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دهه فجر و
 انتظاری مهم

دهه فجر، هر ساله، یک یادآورى  
بى نظیر و یک سرفصل بى نهایت 
خاطره انگیز در زندگى همه ماست.  
و  دارند  سالى  و  سن  که  آنهایى 
روزهاى  و  انقالب  از  قبل  دوران 
اند،   را درك کرده  پیروزى  پرشور 
متولدین  که  آنهایى  و  نوعى  به 
سال هاى بعد از انقالب هستند و 
خاطره شیرین جشن ها و یادمان ها 
و شاید فیلم ها ، موسیقى ها ، ُجنگ 
ها ، مقاله ها ، عکس ها ، شعرها و 
سخنرانى ها  ... مشروح در صفحه 2 5تزیین دومین روز فجر با 99 طرح توسعه5مصلى المهدى بیرجند، میعادگاه مردم با سردارسلیمانى5غربالگرى 36 چینى براى پیشگیرى کرونا در استان   

پایان ١٠٠پروژه ای که ٤ ماه قبل آغاز شد؛ افتتاح ١٢سازه آبخیزداری در قاین

تضمین کشاورزى استان با جذب بى سابقه اعتبارات آبخیزدارى

کارستان استاندار   برای بقاء روستاها

خانواده محترم مهدیان فر و سرکار خانم پورسعید 
در کمال تاثر هجرت ابدى مهندس مهدى مهدیان فر

جانباز عزیز و تخریب چى قهرمان و رزمنده شجاع دفاع مقدس را صمیمانه تسلیت 
عرض مى نماییم، ما نیز چون شما در فراق آن عزیز سوگوار و عزاداریم. خدایشان بیامرزد 

همکالسى ها و دوستان دانشکده کشاورزى دانشگاه فردوسى مشهد

یاس کبود خانه ما آسمانى شد 

به اطالع مى رساند: 
 مراسم سومین روز عروج ملکوتى  

مادر خلبان 
شهید محمد حسین رئوفى فرد 
امروز دوشنبه 98/11/14 از ساعت 15/15 الى 16/15 
در محل مصلى (هیئت ابوالفضلى) برگزار مى گردد
حضور شما عزیزان موجب تسلى دل داغدارمان خواهد بود.  

خانواده شهید رئوفى فرد

جناب آقاى
 مهندس اسدا... جالل زاده

سرپرست محترم اداره کل راهدارى
 و حمل و نقل جاده اى خراسان جنوبى

انتصاب شایسته و ارزشمند جناب عالى را که مبین درایت، 
مدیریت و توانمندى اجرایى شما مى باشد، صمیمانه تبریک 

عرض نموده و ضمن قدردانى از تالش هاى ارزنده 
آقاى مهندس شهامت در دوران تصدى مسئولیت رجاء واثق 
داریم در مسئولیت جدید نیز با تصمیمات مدبرانه جناب عالى و 
با به کارگیرى تمامى ظرفیت هاى مادى و معنوى اداره متبوع در جهت نیل به اهداف عالیه گام هاى 
بلند و استوارى برداشته خواهد شد. ان شاء ا... با استعانت از درگاه خداوند متعال موفق و موید باشید.

عیسایى مقدم – مدیرعامل کشتارگاه دام شهرستان بیرجند 

جناب آقاى احسان یوسفى
خبر مسرت بخش مسئولیت شما را در منصب

 مدیرکل حوزه استاندار خراسان جنوبى
 که نشان از درایت و توانمندى اجرایى شما مى باشد، تبریک عرض 
نموده، از درگاه ایزد منان عزت، سربلندى و توفیقات الهى برایتان 

مسئلت داریم. امید است در پرتو عنایات حق تعالى همواره در تمامى 
شئون زندگى موفق و مؤید باشید.

مدیرعامل صنایع تولیدى درنماى شرق

جناب آقاى دکتر احمد جمالى
انتصاب بجا و شایسته جناب عالى را به سمت

 معاون اقتصادى  مناطق آزاد
 تجارى – صنعتى و ویژه اقتصادى

 که نشان از درایت، لیاقت، پشتکار و شایستگى شما مى باشد، صمیمانه 
تبریک عرض نموده و موفقیت روز افزون تان را از درگاه ایزد منان خواستاریم. 

امالك جمالى (پایان جستجوها) 

جناب آقاى مهندس اسدا... جالل زاده
انتصاب بجا و شایسته جناب عالى را به عنوان

 سرپرست اداره کل راهدارى و حمل و نقل
 جاده اى استان خراسان جنوبى

 که موید تجربه و تخصص شما در این امر مى باشد،
 صمیمانه تبریک عرض نموده و از درگاه خداوند متعال

 توفیق روز افزون تان را خواستاریم.

شرکت کهن دیار بیرجند (رعیت) 

جناب آقاى مهندس جواد نورى زاده 
عضو محترم سازمان نظام مهندسى ساختمان خ راسان جنوبى 

با اهداى نیکوترین تحیات، انتصاب شایسته جناب عالى را به عنوان

 مدیرکل دفتر فنى استاندارى خراسان جنوبى
 تبریک مى گوییم، سربلندى و موفقیت روز افزون تان را در مسئولیت جدید از درگاه خالق هستى آرزومندیم.

روابط عمومى سازمان نظام مهندسى ساختمان خراسان جنوبى

روابط عمومى سازمان نظام مهندسى تعمیر و بازسازى غیرمهندسى ساختمان هاى قدیمى= ساختمان زیبا ولى نا ایمن
ساختمان خراسان جنوبى

به یک خانم جهت فروشندگى در پوشاك  با حقوق ماهیانه  1/200/000 تومان نیازمندیم.
 09923556770 - 32228583

جناب آقاى محمدرضا مومن زاده
انتصاب بجا و شایسته جناب عالى را به سمت سرپرست شعبه یک تأمین اجتماعى بیرجند

که مؤید درایت ، توانمندى و شایستگى شما مى باشد صمیمانه تبریک عرض نموده، موفقیت روز افزون تان 
را از درگاه ایزد منان خواستاریم.

   مهندسین مشاور پارس نقش- حسین صباغ

جناب آقاى مهندس جواد نورى زاده
با کمال ارادت و امتنان، بدینوسیله انتصاب جناب عالى را به عنوان

 مدیرکل دفتر فنى استاندارى خراسان جنوبى 
که نشان از تعهد، وظیفه شناسى،  پشتکار و جدیت شما در عرصه خدمت رسانى

 به مردم مى باشد،تبریک عرض نموده 
توفیق روزافزون جناب عالى را از درگاه ایزد منان مسئلت مى نماییم.

انجمن سازندگان مسکن و ساختمان خراسان جنوبى
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سرمقاله

دهه فجر و
  انتظاری مهم 
*  هرم پور

 دهه فجر، هر ساله،  یک یادآوری  بی نظیر 
و یک سرفصل بی نهایت خاطره انگیز در 
زندگی همه ماست.  آنهایی که سن و سالی 
روزهای  و  انقالب  از  قبل  دوران  و  دارند 
پرشور پیروزی را درک کرده اند،  به نوعی و 
آنهایی که متولدین سال های بعد از انقالب 
هستند و خاطره شیرین جشن ها و یادمان 
 ها و شاید فیلم ها ، موسیقی ها ، ُجنگ ها ،

 مقاله ها ، عکس ها ، شعرها و سخنرانی ها 
در ذهن شان مانده  هم،  به نوعی. یک نسل 
مهم و اثرگذار و کمی با فاصله تر از تمام 
این سال های گفته شده هم داریم که نسل 
دهه هشتادی ها و  دهه نودی های انقالبند؛ 
فاصله  به  تقریباً  که  چهارمی  نسل  همان 
 سی سال از وقوع انقالب به دنیا آمده اند 
و حاال نوجوان های هجده و نوزده ساله در 
آستانه جوانی و یا کودکان هشت و نه  ساله 
در آستانه نوجوانی هستند. این نسل شاید 
به  ظاهر در آرامش و آسایشی متفاوت تر 
از سال های قبل از انقالب در دهه پنجاه 
در دهه شصت  پر خطر جنگ  روزهای  و 
زندگی کرده و بالیده باشند، اما مخاطرات، 
دغدغه ها، مطالبات، نگرانی ها، سؤال ها  و 
انتظاراتی دارند که به جا و به موقع، اثرگذار،  
از  قابل تأمل و بسیار مهم هستند.  شاید 
برنامه  در  صراحت  به  دشمن  رو،   همین 
نوین جنگ نرم علیه نظام مقدس جمهوری 
برای  و  نشان کرده  را  نسل  این  اسالمی، 
جان  و  دل  به  مسموم  تیرهای  نشاندن 
درک  با  است.  کرده  گذاری  هدف  شان،  
چنین موضوعی، فهم مطلب مهم تری مثل 
ضرورت برنامه ریزی جشن های دهه فجر 
قابل  کاماًل  نسل،  این  به  توجه  رویکرد  با 
قبول و چه بسا قابل انتظار است. حقیقت 
مهم  سؤال  سه  نسل،  این  که  است  آن 
در این سال ها در ذهن داشته است: اول 
آنکه چرا مردم ایران و بنا به چه ضرورتی 
برخی  در  چرا  که  آن  دوم  کردند؟  انقالب 
موارد از آرمان های انقالبی و ارزشی عدول 
شده است؟ و سوم آنکه در چنین شرایطی 
انقالب چه وظیفه ای در قبال مردم، مردم و 
نسل چهارم چه وظیفه ای در قبال انقالب 
این وظایف عمل  به  اندازه  تا چه  و  دارند 
می  ها  سؤال  این  به  پاسخ  است؟  شده 
دهه  مهم  هدف گذاری  و  رویکرد  تواند 
فجر امسال باشد. دهه فجر می تواند و می 
باید دهه شبهه زدایی از قداست و حقیقت 
به  پاسخگویی  دهه  و  انقالب  ضرورت  و 
ای نسل جدید  و مطالبه  انتقادی  گفتمان 
باشد. من به شدت معتقدم این گفتمان اگر 
شکل بگیرد و رعایت شود، انقالب تا سال 
ها بیمه خواهد شد. این گفتمان است که 
 طعم دهه فجر را همواره برایمان شیرین تر 
بزرگ  انقالب  پیروزی یک  و  ماندگارتر  و 

را برای ما، مهم تر از قبل جلوه می دهد.
   )لطفا نظر و پیشنهاد خود در رابطه با یادداشت های 

روزنامه را به شماره 09304943831 ارسال فرمایید(

مصباحی مقدم: مشارکت در انتخابات 
نزدیک به ۶۰ درصد خواهد بود

ایلنا- مصباحی مقدم عضو مجمع تشخیص 
مصلحت نظام با بیان اینکه تصور می کنم 
مردم  و  بود  خواهد  باشکوه  مردم  مشارکت 
حوادث  دست  به  را  خودشان  سرنوشت 
نمی سپارند، گفت: رقم خوردن سرنوشت مردم 
در چهار سال آینده امر کوچکی نیست و یک 
امر ملی، سیاسی و دینی است؛ پیش بینی 
می کنم که حضور و مشارکت مردم باالی ۵۰ 

و نزدیک به ۶۰ درصد خواهد بود.
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پرداخت یکجای یارانه معیشتی معترضان تأیید شده

مهر- سرپرستان خانوارهای معترض که اعتراض آنها مورد پذیرش واقع 
شده، الزم است با دقت تراکنش های بانکی خود را بررسی کنند چرا که 

کمک معیشتی سه مرحله این خانوارها، یکجا واریز شده است.

بخش مهمی از انتخابات آتی
 »نه« به بی غیرتی سیاسی است 

زاکانی با بیان اینکه این حجم از حقارت سیاسی در 
برابر غرب، قبل از این فقط در پادشاهان قاجاری 
و پهلوی دیده شده بود، گفت: بخش مهمی از 

انتخابات آتی »نه« به بی غیرتی سیاسی است«.

هم اتهام زننده و هم داور یکی است! 

حیدری عضو رد صالحیت شده فراکسیون امید 
رد  به  مجدد  »اعتراض  این که  بیان  با  مجلس 
صالحیتش نکرده«، اظهار کرد: شورای نگهبان مرا 
رد صالحیت کرده و حاال باید مجدداً به خود شورای 
نگهبان شکایت کنم؟ این از نظر حقوقی جای سوال 

است که هم اتهام زننده و هم داور یکی است!

طائب: کسانی که قالیباف را خراب 
کردند باید روز قیامت پاسخگو باشند 

همیشه  قالیباف  گفت:  طائب  االسالم  حجت 
همراه با حاج قاسم سیلمانی بوده و رهبر معظم 
جهادی  مدیریت  تو  که  فرمودند  او  به  انقالب 
داری و کسانی که او را خراب کردند باید روز 

قیامت پاسخگو باشند.

عباسی: تحلیل آمریکا این است مجلس و 
رئیس جمهور بعدی ایران غربگرا نیستند 

حسن عباسی گفت: تحلیل آمریکا این است مجلس 
و رئیس جمهور بعدی ایران، غربگرا نیستند و حداقل 
1۰ سال طول می کشد که بخواهد یک طیفی سرکار 

بیاید که حاضر شود با آمریکا مذاکره کند.

 برخی اگر روی شان شود
 میگویند امام هم اشتباه کرد  

آیت ا...  مصباح درباره علّت تخریب ها علیه جبهه 
پایداری گفت: برخی اگر روی شان شود و فرصتی 
پیش بیاید و شنونده ای پیدا کنند که اهلش باشد، شاید 

صریحاً بگویند امام هم اشتباه کرد. 

چند درصد مردم اصالح طلب
 و اصولگرا هستند؟

عبدی گفت: نظرسنجی  که سال جاری انجام شد 
نشان داد در تهران فقط 11 درصد مردم خود را اصولگرا 
می دانند و 14 درصد اصالح طلب، 7۵ درصد بقیه خارج 

از این طبقه بندی خود را معرفی کرده اند.

میرزایی: یارانه ۷۲ هزار تومانی
 به ضرر مردم است 

بسته  مشموالن  شناسایی  ستاد  سخنگوی 
حمایت معیشتی ضمن انتقاد به مصوبه ادغام 
»یارانه نقدی« و »یارانه معیشتی« مطرح شده 
از سوی کمیسیون تلفیق مجلس، آن را به ضرر 
یارانه بگیران اعالم کرد و گفت: تصمیم مجلس 
این طور است که اگر تاکنون خانوار یک نفره 
جمعاً 1۰۵ هزار تومان یارانه نقدی و معیشتی 
دریافت می کرده، حال با این مصوبه ادغام 7۲ 

هزار تومان دریافت می کند.

تشویق جوانان به مصرف گل
 با اظهارات غیرکارشناسی 

ایرنا- رئیس گروه پیشگیری از اعتیاد سازمان 
اعتیاد  ملی  خط  مسئول  و  کشور  بهزیستی 
گفت: برخی افراد با اظهارات غیرکارشناسانه 
خود در رسانه ها موجب می شوند تا جوانان 
نسبت به مصرف گل تشویق شوند و عوارض 

این ماده را نادیده انگارند.

نمکی: خط تماس ویژه مشاوره 
اضطراری “کرونا” راه اندازی شد 

وزیر بهداشت از راه اندازی خط تماس ویژه برای 
ویروس  درباره  مردم  سواالت  به  پاسخگویی 
کرونا خبر داد.سعید نمکی در حساب توییتر خود 
نوشت: بخش مشاوره بیماری های واگیر سامانه 
تلفنی 1۹۰ برای پاسخگویی به سواالت مردم در 
خصوص ویروس کرونا راه اندازی شد.وی ادامه داد: 
هموطنان عزیز و همچنین همکاران نظام سالمت 
می توانند از این طریق سواالت خود را به صورت 
شبانه روزی با کارشناسان مربوطه در میان بگذارند.

تغییر شیوه پیش فروش خودرو

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس 
نحوه  در  تغییر  برای  خودروسازان  برنامه  از 
پیش فروش خودرو خبر داد. باستانی افزود: در 
طرح های پیش فروش کنونی، ظرفیت فروش 
ظرف مدت ۲ دقیقه تکمیل شده و خودروها به 

دست مصرف کنندگان اصلی نمی رسد.

سود سهام عدالت امسال چقدر است؟ 

رئیس سازمان خصوصی سازی در مصاحبه ای 
اعالم کرد: میزان سود سهام عدالت مربوط به 
سال ۹7 به یقین از 17۵ هزار تومان بیشتر خواهد 
بود و انتظار می رود این رقم باالتر از ۲۰۰ هزار 
تومان باشد. علیرضا صالح افزود : از سوم اسفند با 
اولویت، واریز سود سهام مددجویان کمیته امداد و 

بهزیستی و بعد باقی مردم را آغاز می کنیم.

 18 مجلس،  مصوبه  با  اگر  ایسنا- 
میلیون پردرآمدي که مشمول کمک 
لیست  در  مجددا  نبودند  معیشتي 
آنگاه  نمیگرفتند  قرار  یارانه  دریافت 
هزار   1۵ حدود  آنها  حذف  محل  از 
میشد  جویي  صرفه  توماني  میلیارد 
که دولت میتوانست به هر نفر از ۶۰ 
تومان  هزار   ۹3 تا  باقیمانده  میلیون 
اخیر  مصوبه  کند.با  پرداخت  ماه  در 
مجلس ، قرار شد که در سال آینده 
معیشتي  هاي  و کمک  نقدي  یارانه 
یارانه 7۲  آنها  به جاي  یکي شده و 
هزار توماني پرداخت میشود.در حال 

یارانه  نفر  میلیون   78 حدود  حاضر 
 ۶۰ آنها  بین  از  و  میگیرند  نقدي 
تا  بودند  شده  انتخاب  نفر  میلیون 
که  کنند  دریافت  معیشتي  کمکهاي 
از محل افزایش قیمت بنزین در هر 
تناسب اعضاي خانوار  به  ماه مبلغي 
پرداخت انجام میشود، در این حالت 
به  تنها  را  معیشتي  کمکهاي  دولت 
داده  تشخیص  نیازمند  که  افرادي 
میلیون   18 و  میکرد  پرداخت  بود 
باالي  دهک  سه  جزو  را  باقیمانده 
درآمدي دانسته و پرداخت کمکهاي 

معیشتي به آنها را انجام نمیداد.

بازگشت سه دهک باال
 به جمع یارانه بگیران

بازگشت سه دهک باال به جمع یارانه 
افزایش  با  را  دیگري  بگیران، هزینه 
این  کرد،  خواهد  ایجاد  یارانه  مبلغ 
در حالي است که پرداخت یارانه 7۲ 
هزار توماني در هر ماه حدود ۵۶۰۰ 
نفر  میلیون   78 براي  تومان  میلیارد 
تومان  میلیارد  که 13۰۰  دارد  هزینه 
آن هزینه مربوط به این 18 میلیون 
نفر است .اما اگرحکم مجلس بر این 
بود که فقط به ۶۰ میلیون نفري که 
شدهاند،  معیشتي  کمک  مشمول 

از  بیش  از محل  آنگاه  پرداخت شود 
1۵ هزار میلیارد توماني که باید صرف 
یارانه سه دهک باال شود، میتوانستند 
بین ۶۰ میلیون نفر توزیع کنند. این 
بیش از 1۵ هزار میلیارد تومان در کل 
سال بین ۶۰ میلیون نفر براي هر نفر 
۲۶۰ هزار تومان اضافه یارانه دارند که 

در هر ماه به ۲1 هزار تومان میرسد.

یارانه  ۹۳ هزار تومان می شود اگر...

رد  به  مجدد  اشاره  با  جمهور  رئیس 
تندتر  ادبیاتی  با  این بار  صالحیت ها 
صالحیت ها  احراز  رویکرد  به  نسبت 
اینکه  بیان  با  و  داد  نشان  واکنش 
انتخاب حق مردم است، گفت: اینکه 
افرادی به امام )ره( پیشنهاد می دادند 
نظام مشروطه بماند یا خالفت اسالمی 
جمهوری  امام)ره(  اما  شود،  تشکیل 
اسالمی را پذیرفت این بود که امام )ره( 
پدر اسالم خواهی و جمهوری خواهی 
در تاریخ ایران بود و جمهوریت که با 
اسالمیت پیوند نخورد، باقی نمی ماند و 

به دیکتاتوری تبدیل می شود.

امام »جمهوری اسالمی«
 را برگزیدند

روحانی افزود: انتخاباتی که در روزهای 
اول مشروطه توسط آرای مردم و رای 
مردم بود کم کم به جایی رسید که در 
میان جمعی و درباری افراد منتخب می 
شدند و آن گاه تشریفات انتخاباتی در 
کشور انجام می گرفت، از قبل همه می 
دانستند چه کسانی به مجلس شورای 
همه  نمایندگان  و  رفت  خواهند  ملی 
حوزه های انتخابیه روشن بود. رئیس 
دولت دوازدهم خاطرنشان کرد: لذا امام 
به این نتیجه رسید که با وجود سلطنت و 
دیکتاتوری، دموکراسی و مردم ساالری 
امکان پذیر نیست، بسیاری از افراد بودند 
نظام  کردند  می  پیشنهاد  امام  به  که 
ضعیف  سلطانی  با  بماند  مشروطه ای 
تاسیس  نظامی  یا  بدون سلطان.  یا  و 
شود بر مبنای خالفت اسالمی. اما امام 
هیچ یک از آنها را نپذیرفتند و در میان 
را  اسالمی  جمهوری  مشورت ها  همه 

برگزیدند.

امام »میزان رای مردم است«
 را شعار نمی دانست

وی هدف امام را تاسیس حکومت در 
چهارچوب اسالم به دست مردم عنوان 
کرد و افزود: امام می دانست عدالت و 
اصالح در جامعه و رشد و توسعه بدون 
 حضور مردم امکان پذیر نیست. این که 
است  ملت  رای  میزان  فرمود  امام 
امام  نگفت.  شعار  یک  عنوان   به 
می دانست اگر در هر صحنه ای مردم 
امکان  باشند،پیروزی  نداشته  حضور 

پذیر نیست.

در غیاب مردم به موفقیتی
 دست نخواهیم یافت

رئیس جمهور تصریح کرد: اگر مردم 
موفقیتی  به  تردید  بی  باشند  غایب 
بیابیم  هم  اگر  یافت  نخواهیم  دست 
ماندگار نخواهد ماند، به همین دلیل 
ولی  مردم  بود که  این  بر  امام  تاکید 
نعمت ما هستند و در همه انتخابات ها 
تصریح  کنند.وی  شرکت  ما  مردم 

کرد: تاکید امام بر این بود که انتخاب 
کردن حق مردم است و هر آن کس 
که مردم را از انتخاب کردن باز دارد 
و نگذارد در سالیق مختلف آنکه می 
که  هرآن کس  و  برگزینند  خواهند 
مردم را برای حضور پای صندوق آرا 
راه  و  امام  از مشی  حتما  کند  دلسرد 

امام فاصله دارد.

نظرات مردم نباید از یاد برود
امام  اینکه مردم ساالری  بیان  با  وی 
به  فقط  امام  نظر  مورد  اسالمیت  و 
یک صحنه و انتخابات و یک سال و 
یک روز ختم نمی شود، اظهار کرد: ما 
باید  و  باشیم  باید مردم خواه  همیشه 
در  بگذاریم.  احترام  مردم  نظرات  به 
سیاست داخلی، در سیاست خارجی ، در 
سیاست های اقتصادی  و فرهنگی مان. 
نظرات مردم، اعتقادات مردم، تفکرات 
مردم و سالیق مردم از یاد نباید برود 
این را باید بدانیم اقامه دین و عدل به 

دست مردم امکان پذیر است.

انتقاد صریح روحانی: انتخاب کردن حِق مردم است
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بـرای اولیـن بار
فرش های خود را
اتــو کشیــده
تحویـل بگیـرید

صـاف صـاف
لـول   لـول
تخـت تخـت

 قاليشويي و مبل شويي ايـران
دفتر: توحید21 ، نبش نبوت 21 ، پالک 105عضو معتبر اتحادیه   مسئول: دستگردی  www. iranwash. ir

دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده )نوبت دوم(
 شرکت تعاونی مصرف کارکنان دولت بیرجند  شماره 19

تاریخ انتشار: 9۸/11/1۴    شماره ثبت: 1۳1   شناسه ملی: 1۰۳۶۰۰۰۶۸۶۲ 
جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه به طور فوق العاده )نوبت دوم( شرکت تعاونی مصرف 
کار  دفتر  محل  در  دوشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۲۸  روز  صبح  ساعت ۱۰  بیرجند  دولت  کارکنان 
شرکت واقع در خیابان پاسداران، جنب میدان قدس برگزار می شود. از کلیه اعضا  دعوت 
می شود جهت اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل در این مجمع حضور به هم رسانند. 
 ضمنا چنانچه عضوی بنا به دالیلی نتواند شخصا حضور یابد می تواند همزمان با نماینده 
تام االختیار خویش با هم به دفتر شرکت مراجعه و برگه وکالت نامه را تنظیم و برگه ورود به جلسه 

را دریافت نمایند. حداکثر آرای وکالتی هر عضو سه رای و هر فرد غیر عضو یک رای می باشد. 
دستور جلسه: 

۱- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس ۲- طرح و تصویب صورت های مالی سال ۱۳۹۷ 
۳- طرح و تصویب بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ 4- انتخاب یک نفر بازرس اصلی و یک نفر 
بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی 5- تعیین مبلغی جهت بازپرداخت سهام اعضای 
مستعفی 6- اتخاذ تصمیم در خصوص اخذ وام از منابع بانکی و غیره ۷- تعیین مبلغی جهت 

ایاب و ذهاب هیئت مدیره و بازرس ۸- تعیین خط مشی آتی شرکت.
هیئت مدیره شرکت تعاونی مصرف کارکنان دولت بیرجند

آگهی نتیجه تجدید انتخابات انجمن صنفی کارفرمایی شرکت های حمل و نقل 
مسافر استان خراسان جنوبی

به استناد ماده ۱۳۱ قانون کار و آیین نامه مربوط و به موجب  صورتجلسه مورخ ۹۸/۹/۱۳ مجمع 
عمومی عادی و جلسه مورخ ۹۸/۹/۲۳ هیئت مدیره و مدارک تسلیمی، اسامی و سمت هر یک از 
 اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره انجمن که از تاریخ ۹۸/۹/۱۳ به مدت سه سال و بازرسان 

به مدت یک سال انتخاب شده اند به شرح ذیل می باشد.
1- آقای علی دالکه         رئیس هیئت مدیره

2- آقای مسعود ساالری    نایب رئیس هیئت مدیره
۳- آقای مسعود فدائی      خزانه دار هیئت مدیره
۴- آقای محمد ترابی       عضو اصلی هیئت مدیره
5- آقای اکبر شجاعی      عضو اصلی هیئت مدیره

۶- آقای حسن نوری       عضو علی البدل و دبیر هیئت مدیره
۷- آقای محمد فرخی      عضو علی البدل هیئت مدیره

۸- آقای حسن رضا زاده   بازرس اصلی انجمن
۹- آقای محمد امینی       بازرس علی البدل انجمن

انجمن صنفی به شماره ۱۰۲- ۳/۲ -۱۲ در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان خراسان 
جنوبی به ثبت رسیده و مطابق اساسنامه کلیه اسناد و اوراق مالی و بهادار و تعهد آور با امضای رئیس 

هیئت مدیره یا دبیر به اتفاق خزانه دار و ممهور به مهر انجمن صنفی معتبر خواهد بود.
غالمرضا اشرفی - سرپرست اداره  کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی

دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده
شرکت تعاونی کارکنان دادگستری، دادگاه های انقالب و پزشکی قانونی بیرجند

جلسه  مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت تعاونی کارکنان دادگستری ، دادگاه های 
انقالب و پزشکی قانونی بیرجند ساعت ۱6 روز پنجشنبه تاریخ ۹۸/۱۲/۸ در محل سالن کوثر  
دادگستری واقع در بهشتی ۷ برگزار می شود. از کلیه اعضا دعوت می شود جهت اتخاذ تصمیم  
نسبت به  موضوعات ذیل در این مجمع حضور به هم رسانند. ضمنا چنانچه عضوی بنا به دالیلی 
نتواند شخصا حضور یابد می تواند همزمان با نماینده تام االختیار  خویش با هم به دفتر شرکت 
مراجعه و برگ وکالت نامه را تنظیم و برگه ورود به جلسه مجمع را دریافت نمایند. حداکثر آرای 
وکالتی هر عضو سه رای و هر فرد غیر عضو یک رای می باشد. ضمنا داوطلبان عضویت در سمت 
هیئت مدیره موظفند حداکثر ظرف هفت روز از تاریخ انتشار آگهی یا صدور دعوت نامه تشکیل 
مجمع عمومی عادی، مدارک مربوطه را به دفتر شرکت تعاونی تحویل نمایند. دستور جلسه: ۱- 
 استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس ۲- طرح و تصویب صورت های مالی سال ۹4 ، ۹5، ۹6 ، ۹۷ 
۳- طرح و تصویب بودجه پیشنهادی سال ۹۹ 4– انتخاب  اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره 
برای مدت سه سال 5- انتخاب بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یک سال مالی 6- تعیین تکلیف 
دو واحد مسکونی اضافه احداثی در مجتمع های عدالت و رسالت ۷- تعیین میزان حق عضویت و 
 نحوه عضو گیری اعضای جدید در شرکت تعاونی و تعیین تکلیف اعضای فاز )۲( )بازنشستگان( 
در خصوص حق عضویت آنها  ۸-  نحوه فروش یا انتقال دارایی های فاز ۳ )مجتمع میالد( ۹-تعیین 

خط مشی و برنامه های آتی شرکت تعاونی.
تاریخ انتشار: ۹۸/11/1۴             هیئت مدیره

دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده )نوبت اول( 
شرکت تعاونی مسکن ایثارگران نیروهای مسلح استان خراسان جنوبی  تاریخ انتشار:1۳9۸/11/1۴

جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده )نوبت اول( شرکت تعاونی مسکن ایثارگران نیروهای مسلح استان 
 خراسان جنوبی ساعت ۱۸:۳۰ روز  شنبه   ۹۸/۱۱/۲6 در محل دفتر شرکت واقع در بلوار شعبانیه ، بلوار بقیه ا... )عج(
 نبش بقیه ا... )عج( ۳۸ برگزار می شود. از کلیه اعضا دعوت می شود جهت اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات 
ذیل در این مجمع حضور به هم رسانند. ضمنا چنانچه عضوی بنا به دالیلی نتواند شخصا حضور یابد می تواند 
همزمان با نماینده تام االختیار خویش با هم به دفتر شرکت مراجعه و برگ وکالت نامه را تنظیم و برگه ورود به 

جلسه مجمع را دریافت نمایند.
دستور جلسه: ۱. اعضایی که تاکنون با شرکت تسویه حساب نکرده اند بر مبنای نظریه کارشناسی دادگستری 

به قیمت روز مبالغ را به حساب شرکت واریز نمایند. 

دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی فوق العاده )نوبت اول( 
شرکت تعاونی مسکن ایثارگران نیروهای مسلح استان خراسان جنوبی تاریخ انتشار:1۳9۸/11/1۴

جلسه مجمع عمومی فوق العاده )نوبت اول( شرکت تعاونی مسکن ایثارگران نیروهای مسلح استان 
 خراسان جنوبی ساعت ۱۹:۳۰ روز  شنبه  ۲6 /۹۸/۱۱   در محل دفتر شرکت واقع در  بلوار شعبانیه ،

 بلوار بقیه ا...)عج( نبش بقیه ا...)عج( ۳۸ برگزار می شود. از کلیه اعضا دعوت می شود جهت اتخاذ 
تصمیم نسبت به موضوعات ذیل در این مجمع حضور به هم رسانند. ضمنا چنانچه عضوی بنا به 
دالیلی نتواند شخصا حضور یابد می تواند همزمان با نماینده تام االختیار خویش با هم به دفتر شرکت 

مراجعه و برگ وکالت نامه را تنظیم و برگه ورود به جلسه مجمع را دریافت نمایند.
دستورجلسه:  اصالح ماده 5 اساسنامه - اصالح ماده ۱۲اساسنامه - اصالح ماده ۱۸ اساسنامه

تخریب ساختمان وچاه کنی   
0891 723 0915 - علیزاده

تعمیر یخچال فریزر در منزل     
09153635015 - ناصری نژاد

مشمولین محترم ماده ۱۶۹ مکرر 
)معامالت فصلی( 

فقط یک روز مهلت ارسال دارید
مرکز تخصصی بیمه و مالیات

دفتر پیشخوان خدمات دولت
پاسداران – روبروی تامین اجتماعی    
۳۲4۲  ۳۲4۲ صبح و عصر - چمنی

به تابلوها دقت فرمایید

 جک پارکینگی ، 
کرکره و سکوریت اتومات 

خیابان شهید رجایی  
نبـش رجایـی 15
09155614880

آگهی تحدید حدود اختصاصی ثبت امالک یک قسمت از بخش ۲ شهرستان بیرجند
به موجب ماده ۱4 قانون ثبت امالک تحدید حدود: ششدانگ یکباب منزل پالک ۲۲۳ فرعی از ۱۳۹6- اصلی بخش ۲ 
بیرجند واقع در اراضی رحمت ا... دهلکوه مورد تقاضای آقای علیرضا محمدی بهلولی روز شنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۰ ساعت 

۱۰ صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد. لذا به موجب ماده ۱4 قانون ثبت امالک به صاحبان امالک و حقوق ارتفاقی و مجاورین 
شماره های فوق الذکر بوسیله این آگهی اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر باال در محل حضور به هم رسانند. چنانچه هر یک از 
صاحبان امالک یا نماینده قانونی آنها در موقع مقرر حاضر نباشند مطابق ماده ۱5 قانون مزبور ملک مورد آگهی با حدود اظهار شده از طرف 
مجاورین تحدید خواهد شد و اعتراضات مجاورین نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی و نیز صاحبان امالک و حقوق ارتفاقی که در موقع مقرر 
حاضر نبوده اند مطابق ماده ۲۰ قانون ثبت فقط تا سی روز از تاریخ تحدید حدود پذیرفته خواهد شد و از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت 
ظرف یک ماه دادخواست اعتراض خود را به مرجع ذیصالح قضایی تقدیم و گواهی الزم از مرجع مذکور اخذ و به این اداره تسلیم نمایند.
تاریخ انتشار: 1۳۹۸/11/1۴      علی فضلی – رئیس ثبت اسناد و امالک بیرجند

۳2۴۳5۶۸۶ - 0۹۳۶52۳۷01۴-0۹15۷0۶۳220 - خسروی
تشخیص و رفع بو و نم به روش ایزونانو * صد درصد تضمینی

) مدرن برتر(

     لولـه بازکنـی 
  شبانه روزی
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می کنید خودتان بهتر از من شهروند 
می دانید خواستم بگویم نشست های 
خود را بیشتر با عزیزانی برگزار کنید 
که گره از کارمان باز می کنند یا من 
شهروند می توانم حضور داشته باشم و 
عده بیشتری با مسئول مربوطه  پرسش 

و پاسخ داریم خدا اجرتان دهد.
ارسالی به تلگرام آوا

قابل توجه مدیر عامل محترم شرکت 
توزیع نیروی برق استان، کوچه شهدا8 
که وصل به میدان شهداست با گذشت 
حدود 10 سال از تعویض میدان هنوز 
نسبت جابجایی 3 عدد تیر برق در وسط 
کوچه قرار گرفته اقدامی صورت نگرفته 
است اینجا مثال قلب مرکز استان است.
یک شهروند

سالم از اهالی الهیه 7 هستم نزدیک به 
7 سال است که از داشتن فضای سبز 
محروم هستیم از شهردار محترم تقاضا 

داریم اقدامات الزم را مبذول فرمایند.
915...561 
با سالم و خسته نباشید خدمت آوا، از 
مسئولین محترم راهنمایی و رانندگی 
 سؤالی دارم آیا دودی کردن شیشه های

اگر  ندارد؟  اشکال  شخصی  ماشین 
رانندگان  با  چرا  است  قانون  خالف 
کنید؟  نمی  برخورد  ماشینها  اینگونه 
آیا نمی دانند در پشت این شیشه ها 
این  توسط  اخالقی  غیر  اعمال  چه 
افراد صورت می گیرد؟ حتی نیروهای 
انتظامی هم با راننده و سرنشینهای این 
ماشینها برخورد نمی کنند.!! لطفا یک 

نفر از مسئولین انتظامی پاسخ بدهند.
915...329

باسالم چرا نظارتی نیست قیمت زمین 
ومسکن تو این چند ماه پایان سال چند 

برابر شده لطفا دادستانی ورود پیدا کند.
915...948

باسالم خدمت ریاست محترم راهنمایی 
ورانندگی وشهردارمحترم ما از ساکنین 
مدرس 21 هستیم، به دلیل وجود ... 
ازحد  بیش  ترافیک  کوچه  این  داخل 
هستش  پیرو نامه نگاری ها و مراجعات 
قرار بود یک ماه پیش این کوچه رو 
یک طرفه کنن ولی هنوز خبری نشده. 
جای تأسف داره که یک طرفه کردن 
یه کوچه این همه زمان می بره. آقایان 
مسئول سر قولتون باشین عمل کنین 

فقط حرف نزنین.
915...502

سالم  زاده  جالل  مهندس  جناب 
باعرض تبریک خدمت جنابعالی انشاا... 
به برکت وجود شما در پست سرپرستی 
جاده  شهرسازی  و  راه  اداره  مدیریت 

باالی بنددره تعریض وآسفالت شود.
915...357

استاندار،  محترم،آقای  مسئولین 
آقای فرماندار، آقای شهردار و هیئت 
محترم شورای شهر بیرجند ،با سالم 
لطفا برای جنوب شهر اهالی محروم 
امکانات  و  بگذارید  جلسه  سراب 
رفاهی از جمله پارک، زیر گذر عابر 
تا  اصلی  خیابان  ابتدای  از   ( پیاده 
ارتفاع وجود  اختالف  خیابان رضویه 
دارد که  با طراحی درست اجرای می 
شود(،آسفالت خیابان اصلی سراب...را 

مصوب و اجرای کنید.
910...631

تندیس  شود  می  پیشنهاد  سالم  با 
سردارسلیمانی در میدان جلوی مصالی 

المهدی بیرجند نصب شود. باتشکر
915...326

فرزند خردسالم  تزریقات  انجام  برای 
به بیمارستان تامین اجتماعی پاسداران 
خدوم  پرسنل  از  یکی  کردم  مراجعه 
آنچنان  رسانی  آقای  نام  به  وخوب 
برخورد خوبی با بنده داشت که باعث 
آرامش من و فرزندم شد صمیمانه از 
این بزرگوار تشکر می نمایم. خداوند 
به خودش وخانواده محترمشان طول 

عمر  با برکت عطا کند.
915...397

عزاداری  مراسم  کنندگان  برگزار  از 
شام ، شهادت حضرت زهرا )س( که 
در محل مسجد آل رسول که با نفس 
مداح کشوری و سایر عزیزان برگزار شد 
به عنوان یک مستمع تشکر می نمایم. 

اجرتون با اهل بیت باد.
938..931

سالم ضمن خسته نباشید به نیروهای 
زحمتکش شرکت مخابرات. همراه اول 
آنتن  باالتر  از بوشاد دوکیلومتر  باالتر 
دهی نداره یه لطفی بکنین این مورد رو 

پیگیری  بفرمایید. ممنون
903...112

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

سامانه پیام کوتاه : 3000272424

پیام شما

جای خالی مردم ! 

در سرمقاله آقای سربازی به مطلب 
 خوبی اشاره شده بود چرا جشن های

انقالب مردمی نیست و فقط قطار 
 خودروهای دولتی در آن دیده می شود

مراسم کلنگ زنی بیمارستان شمال 
دیرینه  آرزوهای  از  یکی  که  شهر 
مردم منطقه بود کار بزرگی است که 
انجام شد اما چرا و چرا و چرا هیچ 
دانستند می  اگر  که  مردم  از   کدام 
 حداقل برای تشکر از این اقدام بزرگ

حضور پیدا می کردند در آن حضور 
تواند  می  اقدامی  چه  مگر  نداشتند 
عینی  واقعیت  که  برنامه  این  مثل 
خدمتگزاری نظام و انقالب به مردم 
مردم  و  بگذارد  نمایش  به  را  است 
آشنا  نظام  کارگزاران  خدمات  با  را 
و  استاندار  آقای  های  کند؟ عکس 
معاون شان را که در فضای مجازی 
دیدم جا خوردم چطور این آقایان که 
برای یک شهروند از جای خود بلند 
می شوند و آن طور که در  عکس 
مشخص است این همه او را تکریم 
 می کنند از همین شهروندان برای
 حضور در مراسم دعوت نمی کنند
 نمی توان باور کرد وقتی کلنگ افتتاح

یک پروژه را به جای استاندار یک 
شهروند و فرزند خردسالش به زمین 
مردم  به  آقایان  اینقدر  و  زنند  می 
نکردن  دعوت  در  اینها  دارند  توجه 
مردم دست داشته باشند اما هر کس 
و در هر مقامی این تصمیم را گرفته 
در واقع به انقالب و نظام کم لطفی 
به  کنیم  تالش  بیایید  است.   کرده 
روش های هنرمندانه خدمات نظام و 
دولت را اطالع رسانی کنیم و اگرنه 
 آرشیو کردن برنامه ها برای عده ای
 محدود همان خواسته دشمنان  است

که مسئوالن ما ناخواسته آن را اجرا 
می کنند و با این کار آب به آسیاب 

دشمن می ریزند
ف . ح از بیرجند

پیام رسان های اجتماعی : 09017245463
سامانه پیام کوتاه : 3000272424

 دیدگاه خوانندگان

بازسازی سیستان و   بلوچستان 
با کمک مردم استان 

 رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات 
خراسان جنوبی از مردم استان خواست  
با توجه به اینکه مهم ترین نیازهای 
مردم مناطق سیل زده پول نقد است، 
نقدی  به صورت  را  خود  کمک های 
برای بازسازی بخش های مسکونی، 
سیل زده  مناطق  غیره  و  بهداشتی 
اهدا کنند. به گزارش فارس، موسی 
مردم  اینکه  به  اشاره  با  جوینده 
خراسان جنوبی تاکنون 400 میلیون 
تومان به سیل زدگان استان سیستان 
و بلوچستان کمک نقدی و غیرنقدی 
استان  مردم  داد:  ادامه  کرده اند. وی 
این بار هم در کمک به سیل زدگان 
از  داد:  ادامه  وی  درخشیدند.  خوش 
کمک  تومان  میلیون   80 مبلغ  این 
شامل  غیرنقدی  مابقی  و  نقدی 
وسایل  پوشاک،  موکت،  چادر،  پتو، 
گرمایشی، مواد شوینده، مواد غذایی 

و وسایل بهداشتی و غیره بود.
عالیات  عتبات  بازسازی  ستاد  رئیس 
خراسان جنوبی همچنین از استقرار دو 
موکب و هر موکب به مدت 10 روز 
در مناطق سیل زده خبر داد و مطرح 
هزار   9 روزانه  موکب ها  این  کرد: 
پرس غذای گرم )هر وعده سه هزار 
پرس( را برای سیل زدگان سیستان و 
بلوچستان طبخ می کنند. وی از ارسال 
آرد  تن  تن سیمان، 10  توزیع 20  و 
مناطق  به  غذایی  بسته  هزار   20 و 
خبر  بلوچستان  و  سیستان  سیل زده 
استان  مردم  کرد:  خاطرنشان  و  داد 
خود  نقدی  کمک های  می توانند 
زده  سیل  مناطق  بازسازی  برای  را 
سیستان و بلوچستان به شماره کارت 
6273811095667975 ستاد بازسازی 
خراسان جنوبی استان  عالیات  عتبات 

 نزد بانک انصار واریز کنند.

 خبر ویژه

مرمت و بازسازی ۲۳۲ رشته قنات در استان 

صدا و سیما- مدیر آب و خاک و امور فنی و مهندسی سازمان جهاد کشاورزی استان گفت: 60 درصد قنوات استان نیازمند بازسازی و مرمت است که از  بین آن ها 30 درصد با مشکل 
جدی مواجه است و قنات هایی که در معرض خطر بیشتری قرار دارند در اولویت بازسازی هستند. غالمی افزود : در مجموع 40 درصد قنوات خراسان جنوبی احیا و بازسازی شده و مرمت و 

بازسازی232 رشته قنات از ابتدای سال در استان آغاز شده که از این تعداد بین 50 تا 60 رشته قنات به صورت کامل مرمت شده و مابقی نیز 30 درصد پیشرفت فیزیکی دارد

زمستان سخت معدن کاران 
گروه گزارش- تامین سوخت برای فعاالن 
معدن های استان به ویژه در روزهای سرد 
زمستانی به قدری مشکل ساز شده که گاه 
فعالیت هایشان را مختل می کند. در حالی که 
مسئوالن شرکت نفت استان از افزایش 10 
درصدی توزیع سوخت برای معادن نسبت به 
مدت مشابه سال قبل خبر می دهند اما فعاالن 
معدنی همچنان با مشکل مواجهند. سرمای 
بی سابقه زمستان امسال در یک دهه گذشته  
نیاز معدنی ها به سوخت را بیشتر کرده است. از 
این رو افزایش سهمیه . اسان کردن روند تامین 
سوخت برای معادن را می خواهند. به گزارش 
مهر، کمیسیون معدن اتاق بازرگانی بیرجند با 
محوریت دو موضوع بحث و بررسی درخواست 
منابع طبیعی برای تاییدیه خسارت دارندگان 
اکتشاف  مرحله  در  دام  چرای  پروانه های 
وضعیت  خصوص  در  بررسی  و  بحث  و 
شد. برگزار  معدن کاران  سوخت  تخصیص 
معدن  کمیسیون  رئیس  باقری  علیرضا 
اظهار  این جلسه  در  بیرجند  بازرگانی  اتاق 
زمینه  در  خراسان جنوبی  معدن کاران  کرد: 
تخصیص سهمیه سوخت مناسب به ویژه در 
فصل زمستان با مشکالت عدیده ای رو به رو 
هستند. وی بیان کرد: سازمان صمت از بحث 
تخصیص سهمیه سوخت برای الزام معادن 
به الزامات ایمنی استفاده می کند به گونه ای 
که اگر معدنی این مسائل را مراعات نکنند 
در زمینه تخصیص سوخت با مشکل روبه رو 
می شود.رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی 
سخت گیری ها  اینکه  به  اشاره  با  بیرجند 
معادن  در  ایمنی  باعث  الزم  دقت های  و 
می شود، ادامه داد: انتظار ما این است که به 
بخش معادن، این حوزه سخت و دور افتاده 

با لطافت بیشتری نگاه شود.

نیاز معدن کاران به سهمیه ویژه
معدن  خانه  دبیر  افتخاری،  داریوش 
در  گفت:  جلسه  این  در  خراسان جنوبی 
شرایط فعلی و با توجه به مشکالت موجود، 

سوخت  و  نفت  تأمین  برای  معدن کاران 
پخش  شرکت  به  بارها  خود  نیاز  مورد 
فرآورده های نفتی مراجعه می کنند در حالی 
که این امر باید با سهولت صورت گیرد. 
وی با اشاره به فاصله زیاد معادن با شهر 
گفت: با توجه به این موضوع، معدن کاران 
به سهمیه بنزین بیشتری نیاز دارند که در 

این زمینه نیز باید تدبیری اندیشید.
اظهار  خراسان جنوبی  معدن  خانه  دبیر 
برای  حتی  »چرا«  پروانه های  ابطال  کرد: 

معدن کاران و معادنی که مسبوق به سابقه 
کار 20 ساله دارند چالش هایی را به وجود 
آورده است، چرا که تاکنون سابقه نداشته برای 
برنامه کشف معادن در شرایطی، ابطال پروانه 
چرا درخواست شود. افتخاری با اشاره به اینکه 
در برخی از موارد میزان استخراج معدن را باید 
حضوری به شرکت نفت اعالم کنیم، گفت: 
اگر بتوانیم از طریق سامانه این آمار را اعالم 
کنیم برخی از مشکالت و رفت و آمدهای 

غیرضروری حذف می شود.
وی بیان کرد: باید تأمین سوخت معادن به 
ویژه در فصل زمستان را مد نظر قرار دهیم 
طبیعی  صورت  به  معدن  در  کار  که  چرا 
ویژه  به  سوخت  نبود  مشکل  وبا  سخت 

نفت سفید مشکل می شود. دبیرخانه خانه 
معدن خراسان جنوبی یادآور شد: در محاسبه 
میزان سوخت سهمیه ای معدن کاران نیز باید 

تجدیدنظر صورت پذیرد.

افزایش توزیع سوخت معادن
معدن  خانه  عضو  محمدی،  ا...  روح 
خراسان جنوبی هم گفت: تا زمانی که شرکت 
نفت به این باور نرسد که معدن توانمندی 
و سرمایه بزرگ استان است مشکلی حل 

نمی شود و مشکل گازوئیل یکی از هزاران 
مشکل معدن کاران است. جعفر مژگی نژاد، 
مسئول مهندسی فرآورده های نفتی شرکت 
جنوبی  خراسان  نفتی  فراورده های  پخش 
نیز در این جلسه اظهار کرد: معادن یکی از 
نفتی  فرآورده های  عمده  مصرف کنندگان 
هستند. وی بیان کرد: دیدگاه ما به حوزه معدن 
و تولید بسیار مثبت است و نهایت تالش 
و  معدن کاران  مسائل  و  ما حل مشکالت 
تولیدکنندگان در حوزه نیاز به نفت می باشد. 
وی اظهار کرد: در سال 97 حدود 27 میلیون 
لیتر سوخت بین معادن خراسان جنوبی توزیع 
شد که نسبت به سال 96 حدود 26 درصد 

افزایش داشته است.

مزگی نژاد با اشاره به اینکه ما به در جاهایی 
خدمت رسانی می کنیم که فاقد گاز طبیعی 
باشد، بیان کرد: در نه ماه نخست سال 98 نیز 
میزان توزیع فرآورده های نفتی بین معادن حدود 
7 الی 10 درصد نسبت به مدت مشابه افزایش 
داشته است. مسئول مهندسی فرآورده های نفتی 
شرکت پخش فراورده های نفتی خراسان جنوبی 
افزود: باید میزان سهمیه تخصیصی به معادن 
و سایر واحدهای صنعتی با میزان تولید آنان 
متناسب باشد. وی گفت: اگر سازمان صمت 

دو شیفت کارکردن یک معدن را تأیید کند، 
بی شک ما به عنوان شرکت پخش فرآورده های 
نفتی نیز این امر را در تخصیص نفت و سوخت 
مورد نیاز آن واحد معدنی مد نظر قرار خواهیم 
به  بنزین  زمینه تخصیص  در  داد.مزگی نژاد 
بهره برداران معادن و معدن کاران یادآور شد: 
بنزین به واسطه مسائل ایمنی باید در شرایط 
خاصی نگهداری شود و اصوالً سهمیه بندی 
آن با ستاد مدیریت سوخت بوده و ما نمی توانیم 
حواله بنزین بدهیم. محمد ساالری، معاون 
امور معادن و صنایع معدنی سازمان صمت 
خراسان جنوبی نیز در این جلسه اظهار کرد: 
در شرایط برف و یخبندان حتی در داخل 
شهر نیز آژانس ها ارائه خدمات نمی دهند و 

با این شرایط چگونه سخن از خدمت دهی 
نفت کش ها به معادن در روزهای برفی می 
گوییم؟  وی بیان کرد: اگر برف و یخبندان 
از شهرستان های  چند روز پیش در برخی 
خراسان جنوبی ادامه یابد، ممکن است برای 

سوخت معادن نیز با مشکل روبه رو شویم.

سوخت فروشی نداشته ایم
ساالری با اشاره به اینکه ما هیچ گاه در حوزه 
معدن سوخت فروشی نداشته ایم، ادامه داد: در 
برخی از شهرستان های خراسان جنوبی چون 
نهبندان گازکشی نیست و برای تأمین سوخت 
با مشکل مضاعفی رو به رو هستند.وی با بیان 
اینکه استعالم را یک مرحله و آن نیز قبل از 
صدور مرحله اکتشاف صورت می گیرد، یادآور 
شد: در حوزه پروانه چرای دام و مسائل مرتبط 
با آن نیز مشکالتی برای معدن کاران به وجود 
آمده است که باید برای رفع آن چاره جویی 
معدنی  و صنایع  معادن  امور  معاون  کنیم. 
شد:  یادآور  خراسان جنوبی  صمت  سازمان 
داشتن نگاهی مثبت به حوزه معدن باعث 
رفع  راستای  در  قبل  از  بیش  که  می شود 
مشکالت معدن کاران گام برداریم. غالمرضا 
آخوندی، معاون فنی اداره کل منابع طبیعی 
خراسان جنوبی نیز در این جلسه گفت: قانون 
پروانه چرا و ارتباط آن با بحث معادن نیاز به 
بازنگری و اصالح دارد. وی با اشاره به اینکه 
خواست ما رضایت معدن کار از ارتباط با اداره 
معادن طبیعی است، ادامه داد: ازچالش های 
معدن کار در حوزه پروانه چرای دام مطلع و 
موضوع را به عنوان یک نقیصه قبول داریم. 
آخوندی افزود: در بحث معادن و ارتباط آن با 
مراتع و چرا با چند نوع مرتع از جمله مراتع 
دارای گونه های بنه و بادامشک )گونه های 
نادر(، مراتع بدون ممیزی و مراتع ممنوعیت دار 
رو به رو هستیم که هر کدام از این ها قواعد 
مخصوص به خود را دارد. وی یادآور شد: با 
تمام این شرایط تالش خود انجام می دهیم تا 

کار را برای معدن کاران آسان کنیم.

 گالیه فعاالن معدنی از کمبود و روند تامین سوخت برای معادن استان 
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آدرس: بلوار شهید محالتی - نبش ۲۲ بهمن
3۲۰444۰۰ - 3۲۰44۱۱3 -۰۹۱۵۱۶۰۰۱۵۸ ابوالفضل خزیمه نژاد

madaen restaurant جهت دریافت اطالعات كلمه رستوران مدائن یا
 را به سامانه ۱۰۰۰۸۵۹۰ ارسال كنید. جهت ارتباط بهتر و آسانتر با ما  از طریق

 شماره گیری #  ۳۵۵۵۵*۶۶۵۵* به صورت كامال رایگان اقدام فرمایید

پیـک رایگان مصرف برنج صد در صد ایرانی
با مـا لذت غذاهـای ایـرانی را تجربـه کنید

با مدیریت جدید )ابوالفضل خزیمه نژاد( 
و كادر مجرب و كارآزموده مدیریت با ۱۸ سال سابقه كار 
در بهترین رستوران های سطح شهر بیرجند
 * برگزاری كلیه مجالس با ظرفیت سالن ۴۵۰ نفر
 و امکان سرویس دهی در هر مکان كه شما صالح بدانید.

 آماده عقد قرارداد با كلیه 
ارگان ها،  ادارات و شركت ها

آگهی فقدان سند مالکیت
نظر به اینکه خانم مرضیه نجمی به وکالت از آقای 
محمد علیزاده به استناد دو برگ استشهادیه گواهی 

شده منضم به تقاضای کتبی درخواست صدور سند مالکیت المثنی 
نوبت اول را از این اداره نموده و مدعی است که سند مالکیت یکصد 
هزار سهام مشاع از ۹۲۲۳۶۶۰ سهم ششدانگ پالک ۸ فرعی از شماره 
 ۶۷۸ اصلی واقع در بخش ۴ شهرستان بیرجند که متعلق به وی 
می باشد به علت نامعلومی مفقود شده است. با بررسی دفتر امالک 
معلوم شد سند مالکیت اولیه ذیل ثبت ۸۸۵۹ صفحه ۲۱۵ دفتر 
امالک جلد ۷۶  به نام آقای محمد علیزاده ثبت و سند مالکیت صادر و 
تسلیم گردیده که دفتر امالک بیش از این حکایتی ندارد. علیهذا مراتب 
اعالم تا چنانچه کسی مدعی سند مالکیت نزد خود یا معامله ای نسبت 
به آن انجام داده مراتب را به این اداره اعالم فرمایند واال بعد از مدت 
۱۰ روز بعد از آگهی مذکور سند مالکیت المثنی به نام متقاضی برابر 

مقررات صادر خواهد شد.
علی فضلی – رئیس ثبت اسناد و امالک بیرجند

دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی فوق العاده )نوبت اول(
شرکت تعاونی کارکنان دادگستری، دادگاه های انقالب

 و پزشکی قانونی بیرجند 
شماره ثبتی: ۷۵۰      شناسه ملی: ۱۰۳۶۰۰۲۴۷۲۴  تاریخ انتشار: ۹۸/۱۱/۱۴

جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت تعاونی کارکنان دادگستری، دادگاه های 
انقالب و پزشکی قانونی بیرجند ساعت ۱۶ روز شنبه ۹۸/۱۱/۲۶ در محل سالن 
کوثر دادگستری واقع در بهشتی ۷ برگزار می شود. از کلیه اعضا دعوت می شود 
جهت اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل در این مجمع حضور بهم رسانند. ضمنا 
چنانچه عضوی بنا به دالیلی نتواند شخصا حضور یابد می تواند همزمان با نماینده 
تام االختیار خویش با هم به دفتر شرکت مراجعه و برگ وکالت نامه را تنظیم و برگه 
ورود به جلسه مجمع را دریافت نمایند. حداکثر آرای وکالتی هر عضو سه رای و هر 

فرد غیر عضو یک رای می باشد.
دستور جلسه: ۱- اصالح ماده ۶ اساسنامه – تغییر آدرس و مکان دفتر شرکت 

تعاونی ۲– اصالح ماده ۵ اساسنامه – تمدید مدت فعالیت شرکت تعاونی.
هیئت مدیره

پیشنهاد ویژه برای کم هزینه کردن مجالس 
مواد اولیه از شما / پخت از ما     " کیفیت تضمینی"

آماده همکاری با ارگان ها و شرکت ها

۰۹۱۵۶۶۵۱۸۸۵ظرفیت پخت از ۵۰ تا ۱۰۰۰ پرس 

رنگ های روغنی، پالستیک، اکریلیک، کنیتکس، 
مولتی کالر، طرح کاغذ دیواری،  بتونه و رنگ کناف و...

اصول شغلی ما:  * سرعت در تحویل
 * ظرافت در کار * کیفیت باال

خدمـات رایگـان :  ۱- بازدید و مشاوره
 ۲- جا به جایی اثاثیه   ۳- نظافت پایان کار

تماس با ما: ۰۹۱۵۶۶33۲3۰  - علی برگی



موفقیت و انرژی

واکنش

غیبت کردن و بی اعتمادی 
اشخاص زیادي وجود دارند که تمایل به شایعه 
پراکنی در بین دوستان دارند. این مشکل زمانی 
بروز مي کند که آنها به یک دوست در مورد 
دوست  آن   . کنند  مي  چینی  سخن  دیگری 
خواهد فهمید شما چه طور پشت سر آنها رفتار 
می کنید. این دیدگاه همچنین می تواند سبب 
شود دوستان اعتماد به شما را از دست بدهند، 
با شما صادق نباشند و در پایان دوستی را برهم 
بزنند. در تمام روابط، اعتماد مهم است. حتماً، 
طبیعي است گاهی در مورد دوستی حرف بزنید. 
ولی اگر این کار را تکرار کنید و به طور مداوم 
انجام دهید، نشان دهنده طرز رفتار منفی است. 
حتی اگر فرد بسیار گوشه گیری هستید، داشتن 

دوست صمیمی  الزم است.

کنترل محیط یادگیری

موقع یادگیری مطلبی تازه، گاهی همه چیز خوب 
درک  را  مطلب  راحت  بسیار  و  رود  می   پیش 
می کنیم، ولی زمان هایی وجود دارند که گویی 
حافظه ما قفل مي شود و سرعت یادگیری بسیار 
 پایین می آید؛ تمامی ما این مسأله را تجربه کرده ایم. 
ساختار بدن ما براي خواب، دمای بدن و حتی 
قابلیت ذهني، ریتم و الگوی بیولوژیکی معینی دارد.

زمان هایی که هوشیاری و آگاهی شما در باالترین 
این  حد ممکن قرار دارد، شناسایی کنید و در 
زمان ها به یادگیری مطالب تازه بپردازید. محیط 
های بی نظم ، پر استرس و ناامن قدرت ابتکار و 
هوشیاری شما را کاهش می دهند. برای این که در 
بهترین وضعیت یادگیری باشید، یک محیط منظم 
و مرتب، امن و راحت را براي این کار انتخاب 
کنید. براي آرامش و تمرکز، نفس عمیق بکشید. 
پژوهش های علمی نشان می دهد که حتی دمای 
محیط هم روی قدرت یادگیری ما تأثیر دارد. براي 
بهبود مهارت های یادگیری دمای محیط باید بین 

۲۲ تا ۲۷ درجه باشد.
جایی که بیش تر ما مشکل داریم و چیزی که 
خیلي از ما دوست نداریم بشنویم، این قاعده است 
که تسلط سریع به هر مهارتی نیاز به تمرین دارد.

یادگیری نیاز به پشتکار و اراده و استمرار در انجام 
آن مهارت دارد، بارها و بارها، تا سرانجام بتوانی 

ناخواسته و بدون فکر کردن هم انجامش بدی.
بهترین های هر کاری در دنیا، به خوبی این» راز« 
یادگیری سریعتر و بهترین بودن را درک می کنند، 
ولی به ندرت درباره اهمیتش حرف زده می شود 

زیرا اصاًل جذاب نیست.

خوردن سوپ مرغ با خاصیت ضد التهابی

پروتئین و کلسیم موجود در سوپ مرغ و سدیم 
موجود در آب گوشت دارای خواص ضد التهابی 
است. کارشناسان مصرف سوپ مرغ را به ویژه 
در فصول سرد سال به زنان باردار، افراد سالمند، 

افراد دچار سیستم ایمنی ضعیف و بیماران توصیه 
اکید  می کنند. مصرف سوپ داغ حتی موثر تر از 
بخور صورت می تواند التهاب ریه ها و مخاط بینی 
را کاهش دهد و به پشتیبانی از گلبول های سفید 

خون برای مقابله با عوامل بیماری زا بپردازد.

پیشگیری از خون دماغ شدن

برای پیشگیری از خون دماغ شدن ضرورت دارد 
که افراد نکاتی همچون شست و شوی مکرر و 
چرب کردن بینی را رعایت کنند و افراد سالمند 
از نظر فشار خون مورد بررسی قرار گیرند. برخی از 

افراد به علت انحراف تیغه بینی دچار گرفتگی بینی 
شده که این مسئله موجب خون دماغ شدن در آنها 
می شوند. بهترین روش برای جلوگیری از خون 
دماغ شدن مراجعه به پزشک و برطرف کردن 

انحراف بینی است.

قدم زدن در هوای تازه

منوکسید کربن و فلوراید با مقدار اکسیژنی که بدن 
دریافت می کند و به جریان خون منتقل می شود 
تداخل دارد. اگر امکان دارد هوای تازه را دریافت 
کنید، به ویژه در فضاهای باز که آلودگی و دود 

خودروها و گاز آالینده ها و سایر مواد شیمیایی 
 کمتر است. با تصفیه کننده های طبیعی مثل: 
شمع های مومی و زغال بامبو برای پاک و تمیز 
نگه داشتن هوای خانه استفاده کنید.  روزانه ۱۰ 

دقیقه در هوای آزاد قدم بزنید.

مصرف زیاد آب لیمو  و ناراحتی معده 

مصرف بیش از هر چیزی می تواند مضر باشد، 
حتی اگر موضوع آب لیمو مطرح باشد.در شرایطی 
آبلیمو حاوی فواید سالمت است، مصرف  که 
بیش از حد آن می تواند موجب عوارض جانبی 

خطرناکی برای سالمت شود که از آن جمله می 
توان به وخیم تر شدن شرایط زخم های معده و 
ابتال به بیماری بازگشت اسید معده به مری  اشاره 
کرد.بیماری بازگشت اسید معده به مری با مصرف 

غذاهای اسیدی مانند آبلیمو تحریک می شود.

درد ساق پا و خطر لخته شدن خون

یکی دیگر از دردهایی که خطر آن کمتر شناخته 
شده است انسداد رگ های داخلی یا عمقی است.

به این دلیل خطرناک است که تکه ای از لخته 
خون می تواند جدا شده و در مسیر جریان خون 

وارد ریه ها گردد و باعث آمبولی ریه شود که 
کشنده است. سرطان، چاقی، عدم تحرک ناشی از 
بستری شدن طوالنی مدت یا مسافرت طوالنی، 
ابتال به این بیماری را  حاملگی و پیری خطر 

افزایش می دهد.

مطمئن باشید که هر روز به اندازه کافی آب می نوشید. نوشیدن ۲ تا ۳ لیتر آب برای زنان و ۳ تا ۴ لیتر 
آب برای مردان، ضروری است. هنگامی که بدن به اندازه کافی آب نداشته باشد، حجم خون کم می شود، 
فشار خون  افزایش مي یابد و قلب نیاز به فعالیت بیشتر دارد، در نتیجه دچار خواب آلودگی بیشتری خواهید 

شد. آب رسانی به بدن از چیزی که فکرش را می کنید، خیلی مهم تر است. 
آب را نزدیک میز کار خود نگاه دارید. چرا که آسان تر خواهد بود تا به خود یادآوری کنید باید آب بنوشید.

در طول کار روزانه آب میل کنید. یک قانون کلی که به کار می آید این است که هر ۱۵ دقیقه، ۱۷۰ 
میلی لیتر آب مصرف کنید.

سرخ کردن مواد غذایی به دو دلیل یک روش نادرست است. مصرف روغن زیاد به هنگام سرخ کردن غذا 
می تواند موجب چاقی و افزایش چربی های نامطلوب خون شده و در نتیجه خطر بیماری های قلبی عروقی 
افزایش می یابد. در جریان سرخ کردن هم روغن و هم مواد غذایی تغییرات نامطلوبی می کنند که موجب 
تولید مواد مضر یا از بین رفتن مواد مفید مانند ویتامین های غذا می شود. هنگام سرخ کردن، درجه حرارت 
غذا به باالتر از حرارت جوش می رسد و در چنین درجاتی بعضی از مواد مغذی موجود در غذا به مقدار زیادی 

کم شده و باعث ایجاد مواد خطرناکی در غذاها می شود که خطر سرطان را افزایش می دهد.

مرکز اطالع رسانی مدیریت غذا معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

عادت های نادرست در تهیه و پخت غذا خستگی و نیاز بدن به آب

افراد شیاد و سوءاستفاده گر اغلب سراغ کسانی می روند که 
باهوش، با اعتمادبه نفس و قوی هستند. آنها سرشان درد 
می کند برای چالش درست کردن. مغلوب کردن یک انسان 
باهوش به مراتب برایشان جذاب تر از این است که با یک 
انسان ساده سرو کله بزنند.بنابراین بسیار مهم است که نقاط 
ضعف خود را شناسایی کنید و اجازه ندهید دیگران از آن 

استفاده کنند و شما قربانی و بازیچه دست آنها بشوید.
توجه داشته باشید که انسان های همدل و مهربان بیشتر در 
معرض خطر قرار دارند زیرا آنها هیچ محدودیتی برای کمک 

به دیگران برای خود قایل نیستند و فقط سرویس  می دهند.
وقتی شما هیچ محدودیتی در رفتار خود نداشته باشید به 
راحتی قربانی افراد شیاد خواهید شد. به این خاطر که در 
منطقه جنگی قرار دارید و هیچ قلعه ای برای دفاع نخواهید 
داشت. به همین خاطر مهم است که وقت و انرژی خود را 
برای کسانی بگذارید که ارزش آن را دارند و به شما حس 
خوب می دهند، نه افرادی که قرار است همه جانبه از وجود و 
 احساسات شما استفاده کنند.به گفته دکتر توماس روانشناس  ،

بسیار مهم است افرادی که دارای سالمت روحی و تعادل 

احساسی هستند را به عنوان عشق انتخاب کنید و سعی کنید 
به آنها نزدیک شوید و صمیمی شدن را تجربه و تمرین کنید.
در کنار افراد سالم شما می توانید صمیمیت بدون ترس و 
نگرانی را بیاموزید و به انسان ها اعتماد کنید.کسانی که از یک 
رابطه اشتباه و سرشار از مشکل بیرون آمده اند همیشه در این 
هراس هستند که دیگران قصد آسیب رساندن به آنها را دارند. 
همین امر مانع از صمیمی شدن و نزدیک شدن به دیگران 
می شود. افرادی که گذشته بدی داشته اند همیشه یک فاصله 

بین خود و دیگران می گذارند تا دوباره آسیب نبینند.

چه کسانی بازیچه شیادها می شوند؟
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                        جدول ۴۲۷۶

افقي: ۱-نیم تنه آقایان - لقب 
کشور آمریکا - خلق و خو ۲-  
آسودگي و راحتي - امانتداران - 
از خوراک چهارپایان ۳- سخنان 
بیهوده  -خادم کلیسا - پر حرفي 
۴- تکیه کالم درویش-  الغر 
انتهاي  دو   -۵ یکان   - نزار  و 
دنیا - پاسباني - چهره و صورت 
۶- عظمت  - موضوع و سوژه-  
زکریا)ع(  پسر  گزنده ۷-  خزنده 
- مخترع پیل الکتریکي - اسم 
غیراصلي ۸- شامل همه مي شود 
- نوعي قطار  -خون و نفس ۹- 
به  امواج -  عالمت -  گیرنده 
هم ساییده شده ۱۰- زهرآگین 
- فرزند مونث -  کنج و زاویه 
آرزو   - وارد  و  زبردست    -۱۱
صاف  پارچه   - چشمداشت  و 
آرامگاه  خاکستر-    -۱۲ کن 
اسرائیل  بني  نام دیگر سوره   -
۱۳- محل و مکان - از القاب 
حضرت ابوالفضل )ع( - شیر خدا  
۱۴- محل نگهداري کاال - اثر 
موسیقایي سه نفره - مشت زني 
۱۵-  پاافزار - اسب  - حکمران 

شهر -  مساوي عامیانه

پارچه   نوعي   -۱ عمودي: 
 - روستا  و  آبادي   - لطیف 
 -۲ کرمان  دراستان  شهري 
کوتاهي در کار - مقابل حالل 
طوایف  از    -۳ بازدارنده    -
ترکمن - پدر شعر نو -  مخترع 
تلفن ۴- خداي موسي در تورات 
- نمره عالي - خودستایي  ۵- 
وسیله   - فشنگ  فلزي  غالف 
منجمد  آب  بخار-   - نجاري  
باران   - پوستي  بیماري   -۶
نخل  درخت  میوه  زمستاني-  
۷-  اتحاد در ریاضیات - نفرین 
کردن-  پهلوان شاهنامه ۸- رود 

آرام - از آثار معروف سهروردي 
کار  تازه   -۹ مفعولي  نشانه   -
عبرت  ایوان-   - مرتبه  بلند   -
بي   - تفسیرکننده   -۱۰ انگیز 
احساس  - بهره و فایده ۱۱- 
اضافي  وسیله  پرسش-   کلمه 
 -۱۲ محبت    - احتیاطي  
 نشان، مدال  پیش از ورزش - 
  -۱۳ درشمشیربازي  اي  رشته 
مصر-   کشور   نژاد   - خودم 
فارس  استان  در  اي  دریاچه 
۱۴-  سخن درگوشي - هدیه 
فرستادن-  گشنیز ۱۵-  رئیس 

بلدیه  -پایتخت روسیه  -یخ

جدول کلمات شماره  ۴۵۶۰

یاد یاران

شهید حسن خطیبی                         نام پدر: محمود                            نام شهرستان: طبس
یادتان باشد امام علي )ع( مي فرمایند شیعه ي ما در دنیا خوشي ندارد بلکه دنیا وسیله ي رسیدن به خوشي هاي مطلق آخرت است .

1234567891۰1112131415
هنایهانتیالمن1
ماقرامامایتشه2
انینروالطلحاس3
ناسابراشاتیب4
نهلباسابلاهر5
دنااباتهبدنو6
اماگهرسانییا7
قدرتراوگرزبتل8
سردمهبناوهای9
مندراولسالمد1۰
تقدینامکرمگا11
داعممیانلوسر12
امنالاکتیمکنی13
مرهجرایوههیجو14
اوزاسنادندرهش15

1234567891۰1112131415
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1۰
11
12
13
14
15

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

۰915   866   8۰۰2 

کارت دانشجویی اینجانب راضیه جمالی به 
شماره ملی ۰۶۴۰۶۰۴۱۶۱ به شماره دانشجویی 
۹۶۱۱۱۰۵۰۱۵۵۰۰۳ رشته تحصیلی حسابداری 

بازرگانی مقطع کاردانی دانشگاه سپیده کاشانی 
مفقود گردیده  و از درجه اعتبار ساقط می باشد. دی

قو
مف

کارت دانشجویی اینجانب فاطمه محمدی به 
شماره دانشجویی ۹۶۱۱۱۰۵۰۱۷۹۰۱۸ مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. دی
قو

مف

برگ سبز خودروی سواری پژو ۴۰۵ جی ال ایکس 
 به شماره پالک ایران ۵۲  ۸۴۶ ع ۱۷ به نام 

امیر علی جمالی به شماره ملی ۰۶۴۱۰۸۵۳۰۳ 
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. دی

قو
مف نهال عناب و زرشک

۰۹۰۱۱۲۵۱۲۰۵ ـی
شـ

فرو

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

  مصالـح ساختمـانی پارسیان 

بیرجند - تقاطع مفتح و سعیدی    ۰9157238۰۰1 - دباغی ی
زئ

 ج
ی و

 کل
ـه

ضـ
عر

نشت یابی با 
دستگاه الکترونیک

نشت یابی تاسیسات آب
 و فاضالب ساختمانی با حداقل 

تخریب و خسارت
۰۹۳۳۵۹۳۱۴۳۱ - ۰۹۱۵۹۲۶۰۱۰۵

سمســـاری صــادق
لوازم منزل شما را منصفانه خریداریم.

۰۹۱۵۱۶۴۱۴۶۴ - ۰۹۳۸۰۱۶۰۷۷۹

الستیک اکبری
بلوار مسافر، روبروی ترمینال 

 ۰۹۱۵۴۱۳۱۳۵۵
۳۲۳۳۸۳۴۸ 

تهیه و توزیع انواع تایرهای ایرانی و خارجی

انواع رنگ داخلی    ۰۹۱۵۸۶۳۴۶۹۳

نقاشی ساختمان فرزانگان

یک واحد تولید بسته بندی مواد غذایی 
نیازمند کارشناس علوم و صنایع غذایی 

می باشد.    ۰۹۱۲۱۴۶۷۵۹۸ یم
ند

ازم
نی

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

۰۹۱۵۸۲۵۴۱۷۲ یم
ند

ازم
نی

بلوار فرودگاه سه راه صیاد شیرازی
  ۰۹۱۵۱۶۴۲۳۷۷  -  مهدی وسیله کار

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

        دیوار برشی،مخازن 

با خاور مسقف  حمل اثاثیه منزل مداحی
 و کارگر ماهر

  شهـرام  مداحی    3647  363  ۰915 داخل و خارج شهر   

به یک مهندس عمران جهت سرپرست 
کارگاه راهسازی با ۳ سال سابقه کار

یم در سرایان نیازمندیم.     ۰۹۱۵۲۲۱۰۸۵۹
ند

ازم
نی

به یک مهندس عمران جهت  کمک 
سرپرست کارگاه راهسازی در نایبند 
طبس نیازمندیم.    ۰۹۱۵۵۶۲۳۴۴۱ یم

ند
ازم

نی

فـوری        فـوری
به تعدادی راننده تمام وقت و نیمه وقت 

جهت کار در آژانس با زنگ خور باال 
نیازمندیم.  درآمد باال  –  کمیسیون توافقی 

)محدوده جماران(
۰۹۱۵۳۶۱۷۶۱۵

یم
ند

ازم
نی

دعـوت بـه همکـاری
عالقه مندان می توانند رزومه و نمونه 

کارهای خود را از طریق تلگرام به شماره 
ذیل ارسال نمایند.

۱. مدیر دیجیتال مارکتینگ - آشنایی 
کامل با فضای مجازی و محتوای دیجیتال
۲. تولید کننده محتوا - گرافیست ، موشن 
گرافیک کار ، تدوین گر ، عکاس و فیلم بردار
۳. مدیر فروش و بازاریابی - روابط عمومی 

باال و ظاهر آراسته
۴. مدیر عملیات و اجرایی - توانایی 

پیگیری و اجرای رویدادها

32357311 - ۰912۰77884۰

یم
ند

ازم
نی

امیرآباد- نبش ولی عصر)عج( 4
09155658268  - 09156693515 

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(



۵
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* نساء مزیدی مادر شهید سرتیپ دو 
خلبان محمد حسین رئوفی فرد دو روز 
گذشته همزمان با ایام ا... دهه فجر به 
فرزند شهیدش پیوست و نماینده ولی 
فقیه در استان برای عرض تسلیت به 

دیدار این خانواده شهید رفت.
* استاندار  با مادر شهید دوران انقالب، 
علی سندروس و سید محمدحسین 
قریشی جانباز ۲۵ درصد دوران انقالب 
اسالمی، دیدار و و با آن ها گفتگو کرد.

* مسئول امور مبلغین اداره کل تبلیغات 
اسالمی  از فعالیت ۶۰۰ مبلغ اعزامی در 
دهه فجر در نقاط مختلف استان خبر داد.
* فرماندار درمیان گفت: در دهه فجر 
امسال ۱۲۲ پروژه با اعتبار ۵۲ میلیارد 
در شهرستان  تومان  میلیون  و ۷۴۰ 

درمیان به بهره برداری می رسد.
* ۳۳ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان برای 

بخش قنوات استان اختصاص یافت.
و  بتن  تخصصی  کمیته  اعضای   *
مصنوعات بتنی ، از واحدهای تولیدی 
های  شهرستان  ساختمانی  مصالح 

فردوس و سرایان بازدید کردند.
* طرح شیوع شناسی انواع معلولیت ها 
با پرسشگری از افراد جامعه  به شکل 
نمونه گیری  در استان انجام می شود.
* معاون امور هنری و سینمایی اداره 
کل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان 
سراسری  آزمون  برگزاری  از  جنوبی 
انجمن خوشنویسان استان خبر داد.
مرد  »دردسرهای  طنز  نمایش   *
مرده« به نویسندگی کامران شهالیی، 
کارگردانی مهدی عباس زاده و بازی 
ابوالفضل نخعی، الهه قهستانی و مهدی 
عباس زاده تا ۲۱ بهمن هر شب در سالن 
گلبانگ بیرجند به روی صحنه می رود.
و  فنی  جهادی  گروه  هشتمین   *
مهندسی فنی و حرفه ای با همکاری 
امام خمینی )ره( استان  امداد  کمیته 
مرزی  و  محروم  روستای  در  امروز 
کهنو از توابع بخش مرکزی و مرزی 

شهرستان نهبندان راه اندازی شد.
* نائب رئیس هیئت مدیره صندوق بیمه 
اجتماعی کشاورزان، روستاییان وعشایر 
کشور به دو خانواده تحت پوشش این 
کرد. اهداء  بازنشستگی  حکم  بیمه 
* کارشناس اداره کل هواشناسی استان 
گفت:  امروز دمای هوا در استان بین ۶ 
تا ۱۰ درجه سلسیوس کاهش می یابد.

اخبار کوتاه

جاده ها لغزنده است 

صداوسیما- جانشین رئیس پلیس راه به دنبال بارش برف و باران در برخی نقاط استان در خصوص لغزندگی جاده ها به رانندگان هشدار داد. سرهنگ توفیقی 
جانشین رئیس پلیس راه استان با بیان اینکه همه محور های مواصالتی استان هشدار پلیس راه استان در خصوص لغزندگی جاده ها باز و تردد در آن ها عادی 

است گفت: جاده های شهرستان های طبس، بشرویه و فردوس در اثر بارش برف لغزنده است که رانندگان در این جاده ها باید با احتیاط برانند.

همایش ملی بلورشناسی
 16 بهمن در بیرجند  

صداوسیما- مهدوی،  دبیر بیست و هفتمین 
شناسی  کانی  و  بلورشناسی  ملی  همایش 
ایران گفت: بیست و هفتمین همایش ملی 
بلورشناسی و کانی شناسی ایران توسط دانشگاه 
بیرجند، انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران 
۱۶ و ۱۷ بهمن  در دانشگاه بیرجند برگزار شود.

اخطار محیط زیستی
 به ۲۳۵ واحد صنعتی استان

ایسنا- مدیرکل حفاطت محیط زیست استان 
گفت: از ابتدای سال تاکنون ۲۳۵ فقره اخطار 
زیست محیطی به واحدهای تولیدی، خدماتی 
و صنعتی استان صادر کرده ایم. اکبری  با بیان 
اینکه به طور متوسط ۱۲ تا ۱۳ صنعت آالینده 
در سال داریم، افزود: در مورد واحدهای بزرگ 
ضوابطی داریم که باید پایش آنالین داشته 
باشند و مجهز به سیستم های کنترل و سنجش 

آلودگی شوند تا آالینده ها سنجش شود.

مصلی المهدی بیرجند، میعادگاه 
مردم با سردارسلیمانی

گفت:  استان  انصارالرضا)ع(  سپاه  فرمانده 
اربعین شهادت حاج  جلسه محوری مراسم 
قاسم سلیمانی ۲۴ بهمن ماه، رأس ساعت 
بیرجند  )عج(  المهدی  بزرگ  مصلی  در   9
سردار  تسنیم،  گزارش  به  می شود..  برگزار 
قاسمی دیروز در نشست برنامه ریزی مراسم 
اربعین سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی که  با 
حضور نماینده ولی فقیه در استان برگزار شد، 
افزود: با پیگیری هایی که ازسوی مسئول دفتر 
انصارالرضا)ع(  فقیه در سپاه  ولی  نمایندگی 
عرب پور،  االسالم  حجت  گرفت  صورت 
در سپاه  فقیه  ولی  نمایندگی  مسئول حوزه 
قاسم  حاج  نزدیکان  و  همرزمان  از  کرمان، 
سلیمانی، در استان به بازگویی خاطران این 

شهید بزرگوار خواهد پرداخت.

مشکل تراشی دشمنان 
داخلی،منشاءجسارت خارجی ها 

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی گفت: 
متأسفانه دشمنان داخلی آنقدر در داخل مانع 
برای  خارجی  دشمنان  که  اند  کرده  ایجاد 
دخالت جسور و پرو شده اند. به گزارش مهر، 
دیدار  در  عبادی ظهر ی  االسالم   حجت 
با جمعی از طالب مدرسه سفیران هدایت 
بیرجند، با بیان اینکه جایگاه اصلی حکومت 
در دین با همه شرایط الزم به خوبی بیان 
شده است، گفت: امروز در مقطعی از زمان 
قرار گرفتیم که مشکل از کارشکنی ها است 
لذا هرگاه این کارشکنی ها تمام شود محکم 

و قوی خواهیم ماند.

 معرفی کارآفرینان برای
10.۵ میلیارد وام اشتغال 

گروه خبر- تاکنون ۱۰ میلیارد و ۵۲۵ میلیون 
تومان از محل تفاهم نامه وزارت تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی با صندوق کارآفرینی امید به 
استان اختصتص یافته است. اشرفی، سرپرست 
اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان 
گفت: تعداد ۱۱۶ طرح با ۱۰ میلیارد و ۵۲۵ 
میلیون تومان برای دریافت تسهیالت از این 
محل به صندوق کارآفرینی امید استان معرفی 
شدندکه از این تعداد ۴9 طرح ۳ میلیارد و 9۸۰ 

میلیون تومان تسهیالت دریافت کردند.

اکران 1۹ فیلم جشنواره فجر
 در استان  

ماهگلی- مدیرکل فرهنگ وارشاد اسالمی 
فیلم  فیلم در ششمین جشنواره  گفت: ۱9 
فجر در خراسان جنوبی  همزمان با سی و 
هشتمین جشنواره فیلم فجر در تهران برگزار 
می شود. نبی زاده با بیان اینکه ۱9 فیلم در 
خراسان جنوبی اکران می شود، افزود: از این 
تعداد ۵ فیلم در بخش سیمرغ پروانه ها، 9 
از  فیلم در بخش سودای سیمرغ و۵ فیلم 
بخش نگاه نو به نمایش گذاشته می شود 
که طیف گسترده ای از موضوعات را شامل 
می شود. وی باتوجه به اینکه این جشنواره 
از ۱۵تا۲۱ بهمن ماه در سالن ایثار برگزار می 
در ۴ ساعت مختلف  ها  فیلم  افزود:  شود، 

۱۸:۳۰،۱۶،۱۰و ۲۱ اکران می شود.
ناصر نبی زاده ادامه داد: فیلم های “سه کام 
حبس”و”آن شب” با توجه به نوع فیلم مختص 
افراد باالی ۱۲ سال است.وی افزود:هزینه های 
مراسم افتتاحیه جشنواره به صورت متمرکز 
برای کمک به سیل زدگان استان سیستان 

وبلوچستان اختصاص می یابد. 
معاون اداره کل فرهنگ وارشاد اسالمی استان 
هم  با بیان اینکه هزینه بلیت برای دو بخش 
نگاه نو و سودای سیمرغ، ۱۰ هزار تومان است، 
گفت: عالقه مندان می توانند از سایت سینما 
تیکت ویا مراجعه به گیشه فروش بلیت در سالن 
ایثار بلیت تهیه کنند. زمزم افزود: فیلم های قطار 
آن شب،۲۳ نفر،کاتی وستاره،منطقه پرواز ممنوع 
وتورنا۲ برای دانش آموزان به صورت رایگان 

،ساعت ۱۰ صبح اکران می شود. 

سین دهه فجر

تزیین دومین روز فجر با 99 طرح توسعه

صداوسیما- 99 طرح عمرانی، خدماتی و اشتغالزا در دومین روز از دهه فجر در استان به بهره برداری رسید.  دیروز ۴۵ طرح در طبس، ۱۸ 
طرح در زیرکوه، ۱۵ طرح در بهره برداری از 99 طرح در دومین روز دهه خوسف، 9 طرح در نهبندان، ۳ طرح در فردوس، ۳ طرح در بشرویه 
و ۳ طرح در سربیشه به بهره برداری رسید که در مجموع برای بهره برداری از این طرح ها ۲۳ میلیارد و ۲۷۶ میلیون تومان هزینه شد و که 

بیش از ۷ هزار خانوار از مزایای آن بهره مند شدند.

نمایش تجهیزات بومی پدافندهوایی دراستان

گروه خبر- فرمانده قرارگاه پدافند هوایی شرق کشورگفت : همه ساله در دهه فجر آخرین دستاورد های پدافند هوایی ارتش جمهوری اسالمی در 
محل منطقه پدافند هوایی شرق، قائم آل محمد )ص( به نمایش گذاشته می شود. امیر ارسالن پرویز افزود: صفر تا صد تجهیزات این نمایشگاه 
بومی و به دست توانمند متخصصان داخلی پدافند و با همکاری شرکت های دانش بنیان انجام شده و در این نمایشگاه تجهیزات به روز پدافند 

هوایی تا ۲۱ فروردین به نمایش گذاشته می شود. 

شهرداری فردوس در تولیدات گلخانه ای به خودکفایی رسید

سربازی- در دومین روز از دهه مبارک فجر انقالب اسالمی سه طرح عمرانی و اشتغالزایی با حضورامام جمعه، فرماندار و جمعی از مدیران اجرایی 
در مجموع با اعتبار ۴۴۰ میلیون تومان در شهرستان فردوس به بهره برداری رسید. گلخانه شهرداری فردوس واقع در پارک دلگشا، اولین پروژه 
ای بود که با بهره برداری از آن شهرداری فردوس در تولیدات گل و گیاه به خودکفایی رسید. در ادامه سامانه الکترونیکی داروخانه که توسط بخش 

خصوصی راه اندازی شده در مرکز رشد واحدهای فن آورافتتاح شد.

افتتاح 2۵  پروژه راهداری و حمل و نقل جاده ای استان در دهه فجر

غالمی- سرپرست اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای با اشاره به فرا رسیدن ایام ا... دهه مبارک فجر اظهار کرد: تعداد ۲۵ پروژه با مجموع 
اعتباری بالغ بر ۲۳۳ میلیاردریال، از محل اعتبارات ملی و منابع استانی طی ایام دهه مبارک فجر در محورهای مواصالتی استان افتتاح می شود. 
جالل زاده با بیان اینکه با افتتاح پروژه های مذکور برای ۴۰ نفر به صورت دائم و موقت اشتغالزایی شده استادامه داد: این پروژه ها با اعتباری بالغ 
بر۲۳۳ میلیارد ریال در شهرستان های بیرجند، خوسف، درمیان، زیرکوه، سرایان، سربیشه، طبس، فردوس، قاینات و نهبندان بهره برداری خواهد شد.

گی
 گر

س :
عک

ابتدایـی تا دکتـرا
ketab_Aseman98 @درسی - کمک درسی

بیرجند - نبش غفاری ۴2 )کافی نت آسمان(

گروه خبر- اجرای بیش از چهار هزار و ۷۰۰ 
عنوان برنامه ویژه دهه فجر و گرامیداشت 
انقالب  پیروزی  سالگرد  یکمین  و  چهل 
اسالمی در استان خراسان جنوبی آغاز شده 
و مدیران ارشد استان برای افتتاح و جشن 
آغاز پروژه های دهه فجر به شهرستان ها 
می روند. استاندار و معاونانش دیروز در قاین 
و روستاهایش بودند و روبان طرح هایی را 
بریدند که حیات و کشاورزی روستاهای این 

شهرستان را تضمین و تقویت می کند. 

افتتاح 1۲ سازه آبخیزداری در قاین
از مهمترین برنامه ها افتتاح ۱۲ سازه آبخیزداری 
با هزینه ۲۶ میلیارد ریال دراین شهرستان بود 
که منابع مالی این طرح ها از محل اعتبارات 
صندوق توسعه ملی تامین شده است. استاندار در 
حاشیه افتتاح بند خاکی روستای انجول قاینات 
به نمایندگی از ۱۲ پروژه بند خاکی روستایی 

این شهرستان،گفت: امروز ۳۵ میلیارد تومان با 
همتی که منابع طبیعی انجام داده، جذب کردیم 
و این امر بی سابقه در استان است. معتمدیان 
افزود: توجه به مقوله آبخیزداری و آبخوان داری 
به عنوان یکی از راهکارهای اصلی برای کمک 
به مدیریت منابع آبی استان است و تقویت 
اولویت های ما در  از  بخش کشاورزی یکی 
استان از سال گذشته بوده است. وی با بیان 
اینکه بارش ها نویدبخش سال های خوبی برای 
کشاورزان است، ادامه داد: با برنامه هایی که در 
یک سال گذشته در مناطق کمتر برخوردار و 
مناطق روستایی اجرا شده، برکات خوبی بدست 
آمده و طرح هایی مثل آبخیزداری سریع انجام 
شده که آثار خود را در سفره مردم نشان می دهد.

پایان100پروژه ای که 4 ماه قبل 
آغاز شد

مهم ترین  از  یکی  اینکه  بیان  با  استاندار 

عوامل توسعه بخش کشاورزی تامین آب 
با  امسال  مهرماه   ۱۵ کرد:  تصریح  است، 
رئیس جمهوری، ۱۰۰  اول  معاون  حضور 
پروژه آبخیزداری در سطح استان کلنگ زنی 
شد و امروز در ایام دهه فجر ۱۰۰ پروژه ای 
می  بهره برداری  به  کردیم  آغاز  که  را 
 ۱۰۰ نیز  دوم  فاز  در  افزود:  وی  رسانیم. 
ایجاد  استان  سطح  در  آبخیزداری  پروژه 
قول  تومان  میلیارد   ۳۰ که  شد  خواهد 
کمک  سازه ها  این  احداث  با  تا  گرفته ایم 
باشیم.  داشته  کشاورزان  به  توجهی  قابل 
افتتاح عملیات آبخیزداری روستای انجول 
مسکن  بازدید  پروژه،  از ۱۲  نمایندگی  به 
افتتاح  شهدا،  خانواده  با  دیدار  محرومان، 
 NICU بخش  و  فاضالب  خانه  تصفیه 
بیمارستان قاین از دیگر پروژه های افتتاحی 
دومین روز دهه فجر در شهرستان قاینات 

است که با حضور استاندار انجام شد.

آب دائمی برای1118 خانوار 
روستایی قاین 

باحضور  قاین،  در  زول  آبرسانی  مجتمع 
مسئوالنی استانی، به نمایندگی از چندین پروژه 
آبرسانی در شهرستان قاینات به بهره برداری 
رسید. برای احداث این مجتمع و تکمیل پروژه 
آبرسانی به روستاهای منطقه، چهار کیلومتر 
لوله گذاری در مسیر خط انتقال، احداث دو باب 
اتاقک  تابلوی برق، احداث یک باب  اتاقک 
کلریناتور، ۲۰۸ متر مربع حصارکشی، ۱۸۰۰ 
است.  گرفته  انجام  محوطه سازی  مترمربع 
این مجتمع، نیاز آبی ۱۱۱۸ خانوار ساکن در 
روستاهای پهنایی، تندیل، زول و بیدمشک 
را برطرف می کند. کلنگ زنی و بهره برداری 
از چند مجتمع آبرسانی و اصالح، بازسازی و 
توسعه شرایط در ۲۸ روستای شهرستان قاینات 
فاضالب  و  آب  شرکت  پروژه های  جمله  از 

روستایی در دهه فجر است.

برکت فجر برای مدد جویان بهزیستی
عابدی، معاون استاندار هم روز یکشنبه در آیین 
افتتاح مجتمع حمایتی بهزیستی گفت: این 
پروژه از ثمرات سفرهای استاندار به شهرستان 
قاینات است و امیدوارم بازگشایی این مجتمع در 

کاهش آسیب های اجتماعی موثر باشد .
مدیرکل بهزیستی استان هم گفت: عملیات 
آرین   در  بهزیستی  ساخت مجتمع حمایتی 
شهر از سال ۱۳9۳ در زمینی به مساحت یک 
هزار مترمربع و زیربنای ۴۲۰ مترمربع آغاز شد 
و امروز به به بهره برداری رسید.عرب نژاد افزود: 
۶9۲ میلیون تومان برای ساخت این مجتمع 
هزینه شده که ۵۴۲ میلیون تومان اعتبار تملک 
و دارایی شهرستان و بقیه با حمایت استاندار 
در سفر قبل به قاینات تأمین شد. به گفته او 
این مجتمع به ۵۰۰ معلول و ۱۵۰ نفر از زنان 
سرپرست خانوار و به تمام مردم نیز خدمات 

توانبخشی و پیشگیری ارایه می کند.

کارستان استاندار برای بقاء روستا 

پزشکی  علوم  دانشگاه  بهداشتی  معاون  ایسنا-  
در  کرونا  ویروس  تاکنون  اینکه  به  اشاره  با  بیرجند 
خراسان جنوبی مشاهده نشده است، گفت: در استان 
افراد تبعه چینی زندگی می کنند که در حال کار در 
شهرستان های خوسف و طبس هستند که ۳۶ مورد از 
این افراد شناسایی شده و طی هفته گذشته اسکرین و 

غربال شدند که مشکلی نداشتند.
به گفته مهدی زاده در مرز ماهیرود سربیشه، یک تیم 
دیده ور سالمت با اولویت بیماری کرونا مستقر شده 
است. وی افزود: شستن دست ها با آب و صابون حداقل 
به مدت ۳۰ ثانیه از موارد پیشگیری است. وی با تاکید 
بر انجام اقدامات پیشگیرانه، اظهار کرد: عدم حضور در 
مراکز و مکان های عمومی زمانی که مشکوک به این 
بیماری در آن فضا هستیم و پختن کامل مواد غذایی به 

خصوص پروتئین ها از موارد پیشگیری است.
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی 
درمانی بیرجند هم گفت: مهم ترین اصل آموزش است 
و محتویات آموزشی در این خصوص آماده شده که 
به زودی از طریق رسانه های معتبر منتشر خواهد شد، 
جالل احمدی افزود: بخش ویژه ایزوله را در بیمارستان 
بیرجند پیش بینی کرده ایم تا این بیماری در صورت بروز 

در استان، شیوع فراگیر نداتشته باشد.

قاسمی - مدیرمجتمع محدوده های اکتشافی خراسان 
خبرنگاران گفت: ۱۰محدوده  در جمع  دیروز  جنوبی 
امیدبخش به مساحت تقریبی هزار کیلومتر مربع  در 
محدوده معدنی استان شناسایی شده و مجتمع خراسان 
جنوبی تاکنون موفق به اخذ۳فقره پروانه اکتشاف،یک 
گواهی کشف و۳پروانه بهره برداری استان شده است. 
به گفته  جاللیان معادن طالی مجتمع خراسان جنوبی 
درحال حاضرشامل دومعدن طالی هیرد در نهبندان 
با ۴.9۱۰هزارتن ذخیره کانسنگ طالومعدن طالی 
خونیک درشهرستان خوسف بامیزان۵۰۸هزارتن ذخیره 
ارسال۱۰هزارتن  و  برداشت  که  است  کانسنگ طال 
کانسنگ طالبرای تست فرآوری به مجتمع طالی موته 
اصفهان واستحصال۱۱کیلوگرم شمش طالرا ازجمله 
اقدامات اکتشافی انجام شده درمعدن طالی هیرد است. 

وی گفت: تاکنون حدود۱۳هزارو۶۷۱مترحفاری درمعدن 
طالی هیردصورت گرفته است. سیدحسین مرتضوی 
مدیر روابط عمومی شرکت تهیه وتولیدموادمعدنی ایران 
هم گفت: باشروع بحث اکتشاف ازسال۱۳9۲درسطح 
کشور،مجتمع محدوده های اکتشافی خراسان جنوبی 
در۲۲خردادسال۱۳9۳باهدف توسعه فعالیت های معدنی 
درمناطق محروم وکمترتوسعه یافته دراستان خراسان 

جنوبی تشکیل شد.

استحصال 11 کیلو شمش طال از »هیرد«    غربالگری 36 چینی برای پیشگیری کرونا در استان   

تضمین کشاورزی استان با جذب بی سابقه اعتبارات آبخیزداری 



حدیث روز روزنامه اجتماعى ، فرهنگى ، ورزشى و اقتصادى 
 مدیرمسوول و صاحب امتیاز : غالمرضا جعفرپور مقدم 
سردبیر : على جعفرپور مقدم
بیرجند، شهدا 8 ، ساختمان آوا   صندوق پستى 136 تلفن : 32224582  نمابر : 32234583   
رتبه 15 نشریات استانى - عضو اتحادیه مطبوعات محلى و شرکت تعاونى مطبوعات کشور

چاپ : چاپ و نشر گلرو -  بها : 500 تومان 
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حضرت على علیه السالم فرمودند:

ْغُه لِلُْمِهمَّ اِنَّ َرأیََک ال یَتَِّسُع لُِکلِّ َشٍئ فََفرِّ
فکر تو گنجایش هر چیز را ندارد، پس آن را براى آنچه «مهم» است، فارغ گردان.

(غررالحکم: ج2، ص606)
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 با مدیریت جدید  شهریار عظیمى

0919   672   3052
niloofarpool
niloofarpool98

استخر دانشگاه آزاد اسالمى

با آوردن این آگهى پرداختى شما درب استخر 8/000 تومان مى باشد  قابل استفاده براى 3 نفر

طرف قرار داد با تمامى سازمان ها و ارگان ها با 50 درصد تخفیف 
با ارائه کارت شناسایى معتبر

قابل توجه همشهریان بیرجندى

مشاوره ، خرید و فروش  
بازسازى و تعمیرات 
امالك بیرجندى ها 
در مشهد مقدس 

  09151613917  
 جعفر خسروى

 اولین و بزرگترین مرکز فروش 
انواع فرش هاى ماشینى 

دست دوم (در حد نو) و انواع 
فرش نو (استوك) 

آدرس: بیرجند ، بلوار شعبانیه  
نبش شعبانیه 4

0915  361 3797
0935 750 9464  

31 17 31 32  على زارع

دنیـاى  فرش

فروش مغازه ساندویچى 
با موقعیت عالى

 09155612892 

جناب آقاى محمدى مدیرکل محترم تامین اجتماعى استان
جناب آقاى مومن زاده 

سرپرست محترم شعبه یک تامین اجتماعى بیرجند
جناب آقاى جبدرانى مسئول محترم وصول حق بیمه شعبه یک بیرجند 

سرکار خانم خالقى مسئول محترم  مطالبات شعبه یک بیرجند
بدینوسیله مراتب قدردانى و تشکر خود را از زحمات عالیجنابان در خصوص رفع مشکل مان

 اعالم مى داریم، توفیقات روز افزون شما را از خداوند منان خواستاریم.
جعفرى – متصدى کارگاه بستنى فروشى

فجر  دهه  روز  دومین  با  همزمان   - کارى 
عشایر  و  روستایى  زنان  دستاوردهاى  نمایشگاه 
خراسان جنوبى در محل صندوق بیمه اجتماعى 
کشاورزان،روستائیان و عشایر خراسان جنوبى در 
پایان  تا  نمایشگاه  این  یافت و  بیرجند گشایش 
دهه فجر دایر است. مدیر صندوق بیمه اجتماعى
کشاورزان،روستائیان و عشایر خراسان جنوبى روز 
گذشته در این مراسم هدف از این نمایشگاه را معرفى 
بهتر محصوالت و نمایش دستاوردهاى زنان عشایر 
و روستائیان استان عنوان کرد. ابوالفضل فرج زاده با 
بیان اینکه این نمایشگاه در دو نوبت صبح و عصر 
دایر است، افزود: نمایشگاه براى بازدید عالقه مندان 
از ساعت 8 الى 13 و 17 الى 21 دایر مى باشد. وى 
ادامه داد: هشت غرفه عرضه و فروش محصوالت 
و  عشایر  تولیدات  و  کشاورزى  دستى،  صنایع 
است.  شده  بینى  پیش  نمایشگاه  در  روستائیان 

فرصتى مناسب براى معرفى
 توانمندى روستائیان و عشایر 

وى با اشاره به حضور شرکت کنندگان از سراسر 
استان افزود: امیدواریم در این فرصت محصوالت 
به  بهتر  عشایر  و  روستائیان  توانمندى هاى  و 
جامعه معرفى شود. مدیر صندوق بیمه اجتماعى 
جنوبى  خراسان  عشایر  و  کشاورزان،روستائیان 

شده،  بیمه  هزار  حدود 41  تاکنون   شد:  یادآور 
عضو صندوق بیمه اجتماعى کشاورزان،روستائیان 
و عشایر خراسان جنوبى هستند. فرج زاده با بیان 
بازنشسته  افراد  این  از  نفر  و 900   هزار  اینکه 
شده اند، ادامه داد:  هزار و 800 نفر مستمرى فوتى 
این صندوق  زیرپوشش  کارافتاده  از  نفر  و 150 
هستند. مدیر صندوق بیمه اجتماعى روستائیان و 
عشایر خراسان جنوبى یادآور شد: از زمان تاسیس 
صندوق بیمه روستائیان و عشایر در سال 1384 در 
خراسان جنوبى تاکنون 42 درصد جمعیت مشمول 
کشاورزان،  اجتماعى  بیمه  صندوق  جذب 
اند.  شده  جنوبى  خراسان  عشایر  و  روستائیان 
گفتنى است در این مراسم دو حکم بازنشستگى در 
روستاى خراشاد به نمایندگى از سایر احکام اهدا شد.

یک میلیون و 70 هزار نفر
 بیمه شده فعال در کشور

نایب رئیس هیئت مدیره صندوق بیمه اجتماعى 
کشاورزان، روستائیان و عشایر کشور نیز در این 
هزار   70 و  میلیون  یک  اینکه  بیان  با  مراسم 
نفر بیمه شده فعال در کشور داریم، گفت: در 
مجموع 110 هزار بازنشسته داریم که شامل 50 
هزار بازنشسته پیش از موعد، 50 هزار بیمه شده 
فوتى و مابقى مستمرى بگیر از کارافتاده مى شود.

سهم بیمه گذار تنها 5 درصد است
بیمه  این  بودن  اختیارى  دوست،  هنر  مسعود 
را از مزایاى آن عنوان کرد و افزود: بیمه گذار 
کند  مى  پرداخت  را  بیمه  حق  درصد   5 تنها 
کارفرما  عنوان  به  دولت  را  آن  برابر  دو  و 
مدیره  هیئت  رئیس  نایب  گیرد.  مى  برعهده 
روستائیان  کشاورزان،  اجتماعى  بیمه  صندوق 
بیمه  این  اینکه  به  اشاره  با  کشور  عشایر  و 
سطوح  داد:  ادامه  باشد،  مى  سطح   8 دارى 
تا  تومان  هزار   600 از   99 سال  درآمدى 
باشد  مى  تومان  هزار  پانصد  و  میلیون  یک 
پرداخت  گذار  بیمه  را  آن  درصد  پنج  تنها  که 
مى کند و مابقى توسط دولت پرداخت مى شود. 
وى یادآور شد: یکى از مزیت هاى دیگر بیمه 
روستائیان  کشاورزان،  اجتماعى  بیمه  صندوق 
سالى  که  است  این  جنوبى  خراسان  عشایر  و 
مى شود  پرداخت  بیمه  حق  فقط  بار  یک 
دارد. وجود  نیز  آن  بندى  قسط  امکان  البته 

پایان  تا  حداکثر  امیدواریم  اینکه  بیان  با  وى 
و  روستائیان  کامل  پوشش  شاهد   99 سال 
عشایر جامعه هدف در کشور باشیم، افزود: در 
جامعه  خانه  به  خانه  رسانى  اطالع  راستا  این 
در  رسانه ها  از ظرفیت  استفاده  کنار  در  هدف 

برنامه است.

نمایشگاه دستاوردهای زنان روستایی و عشایر افتتاح شد
عکس ها : کارى


