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شورای نگهبان با هر تصمیم 
متهم به جناح گرایی می شود

صفحه  2

نمی توان سرنوشت ایران
 را به وعده و وعید گره زد

صفحه 2

اگر روحانی مقصر است ،
خاتمی و هاشمی هم مقصرند

صفحه 2

من خودم و نیروی قدس 
سپاه حریف شما هستیم

صفحه 2

هجده  »اَبَر چالش«
 استان ما!

گزارش  و  اطالعات  و  آمار  استناد  به 
های مختلفی که معدودی از آن گاهی 
رسانه ای هم می شود،  خراسان جنوبی 
هنوز روی ریل توسعه قرار نگرفته و چه 
بسا در مسیر توسعه و یا در حال توسعه 
هم نیست؛  به سخنرانی ها، شعارها، 
باشید،  نداشته  کاری  ها  مصاحبه  و 
به واقعیتی که می بینید و در صحنه 
است رجوع کنید! این اعتقاد شخصی 
من نیست، این ها نظرات کارشناسی 
کارشناسانی است که کارشان بررسی، 
دقت و مقایسه است. من اعتقادی به به 

تأثیر منفی   ...) ادامه در صفحه ۲ (

سرمقاله
* هرم پور

روزنامه صبح استان  *  سال بیستم   *  شماره: 4125

7پایانکار ساختمانی تک برگی شد7تجلیل از 18 محیط بان نمونه استان 7 اجرای۲۵ پروژه آبی در خراسان جنوبی
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گفت وگوی مسئوالن درباره راه آهن
    صفحه 7

عکس:گلرو

پیام سپاس خانواده شهید نایبی از بیمه پاسارگاد/8

آیین نکوداشت نام آوران خوسف برگزار شد/7

امروز  برگزار می شود

نصب اولین دستگاه چاپ رل 10 رنگ در جنوب شرق کشور/4و5

واگذاری آژانس مسافرتی
 دارای مجوز بند الف 
از سازمان هواپیمایی 

کشوری
 09910345611

یک فرصت استثنایی 20 درصد تخفیف عوارض کسب و پیشه و بخشودگی جرائم معوقه تا پایان سال 1396 از تاریخ 97/3/۲7 لغایت 97/۵/۲7  
حوزه معاونت توسعه مدیریت و منابع شهرداری بیرجندجهت کسب اطالعات بیشتر به شهرداری های مناطق مراجعه فرمایید. در راستای حمایت از کاالی ایرانی
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سؤال از رئیس جمهور
 معنای سیاسی دارد

صفحه 8

در هر شرایط نیازهای اصلی 
مردم را تامین می کنیم

صفحه 8

بزرگترین تهدید علیه 
آمریکاترامپ است

صفحه 8

دشمن با پاسخ  غیر قابل تصور 
مواجه خواهد شد

صفحه 8

همراه با سختی این روزها 

آنچه در واقعیت می بینیم و  آنچه در 
صحبت ها و سخنرانی ها می شنویم، 
همه حکایت از روزهای سختی دارند؛ 
روزهایی که با گران شدن اجناس و 
تنها  مردم،  خرید  قدرت  آمدن  پایین 
بخشی از سختی هایش آشکار شده 
است. من معتقدم انقالب و مردم با همه 
ی سختی، این روزها را هم پشت سر 
خواهند گذاشت و پوسته ی جدیدی از 
نظام به همت جوانان این سرزمین طی 
یکی دو سال آینده دوباره دور و اطراف 
ای   پوسته  گرفت؛  خواهد  را  انقالب 
متفاوت از آنچه امروز هست؛ متفاوت از 
نظر شکل و متفاوت ...) ادامه در صفحه ۲ (

سرمقاله
* هرم پور

روزنامه صبح استان  *  سال بیستم   *  شماره: 4123

7انتخاب دو محیط بان استان به عنوان محیط بانان نمونه کشور7طرح راهبردی بیرجند تهیه می شود 7راهیابی8۰ اثر از معلوالن به جشنواره هنرهای تجسمی استان
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قاین  فرماندار ندارد
    صفحه 7

عکس:آرشیو

جانباز پاکباز، حاج رضا سیف اللهی
دعوت حق را لبیک گفت/7

 اشتغال در بخش خصوصی دنبال شود/7

ملی پوش سابق بیرجندی
سرپرست تیم ملی بسکتبال شد/6

در دیدار امام جمعه قاین  با نماینده ولی فقیه مطرح شد:

با تشکر و سپاس از همه عزیزانی که در مراسم تشییع، سوم و هفتم

 مرحومه کربالئیه خدیجه زنجیری
 )همسر غالمحسین قانونی(

 شرکت نمودند به اطالع می رساند:
 مراسم چهلم آن مرحومه امروز چهارشنبه 97/۵/3 از ساعت 4 الی ۵ بعدازظهر 

در محل هیئت محترم ابوالفضلی )مصلی( برگزار می گردد 
تشریف فرمایی شما سروران گرامی مزید امتنان است

خانواده های: قانونی، زنجیری، سفری مقدم و فوائدی

به مناسبت چهلمین روز
 درگذشت مادری دلسوز و مادر بزرگی مهربان مرحومه مغفوره

حاجیه سکینه نصرآبادی  )مادر جانباز علیرضا نصرآبادی(
 مراسم یادبودی روز پنجشنبه 97/۵/4 از ساعت 17/1۵ الی 18/1۵ در محل هیئت 
محترم ابوالفضلی )مصلی( برگزار می گردد، حضور شما سروران گرامی در این جلسه 

موجب شادی روح آن مرحومه و تسلی خاطر بازماندگان خواهد بود.
ضمنا جلسه سومین سالگرد درگذشت همسر آن مرحومه 

شادروان حاج غالمرضا نصرآبادی نیز در همان مکان برگزار می گردد. 
خانواده های: نصرآبادی، بنیابادی، بادی و سایر بستگان

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت شادروان

حاج محمدحسین مهربخش
 را به اطالع دوستان و آشنایان می رساند: مراسم سوم آن عزیز سفرکرده امروز چهارشنبه 
 97/۵/3 از ساعت ۵:3۰ الی 6:3۰ بعدازظهر در محل هیئت حسینی برگزار می گردد

حضور سروران ارجمند موجب امتنان است.

خانواده های : مهربخش، خاتمی، رخشانی و سایر بستگان

پست بانک استان خراسان جنوبی در نظر دارد: تعداد چهار رقبه امالک تملیکی را از طریق مزایده عمومی بر مبنای قیمت 
کارشناسی به صورت نقد و اقساط به شماره فراخوان 200971627000001 به فروش برساند. متقاضیان جهت شرکت در 

مزایده صرفا به آدرس www.setadiran.ir سامانه تدارکات الکترونیک دولت مراجعه نمایند.
* مهلت  بازدید و دریافت اسناد مزایده : از 1397/05/03 تا پایان وقت اداری روز سه شنبه 97/05/16  

* مهلت تحویل پیشنهادها: از 1397/05/04 تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه 97/05/17 
* نشست گشایش پاکت ها و اعالم برنده: روز شنبه 97/05/20 ساعت 9 صبح در محل سرپرستی استان به نشانی بیرجند، خیایان پاسداران 

نبش چهارراه محالتی می باشد. تلفن: 056-32435380
* زمان اعالم برنده: روز شنبه مورخ 1397/05/20 ساعت 13:30

متقاضیان برای کسب اطالعات بیشتر می توانند به سایت این بانک به نشانی www.postbank.ir بخش سایر موارد / مناقصه و مزایده ها 
مراجعه  نمایند.

نام ردیف
استان

وضعیت ملکمشخصات ملک 
قیمت پایه 

مزایده
)ریال(

سپرده 
۵ درصد 

شرکت در 
مزایده

شماره پالک 
متراژ آدرسثبتی

عرصه
متراژ 
متصرفتخلیه کاربریاعیان

خراسان 1
جنوبی

87 فرعی از 
434 اصلی

بیرجند
۲/۰۲4/1۲۰/۰۰۰1۰1/۲۰6/۰۰۰*زمین-۲۰۲4/1۲  بخش دو - بجد

خراسان ۲
جنوبی

 ده فرعی از 
سه هزار و هجده 

اصلی

بیرجند، جمهوری 
3۲ ، چهار راه 
اول، پالک 4

4۵۰/۰۰۰/۰۰۰۲۲/۵۰۰/۰۰۰*مسکونی۵8/86۰

خراسان 3
جنوبی

یازده فرعی از 
سه هزار و هجده 

اصلی

بیرجند، جمهوری 
3۲ ، چهار راه 

اول، پالک 4
7۵۰/۰۰۰/۰۰۰37/۵۰۰/۰۰۰*مسکونی1۰4/47۵

خراسان 4
جنوبی

هشت فرعی از 
سه هزار و هجده 

اصلی

بیرجند، جمهوری 
3۲ ، چهار راه 
اول، پالک 4

9۰۰/۰۰۰/۰۰۰4۵/۰۰۰/۰۰۰*مسکونی1۲3/1۰9۵

آگهی فراخوان مزایده عمومی امالک مازاد شماره 1-97 )مدیریت شعب پست بانک استان خراسان جنوبی(

به اطالع اعضای محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان جنوبی 
می رساند: مهلت ثبت نام از اعضای متقاضی نامزدی در انتخابات هیئت 

مدیره از تاریخ 97/05/03 لغایت 97/05/09 تمدید می گردد. متقاضیان محترم می توانند 
جهت ثبت نام در ساعات اداری به محل دفتر هیئت اجرایی واقع در ساختمان شماره دو 
اداره کل راه و شهرسازی استان در بیرجند، خیابان قدس شرقی، طبقه دو، اتاق 103 

مراجعه فرمایند.
هیئت اجرایی انتخابات هشتمین دوره سراسری هیئت مدیره 

سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان جنوبی

آگهـی تمدیـد

میالد سراسر نور و با سعادت هشتمین اختر تابناک آسمان امامت 
حضرت علي بن موسي الرضا )ع( برای دوست داران والیت، مبین محبت ، ایثار و سخاوت

  به فرزندان نبوت و عصاره عشق به راه راستین اسالم ناب محمدی )ص( است.
و چه نعمتی باالتر از این که سرزمین با صالبت ایران اسالمی افتخار میزبانی آن امام رئوف و غریب را 
دارد و زیباتر آن که مردمي که همواره دوستدار اهل بیت و حافظ ارزش ها و آرمان هاي اسالمي بوده 

و هستند، همواره همچون پروانه  ای عاشق گرد این شمع فروزان می چرخند و ارادت وافر خود را نسبت 
به این فرزند خورشید به منصه ظهور می گذارند. ضمن تبریک این ایام  مبارک و نورانی محضر همه 
عاشقان و دوستداران اهل بیت عصمت و طهارت )ع( در جای جای این کره خاکی و همچنین مردم 

قدرشناس استان خراسان جنوبی، از خداوند بزرگ و بلند مرتبه براي همگان توفیق کسب فیض
 و بهره مندي بیش از پیش از دریاي فضائل و کرامات این سرچشمه زالل رحمت الهي را مسئلت داریم.

اداره اوقـاف و امور خیریـه شهرستـان بیرجنـد

ای قبله آمال مشتاقان! هنگامی که نقش گنبد پرنور تو در پرده  چشمان مان می افتد، آمیزه ای از احساس تعالی و 
شکوه در قلب  های مان می نشیند. نقشی که محبت و دوستی تو را پیوسته در رگان مان به دوردست ترین منافذ جسم 
و جان می رساند و حاصل این پیوند چیزی نیست جز فروزان تر شدن آتش عشق والیت تو که به مثابه  میراثی پر ارج در 
 سینه های مان جاوید شده  است. اینجا خاکی است که  وسعت صد افالک در برابرش بهایی ندارد، زمینی است که قرن های 
دیرینه میزبان وجودی بزرگوار و باعظمت است؛ وجودی که تا بوده، سرچشمه پاک مهر و لطف و عطوفت بوده است. 

 به خود می بالیم که سرزمین مان میزبان شماست ای امام مهربانی ها و سر افرازیم که در سالروز میالدتان
 تمام ایران اسالمی غرق در شور و شعف به جشن و سرور برخاسته است. سالروز والدت باسعادت آفتاب عالم تاب 
سرزمین ایران و نگین خراسان، شمس الشموس ثامن الحجج حضرت علی بن موسی الرضا )ع( را به عموم ملت 

آزاده ایران و خصوصاً مردم شریف استان خراسان جنوبی تبریک و شادباش عرض نموده و توفیق روز افزون
  در پناه آن امام همام را برای همه هموطنان از درگاه خداوند متعال مسئلت داریم.

اداره کل اوقاف و امور خیریه استان خراسان جنوبی

جناب آقای اکبر مهربخش
با نهایت تاسف درگذشت برادر عزیزتان شادروان

حاج محمدحسین مهربخش
 را تسلیت عرض نموده، خود را در غم شما شریک می دانیم خداوند 

به شما و خاندان محترم صبر و اجر عنایت فرماید.
مدیریت و خبرنگاران روزنامه آوای خراسان جنوبی

خاندان محترم سیف اللهی
با کمال تاسف درگذشت جانباز دوران دفاع مقدس

شادروان حاج  رضا سیف اللهی
  را به شما، مردم شریف سرایان ، شورای اسالمی شهر وحجت االسالم 

خالصی تسلیت عرض نموده ،خود را در غم شما شریک می دانیم

 کارگزاران حج  و زیارت دفاتر فدک، بیرجند تنعیم  و عماد
شهرستان بیرجند

بانک انصــار:
شماره حساب ها: 4213/43/5555555/001

4213/43/6653004/368 
شماره کارت: 9273-8110-9614-2697 

IR 700630421304306653004368 :شماره شبا
بانک ملــی

شماره حساب: 0111809637004 
شماره کارت: 9889 – 6037-9918-9996 

IR 160170000000111809637004 :شماره شبا

به اطالع مردم شریف استان 
خراسان جنوبی می رساند:

شماره حساب های مقابل جهت 
کمک به برگزاری کنگره ملی 
۲۰۰۰ شهید استان خراسان 
جنوبی افتتاح گردیده است:

آگهـی مزایـده سـه دستگاه خـودرو
اداره کل اوقاف و امور خیریه خراسان جنوبی در نظر دارد: تعداد 3 دستگاه انواع خودرو سواری وانت شامل )انواع پراید - نیسان پیکاپ( مازاد بر نیاز خود 
را از طریق مزایده عمومی از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به شماره فراخوان 10097367200000 به فروش برساند. لذا از متقاضیانی که 
مایل به شرکت در این مزایده می باشند، دعوت به عمل می آید از تاریخ نشر آگهی به مدت 10 روز کاری برای دریافت اسناد مزایده از طریق سامانه 

تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس: www . setadiran.ir اقدام نمایند.
آدرس بازدید: بیرجند - خیابان معلم تقاطع معلم و خیام - اداره کل اوقاف و امور خیریه خراسان جنوبی 

شماره تلفن: 9- 32421077 - داخلی 3141 )آقای بهدانی(
ساعت پاسخگویی 8 صبح الی 13   شماره حساب : 2172782100000 بانک ملی اداره کل اوقاف و امور خیریه خراسان جنوبی جهت واریز ودیعه

هزینه نشر آگهی بر عهده برنده / برندگان مزایده می باشد

عنوان: مزایده عمومی فروش سه دستگاه خودرو مازاد بر نیاز اداره کل اوقاف و امور خیریه خراسان جنوبی
منبع درج آگهی : اداره کل اوقاف و امور خیریه خراسان جنوبی    تاریخ درج آگهی: 1397/۰۵/۰6 - 97/۵/1۰  تاریخ انقضا: 1397/۵/16

برادر ارجمند جناب آقای 

علـی مظاهـری فـر
 انتصاب بجا و ارزشمند جناب عالی را به عنوان

 بخشـدار شوسـف
 که حاصل تدبیر، تجربه و درایت شایسته 

شما می باشد، تبریک عرض نموده، رجاء واثق دارد همت ارزنده و 
 اندیشه بلند شما زمینه ساز رشد و توسعه کمی و کیفی آن بخش گردد. 

شاه بیکـی

ضمـن تقدیـر و تشکــر از کلیـه عزیزانـی که در مراسـم تشییـع و تدفیـن

مرحوم حاج سید حسین رضوی
پدر شهید گرانقدر پاسدار سید حسن رضوی

شرکت نمودند به اطالع می رساند: 
مراسم سومین روز درگذشت آن مرحوم امروز شنبه 
97/۵/6  از ساعت 17:1۵   الی 18:1۵  در محل هیئت 
 ابوالفضلی )مصلی( برگزار می گردد،حضور شما سروران عزیز موجب امتنان است.

خانواده های: رضوی، عباسی، مولوی حقیقی، جلیلیان و سایر بستگان
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اختصاص سبد کاالی رایگان به دو دهک

وزیر کار در حمایت از کم درآمدترین دهک های اجتماعی اعالم کرد: به دو دهک آخر درآمدی، سبد حمایتی کاال رایگان اختصاص می یابد. علی ربیعی افزود: 
دولت بنا دارد به کسانی که به هیچ عنوان امکان کسب درآمد را ندارند ۷۰ درصد حداقل دستمزد را بپردازد. البته وی دلیل این اقدام را مقابله با فشارهای ناشی از 
دوران تحریم بر خانوارها، کنترل تبعات تحریم بر قیمت خوراک دهک های پایین جامعه و محافظت از سبد معیشت مردم در دوران تحریم عنوان کرد.

هجده »اَبَر چالش« استان ما!   
* هرم پور

)ادامه سر مقاله از صفحه اول( ... به سخنرانی ها، شعارها و 

مصاحبه ها کاری نداشته باشید، به واقعیتی که می 
بینید و در صحنه است رجوع کنید! این اعتقاد شخصی 
من نیست، این ها نظرات کارشناسی کارشناسانی است 
که کارشان بررسی، دقت و مقایسه است. من اعتقادی 
به تأثیر منفی و مطلِق شرایط »فوق العاده« حاکم بر 
کشور بر توسعه استان ندارم، کما اینکه معتقدم برخی 
از استانها به مدد نمایندگان قوی و پیگیر، مدیران 
الیق و مردم مطالبه گر، در همین وانفسای تحریم 
ها و کمبودها، دولت را برای اجرای طرح های مهم و 
مفید در استانهایشان مجاب می کنند و به جای َکندن 
ستون و ردیف ریل توسعه، با ریل گذاری های جدید،  
 حرکت و مسیر  قطار توسعه استانشان را تسهیل 
و هدایت می کنند. خراسان جنوبی در راه رسیدن 
و جدی  مهم  چالش های  با  ای  توسعه  چنین  به 
روبروست؛ چالشهایی که به دلیل بی توجهی به آنها 
در این سالها به »اَبَر چالش های« پهن پیکری تبدیل 
شده  که مقابله با آنها هم هزینه های مادی دارد و 
هم هزینه های معنوی و حیثیتی. مختصر و مفید 
این هجده »اَبَرچالش« را می توان اینگونه برشمرد:
 1. فراموشی، غفلت و عدم باور مردم، مدیران استان 
خراسان  استان  های  ظرفیت  از  کشور  ومسؤوالن 

جنوبی در حوزه های  گوناگون.
نبود روحیه مطالبه گری در مردم  و غلبه ی   .2
فضای سکوت، فضای قبول مظلومیت تاریخی و 

فضای فریاد در خفا از سوی هم استانی ها.
هنگفت  نقدینگی  تومان  میلیارد  هزاران  وجود   .3
آنان به  در دست مردم استان و تمایل تعجب آور 
سرمایه گذاری در خارج ازمنطقه و  تسامح عمدی 
بانک ها در هدایت این سرمایه ها به بخش تولید.

4. تداوم تأثیر شرایط و مؤلفه های ناشناخته بر انتخاب 
انتخابات  جمله  از  استان  در  ساز  سرنوشت  های 
سمت  به  مردم  ذهن  هدایت  و  شوراها  و  مجلس 
انتخاب های نامناسب در بزنگاههای تاریخی و مهم .

5.کم آبی و تغییر اقلیم آب و هوایی و تأثیر آن بر 
شرایط کلی خراسان جنوبی.

6. تداوم مهاجرت از روستاها و شهرهای مرزی به 
مرکز استان، افزایش مهاجرت از مرکز استان به 
شهرهای شمالی و مرکزی و غربی کشور و رشد 

فزاینده »حاشیه نشینی جدید« در استان.
ایجاد  و  پنداری  دروغ  اعتمادی،  بی  گسست،   .۷
مسؤوالن   های  قول  و  ها  وعده  باور  عدم  روحیه 

استان از سوی مردم.
8. تغییر سبک زندگی شهروندان  و ایجاد هنجارهای 
نامطلوب جایگزین  و جدید و شکل گرفتن نسل 
جدیدی از جوانان با رویکردها، تفکرات، رفتارها ... 

)ادامه سر مقاله در ستون مقابل( 

)ادامه سر مقاله( و مطالبات جدید و نوظهور همزمان 

و  محرومین  طبقاتی  فاصله  شدید  افزایش  با 
ثروتمندان در جامعه استانی.

9. فقدان تخصص، کارآمدی و دلسوزی در بخشی 
از سیستم مدیریتی استان و دچار روزمرگی شدن 

در بخش های کارمندی.
1۰. افزایش شدید آسیب های اجتماعی در استان، 
کاهش شدید و محسوس  ُعلقه به ارزشها و آرمانها.
11. تأثیر بالفصل و فاجعه بار نبود نظارت بر ورود 
و خروج اقالم و محصوالت کشاورزی و دچار شدن 
باغ ها، محصوالت زراعی و محصوالت کشاورزی 
راهبردی و مهم استان به انواع آفت ها و بیماری 
ها و احتمال از بین رفتن ابدی نام و نشان برخی از 

این محصوالِت برند در خراسان جنوبی.
در شاهراه طالیی  گرفتن  قرار  و  وسیع  12.کویر 
به  شرقی  مرزهای  مسیر  از  مخدر  مواد  ترانزیت 
مرکز کشور و رشد فزاینده اعتیاد و زندانیان مرتبط 
با مواد مخدر  و میل نمودار و شاخص مصرف مواد 

به سمت سن پایین و مصرف صنعتی.
13. مهاجرت نخبگان و خالی شدن دست استان از 

تخصص ها و سرمایه های متخصص انسانی.
رشد  و  تولید  و  صنعت  ها،  بازارچه  رکود   .14

نگران کننده بیکاری.
15. وجود هزاران جوان بیکار و تحصیل کرده و در 
آستانه ی ازدواج یا از سن ازدواج گذشته در استان.
16. الینحل باقی ماندن معضل ترافیک چه در مرکز 
استان. مهم  مواصالتی  های  جاده  در  چه  استان 
1۷. در حال توسعه و پیشروی بودن  بودن معضل 
ریزگردها، غبار و آلودگی هوا در شهرهای بزرگ 

استان از جمله مرکز استان.
انباشته  و  فزاینده  مردمی  های  نارضایتی   .18
مسؤوالن  سکوت  مختلف،  های  حوزه  در  شده 
در مقابل این نارضایتی ها و عدم چاره اندیشی و 

ارائه راه حل برای آن.
هر کدام از این هجده »اَبَرچالش« در صورت عدم 
توجه می توانند در سالهای آینده به معضل و حتی 
بحران های مهم خراسان جنوبی تبدیل شوند. حل 
این »اَبَر چالش ها«  نیازمند »اَبَر مسؤوالن الیق« 
است. متأسفانه با انتخاب ها و انتصاب هایمان در 
این سالها، پهلوانانی را به میدان عمل فرستاده ایم 
که یارای بلند کردن وزنه سنگین مشکالت از دوش 
مردم را ندارند. خود بهتر از من می دانید که تداوم 
این وضع ما را و استان ما را به کجا خواهد برد.
   )لطفا نظر و پیشنهاد خود در رابطه با یادداشت های 
روزنامه را به شماره ۰93۰4943831 ارسال فرمایید(       

سرمقاله

روحانی باید چند نفر را عزل کند نه اینکه تغییر دهد

احمد توکلی فعال سیاسی گفت: باید کار را دست 
کاردان داد. نمی شود به هر کسی کار سپرد. این اولین 
قدم برای مبارزه با فساد است. وقتی سیاست ها جوری 
باشد که مردم احساس کنند این دولت خیرخواه  و دانا  و 
تواناست، آن وقت سیاست پذیر می شوند. سیاست گذاری 
درست، با مسئوالن سالم و پاک، مردم را به سیاست پذیری می کشاند. وقتی 
مردم سیاست پذیر شدند و دولت سیاستمدار خوبی شد، کار درست می شود.  
 من بر این باورم که رئیس جمهور باید چند نفر را عزل کند نه اینکه تغییر دهد. 

اولویت امروز کشور تفکیک وزارتخانه ها نیست

 طیبه سیاووشی عضو کمیسیون فرهنگی گفت: در
حال حاضر تفکیک وزارتخانه دارای اهمیت نیست و 
آن چه اولویت دارد، ترمیم و تغییر کابینه است. وی در 
پاسخ به این سوال که آیا تفکیک وزارتخانه ها می تواند 
به حل معضالت و مشکالت کمک کند، گفت: در 
دولت که بیان می کنند این کار می تواند مشکالت را حل کند و به همین 
دلیل هم بر تفکیک وزارتخانه ها اصرار دارند اما تجربه ای که در گذشته در این 
خصوص داشته ایم، نشان می دهد که نتیجه مطلوبی از این کار به دست نیاوردیم.

 برای شکستن قدرت آمریکا به تدبیر هاشمی نیاز داریم

حجت االسالم مجیدانصاری عضومجمع تشخیص 
مصلحت نظام با تحلیل شرایط کنونی کشور گفت: 
دلسوزی  با  مدیران  باید  مشکالت  بر  غلبه  برای 
بیشتری در خدمات رسانی به مردم روش هاشمی 
رفسنجانی را اجرا کنند و برای شکستن قوه آمریکا 
نیاز به تدبیر هاشمی رفسنجانی در جهت تعامل با دنیا داریم. چرا که امروز 
بیش از هر زمان دیگری حقانیت ایران در دنیا مطرح است و عقل و خرد 

هم شرط پیروزی است.

اگر روحانی مقصر است ،خاتمی و هاشمی هم مقصرند

باهنر فعال سیاسی گفت: از لحاظ جناحی خیال تان را 
راحت کنم؛ اتفاقاتی که امروزه در ارز رخ داده در دوره 
دوم هاشمی و در دوره خاتمی ضعیف      تر و در دوره دوم 
احمدی نژاد هم رخ داد و امروز هم شاهد آن هستیم، حال 
شما فکر می کنید این اتفاق تقصیر روسای جمهور است؟ 
کدام یک از آنها مقصر است، اگر روحانی مقصر است، احمدی نژاد به مراتب بیشتر 
مقصر است، خاتمی و هاشمی هم مقصر هستند. این اتفاق ترکیدن قیمت زمان 
هاشمی هم رخ داد و او رکورد تورم را در سال ۷4 زد که تورم شد 49/5 درصد.

دوجناح۴۰سال مشکل زیادی برای مردم ایجاد کردند 

 محسن صفایی  فراهانی فعال سیاسی گفت: مردم 
فردا  نمونه،  عنوان  به  که  زمانی  نیستند،  سیاسی 
می گویید حقوق ها را اضافه می کنیم کاری به این 
ندارند که شما این قدرت را دارید یا نه، براساس این 
قول حساب باز می کنند. پس شمایی که دارید این قول 
را می دهید، باید ببینید که ابزار این قول دادن را دارید یا نه، بعد باید آن قول را 
بدهید. به نظر من هر دو طیف در این چهل سال مشکالت زیادی را برای مردم 
ایجاد کرده اند و امروز مردم حق دارند بگویند نتیجه ای عایدمان نشده است.

شورای نگهبان با هر تصمیم متهم به جناح گرایی می شود

آیت ا... سید احمد علم  الهدی عضو مجلس خبرگان 
رهبری  گفت: مشکلی که در این مملکت به دلیل 
سیاست زدگی داریم، این است که در همه موارد 
به  شروع  نمی شود  برآورده  سیاسی  مطامع  چون 
تحلیل می کنند. شش مجتهد عادل و دین شناس 
در شورای نگهبان حضور دارند و اگر تصمیمی در تائید صالحیت و یا نفی 
صالحیت می گیرند متهم به جناح گرایی می شوند و کسی فکر نمی کند 

اینها شش مجتهد عادل هستند.

سردار قاسم سلیمانی، فرمانده سپاه 
گفت:  ترامپ  به  خطاب  قدس 
کشته های  از  درصد   6۰ از  بیش 
شما مردان عادی کشورتان بودند، 

نیرو، دنیا را  با 11۰ هزار  1۷ سال 
بسیج کردید اما چه غلطی کردید؟ 
فقیر  کشور  یک  افغانستان  کشور 
بود در این کشور چه غلطی کردید 
نشان  و  خط  ما  برای  امروز  که 

شما  کرد:  اظهار  وی   می کشید؟ 
با 16۰ هزار سرباز و چند برابر آن 
کردید،  استفاده  افغانستان  در  چه 
اما  به عراق حمله کردید  مغرورانه 

وقت  فرمانده  از  افتاد؟  اتفاقی  چه 
خودتان بپرسید چه کسی را به نزد 
من فرستاد و گفت آیا می شود به ما 
مهلت دهید، از نفوذتان استفاده کنید 
تا سربازان ما این چند ماه مورد حمله 

مجاهدان عراق قرار نگیرند تا از این 
کشور خارج شویم؟ یادتان رفته در 
تان  سربازان  برای  تانک ها  درون 
پوشک بزرگساالن مهیا می کردید؟ 
ایران  بزرگ  کشور  امروز  وقت  آن 
را تهدید می کنید؟ با چه پیشینه ای 
اینکه  بیان  با  تهدید می کنید؟ وی 
ایران  مسلح  نیروهای  نیست  الزم 
وارد شوند، من خودم و نیروی قدس 
گفت:  هستیم،  شما  حریف  سپاه 
بدانید هیچ شبی نیست که ما به فکر 
نابودی شما نخوابیم و به آن فکر 
نکنیم. فرمانده سپاه قدس در ادامه 
خطاب به ترامپ گفت: آقای ترامپ 
قمارباز! به شما می گویم بدان در آن 
جایی که فکر نمی کنید ما در نزدیک 
شهادتیم،  ملت  ما  هستیم؛  شما 
حوادث  ما  بپرسی،  است  بهتر 
ایم. گذاشته  سر  پشت  را  سختی 

علی الریجانی گفت: باید توجه کرد 
مذاکره  آمریکا  با  زمانی  هیچ  ایران 
نکرده بود اما در مسئله هسته ای با 
تدبیری که اتخاذ شد ایران مذاکرات 
و  داد  انجام   5+1 گروه  با  طوالنی 
گفت  سال  دو  حدود  خارجه  وزیر 
وگو را پیگیری کرد، بنابراین مسیر 
را جمهوری اسالمی طی کرد و به 
تعهدات خود عمل کرد حتی زمانی 
رفتار  با  آمریکا  جمهور  رئیس  که 
ناشیانه اصطالحا زیر میز زد و بسیاری 
از کشورها این اقدام را تقبیح کردند. 
روسای جمهور بسیاری از کشورهای 
اروپایی بعد از خروج آمریکا از برجام 
کرده اند  اظهار  و  گرفته اند  تماس 
ایران حق مقابله به مثل دارد اما ما 
می خواهیم که با ایران کار کنیم و 
از روش های مختلف برای مبادالت 
کنیم  استفاده  نفت  خرید  و  بانکی 

نکرد.  رد  را  موضوع  این  ایران  که 
این دلیل  ایران به  وی اضافه کرد: 
نکرد  رد  را  اروپایی ها  درخواست 
که نمی خواستیم فضا تندتر شود و 

رفتاری مشابه با آمریکا انجام دهد 
ادامه داد و  البته مذاکرات همچنان 
همان طور که مقام معظم رهبری 
اشاره کردند مذاکرات در حال انجام 
با  مذاکره  چقدر  اینکه  اما  است 

اروپایی ها به نتیجه برسد نمی توان 
کرد  باز  حساب  موضوع  این  روی 
دارد. در هر  که علت های مختلفی 
صورت نمی توان سرنوشت ایران را به 

وعده و وعیدها گره زد. رئیس مجلس 
گفت: ایران تمامی راه های ممکن را 
رفت که موجودات موذی برای کشور 
دشمنان  اما  نکنند  ایجاد  گرفتاری 
دادند. ادامه  خود  کارشکنی های  به 

نمی توان سرنوشت ایران را به وعده و وعید گره زدمن خودم و نیروی قدس سپاه حریف شما هستیم

دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده )نوبت اول( 
شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان سربیشه    تاریخ انتشار: 1397/5/6

جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان سربیشه ساعت 10 
روز سه شنبه تاریخ 1397/6/6 در محل سربیشه - مسجد امام حسن مجتبی )ع( برگزار می شود. از کلیه 
نمایندگان اعضا دعوت می شود برای اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل در این مجمع حضور بهم رسانند. 
ضمنا داوطلبان عضویت در سمت بازرسی موظفند حداکثر ظرف مدت 7 روز از تاریخ انتشار آگهی یا صدور 
دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی، مدارک مربوطه را به دفتر شرکت تعاونی واقع در خیابان مطهری، مطهری 

6، پالک 47 تحویل نمایند.
دستور جلسه: استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس - طرح و تصویب صورت های مالی سال 1396- طرح 
و تصویب بودجه پیشنهادی سال 1397- انتخاب بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یک سال مالی - تعیین 

هیئت مدیره تعاونیحق الزحمه بازرس برای سال 97

قابل توجه شهروندان محترم
دریافت تائیدیه کدپستی

دریافت قبض عوارض شهرداری خودرو 
)رایگان(

دریافت کارت منزلت بازنشستگان محترم
ثبت کمک هزینه عینک ، عصا و سمعک 

بازنشستگان محترم
دریافت مفاصا حساب مالیات خودروهای 

عمومی
سیم کارت دائمی همراه اول با مبلغ

 1۰۰ هزار تومان به همرا امتیازات ویژه
گزارش اظهارنامه فصلی تا 15 مرداد

 به صورت تضمینی
ساعت کاری : از 7:3۰ تا 9 شب

در دفتر پیشخوان خدمات دولت - چمنی

خیابان پاسداران- روبروی شعبه 
تامین اجتماعی - ابتدای باهنر غربی 

         32423242 - چمنی

آگهی فقدان سند مالکیت ) حوزه ثبتی نهبندان(
 نظر به اینکه خانم طاهره کرتک فرزند میردل )مالک( به استناد ۲ برگ استشهادیه گواهی شده منضم به تقاضای کتبی جهت دریافت 

سند مالکیت المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه نموده و مدعی است سند مالکیت دفترچه ای به شماره سریال  چاپی 1161۵۸- الف ۸۵ 
مربوط به ششدانگ یکباب منزل پالک ۲07 فرعی از ۲14 - اصلی واقع در مزرعه طبسین علیا بخش پنج نهبندان به دلیل سیل مفقود گردیده 
است با بررسی دفتر امالک معلوم شد که سند مالکیت پالک مزبور ذیل ثبت 917۲ صفحه 3۲۲ دفتر جلد 60- امالک به نام مشارالیها ثبت و 
سند مالکیت صادر و تسلیم گردیده و در قبال مبلغ ششصد و پنجاه میلیون ریال در بازداشت می باشد و دفتر امالک حکایتی بیش از این ندارد، 
لذا به استناد ماده 1۲0 اصالحی آیین نامه قانون ثبت مراتب یک نوبت در روزنامه آگهی و متذکر می گردد هر کس نسبت به ملک مورد آگهی 
معامله ای انجام داده یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود می باشد باید از تاریخ انتشار آگهی ظرف مدت 10 روز اعتراض کتبی خود را به پیوست 
اصل سند مالکیت و یا سند معامله رسمی به این اداره تسلیم نماید. بدیهی است در صورت عدم وصول اعتراض ظرف مهلت مقرر و یا وصول 
اعتراض بدون ارائه سند مالکیت یا سند معامله رسمی، نسبت به صدور سند مالکیت المثنی برابر مقررات و تسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد شد. 
تاریخ انتشار: 1397/5/6     سید مهدی پروین محبی- رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان نهبندان

اداره کل ثبت اسناد و امالک خراسان جنوبی
اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان قاین

 آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 

برابر رای شماره 13976030۸00۲00011۵ - 1397/04/07 هیئت اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد 

ثبتی قاین تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای محمدعلی سوداگر فرزند شریف به شماره شناسنامه 
66 صادره از قاین به شماره ملی 0۸۸903۲149 در ششدانگ یک باب منزل قدیمی به مساحت 30۲/76 
مترمربع در قسمتی از پالک 1۸1- اصلی و 1۲4۲- اصلی بخش 11 قاین واقع در کوچه میثم خریداری 
از خانم سکینه عباس زاده )بابت مهریه( و وراث آقای عبداله سوداگر احدی از ورثه مالک رسمی آقای 
محمدرضا سوداگر محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵روز آگهی 
می شود و در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند، می توانند 
از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در 

صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 

تاریخ انتشار نوبت اول: 1397/04/19  تاریخ انتشار نوبت دوم : 1397/05/6 
 علی صفایی فر - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک قاینات

     تشـک  رویـال آســایش
انواع تشک طبی  فنری و بیمارستانی

فقط روزی 5۰۰۰ تومان
آدرس : خیابان ارتش - حدفاصل خیابان عدل و معلم -پالک 174

09155600850

خرید نقدی 

1۰ درصد 

تخفیف

نقاشی ساختمان کارنگ
با قیمت استثنـایی - کیفیت ممتاز

مجری انواع طرح و رنگ های روز
روغن ، اکرولیک ، مولتی کالر، کنیتکس
 اجرای تخصصی رنگ و بتونه کناف ، 

انواع طرح )کاغذ، سنگ و ...( 
 09156655054 

ساخت استخر  ژئو ممبران      
09153637917

تعویض روکش دسته دو با نوتهـران روکـش

خیابان قدس، نبش قدس غربی 5، حدفاصل میدان قدس و چهار راه عدل  09159659102 - مختاری

پخش روکش صندلی انواع خودرو داخلی ، خارجی و کلیه تزئینات خودرو
روکش ، کف پوش ، لوکس
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طراحی - تعمیرات - مهندسی معکوس/ تجهیزات الکترونیک
قطعات پروژه های دانش آموزی و دانشجویی

الکترونیـک راشـدی

 آدرس: داخل حکیم نزاری 14 - روبروی بانک سپه
تلفن : 32225671 - 09157201597 - 09016072220

اقساط 1 ، 2 ،3 و ۴ ماهه         نقدی تخفیف ویژه ویژه  
خدمات تایر در همان مکان انجام می شود

باالنس تضمینی، گاز نیتروژن 
با دستگاه های تمام اتوماتیک ایتالیایی 

نبش جمهوری 28 و 30 به سمت مزار شهدا )قلعه( 

الستیک فرازی
09155622291

32211684

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

را تجربه کنید.   09158668002

حمل تخصصی اثاثیه منزل داخل و 
خارج از شهر )تهران ، مشهد ، زاهدان(

 با بارچین و کارگر ماهر

تخفیف ویژه/ با بیمه رایگان
کارگر تنها جهت تخلیه و بارگیری 
اثاثیه منزل /100 درصد تضمینی
اتوبار قاصدک/ ۰9157563875- سعدی

تخریب ساختمان )حسینی(
قیمت توافقی )ضایعات آهنی شما را 

خریداریم(    09153423744

به یک نیروی خانم جهت انجام 
امور حسابداری و دفتری 

به صورت دوشیفت نیازمندیم. 
آدرس: خیابان محالتی ، جنب اداره 

ارشاد، درب های اتوماتیک نوین تکنیک 
نصب و سرویس کولر آبی09153634767

لوله کشی ، برق کشی، تعمیر آبگرمکن
نورپردازی ، لوله بازکنی با فنر، 

نصب  سایبان

خدمات فنی و تاسیساتی دهشیبی

۰91516339۰3

در اسرع وقت و تضمینی

کلیه ضایعات آهن، چدن، مس، 
برنج، آلومینیوم و ... شما را با 

حذف واسطـه با باالترین قیمت 
در سطح استان خریداریم.

آدرس: نبش رجایی 23
۰9۰362۴۰6۴۴

صنایع ریخته گری بیرجند ذوب

مصالح ساختمانی خسروی
فروش مستقیم آجر سفال، 

سیمان، شن، گچ و غیره
آدرس دفتر: نبش انقالب 15

09155626690 
05632228718 
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وش
فر درب اتوماتیک سیــد

 جک پارکینگی ، کرکره 
و سکوریت اتومات 

خیابان شهید رجایی  - نبش رجایی 15   
09155614880

تعمیر یخچال فریزر در منزل  
 09153635015

ناصری نژاد

به یک راننده جرثقیل مجرب 
نیازمندیم.     09152640897

خریدار انواع کیسه خالی آردی ، 
شکری ، دان مرغی و سبوسی و ...  

09903321767

32435686 - 09365237014-09157063220 - خسروی

     لولـه بازکنـی 
تشخیص و رفع بو و نم به روش ایزونانو / شبانه روزی
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پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424 3
شنبه * 6 مرداد 1397* شماره 4125 

درگذشت پدر شهید سید حسن رضوی
غالمی-پدر شهید سید حسن رضوی به فرزند شهیدش پیوست. پدر شهید سید حسن رضوی  چهارشنبه شب گذشته در سن 88 سالگی در اثر کهولت سن و بیماری 
درگذشت.پیکر مرحوم روز پنجشنبه در قطعه یک گلزار شهدای بهشت متقین بیرجند به خاک سپرده شد. شهید سید حسن رضوی بیستم مهر سال 1343 متولد 
قابل توجه نانوایان متخلفی که گرانفروشی وکم شد و در عملیات والفجر 9 جزو غواصان ویژه لشکر شهدا بود که در تاریخ پانزدهم بهمن سال 1364 در منطقه شهرک کنارک عراق، به فیض شهادت نائل آمد.

فروشی می کنید و نان را وزن نمی کنید و وزن 
فروشند  می  آرد  وشاید  اند  کرده  کم  راهم  چانه 
)راحت و آسوده باشید مسئوالن و بازرسان خوابند 

وبی خیال( موفق باشید!!!
915...893

سالم آوا. واقعا متاسفم برای دبستان ... که فرزندم 
ازطریق پیش دبستانی ... ثبت نام شده و بعد از یک 
ماه پرونده بچه رو دادن وگفتندچون نتیجه سنجش 
اومده که فرزندتون دیرآموزی خفیف داره و نیازبه 
مراقبت آموزشی دارم ما معذورهستیم وبروید دولتی 
ثبت نام کنید. اخه این چه منطقی هست ؟؟ جالبه 
لباس بچه رو گرفتیم و شهریه هم مقداری رو علی 

الحساب پرداخت کردیم.
915...815

شهرداری با برداشتن دیوار قدیم پادگان ارتش و عریض 
کردن این خیابان پرتردد به مردم خدمت فراوانی خواهد 

کرد چرا اقدام نمی شود؟
915...070

ای کاش امور مالیاتی درتبلیغات تلویزیون اشتباهات 
کارکنانش در موردمودیانی که مالیاتشان علی الراس 
تشخیص داده شده را نشان میدادکه بااحتماالت به 
جای واقعیات سروکاردارد«می گویند شایدفروشی بوده 

که اسنادش نیست«
915...212

بودیم  شرافت  خیابان  آسفالت  پیگیر  قبال  سالم 
فاضالب هم  بعد.  فاضالب کشی شود  گفتند  می 
وصل شد و نصف شرافت آسفالت شد ولی کوچه 

های10تا13بدالیل نامعلومی خاکی ماند. چرا؟
915...956

برخی اتوبوس های شرکت واحد به شدت دودزا هستند و 
آلودگی ایجاد می کنند چرا نظارتی وجود ندارد

915...070
سالم .متاسفانه در شمال شهر هیچ مرکز درمانی وجود 
ندارد و برای  تزریقات نیز باید به مرکز و جنوب شهر 

مراجعه نماییم .
915...711

ای کاش مسئوالن شهرداری همانطور که نسبت به 
زیبا سازی و توسعه فضای سبز خیابان بهشتی اقدام 
نمودند فکری هم به حال وضعیت فضای سبز و زیبا 
سازی بلوار بقیه ا... شمال شهر برمی داشتند تا ما 
ساکنین این منطقه هم حال و هوای ما عوض می شد
915...250

سالم شهرداری محترم زحمت کشیده وبلوار شهید 
بهشتی را زیبا تر کرده ولی من فلسفه آب نمای سر 
چهارراه جلوی بانک قوامین را توی این شهر کم آب 

نفهمیدم لطفا روابط عمومی شهرداری توضیح دهد
915...267

از 2 حلقه چاه که در پادگان قدیم قرار دارد چرا در 
جهت آبیاری درختان کاج استفاده نمی شود تا درختان 
خشک نشوند؟ آب این چاه ها به کجا منتقل می شود؟
915...254

شهرداری محترم اگر به جای بهسازی بلوارها یکبار 
تمام خیابان های شهر آسفالت شود بهتر است.

915...021
اگر مسئوالن غرورشون رو کنار بگذارند و فقط 
دنبال اداره امور روزمره و جلسات متعدد نشوند با 
کم  هزینه  با  را  توانند مشکالت  می  کمک هم 
دانشجویان  نامه  پایان  کنند. مثال می شود  حل 
تفریحی  و دکترا ساخت و طراحی وسایل  ارشد 

و آموزشی جهت پارکها باشد.
915...673

سالم.ماهی فروشی... باقیمانده احشام ماهی مورد را 
داخل سطل آشغال عمومی می ریزد و باعث بوی 
بسیار بد  می شود لطفا شهرداری مسایل عمومی 

چنینی رو هم  بررسی کند
915...297

با سالم. در این روزهای گرم و بیحوصلگی برخی 
ازمدیران  بسیار  قدردانی  و  ادارات...تشکر  کارمندان 
دفترفنی استانداری داریم خسته نباشند و ِخیر ببینند 
ممنون از برخورد صمیمی و توضیحات شیوای ایشان 

. جمعی از مالکان اراضی سراب
915...268

به سرزمین رنگ ها شهره است و وجود نام آن در میان هفت 
به یک روستای  تا  باعث شده  ایران  روستای شگفت انگیز 
هدف گردشگری تبدیل شود و ساالنه پذیرای تعداد زیادی 

از گردشگران داخلی و خارجی باشد.
به گزارش فارس، راهی روستایی در 60 کیلومتری بیرجند 
می شویم، روستایی که فاصله آن از مرکز استان و همچنین 

شهرستان سربیشه 60 کیلومتر است.
به سرزمین رنگ ها شهره است و وجود نام آن در میان هفت 
به یک روستای  تا  باعث شده  ایران  روستای شگفت انگیز 
هدف گردشگری تبدیل شود و ساالنه پذیرای تعداد زیادی 

از گردشگران داخلی و خارجی باشد.
منطقه  به  تند  خم های  و  پیچ   از  پر  مسیری  از طی  پس 
کوهستانی روستای چنشت می رسیم، روستای که با محصور 
شدن در میان رشته کوه های باقران در این روزهای گرم و 
داغ تابستان، آب و هوایی مطبوع و دلنشین بهاری را برای 

اهالی منطقه رقم زده است.

خودنماییتلفیقزیبایرنگهادرنمایخانهها
در ابتدای ورود به این روستا و در میان هیاهوی بازی کودکان 
و حضور برخی از اهالی روستا در جلوی خانه هایشان، اولین 
منظره ای که خودنمایی می کند رنگ درب منازل و ساختمان ها 
است، درب و پنجره هایی به رنگی آبی، سبز و فیروزه ای جلوه ای 
خاص به نمای خانه ها در این روستا داده است؛ رنگ هایی شاد 
و چشم نواز که تقریباً در همه منازل می توان این تلفیق جالب 

رنگ ها را مشاهده کرد.

اصالتوفرهنگیحفظشده
با قدم زدن در کوچه های خاکی این روستا و شلوغی هایی که 
حکایت از در جریان بودن یک زندگی دلنشین در یک روستا را 
دارد تصاویر جالب دیگری که می توان دید پوشش و لباس های 
دختران و بانوان این روستا است؛ پیراهن ها و چارقدهای بلند به 
رنگ های قرمز، صورتی، سبز و آبی گلدار که نقره کاری های 
ظریفی نیز دارد. وجود لباس های محلی و رنگ منازل در این 
روستا نشان از اصالتی داشت که با وجود تغییرات فرهنگی در 
بسیاری از روستاها، مردم چنشت آن را به خوبی حفظ کرده 
بودند و گویی این روستا به هیچ عنوان دستخوش تغییرات 
فرهنگی نشده است. به سراغ یکی از نوجوانان روستا رفتم، خود 
را امیرحسین معرفی کرد و زمانی که در مورد جاذبه های روستا از 
وی پرسیدم، گفت: می توانید به امامزاده و غار بروید و در ورودی 
غار با راهنمایی چند کودک وارد غار شوید.امیرحسین که ده سال 
سن دارد و با قامت کودکانه اش سوار بر موتور است در مورد 
روستا و زادگاهش این چنین گفت: افراد زیادی به روستای ما 
می آیند و بیشتر این افراد ابتدا به سراغ غار و امامزاده می روند و از 
خانه ها و بچه هایی که لباس های رنگی دارند، عکس می گیرند.
وی با بیان اینکه گاهی به همراه خانواده به شهر می آید، گفت: 
هیچ وقت دوست ندارم در شهر زندگی کنم چون در شهر 
اجازه موتورسواری ندارم! این کودک با اشاره به اینکه در این 
روستا برای تحصیل مدرسه وجود دارد و همه کودکان باسواد 
می شوند، گفت: راهنمایی گردشگران، رفتن به باغ و کمک 
به برداشت محصوالت و عصرها بازی در کوچه ها تفریح این 
روزهای هم سن و سال های من است.وی ادامه داد: شغل پدرم 

دامداری است و مادرم نیز خیاطی و قالی بافی می کند.
امیرحسین مسیر غار را به ما نشان داد، غار در دامنه کوه و در 

انتهای منطقه مسکونی قرار داشت.

غارچنشت؛
غاریباتاریخیمربوطبهدورانقبلازاسالم

ورودی و سر در غار حکایت از قدمت چندین هزار ساله این اثر 

داشت؛ قدمتی که می گویند به دوران قبل از اسالم بر می گردد.
ورود به غار به سختی است و تنها برخی جرئت ورد به غار 
را دارند اما راهنمایان غار که کودکان و نوجوانان با جثه 
ای کوچک هستند، معتقد بودند که اگر بتوانید از ورودی 
خواهید  و  بود  خواهد  راحت  مسیر  ادامه  کنید  عبور  غار 
توانست دیوارهای گچی با نوشته ها، استخوان های انسان، 
برخی ابزار و وسایل کشاورزی، سفال و چوب را که از آثار 

گذشتگان است را ببینید.
این کودکان ورود به غار بعدی در این روستا یعنی غار چهل چاه 
را امکان پذیر ندانستند و گفتند که باید با امکانات و ابزار زمین 

شناسان وارد این چاه شد و مسیری طوالنی را طی کرد.
در مورد این غار نیز گفته می شد که جسد 14 نفر که از این غار 

به عنوان پناهگاه استفاده کرده بودند در آن وجود دارد.

اهالییکماهیارانهخودرادادند
وامامزادهراساختند

جاذبه دیگر در این روستا حرم امامزاده سید حامد علوی از 
به گفته  امامزاده ای که  بود؛  امام جعفر صادق)ع(  فرزندان 
اهالی روستا گنبد و بارگاه آن طی چند ماه گذشته و با یک 
ماه یارانه همه اهالی بهسازی و ساخته شده و اکنون مکانی 
برای زیارت زائرین و برگزاری مراسم فرهنگی و مذهبی در 
این روستا شده بود.در ادامه به سراغ دهیار روستا رفتیم تا از 
زبان وی این روستا را بهتر بشناسیم. دهیار روستا اظهار کرد: 
روستای چنشت یکی از روستاهای شهرستان سربیشه و شهر 
مود به شمار می رود که در ضلع جنوب شرقی مرکز استان و 

جنوب غربی مرکز شهرستان سربیشه قرار دارد.

یکیازهفتروستایشگفتانگیزایران
ذبیح ا... حسن پور افزود: وجود جاذبه های طبیعی، گردشگری، 

تاریخی و مذهبی این روستا را به عنوان یکی از روستاهای 
هدف گردشگری استان و یکی از هفت روستای شگفت انگیز 
ادامه داد: موقعیت جغرافیایی  تبدیل کرده است.وی  ایران 
منطقه کوهستانی بوده و باغات سرسبز، بافت تاریخی را 
احاطه کرده است.دهیار روستای چنشت تصریح کرد: بقعه 
امامزاده سیدحامد علوی، غاز چنشت، غار چهل چاه، وجود 
پوشش لباس محلی منحصر به فرد، وجود سنگ نوشته و 
از   نمونه ای  سال  هزار  از  بیش  قدمت  با  سنگ نگاره هایی 

جاذبه های این روستاست.

تنهاروستایاستانکهمهاجرتمعکوسداشتهاست
 95 سال  سرشماری  اساس  بر  کرد:  عنوان  حسن پور 
جمعیت  نفر   157 و  هزار  و  خانوار   345 روستا  این  در 
منفی  رشد   95 تا  سال های90  در  تنها  و  هستند  ساکن 
که  روستایی  تنها   90 سال  از  قبل  و  داشته ایم  جمعیت 
معکوس  مهاجرت  و  بوده  مثبت  جمعیت  رشد  استان  در 

خشکسالی  به  توجه  با  اکنون  اما  بوده  چنشت  داشته، 
آشامیدنی شاهد  به کمبود آب  توجه  با  و  اخیر  چند سال 
هستیم. بیرجند  شهر  حاشیه  به  مهاجرت ها   برخی 
باغ ها  کوچه  تاریخی  بافت  در  کرد:  خاطرنشان  وی 
ارزش  با  تاریخی  بافت  به عنوان  بافت  این  و  دارد  وجود 
مصالح  همان  با  اکنون  که  شده  شناخته  خراسان جنوبی 
محلی مرمت می شود.دهیار روستای چنشت تصریح کرد: 
با   92 سال  از  علوی  حامد  سید  امامزاده  آستان  فضای 
مشارکت صددرصدی مردم از60 متر به 400 متر گسترش 

یافته و اکنون مقصد زائران و گردشگران است.

پذیراییبیشاز30هزارگردشگر
حسن پور اذعان کرد: سال گذشته 300 الی 400 گردشگر خارجی 

و بیش از 30 هزار نفر گردشگر داخلی به این روستا سفر کرده اند.

دوسومجمعیتروستاجوانهستند
وی ادامه داد: خوشبختانه ظرفیت نیروی جوان در این روستا 

زیاد است و دو سوم جمعیت روستا جوانان هستند.
دهیار روستای چنشت با اشاره به اینکه 73 قنات و چشمه 
ثبتی در محدوده چنشت وجود دارد، گفت: تعدادی از اهالی 
روستا در  32 واحد تولیدی مرغداری و پرورش مرغ گوشتی 
فعالیت دارند که از این واحدها 12 مورد به دلیل مشکالت 
اما بقیه واحدها فعال است و  نقدینگی تعطیل شده است 
میزان مورد استفاده روستا را تأمین و مازاد آن به سیستان 

و بلوچستان صادر می شود.
حسن پور با اشاره به اینکه با توجه به موقعیت روستا بهترین 
محصوالت سردرختی مانند گردو، بادام، زرشک و عناب در 
این منطقه پرورش پیدا می کند، خاطرنشان کرد: تغییر الگوی 
کشت را با توجه به خشکسالی داشته ایم و کشاورزان به سمت 

کشت زرشک و عناب که نیاز به آب کمتری دارد رفته تا 
وضع موجود را ساماندهی کنند. وی اضافه کرد: روش آبیاری 
در گذشته غرقابی و سنتی بوده، اکنون روش قطره ای در 
برخی از باغات ایجاد شده اما قطره ای شدن آبیاری در تمام 
روستا نیاز به تخصیص اعتبارات دارد.دهیار روستای چنشت 
تصریح کرد: متأسفانه یکی از مشکالت روستاها این است که 
مدیریت جامع در حوزه روستایی تعریف نشده و 28 دستگاه 
موازی کاری هایی  و  روستاها هستند  امر  در  دخیل  اجرایی 

خصوصاً در بحث پروژه های عمرانی وجود دارد.

مدیریتجامعیبرایروستاتعریفشود
حسن پور ادامه داد: اگر مدیریت جامعی برای روستا تعریف و 

نهادی متولی این امر شود باعث ساماندهی روستا می شود.

وی با اشاره به اینکه با وجود ظرفیت های بسیار گردشگری، 
زیرساخت های گردشگری چندانی در این روستا تعریف نشده 
است، افزود: تنها چهار زائرسرا در مکان امامزاده وجود دارد و 
بایستی با تخصیص اعتبارات ویژه به موضوع اقامتگاه توجه 
محل  از  دهیاری  کرد:  بیان  چنشت  روستای  دهیار  شود. 
اعتبارات خود نسبت به احداث دو سوئیت برای گردشگران 
کشک  جوز،  اشکنه  قروت،  است.حسن پور  کرده  اقدام 
وبادمجان و غلور را از غذاهای محلی این روستا دانست و 
خاطرنشان کرد: اگر حوزه گردشگری در این روستا به درستی 
فعال شود عرضه محصوالت صنایع دستی و غذاهای محلی 

یکی از روش های درآمدزایی برای بانوان است.

مشارکتبانواندرچرخهاقتصادیخانوار
لباس  دوخت  معمواًل  روستا  بانوان  اینکه  به  اشاره  با  وی 
محلی، قالی بافی، گلیم بافی و جمع آوری گیاهان دارویی را 
انجام می دهند و به نوعی همه اعضای خانواده در چرخه 
اقتصادی خانواده نقش دارند و با یکدیگر همکاری می کنند.

دهیار روستای چنشت یادآور شد: چنشت به سرزمین رنگ ها 
معروف بوده، استفاده از لباس های رنگی و رنگ ها در مصالح 

ساختمانی در روحیه شاد مردم مؤثر است.

ماشینعروسهنوزاسباست!
حسن پور عنوان کرد: مردم این روستا آیین های خود را حفظ 
کرده اند که به طور مثال  مجلس عروسی مانند گذشته سه 
است.وی  اسب  هنوز  عروس  ماشین  و  می کشد  طول  روز 
ادامه داد: مراسم علم  بندان و علم گردان در دهه اول محرم، 
توزیع نذورات، پیاده روی مسیر 10 کیلومتری مزار سیدحامد 
علوی تا مزار بی بی زینب خاتون)س( روستای کاهی در روز 
شهادت حضرت زهرا)س( و مراسم عزاداری در روز شهادت 
امام جعفرصادق)ع(، طبخ غذا برای دو هزار و 500 نفر نمونه 

ای از مراسم عزاداری در این روستا است.

رنجمردمازکمآبی
هر48ساعت،دهدقیقهآب!

دهیار روستای چنشت بیان کرد: یکی از مشکالتی که اهالی 
است  آشامیدنی  آب  مشکل  می برند،  رنج  آن  از  روستا  این 
که 15 سال قبل از قنات لوله کشی انجام شده اما به دلیل 
گونه ای  به  گرفته  سهمیه بندی صورت  قنات،  کم  آب دهی 
که هر 48 ساعت کمتر از ده دقیقه مردم آب آشامیدنی دارند.
و یک  است  بافت  دارای سه  روستا  کرد:  تبیین  حسن پور 
منبع هزار لیتری وجود دارد و هر بخش در فاصله ای بین 
10 تا 15 دقیقه در 48 ساعت باید آب آشامیدنی خود را کنار 
بگذارند.وی خاطرنشان کرد: در چند سال گذشته اقدام برای 
شبکه آبرسانی از خط سراسری مجتمع گز در 10 کیلومتری 
این روستا صورت گرفته اما با وجود پیشرفت 90 درصدی 
دهیار  است.  نرسیده  بهره برداری  مرحله  به  هنوز  پروژه 
روستای چنشت یادآور شد: مسیر دسترسی به روستا با توجه 
به صعب العبور بودن و کوهستانی بودن در فصل زمستان 
مشکالت عدیده ای را ایجاد می کند و الزم است مسیر جاده 
مناسب سازی شود.هر قسمت از مکان های تاریخی و مذهبی 
هر  و  دارد  گفتن  برای  زیادی  روستای چنشت حرف های 
بخش آن به تنهایی می تواند یک جاذبه گردشگری و مکانی 
مناسب برای بازدید و تفریح باشد؛ آب و هوایی دلنشین، آثار 
تاریخی بکر، مکان مذهبی و وجود باغات متعدد در این روستا 
موقعیت مناسبی را برای گردشگران فراهم می کند اما آنچه 
اهمیت زیادی دارد توجه به فراهم شدن زیرساخت های الزم 
گردشگری و رفع مشکالت این منطقه است تا شاهد معرفی 

و استفاده از این پتانسیل گردشگری در استان باشیم.

اینجاسرزمینرنگهاست
تنها روستای خراسان جنوبی با مهاجرت معکوس

نت
نتر

 :  ای
سها

عک
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کندن موی بینی ممنوع!

با جداکردن موهای بینی تان آسیب های جدی 
به سالمت بدن وارد می کنید، با این کار باعث 
ورود میکروب های بیماری زا به درون معده و 
دستگاه گوارش خواهید شد و پیاز موی بینی 
را ضعیف خواهید کرد. موهای بلند بینی ظاهر 
ناخوشایندی ایجاد می کنند، به همین دلیل افراد 

گاهی موهای بینی را با قیچی کوتاه می کنند.  
بینی به پاکسازی و فیلتر هوای تنفسی می پردازد. 
مواد  که  دارند  وجود  مژک هایی  بینی  درون 
موکوزی را از قسمت های جلوی بینی به انتهای 
آن حرکت می دهند. موکوز درون بینی که نوعی 
سد دفاعی در مقابل گرد و خاک و میکروب ها 
شده  معده  وارد  نهایت  در  می شود،  محسوب 
می شود. تجزیه  معده  اسید  توسط  آنجا  در  و 

کبد و کلیه ها را با شربتی سنتی 
پاکسازی کنید

نقش  سکنجبین  و  سرد  عرق  شش  شربت 
موثری در رفع عطش، تصفیه خون، پاکسازی 
کبد و کلیه ها و دفع سنگ کلیه و مثانه دارد. این 
شربت به برطرف کردن خارش، اگزما، جوش و 
بیماری پسوریازیس )نوعی تخریب پوستی که 

طراوت  و  جوان سازی  است(،  همراه  خارش  با 
پوست کمک شایانی می کند. این شربت صفرا 
را کاهش می دهد و نارسایی های کبدی و یرقان 
)زردی( را هم از بین می برد. شربت شش عرق 
سرد و سکنجبین تاثیر چشمگیری در اعتدال 
)مزاج  صفراوی  افراد  در  ویژه  به  بدن  حرارت 
و  آرام بخش  شربت  این  دارد.  خشک(  و  گرم 
خونساز است و موجب تقویت معده هم می شود.

رایحه خوشی که میزان هوشیاری 
را افزایش می دهد 

عالوه بر خود قهوه، بوی قهوه نیز فوایدی دارد 
و می تواند توان سیستم تحلیل انسان را باال ببرد.

قهوه درجه هوشیاری افراد را باال برده و کارایی 
آنها را بهبود می بخشد و به آنها امکان انجام 
می دهد.  را  بهتری  شکل  به  مختلف  کارهای 

کافئین  خود  در  قهوه  بوی  اینکه  به  توجه  با 
ندارد، دانشمندان باور دارند که پاسخ ها، نتیجه 
پژوهشگران  رو  این  از  است.  افراد  خودتلقینی 
احتمال می دهند که بوی قهوه بتواند مانند دارونما 
عمل کرده و توان تحلیلی و کارایی افراد را باال 
برد. دارونماها چیزی ظاهراً شبیه به دارو، بدون 
هیچ اثر واقعی هستند که می تواند با فریب بیمار، 
باشد. داشته  وی  بهبودی  روند  در  مثبتی  اثر 

تنقالتی که سرطان را به جان تان 
می اندازد

  
و  چیپس  مانند  مضری  تنقالت  تهیه  برای 
پفک ممکن است از مواد غذایی غیربهداشتی 
یا روغن های چند بار مصرف استفاده شود که 
این موضوع بیشتر برای برندهای غیرکارخانه ای 
و غیر صنعتی صادق است. چیپس و پفک از 

که  شده  درست  روغن  و  نمک  زیادی  مقدار 
و  قلبی  بیماری های  بروز  باعث  درازمدت  در 
می شود.  مفرط  چاقی  و  خون  فشار  عروقی، 
مانده  روغن های  با  که  غذایی  مواد  مصرف 
دراز  در  می شود  تهیه  مصرف  بار  چند  و 
به  باید  می شود.  سرطان  بروز  باعث  مدت 
از  پفک  و  چیپس  تنقالت  مصرف  جای 
کرد.  استفاده  برگه های خشک  و  مغزها  انواع 

عواملی که به اندازه سیگار 
ُکشنده اند

رشد شبکه های اجتماعی و به تبع آن کم شدن 
روابط فردی به صورت جهانی در حال گسترش 
است و حتی می تواند کشنده باشد. »تنهایی« 
می تواند طول عمر فرد را کاهش دهد و معادل 
کشیدن 15 نخ سیگار در روز است. همچنین یکجا 

نشستن در طول روز می تواند منجر به سرطان 
های مختلفی از جمله سرطان های معده، رحم 
و شش شود. کم خوابی به یک مشکل سالمتی 
تبدیل شده است.کم خوابی دارای اثراتی هم چون 
افزایش احتمال سکته قلبی و مغزی است که 
مشابه اثرات کشیدن سیگار است. رژیم غذایی 
نامناسب می تواند به اندازه سیگار مضر باشد و 
منجر به افزایش مرگ و میر در افراد می شود.

یادداشت

یادداشت

یادداشت

دانشجوی دانشگاه بیرجند نایب قهرمان مسابقات 
دو و میدانی دانشجویان کشور

چهاردهمین  میدانی  و  دو  مسابقات  در  بیرجند  دانشگاه  دانشجوی 
المپیاد فرهنگی، ورزشی دانشجویان دانشگاه های کشور مقام دوم را 
کسب کرد. مدیر تربیت بدنی دانشگاه بیرجند گفت: در این مسابقات 
 مریم السادات اصغری در رشته دوی 100 متر و پرش طول دوم شد.
 ثقه االسالمی افزود: خانم ها سمیه نطقی مقدم، مریم السادات اصغری، 
مطهره محمدی، زهره اکبری، هما نصیریان، فاطمه زارعی، آزاده قاسمی 
وفا، به عنوان اعضای تیم دو و میدانی دانشگاه بیرجند در این دوره از 
مسابقات حضور داشتند. چهاردهمین المپیاد فرهنگی، ورزشی دانشجویان 
دانشگاه های کشور از 28 تیر تا یک مرداد در دانشگاه شیراز برگزار شد.

گذر فوتسال هلدینگ سرایان از سد ستارگان 
بیرجند

مسابقات قهرمانی دسته 2 فوتسال خراسان جنوبی در سالن ورزشی 
دانشگاه پیام نور فردوس در حال برگزاری است. در نخستین روز این 
دوره از مسابقات تیم فوتسال شادروان خراسانی سرایان )آیسک( در 
یک دیدار پرگل هفت بر صفر بر تیم شهرک امام بشرویه فائق آمد. در 
دومین بازی، تیم رویال هلدینگ سرایان نیز در یک بازی خوب با نتیجه 

5 بر 1 فوتسال ستارگان بیرجند را شکست داد. 

جریمه 487 میلیون ریالی متهم قاچاق سوخت 
در بیرجند

متهم قاچاق سوخت در بیرجند به 487 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم 
شد. مدیر کل تعزیرات حکومتی استان گفت: با توجه به گزارش نیروی 
انتظامی استان مبنی برکشف 9800 لیتر سوخت قاچاق از  یک دستگاه 
کامیون که به صورت ماهرانه در زیر بار آب معدنی جاسازی شده بود، 
پرونده ای تشکیل و در شعبه ویژه قاچاق کاال و ارز مرکز استان رسیدگی 
شد. این مقدار سوخت در 866 عدد بطری 2/5 لیتری و 35 عدد بشکه 
220 لیتری حمل می شد. اشرفی افزود: عالوه بر ضبط سوخت مکشوفه 
متهم به پرداخت  487 میلیون ریال در حق صندوق دولت محکوم شد. 

کودک یک ساله و سرنشین 
قربانی سرعت در رانندگی

  
جاده  در  سرنشین  و  ساله  یک  کودک   405 پژو  واژگونی  اثر  بر 
گفت:  استان  راه  پلیس  رئیس  جانشین  باختند.  جان  زیرکوه   - قاین 
پژو 405 در کیلومتر 11 جاده قاین - زیرکوه واژگون شد که بر اثر آن 
2 نفر کشته و 4 نفر زخمی شدند. سرهنگ نیکمرد علت حادثه را بی 
احتیاطی راننده به علت تخطی از سرعت مطمئنه در پیچ اعالم کرد.

ورزش استان

حوادث استان

کاریکاتور  داده نما

حجاج باید توجه کنند اقلیم و آب و هوای عربستان با ایران متفاوت است 
و دمای هوا در آنجا باال است، به خصوص که مراسم حج در سال های 
اخیر، در فصل تابستان متمرکز شده است. در چنین شرایطی تعریق بدن 
افزایش پیدا می کند و بدن آب بیشتری را از دست می دهد. در مراسم 
حج، حجاج برای جلوگیری از مشکالت کلیوی باید به میزان 4-5 لیتر آب 
طی شبانه روز مصرف کنند تا آب از دست رفته بدن خود را جبران نمایند.

به دلیل گرمای هوا بسیاری از حجاج گرما زده می شوند. این بیماری در اثر 

از دست دادن آب و نمک بدن و تعریق زیاد رخ می دهد. توصیه می شود 
حجاج تنها برای انجام کارهای ضروری از محل اقامت خود خارج شوند.

تشنگی،  سرگیجه،  سردرد،  به  توان  می  گرمازدگی  عالئم  جمله   از 
بی اشتهایی، تهوع و استفراغ اشاره کرد که در این صورت الزم است حجاج 
به پزشک کاروان مراجعه کنند. بیماران قلبی و دیابتی و افرادی که هرگونه 
بیماری با داروی خاص دارند و عازم سفر حج هستند، الزم است در زمینه 
مصرف داروها با پزشک خود مشورت کرده و از راهنمایی های پزشک 

کاروان نیز استفاده کنند. همچنین حتما باید به مقدار الزم و برای حدود 
یک ماه داروهای مرتبط با خود همراه داشته باشند و از آن در سفر مراقبت 
حداکثری به عمل آورند. هنگام ورود به کشور نیز اگر حجاج احساس 
بیماری و یا سرماخوردگی داشتند، باید حتما به پزشکان اطالع دهند تا 
موجب انتقال بیماری به افراد دیگر نشوند. به تمامی حجاج نیز توصیه می 
شود مصرف مایعات را شدیدا جدی بگیرند، بهداشت فردی را رعایت کرده 
و دست های خود را در فواصل زمانی کم با آب و صابون بشویند. همچنین 

الزم است برای پیشگیری از بیماری هایی مانند کرونا از تماس مستقیم 
با شتر پرهیز کرده و سعی کنند از مصرف شیر خام و گوشت نیم پز شتر 
پرهیز کنند. به هیچ عنوان از غذاهای بیرونی و خارج از سیستم کاروان 
استفاده نکنند و پیش از خوردن هر نوع میوه ای حتما باید آن را بشویند. از 
لیوان های مخصوص به خود استفاده کنند و به غیر از آب زمزم و آب های 
بسته بندی شده از سایر آب ها ننوشند. در صورتی که هر یک از حجاج دچار 
سرفه و یا احساس سرماخوردگی شدند، باید به پزشک کاروان مراجعه کنند.

توصیه های بهداشتی به حجاج

قابل توجه دامداران خراسان جنوبی
برای اولین بار در استان 

تولید علوفه تازه جو ، گندم و ... در فاز 2 افتتاح شد
جهت خرید و  عقد قرارداد با شماره 09151614137 )عربی( تماس بگیرید

امیرآباد- انتهای عدالت 1 -  راه سمت چپ - گلخانه رز بیرجند

کلینیک گیاه پزشکی و فروشگاه سبز گستر
مجهز به آزمایشگاه تشخیص آفات و بیماری های گیاهی 

فروش انواع سموم دفع آفات نباتی * کود، بذر، ادوات کشاورزی
بیرجند ، میدان امام ، جنب کالنتری 12    مدیریت: فرزاد نیا

32220072 - 09152207442

عرضه انواع ترشی، زیتون،روغن زیتون، روغن کنجد
انواع شربت های طبیعی شیراز

ترشک، لواشک ، آبلیمو و عسل طبیعی
خیابان توحید، خیابان میرزا کوچک خان غربی، حد فاصل خیابان نبوت و 

فلکه نعلبکی،پالک 52      09157553413 - 32439105 سجادی فر

  @
 torshim

azrae 

5 تا 30 % تخفیـف

پارکینگ اداری و مسکونی ، کانکس و سوله
 PVC دکوراسیون داخلی ، سقف کاذب و دکوراتیو ، فروش ورق های

KNAUF و SIDING ، UPVC و
طراح و مجری: گروه مهندسی پارسیان سقف مرکز خانه های پیش ساخته

 www. parsiansaghf.COM

 UPVC سـازه های سبک بـا پوشش

تلفکس: 056-32422449
شماره تماس: 09153617611  - حاشیه فلکه جماران – باالتر از کاشی فرزاد

هـوا مطبـو ع شـرق 

وستن ایر، گری و ایرانی

فروش اسپیلت دیواری، اسپیلت ایستاده 
داکت اسپیلت 

0915  561  5463 / 0915  863  6100

 با مجـوز رسمی و پروانه فعالیت
 از سازمــان مدیریـت حمـل و نقـل 

بار و مسافـر شهـرداری بیرجند 
و تنها نماینده رسمی اتحادیه 
تاکسیرانی  های سراسر کشور

اقدام به جذب رانندگان تاکسی 
به صورت رایگان می نماید. 

ضمنا با اولین نصب مبلغ دو هزار تومان اعتبار اولیه دریافت نمایید
نصب اپلیکیشن در کافه بازار اندروید، اپ استور و گوگل پلی

آدرس: بیرجند- جمهوری 4 - سازمان سابق تاکسیرانی بیرجند 

اولین و بزرگترین تاکسی اینترنتی آنالین در بیرجند 

  32223900 - 09155631886 مخملباف
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امروز برگزار می شود؛

تجلیل از 18 محیط بان نمونه استان

صداو سیما -  18 محیط بان برتر خراسان جنوبی  در مراسمی به مناسبت روز ملی محیط بان تجلیل شدند. 
مدیرکل حفاظت محیط زیست گفت: این تعداد محیط بان از تمام شهرهای استان هستند که فعالیت های شاخص 
و خوبی در خصوص حفاظت پایدار از عرصه های محیط زیست و جلوگیری از شکارهای غیر مجاز داشته اند.

*فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه بیرجند در اولین  
جشنواره مالک اشتر در بیرجند اظهار کرد: چندین سال 
است که جشنواره مالک اشتر به منظور موفق ترین 

سطوح سازمانی در بسیج برگزار می شود.
*همایش پیاده روی خانوادگی به مناسبت گرامی 
داشت 5 مرداد سالروز اقامه اولین نماز جمعه تهران 

در نهبندان برگزار شد.
فردوس  فرماندار  عمرانی  و  ریزی  برنامه  *معاون 
گفت: دستگاه  های اجرایی روند پرداخت تسهیالت 
به طرح ها و پروژه های بزرگ سرمایه گذاری در این 

شهرستان را تسریع بخشند.
*. مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس گفت: مهرماه 
امسال 120 کالس درس به مدارس افزوده می شود.
*مدیرکل بهزیستی با اشاره به فعالیت ۳5 مرکز مشاوره  
پیشگیری از طالق در استان، تصریح کرد: ۳2۴ زوج 

برای خدمات مشاوره ای به این مراکز مراجعه داشته اند.
*رئیس مرکز آموزش فنی و حرفه ای فردوس گفت: 
سالن  آزمون الکترونیک با توجه به ظرفیت موجود در 

مرکز فنی و حرفه  ای این شهرستان راه اندازی شد.
*مدیرکل پزشکی قانونی استان گفت: پرونده های 
سقط جنین در سه ماه نخست امسال در مقایسه با 

مدت مشابه سال قبل 27.۳ درصد افزایش یافت.
مردم  موزه  در  محلی  و  سالم  غذاهای  *جشنواره 

شناسی نهبندان برگزار شد.
*به همت سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری 
بیرجند و با هدف زیباسازی و طراوت محیط شهری، 

گلکاری بلوار بهشتی و زکریای رازی انجام شد.
*مسئول هواشناسی استان گفت: کاهش دمای هوا تا 

روز یکشنبه جاری ادامه دارد.

اخبار کوتاه

    مرکز آموزش سنگ شرق کشور  
درفردوس راه اندازی می شود

 ایرنا-رئیس مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهید رادمرد 
فردوس گفت: مرکز آموزش تخصصی سنگ شرق 
کشور در این شهرستان راه اندازی می شود. یعقوبی 
افزود: این مرکز در زمینی به مساحت 750 متر مربع 
با همکاری وزارت صنعت و سازمان  )ایمیدور( تا پایان 

سال جاری راه اندازی می شود. 

دیدار شهردار با اعضای مردمی ستاد غدیر

دادرس مقدم-جلسه دیدار شهردار با اعضای ستاد 
مردمی غدیر برگزار شد. جاوید با اشاره به پرهیز از 
موازی کاری در انجام برنامه های گرامیداشت غدیر 
عنوان کرد: در ایام غدیر، سازمان فرهنگی، اجتماعی 
و ورزشی شهرداری بیرجند همکاری الزم با این ستاد 
را خواهد داشت. وی با اشاره به نصب 50 استند در 
شهر جهت برنامه های فرهنگی یادآور شد: برای 
تبلیغات ستاد مردمی غدیر، همکاری الزم از طریق 

این استندها انجام خواهد گرفت.

پایانکار ساختمانی تک برگی شد

کاوش-مدیر اداره آمار و فناوری شهرداری بیرجندگفت: 
پایانکارهای ساختمانی به همت اداره آمار و فناوری 
در  تسریع  هدف  با  بیرجند  شهرداری  اطالعات 
پاسخگویی به ارباب رجوع تک برگی شد. قلی نژاد 
در مراسم راه اندازی پایانکارهای تک برگی افزود: هر 
یک از این اوراق تک برگ دارای کدهای سیستمی 
منحصر به فرد است که عماًل سطح امنیت آن را 
افزایش می دهد و منجر به ضد جعل بودن آن می 
گردد. وی ادامه داد: در دفترچه ها، متون به صورت 
دستی درج می شود حال آنکه در پایانکار تک برگی 
این موضوع به قابلیت درج سیستمی و احتمال خطای 
نزدیک به صفر مبدل می گردد. وی با اشاره به امکان 
بررسی صحت پایانکارهای فوق اظهار کرد: صحت 
 پایانکار تک برگی توسط مالکین محترم از طریق درج
 QR code در سایت خدمات شهروندان شهرداری بیرجند 
به آدرس esup.birjand.ir قابل استعالم می باشد. روکش آسفالت در محالت بافت فرسوده

غالمی-عملیات اجرایی روکش آسفالت در محالت 
بافت فرسوده آغاز شد. جاوید شهردار بیرجند گفت: 
با عنایت به اتمام بحث تملک محدوده فرزان برای 
اتصال پل موسی بن جعفر )ع( به خیابان جمهوری، 
آسفالت آن انجام می شود. وی ادامه داد: این عملیات 
از خیابان های جمهوری ۳1 تا شهید زنگویی ۳ و 
از میدان فرزان تا کوچه شهید هاشم آبادی )حاشیه 
کانال( آغاز شده است. وی اظهار کرد: برای انجام 

این پروژه مبلغ 1۳۴ میلیون تومان هزینه شده است.

کانون پرورش فکري پویش »فصل گرم 
کتاب«  را از پارك توحید آغاز کرد

به  کتاب«  گرم  پویش »فصل  مقدم-طرح  دادرس 
غني سازي  هدف  با  فکري،  پرورش  کانون  همت 
اوقات فراغت، انس و الفت بیشتر کودکان و نوجوانان 
 با کتاب خواندن و کاهش آسیب هاي اجتماعي روزهاي 
پنجشنبه هر هفته در پارك توحید بیرجند تا پایان 
تابستان اجرا مي شود.حمیدي مدیر کل کانون استان 
با اعالم این خبر گفت: برای اولین بار  این طرح را با 
دو محور موضوعي ترویج فرهنگ کتاب و کتاب خواني 
و تقویت مهارت هاي زندگي در تابستان امسال برگزار 
مي کند.حمیدي اضافه کرد: عضویت اعضاي کانون 
پرورش با 25 در صد تخفیف، برگزاري نمایشگاه کتاب، 
اجراي نمایش عروسکي ، پخش فیلم هاي کودك و 
نوجوان، برگزاري ایستگاه اوریگامي، بازي و سرگرمي از 

دیگر برنامه هاي طرح پویش گرم کتاب است.

“خطبه های آدینه”

سخنان آمریکایی ها علیه ایران 
از سر استیصال است

حجت االسالم نصیرایی امام جمعه موقت بیرجند 
سخنان  کرد:  اظهار  جمعه  نماز  خطبه های  در 
سخیفی که مسئوالن و سیاستمداران آمریکایی به 
کار می برند قابل پاسخگویی نیست چرا که از سر   

استیصال است.
سردار سلیمانی دالورانه و مردانه

پاسخ ترامپ را داد
حجت االسالم رحمانی امام جمعه قاین با بیان این که 
دشمنان تصور می کردند که با این پاسخ ریاست جمهور 
در خصوص تحریم صدور نفت ایران ،کسی پشتیبان 
رئیس جمهور ایران نخواهد بود، گفت: این جواب آنقدر 
منطقی بود که مقام معظم رهبری در دو سخنرانی این 
ادبیات را تحسین وتایید کردند و فرمانده سپاه قدس 
سردار سلیمانی دالورانه و مردانه پاسخ ترامپ را داد و 
سردار باقری رئیس ستاد مشترك نیروهای مسلح و 
سردار جعفری فرمانده سپاه نیز پشتیبانی خود را از این 

سخنان ریاست جمهور اعالم کردند.
مسئوالن و جوانان الیق استان کم نیستند

حجت االسالم سنجری  امام جمعه سربیشه  خطاب 
به مسوالن استانی  گفت: خواسته استاندار محترم 
در اکثر جلسات این بوده مدیرانی که ضعیف هستند  
ما جوانان و  استان  این  افزود: در  بروند. وی  کنار 

مسئوالن الیق کم نداریم.

نمایشگاه تصاویر دیجیتالی معلوالن
 منطقه کویر  در نگارخانه شهرداری 

اینکه   بیان  با  استان  بهزیستی  کل  کاری-مدیر 
نمایشگاه تصاویر دیجیتالی آثار هنری )تابلونقاشی( 
هنرمندان معلول منطقه کویر در نگار خانه بیرجند تا 
چهارشنبه  دایر است و گفت:  این تابلوها  تصاویر 
هشتاد اثر برتر راه یافته به جشنواره هنرهای تجسمی 
معلوالن کویر می باشد. عرب نژاد گفت : عالقه مندان 
می توانند صبح ها از ساعت 9 تا 12 و عصرها از 

ساعت 18 تا21 از نمایشگاه دیدن نمایند.

 اجرای ۲۵ پروژه آبی در استان

تسنیم- فرمانده سپاه انصار الرضا )ع( با بیان اینکه 
قنات روستای گرازان به نمایندگی از 25 پروژه آبی که 
با همکاری آستان قدس و بسیج سازندگی افتتاح می 
شود،گفت: تالش آستان قدس رضوی برای محرومیت 
زدایی در مناطق محروم و دور افتاده استان در دستور 
قنات  افتتاحیه  مراسم  در  قاسمی  سردار  است.  کار 
روستای گرازان اظهار کرد: طرح های محرومیت زدایی 
با همکاری و مشارکت آستان قدس رضوی ، بسیج 
سازندگی و جهاد کشاورزی در استان آغاز شده است. 
قاسمی از راه انداری 220 صندوق قرض الحسنه در 
روستاها تا پایان سال خبر داد و افزود: نظام و دولت در 
راستای ایستادن روی پای خود و متکی بودن کشاورزان 
اندازی صندوق های  راه  و  تاکید  مناطق محروم   و 
قرض الحسنه در روستاها و احیای صنایع دستی و 
قالیبافی برای ماندگاری و تولید در دستور کار قرار دارد. 

جشن بزرگ زیرسایه خورشید
 در امامزادگان باقریه برگزار شد

خدام  حضور  با  و  )ع(  رضا  امام  والدت  با  همزمان 
رضوی جشن بزرگ زیرسایه خورشید در امامزادگان 
باقریه شهرستان بیرجند برگزار شد. به گزارش تسنیم، 

حجت االسالم اسدی در جشن بزرگ زیرسایه خورشید 
که به مناسبت والدت امام رضا )ع( و با حضور خدام 
رضوی برگزار شد، اظهارکرد: مادیات در زندگی انسان 
نقش محسوس و قابل لمسی دارد و گاهی مواقع انسان 
نگاه خود را محدود به رزق مادی و رزق معنوی می کند. 
مبلغ اعزامی کاروان زیر سایه خورشید بیان کرد: رزق 
به چهار قسمت حالل، حرام، مادی و معنوی تقسیم 
می شود و راه رسیدن رزق در ابعاد مادی و معنوی در 
روایات ذکر شده است. وی گفت: شرکت در مجالس 
اهل بیت)ع( واجب است چون باعث افزایش محبت 
به یکدیگرمی شود و خوشبختانه در سرزمینی قرار  داریم 

که در هر قسمت آن یک بقعه متبرکه است.

گروه خبر- معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی 
استاندار گفت: اکنون بیش از هر زمانی در جامعه 
به گفت و گو در راستای نیل به اهداف مشترك 
نیاز داریم. به گزارش ایرنا، علی اسماعیلی در آیین 
نکوداشت نام آوران شهرستان خوسف ویژه خاندان 
راشد محصل  عنوان کرد: این گونه هم اندیشی 
و همایش های بایستی بیشتر برگزار شود. وی با 
تاکید بر اینکه در مسائل اجتماعی باید با برگزاری 
این گونه همایش ها روحیه نشاط و امید و با هم 
بودن را افزایش داد، گفت: باید همه در راستای 
کاهش آسیب های اجتماعی و نیل به اهداف 
جامعه ایرانی و اسالمی حرکت کنیم.وی افزود: 
این جلسه بهانه ای برای تجلیل از خاندان راشد 
محصل در عمل تجلیل از دانایی، علم و آگاهی 
است و همه بزرگان از جمله خاندان راشد محصل 
بیش از پیش آموزه ها و تجربیات خود را در اختیار 
نسل جوان و نسل تشنه علم و فرهنگ قرار دهند.

اسماعیلی همچنین با اشاره به تشکیل ستاد توسعه 
و پیشرفت شهرستان خوسف گفت: این اقدام 
براساس منشور گفت و گوی سیاسی ابالغی 
ریاست جمهوری است.وی اظهار کرد: توسعه را 
باید همه جانبه در نظر گرفت و نباید توسعه را به 

یک جنبه خاص محدود کرد.

ارتقای فرهنگ را به موازات رشد 
تکنولوژی باید مورد توجه قرار دهیم

به  گفت:  آیین  این  در  هم  خوسف  فرماندار 

موازات رشد تکنولوژی ارتقای فرهنگ ایرانی 
و اسالمی را هم باید سر لوحه امور خود قرار 
کنیم  باید تالش  کرد:  اظهار  دهیم. شفیعی 
پاك  و فطرت  مبنای خاص  در  را که  آنچه 
جامعه  افراد  بین  در  است  ها  انسان  همه 
فرهنگی  بسته های  روز  به  روز  و  گسترش 

در این خصوص را افزایش دهیم.
وی با اشاره به اینکه در فضای کنونی جامعه 

به  گوناگون  های  عرصه  در  زیادی  تحوالت 
خصوص در حوزه تکنولوژی با شدت و شتاب 
اتفاق افتاده است، عنوان کرد: امروزه می طلبد 
به موازات رشد فناوری ارتقای فرهنگ ایرانی و 

اسالمی را نیز سر لوحه امور خود قرار دهیم.
نخبگان  و  اساتید  از  اینکه  بیان  با  شفیعی 
انتظار داریم در راستای تاریخ و تمدن ایرانی 
های  خال  بتوانیم  تا  کنند  کمک  اسالمی  و 

راستای  در  کرد:  اظهار  کنیم،  پر  را  موجود 
در  قانونی  باید  سیاسی  گفتگوی  منشور 
گرفته  نظر  در  گفتگو  تاالر  ایجاد  خصوص 
شود.وی با اشاره به اینکه توسعه را باید همه 
جانبه ببینیم، بیان کرد: امروزه بیش از پیش 
به  نیل  راستای  در  مشاوره  و  گفتگو  نیازمند 
خیر مشترك هستیم لذا باید هم اندیشی ها 
را افزایش دهیم.وی با اشاره به اینکه محتوای 

اصلی یادگیری این است که در رفتار خود نیز 
گوناگون  اقشار  گفت:  کنیم،  ایجاد  تغییراتی 
اجتماعی باید در راستای نیل به توسعه جامعه 
تمامی حوزه ها گفتگوهایی شکل دهند. در 

نخبگان و سرمایه های علمی معرفی شوند 
با  استانداری  اجتماعی  امور  دفتر  مدیرکل 
در  نکوداشت  و  همایش  برگزاری  بر  تأکید 

انسانی  نیروی  های  معرفی سرمایه  راستای 
محصل  راشد  خاندان  معرفی  گفت:  استان 
نیروی  پاسداشت سرمایه  برای  بزرگ  گامی 
همایش  این  در  محمودی  است.  انسانی 
اظهار کرد: پاسداشت، نکوداشت و برگزاری 
و  نخبگان  بزرگان،  برای  که  برنامه ها  این 
سرمایه های نیروی انسانی است و به منظور 
و  بزرگ  بسیار  کاری  است،  آنها  از  تجلیل 

مناسب است و در واقع مصداق حرمت گذاری 
برای فرزندان این آب و خاك است.وی گفت: 
برگزاری این برنامه ها مهم و ضروری است و 
باید “راشدها” معرفی شوند تا محصل ها در 

جامعه نهادینه شود.
استاد دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه 
اشاره  با  این همایش  در  فردوسی مشهد هم 
به روستای افضل آباد بخش ماژان شهرستان 

خوسف زادگاه اصلی خود گفت: جز دیواره های 
قلعه چیز دیگری از این روستا باقی نمانده است.

تاریخ  و  پیشینه  به  محصل  راشد  محمدرضا 
کتیبه  گفت:  و  کرد  اشاره  خوسف  شهرستان 
کال جنگال به احتمال قریب به یقین متعلق 
به دوره اشکانیان است و براساس گفته تاریخ 
دانان قلعه رستم مرکز حکومت اشکانیان در این 
منطقه بوده است.وی ادامه داد: براساس وجهه 
فرهنگی در سال 1۳00 هجری قمری مطابق 
با اولین مدرسه شوکتیه در بیرجند در این منطقه 
نیز مدارسی دایر و شیخ علی اکبر ناصح به عنوان 
یکی از مشهورترین علما در این مدرسه مشغول 
به خدمت شده است.راشد محصل گفت: خوسف 
از نظر قدمت، فرهنگ و هنر شناخته شده است 
و این افراد نه تنها هویت خوسف بلکه هویت 
خراسان  جنوبی و ایران هستند و الزم است 
بیشتری  شناخت  آنان  به  نسبت  جوان  نسل 
داشته باشند.وی به مسئوالن توصیه کرد:همه 
شهرستان های استان که دارای دو هویت اصلی 
برگزیدگان آن منطقه و هویت مدنی که مردم 
این استان هستند، بیشتر به نسل جوان شناخته 
شود و ابراز امیدواری کرد: امکاناتی فراهم شود 
که بتوانند تجربیات خود را در اختیار جوانان قرار 

دهند.
برپایی نمایشگاه صنایع دستی، اسناد تاریخی و 
رونمایی از سردیس دکتر محمدرضا راشد محصل 

از دیگر برنامه های این همایش یک روزه بود.

گروه خبر-استاندار گفت:20 میلیارد تومان در 
موضوع کمک های فنی و اعتباری برای کمک 
به سرمایه گذاران در راستای ایجاد اشتغال به 
در  الشریعه  مروج  شود.  می  پرداخت  استان 
شورای اداری استان با اشاره به شرایط پیش 
روی کشور بیان کرد:عبور از شرایط فعلی کشور 
نیازمند وحدت و همدلی همه دستگاه ها است.

اوضاع  بر  خاصی  شرایط  اینکه  بیان  با  وی 
باید برای  افزود:  اقتصادی کشور حاکم است، 
رهایی از وضع موجود، ابالغ های رهبری را با 

هوشیاری و هوشمندی انجام دهیم.
وی خواستار پاسخگویی به مطالبات مردمی شد 
و اظهار کرد: نباید تحریم ها و مشکالت مانعی 

برای  بی توجهی به مطالبه های مردم باشد.

مجوز ماده 56 برای طرح بزرگراه 
بیرجند - قاین صادر شد 

مروج الشریعه گفت: 17 تیر امسال مجوز ماده 
قانون تنظیم  به  الحاق برخی مواد  قانون   56
بزرگراه  برای  دولت،  مالی  مقررات  از  بخشی 
بیرجند - قاین صادر شد.وی اظهار کرد: تامین 
منابع مالی برای پروژه های زیرساختی استان با 
اولویت پروژه بیرجند - قاین به عنوان دومین 
پروژه در کشور اقدام مهمی بود که می توان از 
منابع مالی مناسب برای این پروژه برخوردار شد 
و برای پروژه راه آهن بیرجند - یونسی گناباد نیز 
امروز نشستی با برخی مسئوالن برگزار می شود.

مقام عالی دولت در استان با بیان اینکه استفاده 
از منابع مالی تسهیالتی برای پروژه ها رویکرد 
مهمی است، تاکید کرد: بهترین راهبرد در شرایط 
فعلی استفاده از تسهیالت است و جای پروژه 
های بزرگ در حوزه آب استان نیز خالی است 
که باید در این زمینه فکر اساسی و پیگیری های 
الزم انجام شود.وی آب و امنیت را دو مقوله مهم 
استان دانست و گفت: هم اکنون سرمایه گذاران 
بومی و غیر بومی تمایل به سرمایه گذاری دارند 

که تسهیالت زیادی هم نیاز دارند و برای چند 
طرح سرمایه گذاری سه هزار و 500 نفر اشتغال 
پیش بینی شده است که در این زمینه پیگیری 
از اوراق خزانه  می کنیم تا 20 میلیارد تومان 
استان را به نقدی تبدیل کنیم.استاندار اشتغال 
را از دیگر مشکالت اساسی پیش روی استان 
دانست و گفت: به دنبال رایزنی های انجام شده، 
مقرر شد 20 میلیارد تومان از اوراق استان در 
کمک های فنی و اعتباری نقد و برای کمک 
به سرمایه گذاران برای ایجاد اشتغال به استان 

داده شود.
 اهتمام جدی به خدمات دولت

 در رسانه ضروری است
استاندار   اجتماعی  و  امنیتی  سیاسی،  معاون 
در  که  سنگینی  فضای  به  توجه  با  نیزگفت: 
جامعه به وجود آمده، اهتمام جدی به خدمات 
دولت در رسانه با هدف ایجاد و تقویت امید در 
جامعه ضروری است. اسماعیلی با تاکید بر لزوم 
توجه بیشتر به دسترسی آزاد اطالعات یادآور شد: 
این حق مردم است که در جریان اطالعات و 
آمار دستگاه های اجرایی قرار گیرند.وی افزود: 
آمار پست های بالتصدی در استان مشخص 
شده و باید در اسرع وقت نسبت به تعیین تکلیف 

این پست ها با اولویت جوانان، سهم بانوان و 
حامیان دولت اقدام شود.وی گفت: هماهنگی 
در خصوص انتصابات با فرمانداران و مجموعه 

سیاسی استان از اهمیت زیادی برخوردار است.
   

اعتبارات نقدی خراسان جنوبی
 در سال مالی 96 جذب شد

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار هم در 
در  که  مشکالتی  تمام  با  گفت:  نشست  این 
وجود  خزانه(  اسناد  و  )نقدی  اعتبارات  تامین 

داشت سال مالی 96 با تالش و جدیت تمامی 
مدیران دستگاه های اجرایی در بخش نقدی 
تمامی اعتبارات جذب شد. علوی مقدم همچنین 
 گفت: در بخش اسناد تاکنون 85 درصد اعتبارات
اختیار مدیران قرار  اما فرصتی در  جذب شده 
موردنظر جذب شود. اعتبار  تا مجموع  گرفته 
وی با بیان اینکه دستگاه های اجرایی قدری دیر 
عمل کردند، اظهار کرد: شاید اگر اواخر تالش 
و جدیت صورت نمی گرفت جذب بخشی از 
اعتبارات نقدی استان دچار مشکل می شد. وی 
به ساخت زائرسرای استان خراسان جنوبی در 
مشهد مقدس هم اشاره کرد و گفت: با تالش و 
جدیت بخش خصوصی قدم های خوبی در این 

زمینه برداشته شد اما با رونمایی از طرح خشت 
های آسمانی انتظار داشتیم دستگاه های اجرایی 

سریع تر وارد همکاری شوند.
علوی مقدم بیان کرد: این موضوع در دستور کار 
 مدیران دستگاه های اجرایی قرار گیرد تا بتوان
برای شروع عملیات زائرسرا در جوار بارگاه منور 

علی ابن موسی الرضا )ع( اقدام کنیم.
استانداری  اقتصادی  امور  هماهنگی  معاون 
نیز گفت: از 16 مرداد سال جاری تیم بازرسی 
به  تجارت خراسان جنوبی  و  ، معدن  صنعت 

بازرسی در  استان می پردازند.   

 665 مددجوی بهزیستی 
تسهیالت اشتغال گرفتند

مدیرکل بهزیستی  نیز در این جلسه گفت: 665 
نفر از جامعه هدف این نهاد حمایتی 95 میلیارد 
ریال تسهیالت قرض الحسنه اشتغال دریافت 
کردند. وی افزود: این اداره کل با پرداخت یارانه 
سهم بیمه خویش فرمایی و کارفرمایی 167 نفر از 
معلوالن و مددجویان زیرپوشش به مبلغ سه میلیارد 
ریال، برای تسهیل اشتغال جامعه هدف اقدام می 
کارایی  جبران  پرداخت  کرد:  اظهار  وی  کند. 
معلوالن به کار گرفته شده توسط کارفرمایان از 

دیگر فعالیت های حمایتی اشتغال است که در 
این زمینه ۴۴ معلول با صرف اعتبار 8۳0 میلیون 
ریال مورد حمایت قرار گرفتند. مدیرکل آموزش 
فنی و حرفه ای نیز در این نشست گفت:  19 
مرکز ثابت و شعب شهری، 9۳ کارگاه ثابت و 92 
کارگاه سیار با قابلیت آموزش 510 حرفه آموزشی 
در بخش دولتی استان فعال است.خوش آیند بیان 
کرد: همچنین در بخش خصوصی 162 آموزشگاه 
با قابلیت ارائه 1۳7 حرفه آموزشی در استان فعال 
است.وی افزود: امسال یک میلیون و 50 هزار نفر 
ساعت آموزش فنی و حرفه ای در مراکز آزاد و 
۴۳ هزار و 158 نفر ساعت در بخش دولتی استان 
ارائه شده است.وی گفت: طرح پژوهشی تدوین 
سند مهارت استان با رویکرد بازاریابی آموزش های 
فنی و حرفه ای محور امسال با همکاری دانشگاه 

بیرجند در استان تهیه می شود.
   

8 دستگاه اجرایی برتر معرفی شدند
مدیرکل دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور 
حقوقی استانداری هم گفت: بر اساس بازرسی 
های انجام شده، 8 دستگاه اجرایی دارای ارباب 
به  استقرار میز خدمت  استان در زمینه  رجوع 
عنوان برتر معرفی شدند.موسوی افزود: در این 
بیمه سالمت،  ترتیب دستگاه های  به  ارتباط 
توزیع نیروی برق، راهداری، گمرکات، فنی و 
حرفه ای، تامین اجتماعی، کمیته امداد و امور 
مالیاتی توانستند رتبه های برتر میز خدمت را 
این  شدن  اجرایی  اهداف  به  کنند.وی  کسب 
از اجرای  افزود: تنها هدف  طرح اشاره کرد و 
بوده  برق  مصرف  در  جویی  طرح صرفه  این 
است.معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری 
خراسان جنوبی بیان کرد: طرح مذکور ابتدا در 
شهرستان نهبندان و طبس اجرایی شد، در این 
راستا دستگاه های اجرایی باید به صورت ویژه 
گزارش کارشان را در زمینه صرفه جویی به ما 

ارائه دهند و رو سفید بیرون بیایند.

گفت و گوی مسئوالن درباره راه آهن بیرجند-گناباد

آیین نکوداشت نام آوران خوسف برگزار شد

نماینده ولی فقیه با بیان اینکه پیشرفت هر جامعه 
منوط به رشد فرهنگی است، گفت: اصالت و 
فرهنگ امروز مردم استان ثمره کارهای فرهنگی و 
تبلیغی بزرگان این دیار در گذشته است. به گزارش 
مهر،آیت ا... عبادی در دیدار با خانواده جانباز علی 
حاجی آبادی اظهار کرد: عمر امانتی است که دیر 
یا زود تمام می شود اما آن هایی که این سرمایه 

در جهت ارزش های الهی و معنوی استفاده کردند، 
پیروز میدان هستند.وی خطاب به جانبازان هشت 
سال دفاع مقدس گفت: شما که در راه اعتالی 
حق و ابطال باطل قدمی برداشته و سرمایه گذاری 
کرده اید، از سرمایه عظیم عمر خود بهره کافی 
برده و امانتی بزرگی در نزد خداوند دارید. رئیس 
بنیاد شهید و امور ایثارگران بیرجند نیز در این جلسه 

اظهار کرد: اشتغال از دغدغه های امروز خانواده 
شهدا و ایثارگران است که بیشتر افراد جامعه با آن 
درگیر هستند.ساالری با بیان اینکه خراسان جنوبی 
صنعت قدرتمندی ندارد تا زمینه ای برای اشتغال 
جوانان ایجاد کند، بیان کرد: از این رو مسئله 
اشتغال همواره به عنوان یکی از دغدغه های مهم 
استان بوده است.وی اضافه کرد: عالوه بر این  

خراسان جنوبی محل ارتقای مدیران غیربومی 
شده در حالی که نیروهای توانمند زیادی در خود 
استان وجود دارد که در عرصه های مدیریتی 
اند. درخشیده  خوبی  به  کشور  نقاط  سایر  در 
محیط  سازی  مناسب  عدم  از  همچنین  وی 
شهری انتقاد کرد و گفت: باید محیط شهری 
شود. سازی  مناسب  جامعه  افراد  عموم  برای 

پیشرفت و تحول جامعه منوط به رشد فرهنگی است

  غـذا آمـاده بـرادران خزیمـه
کباب کوبیده / جوجه / مرغ سرخ شده 

خورشت قورمه سبزی / خورشت قیمه و سیب زمینی
شعبه 1: بلوار شعبانیه ، وصال  32311717

شعبه 2: بین معلم 47 و 49 ، غذای رز   32342008

*حسابداری عمومی،مالی،حقوق و دستمزد، تولید و مونتاژ و ...
*مدیریت رستوران و فست فود،کارواش و تاکسی سرویس

*فروشگاهی،شخصی،شرکتی،خدماتی و ..
*پخش مویرگی با نسخه تبلت 

*هایپر مارکت با دیتابیس۱۵۰۰۰ کاال بصورت رایگان
تاییدشده توسط سازمان امور مالیاتی

شش ساعت آموزش رایگان اصول حسابداری و آموزش کار با نرم افزار

نرم افزارهای حسابداری و مدیریت کسب و کار زمرد

@ZomorodBir :کانال تلگرام   نمایندگی  بیر جند:      ۰۹۱۵۹۶۲۹۶۳۵   حاجی پور 

زمرد  سادگی،کارایی،پویایی،

قیمت مناسب،خدمات و پشتیبانی

 مطمئن و دائمی       

یک سال پشتیبانی و به روزرسانی رایگان 
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 امام رضا علیه السالم فرمودند:
 تزاَوُروا تحـابـوا و تصـافُحـوا و ال تحـاشمـوا

  به دیدن یکدیگر روید تا یکدیگر را دوست داشته باشید و دست یکدیگر را بفشارید
                                                     و به هم خشم   نگیرید. )بحاراالنوار،ج78،ص 347( 

 شایسته ترین مراتب قدردانی و سپاس خود را از شما و همکاران 
محترم تان در پرداخت کامل مزایای بیمه عمر و تامین آتیه شهید 
نایبی را ارج نهاده، توفیق روز افزون شما و مجموعه محترم بیمه 

پاسارگاد را از درگاه ایزد منان آرزومندیم. 
ضمنا از فرماندهی محترم نیروی انتظامی استان خراسان جنوبی نیز 

تشکر و قدردانی می گردد. 
صدها فرشته بوسه بر آن دست می زنند

کز کار خلق یک گره بسته وا کنند  
خانواده شهید نایبی

سرکار خانم چاوشان ؛ مدیریت محترم شرکت بیمه پاسارگاد  استان خراسان جنوبی 

آژانس ایـران
شماره های جدید ما را به خاطر بسپارید:

 32465050
32465200  - 32465060 - 32465252 - 32465080 

آدرس: خیابان 15 خرداد، 22 بهمن 1 ، جنب مسجد حضرت ابوالفضل )ع(
شماره مدیریت : 09158644731 - مقری

ردب  ضدسرقت خالقی
عرضه کننده انواع درب های ساختمانی 

)داخلی، آپارتمانی، البی(

بیرجند، خیابان مدرس، نبش مدرس 44
32462090 - 09153614899

روز
تحویـل بـه 

056 - 32454577 - 09303102285

خیابان غفاری - نبش غفاری 30 )قربانی(
)حتی برای یک لباس(

کلیـه خدمـات ثبتـی خـود را  بـه مـا بسپـارید:
ثبت شرکت ، ثبت اختراع ، ثبت برند ، اخذ جوازتاسیس و... 

)تسویه کلیه خدمات در پایان کار(
 شماره تماس: 09153624883

 افتخار دارد
 با کمترین قیمت

 کلیه شهروندان را به مشهد مقدس و نیشابور اعزام نماید. 

تورهای 4 روزه با منوی غذایی )صبحانه ، نهار ، شام 
و سوئیت مجلل و زیبا مجهز به کلیه امکانات رفاهی(

قیمت برای هر نفر به مدت 4 روز و سه شب 110 هزار تومان 

مـژده           مـژده

کاروان زیارتی سیاحتی محبان الرضا )ع(

تلفن تماس:  09155617107 - بذرگر
09330349002 - 09330349001 - احمدی

شناسه ملی: 10360003553  شماره ثبت : 52  تاریخ انتشار: 1397/5/6  شماره: 97/37 
به اطالع کلیه اعضای شرکت )شاغل و بازنشسته( )ساکن یا شاغل در شهرستان های بیرجند ، خوسف ، 
سربیشه و در میان( می رساند: مجمع عمومی عادی سالیانه )نوبت دوم( روز دوشنبه ۱397/5/22 ساعت ۱۸ 
در محل سالن اداره آموزش و پرورش بیرجند - ابتدای سجادشهر برگزار می گردد. از کلیه اعضا دعوت می 
شود راس ساعت مقرر در جلسه مذکور برای اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات جلسه اصالتا یا وکالتا حضور 

به هم رسانند. 
توصیه مهم: همراه داشتن اصل کارت ملی و شناسنامه و دفترچه عضویت الزامی است. آن دسته از اعضایی 
که به هر دلیلی نمی توانند در جلسه حضور یابند به همراه وکیل خود شخصا با ارائه کارت شناسایی معتبر به 
دفتر شرکت در ساعت اداری )7 الی ۱3( مراجعه نموده و برای دریافت وکالت نامه رسمی ظرف مدت یک 
هفته از تاریخ انتشار آگهی اقدام نمایند. حداکثر آرای وکالتي هر عضو سه رای و غیرعضو یک رای می باشد. 
بدیهی است وکالت نامه های دست نویس یا فرم وکالت بدون مهر و شماره ثبت دفتر شرکت فاقد اعتبار 
 است. متقاضیان سمت بازرسی برای سال مالی ۱397 ظرف مدت یک هفته از تاریخ انتشار آگهی برای 
ثبت نام و تکمیل پرونده با ارائه اصل مدارک )شناسنامه - کارت ملی- یک قطعه عکس ۴*3 - حکم 
کارگزیني براي شاغلین و عدم سوء پیشینه برای بازنشستگان( در ساعت اداری به آدرس دفتر شرکت 
)پاسداران ۱۸( مراجعه فرمایند. )ثبت نام بازرسي و تعیین وکالت بعد از تاریخ اعالم شده پذیرفته نخواهد شد( 
 دستور جلسه: استماع گزارش هیئت مدیره و بازرسان - طرح و تصویب صورت های مالی ۱39۶ )ترازنامه -

عملکرد سود و زیان سال مالي ۱39۶( - طرح و تصویب لیست بودجه پیشنهادی برای سال مالی ۱397 - 
تعیین میزان استرداد سهام در سال مالی ۱397 - طرح و تصویب اخذ مجوز برای اجاره ساختمان های مازاد 
تعاونی به اشخاص حقیقی و حقوقی - انتخاب بازرسین برای سال مالی ۱397 )3 نفر عضو اصلی و یک نفر 

عضو علی البدل ( 
هیئت مدیره 

آگهی دعوت مجمع عمومي عادي سالیانه )نوبت دوم( 1397
شرکت پشتیبانی افزارهای رایانه ای سداد در نظر دارد جهت تکمیل شرکت تعاونی مصرف فرهنگیان بیرجند

کادر فنی خود اقدام به جذب یک نفر نیروی متخصص )آقا(
با شرایط ذیل نماید:

۱ - مدرک تحصیلی کارشناسی در رشته کامپیوتر یا برق الکترونیک 
 از دانشگاه سراسری یا دانشگاه آزاد

 2- معدل داوطلبین ۱۴ به باال
 3- شرایط سنی حداکثر 30 سال 

 ۴- دارای 2 سال  سابقه کار در زمینه تعمیر و نگهداری و پشتیبانی سخت افزار
از داوطلبان تقاضا می شود مدارک خود را حداکثر تا پایان وقت اداری 97/5/9 

به دفتر نمایندگی شرکت واقع در خیابان توحید - توحید 2۴
 پالک 2۱- طبقه همکف تحویل نمایند.

آگهـی جـذب نیـروی قـراردادی


