده بود اما نکته قابل توجه در این میان 
این است که رسانه های غربی پس از سقوط 
هواپیمای اوکراینی بر فراز ایران به سرعت تئوری 
حمله موشکی یا حمله به وسیله پدافند هوایی 
به این هواپیما را مطرح کردند به گونه ای که 
حتی نخست وزیر کانادا جاستین ترودو هم در 
اظهاراتش به این منابع تخیلی استناد کرد، منابعی 
که رسانه های آمریکایی تنها با نام دو منبع معتبر 
از پنتاگون از آن یاد می کنند. این اظهارنظرها و این 
کار رسانه ای به حدی تاثیرگذار بود که زلنسکی 
رئیس جمهور اوکراین نیز که پس از وقوع حادثه، 
نقص فنی را تایید کرده بود، با چرخشی آشکار 
اعالم کرد که گزینه حمله با موشک های روسی 
یا خطای پدافند هوایی ایران را هم بررسی می 
کنند و کار را تا جایی پیش بردند که صحبت 
تحویل جعبه سیاه های هواپیمای بوئینگ به 
این شرکت آمریکایی مطرح شد در حالی که 
هواپیمای بوئینگ ۷۳۷ مدل ۸۰۰، طی یک 
سال گذشته سومین سقوط مرگبار خود را ثبت 
می کند و حاال باید متهم ردیف اول باشد . اما 
چرا رسانه هایی مثل صدا و سیمای جمهوری 
اسالمی با تمام امکاناتی که دارند طوری عمل 
می کنند که نمی توانند حرف های واقعی و 
تئوری های حقیقی را در سطح جهان منتشر 
و برای آگاه سازی مخاطبانی که سناریوهای 
جدید را در فضای دیگر رسانه ها خوانده ا ند، 
مستند و مستدل شفاف سازی کنند؟  بخشی از 
این کاستی ها به ضعف استراتژی در رسانه ملی 
بازمی گردد. چند سال قبل به دالیلی که می توان 
با نگاهی دقیق تر به عنوان اشتباه مدیران وقت 
این رسانه در نظر گرفته شود، شرایط پخش 
پرس تی وی را در کشورهایی چون بریتانیا و ...از 
دست دادیم، که اگر چنین نمی شد شاید حاال 
در موضوع هواپیمای بوئینگ اوکراینی ما هم با 
همان شدت و حدت و به پشتوانه بینندگان چند 
صد میلیونی مان در سرتاسر جهان می توانستیم 
در برابر، سی ان ان، سی بی اس، ان بی سی، 
بی بی سی و دیگر رسانه های امپراطوری دروغ 
بایستیم. در تقویت ابعاد رسانه ای دیگر هم که 
می توانند روشنگر اتفاقاتی چنین باشند ضعیف 
عمل کرده ایم و بارها و بارهادر جنگ برابر رسانه 
ای در چنین مخمصه سازی هایی ناتوان ظاهر 
شده ایم.  اینکه حاال نمی توانیم تمام قد در برابر 
رسانه های غربی در جنگ نرم دوام بیاوریم ، به 
دلیل رویکرد بی برنامه ایست که نسبت به رسانه 
درهر بعد داریم. درتولید محتوای کارساز و پاسخ 
دهنده خوب عمل نکرده ایم. برنامه ای سازمان 
یافته،  پیشرو  و منسجم برای قدرت رسانه ای 
نداریم. در آن سوی آب ها شبکه های سعودی، 
مانند ایران اینترنشنال یا شبکه هایی مانند بی بی 
سی فارسی، ذهن مخاطب را با خبرهای نیم 
راست و نیم دروغ می  دزدند. هزینه های هنگفت 
و دالرهای جنگ نرم ، آرام آرام در حال نفوذی 
عمیق نه فقط در ذهن که در باور ها هستند.  
که مسئوالن  است  نرسیده  فرا  آن  زمان  آیا 
فرهنگی کشور ما هم تالش کنند در این جنگ 
نرم از ابتدا بازنده نباشیم؟ آیا زمان آن فرا نرسیده 
برنامه ای منسجم برای ساختن و داشتن قدرت 
بنویسیم و اجرا  رسانه ای قدرتمند و شفاف 
کنیم؟ آیا زمان آن فرا نرسیده است که ذهن 
مخاطبان مان را بر سیاست های دیکته شده 
از چپ و راست باال و پایین رجحان دهیم؟
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وزیر صنعت: منتظر کاهش قیمت خودرو در بازار باشید

رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت پرداخت ۵۰۰۰ میلیارد تومان به خودروسازان برای تسویه 
بخشی از بدهی آنها به قطعه سازان را عاملی برای تحرک در صنعت خودروسازی دانست و گفت: از 
آنجایی که تولید خودروسازان افزایش یافته و عرضه به بازار بیشتر می شود، قیمت خودرو کاهش می یابد.

روحانی: اگر شهید سلیمانی نبود،
 شما در لندن آرامش نداشتید 

معاون دفتر رئیس جمهور اعالم کرد که روحانی 
گفته  انگلیس  نخست وزیر  با  تلفنی  مکالمه  در 
است: اگر تالش های سردار شهید سلیمانی نبود 
نداشتید. آرامش  و  امنیت  لندن  در  امروز  شما 

پیشنهاد روس ها برای میانجیگری
 

معاون وزیر خارجه روسیه با اعالم آمادگی برای 
گفت وگو با آمریکا درباره ایران، توضیح داد که 
با دیگر اعضای باقی مانده در برجام نیز به طور 

پیوسته در تماس هستند.

دولت آمریکا اهل گفتگو نیست 

تخت روانچی نماینده دائم ایران در سازمان ملل 
در واکنش به نامه آمریکایی ها به شورای امنیت 
اظهار کرد: دولت  ایران،  با  و درخواست گفتگو 
با این  ایران  آمریکا اهل گفتگو نیست و مردم 

صحبت ها بازی نمی خورند.

مطهری: چطور ایران می تواند با قاتل 
سردار سلیمانی مذاکره کند؟ 

علی مطهری گفت: مطرح کردن مذاکره بدون 
در چنین شرایطی  آمریکا  از سوی  پیش شرط 
شیطنت است؛ چطور ایران می تواند با قاتل سردار 

سلیمانی مذاکره کند؟

آلمان هم درخواست ترامپ برای
 خروج از برجام را رد کرد 

دولت آلمان ضمن درخواست برای نجات توافق 
رئیس  ترامپ  دونالد  تقاضای  ایران،  هسته ای 
جمهور آمریکا برای خروج کشورهای اروپایی از 
این توافق را رد کرد. پیش از این فرانسه و بریتانیا 
برجام چنین  از  نیز ضمن اعالم حمایت دوباره 

درخواستی را رد کرده بودند.

خط و نشان دختر حاج  قاسم: امروز من 
با خون پدر شهیدم حریف می طلبم 

دختر سردار شهید سلیمانی که سالح به دست 
در نماز جمعه کرمان سخنرانی می کرد، با بیان 
اینکه امروز من با خون پدر شهیدم در میدان 
نبرد حریف می طلبم، گفت: انتقام زمانی برای 
ما معنی می دهد که رژیم آمریکا، صهیونیست 

و آل سعود دیگر وجود نداشته باشند.

عیدی بازنشستگان تامین اجتماعی 
بهمن ماه واریز می شود 

عصر اعتبار- مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی 
گفت: منابع مالی پرداخت عیدی بازنشستگان 
سازمان تامین اجتماعی تامین شده است و در 
بهمن ماه پرداخت خواهد شد. وی اظهار کرد: 
هیچ گونه مشکل و کمبود منابعی برای پرداخت 
عیدی بازنشستگان نداریم و در حال حاضر منابع 

مالی آن تامین شده است.

پیشنهاد وام دوگانه سوز کردن خودرو

شرکت  سی.ان.جی  مدیریت  سرپرست  ایرنا- 
ملی پخش فرآورده های نفتی گفت: مذاکراتی 
برای  تومانی  میلیون   ۵ وام  اعطای  برای 
دوگانه سوز کردن خودروهای شخصی با یکی 

از بانک های خصوصی کشور انجام شده است.

تعیین تکلیف متقاضیان 
دریافت یارانه معیشتی 

براساس اعالم سخنگوی ستاد شناسایی یارانه 
معیشتی وزارت کار، کسانی که یارانه معیشتی 
دی ماه را دریافت نکردند؛ مشمول این طرح 
نیستند. بر این اساس شرایط کسانی که تاکنون 
اعتراض خود را ثبت کردند بررسی شده  است و 
تا سه شنبه آینده فقط کسانی می توانند اعتراض 
کنند که پیش از این اعتراض خود را ثبت نکرده 

بودند.

همتی: بازار ارز به تخلیه شوک های 
سیاسی خود ادامه می دهد 

ارز  بازار  بانک مرکزی اعالم کرد:  رئیس کل 
همچنان با آرامش به تخلیه شوک های سیاسی 
خود ادامه می دهد و مردم نیز دریافته اند که نباید 
دارایی خود را در معرض ریسک آن قرار دهند.

اعطای تسهیالت به متقاضیان
 برای خرید سهام نهایی شد 

معاون نظارت بانک مرکزی گفت : بانک مرکزی 
و سازمان بورس دو بال اقتصادی کشور هستند و با 
اهداف مشترک، منابع مورد نیاز شرکت ها را تامین 
می کنند. حنیفی ادامه داد: اعطای تسهیالت بانک 
های مجاز به مشتریان برای خرید سهام نهایی 
شده و به زودی سهامداران می توانند از تسهیالت 

بانک ها برای خرید سهام استفاده کنند.

تسنیم - مقامات آمریکایی و رسانه های 
غربی به شکل هماهنگ ادعای سقوط 
هواپیمای اوکراینی با برخورد موشک را 
مطرح کرده اند که هر چند کارشناسان 
هواپیمایی به زبان فنی این شایعه را رد 
کردند و تحلیلگران سیاسی هم آن را 
برای سرپوش گذاشتن شکست آمریکا 
ارزیابی می  ایران  با  اخیر  در رویارویی 
کنند، اما طرح این ادعا اولین بار از سوی 
مقامات آمریکایی دلیل دیگری هم می 
سازمان  رئیس  که  باشد  داشته  تواند 

هواپیمایی کشوری از آن پرده برداشت 
در  هم  آمریکایی  خبرنگاران  برخی  و 
توئیتر به ان اشاره کردند. رئیس سازمان 
هواپیمایی کشوری در برنامه گفتگوی 
ویژه خبری گفت: آمریکایی ها به دلیل 
فرافکنی درباره سقوط سومین هواپیمای 
بوئینگ و ضرر هنگفت و کاهش سهام 
سقوط  اثبات  درصورت  شرکت  این 
این هواپیما به دلیل نقص فنی مجبور 
هستند شایعه برخورد موشک را مطرح 
مکفارلین  جولیا  حال  عین  در  کنند. 

خبرنگار ABC هم در توئیتی با اشاره 
به احتمال سقوط هواپیمای بوئینگ به 
دلیل نفص فنی نوشت: بوئینگ با ارزش 
و  آمریکاست  صادراتی  شرکت  ترین 
کند.  نابودش  تواند  می  دیگر  بحران 
همچنین علی علیزاده،کارشناس مسائل 
سیاسی در خارج از کشور گفت: مقاله 
به  گوید  می  آبان   ۷ تایمز  نیویورک 
علت سقوط 2 هواپیمای۷۳۷، بوئینگ 
۷ میلیارد دالر ضرر کرده، مسلما سقوط 
بزرگترین  از  یکی  بوئینگ  سومین 

شرکت های آمریکا را به ورشکستگی 
می کشاند و یک آبرو ریزی بزرگ برای 
کل صنعت آمریکاست. بوئینگ در حال 
است، نفر   1۷6 قتل  به  متهم   حاضر 
متهم  دست  را  سیاه  جعبه  کسی   چه 

می دهد؟

جنجال رسانه ای برای جلوگیری از سقوط سهام 

در  ایالم  مردم  نماینده  میرزایی  جالل 
مجلس در ارزیابی حمله سپاه پاسداران 
عراق  در  آمریکا  نظامی  پایگاه   2 به 
اظهار کرد: این حمله را باید با توجه به 
با  داد.  قرار  ارزیابی  مورد  آن  پیامدهای 
استدالل روزهای اخیر فرماندهان نظامی 
کشورمان موافقم که گفتند اگر در مقابل 
اقدام تروریستی آمریکا سکوت کنیم و 
مقابله به مثل انجام ندهیم، احتمال حمله 
آنها به ایران وجود دارد. میرزایی تاکید 
کرد: بعد از ترور شهید سلیمانی، خیلی 
از کشورها از جمله اروپایی ها حمایت از 
آمریکا را در دستور کار قرار دادند. نماینده 
مردم ایالم توضیح داد: بعد از ترور شهید 
سردار سلیمانی، آمریکایی ها قصد داشتند 
ایران را در موقعیت ضعف سیاسی قرار 
برخی  روند  این  با  بود  ممکن  دهند. 

کشورهای همسایه جنوبی ما هم که در 
چند روز گذشته در قبال این اقدام موضعی 
خنثی گرفته بودند به جمع حامیان آمریکا 

بپیوندند.

فارس  خلیج  در  آمریکا  ناوگان 
همچنان یک هدف برای ایران

 روزنامه آمریکایی یو .اس.ای تودی نوشت : 
با وجود اینکه ایران به تازگی در پاسخ به 
ترور ژنرال بلندپایه خود توسط نیروهای 
آمریکایی در بغداد اقدام به موشک باران 
مواضع آمریکایی ها در عراق کرده است، 
هنوز ناوگان آمریکا در خلیج فارس یک 
هدف بالقوه برای موشک های ایرانی است. 
مستقر  آمریکایی  تأسیسات  و  نظامیان 
در منطقه اکنون به دلیل سیاست »فشار 
حداکثری« ترامپ علیه ایران بیش از هر 
زمان دیگری در خطر حمله قرار دارند. این 
رسانه مدعی شد ایران به تهدید نیروهای 

آمریکایی ادامه خواهد داد.

حیرت غرب از توان خیره کننده 
و دقت مرگبار موشک های ایران

استاد علوم سیاسی دانشگاه ام آی تی 

ایرانی  موشک های  دقت  تحلیل  در 
موضوع  مهمترین  من  نظر  از  گفت: 
ایران آن است که چقدر  درباره حمله 
کوتاه بردشان  بالستیک  موشک های 
هم  ایران  حتی  شاید  است.  دقیق 
است.  یافته  تسکین  و  شده  غافلگیر 
رخ  ها  موشک  دقت  در  که  انقالبی 
انحصار  در  دیگر  و  است  واقعی  داده 
آمریکا نیست. وی افزود: این موضوع 
پیامد عظیمی بر درگیری های مدرن و 

جنگ های محدود دارد.

 مراسم تشییع سردار سلیمانی، 
ترامپ را تا حد مرگ ترساند

»بَری مک کافری« ژنرال بازنشسته و 
مصاحبه  در  آمریکا  ارتش  ستاره  چهار 
ای اعالم کرد: حضور دریای عزاداران 
در  نفر  میلیون ها  مشارکت  و  ایرانی 
مراسم تشییع پیکر سردار »حاج قاسم 
مرگ  حد  تا  را  »ترامپ«  سلیمانی«، 
مسیر  ترامپ  امیدوارم  است.  ترسانده 
عاقالنه ای در پیش بگیرد. آمریکایی ها 
نیستند،»البته  ایران  با  دنبال جنگ  به 
او  برای  هم  سیاسی  نظر  از  جنگ 

)ترامپ( ویرانگر است«.
بعضی هواپیماهای آمریکایی بدون 

اجازه وارد عراق می شوند
نخست وزیر عراق از مایک پمپئو، وزیر 
خارجه آمریکا خواست دو نماینده برای 
تعیین سازوکار مصوبه پارلمان عراق در 
مورد خروج نظامیان آمریکایی از عراق، 

اعزام کند.

احتمال حمله موشکی مقاومت
 به مواضع آمریکا در منطقه

به دنبال حمله آمریکا به سوریه، برخی 
منابع نزدیک به جبهه مقاومت در منطقه 
و  این حمله  به  الوقوع  قریب  پاسخ  از 
سایر اقدامات تروریستی دولت آمریکا در 
منطقه خبر دادند.گفته شده این انفجار 
در پی وقوع یک حمله هوایی صورت 
گرفته است.آمریکا هم اکنون در برخی 
دارد.  نظامی  پایگاه  منطقه  کشورهای 
نظامی  پایگاه  مجهزترین  و  مهمترین 
در  که  بود  عراق  االسد  عین  آمریکا 
جریان حمله موشکی ایران آسیب جدی 
دیده و طبق آخرین برآوردها حدود ۴۰۰ 

کشته و زخمی به دنبال داشته است.

آمریکا می خواست ایران را در موقعیت ضعف سیاسی قراردهد
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کارفرمایان محترم    خبر خوش

بسته تشویقی دولت رسید

برای جذب هر نیروی کار
یارانه حداقل ۵00000 تومان 

در هر ماه واریز می شود.

شرایط:
۱- حداقل یک نیرو داشته باشید

2- حداقل مدرک نیروی کار - دیپلم
3- کارفرمایانی که  از  ۹۸/4/۱۵ 

تاکنون نیرو گرفته اند یارانه می گیرند

 حتما تماس بگیرید
جهت کسب اطالعات بیشتر 

به شماره های ذیل تماس بگیرید.

 3222264۷0 -3242   3242
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یا به آدرس: 

کاریابی کارآفرین
طبقه فوقانی مسجد آیتی

 صبح و عصر مراجعه فرمایید.

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات تکمیل سالن 
جنب سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان جنوبی 

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان جنوبی در نظر دارد: خدمات تکمیل 
سالن جنب سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مطابق اسناد، توضیحات فنی و نقشه 
های پیوست در اسناد مناقصه به شماره فراخوان ۲۰۹۸۰۰۳۵۷۸۰۰۰۰۰۲ را از طریق 

سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.
ارائه پیشنهاد مناقصه  تا  از دریافت اسناد مناقصه  کلیه مراحل برگزاری مناقصه 
 گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد(
www.setadiran.ir  انجام خواهد شد. الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت 
قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت 
 شرکت در مناقصه محقق سازند. مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت ۱۴

 روز پنجشنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ 
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : ساعت ۱۴  روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۸ 

 زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت ۱۰ روز شنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۲
آدرس به  مناقصات  رسانی  اطالع  پایگاه  سایت  در  فوق  آگهی   ضمنا 
WWW.IETS.MPORG.IR موجود می باشد. نام و نشانی دستگاه مناقصه گذار: 
بیرجند- خیابان شهید محالتی- خیابان ۲۲ بهمن ۹- سازمان مدیریت و برنامه ریزی 

استان خراسان جنوبی - شماره تلفن: ۳۱۲۷۲۳۰۴ - ۰۵۶

آگهی انتقال مرکز اصلی شرکت آبادسازان ارگ نگار )سهامی خاص( از بیرجند به مشهد به شناسه ملی 
نامه شماره  و  العاده مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۰۸  فوق  استناد صورتجلسه مجمع عمومی  به   ۱۴۰۰۷۵۲۷۰۶۶
۴۷۸/۹۸/۳۱۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری بیرجند تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد : محل شرکت از واحد ثبتی بیرجند به آدرس استان خراسان رضوی ، شهرستان مشهد ، بخش 
مرکزی ، شهر مشهد، محله جاهدشهر ، بلوار اقدسیه ]هاشمی رفسنجانی ۱۸[ ، خیابان اقدسیه ۱۲ ، پالک 

۰ ، طبقه اول کد پستی ۹۱۸۶۴۱۵۳۱۸ منتقل گردید و مراتب ذیل شماره ۷۰۲۹۰ ثبت گردید. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات 
غیرتجاری مشهد )712050(

ملی  شناسه  و   ۶۰۲۹ ثبت  شماره  به  خاص(  )سهامی  کبیر  پیشرو  فیدار  شرکت  تغییرات  آگهی 
۱۴۰۰۸۵۶۲۲۳۶ به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۰۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ - 
آقایان محمد قائم یاسی به شماره ملی ۰۶۴۰۳۹۵۱۴۷ به سمت رئیس هیئت مدیره و امین بارانی به شماره 
ملی ۰۶۴۰۲۴۷۵۲۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و حسین حصاری به شماره ملی ۰۶۴۰۱۰۱۳۲۱ و 
مجید عطار زاده کاشی به شماره ملی ۰۹۳۰۷۳۲۳۵۹ و محمد راشد یاسی به شماره ملی ۰۶۴۰۶۰۰۹۱۳ 
به سمت عضو اصلی هیئت مدیره برای دو سال انتخاب گردیدند. ۲ - آقای حسین حصاری به شماره ملی 
 ۰۶۴۰۱۰۱۳۲۱ به عنوان مدیر عامل شرکت برای مدت دو سال انتخاب گردید و کلیه اوراق و اسناد تعهد آور 
شرکت از قبیل چک و سفته و اوراق عادی و اداری شرکت با امضای مشترک آقای محمد قائم یاسی )رئیس 

هیئت مدیره( و آقای امین بارانی )نایب رئیس هیئت مدیره( و مهر شرکت معتبر خواهد بود.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات 
غیرتجاری بیرجند )712316(

آگهی تغییرات شرکت ساختمانی و تاسیساتی باستیان بنا )سهامی خاص( به شماره ثبت ۱۰۴۲ و شناسه 
ملی ۱۰۳۶۰۰۲۷۷۹۹ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۱۴ 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد:۱ - آقای محمد خوشنام با شماره ملی ۰۹۰۱۱۰۹۹۶۷ و خانم نادیه خوشنام با 
شماره ملی ۰۶۴۰۳۶۹۲۱۹ و آقای رضا خوشنام با شماره ملی ۰۶۴۰۶۲۵۸۷۸ به سمت اعضای اصلی هیئت 
مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ۲ - آقای محمدرضا محمودآبادی با شماره ملی ۰۶۵۱۸۱۵۴۵۲ 
به سمت بازرس اصلی و آقای حسین کریم آبادی با شماره ملی ۰۶۵۲۳۷۳۹۹۲ به سمت بازرس علی البدل 
برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ۳ - پس از قرائت گزارش بازرس قانونی ترازنامه و حساب سود و 

زیان شرکت منتهی به سال ۹۶ مورد تصویب قرار گرفت. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات 
غیرتجاری بیرجند )713735(

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

32435686 - 09365237014-09157063220 - خسروی   آدرس :  بیرجند/ خیابان طالقانی / نبش طالقانی ۱۵/ ساختمان عسل/ طبقه سوم  0۹۱۵۵602۷3۷
تشخیص و رفع بو و نم به روش ایزونانو * صد درصد تضمینی

) مدرن برتر(

     لولـه بازکنـی 
  شبانه روزی

انواع تشک طبی  فنری و بیمارستانی
فقط روزی ۵000 تومان

خیابان ارتش ، حد فاصل خیابان عدل 
و خیابان معلم، پالک 168 )عقب رفتگی(

خرید نقدی ۱0 درصد تخفیف
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ارائه خدمات به ۱۴۰ نفر در روستا های ذکری و گل نی درمیان

صدا وسیما- کاروان سالمت جمعیت هالل احمر از تهران با سفر به شهرستان درمیان به 14۰ نفر از مردم روستا های ذکری و گل نی خدمات رایگان ارائه کردند. معاون داوطلبان جمعیت هالل احمر استان با 
بیان اینکه هفتمین کاروان سالمت هالل احمر خراسان جنوبی به منظور ارائه خدمات درمانی در این نقطه حضور یافته اند، گفت دارو های مورد نیاز توسط پزشک داوطلب هالل احمر تامین و در بین بیماران 
توزیع شده است.بخشی  از توزیع 1۰۰ بسته غذایی و تعدادی البسه بین نیازمندان خبر داد و گفت: این اقالم با ارزش 32 میلیون تومان و با همکاری آموزش و پرورش و هالل احمر بین اهالی منطقه توزیع شد.

باسالم خدمت استاندار محترم، جناب 
استان  آمدنت  با  که  معتمدیان  آقای 
عمران  شد  متحول  جنوبی  خراسان 
درخشد  می  استان  سراسر  در  آبادانی 
مایه  گذاشتی  قدم  استان  درهرکجای 
خیر و برکت شد. دردل تمام مردمان 
این خطه کویر عزیز هستی خداقوت  می 
گوییم ای سردار جهادی ما شهروندان 
نوغاب درمیان از توابع بخش مرکزی 
شهرستان درمیان باتوجه به اینکه پنج 
هزارنفر ازجمعیت شهرستان دراین روستا 
ساکن هستیم تدابیری نسبت به حقوق 
شهروندی ما صورت نگرفته ازحضرتعالی 
پیگیری مشکالت وبازدید میدانی نوغاب 

درمیان را خواستاریم.
915...468
تا  مردان سپاه،  دلیر  بر  درود  و  سالم 
بیرون نرفتن آمریکایی ها از عراق و 
سوریه پرتاپ موشکها رو ادامه دهند.
تا دل رهبر عزیزمان خوشحالتر شوند.

915...54۰
با سالم  یک سال شده از زمان اجرا 
شدن جاده چهکند به بیرجند میگذرد این 
جاده که فاصلش تابیرجند 5کیلو هست 
که به بلوارپیامبراعظم  )ص( وصل می 
شود. زیرسازیش تا چهکند انجام شده 
اما تنها به  آماده برای آسفالت هست 
خاطرساخت یک عدد پل مسکوت مانده 
و رها شده شنیدیم گفتند بودجه نیست. 
آیا واقعا بوجه تمام شد؟ از استاندار محترم 
به گفته  خواهشمندیم رسیدگی کنند 
مدیرکل راه و شهرسازی استان که از 
رسانه هم پخش شد قرار بود این جاده تا 

آخرسال  9۷به بهره برداری برسد.
915...692
دست پاسداران عزیزتر ازجان رامی بوسم 
و به آن مفتخرم. اگر چه شهادت جانسوز 
سردار بی نظیر اسالم حاج قاسم این اسوه 
ایمان و رشادت قدرت و تواضع قلب همه 
را جریحه دارکرد اما اگر رفتار و اعمال 
حاج قاسم منشور افکار و اهداف مان 

گردد همین  ما را بس است. 
915...۰11
مقاله  مورد  در  عزیز  آوا   سالم خدمت 
معیار های نماینده مجلس باید بگم تا 
حاال اینقد اومدن و رفتن با شعارهای 
مختلف چرا روز به روز وضع معیشت 
مردم بجای بهتر شدن بد تر میشه من 
خودم خسته شدم از بس واسه حتی خرید 
یک دانه میوه جلو بچم و زنم سرم پایین 
بوده، لطفا از مسئولین بخواهید کمی به 
فکر مردم کم درآمد باشن. که هر روز 
سفره های اونا کوچک تر می شود و 

خجالتشون جلوی زن بچشون بیشتر.  
939...14۰
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پیام شما

سلیمانی های آینده در 
کالس معلمان دلسوز امروز

دیروز معلم کالس اول پسرم پیامی 
برای پسرم و ما داده بود که واقعا 
برام جالب و قابل تقدیر بود. پیامی 
آموز  دانش  یک  در  تنها  نه  که 
کالس اولی چه بسا در خانواده او 
کند  می  ایجاد  را  خوبی  هم حس 
معلم  فکر می کردم یک  با خودم 
 خوب می تواند سردار سلیمانی ها 
و منش سردار سلیمانی های آینده 
را تضمین کند و چقدر ما همیشه از 
 این قشر تالشگر و دلسوز و نتیجه 
بودیم  غافل  هاشون  مجاهدت 
بارها  همه  کنم  می  پیشنهاد 
داشتن  به  و  بخونن  رو  پیام  این 
کنن.   افتخار  اینچنین  معلمهای 
پسرای  »گل  بود:  این  پیام  متن 
عزیزم، سرداران آینده ی سرزمینم؛ 
یک  انتظار  ازتون  شنبه  برای 
زیبا در وصف سردار دالور  نقاشی 
دو  با  همراه  مدارمان  والیت  و 
زیبا در وصف سردار دل ها   جمله 
دارم. اولیای عزیز و محترم عرض 
بیایید  احترام؛  و  ادب  و  سالم 
فرزندانمان  برای  خوبی  مورخان 
به  و  بدرستی  را  تاریخ  و  باشیم 
عمری  بعد  که  سرداری  زیبایی 
معرفی  سرباز  را  خود  مجاهدت 
سنگ  بر  نداد  اجازه  حتی  و  کرد 
استفاده شود و در  القاب  از  قبرش 
نهایت سادگی خواستار آرمیدن در 
کنار هم رزمانش شد نقل کنیم و 
ماندگار. چون نسلی تاریخی را که 
شما نقل می کنید  سینه به سینه 
برای آیندگان تعریف  خواهند کرد. 

باهم همراه باشیم.«
ح . د از بیرجند
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 دیدگاه خوانندگان

گلخانه ،  زمین جدید 
تولید  زعفران

تحقیقات  براساس   - جم  امین 
کشاورزی،  جهاد  وزارت  علمی 
سال  سه  تا  شود  می  بینی  پیش 
کشور  زعفران  کشت  تمام  آینده 
سخنان  این  شود.  ای  گلخانه 
دارویی  گیاهان  طرح  مجری 
که  است  جهادکشاورزی  وزارت 
مسائلی  نیز  را  اقبال  این  دالیل 
و  زعفران  کیفیت  افزایش  چون 
احتمالی  خسارت  از  جلوگیری 
بارش  و  زدگی  سرما  فصل  ابتدای 
در  اتفاق  این  کند.  می  بیان  باران 
جنوبی  خراسان  که  است  حالی 
تولیدکننده  بزرگترین  عنوان  به 
به طور جدی  زعفران کشور، هنوز 
و  نکرده  ای ورود  به بحث گلخانه 
حتی در نهضت گلخانه ای استاندار 
طرحی  موضوع  این  برای  نیز، 
آنکه  جالب  است.  نشده  تعریف 
از فعاالن حوزه  به عنوان یکی  قم 
محسوب  کشور  ای  گلخانه   کشت 
آن  های  شرکت  که  شود  می 
در  را  توانمندی  و  دانش  این  حتی 
می  ترویج  نیز  کشور  نقاط  سایر 
چین  از  آن  مبدا  که  روشی  کنند. 
نیز  ما  کشور  به  تدریج  به  و  است 
بومی،  دانش  تلفیق  با  و  رسیده 
عملیاتی  و  اجرایی  مرحله  در  حاال 
زعفران  که  شرایطی  در  است. 
سودآور  و  مهم  محصوالت  جزو 
حتی  و  شود  می  محسوب  استان 
اشتغال  از  ای  توجه  قابل  بخش 
محصول  همین  گرو  در  نیز   استان 
زنگ  کنار  از  نباید  باشد،  می 
خطرهای این چنین رد شد. مطمئنا 
داشت  را  انتظار  این  توان  نمی 
کشت  از  کشور  دیگر  نقاط  که 
حداقل  اما  کنند  جلوگیری   زعفران 
که  داشت  امید  توان  می 
فی کما  حوزه،  این  پیشتاز 

السابق خراسان جنوبی باشد.

 خبر ویژه

جانبازان، سفره دل برای استاندار گشودند

استاندار: این وظيفه ماست كه پيگير مطالبات و خواسته هاي شما عزیزان باشيم.
جانبازان: فرزندان مان را دریابيد!! 

بهروزی فر- این اتاق مهمان های زیادی را به 
خود دیده، جامعه هنرمندان، فعاالن گردشگری، 
نماینده مهندسین ساختمان، مدیران کل و....اما 
این بار مهمانها متفاوتند، یعنی جنس شان فرق 
می کند. آنها که درخواست این نشست را داشته 
اند، یکی یکی از راه می رسند، و البته نه با 
پای خود... چند نفری با ویلچر وارد اتاق می 
شوند، آن یکی پایش مصنوعی است، دیگری 
عصایی به دست دارد و آن دیگری را در آغوش 
گرفته، آورده اند.جمع شان، جمع نشده، میزبان 
به گروه می پیوندد. مهمانها، جمعی از جانبازان 
میزبان،  و  هستند  استان  درصد   ۷۰ باالی 

استاندار خراسان جنوبی! 
معتمدیان، پیش می رود و یکایک شان را گرم 
به آغوش می کشد و بعد از مصافحه و معانقه 
ای صمیمانه، جلسه رسمیت می گیرد.زارعی، 
مشاور استاندار در امور ایثارگران، سر صحبت 
را باز می کند. و می گوید: “ خراسان جنوبی 
42۰۰ جانباز دارد که از این تعداد 39 نفر باالی 

۷۰ درصد جانبازی دارند” .

اسطوره های جانفشانی د راستان 
مقدمه کوتاه خانم زارعی که تمام می شود، 
مهمانهای حاضر، یکی یکی، خود را معرفی 
کرده لب به سخن می گشایند.یک کدام شان 
در ارتفاعات کردستان به درجه جانبازی نائل 
آمده، آن دیگری در میدان مین، پاهایش را 
جاگذاشته است، این یکی در عملیات پاکسازی 
داده،  دست  از  را  جسمش  از  نیمی  خط، 
چشمهای یکی هم بر اثر ترکش خمپاره برای 
همیشه به روی دنیا بسته شده است، و آن یکی 
محافظ بوده و سالها پس از جنگ، در عملیات 
سوء قصد به امام جمعه یکی از شهرهای مرزی 
کشور، در اثر اصابت گلوله به صورتش، جانباز 
1۰۰ درصد شده. حاال همه در این محفل گرم، 
قرار است از مشکالتشان بگویند و از کاستی 
هایی که کوچک و بزرگ، روحشان را خلیده و 
شرایط زندگی را برای شان دشوارتر کرده است.
یک کدام شان از کمتر شدن سطح خدمات 
و توجه های بنیاد شهید به جامعه جانبازان 
گالیه می کند، این که تغییر و تحوالت در 
بنیاد شهید از ابتدای انقالب تا االن، توجه ها 
را به یک گروه خاص سوق داده و گروه های 
دیگر از دید دور مانده اند. آن دیگری توقع 
خاصی از نظام ندارد اما به سن باالی 5۰ سال 
جانبازان اشاره می کند و انتظارش این است 
که به مقتضای سن شان از حداقل رفاهیات 
بهره مند شوند.آن یکی هم اگر چه دستهایش 

مصنوعی است اما حرفی برای گفتن ندارد!

دیگری، کوچکترین انتظارش، کمک نماینده 
عالی دولت در استان برای تهیه ویلچرهایی 
او  حمل،  قابل  و  باشند  سبک  که   است 
می گوید: برای جابه جایی ویلچرهامان نیاز به 
کمک داریم، آن چه االن در اختیار داریم، بسیار 
سنگین است و با توجه به این که همسران ما 
هم مثل خودمان پا به سن گذاشته اند و دیگر 
توانایی گذشته را ندارند، لذا جابه جا کردن این 

ویلچرها برای شان سخت است، اما اگر همتی 
باشد و مساعدت مالی شوند، می توانند از طریق 
واسطه، چرخ هایی وارد کنند که کمتر از سه 
کیلو وزن دارد، به راحتی قابل حمل است و 
امکان جاساز در صندوق عقب ماشین را هم 
و  ایاب  دیگری هم مشکل  آن  دارد.دغدغه 
ذهاب است، این که جایگاههای تعبیه شده 
برای پارک خودروی معلوالن و جانبازان بسیار 
اصاًل  از گذرها هم  اندک است و در خیلی 
وجود ندارد، معابر شرایط مساعدی برای رفت 
و آمدشان ندارند، در مجتمع های رفاهی بین 
راهی اصاًل توجهی به حضور افراد معلول و 
سالمند نشده، اغلب مساجد مسیر ویلچر رو 
ندارند، در آنجاهایی هم که برای تردد معلوالن 
و سالمندان بهسازی شده ، شیب رمپ ها آنقدر 

تند است که ویلچر به پشت برمی گردد و ...
آن دیگری هم از خودروهای فرسوده شان می 
گوید که بالی جان شان شده و این که کاش 
دولت تدبیری اتخاذ می کرد که می توانستند 
هر چند سال یک بار  با شرایط خاص، ماشینی 
تحویل بگیرند. یکی هم از کم توجهی برخی 
پمپ چی ها در جایگاههای سوخت می گوید، 
این که پالک خودروهای معلوالن و جانبازان، 

کاماًل مشخص است لذا وقتی فردی با شرایط 
خاص برای سوختگیری ماشینش مراجعه می 
کند، حداقل کار این است که کمک احوالش 
باشند. یک کدام شان از یادگارهایی می گوید 
که اصابت ترکش بر صورتش جاگذاشته و بعد 
از ۷۰ مرتبه جراحی، هنوز نتوانسته نقص های 
پیش آمده را برطرف سازد.و آن یکی هم که 
توان گفتن ندارد، درد دل هایش را مکتوب شده 

تحویل می دهد. و حرف مشترک همه شان 
این است؛ فرزندان مان را دریابید!! 

دو قانون فراموش شده!
آنها برای دفاع از حقوق فرزندان شان به دو 
ماده قانونی اشاره می کنند، یکی ماده 51 
ایثارگری و  به  قانون جامع خدمات رسانی 
دیگری ماده 86 برنامه ششم توسعه که خیلی 
جدی گرفته نشده اند. )ماده51 قانون جامع 
خدمات رسانی به ایثارگران؛ کلیه دستگاههای 
اجرائی مشمول این قانون موظفند به شهدا 
آزادگان  و  باالتر  و  درصد   25 جانبازان  و 
شاغل مبلغی معادل 25 درصد حداقل حقوق 
کارکنان دولت را که هر سال توسط دولت 
 تعیین می شود. به عنوان فوق العاده ایثارگری

 به طور ماهانه پرداخت نمایند(.
کلیه  توسعه؛  ششم  برنامه   86 )ماده 
دستگاههای اجرائی موظفند نسبت به اجرای 
تحکیم  و  ترویج  کلی  سیاستهای  صحیح 
امور  ساماندهی  و  جهاد  و  ایثار  فرهنگ 
ایثارگران ابالغی 1389/2/29 اقدام نمایند/ 
در این ماده تکلیف برخی دستگاه ها مشخص 
شده، از جمله:  وزارت آموزش و پرورش مکلف 

است نسبت به معرفی الگوها و قهرمانان ملی 
ایثار و شهادت در متون درسی کلیه پایه های 
تحصیلی و فعالیت های پژوهشی و برگزاری 
مسابقات علمی، اجرای یادواره های شهدای 
اردوهای  برگزاری  و  فرهنگی  و  دانش آموز 
فرهنگیان  و  دانش آموزان  ویژه  نور  راهیان 
با همکاری سازمان بسیج اقدام نماید / صدا 
ایران موظف  اسالمی  و سیمای جمهوری 

است ضمن اختصاص بخشی از برنامه های 
شبکه های مختلف به موضوع ترویج فرهنگ 
ایثار و شهادت، حداقل 1۰ درصد از تولیدات 
این  به  را  خود  نمایشی  هنری  برنامه های 
موضوع اختصاص دهد/ دولت موظف است 
گلزار شهدای سراسر  ساماندهی  به  نسبت 
یادمان  و  شهید  والدین  رضایت  با  کشور 
شهدای گمنام، احداث و تکمیل موزه های 
دفاع مقدس و مرمت و نگهداری آنها اقدام 
نماید. وزارتخانه های کشور، نیرو، نفت، راه و 
شهرسازی موظفند کلیه هزینه های خدماتی 
و  گازرسانی  برقرسانی،  آبرسانی،  به  مربوط 
جاده مواصالتی را طبق بودجه سنواتی تأمین 
نمایند/دولت موظف است با ایجاد و توسعه 
ظرفیتها و زیرساختهای الزم در دستگاههای 
اجرائی و فرهنگی نسبت به قرار دادن راهیان 
نور در سرفصل اعتبارات برنامه های فرهنگی 
و هزینه ای  وزارتخانه ها و سازمان ها اقدام 
نماید/دولت مکلف است به والدین شهیدی 
که دارای حداقل 3 شهید یا 2 شهید و یک 
جانباز 5۰ درصد و باالتر یا یک شهید و 2 
جانباز 5۰ درصد و باالتر هستند نشان ملی 
ایثار اعطا نموده آنان را به عنوان چهره ماندگار 

کشور به جامعه معرفی نماید.

محرمانه های  جانبازان با استاندار
و حاال وقت پاسخگویی است، استاندار که با 

سعه صدر، گوش جان به حرف های شان 
اطالعاتش  تکمیل  برای  گاه  و  بود  سپرده 

پرسش هایی می کرد، قصد پاسخ کرد.
اولین حرف معتمدیان این بود، این وظیفه 
ماست که تا حد امکان و تا آن جا که در 
حوزه اختیارات دستگاه هاي اجرایي است، 
پیگیر مطالبات و خواسته هاي شما عزیزان 
باشیم و او  با اشاره به فرصتهاي محدود دوره 
های مدیریتي تأکید کرد: از این فرصتها باید 
به گونه اي استفاده کنیم که بعد از اتمام کار، 
شرمنده خون شهدا نباشیم. به گفته استاندار 
مدیران  کارهای  اولویت  مردم  به  خدمت 
در نظام اسالمی است، به همین دلیل این 
اي  گونه  به  که  است  مدیری  هر  وظیفه 
اقدام کند که بعد از فراغت از دوره مدیریت، 
لیست کارهاي انجام نشده اش بسیار کمتر 
از اقدامات صورت داده باشد.  معتمدیان باز 
هم یادآوری کرد که تمام تالشش بر این 
است که دغدغه هاي جانبازان برطرف شود، 
اما از آن جایی که برخی از موارد از حوزه 
اختیارات استان خارج است و نیاز به اصالح 
قانون دارد لذا براي رفع شان با وزارت کشور 
و بنیاد شهید کشور مکاتبه می کند و پیگیر 
رفع شان خواهد شد، اما برای آن بخش از 
مشکالت و موارد عنوان شده که در حوزه 
است،  استان  اجرایي  هاي  دستگاه  کاری 
دستورات الزم را صادر خواهد کرد.او البته 
مشکالت  رفع  در  خواست  مهمانانش  از  
همراهی کنند، مثاًل این که کدام مجتمع 
های میان راهی شرایط مساعدی ندارند، یا 
کدام مسجد ورودی نامناسبی دارد، یا کدام 
... این موارد می بایست جمع بندی شود تا 

به مدیران مرتبط ابالغ شود.
با  استاندارکه  طوالنی  و  صمیمانه  نشست 
جانبازان، به پایان رسید، تازه وقت خوش و 
بش رسید، وقت حرف های درگوشی، درد 
دل هایی از جنس حرف های مگو که باید 
فقط و فقط به محرم رازی می گفتند... و 
یادگاری! عکسی که برای  باالخره عکس 
همیشه در حافظه تاریخ خواهد ماند، هم برای 
استاندار که برای پیگیری مشکالت تک تک 
افراد حاضر در آن عکس، قول مساعد داد، 
هم برای ما که یادمان باشد، آنها که روزی 
و  را کف دست گرفتند  دلیرانه، جان شان 
رفتند تا از مام میهن دفاع کنند، حاال برای 
کوچکترین حوایج شان نیازمند کمکند. ما 
نمی توانیم همه نیازهای شان را رفع کنیم اما 
ابراز همدردی و گاه گاهی تشکر از جانفشانی 

هایی که کرده اند، اصاًل کار سختی نیست.
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بلوار فرودگاه سه راه صياد شيرازی
  ۰۹۱۵۱۶۴۲۳۷۷  -  مهدی وسيله كار

                 اجاره کامل لوازم قالب بندی و داربست بندی، قالب فلزی،
          جک سقفی،لوله بولت،و.... جهت فونداسیون،

        دیوار برشی،مخازن 

طراحی رایگان قبل از  اجرا 
سازنده انواع کابینت و کمد MDF و کالسیک

 و دکوراسیون داخلی با اقساط بلند مدت
خدمات برش و  PVC پذیرفته می شود
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کابینت MDF شهابی

کبیر  پیشرو  فیدار  شرکت  تغییرات  آگهی 
)سهامی خاص( به شماره ثبت 6029 و شناسه 
صورتجلسه  استناد  به   14008562236 ملی 
مورخ  العاده  فوق  طور  به  عادی  عمومی  مجمع 
 : شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات   1398/08/04 
ملی  شماره  به  یاسی  قائم  محمد  آقایان   -1
ملی  شماره  به  بارانی  امین  و   0640395147
شماره  به  حصاری  حسین  و   0640247520
ملی 0640101321 و مجید عطارزاده کاشی به 
شماره ملی 0930732359 و محمد راشد یاسی 
به شماره ملی 0640600913 به عنوان اعضای 
انتخاب  برای مدت دو سال  اصلی هیئت مدیره 
گردیدند. 2 - روزنامه آوای خراسان جنوبی جهت 

درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.

 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان 

خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجاری بیرجند )712315(

به اطالع همشهریان عزیز می رساند:

ختم کالم ا... مجیدبه یاد اموات 
توسط قاریان قرآن انجام می 

گردد و عواید آن صرف بیماران 
سرطانی صعب العالج  می شود.
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به یاد سردار قاسمی

توصیه ها

دختر که باشی بی پدر یاور نداری
این را نمی فهمی اگر دختر نداری

شاید هزاران بار با هر روضه خوانی
خواندی “چرا انگشت و انگشتر نداری”

از بس تو را “سردارقاسم” خوانده بودیم
این بار همت کرده ای سر بر نداری

ما صلح می خواهیم و می جنگیم با صلح
سردار! فکر تازه ای در سر نداری؟

خاورمیانه پیکرش افتاده در خون
مرهم برای زخم این پیکر نداری؟

آری سلیمانی و بی انگشترت هم
در آستین از معجزه کمتر نداری

سحر قاضی زاده

گنج های مهم زندگی مشترک

کلیدهایی به شما کمک می کند تا واقعا در زندگی 
مشترک احساس گنج های مهم زندگی مشترک 
خوشبختی کنید: عاشق کسی شوید که عاشق 
رابطه کامال  وارد یک  اینکه  از  شماست: قبل 
یک طرفه شوید، درست فکر کنید. اینکه شما مرد 
یا زنی را با تمام وجود دوست داشته باشید اما او 
حتی نگاهی به شما نیندازد عاقالنه نیست. کسی 
را دوست داشته باشید که او هم متقابال به شما 
عشق بورزد. دل بستن به فردی که به شخص 
دیگری عالقه دارد یا متعهد نیست و نسبت به 
شما بی تفاوتی می کند، کار صحیحی نیست و از 
چنین زندگی نمی توان انتظار خوشبختی داشت. 
اگر عاشق چنین فردی هستید تنها ۲ راه وجود 
دارد؛ یا او را فراموش کنید یا کاری کنید که عاشق 
شما شود. تنها در صورتی که هر دوی شما به 
هم عشق بورزید آن هم عشق واقعی، خوشبختی 

نصیب تان می شود.
آدمی شبیه خود بیابید: درست است که می گویند 
قطب های متضاد همدیگر را جذب می کنند اما 
بهتر است بدانید کسانی که ارزش ها و انگیزه های 

مشابهی دارند در زندگی موفق تر هستند. 
انتخاب  زندگی  برای  که  را  فردی  است  بهتر 
می کنید عقاید مشابهی با شما داشته باشد حتی 
مسائل و عالیق ساده ای مانند رنگ، موسیقی، 
برنامه تلویزیونی و مزه های یکسان و مشابه بین 
دو نفر می تواند سبب نزدیک شدن بیشتر آنها 
به هم شود. عقاید سیاسی و اجتماعی یکسان 
و داشتن ارزش های مشابه، روابط زناشویی را 

قوی تر می کند.

سيستم ايمني بدن 
با عسل و دارچين 

استفاده روزانه از عسل و پودر دارچین سیستم 
ایمني بدن را تقویت و بدن را از حمالت ویروسي 
و باکتریایي محافظت مي کند. دانشمندان دریافتند 

که عسل داراي ویتامین هاي مختلف و مقادیر زیاد 
آهن است. استفاده مداوم از عسل باعث تقویت 
گلبول هاي سفید خون در مبارزه با بیماري هاي 
باکتریایي و ویروسي مي شود. همچنین عسل با 
پودر دارچین دردهاي معده را درمان کرده و معده را 

از  زخم معده تخلیه مي کند.

ماست ساده را به 
دوستی بپذيريد

ماست یکی از سالم ترین غذاهای تمام دنیاست و 
ارزش بسیاری دارد. آن را به دوستی بپذیرید و از 

فواید آن برای کاهش وزن بهره مند شوید. 

فقط دقت داشته باشید صحبت ما درباره ماست 
ساده است نه ماست های میوه ای و طعم دار. 
محتوای باالی پروتئین و کلسیم آن را به یک 
تبدیل  وزن  کاهش  در  ارزشمند  غذایی  ماده 

کرده است. 

غذای کامل
 بخوريد

غذای کامل سرشار از ویتامین ها و مواد معدنی 
 است که به ما در احساس سیر بودن کمک می کند

وقتی از غذاهای آماده استفاده می کنیم، این غذاها 

دارای مواد شیمیایی هستند در نتیجه بدن ما دچار 
مشکل شده و همچنان احساس گرسنگی می کند 
چرا که به دنبال مواد مغذی است.چربی های سالم 
شامل روغن زیتون، کره بادام زمینی، برای سیری 
مفید هستند، برخی مواد لبنی هم برای استفاده در 

رژیم  غذایی خوب است.

سيب بخوريد،  
البته با پوست

یک مثل قدیمی هست که می گوید خوردن 
یک عدد سیب در روز ما را از پزشک بی نیاز 
می کند. خیلی هم بیراه نمی گوید. دانشمندان به 

این نتیجه رسیده اند که همین یک عدد سیب 
چربی های مضر خالص  از شر  را  ما  روز  در 
می کند. به همین دلیل فقط خوردن سیب )با 

پوست( این فایده را در پی خواهد داشت.

خانم ها شير بنوشيد
 اما نه زياد!

برخی از خانم های یائسه برای پیشگیری از ابتال به 
پوکی استخوان، مصرف شیر را افزایش می دهند. 
اگر پیش از این زیاد شیر مصرف نمی کردید، این 

افزایش ناگهانی ممکن است باعث بروز مشکل 
عدم تحمل الکتوز شود که به نفخ و اسهال منجر 
در  موجود  طبیعی  قند  همان  الکتوز  می شود. 
محصوالت لبنی تازه مانند شیر یا ماست توسط 
آنزیمی به نام الکتاز هضم می شود که در روده 

تولید می شود. 

آب پنیر، یکی از محصوالت پنیر سازی است. برخی افراد از آب پنیر به عنوان منبع پروتئین و مکمل 
استفاده می کنند. پودر پروتئین آب پنیر، در میان ورزشکاران رشته های قدرتی طرفداران بی شماری 
دارد. این پروتئین سرشار از مواد مغذی و اسیدهای آمینه است. اما برخی از افراد به دلیل این که دستگاه 
گوارش شان الکتوز را تحمل نمی کند، نمی توانند تخم مرغ، سویا و پروتئین آب پنیر بخورند. مصرف 
پروتئین آب پنیر، قدرت، اندازه و توده عضالنی بدن را افزایش می دهد. برای تعیین دوز مناسب مصرف 
باید با پزشک مشورت کرد. مصرف دوز باالی پروتین آب پنیر سبب بروز حالت تهوع، افزایش حرکات 

روده، سردرد، تشنگی و نفخ می شود.

چربی شکمی بیشتر با کاهش حجم مغز در بزرگساالن میانسال مرتبط است. به گفته دانشمندان، 
چربی اضافی می تواند به التهاب بیشتر منجر شود که سطح استرس را افزایش می دهد و این مساله 
بر مغز اثرگذار است. چربی شکمی که به نام چربی احشایی نیز شناخته می شود هورمون هایی منحصر 
به فرد را آزاد می کند که ممکن است به شیوه متفاوت نسبت به هورمون های آزاد شده از چربی های 
دیگر مانند چربی زیر پوستی، بدن انسان را تحت تاثیر قرار دهد. مطالعات مختلف نشان داده اند 
که خطر زوال عقل در افرادی که دارای حجم مغز کوچتری هستند، بیشتر بوده و این افراد نتایج 

ضعیف تری در تست های شناختی کسب می کنند. 

چاقی و افزایش خطر زوال عقلآب پنیر بخورید تا بدن تان عضالنی شود

با تهیه یک لیست از چیزهایی که شما را واقع خوشحال 
می کنند، با استرس و ناراحتی مبارزه کنید.گاه ممکن است 
یک روز خوب آفتابی شما را خوشحال کند و گاه یک 
مسافرت طوالنی و مجلل. نوشتن افکار مثبت بر روی کاغذ 
می تواند در بهبود حال شما بسیار موثر باشد. با این کار، نه تنها 
به ذهن تان فرصت استراحت و فاصله گرفتن از نگرانی ها و 
افکار منفی را می دهید، بلکه افکار مثبتی نیز در خود شکل 
می دهید. این کار را مدام تمرین کنید و پس از مدتی ذهن 

شما یاد می گیرد چگونه بر نکات مثبت تمرکز کند.

ورزش کنید: افزایش ضربان قلب، ترشح اندورفین را افزایش 
می دهد. اندورفین نوعی هورمون است که حس سالمتی و 
شادی را افزایش می دهد. همچنین هورمون های استرس، 
مانند کورتیزول را کاهش می دهد. تحقیقات نشان می دهند 

که یکی از راه های افزایش اندورفین، ورزش است.
 هر کاری که می تواند نوعی ورزش تلقی می شود را انجام 
تمیز کردن سریع  یا  تان،  فرزندان  با  بازی  مانند  دهید. 

آشپزخانه، یا حتی باال و پایین رفتن از پله ها.
تاثیر سرما برمیزان انرژی شما: احساس خستگی در سرما 

فقط به بعد روان شناسی مربوط نمی شود. تفاوت در میزان 
نور در فصول مختلف، تاثیراتی زیادی بر بدن افراد می گذارد. 
معموال افراد در اول روز انرژی بیشتری دارند. به همین دلیل 
بهتر است کارهای مهم و کارهایی که احتیاج به تمرکز 
 بیشتری دارند را در این ساعات انجام دهند و در ساعات
 بعد از ظهر، ورزش کنند تا سطح انرژی خود را باال نگه دارند.

 همچنین سعی کنید صبحانه و ناهاری سرشار از پروتئین 
)مانند تخم مرغ با پنیر کم چرب( بخورید تا هوشیاری و 

نشاط خود را در طول روز از دست ندهید.

راهکارهايی برای داشتن زمستانی شاد و سالم تر

آیه روز

پس حق خویشاوند و تنگدست و در راه مانده را بده این ]انفاق[ برای کسانی که خواهان خشنودی 
خدایند بهتر است و اینان همان رستگارانند. )سوره روم/ آیه  ۳۸(

سخن روز

زمان دارایی ازشمندی است  که نمی توان از خرج شدندش جلوگیری کرد،فقط می توان آن را با  
تبدیل به مهارت و تجربه ، پس انداز کرد.
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افقي: 1 - پایتخت آرژانتین- نام 
قندي  رأس-  جمع   -۲ مردانه 
که از نیشکر حاصل شود- وادار 
کردن ۳- پیکار- از هفت سین 
درختي   -4 قدیم  سرگرد   - ها 
ویژه نواحي جنگلي و خاک هاي 
اسیدي- پیام آور- مظهر سفیدي 
5- دریا- مقیاس سنجش-یکي 
از محبوب ترین غذاهاي گوشتي 
6- تحت- گاو یا لدار تبت- نوعي 
جشنواره   - پورشه  خودروي  از 
سقف   -7 فیلم  المللي  بین 
ویران- روي سقف اتومبیل- دانه 
اي  ترتیبي-   عدد  زا ۸-  نهان 
 -9 کوتاه  داستان  شاعر-  دل 
نخستین قوم ایراني- ازغذاهاي 
شمالي یا شیرازي- رهبر جنبش 
در  بلي   -1۰ جامگان  سرخ 
سرزمین  پرهیزکار-   - مکالمه 
اینکاها- مطیع 11- شب اول دي 
ماه- پاکدامني- نام بالتر رئیس 
بهار- شهر  فیفا 1۲- منفک - 
انار1۳- قانون چنگیز- نقب- سد 
آذري 14- گفته شده- کمک- 
کم جرأت 15- شگفت زدگي- 
فیلمي به کارگرداني جمال شورجه 

و نویسندگي علي مؤذني

و  تاریخي  آثار  از   -1 عمودي: 
دیدني ایتالیا - خوشگل ۲- پایتخت 
قرار  خوشمزه-  بستني  اتریش- 
گرفته ۳- ورزش ذهني- هدایت 
شده - مرکز کهگیلویه و بویراحمد 
4- گرداگرد لب- دهان- همسر 
اسکارلت- خاک بتونه- مگر 5- 
مقابل اصلي- توانا- خمره بزرگ 
6- از خواهران برونته - بازگشتن 
کردن  همچشمي  وطن-  به 
7- خشک شدن- فرهنگستان- 
عروس   -۸ کودک  بازیچه 
شدن  درست  ایران-  شهرهاي 
سبزي  عامیانه-  لفظ  در  کارها 

خوشبو 9- پوشاننده- ابزاري براي 
پخت و پز- لقب اروپایي 1۰- نام 
این شهر در گذشته خبوشان بوده 
است- وحشت- همان یک است 
11- ویتامیني در اسفناج- ... کي 
بود مانند دیدن- بسیار بخشنده 
1۲- متحد- از ما بهتران- کاغذ 
صلیب  حرف  داخل-  چاپ- 
1۳- گاري- فریاد بلند- حافظه 
جانبي رایانه 14- شهري در استان 
مردم  اصلي  غذاهاي  از  کرمان- 
لهستان- شیوا 15 -جعبه نمایش 
وسایل  الینفک  جزو  قدیمي- 
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ارماسزابلدو تسد1
قیدصتثراوزپبا2
امالجیارمسکن3
یلودارمرشحمش4
اانیبیکاتهام5
لبقاجاریقمدن6
فرتناوریشمارد7
گرگتاوساوجن8
اراسارامزبداش9
فوبیوگسیلالن1۰
سبتسایرتیوهب11
ردکاروسوسنال12
دبالیمانهگنی13
گارپیکالتجاجل14
یراکهلیلمنوماه15

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

۰915   866   8۰۰2 

برگ سبز خودروی پراید به شماره پالک 
ایران ۳2  ۳2۳ د۳۴ به نام محمد چهکندی 

نژاد به شماره ملی ۰۶۵۰۶۶۳۰۷۱ مفقود 
گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. دی
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3۲358۲۲3 - 09151634873   غالمرضا  احمدی  
بلوار شهدای عبادی - میدان ابن حسام- تاالر سی کاج

در خدمت همشهریان گرامی می باشد.

آدرس: بلوار شهيد محالتی - نبش 22 بهمن
32۰444۰۰ - 32۰44113 -۰91516۰۰158 ابوالفضل خزيمه نژاد

madaen restaurant جهت دریافت اطالعات کلمه رستوران مدائن یا
 را به سامانه 10008590 ارسال کنید. جهت ارتباط بهتر و آسانتر با ما  از طریق

 شماره گیری #  35555*6655* به صورت کامال رایگان اقدام فرمایید

پيـک رايگان مصرف برنج صد در صد ايرانی
با مـا لذت غذاهـای ايـرانی را تجربـه کنيد

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

سمســـاری صــادق
لوازم منزل شما را منصفانه خریداریم.

۰۹۱۵۱۶۴۱۴۶۴ - ۰۹۳۸۰۱۶۰۷۷۹

خيابان مدرس 
 جنب استانداری
  ۰915163586۰ - کرباسچی

خريـد انـواع فلـزات
مستعمل اداری، ساختمانی، کشاورزی 
صنایع و معادن، خانگی به صورت نقدی

آهن، مس، برنج با قیمت عالی
امیرآباد- نبش ولی عصر)عج( 09151۶028354- 0915۶۶55۶01- ترابی

09155۶582۶8  - 0915۶۶93515 

نقد و اقساط

فروش و نصب انواع عایق های رطوبتی 
 ایزوگام شرق و دلیجان

مدیریت : حسن آراسته
             حمل بار و اثاثیه منزل
      داخل و خارج شهر
با کادر ماهر و مجرب
      )مسیر سیستان و بلوچستان،
         مشهد، بیرجند و حومه(

حسابداری: 
* مهارت های دیپلم: حسابداری عمومی مقدماتی، حسابداری عمومی تکمیلی، رایانه کار  
حسابداری مالی، حسابدار حقوق و دستمزد، حسابداری صنعتی، مسئول و سفارشات، 

سرپرست ترخیص کاال، کاربر امور بانکی .
* حسابداری شرکت ها و ثبت اسناد، دفتر روزنامه و کل، گزارشات مالی، ارزش افزوده، 

معامالت فصلی، اظهارنامه، لیست دستمزد و نرم افزار هلو و محک، رافع و ...
 کامپيوتر: 

کاربر رایانه، کاربر ICDL و کاربر فتوشاپ و...

مجتمع  آموزشی پارسيان برگزار می نمايد: 

با مجوز رسمی از سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

  32237886 همراه: ۰91556۰5441
آدرس: بيرجند، نبش طالقانی 15، ساختمان عسل، طبقه سوم

)سیمان، گچ، پودرسنگ، آهک، آجر تیغه،
 بلوک سقفی، آجر 5 سانت، انواع آجرنما(

  مصالـح ساختمـانی پارسیان 

ی عرضه کلی و جزئی /  بيرجند - تقاطع مفتح و سعيدی    ۰9157238۰۰1 - دباغی
جزئ
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انتقام سخت با خروج آمریکا 
از منطقه محقق می شود

ایرنا - امام جمعه موقت بیرجند گفت: 
اقدام ایران در گام اول انتقام سخت در 
حد سیلی برای ادب کردن ترامپ بود 
و انتقام سخت وقتی محقق می شود 
کامل  طور  به  منطقه  از  آمریکا  که 
خارج شود. حجت االسالم مختاری 
بیرجند  نمازجمعه  خطبه های  در 
اشاره  با  )عج(  المهدی  مصالی  در 
مراسم  در  مردم  میلیونی  حضور  به 
تشییع سردار سپهبد شهید حاج قاسم 
سلیمانی و همرزمانش اظهار کرد: در 
گام سوم نیز غده سرطانی اسرائیلی 
از پیکره جامعه اسالمی خارج خواهد 

شد. 

الگویی موفق  از
تربیت شدگان مکتب اسالم

سربازی- امام جمعه فردوس در خطبه 
های این هفته نماز جمعه با تسلیت 
سالروز شهادت فاطمه زهرا)س( گفت: 
ایشان اولین شهیده راه والیت بود که 
مبارزه علنی با طاغوت زمان و والیت 
تواند  می  ییامبر)ع(  دختر  مداری 
الگویی برای بانوان اسالم در سراسر 
االسالم  حجت  گیرد.  قرار  جهان 
شهادت  تسلیت  و  تبریک  با  بابایی 
سردار سلیمانی تصریح کرد: این شهید 
الگویی موفق از تربیت شدگان مکتب 
اسالم و در تراز انقالب اسالمی قرار 
داشت و در حقیقت آئینه تمام نمای 

سیره امامین نظامی اسالمی بود.

خطبه های آدینه

مرگ یک نفر در تصادف 
محور اسدیه- بیرجند 

صدا و سیما- تصادف پراید در محور 
جای  بر  فوتی  یک  اسدیه-بیرجند 
گذاشت. مرکز خراسان جنوبی، رئیس 
حادثه  این  گفت:  استان  راه  پلیس 
ساعت ۱۷ و ۱۴ دقیقه دیروز رخ داد 
که راننده پراید در این سانحه فوت کرد.
سرهنگ رضایی با بیان اینکه شواهد 
حاکی از این است که این حادثه در 
برخورد خودروی پراید با خودرویی دیگر 
احتمال متواری  افزود:  داده است  رخ 
حادثه  از  مقابل پس  شدن خودروی 

وجود دارد که در دست بررسی است.

حوادث

تکمیل طرح جامع پایانه مرزی ماهیرود
ایسنا- خراسان جنوبی مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای خراسان جنوبی از اتمام اجرای طرح جامع پایانه مرزی ماهیرود در خراسان جنوبی خبر داد. جعفر شهامت، گفت: با اجرای سردرب ورود و خروج پایانه 
مرزی ماهیرود، اجرای طرح جامع این پایانه مرزی به اتمام رسید که افتتاح رسمی آن در دهه فجر امسال پیش بینی شده است. وی بیان کرد: اجرای تمامی تاسیسات و زیرساخت های مورد نیاز مرز رسمی شامل 
شبکه آبرسانی، برق، منبع ۴00 متر مکعبی ذخیره آب،شبکه دوربین نظارت تصویری، درختکاری، شبکه تصفیه فاضالب و...، این پایانه مرزی را به یکی از کامل ترین پایانه های مرزی کشور تبدیل کرده است. 

سادات  شهید   ۱۴۱ اجالسیه  خبر-  گروه 
حضور  با  پنجشنبه   صبح  خراسان جنوبی 
و  حج  امور  در  فقیه  ولی  سابق  نماینده 
زیارت، نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی، 
استاندار خراسان جنوبی، مسئوالن استانی و 
شهرستانی، سادات و ائمه جمعه سادات سایر 

نقاط کشور برگزار شد.
نماینده سابق ولی  فقیه در امور حج و زیارت 
گفت: حضور میلیونی مردم در مراسم تشییع 
شهدای مقاومت و سردار سپهبد حاج قاسم 
را مات و  دنیا  و  نبود  قابل تصور  سلیمانی 
مبهوت کرد. حجت االسالم قاضی عسکر 
روز پنجشنبه در اجالسیه شهدای سادات به 
مقایسه امروز نظام جمهوری اسالمی با قبل 
از پیروزی انقالب اشاره کرد و افزود: مردم 
مهمترین  برابر  در  و  آفریده  عظمت  امروز 
قدرت های سلطه گر دنیا ایستاده اند، قدرت ها 

التماس می کنند با ما مالقات داشته باشند.
کرده اند  جرأت  ایران  رزمندگان  گفت:  وی 
پایگاه های آمریکایی را به موشک بسته و 

کردند  اعالم  اقتدار  با  رهبری  معظم  مقام 
آمریکا باید از منطقه بیرون برود و دیگر اجازه 

نمی دهیم آمریکا در منطقه باشد.

فرمانده سپاه انصارالرضا)ع( هم  در این مراسم 
اظهار کرد: بیش از یک سال است که نسبت 
به تشکیل ستاد شهرستانی و استانی کنگره 
شهدای سادات استان برنامه ریزی کرده ایم 
و توانستیم در این مسیر گام برداریم. سردار 

قاسمی از وجود ۱۴۱ شهید سادات در استان 
خراسان جنوبی خبر داد و بیان کرد: از مجموع 
شهدای سادات استان، ۱2۱ شهید متعلق به 

بسیج و سپاه و 2۱ شهید متعلق به ارتش و 
نیروی انتظامی هستند. وی از حضور ۱0 هزار 
نفری سادات در این مراسم خبر داد و بیان 
برگزاری  راستای  در  امسال  ابتدای  از  کرد: 
اجالسیه ۱۴۱ شهید سادات خراسان جنوبی، 

ستاد اجالسیه شهدای سادات استان با چهار 
کارگروه مردمی تبلیغات، پشتیبانی و مالی، 
اقشار و صنوف و کارگروه اجرایی تشکیل 

شد. قاسمی مطرح کرد: قبل از این اجالسیه 
۱2 یادواره شهرستانی شهدای سادات و 25 
یادواره بخشی و دهستانی در ۱۱ شهرستان 
استان برگزار شد و همچنین طی این مدت 
دیدار با خانواده شهدای سادات و رزمندگان 

سادات در دستور کار بوده و انجام شده است. 
وی با اعالم اینکه براساس سرشماری سال 
95 آمار سادات استان خراسان جنوبی حدود 
حدود ۱5  کرد:  تبیین  است،  نفر  هزار   ۴0
این  در  سادات  که  داریم  متمرکز  روستای 

مکان ها شرف حضور دارند.
قاسمی شهیدان رحیمی، موسوی، راشدی، 
حسینی و رضوی را از محوری ترین سرداران 
شهید سادات خراسان جنوبی ذکر کرد و بیان 
برگزاری  پیشنهاد  خراسان جنوبی  داشت: 
دومین کنگره ملی و کشوری سادات را در 
سالگرد شهادت حضرت زهرا)ص( و سالگرد 
این  قاسم سلیمانی در  به خاکسپاری حاج 

استان را مطرح خواهد کرد.
همچنین در این مراسم از هفت عنوان کتاب 
»اردیبهشت  احمد«،  پسرم   « عناوین؛  با 
»راز  مهاجر«،  سبز  »پرستوهای  فقیر«، 
این  مرد  »آن  هدایت«،  »چراغ  اروند«، 
مردم«، »مدافعان شریعت منادیان طریقت« 

رونمایی شد.

دراجالسیه  شهدای سادات استان عنوان شد:

برگزاری اجالسیه  شهدای سادات با حضور ۱۰ هزار نفرایستادگی ایران مقابل قدرت های سلطه گر دنیا

ری
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رجب زاده - اخطاریه هواشناسی برای سه 
روز آینده استان، هشدارهای متفاوتی نسبت 
به دیگر اخطاریه های فصل باران در ماه های 
قبل دارد. ورود سامانه جدید جوی به استان 
از دیروز برخی نقاط استان را بارانی کرده و 
دمای هوا هم روبه کاهش است. فعالیت این 
سامانه بارشی تا دوشنبه در استان ادامه خواهد 
داشت و تفاوت اخطاریه هواشناسی به دلیل 
پر بارش بودن سامانه جدید است. مدیر کل 
هواشناسی استان در گفتگو با » آوا« از بارش 
باران های شدید ، برف سنگین و کاهش کم 
سابقه دما در برخی نقاط استان خبر می دهد. 
خندان رو می گوید: بارش سنگین باران در 
نواحی جنوب و غرب استان از دیروز با بارش 
9 میلی متر باران در مناطقی چون انارستانک 
فردوس، 8 میلی متر معدن قلعه طبس، و 3 
سانتی متر برف در مهوید فردوس آغاز شده،  
و به تدریج در روزهای آینده تمام نقاط استان 
را در برمی گیرد و بارش برف هم در بیشتر 

نقاط استان پیش بینی شده است . 

 جنوب باران شدید ، شمال برف سنگین
بارندگی ها از امروز به گفته ا و در همه نقاط 
استان جز جنوب آن ، به صورت برف خواهد 
بود و حتی پیش بینی می شود در ارتفاعات 
و برخی نقاط ، به بیش از۴0 سانتی متر برسد. 
همچنین انتظار می رود ارتفاع  بارش برف در 
قاین ، زیرکوه و سربیشه نسبت به دیگرنقاط  

استان بیشتر باشد.
خندان رو گفت : تمامی نقاط استان تحت تاثیر 
پدید ه جوی اخیر قرار می گیرد و به طور کلی 
می توان گفت در شمال استان پدیده غالب ، 
بارش برف و در جنوب استان باران های شدید 
و سیل آسا خواهد بود. در همه نقاط استان نیز 
کاهش دما خواهیم داشت و پیش بینی می 
به   سربیشه  هایی چون  در شهرستان  شود 

20درجه زیر صفر برسد.
اخطاریه هواشناسی ، کلیه دستگاه های اجرایی 

استان را به حالت آماده باش درآورده است. مدیر 
کل مدیریت بحران هم به خبرنگار ما می گوید: 
با توجه به پیش بینی بارش های شدید و صدور 
اخطاریه جوی ، ۱۴5 تیم امدادی و عملیاتی 
در آماده باش هستند تا در کلیه حوزه ها اعم 
از جاده ای ، شهری و زیرساختی شامل آب، 
برق، گاز و امداد و نجات ، اطالع رسانی و... 
در صورت وقوع شرایط خاص ، مدیریت شود.

مردم اخطاریه ها را جدی بگیرند
میر جلیلی ادامه می دهد: دیروز ستاد پی گیری، 
به  پاسخ  عملیات  فرماندهی  و  هماهنگی 
بحران در استان تشکیل جلسه داد تا تدابیر 
الزم اندیشیده شود ، این ستاد در شهرستان 
دیگر  و  شهرداران  و  شده  تشکیل  هم 
دستگاه های اجرایی مربوط تا روز دوشنبه 

در آماده باش کامل هستند. 
وی گفت : اقدامات پیشگیرانه در تمامی نقاط 
استان انجام شده، با این حال الزم است مردم 

اخطاریه های هواشناسی که در منطقه ما تعداد 
زیادی هم ندارد، جدی بگیرند و از تردد های 
غیر ضروری و ساخت و ساز در این روزها 
 پرهیز و از نقاطی که امکان خطر برای آن ها 

دارد دوری کنند. 

تأکید بر هماهنگی با استان های همجوار
ستاد  در جلسه  استاندار هم  عمرانی  معاون 
پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات 
پاسخ به بحران هم به عنوان رئیس این با  اعالم  
اینکه این سامانه جوی، استان های همسایه را 
 هم درگیر می کند از دستگاه های اجرایی

خواسته برای اجرای موفق تر برنامه های خود با 
استان های همجوار هماهنگ باشند. 

میرجعفریان دراین جلسه گفت:هماهنگی با 
مرکز و آماده باش کامل بالگردها به نحوی که 
 دستور اجرای عملیات را از داخل استان دریافت

نمایند، قبل از وقوع بحران صورت پذیرد.
وی بر تأمین نفت سفید، نفت گاز و بنزین مورد 

فرآورده  پخش  شرکت  توسط  استان  نیاز 
خواست  و  کرد  تأکید  استان  نفتی  های 
نسبت به افزایش سهمیه سوخت تراکتورها 
بروز  در صورت  تا  کنند  اقدام  روستاها  در 

حادثه از توان آنها استفاده شود. 
وی پلیس راه را نیز به اعمال مقررات در مبادی 
خروجی شهرها مکلف کرد و گفت:در شرایط 
و  فنی  معاینه  و  زنجیر چرخ  داشتن  خاص 
همچنین تأیید سالمت خودروها، شروط اصلی 
برای تردد در محورهای مواصالتی است .وی 
ادامه داد: دستگاه هایی مثل آموزش و پرورش، 
اوقاف و ورزش و جوانان که مکان مسقف در 
اختیار دارند، می بایست برای اسکان اضطراری 

آماده باشند. 
میرجعفریان بر ذخیره سازی آرد در مناطق 
دور دست به اندازه کافی، ممانعت از حضور 
ورزشکاران در ارتفاعات یا مناطقی که احتمال 
بروز رواناب هست، اعالم تعطیلی مدارس قبل 

از ساعت ۷ صبح و... نیز تأکید کرد. 

مدیرکل کمیته امداد استان با بیان اینکه در 
حوزه مسکن مددجویان، میزان مسکن های 
به  نسبت  خراسان جنوبی  در  غیرمقاوم 
بیشتر  کشور  دیگر  استان های  از  بسیاری 
خراسان جنوبی  در  متأسفانه  گفت:   است 
مددجویان  مسکن  واحد   900 و  هزار   ۱3
و  مقاوم  غیر  خراسان جنوبی  امداد  کمیته 
یا استیجاری است که در راستای رفع آن 
گیرد.  صورت  جدی  برنامه ریزی های  باید 
به گزارش تسنیم، سلم آبادی صبح پنجشنبه  
در نشست خبری با اشاره به اینکه در سال 

محروم  روستاهای  از  برخی  در   9۷ و   96
مسکن  ساخت  زمینه  در  خراسان جنوبی 
خوبی  بسیار  اقدامات  مشارکتی  به صورت 
صورت گرفت افزود: در حوزه مسکن، کمیته 
امداد در خراسان جنوبی طی سال جاری هفت 
هزار و 500 خدمت ارائه می دهد و  از این 
میزان خدمت حدود پنج هزار و 200 خدمت 
مربوط به ساخت مسکن است که ۱0 درصد 
از مجموع خدمت های کمیته امداد کشور در 

حوزه مسکن را شامل می شود.
مدیرکل کمیته امداد گفت: به طور متوسط 

پروژه های عمرانی ساخت مسکن مددجویان 

در خراسان جنوبی حدود ۴0 درصد پیشرفت 
فیزیکی دارد  مدیرکل دفتر تامین مسکن و 

امور مهندسی ساختمان کمیته امداد کشور 

در  مسکن  خدمت  هزار   ۱00 گفت:   نیز 
ارائه  مددجویان  به  مختلف  سرفصل های 

می شود که سهم خراسان جنوبی ۷ هزار و 500 
 خدمت مسکن با اختصاص اعتبار 933 هزار 
 میلیارد ریال است که به مددجویان ارائه می شود.

در  و 200 خدمت  هزار  پنج  افزود:  دالوند 
احداث مسکن  به  مربوط  جنوبی  خراسان 
 ۴0 پیشرفت  و  اجرایی  کیفیت  و  است 
کمیته  احداثی  های  مسکن  درصدی 
بسیاری  اما  است  خوب  استان  در  امداد 
بحث  در  جنوبی  خراسان  روستاهای  از 
مسکن غیر مقاوم و نامناسب است که باید 

مسئوالن چاره اندیشی کنند.  

مددجویان امداد استان در ۱3 هزار مسکن نامقاوم
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تشییع جان باختگان مراسم تشییع 
سردار سلیمانی دربیرجند

مراسم  جان باختگان  از  تن  پیکر 2   - ایرنا 
تشییع سردار سپهبد شهید قاسم سلیمانی در 
کرمان، روز پنجشنبه با حضور پرشور مردم و 

مسووالن در بیرجند تشییع شد.
زنجانی«  پیکر »محمدحسین  آیین تشییع 
از مقابل مزار  و »محمدحسین عبداللهی« 
شهدای گمنام در بلوار پاسداران بیرجند تا 
همزمان  جماران(  )حسینیه  عروج  میدان 
راهپیمایی  و  مذهبی  هیات های  اجتماع  با 
سپاه  اقدام شجاعانه  از  حمایت  در  مردمی 
گرامیداشت  و  اسالمی  انقالب  پاسداران 
برگزار  مقاومت  شهدای  و  سلیمانی  سردار 
جنوبی،  خراسان  در  فقیه  ولی  شد.نماینده 
استاندار و جمعی از مسووالن استان نیز در 

این آیین حضور داشتند.
و   5۱ سال  متولد  زنجانی  محمدحسین 
محمدحسین عبداللهی متولد سال 56 است 
که برای حضور در مراسم تشییع پیکر سردار 

شهید سلیمانی به کرمان رفته بودند.

8۰درصد بار کشاورزی استان
 بر دوش بانوان

ایسنا- مدیر سازمان تعاون روستایی خراسان 
جنوبی گفت: در جامعه کشاورزی استان، 80 

درصد بار کشاورزی بر دوش بانوان است.
زنان  افزود: صندوق  احمدی  وحید ضیاییان 
روستایی راه اندازی شده و تاسیس تعاونی زنان 
پیگیری شد و تعداد زیادی از بانوان را تحت 

پوشش خود قرار داده است.
مدیر سازمان تعاون روستایی خراسان جنوبی با 
تاکید بر حمایت از بانوان برای عرضه، بازاریابی و 
فروش محصوالت شرکت تعاونی خود، تصریح 
کرد: در قالب نمایشگاه هایی که برگزار می شود، 

از تولیدات این بانوان حمایت می کنیم.

زیرساخت رایگان گاز برای 
واحد های تولیدی خوسف

صدا و سیما-  شفیعی فرماندار خوسف: برای 
اولین بار گاز به صورت رایگان تا درب واحد های 
تولیدی منتقل می شود.فرماندار خوسف در جلسه 
بررسی مشکالت و مطالبات تولید کنندگان آجر 
که با حضور برخی مدیران کل برگزار شد گفت: 
برای اولین بار گازرسانی به صورت رایگان تا 
درب واحد های تولیدی انجام می شود در حالی 
که تا قبل از این سرمایه گذار باید هزینه های 

سنگینی را برای انتقال گاز متحمل می شد.

روح  به  هدیه  قرآن«  »ختم  *طرح 
مطهر سردار شهید حاج قاسم سلیمانی 
و دیگر شهدای مقاومت به همت ستاد 
کانون های فرهنگی هنری مساجد 

خراسان جنوبی اجرایی شد.
* سرهنگ علی پور، فرمانده انتظامی 
مأموران   : گفت  طبس  شهرستان 
انتظامی شهرستان طبس،  33۱ هزار و 
۴00 نخ انواع سیگار خارجی قاچاق به 
ارزش یک میلیارد و 300 میلیون ریال 
از  2 سواری پراید و پژو ۴05 کشف 
کردند  و در این رابطه ۴ متهم دستگیر 

و به مراجع قضایی معرفی شدند.
*غالمرضا اشرفی سرپرست اداره کل 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان از 
تعاونی  دالری  صادرات ۱0883هزار 
 های استان در 9 ماهه سالجاری خبر داد.

* رابط دفتر آستان قدس در شهرستان 
قاین گفت: تعداد ۴۷ زائر اولی برای 
اولین بار از شهرستان قاین به مشهد 

مقدس اعزام شدند.
* محمدیان، رئیس اداره منابع طبیعی 
و آبخیزداری طبس گفت: 3 میلیارد 
و 923 میلیون ریال برای پروژه های 
طبس  شهرستان  مرتع  بخش 

اختصاص یافت.
ژئو  مؤسسه  اعالم  اساس  بر   *
فیزیک دانشگاه تهران، سنگان در مرز 
استان های خراسان جنوبی و رضوی ،  

۴.۱ ریشتر لرزید.
* فرماندار خوسف در جلسه تدوین سند 
 توسعه روستایی این  شهرستان گفت:
 بیش از 900 میلیارد تومان سرمایه گذاری

خارجی  در خوسف جذب شد. 

اخبار کوتاه

هدیه کاروان تهرانی برای »ذکری و گل نی «

کاروان سالمت جمعیت هالل احمر از تهران با سفر به شهرستان درمیان به ۱۴0 نفر از مردم روستا های ذکری و گل 
نی خدمات رایگان ارائه کردند. معاون داوطلبان جمعیت هالل احمر استان با بیان اینکه هفتمین کاروان سالمت به 
منظور ارائه خدمات درمانی در این نقطه حضور یافته اند، گفت: دارو های مورد نیاز توسط پزشک داوطلب هالل احمر 
تامین و در بین بیماران توزیع شده است. بخشی از توزیع ۱00 بسته غذایی و تعدادی البسه بین نیازمندان خبر داد و 
گفت: این اقالم با ارزش 32 میلیون تومان و با همکاری آموزش و پرورش و هالل احمر بین اهالی منطقه توزیع شد. 
وی افزود در پنج کاروان گذشته، این پزشک متخصص پوست و داوطلبانی از مازندران در این مناطق حضور داشته اند.

اهدای زمین برای گود باستانی شهید سلیمانی

صد او سیما- نیکوکار شهر آبیز زیرکوه 500 متر مربع زمین برای ساخت گود باستانی به نام پهلوان سپهبد شهید حاج 
قاسم سلیمانی اهداء کرد. علیرضا حسینی خیر شهر آبیز شهرستان زیرکوه ، ارزش این زمین را ۱20 میلیون تومان 
و اظهار امیدواری کرد :این گود باستانی با همت خیران و مسئوالن ساخته شود تا با بهره برداری از آن ، گامی برای 
تقویت روحیه نشاط و تندرستی مردم و همچنین ترویج فرهنگ پهلوانی و اخالق رادمردی همچون منش شهید سپهبد 
سلیمانی برداشته شود. تاکنون 5 مکان در شهرستان زیرکوه  نظیر مجموعه ورزشی فرهنگی شهر حاجی آباد ، بلوار 

جهاد حاجی آباد ، بوستان روستای اسفاد ، بلوار آبیز به نام سپهبد شهید قاسم سلیمانی نام گذاری شد.

روزآمد

پیش بینی هواشناسی از شرایط متفاوت جوی در استان دستگاه های اجرایی در آماده باش کامل

برف ،سیل،یخبندان

افتتاح آزمایشگاه تخصصی 
دامپزشکی شرق کشور تا خرداد

دامپزشکی  سازمان  رئیس  سیما-  و  صدا 
کشورگفت : آزمایشگاه تخصصی دامپزشکی 
شرق کشور در صورت تامین اعتبار تا پنج ماه 
آینده افتتاح خواهد شد. رفیعی در بازدید از این 
آزمایشگاه با بیان اینکه این طرح در سفر رئیس 
سازمان برنامه و بودجه کشور جزو طرح های 
اولویت دار خراسان جنوبی است گفت: حدود 
8 تا ۱0 میلیارد تومان برای اتمام ساختمان این 
آزمایشگاه مورد نیاز است که با توجه به صحبت 
استاندار خراسان جنوبی این اعتبار اختصاص 
داده شده و در ماه های آینده تحویل داده خواهد 
شد. رفیعی افزود: بعد از اتمام ساختمان مبلغ 
۱0 میلیارد تومان تجهیزات و مواد مورد نیاز از 
طرف سازمان دامپزشکی کشور تقبل شده که 
در انبار ها آماده تحویل است. وی با بیان اینکه 
حوزه دامپزشکی می تواند کمک کننده تجارت 
از  که  دامی  محصوالت  افزود:  باشد  مرزی 
کشور های همجوار وارد کشور می شود باید در 
بحث کیفیت و تایید سالمت، مورد تایید این 
آزمایشگاه قرار گیرد. رئیس سازمان دامپزشکی 
کشور گفت: با افتتاح آزمایشگاه شرق کشور، 
پایلوت مطالعاتی بیماری های ملی همچون شتر 

در خراسان جنوبی انجام خواهد شد.
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حضرت زهرا سالم ا... علیها فرمودند:
قارىُء الحدید، و اذا وقعت، و الرحمن، یدعى فى السموات و االرض، ساکن الفردوس

تالوت کننده سوره حدید و واقعه و الرحمن در آسمانها و زمین اهل بهشت خوانده مى شوند 
(کنزالعمال ، ج  1 ، ص582)

نسرین کارى - هر ساله به مناسبت  13 آذر ماه " سالروز بیمه "  
گردهمایى بزرگ فعاالن صنعت بیمه کشور برگزار مى شود.
امسال نیز بیست و ششمین همایش ملى بیمه و توسعه به 
مناسبت روز بیمه، 13 آذر ماه در برج میالد تهران برگزار شد. این 
همایش بزرگ با همکارى بیمه مرکزى جمهورى اسالمى ایران 
، با موضوع " افزایش ضریب نفوذ بیمه ، چالش ها و راهکارها 
" با حضور رئیس جمهور، وزیر اقتصاد، رئیس کل بیمه مرکزى 
 ، بیمه  هاى  شرکت  عامل  مدیران   ، ایران  اسالمى  جمهورى 
برج  بیمه در سالن همایشهاى  نمایندگان و کارکنان صنعت 
میالد برگزار گردید. در این رخداد بزرگ علمى، پژوهشگران و 
صاحب نظران داخلى و خارجى، آخرین دستاوردهاى علمى و 
پژوهشى خود در زمینه موضوع همایش را به اشتراك گذاشته 
و به بحث و تبادل نظر پرداختند. در حاشیه همایش مذکور از 
کارکنان نمونه صنعت بیمه کشور تقدیر به عمل آمد که سرکار 
خانم چاوشان، رئیس شرکت بیمه پاسارگاد در خراسان جنوبى 
در ردیف اول کارکنان نمونه معرفى و نام شهر بیرجند در این 
همایش بزرگ  به طرز شایسته اى درخشید. به همین مناسبت 
انجام داده ایم که در ادامه مى خوانید.  با ایشان  مصاحبه اى 
لطفا خودتان را معرفى  بفرمایید از چه سالى وارد  صنعت 
بیمه شدید و هم اکنون در چه سمتى مشغول به کار 

هستید 
زهرا چاوشان هستم از سال 1379 وارد صنعت بیمه شدم. ابتدا در 

شرکت بیمه آسیا ( مشهد ) فعالیتم را شروع و سپس در سال 1387 
ضمن انتقال به بیرجند در شرکت بیمه پاسارگاد به عنوان معاون 
و سپس با سمت رئیس شعبه استان به فعالیت خود ادامه دادم.
زمانى که در همایش ملى بیمه و توسعه ، به عنوان نفر 
اول کارکنان نمونه صنعت بیمه کشور معرفى شدید چه 

حسى داشتید ؟
در واقع حسى که آن لحظه داشتم وصف شدنى نیست. به هر حال 
بین حدود 20 هزار نفر کارکنان صنعت بیمه در کشور معرفى من 
از یک استان محروم یک رویداد کامال غیر منتظره بود. به جرات  
مى توان گفت این اتفاق  بزرگترین رویداد زندگى کارى من تا این 

لحظه بود. خداوند بزرگ را بابت این توفیق بزرگ شاکرم. 
تعریف تان از موفقیت چیست؟  

تعریف موفقیت براى هر فردى متفاوت است. بسیارى از افراد 
رسیدن به هدف را موفقیت مى دانند. اما رسیدن به هدف یک 

تعریف کلى براى موفقیت است. 
به نظر من موفقیت یک روند دائمى است که منجر به رشد 
فرد در همه ابعاد و ارتقاى سطح زندگى و نهایتا ما را به تکامل 

مى رساند که شرط اصلى آن تالش و پشتکار است.
فکر مى کنید چه عواملى باعث موفقیت شما شده اند؟ 

اول از همه انگیزه، تالش، پشتکار و عالقه اى که به شغلم دارم 
باعث شده که ساعت ها  فعالیت شبانه روزى مرا خسته نکند. دوم 
حمایت خانواده به خصوص همسرم که همواره مشوق و در کنار 

من بوده اند. سومین عامل  و اما مهمترین آن مجموعه اى است که 
در آن مشغول به کار هستم. در واقع  همکارى  با  مدیران حرفه اى 
و با تجربه بیمه پاسارگاد  و نیز ثبات مدیریتى این سازمان و داشتن  
امنیت شغلى فاکتورهاى بسیار مهمى است که باعث ایجاد انگیزه و 

در جایگاه امروزم نیز نقش بسزایى داشته است.
 در مورد شرکت  بیمه پاسارگاد  توضیحاتى را ارائه بفرمایید 
شرکت بیمه پاسارگاد (سهامى عام) یکى از شرکت هاى بیمه 
خصوصى کشوراست که به منظور عرضه خدمات بیمه اى در 
سطح استانداردهاى جهانى،کسب سود متوازن و همسو با مصالح 
ملى و فعالیت در زمینه بیمه هاى زندگى و غیرزندگى (به طور 
مستقیم و قبولى اتکایى) توسط گروه مالى و عظیم پاسارگاد در 
تاریخ 85/11/18 در اداره ثبت شرکت ها تاسیس و توانست در 
تاریخ 86/8/5 مجوز قبول اتکایى از موسسات بیمه داخلى را از 

بیمه مرکزى جمهورى اسالمى ایران دریافت نماید.
انتخاب بیمه پاسارگاد به عنوان شرکت بیمه برتر به تشخیص 
بیمه مرکزى جمهورى اسالمى ایران در سال هاى 1386و 1388، 
کسب عنوان شرکت برتر از نظر رشد سریع در سال هاى 90 ، 91 ،
جایزه  کسب  صنعتى،  مدیریت  سازمان  انتخاب  به  92و 93 
مسئولیت اجتماعى مدیریت از سوى انجمن مدیریت ایران،اعطاى 
تندیس انجمن دارندگان نشان استاندارد ایران به پاسداشت تالش 
بى شائبه در جهت کسب رضایت مشتریان، دریافت تندیس کیفیت 
به پاس تعهد به کیفیت در ارائه خدمات شایسته، کسب سطح یک 

توانگرى مالى و کسب عنوان شفاف ترین ناشر فرابورسى با توجه 
به احراز باالترین امتیاز در شاخص اطالع رسانى در سال 1396، 
کسب رتبه 61 از سوى سازمان مدیریت صنعتى براى عملکرد 
سال 1396 در بین 100 شرکت برتر ایران نشان از وجود عوامل 
مؤثر و قابل اطمینان در رشد، توسعه و بالندگى مستمر این شرکت 
دارد. بیمه پاسارگاد هم اکنون در سراسر کشور با 82 شعبه ، 
2700 نماینده عمومى فعال و 25000 نماینده  فروش بیمه عمر 
و تامین آتیه در قالب انواع بیمه نامه به ارائه خدمات مى پردازد.  
شعار همیشگى شرکت بیمه پاسارگاد براى تمامى مشتریان خود

 آرامـش شمـا ، هـدف مـا

در خراسان جنوبى نیز به توفیق خداوند متعال توانسته ایم
با ایجاد اشتغال و جذب حدود 400 نفر افراد جویاى کار از 
نامه صادر  بیمه  فقره  تا کنون حدود 17 هزار  ابتداى سال 
پلیس  قضایى،  دستگاه  با  خوب  تعامل  طرفى  نماییم.از 
راهنمایى و رانندگى، پزشکى قانونى و ... و همچنین توجه 
به شعار همیشگى بیمه پاسارگاد " آرامش شما ، هدف ما " ، 
به  خسارت  پرداخت  و  مدارى  مشترى  اصل  به  پایبندى 
زیان دیدگان ظرف کمترین زمان ممکن از اهم مواردى است 

که در بیمه پاسارگاد استان به آن توجه شده است.   
به نظر شما اقبال مردم به سمت کدام بیمه نامه ها در 

استان بیشتر است ؟
بدیهى است که ابتدا مردم به سمت بیمه هاى اجبارى تمایل 
اجبارى و  درمان  بیمه هاى  نیز  دارند. در خراسان جنوبى 
بازار  به طور کلى  دارد.  قرار  افراد  اى  بیمه  اولویت سبد  در 
بیمه به سمتى حرکت مى کند که  بیمه گران فعال باشند. 
اخیرا اقبال مردم در استان به سمت بیمه هاى عمر با توجه 
به تمرکز برخى از شرکت ها و فعالیت نمایندگان بیمه عمر 

بیشتر شده است. 
و کالم آخر ..

تالش کنیم چه در زندگى شخصى و چه شغلى ، با باور و تکیه 
بر توانمندى هاى خود و  پایبندى به اصل ایمان و صداقت 

همواره  بهترین خودمان باشیم ...  
فعالیت  پاسارگاد طى سال هاى  بیمه  گفتنى است شرکت 
بر فناورى اطالعات، مدیریت  با شایسته گزینى، تکیه  خود 
صحیح ریسک ، توجه به اصول مشترى مدارى و نیز رعایت 
به  است  توانسته  بیمه  عالى  شوراى  مصوبات  و  نامه  آیین 

جایگاه مطلوبى در میان شرکت هاى بیمه دست یابد. 

زهرا چاوشان رئیس شعبه بیرجند  بیمه پاسارگاد به عنوان مدیر نمونه صنعت بیمه کشور برگزیده شد
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 اولین و بزرگترین مرکز فروش انواع 
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 با مدیریت جدید  شهریار عظیمى
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استخر دانشگاه آزاد اسالمى

با آوردن این آگهى پرداختى شما درب استخر 8/000 تومان مى باشد
قابل استفاده براى 3 نفر
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عمرانى ذیل را براساس قانون برگزارى مناقصات به پیمانکاران داراى صالحیت از سازمان برنامه و بودجه کشور(حداقل پایه 5 رشته ابنیه و ساختمان)  واگذار نماید. لذا پیمانکاران 
واجد شرایط متقاضى با در نظر گرفتن رشته، پایه و ظرفیت آزاد مى توانند جهت دریافت اسناد مربوطه حداکثر تا پایان وقت ادارى 1398/10/25 به سامانه تدارکات به آدرس
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در خراسان جنوبى
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