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نه برجام خیانت بود 
نه مذاکرات خزر
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در وضع فعلي کشور
 جاي هیچ نا امیدي نیست 
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رئیس جمهور در مجلس موانع 
را به صراحت مطرح کند
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شوراي نگهبان بیدار باشد، 
مجلس که خواب است
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آقای  وزیر!
خراسان جنوبی

 مرد جنگی می خواهد 

دیروز خبر انتصاب جدید در استان رسانه 
ای شد.مدیرکل حفاظت محیط زیست  
سکان  یزد  از  اکبری  حسن  و  تودیع 
مدیریت این سازمان را بدست گرفت.

نکته جالب در این انتصاب ، به نوعی 
بدعت ! در انتخاب مدیران کل استان 
است. زیرا این بار نه از مبدا همیشگی! 
بلکه از استان یزد مسئولی انتخاب شده 
است! طی سالهای اخیرو پس از انتصاب 
خراسان  از  استانداران  از   ای  سلسله 
رضوی بر اساس قانونی نانوشته ! اکثریت 
قریب به اتفاق مدیران استان  نیز از همان 

مبدا منصوب ... ) ادامه در صفحه 2(

سرمقاله
* امین جم

روزنامه صبح استان  *  سال بیستم   *  شماره:4144

5جریمه   در انتظار مالکان  زمین های  رها5روزنامه آوا از مهمترین اقالم در سبد فرهنگی مردم است 5برگزاری جشن ازدواج40 زوج جوان برتر استان  

جایم را به نیرویی جوان خواهم د اد
    صفحه 2

عکس:انصاری

آموزش بر اساس مسیر شغلی آینده دانشجویان
روز گذشته معاون آموزشی دانشگاه جامع علمی - کاربردی و رئیس دانشگاه علمی- کاربردی استان 
و  همراهان از روزنامه آوا دیدن کردند. دکتر اخوان بهابادی یادآور شد: دانشگاه جامع علمی -کاربردی  

از سال 1373 با رسالت تربیت نیروی انسانی متخصص مورد نیاز برای...)ادامه در صفحه 5(

استاندار عنوان کرد: پس از ابالغ قانون

پارک خطی بلوار پیامبر اعظم )ص( در هفته دولت کلنگ زنی می شود /6

 جناب آقای مهندس سید محمد حسین  زینلی
مدیرعامل محترم شرکت کویر تایر

با نهایت تأثر و تألم مصیبت وارده را حضور جناب عالی و خاندان معزز 
 هاشمی فرد تسلیت عرض نموده، از درگاه خداوند متعال برای آن فقید 
 سعید مغفرت و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت داریم.

شرکت بهین خدمات خاوران

جناب آقای مهندس جواد درویشی
انتصاب بجا و شایسته جناب عالی را به سمت

 مدیر جهاد کشاورزی شهرستان زیرکوه 
که نشان از پشتکار، دانایی و توانمندی های علمی و مدیریتی شما 
بوده درکمال امتنان و افتخار تبریک و تهنیت عرض می نماییم 

 از خداوند منان توفیقات روزافزون تان را خواستاریم.

اتحادیه شرکت های سهامی زراعی و تعاونی تولید خراسان جنوبی

ضمن تقدیر و تشکر از کلیه عزیزانی که 
در مراسم تشییع و تدفین، سوم و هفتم

 مرحومه بی بی خدیجه باقری 
)همسر مرحوم غالمحسین موسایی(

 شرکت نمودند به اطالع می رساند: 
مراسم چهلمین روز درگذشت آن مرحومه امروز یکشنبه 97/5/28 از ساعت 17 الی 
 18 در محل مجتمع فرهنگی- مذهبی ابن حسام واقع در  طالقانی 13 برگزار می گردد

تشریف فرمایی شما سروران گرامی مزید امتنان است.
خانواده های: باقری ، موسایی ، فریدی ، علی دوست و سایر بستگان

جناب آقای مهندس محمد حسین زینلی
مدیر عامل محترم شرکت کویر تایر

با نهایت تاثر و تالم درگذشت
 شادروان حاج سید ابراهیم هاشمی فرد 

را حضور جناب عالی تسلیت عرض نموده ، از درگاه ایزد منان برای آن فقید سعید مغفرت 
و برای بازماندگان صبر جمیل مسئلت داریم.

مهندسین مشاور پارس نقش - حسین صباغ

جناب آقای مهندس سید محمد حسین زینلی
  مدیر عامل محترم شرکت کویرتایر

مصیبت درگذشت پدر همسر گرامی تان 
 را حضور جناب عالی  و خانواده محترم تسلیت عرض نموده،  از درگاه خداوند متعال برای آن 

مرحوم مغفرت و برای بازماندگان صبر جمیل مسئلت داریم.

شرکت طاق بیست )صباغ(

یک شرکت معتبر راهسازی به چند نفر راننده پایه یک نیازمند است. 
05632442886 - 09155624889

ن هب اگشیپه ه خدا ببریم قربانی مان را با دست نیازمندا

اداره روابط عمومی و اطالع رسانی کمیته امداد امام خمینی )ره( خراسان جنوبی

 کمیته امداد امام خمینی )ره( 
بـا همکــــاری اداره کـل 
 دامپزشکی استان آماده انجام 
قربانی  به  مربوط  امور  کلیه 
شمــا مومنیـن در محــل 
قربانگاه های همجوار مصلی 
اهدا  و  نماز عید قربان  های 
به نیازمندان استان می باشد.

 جناب آقای مهندس سید محمد حسین  زینلی
مدیرعامل محترم شرکت کویر تایر
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بوده درکمال امتنان و افتخار تبریک و تهنیت عرض می نماییم 

 از خداوند منان توفیقات روزافزون تان را خواستاریم.

اتحادیه شرکت های سهامی زراعی و تعاونی تولید خراسان جنوبی

ضمن تقدیر و تشکر از کلیه عزیزانی که 
در مراسم تشییع و تدفین، سوم و هفتم

 مرحومه بی بی خدیجه باقری 
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تشریف فرمایی شما سروران گرامی مزید امتنان است.
خانواده های: باقری ، موسایی ، فریدی ، علی دوست و سایر بستگان

جناب آقای مهندس محمد حسین زینلی
مدیر عامل محترم شرکت کویر تایر

با نهایت تاثر و تالم درگذشت
 شادروان حاج سید ابراهیم هاشمی فرد 

را حضور جناب عالی تسلیت عرض نموده ، از درگاه ایزد منان برای آن فقید سعید مغفرت 
و برای بازماندگان صبر جمیل مسئلت داریم.

مهندسین مشاور پارس نقش - حسین صباغ

جناب آقای مهندس سید محمد حسین زینلی
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مصیبت درگذشت پدر همسر گرامی تان 
 را حضور جناب عالی  و خانواده محترم تسلیت عرض نموده،  از درگاه خداوند متعال برای آن 

مرحوم مغفرت و برای بازماندگان صبر جمیل مسئلت داریم.
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یک شرکت معتبر راهسازی به چند نفر راننده پایه یک نیازمند است. 
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 تجدید آگهی فراخوان مزایده عمومی امالک مازاد شماره 1-97    مدیریت شعب  پست بانک استان خراسان جنوبی
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 200971627000002 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 یکشنبه 1397/05/28 تا پایان وقت اداری روز شنبه 97/06/10  *مهلت تحویل پیشنهادها: از یکشنبه 1397/06/11 تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه 97/06/21 
* نشست گشایش پاکت ها: روز شنبه مورخ 97/06/24 ساعت 9 صبح  * زمان اعالم برنده: روز شنبه 1397/06/24 ساعت 13:00 * هزینه چاپ و نشر آگهی و کارشناسی ملک بر عهده برنده مزایده می باشد.

نام استانردیف
سپرده 5 درصد شرکت در مزایدهقیمت پایه مزایدهوضعیت ملکمشخصات ملک 

متصرفتخلیه کاربریمتراژ اعیانمتراژ عرصهآدرسشماره پالک ثبتی

2/024/120/000101/206/000*زمین-2024/12بخش دو بیرجند -بجد87 فرعی از 434 اصلیخراسان جنوبی1

450/000/00022/500/000*مسکونی58/860بیرجند، جمهوری 32 چهارراه اول پالک 104 فرعی از سه هزار و هجده اصلیخراسان جنوبی2

750/000/00037/500/000*مسکونی104/475بیرجند، جمهوری 32 چهارراه اول پالک 4یازده فرعی از سه هزار و هجده اصلیخراسان جنوبی3

900/000/00045/000/000*مسکونی123/1095بیرجند، جمهوری 32 چهارراه اول پالک 4هشت فرعی از سه هزار و هجده اصلیخراسان جنوبی4

متقاضیان برای کسب اطالعات بیشتر 
می توانند به سایت این بانک به نشانی 
www.Postbank.ir بخش سایر 
موارد مناقصه و مزایده ها و یا با شماره 

32435380-056 مدیریت شعب پست 
بانک خراسان جنوبی واحد مالی اداری 

تماس فرمایند.
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جاي خود را به يک نيروي جوان مي دهم

محمد مهدی مروج الشریعه، استاندار خراسان جنوبی در مورد بازنشستگی خود اظهار کرد: 
این واقعیتی است که وجود دارد، بالفاصله پس از تایید و ابالغ قانون جای خود را به یک 
نیروی جوان می دهم.

آقای وزیر، خراسان جنوبی 
مرد جنگی می خواهد! 

* امین جم

اخیر و  ... طی سال های  اول(  از صفحه  مقاله  سر  )ادامه 

پس از انتصاب سلسله ای از استانداران از خراسان 
رضوی بر اساس قانونی نانوشته! اکثریت قریب به 
اتفاق مدیران استان نیز از همان مبدا منصوب می 
شده اند،  بی آن که کارنامه  آنها در آغاز و بیالن 
کار آنها در پایان محک زده شود. متاسفانه این دسته 
از مدیران سفارشی تا کنون رهاورد ویژه ای برای 
استان و مردم  نداشته اند. عملکردهای نامطلوب و 
ضعیف این افراد حتی در زمان هایی صدای استاندار 
را نیز در  آورد. ضعف مدیریت به عنوان یک معضل 
در استان دالیل متعددی دارد یکی  از دالیل آشکار 
این معضل، غیربومی بودن و نداشتن شناخت کافی 
استان  های  ویژگی  و  شرایط  از  وارداتی!  مدیران 
است. بسیاری تا می خواهند آشنایی نسبی به استان 
پیدا و کار خود را شروع کنند، دوره شان تمام شده 
و باید جای خود را به دیگری دهند. هر زمان هم 
مدیر بومی، دلسوز و توانمندی در استان فعالیت می 
کنند، به سرعت و به دالیلی از استان خارج شده 
و سر از استان های دیگر در می آورد! نکته بعدی 
آنکه برخی از مدیران تجویز شده برای استان، پا به 
سن گذاشته و دیگر حال و حوصله ای برای فعالیت 
برای  فقط  انگار  و   ندارند  کار  برای  ای  انگیزه  و 
استراحت به منطقه می آیند! یکی دیگر از دالیل 
کارکرد نامناسب برخی دیگر از مدیران نیز آن است 
که فقط برای کسب عنوانی در راستای ارتقا شغلی  
به استان آمده و انگیزه واقعی برای خدمت  ندارند. 
به دالیل ذکر شده باید این مورد را هم افزود که گویا 
طبق یک قرار پنهان، برخی می خواهند هنوز سیطره 
استان سابق را برمنطقه حفظ و خراسان جنوبی را به 
عنوان حیاط خلوت خود در اختیار داشته باشند و بعضا 
با عملکردهایی مبتنی بر حفظ منافع باندی، گروهی 
راه را بر روند توسعه منطقه در قالب یک استان ببندند 
تا با ارائه تصویری از آن به عنوان یک استان ضعیف 
که محصول سوء مدیریت و گاه شیطنت خودشان 
است از تکرار سناریو تقسیمات جدید در باقی مانده 
حوزه سرزمین مادری خود جلوگیری کنند!؟ غافل از 
این که سوء مدیریت وکم کاری و حق کشی در هر 
منطقه دیر یا زود دامنگیر مدیران آن منطقه خواهد 
شد و با ترفندهای بی اساس و سیاسی بازی های بی 
ارزش نمی توان ذهن مردم را ازحقشان منحرف کرد. 
خراسان جنوبی با مجموعه ای از مشکالت تاریخی و 
بزرگ و ضرورت مدیریتی تاسیس شد. مشکالت این 
استان در حدیست که مرد جنگی می طلبد! مدیران 
و مسئوالنی که در خراسان جنوبی سمتی می گیرند 
باید مرد جنگ و آشنا به منطقه باشند جنگ با کمبود 
اعتبارات، قهر طبیعت، کم لطفی پایتخت، نبود مطالبه 
گری در مردم، ناشناخته بودن ظرفیت ها. متاسفانه 
مقابل(  ستون  مقاله  سر  )ادامه   ... و  اخیر  سالهای  درتمام 

)ادامه سر مقاله( در اغلب موارد مسئوالن کالن استان 

صرفا از یک استان خاص برگزیده می شوند. چیزی 
که در سایر نقاط کشور کمتر دیده می شود. حاال 
سوال بسیاری از مردم و نخبگان این است که چرا 
با وجود 5-4 استان در همسایگی خراسان جنوبی 
باید استاندار و مدیران کل فقط از یک استان همسایه 
بیایند آیا در یزد، اصفهان، سمنان، کرمان و سیستان 
و بلوچستان افراد کاردیده و مجرب یافت نمی شود!؟   
این موضوع نه یک مطالبه شخصی بلکه یک مطالبه 
عمومی و درخواست تمامی مردم استان است که گویا  
به گوش وزیر کشور نیز رسیده است. به طوری که 
در زمان انتصاب استاندار پیشین، خطاب به استاندار 
اساس  بر  نیاورید.  نیرو  جایی  ”از  بود  گفته  وقت 
شناختی که من دارم هوش متوسط مردم بیرجند 
باالتر از جامعه است و باید از آن ها استفاده کنید.“ 
سفارشی که بعد از پرویزی چندان جدی گرفته نشد 
حاال در روزهایی که موضوع جایگزینی استاندار تازه 
به شدت  استان مطرح می شود مردم  و جوان در 
انتصابات گذشته در وهله  از  ناراضی  و  گالیه مند 
اول از وزیر محترم کشور انتظار دارند این استاندار 
آن  بر  عالوه  و  باشد  جنوبی  خراسان  بومی  جدید 
بسته شود. منطقه خاص  از یک  انتصابات  پرونده 
این یک خواسته مردمی است که در این چندساله 
اعتراض خود را بارها با روزنامه درمیان گذاشته اند. 
مدیران  میان  از  استاندار جدید  انتخاب  بی گمان  
عرصه  در  کار  تجربه  که  وکارکشته  کارآمد  بومی 
های خارج از استان نیز دارندیا از میان مدیران  پرکار 
میزان  برای  مهم  آزمونی  خود  همسایه  استانهای 
بود. خواهد  مردم  خواست  به  کشور  وزارت  توجه 

وراث مشموالن سهام عدالت 
بخوانند

فعالیت مجدد سامانه ثبت اطالعات وراث متوفیان 
مشموالنی  وراث  شد.  آغاز  عدالت  مشمول سهام 
شرایط  رعایت  با  توانند  می  اند،  شده  فوت  که 
الزم در طول ایام هفته از ساعت 8 تا 14 )به جز 
روزهای پنج شنبه، جمعه و ایام تعطیل( به دفاتر 
دولت   الکترونیک  خدمات  پیشخوان  شرایط  واجد 
مراجعه و نسبت به تقاضای تقسیم سهام عدالت 
مورد  اسناد  و  الزامات  شرایط،  کنند.  اقدام  متوفی 
مشمول  متوفیان  وراث  اطالعات  ثبت  برای  نیاز 
سهام عدالت مانند مرحله قبل بوده که در اطالعیه 
است.  شده  درج  نیز  سازی  خصوصی  سازمان 

سرمقاله

شوراي نگهبان بيدار باشد، مجلس که خواب است

علیرضا پناهیان، فعال حوزوی در واکنش به سخنان 
رئیس جمهور که گفته بود در زمان بعد از جنگ 
با یکی از نزدیکان صدام مذاکرات مخفی داشتیم، 
با  را  با صدام  مذاکره  بیماری که  آن ذهن  گفت: 
مذاکره با آمریکا مقایسه می کند، همان کسی است 
که از مقاومت عزتمندانه امام حسین )ع( درس مذاکره می گیرد. نمی دانم 
مردم را نادان تصور می کند یا خودش عقلش را از دست داده است. شورای 

نگهبان بیدار باشد، مجلس که خواب است.

نه برجام خيانت بود، نه مذاکرات خزر

کاظم جاللی، رئیس مرکز پژوهش های مجلس گفت: 
معتقدم نباید دامنه بحث دریای خزر به جنجال های 
چارچوب  همان  در  باید  و  شود  کشیده  سیاسی 
کارشناسی ادامه پیدا کند. پیمانی که در حال پیش 
بردن آن هستیم حتماً مثل برجام می تواند نقاط ضعف 
و قوتی داشته باشد. اما وجود برخی ضعف ها که خیلی هم به نظر من جدی 
و تعیین کننده نیستند اصاًل به معنای خیانت مذاکره کنندگان به کشور نیست. 
همان طور که برجام خیانت به کشور نبود، مذاکرات خزر هم خیانت نیست.

در وضعيت فعلي کشور جاي هيچ نا اميدي نيست 

سید مصطفی میرسلیم، عضو حزب موتلفه اسالمی 
با اشاره به اعمال تحریم های جدید آمریکا، اظهار 
آمریکا  از  اغلب کشورهای دنیا خیلی  امروز  کرد: 
می ترسند و نمی تواند به آن بی اعتنا باشند، بنابراین 
بسیار با احتیاط با آمریکا برخورد می کنند و قطعًا 
نباید توقع داشته باشیم اروپایی ها خالف نظر آمریکایی ها عمل کنند. وی 
ادامه داد: در وضعیت فعلی کشور جای هیچ ناامیدی نیست اما این را هم 

باید بدانیم که مشکالت جدیدی برای ما ایجاد خواهد شد.

فراکسیون  عضو  علیجانی  محسن 
با  باید  جمهور  رئیس  گفت:  امید 
روحانی  کند؛  بیشتر صحبت  مردم 
در این خصوص کوتاهی کرده و باید 

قبل از طرح سؤال از رئیس جمهور 
به صورت داوطلبانه در مجلس حضور 
پیدا می کرد. از طریق فراکسیون امید 

بود  توصیه شده  جمهور  رئیس  به 
اما  پیدا کند  در مجلس حضور  که 
متاسفانه ایشان گوش نکرد. رئیس 
فراکسیون  به  اینکه  برای  جمهور 

امید وقت بدهد، دو سال و نیم طول 
می دهد  نشان  موضوع  این  کشید. 
نمایندگان  با  روحانی  ارتباط  که 

که  می آید  نظر  به  و  است  ضعیف 
باید تقویت شود. اگر ما یعنی دولت، 
هم  دست به دست  مردم  و  مجلس 
کنونی  شرایط  از  می توانیم  بدهیم، 
با  نماینده مجلس  این  کنیم.  عبور 
اشاره به طرح سؤال از رئیس جمهور 
از  باید  همه  داد:  ادامه  مجلس،  در 
مجلس تمکین کنند و رئیس جمهور 
هم اگر می بیند که موانعی وجود دارد 
باید به صراحت در مجلس مطرح کند 
و به ایشان توصیه می کنیم که این 
کار را انجام دهند. اگر روحانی فکر 
راهش  سر  بر  موانعی  که  می کند 
ارزی  چالش های  دچار  که  است 
رفته  به چشم ملت  زیانش  و  شده 
مجلس  در  می کنیم  توصیه  نیز  ما 
به صراحت این موضوع را مطرح کند.

دفتر  رئیس  نمین،  سلیمي  عباس 
با  ایران  تاریخ   تدوین  و  مطالعات 
بیان اینکه سیاست هاي جمهوري 
اسالمي ایران هیچ گاه جنگ طلبانه 
نبوده، گفت: با توجه به عملکردها و 
رفتارهاي آمریکا در منطقه،  خلیج 
استراتژیک  نقاط  سایر  و  فارس 
این مهم رسید  به  جهان مي توان 
که آمریکایي ها در وضعیت خوبي 
حمله  امکان  که  برند  نمي  سر  به 
به یک جنگ  وارد شدن  و  نظامي 
فرسایشي را داشته باشند. همچنین 
نیز  موضوع  این  به  نسبت  نباید 
غفلت نمود که اصوال سیاست هاي 
طلبانه  جنگ  اسالمي  جمهوري 
نیست، هر چند در بسیاري از مناطق 
کرده  حمایت  جهان  محرومان  از 

عرصه  هیچ  در   گاه  هیچ  اما  ایم، 
ایم.  اي وارد درگیري نظامي نشده 
تفکر  اشاعه  موضوع  نمین  سلیمي 
تالش  را  ایران  با  آمریکا  جنگ 

براي  طلب  اصالح  احزاب  سیاسي 
عنوان  غرب  برابر  در  ایران  کرنش 
متاسفانه  کرد:  نشان  خاطر  و  کرد 

اصالح  سیاسي  احزاب  از  برخي 
سال  در  خاص  گرایش  با  طلب 
هاي اخیر با توجه به تالش دولت 
براي توافق برجام بر آن بودند تا با 

ترسیم شبح جنگ بر سر ملت ایران 
مردم را از امري دچار واهمه کنند که 
نبود. آن  وقوع  براي  امکاني  اصال 

رئيس جمهور اگر مي بيند که موانعي وجود دارد 
بايد به صراحت در مجلس مطرح کند

اشاعه تفکر جنگ آمريکا با ايران تالش سياسي احزاب
اصالح طلب براي کرنش ايران در برابر غرب است

برای اقشارآسيب پذير سبد غذايی توزيع می شود

سرپرست وزارت تعاون از توزیع سبد غذایی در بین طیف وسیعی از اقشار آسیب 
پذیر جامعه خبر داد. محسنی بندپی با اعالم این خبر افزود: این سبد حمایتی 
شهریور سال جاری در بین مددجویان زیر پوشش کمیته امداد، بهزیستی و 
دیگر اقشار آسیب پذیر توزیع خواهد شد. بسته غذایی برای اقشار آسیب پذیر به 
پیشنهاد معاونت رفاه بوده که خوشبختانه دستور تامین منابع مالی این سبد از 
سوی سازمان برنامه و بودجه صادرشده است. وی با بیان اینکه در حال حاضر 
3 درصد بازنشستگان کشور ماهانه یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان حقوق 
دریافت می کنند، افزود: با توجه به برنامه ریزی های صورت گرفته بدون 
شک این دسته از افراد نیز در زمره دریافت کنندگان بسته مزبور خواهند بود.

وام اشتغال روستايی متوقف شد

فعالیت سامانه کارا که برای ثبت درخواست متقاضیان تسهیالت اشتغال 
روستایی و عشایری از بهمن سال گذشته آغاز به کار کرده بود، متوقف شد و 
مسئوالن اتمام اعتبار را دلیل این توقف اعالم کردند. مدیرکل توسعه اشتغال 
و سیاست گذاری بازار کار وزارت تعاون، درباره علت توقف ثبت نام متقاضیان 
درخواست تسهیالت اشتغال روستایی و عشایری در سامانه »کارا« گفت: کل 
منابع اختصاص یافته برای پرداخت تسهیالت اشتغال روستایی و عشایری از 
محل منابع صندوق توسعه ملی و منابع داخلی چهار موسسه عامل 1۲هزار 
میلیارد تومان بود اما از بهمن سال گذشته همزمان با اجرای طرح تا کنون بیش 
از 5۰۰ هزار طرح به ارزش 15 هزار میلیارد تومان به بانک ها معرفی شده است.

دور جديد عرضه سکه های پيش فروشی از امروز

بانک مرکزی از امروز )۲8 مرداد( دور جدید عرضه سکه های پیش فروش شده 
را آغاز می کند تا ۲ میلیون و 554 هزار سکه تحویل خریداران شود. در بازه زمانی 
17 تا ۲7 مرداد امسال، موعد عرضه ۲6 هزار فقره سکه های پیش فروش شده 
به صورت ودیعه ای بود که خریداران آن هنگام ثبت نام بابت هر قطعه سکه 
مبلغ یک میلیون تومان به عنوان ودیعه پرداخت کرده بودند و قرار بود هنگام 
تحویل به قیمت روز با 4 درصد تخفیف برای پیش خرید شش ماهه و 9 درصد 
برای پیش خرید یک ساله، لحاظ شود. با توجه به پایان یافتن دوره واگذاری این 
مسکوکات، بانک مرکزی به پیش خریداران 3 ماه فرصت داده تا با مراجعه به شعبه 
بانک ملی که ثبت نام کرده اند و پرداخت مبلغ باقیمانده، سکه خود را تحویل گیرند.

برای اولين بار فرش های خود را اتو کشيده تحويل بگيريد   2- 20 43 42 66/32 66 44 32     
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آگهی فقدان سند مالکیت )حوزه ثبتی نهبندان(
 نظر به اینکه خانم فاطمه پروین فرزند محمد )مالک( به استناد 2 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 گاداستری به شماره سریال 

 چاپی ۸۸۵2۵۳ - ج۹۱ مربوط به ششدانگ یکباب ساختمان پالک ۱۷۶۶ فرعی از یک- اصلی واقع در شهر نهبندان بخش پنج نهبندان 
به دلیل جابجایی منزل مفقود گردیده است ، با بررسی دفتر امالک معلوم شد که سند مالکیت پالک مزبور ذیل ثبت ۱۴۸۰۳صفحه ۳۰۸ 
دفتر جلد ۱۰۵- امالک به نام مشارالیه ثبت و سند مالکیت صادر و تسلیم گردیده دفتر امالک حکایتی بیش از این ندارد ، لذا به استناد ماده 
۱2۰ 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 ۱۰ 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 رسمي ، نسبت به صدور سند مالکیت المثنی برابر مقررات و تسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد شد. 
تاريخ انتشار: 1397/05/28    سيد مهدی پروين محبی - رئيس اداره ثبت اسناد و امالک نهبندان

دعوت نامه تشکيل مجمع عمومی عادی )نوبت دوم(
شرکت تعاونی مسکن ايثارگران نيروهای مسلح

 جلسه مجمع عمومی عادی شرکت تعاونی ایثارگران ساعت ۱۸ روز شنبه ۹۷/۶/۱۰ در محل بلوار شعبانیه -
 بقیه ا... )عج( ۳۸ تشکیل می گردد. اعضای محترم جهت اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل در این مجمع 
حضور بهم رسانند. ضمناچنانچه عضوی بنا به دالیلی نتواند شخصا حضور یابد، می تواند همزمان با نماینده تام 
االختیارخویش 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 ۳ رای و هر فرد غیر عضو یک رای می باشد.
دستورجلسه : استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس - طرح و تصویب صورت های مالی سال های ۹۵و۹۶

پیشنهاد بودجه۹۷ - انتخاب بازرس اصلی و علی البدل به مدت یک سال مالی
اخذ تسهیالت برای واحدهای بقیه ا... )عج( - تعیین تکلیف اعضایی که به تعهدات مالی خود عمل نکردند، )اخراج( 
و یا با توجه به افزایش قیمت ها برای اعضایی که تاکنون به تعهدات مالی خود عمل نکردند قیمت متری یک 
میلیون و صد هزارتومان محاسبه می گردد -  اعضای جدیدالورود از اموال شرکت و یا مطالبات احتمالی هیچ 
سهمی نخواهند داشت.- تصویب اضافه بنا پروژه های بقیه ا... )عج( و مهرشهر - اعضایی که مخالف اخذ تسهیالت 
هستند سهم الشراکه خود را نقدا به حساب شرکت واریز نمایند. - تغییر کاربری طبقه همکف از مسکونی به تجاری

تغییر آدرس شرکت تعاونی مسکن به محل بقیه ا...)عج(- تصمیم گیری در خصوص حق الزحمه بازرس و هیئت 
مدیره - خروج اعضای مهرشهر از تعاونی مسکن ایثارگران - استفاده از شوتینگ در واحدهای بقیه ا...)عج(

آگهی فقدان سند مالکیت
نظر به اینکه خانم افسانه گرگیج به استناد دو برگ 
استشهادیه گواهی شده درخواست صدور سند 

مالکیت المثنی نوبت اول را از این اداره نموده و مدعی است که سند 
مالکیت ششدانگ عرصه و اعیان پالک ۱2۰2۹ فرعی از شماره 
۱۵۵۴ اصلی واقع در بخش 2 شهرستان بیرجند که متعلق به وی 
می باشد به علت نامعلومی مفقود شده است، با بررسی دفتر امالک 
معلوم شد سند مالکیت اولیه ذیل شماره دفتر امالک الکترونیکی 
۱۳۹۶2۰۳۰۸۰۰۱۰۰۷۸۹۴ به نام خانم افسانه گرگیج  ثبت و سند 
مالکیت صادر و تسلیم گردیده و 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 - رئيس ثبت اسناد و امالک شهرستان بيرجند

باطـری تلفنـی 724 عـدل
عرضه کننده:

 انواع باطری  ایرانی و ترک 
نصب در محل رایگان

قبل از خرید قیمت ها را از ما بخواهید
هدیه ما به شما محصول با کیفیت می باشد

خیابان قدس، بین قدس 11 و13، نرسیده به باشگاه فرهنگیان 
09155626247

17 مـاه 

گارانتی معتبر 

الکترونيکی

کامپيوتر کوير افزار شـرق

فروش کامپیوتر و لپ تاپ 
)با اقساط طوالنی مدت 3 ساله(

بدون معرفی به بانک

 با 20 سال سابقه فعالیت

نبش شهدا 3، ساختمان قائم ، طبقه 2، واحد 5 
) عرفی ، بهزادیان( 

09153613349-32210535

نقاشی ساختمان
انواع رنگ های روغنی ،پالستیک، 
اکرولیک، مولتی کالر، کنیتکس، 

کناف و ... با قیمت مناسب
09156633230- برگی

اولین مرکز تخصصی فروش چسب ، موادشیمیایی ، محصوالت خودرویی  در شرق کشور
DYNO-TAB

تضمين سالمت خودرو با محصوالت داينو تب
* کاهش آلودگی * اقتصادی و به صرفه * کاهش مصرف سوخت 

* کاهش رسوبات کربنی * افزایش عمر موتور و شمع ها * افزایش قدرت و شتاب خودرو  
* تبدیل بنزین معمولی به بنزین سوپر

- دارای گواهی تست از موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران
- دارای گواهینامه تست از شرکت جنرال موتورز

- دارای گواهی تست و ارزش گذاری EPA )سازمان حفاظت محیط زیست آمریکا( 
- مورد تایید شرکت M.E.M  خودرو )آبشن ایساکو(

- مورد تایید استاندارد جهانی ASTM آمریکا در دانشگاه هوستون تگزاس 

نماینده انحصاری در خراسان  کلينيک تخصصی چسب سهيل
جنوبی و سیستان و بلو چستان

دفتر فروش: بیرجند،میدان قدس   تلفن : 32219361 - 056 همراه: 09153612181

مبلغ کل )ریال(تعدادنام و مشخصاتردیف

۱۳۱/۳۰۰/۰۰۰ عددگلدان کوچک۱

۱۳۰۰/۰۰۰ عددمودم2

2۴۰/۰۰۰/۰۰۰ عددفریزر صندوقی تمام استیل ۶ درب کارکرده۳

۱۷۰۰/۰۰۰ عددآب میوه گیری فلزی دستی فشاری مرکبات۴

۴۴۰۰/۰۰۰ عددسطل پالستیکی کارکرده ۶۰ سانت۵

۱۵۰۰/۰۰۰ عددسطل پالستیکی بزرگ ۸۰ سانت۶

۸2/۴۰۰/۰۰۰ عددآکاسیف ۶۰ کارکرده۷

۵/۱۷۵۰/۰۰۰ کارتونکارتون نان بستنی۸

۱۱۰۰/۰۰۰ عددکلمن کوچک پالستیکی کارکرده۹

2۶۰۰/۰۰۰ عددگاز تک شعله کوچک کارکرده۱۰

2۰۰/۰۰۰حدود ۵۰۰ عددظرف لیوانی و کاسه و غیره یکبار مصرف۱۱

دوربین دیواری با دستگاه دی وی دی و با ۱2
هارد دی وی دی

۳۷/۰۰۰/۰۰۰ عدد

۱۱۰۰/۰۰۰ عددمالقه کوچک استیل کارکرده۱۳ 

2۱۵۰/۰۰۰ عددکاردک استیل کارکرده۱۴

22۰/۰۰۰ عددانبر سیخ۱۵

2۸/۰۰۰/۰۰۰ عددکولر کارکرده ۱۶۴2۰۰

۱۵۰۰/۰۰۰ عددچاقوی کوچک کار کرده۱۷

۶۳/۰2۰/۰۰۰جمع: شصت و سه میلیون و بیست هزار ریال

دادگستری جمهوری اسالمی ایران

به مبلغ ۶۳/۰2۰/۰۰۰ ریال کارشناسی 
شده است که از طریق مزایده در روز 
 ۱۰ ساعت  از   ۱۳۹۷/۶/۱2 دوشنبه 
الی ۱۱ در دفتر اجرای احکام حقوقی 
به فروش برسد که قیمت پایه از بهای 
که  کسانی  به  و  شروع  شده  ارزیابی 
باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند فروخته 
خواهد شد. ۱۰ درصد مبلغ پیشنهادی 
فی المجلس از برنده مزایده دریافت  و 
نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه 
نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله 
اقدام نماید در غیر این صورت ۱۰ درصد 
اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید 
خواهد شد. متقاضیان در صورت تمایل 
می توانند ۵ روز قبل از موعد مزایده به 
این اجرا مراجعه تا ترتیب بازدید آنان 
داده شود هزینه نقل و انتقال به عهده 

خریدارخواهد  بود.
آدينه - مدير دفتر شعبه اول اجرای 
احکام مدنی دادگستری بيرجند

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت دوم
نظر به اینکه در پرونده اجرایی به شماره ۹۶۱2۸۳ محکوم علیه سیاوش میهن دوست فرزند غالمحسین محکوم است  

مبلغ  پرداخت  به 
باقیمانده  بابت  ریال   ۱۰۸/۴2۵/2۵۰
آقای  له  محکوم  حق  در  به  محکوم 
محمد علی حسن زاده و پرداخت مبلغ 
۹/۸۰۰/۰۰۰ ریال بابت حق االجرا در 
حق دولت و با توجه به توقیف به شرح 

جدول مقابل
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انتصاب مدیرکل جدید حفاظت محیط زیست 
دادرس مقدم-مدیر کل جدید حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی منصوب شد. عیسی کالنتری معاون رئیس جمهور 
و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور در حکمی ، حسن اکبری را به سمت مدیرکل حفاظت محیط زیست استان 
کاش مسئولی به فکر فضای تفرجگاهی شوکت آباد منصوب کرد. حسن اکبری پیش از این به عنوان معاون اداره کل حفاظت محیط زیست استان یزد مشغول فعالیت بود.

هم می بود اگر این فضاها در اختیار مشهدی ها 
می بود چه می کردند. هم برای درآمد زایی مناسب 
است و هم برای تفریح خانواده ها. ولی افسوس که 

شهر دلسوزی ندارد.
915...212

با توجه به وجود گردوغبار در شرایط فعلی تعمیر اتوبوس 
های دود زا از اهم وظایف سازمان مسئول است.

936...884
قابل توجه شهردار محترم بیرجند علیرغم دستور 
صریح جنابعالی در رابطه با روشن شدن انبار ضایعات 
اقدامی  هیچ  لحظه  این  تا  متاسفانه  میرداماد  اول 

صورت نگرفته خواهشمند است بررسی بفرمایید.
915...072

سالم.جایی بسی تاسف است خیابان ظفر 24 که از کنار 
مجتمع آپارتمانی 400 واحدی تعاونی مسکن می گذرد 
هنوز نه آسفالت شده و نه با تیر برق چراغانی اما ظفر ... 
که از خانه یک شخص خاص می گذرد  هم اطرافش 

چراغانی شده و هم آسفالت شده!!!
915...019

اون مسئولی که می گویند سن ازدواج باالرفته مشکل 
از جوان ها نیست کفه سن ازدواج باال رفته  مشکل از 
مملکت ماست مشکل از این همه گرونی است ... با این 
همه مشکل چطوری توقع دارید سن ازدواج باال نره؟ 
915...478

مسئول محترم سازمان اتوبوسرانی اگر لطفی کنند و 
به تاخیری اتوبوس های خیابان غفاری رسیدگی کنند 
ممنون می شویم. این جریان تا کی قرار است ادامه 
داشته باشد؟ اعالم می فرمایند 10 تا 15 دقیقه زمان 
سرویس دهی به مسیرهاست اما بیشتر وقت ها 30 تا 
40 دقیقه منتظر می شویم بعد می گویند مردم از حمل 
و نقل عمومی استفاده کنند... در همین روزنامه چندین 
پیام اعتراض دیگر از خط غفاری شاهد بودم اما هیچ 

تغییری به عمل نیامد که نیامد
ارسالی به سروش آوا

آوری  جمع  برای  بیرجند  شهردار  جناب  پیشنهاد 
سگهای ولگرد در  شهر پیشنهادی عالی بود امیدواریم 
جناب  جاوید با  جدیت تمام پیگیر این قضیه شده و ما 

مردم الهیه را راحت کنند  از دست این سگها
ارسالی به سروش آوا
این کمپین فرزندت کجاست را چه تعداد از مسئوالن 
بیرجندی پاسخگو هستند؟ مسئوالن استانی هم کمی از 
بیکاری جوان هایتان بگویید. خدا بخیر کند مملکت ما 

را که بازار کارش فقط شده با سهمیه و پارتی  و تمام...
ارسالی به سروش آوا
لطفا به مدیرکل تامین اجتماعی بگویید پیگیری کند 
چرا ما به التفاوت حقوق فروردین بازنشستگان تامین 

اجتماعی  پرداخت نمی شود ؟
915...529

طرح ترسیب کربن در راستای احیای مناطق تخریب شده در 
خراسان جنوبی به اجرا درآمده که تاکنون نتایج مطلوبی به دنبال 
داشته است. به گزارش مهر، خراسان جنوبی با داشتن بیابان های 
وسیع، خشکسالی های چند ساله و کمبود باران، عنوان دومین 
استان بیابانی کشور را به خود اختصاص داده است. پیامدهای 
بی آبی نه تنها چراغ صدها روستا را خاموش کرد و رونق را به یغما 
 برد، بلکه آثار زیان باری بر اقتصاد کویر وارد کرد. تخلیه روستاها 
به خصوص در مناطق مرزی از دردناک ترین پیامدهای خشکسالی 
بود که نمی توان آن را انکار کرد.گذشته از نامهربانی های روزگار، 
بی توجهی مسئوالن در مرهم گذاری زخم های خراسان جنوبی 
دردی دیگر است که پیکره استان را در هم گرفته و نیازمند نگاه 
ویژه مدیران عالی مقام است. ناگفته نماند که اجرای طرح هایی 
همچون »ترسیب کربن« در شهرستان های این خطه کویری 
نقش شایسته ای در بیابان زدایی داشته و چه خوب است با توسعه 
این برنامه های موثر در راستای رونق استان تالش بیشتری کنیم.
طرح هایی که نه تنها با دست مسئوالن بلکه با مشارکت مردم در 
روستاهای خراسان جنوبی به اجرا درآمده و نور امید را بر دیواره 

قلب های آن ها تابانده است.

نگاهی بر تاریخچه ترسیب کربن در استان
پروژه ترسیب کربن برنامه ای مشترک بین دولت جمهوری 
اسالمی ایران وسازمان ملل متحد بوده که فاز اول آن از نیمه 
سال 2003، در دشت حسین آباد غیناب سربیشه واقع در استان 
خراسان جنوبی آغاز شده است. با به پایان رسیدن فاز اول در سال 
2009، فاز دوم آن از آغاز سال 2010 میالدی به مدت پنج سال 
با اعتباری بالغ بر دو میلیون دالر در سطح 40 روستا در مساحت 

بیش از 200 هزار هکتار به تصویب رسیده است.
شغل غالب مردم منطقه دامداری بوده و این امر باعث شده است 
که به هنگام وقوع خشکسالی خسارات زیادی به اقتصاد خانواده ها 
وارد آید لذا آموزش شغل  های جایگزین دامداری و اعطای وام 
جهت انجام این شغل ها راهی عملی در کاهش فشار دام بر مراتع 

و نیز کاهش اثرات خشکسالی بر مردم محلی است.
همچنین به دلیل وزش بادهای 120 روزه سیستان و تخریب 
شدید مراتع در سال های 75-65 توسط افغان ها و نیاز مبرم 
منطقه به احیا مقرر شده که با مشارکت مردم و دولت، احیای 
18 هزار هکتار، 9 هزار هکتار با کمک مردم و دولت و 9 هزار 

هکتار به صورت خودجوش مردمی، از مراتع منطقه انجام شود.
 موضوع اصلی پروژه، ترسیب یا جذب دی اکسید کربن اضافی 
جو به منظور کاهش اثرات ناشی از افزایش گازهای گلخانه ای و 
گرمایش زمین است همچنین این طرح در وسعتی با مساحت 
150 هزار هکتار از اراضی شهرستان نهبندان در حال اجرا بوده و 

تاکنون نتایج خوبی به دنبال داشته است.

احیای مناطق تخریب یافته پیش روی ترسیب کربن
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی در گفت 
و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اهداف اجرای این پروژه بیان 
کرد: اهداف این پروژه در سه بخش جهانی، ملی و منطقه ای 
تعریف می شود. علیرضا نصرآبادی ارائه مدل ترسیب کربن 
این  جهانی  اهداف  از  را  نیمه خشک  و  مناطق خشک  در 
پروژه دانست و افزود: احیای مناطق تخریب یافته منطقه 
با مشارکت گروه های توسعه روستایی از اهداف ملی و بهبود 
شاخص توسعه انسانی مردم منطقه، توانمندسازی گروه های 
توسعه از اهداف منطقه ای این پروژه است. وی با اشاره به 
موفقیت های به دست آمده در اجرای پروژه ترسیب کربن 
در سربیشه بیان کرد: تشکیل 63 گروه توسعه روستا اعم 
از 14 گروه زنان، 18 گروه مردان و 31 گروه مشترک از 
جمله دستاوردهای این طرح است. مدیرکل منابع طبیعی و 
آبخیزداری خراسان جنوبی افزود: این گروه ها در 37 روستا 

دارای هزار و 773 عضو تشکیل شده است.
وی با بیان اینکه تا تابستان سال گذشته بیش از یک میلیارد 
و دویست و هفتاد میلیون ریال توسط این گروه ها پس انداز 
شد، گفت: احیای مشارکتی منابع طبیعی در منطقه از مهم ترین 

دستاوردهای این طرح است.

پرداخت ۸3۶ میلیون تومان تسهیالت اشتغال زایی
نصرآبادی بیان کرد: تاکنون به هزار و 273 طرح اشتغال زا و غیر 
اشتغال زا، 836 میلیون تومان تسهیالت پرداخت  شده که از این 

میزان، 587 طرح غیر اشتغال زا و 686 طرح اشتغال زا است.
وی  بیان کرد: ترویج و  باال بردن سطح فرهنگ مردم منطقه 
در خصوص انرژی های نو نظیر راه اندازی حمام خورشیدی، 
در  تصفیه کن خورشیدی  آب  و  و خورشیدی  بادی  تلمبه 
منطقه از دیگر نتایج مطلوب اجرای این طرح است. نصرآبادی 
درآمد  افزایش  باهدف  درآمدزا  مشاغل  یکسری  راه اندازی 
ساالنه و بهبود وضع معیشتی مردم و کاهش فشار دام بر مراتع، 
راه اندازی شرکت تعاونی توسعه روستایی الغدیر با هدف به 
رسمیت شناختن گروه های توسعه روستایی و راه اندازی روستا 
مهد در روستای ناز دشت را از دیگر موفقیت های اجرای طرح 
دانست. وی بیان کرد: تسهیل گری در برنامه ریزی مشارکتی 
و کار با جوامع محلی در صورتی موفق خواهد بود که به جوامع 
محلی آزادی عمل بدهیم تا متناسب با شرایط محل خود 

مشکالت را حل کنند. 

ترسیب کربن در نهبندان
و  با جوامع محلی  ارتباط  برقراری  اظهار کرد:  نصرآبادی 
برگزاری نشست ها و جلسات مشترک با آن ها نقش مهمی 
در جلب همکاری های دو طرف دارد. وی سازمان دهی و 

ایجاد تشکل های روستایی و بسیج جوامع محلی و تأمین 
منابع مالی در گردش برای فعالیت های اشتغال زا، رفاهی 
و اقدامات مدیریتی و احیایی را از استراتژی اجرایی پروژه 
در نهبندان دانست و گفت: در این پروژه به دنبال آموزش 
و ارتقای ظرفیت های انسانی، احیای منابع طبیعی تخریب 
رویکردی  اتخاذ  و  مردم  کمک  با  و  مردم  برای  یافته 
کرد:  بیان  نصرآبادی  بودیم.  نگر  جانبه  همه  و  یکپارچه 
انجام کار شبکه ای با دستگاه های محلی در جهت توسعه 
زیرساخت های مورد نیاز، استفاده از همکاری توأم زنان و 
مردان در مدیریت منابع طبیعی، تبدیل پروژه از نهال کاری 
صرف به بهره گیری مردم از منافع نهال کاری، ایجاد مشاغل 
جایگزین و پایدار، بازاریابی و ارتقای کمی و کیفی فرآورده های 
روستایی و ارائه خدمات در جهت ارتقای وضعیت بهداشت و 
آموزش در منطقه از دیگر استراتژی اجرای این پروژه است.

وی اظهار کرد: به دنبال موفقیت پروژه ترسیب کربن در 
شهرستان سربیشه و ارزیابی های بین المللی و ملی صورت 
 UNDP گرفته از پروژه در خرداد ماه سال جاری با همکاری
و سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور، اجرای فاز 
سوم پروژه در شهرستان نهبندان به تصویب رسید.نصرآبادی 
با بیان اینکه این پروژه در سطحی معادل 150 هزار هکتار 
با 63 روستا و جمعیتی بالغ بر هشت هزار و 500 نفر به 
مدت پنج سال اجرایی می شود، گفت: از نیمه دوم سال تا 

اکنون اقداماتی در راستای احیای عرصه های تخریب یافته، 
ترویج انرژی های نو و نیز تشکیل صندوق و گروه های توسعه 

روستایی انجام گرفته است.

خشکسالی چالشی برای ترسیب کربن
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی گفت: 
تصویب پروژه در خرداد ماه 96، تدوین سند پروژه و تشکیل 
19 گروه توسعه روستایی در هشت روستا با حضور 370 عضو 

از اقدامات انجام شده است.
کرد:  بیان  پروژه  روی  پیش  چالش های  به  اشاره  با  وی 
فقدان مربیان مجرب برای برگزاری دوره های آموزشی و 
خشکسالی شدید منطقه و تحت تأثیر قرار دادن عملیات 
احیایی، فعالیت ها و مشاغل درآمدزا از جمله چالش های پیش 
رو است. نصرآبادی بیان کرد: کمبود نیروی انسانی متخصص 
و باتجربه، فقدان روش ها و الگوهای مدیریت مشارکتی و 
توسعه ای،عدم تخصیص به موقع اعتبارات و تحت تأثیر قرار 
گرفتن فرآیند برنامه ریزی مشارکتی و فقر و بیکاری شدید و به 
تبع آن وابستگی شدید به دولت که روند فعالیت های مشارکتی 
را با مشکل روبه رو می کند. می توان طرح ترسیب کربن را منشأ 
خیری نامید که افراد زیادی در سایه اجرای آن به آینده خراسان 
جنوبی امیدوار شدند و بدون شک استمرار این گونه طرح ها 

می تواند تأثیر مطلوبی بر اقتصاد استان داشته باشد.

رویش  بهار زندگی در کویر شرق
نت

نتر
س: ای

عک

امالک و 
مستغالت

 فروش منزل کلنگی به متراژ 
265متر واقع در بیست متری 

اول مدرس
 فی:260م  09126021952

 

معاوضه منزل ویالیی 
دوکله واقع درسجادشهر 
با مدرس، معلم، پاسداران 

09035267746
  

خریداریم:
 منزل ویالیی

 در روستای رقویی
09035267746

منزلی ویالیی حسین آباد 
سادات، 160متر90 متر زیربنا 

یک خواب، کلیه امکانات، 
09151634698 75م 

  

خریدار مسکن مهر
 تحویلی شرکت

تلفن تماس:
09153624723

مسکن مهر 
موقوفات تحویلی شرکت

شماره تماس:
09156004152

رهن و اجاره

رهن و اجاره دو واحد آپارتمان 
تجاری  مسکونی، چهارراه 

ترمینال ، تازه ساز،کف سرامیک 
با تمام امکانات 09159610192 

 

منزل ویالیی دربست
 جهت اجاره
نیازمندیم 

09159356601

منزل رهن و اجاره دارای
 2 خواب، هال، حمام، کابینت

پرده ،کولرو...
2م پیش و 300 اجاره

09150919212

یک واحدآپارتمان یک خواب 
با امکانات، خیابان سجاد
300 اجاره و 1م رهن 

09151605427

مغازه اجاره ای 50 متری، 
حاشیه خیابان صمدی

فوق العاده تمیز،دیوارها و کف 
سرامیک، امتیاز آب و برق و 
گاز و تلفن 09151613970

 
یک طبقه منزل اجاره ای
 واقع در مفتح، زیربنا 

200متر، دارای 4 اتاق خواب 
09157910116

مغازه خیابان منتظری
رهن و اجاره داده می شود

تلفن تماس:
09157200825

جویای کار

به تعدادی راننده با ماشین 
جهت کار در آژانس 

نیازمندیم
09155619072

به یک نیروی ماهر در مشاور 
امالک به صورت تمام وقت 

نیازمندیم. 
09151636101

 به تعدادی راننده سحرخیز
 با خودرو جهت کار در آژانس 

با زنگ خور باال 
نیازمندیم. 

09155612170 

به یک نیروی ماهر به کارواش 
نیازمندیم

تلفن تماس:
09155615786

خودرو

فروش پراید
 مدل 82 ، سبزیشمی
 دور رنگ فی: توافقی

09904365681

معاوضه پراید سفید81 
فوق العاده سالم، تخفیف 

کامل، دوگانه
09156004152

فروش سمند سورن بی رنگ 
سفید، دوگانه کارخانه، از 

اول بیمه، تخفیف فوق العاده 
مخصوص مصرف کننده 

فی 26م    09150919212

فروش موتور شباب220 
سی سی، درحد خشک

تلفن تماس:
09368604783

 

فروش نیسان رونیز
 فوق العاده تمیز، کم کار

تلفن تماس:
09035267746

متفرقه

  
معاوضه 

مغازه ساندویچی با کارواش
لطفاپیام بدین

09395625960

 فروش هایپر مارکت
 واقع درخیابان کارگران

 با فروش باال 
 09304595205

فروش کریر
تلفن تماس:

09157553641 

لوازم منزل

تلویزیون سونی 29 اینچ 
مدل وگا ، تمیز

 قیمت 380 تومان
09157217767

فروش کولر گازی گری 
فوق کم مصرف، 24 هزار، نو 

آکبند، زیر قیمت
09155611601



روستای  آرک - نگین خراسان جنوبی  داده نما

عالئم و نشانه های سرطان معده

بروز  اولیه  مراحل  در  معده  سرطان   عالئم 
زمان  تا  موارد  بعضی  در  بیمار  و  یابد  نمی 
پیشرفت کامل با عالمتی مواجه نمی شود. 
قسمت  ناراحتی  یا  درد  اولیه:  های  نشانه 
فوقانی شکم به ویژه پس از صرف غذا -  
سوءهاضمه -  احساس بیماری و یا بی میلی 
به غذا- کاهش وزن و یا کاهش اشتها - دفع 

خون در مدفوع

راز موفق زیستن با یادداشت برداری

با شیوه  از خود دور کنید  را  هنگامی که شما می خواهید اضطراب 
این  در  آورید.  دست  به  خوبی  نتایج  توانید  می  برداری  یادداشت 
یادداشت ها، تاریخ، ساعت و روز و موقعیت خود را در مورد اضطراب 
تان بنویسید. سپس به مقدار اضطراب خود از یك تا 5 نمره دهید.

را  تان  با اضطراب  بنویسید. نحوه مقابله  از موقعیت  را  ارزیابی خود 
هم یادداشت کنید. حاال یك بار دیگر به اضطراب خود نمره دهید.

این یادداشت ها به شما کمك می کند که مهارت های مقابله ای 
بازنگری  طریق  از  دهید.  تشخیص  اثر  بی  های  مهارت  از  را  مفید 

پیشرفت خود می توانید روی روش های مناسب تر کار کنید.

موفقیت

داستان های دنباله دار

بیست و چهار ساعت در خواب و بیداری

ما می رفتیم به طرف پارک شهر، پیرمرد آش فروش مثل همیشه لب 
جو، پشت به وسط خیابان، نشسته بود و دیگ آش جلوش، روی اجاق 
فتیله ای، قل قل می کرد. سه تا مشتری زن و مرد دوره نشسته بودند 
و از کاسه های آلومینیومی آش شان را می خوردند. زن بلیت فروش 
بلیت فروش چادر به سر داشت. چمباتمه زده بود و  بود. مثل زیور 
دسته بلیت ها را گذاشته بود وسط شکم و زانوهایش و چادر چرکش 
و  کرد  پرسی  احوال  پیرمرد  با  پدرم  زانوهایش.  روی  بود  کشیده  را 
نشستیم. دو تا آش کوچك با نصفی نان خوردیم و پا شدیم. پدرم دو 

قران پول به من داد و گفت: من می روم دوره بگردم. 
ظهر می آیی همین جا ناهار را با هم می خوریم.

اول کسی که دیدم پسر زیور بلیت فروش بود. جلو مردی را گرفته و 
مرتب می گفت: آقا یك دانه بلیت بخر. انشاء ا... برنده می شوی. آقا 
تو را خدا بخر. مرد زورکی از دست پسر زیور خالص شد و در رفت. 
پسر زیور چند تا فحش زیر لبی داد و می خواست راه بیفتد که من 
صدایش زدم و گفتم: نتوانستی قالب کنی! پسر زیور گفت: اوقاتش 

تلخ بود، انگار با زنش دعواش شده بود. دو تایی راه افتادیم...

ادامه دارد...

آیه روز  

قرار  را ساکن  اگر می  خواست آن  را گسترده است و  پروردگارت چگونه سایه  ندیده  ای که   آیا 
می  داد آنگاه خورشید را بر آن دلیل گردانیدیم. فرقان آیه 45

حدیث روز  

کسي که از روي بي میلي، بدون عذر و علت نمازجماعت را که اجتماع مسلمانان است ترک کند، 
نمازي براي او نیست. امام محمد باقر )علیه السالم(
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امام محمد باقر ) علیه السالم( 
دريای دانش را شکافت

نام مبارک امام پنجم محمد بود، لقب آن حضرت باقر یا باقرالعلوم 
است، چون دریای دانش را شکافت و اسرار علوم را آشکارا ساخت. 
القاب دیگری مانند شاکر و صابر و هادی نیز برای آن حضرت ذکر 
کرده اند که هر یك بازگو کننده صفتی از صفات آن امام بزرگوار بوده 
است. دوران امامت امام محمد باقر )ع( از سال 95 هجری که سال 
درگذشت امام زین العابدین ) ع ( است، آغاز شد و تا سال 114هـ . 
یعنی مدت 19سال و چند ماه ادامه داشته است. در دوره امامت امام 
محمد باقر )ع( و فرزندش امام جعفر صادق )ع( مسائلی مانند انقراض 
امویان و سر کار آمدن عباسیان و پیدا شدن مشاجرات سیاسی و 
ظهور سرداران و مدعیانی مانند ابوسلمه خالل و ابومسلم خراسانی و 
دیگران مطرح است، ترجمه کتاب های فلسفی و مجادالت کالمی در 
این دوره پیش می آید و عده ای از مشایخ صوفیه و زاهدان و قلندران 
وابسته به دستگاه خالفت پیدا می شوند. قاضي ها و متکلمانی به 
دلخواه مقامات رسمی و صاحب قدرتان پدید می آیند و فقه و قضاء 
و عقاید و کالم و اخالق را - بر طبق مصالح مراکز قدرت - به ویژه 
مسأله امامت و والیت را که پس از واقعه عاشورا و حماسه کربال 
 ، افکار بسیاری از حق طلبان را به حقانیت آل علی )علیه السالم(
 متوجه کرده بود و پرده از چهره زشت ستمکاران اموی و دین به دنیا 
فروشان برگرفته بود، به انحراف می کشاندند و احادیث نبوی را در 

بوته فراموشی قرار می دادند.
 برخی نیز احادیثی به نفع دستگاه حاکم جعل کرده و یا مشغول جعل 
بودند و یا آنها را به سود ستمکاران غاصب خالفت دگرگون می 
نمودند. امام باقر )ع( دارای خصال ستوده و مؤدب به آداب اسالمی 

بود. سیرت و صورتش ستوده بود. پیوسته لباس تمیز و نو می پوشید. 
در کمال وقار و شکوه حرکت می فرمود.

امام پنجم )ع( بسیار گشاده رو و خوش برخورد بود 
با همه اصحاب مصافحه می کرد و دیگران را نیز بدین کار تشویق 
می فرمود. در ضمن سخنانش می فرمود: مصافحه کردن کدورت 
های درونی را از بین می برد و گناهان دو طرف - همچون برگ 
درختان در فصل خزان - می ریزد. امام باقر )ع( در صدقات و بخشش 
و آداب اسالمی مانند دستگیری از نیازمندان و تشییع جنازه مؤمنین و 
عیادت از بیماران و رعایت ادب و آداب و سنن دینی، کمال مواظبت را 
داشت.در روزهای گرم برای رسیدگی به مزارع و نخلستان ها بیرون 
می رفت  و با کارگران و کشاورزان بیل می زد و زمین را برای کشت 

آماده می ساخت.
 آنچه از محصول کشاورزی - که با عرق جبین و کد یمین - به 
)ع(  باقر  محمد  امام  فرمود.  می  انفاق  خدا  راه  در  آورد  می  دست 
19سال و ده ماه پس از شهادت پدر بزرگوارش حضرت امام زین 
العابدین )ع( زندگی کرد و در تمام این مدت به انجام دادن وظایف 
خطیر امامت، نشر و تبلیغ فرهنگ اسالمی، تعلیم شاگردان، رهبری 
 اصحاب و مردم  پرداخت و لحظه ای از این وظیفه غفلت نفرمود.

سرانجام هفتم ذیحجه سال 114 هجری در سن 57 سالگی در مدینه 
با توطئه هشام مسموم شد و  به شهادت رسید.

مزايا و فوايد جرم گیری دندان

 

بسیاری از افراد بر این باورند که جرم گیری 
برای دندان ضرر دارد و باعث ساییده شدن و 
ایجاد حساسیت دندانی می شود، حال آن که 
جرم گیری در زمان مناسب عالوه بر برداشتن 
افراد، به  از سطح دندان و بهبود ظاهر  جرم 
سالمت لثه نیز کمك می کند. بهتر است افراد با 
مشاهده عالئمی مانند التهاب و خونریزی از لثه، 

به دندانپزشك مراجعه کنند.

کارهايی که بايد در زمان
 عقرب گزيدگی انجام داد

حفظ خونسردی، پیشگیری از گزیده شدن 
دوباره، تامین مایعات بدن در صورت نیاز، 
النگو  مانند  زینتی  وسایل  کردن  خارج 
با  گزش  محل  و شوی  انگشتر، شست  و 
صابون یا مواد ضدعفونی کننده، ثابت نگه 
و  آتل  بستن  با  دیده  آسیب  عضو  داشتن 
از  بیمارستان  یا  درمانگاه  به  سریع  انتقال 

مهمترین کارهایی است که باید انجام داد.

تحقیقات در اروپا نشان مي دهد که 85 درصد سرب از طریق لوازم 
آرایشي به بدن مي رسد در حالي که فقط 7 درصد از طریق آب، 5 
انسان  بدن  وارد  از طریق هوا  از طریق غذا و 3 درصد هم   درصد 
مي شود. یکی از فرآورده های رنگی که در بعضی قسمت های جهان 
قرار دارد، سرمه می باشد. این فرآورده نیز معمواًل حاوی نمك های 
فلزات سنگین ) سرب و ....( و رنگ های غیر مجاز می باشد. الزم به 
ذکر است که بر روی بسته بندی بعضی فرآورده های آرایشی چشم 

اصطالحاً از عنوان سرمه استفاده می شود. در حالی که این فرآورده 
ها سرمه واقعی نبوده و در صورتی که دارای مجوزهای الزم بهداشتی 
باشند، قابل مصرف هستند. آلودگی سرب در دراز مدت، سبب کاهش 
یادگیری، دشواری در زبان آموزی و ایجاد اختالالت رفتاری در افراد 
می شود. مصرف مقادیر سمی سرب، همچنین باعث کاهش بهره 

هوشی )IQ( شده، پرخاشگری را در افراد افزایش می دهد.
مرکز اطالع رسانی اداره غذا معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

عوارض شایع فرآورده های آرایشی و بهداشتی
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جایز 8- سنگربندي - هر وسیله 
 - عالمت   -9 ابر   - موسیقي 
بخشي ازریاضیات - مدرسه قدیم 
آواي درشت - واحد اصلي   -10
روزگار  در  سطح  گیري  اندازه 
پیشین - مأیوس 11- دعوا براي 
خیرات آن نیست - تبحر - عناد 
12- نومیدي - نام پسرانه - راه 
-13 دریایي  چراغ   - شاعرانه 
هدف - همسر زن - جمع مکتب 
ملکه   - جنبش   - صفرا   -14
آدریاتیك 15- مرکز نپال - مواد 

خوراکي تزئیني یا اصلي
روشهاي  اساس    -1 عمودي: 

گیاهي  اصالح  و  زیستي  فناوري 
- اشکنه 2- خرخر - نه سرد نه 
بیني  ژرف   -3 پادشاهان   - گرم 
رشك   - کننده  تبسم  بسیار   -
نگاتیو  بان -  دروازه  ورزیدن 4- 
مجموعه   - ستوران  پوشش   -
بر  مارکي   - سفینه   -5 گلبرگها 
آمبوالنس - آش 6- سایه - یکي 
از غني ترین شهرستانهاي استان 
آذربایجان غربي - از بزرگراههاي 
خوش  مقابل   - رمق   -7 تهران 
ساز   -8 تولیدکننده   - حساب! 

 - اسپانیا  خرد  پول   - مضرابي 
نردبان   - شترکش   -9 خوشگل 
عبید  زادگاه   -10 رازیانه   -
11-حرف  جو  فتنه   - زائرین   -
پماد   - رودخانه  شهر    - عطف 
قدیمي 12- دور از مقصد - هنوز 
پرندگان  سفر   - غیرت   - بیگانه 
حرکت  بي   - آسیایي  13-کشور 
 -14 شرکت  افشین  از  فیلمی   -
 - کاري  وقت   - قدیم  سرگرد 
ایالتي  اروپایي15-  مادر زبانه اي 
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جدول کلمات

123456789101112131415
عونممنایمکیراب1
اهبرسانزاایور2
دایزامودرساین3
یبرسکیاسحلشا4
هیکترارمانم5
قرلوفاباترپه6
هاگناتسابدنار7
وزارتفرژدنبکی8
هکرسنابوتاهرز9
خیمیدقربناای10
ادیوریپخوسر11
نرتفتانیبمال12
هارکانشوراضما13
اویشایندینایم14
یرتشمو رهمسیندا15

دستگاه ساب سیار امیرآبادی زاده

ساب انواع سنگ های مرمر، 
گرانیت، موزائیک و بتن

09156706538

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/ 09157563875- سعدی

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

را تجربه کنید.   09158668002

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

خریداریم(    09153423744

به نیروی آشپز و کمک آشپز 
جهت کار در رستوران واقع 
در انتهای معلم نیازمندیم.

09120840193
استخدام پیک موتوری 
نیمه وقت و تمام وقت 

و نیروی خانم 
نیمه وقت جهت رستوران

09363654746
056 - 32342244

به تعداد 20 نفر جوشکار ماهر 
نیازمندیم.

آدرس: بعد از پمپ شعله 
روبروی سردخانه 

09159040636- امیر سرابندی

شترمرغ نیک خاوران
مشاوره و فروش 

جوجه در سنین مختلف
 09151609429
09157269528

شعبه ديگری ندارد         نقدی تخفیف ويژه ويژه  
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

ايزوگـام  شفیعـی
آسفالت )محوطه و پشت بام( و  قیرگونی

 32225494 - 09151630283   صیادشیرازی، مجتمع میرداماد، واحد 98

دالیـا  پروتئیـــن
 * خیارشور نول  )دبه ای( 22500 تومان
* خیارشـور یک)دبـه ای( 15500تومان
 * پنیر پیتزا همسفر یک 16800 تومان
 * پنیر پیتزا همسفر دو 15800 تومان
* ذرت منجمـــد      128500 تومان
* خالل سیب الوی      54500 تومان
 * همبرگر مام 60 درصد  13200 تومان

 * همبرگر30 درصد شهراد 2700 تومان
 *همبرگر60درصد شهراد52500 تومان
 *کباب لقمه 70درصد شهراد   3700 تومان 
 *استیک 10 تایی شهراد 10200 تومان
  * سوسیس آلمانی 2 شهراد   3700 تومان
 * سوسیس آلمانی 1 شهراد    4700 تومان

بازار روز پاسداران غرفه 20   09353315656/ 32442876 -056 بهروش

تخریب و بازسازی ساختمان
09302761630 -09155626033

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

حذف واسطـه با باالترین قیمت 
در سطح استان خریداریم.

آدرس: نبش رجايی 23
09036240644

صنايع ريخته گری بیرجند ذوب

فـروش ويـژه پوشـاک ژرژت
 با خرید هر صد هزار تومان از تخفیف ویژه این فروشگاه برخوردار شوید

آدرس: بین مدرس 53 و 55

هزار پـــا
182022شروع سانس

به وقت خماری
16:15شروع سانس

Cinemaferdosi_Birjand  اینستاگرام @ cinemaferdosi : کانال خبری تلگرام 

فروش فوری پوشاک مجلسی شامل دکور 
خوب، مکان عالی ، دید کافی و مشتری 
قابل قبول به دلیل مهاجرت،به صورت 

نقد و اقساط یا معاوضه با اتومبیل 
واگذار می شود.    09213826400
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گروه خبر- همزمان با هفته ازدواج، روز گذشته 
40 زوج جوان برتراستان و مزدوجین منتخب 
در حوزه های مختلف پیوند ازدواج خود را جشن 
معاون  آمد.  عمل  به  تقدیر  آن ها  از  و  گرفتند 
سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری خواستار 
راه اندازی تشکل اجتماعی کاهش مهریه ها در 
استان شد و گفت: با عاقالنه کردن مهریه ها تداوم 
زندگی بهتر شده و اختالفات زوجین نیز کاهش 
می یابد. اسماعیلی در جشنواره استانی ازدواج و 
خانواده جوان افزود: در حوزه مسائل اجتماعی بیش 
از 340 تشکل در استان داریم که همیشه پیشتاز 
بوده اند.وی ادامه داد: در حوزه اجتماعی نگاه مان 
مردم محور کردن همه فعالیت هاست تا زمانی که 

مردم وارد میدان عمل باشند بسیاری از امور حل و 
فصل خواهد شد.وی از تالش های سازمان مردم 
نهاد موسسه جلوه آرامش سربیشه قدردانی کرد 
و گفت: این موسسه در زمینه ازدواج، تکمیل و 
تحکیم بنیان خانواده در استان فعالیت های خوبی 
انجام می دهد. وی بیان کرد: از سال گذشته 
تاکنون طرح آموزش و مشاوره ازدواج از طریق 
استانداری با همکاری سازمان بهزیستی و دانشگاه 
علوم پزشکی در حال اجراست که جوانان باید از 
این فرصت استفاده کنند. اسماعیلی وضع خراسان 
جنوبی را از حیث نرخ ازدواج مطلوب عنوان کرد 
و افزود: باید برنامه هایی از قبیل جشنواره استانی 
ازدواج در راستای احیا و تروج فرهنگ ازدواج آسان 

در استان گسترش یافته و به تصویر کشیده شود.
مدیرکل ورزش و جوانان  استان هم با بیان اینکه 
به مناسبت هفته ازدواج هر ساله مراسمی در استان 
برگزار می شود، افزود: تاکنون نیز در هفته ازدواج 
برنامه های مختلفی مانند برگزاری کارگاه ها و 
ازدواج،  حوزه  و سمینارهای  آموزشی  دوره های 
نشست مسئوالن و جوانان، تولیدات رسانه ای، 
از  تجلیل  تفریحی،  اردوهای  به  زوجین  اعزام 
فعاالن و خادمان حوزه ازدواج و اهدای جهیزیه 
به تعدادی از زوجین در شهرستان ها انجام شده 
است.سرپرست ادامه داد: به چندین دستگاه اجرایی 
تکلیف شده تا آموزش ها و مشاوره های قبل، حین 
و بعد ازدواج انجام شود که بر همین اساس وزارت 

ورزش طرح فراگیر مشاوره های قبل، حین و بعد 
ازدواج را تا سه هفته آینده در تمام شهرستان ها 
آغاز می  کند و این طرح تا بازه زمانی پنج ساله 
نیز ادامه دارد. وی یادآور شد: با توجه به تفاهم 

نامه بین بانک رسالت، صندوق کارآفرینی امید 
تسهیالت چهار  جوانان  و  ورزش  اداره کل  و 
درصد اشتغالزایی در قالب طرح های کارآفرینی 

به جوانان پرداخت می شود.

کاری- روز گذشته معاون آموزشی دانشگاه جامع 
علمی - کاربردی و  رئیس دانشگاه علمی - 
کاربردی استان و همراهان از روزنامه آوا دیدن 
کردند. دکتر اخوان بهابادی یادآور شد: دانشگاه 
جامع علمی - کاربردی  از سال 1373 با رسالت 
تربیت نیروی انسانی متخصص مورد نیاز برای 
بخش های گوناگون صنایع، معادن، کشاورزی و 

خدمات فعالیت خود را آغاز کرد. 

وی با بیان اینکه در سال 1375 دانشگاه اولین 
در  افزود:  کرد،  برگزار  را  خود  ورودی  آزمون 
راستای حرکت به سمت توسعه کیفی دانشگاه 
برنامه داریم و پذیرش دانشجو براساس اهداف 
مراکز دانشگاه انجام می شود. اخوان بهابادیاز 
تالش برای تعریف مراکز علمی - کاربردی 
و  دانشجویان  آینده  شغلی  مسیر  اساس  بر 
فراگیران خبر داد و افزود: مراکز این دانشگاه 

براساس اهداف و اولویت هایی راه اندازی و 
تاسیس شده اند بنابراین پذیرش دانشجویان 
در مراکز باید متناسب با اهداف و اولویت های 
مراکز باشد. وی اظهار کرد: مدرس این نهاد 
و   لیسانس  باید حداقل مدرک فوق  آموزشی 
توانایی تدریس و تحقیق در دروس دوره های 
علمی -کاربردی را داشته باشد. وی با بیان اینکه 
در این دانشگاه  برخی افراد خبره که تحصیالت 
دانشگاهی ندارند ولی در حرفه و دوره آموزشی 
آزموده هستند نیز به کار گرفته می شوند، افزود: 
در  به فردی اطالق می شود که  مدرس خبره 
یک حرفه خاص دارای تجربه، مهارت و تسلط 
کافی بوده، توانایی انتقال تجربه و تخصص خود 
به صورت تدریس در دروس عملی، آزمایشگاهی 
کارگاهی یا تخصصی علمی- کاربردی را داشته 

و چهره شاخص در زمینه تخصصی خود باشد.
-کاربردی  علمی  دانشگاه  آموزشی  معاون 
فردی  به  نیز  تجربی  مدرس  کرد:  خاطرنشان 

اطالق می شود که در یک زمینه یا حرفه خاص 
دارای تجربه، مهارت و تسلط کافی بوده، توانایی 
انتقال تجربه و تخصص خود را به صورت تدریس 
برای دروس عملی، آزمایشگاه و کارگاهی داشته 
عالی  آموزش  مؤسسات  شد:  یادآور  وی  باشد. 
با  علمی- کاربردی، تطبیق درخواست دوره ها 
مؤسسات،  توسط  شده  انجام  نیازسنجی های 
تخصصی  سازی مراکز آموزش علمی -کاربردی، 
حذف تقاضاهای کاذب و دوره های فاقد بازار کار و 
اصالح نسبت پذیرش مقاطع کاردانی )70 درصد( 
به کارشناسی )30 درصد( مورد توجه جدی این 

معاونت بوده است.

400 هزار دانشجو در 850 مرکز علمی 
-کاربردی مشغول به تحصیل اند

معاون آموزشی دانشگاه جامع علمی -کاربردی  
اظهار کرد: 400 هزار دانشجو در 850 مرکز این 
دانشگاه مشغول به تحصیل هستند. اخوان با بیان 

اینکه موضوع نظارت در دانشگاه جامع علمی- 
کاربردی پررنگ تر خواهد شد، گفت: برخی از 
از اهداف و ماموریت های  این دانشگاه  مراکز 
تاسیس خود به دلیل مشکالت مالی دور شده 
اند که درحال برنامه ریزی هستیم تا این مراکز 
به اهداف خود بازگردند.وی با اشاره به اینکه 15 
مرکز جامع علمی- کاربردی در خراسان جنوبی 
فعال بودند که 8 تا از این مراکز  در مرکز استان 
بودند، افزود: از این مراکز 6 مرکز که دولتی بودند 
تعطیل شدند. وی تاکید کرد: اجازه افتتاح مراکز 
جدید به شرط اینکه محیط واقعی آموزشی داشته 
باشند و امکان جذب دانشجو باشد، داده می شود.
غالمرضا جعفرپور مقدم مدیر مسئول روزنامه آوا 
هم ضمن تشکر از حضور مهمانان در روزنامه آوا 
خاطر نشان کرد: خراسان جنوبی با توجه پیشینه 
فرهنگی و وجود مراکز علمی متعدد و دانش 
آموختگان زیاد در مدارج عالی استعداد هرگونه 

سرمایه گذاری در بخش علمی را دارد.

کاری - علی زندی، رئیس شورای هماهنگی 
مبارزه با مواد مخدر خراسان جنوبی روز گذشته در 
بازدید از روزنامه آوا عنوان کرد: به حق این رسانه از 
مهمترین اقالم در سبد فرهنگی مردم شده است. 
وی خاطر نشان کرد:  روزنامه آوا همکاری خوبی 
در بخش مواد مخدر داشته و رسالت رسانه ای خود 
را به نحو احسن انجام داده است. وی با بیان اینکه 

یکی از مهم ترین سیاست های دولت در پنج سال 
اخیر اجتماعی شدن مبارزه با مواد مخدر در راستای 
افزود: یک  منویات مقام معظم رهبری است، 
دستگاه به تنهایی نمی تواند هجمه ها و مواردی 
که لطمات جبران ناپذیری را بر پیکره جامعه وارد 
می کند و نسل جوان را مورد هدف قرار می دهد 
را کنترل کند لذا نیاز به کمک همه دستگاه ها 

و مردم در این زمینه احساس می شود.وی تاکید 
کرد:  باید از ظرفیت ائمه جمعه، بسیج، روحانیت 
و سازمان های مردم نهاد استفاده کرد. زندی با 
اشاره به اینکه از ابتدای سال جاری بیش از 13 
تن انواع مواد مخدر در استان کشف و ضبط شده 
است، بیان کرد: امروز یکی از بازوان توانمند دولت 
اصحاب رسانه هستند، چرا که هر کاری را که با 

هدف نهادینه کردن و بستر سازی رسانه ای کرده 
ایم مشکالت کمتری را داشته است.وی با اشاره به 
اینکه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر با 1۲ 
دستگاه تفاهم نامه منعقد کرده است که تا کنون 
برای هفت دستگاه اعتبارت ابالغ شده است، گفت: 
اکنون 5۹ سازمان مردم نهاد در سه سطح یک، دو 
و سه در حوزه مواد مخدر در استان فعالیت دارند.

حسینی- صبح دیروز جلسه شورای شهر بیرجند 
برگزار شد. حسنی صفت  از اعضای شورا با اشاره 
به وضع روستای اکبریه در دل شهر بیرجند عنوان 
کرد: این مکان با وجود داشتن گردشگر، مکان 
بسیار خوب، شرایط  پذیرایی  و  تفریحی  های 
بهداشتی، روحی و روانی مناسبی ندارد و عدالت 
اجتماعی در آن رعایت نشده است. وی خواستار 
تسریع خدمت رسانی از جمله آسفالت یا سنگ 
فرش توسط دستگاه های متولی شد و افزود: این 
که هر دستگاهی وظیفه خود را به دوش دستگاه 
دیگری می اندازد جالب نیست، از طرفی انصاف 

نیست مردم را معطل گذاشت. 
تقی زاده رئیس شورای شهر نیز در این باره تاکید 
کرد: بنا نیست شهرداری بار دستگاه های دیگر 
را به دوش بکشد و میراث فرهنگی باید هر چه 
سریعتر برای سنگ فرش اقدام کند. وی از دعوت 
شهرسازی  و  راه  فرهنگی،  میراث  نمایندگان 
و آستان قدس به شورا برای حل این مشکل 
خبر داد و گفت: اداره میراث فرهنگی شهرستان 
 بیرجند اعالم کرده به غیر از بودجه اداره کل 
می تواند 50 میلیون تومان بابت سنگ فرش 
به  نزدیک  شهرداری  برآورد  طبق  اما  بدهد 
۲30 میلیون تومان هزینه الزم است. از طرفی 
برای  تاریخ 5 دی سال گذشته  در  شهرداری 

آسفالت این منطقه اعالم آمادگی کرده بود.
عدل معان عمرانی شهرداری نیز بیان کرد: می 
از محالت  یکی  عنوان  به  را  محله  این  توان 
شهری دید چه بسا که اکنون نیز شهرداری در 
حال خدمت رسانی است اما به دلیل وجود قوانین 
خاصی که از طرف میراث فرهنگی و آستان قدس 

در آن جا وجود دارد، نمی توان ورود کرد.

بیش از 3 میلیارد تومان هزینه آبرسانی 
به فضای سبز مهر شهر

راه و شهرسازی  درخواست جعفری مدیر کل 
استان از شهردار بیرجند برای طراحی و اجرای 
فضای سبز در مهر شهر و مسکن مهر از دیگر 
موارد مطرح شده بود. براساس این درخواست ، 
راه و شهرسازی می تواند 3 میلیارد تومان از وزارت 

متبوع دریافت و اقدام به اجرا کند.
شاکری مدیر عامل سازمان سیما و منظر شهری 
با بیان این که فقط خط لوله آبی که قرار است 
برای آبرسانی فضای سبز، به مهر شهر برسد بیش 
از 3 میلیارد تومان هزینه دارد، پیشنهاد داد: کار 
طراحی پارک و بررسی دقیق زمین های مهرشهر 
با کاربری فضای سبز، زمان بر بوده و به جهت این 
که اعتبار مد نظر توسط استان های دیگر گرفته 

نشود، ابتدا طرح خط انتقال آب را برای گرفتن 
این 3 میلیارد تومان ارائه دهیم و پس از آن کار 

طراحی شروع شود.

موافقت با احداث کافه معلوالن
 در پارک خانواده

 قرارداد فیمابین شهرداری و بهزیستی برای احداث 
کافه معلوالن در پارک خانواده به متراژ 100 متر 
مربع با نرخ کارشناسی اجاره ماهیانه 750 هزار 
تومان به مدت یک سال از دیگر موارد مطرح شده 
بود که البته به دلیل باال بودن مبلغ آن و توان کم 
شرکت تقاضا دهنده، مقرر شد با 50 درصد تخفیف 

خاص معلوالن، اجرایی شود.

ساماندهی نخاله های ساختمانی شهر
در ادامه جلسه شهردار بیرجند به درخواست های 
متعدد برای ساماندهی نخاله های ساختمانی 
اشاره و گفت: اکنون این کار غیر نظام مند بوده 
و فضای مشخصی نیز برای تخریب آن ها وجود 

به  کار  گرفته شد  برای همین تصمیم  ندارد. 
پیمانکار واگذار شود به این شکل که جعبه هایی 
در اختیار افراد گذاشته شده و پس از پر شدن آن 
ها، به محل تخریب که شهرداری تامین خواهد 
کرد برده و منهدم شود. جاوید شرایط پذیرش 
پیمانکار را بر اساس آگهی مزایده عمومی به 
مدت 5 سال اعالم و ادامه داد: پیمانکار پول 
حمل نخاله های ساختمانی را از مردم دریافت 

و درصدی را نیز به سازمان پسماند شهرداری 
خواهد داد.این طرح با موافقان و مخالفانی که 

داشت  در نهایت مصوب شد.

حصارکشی زمین های رها شده شهر 
توسط شهرداری

تعیین تکلیف زمین های بالاستفاده شهر از دیگر 
موارد مطرح شده بود که جاوید در این بار نیز 
بیان کرد: طبق قانون شهرداری می تواند ابتدا با 
مالکان این زمین ها مکاتبه کرده و اگر اقدام به 
حصار کشی نکردند، شهرداری کار حصارکشی را 
انجام داده و هزینه تمام شده کار به اضافه مبلغ 
جریمه از مالک مطالبه شود. به گفته وی بیشتر 
زمین های رها شده شهر متعلق به اوقاف، بنیاد  و 
آستان قدس است که اکنون در حال شناسایی و 

مکاتبه می باشند.

75 درصد ظرفیت اتوبوس ها خالی است
دیگر دستور کار این جلسه ارائه گزارش عملکردی 

از طرف غالمپور مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی 
شهرداری بود که وی توضیح داد: هم اکنون ۹۲ 
دستگاه اتوبوس شامل 65 اتوبوس خصوصی و ۲7 
دستگاه اتوبوس متعلق به سازمان در حال فعالیت 
هستند. به گفته وی با قانون عدم واگذاری اتوبوس 
خصوصی  های  اتوبوس  تعداد  دولت  سوی  از 
بیشتر شده است. غالمپور از کاهش چشم گیر 
جابه جایی مسافر از سال  ۹۲ تا ۹6 سخن گفت 

و یادآور شد: علل متعددی از جمله کاهش کیفیت 
ناوگان اتوبوس، افزایش ماشین های شخصی، 
نداشتن مسیر ویژه برای اتوبوس ها و ... در این 
موضوع دخیل هستند. وی خاطرنشان کرد: زمانی 
سرانه جابه جایی  مسافر در غفاری یا سجادشهر 
روزانه هزار و 400 نفر بود اما اکنون به 400 نفر 
رسیده است. از طرفی در هر ساعت 130 دستگاه 
اتوبوس از خیابان طالقانی عبور می کند که 75 

درصد ظرفیت آن ها خالی است.
ساالنه 136  از  اتوبوسرانی  سازمان  مدیرعامل 
میلیون و ۹00 هزار تومان هزینه فعالیت 14 ساعته 
یک اتوبوس در روز خبر داد و اضافه کرد: برای 
کاهش هزینه ها به دنبال خرید میدل باس، از 

طرف وزارت کشور هستیم.

گازوئیل غیر استاندارد برای
 اتوبوس های شهری

حسنی صفت  از اعضای شورا ، با اشاره به این 
که متاسفانه شرکت پخش فرآورده های نفتی 

گازوئیل غیر استاندارد در اختیار ناوگان حمل و 
نقل عمومی قرار می دهد، عنوان کرد: وضع هوای 
شهر به دلیل ریز گردها به بحران خواهد رسید و 
قبل از آن باید از دود ناشی از گازوئیل غیر استاندارد 
جلوگیری کنیم. وی خواستار اقدام فوری شورای 
شهر در این زمینه شد. غالمپور نیز در ادامه این 
سخنان بیان کرد: در این رابطه با شرکت پخش 
فرآورده های نفتی مکاتبه  و تقاضا کردیم یوروی 
گازوئیل فعلی را اعالم کرده و برنامه خود را برای 
تامین گازوئیل با یوروی باال جهت استفاده ناوگان 
جدیدی که قرار است بیاوریم، اعالم کنند. ولی نه 
فقط اعالم نکردند بلکه پاسخ دادند پیگیر سوختی 
با استاندارد باال هستیم. به گفته وی در کالن 
شهرها سوخت با استاندارد باال ارائه می شود ولی 
در این جا این گونه نیست و در نتیجه عمر ناوگان 

پایین می آید.
مصوبه  لغو  بابت  شورا  از  همچنین  غالمپور 
پرداخت وجه نقد از مسافر گالیه کرد و گفت: 
این سازمان نمی تواند در هر اتوبوس یک بازرس 
گذاشته و جلوی پرداخت نقدی را بگیرد! این بین 
مسافر هم که نقدی می پردازد باید جریمه شود.
به گفته وی باجه های شارژ کارت در شهر به 
نسبت جمعیت، بیشتر از حد نیاز است ولی باز هم 
گرفتن پول باب شده است. در نهایت مقرر شد 
درباره موارد مطرح شده در این جلسه ، همفکری و 

طی یک ماه آینده  جمع بندی شود.

مطالعات طرح جامع ترافیکی شهر
 در حال اجراست

شهردار بیرجند هم از اجرای مطالعات طرح جامع 
ترافیک شهری خبر داد و گفت: مشاور تعهد داده 
طی یک سال طرح را آماده تصویب کند. به گفته 
جاوید، در این طرح تمام خطوط ویژه از جمله 
اتوبوس، تاکسی و BRT بررسی خواهد شد و 
در مواردی که نیاز به اقدام سریع تری دارد مانند 
جابه جایی پایانه ها یا تقسیم آن، احداث خط 
ویژه و تعیین تکلیف خیابان هایی مانند طالقانی 
قبل از کامل شدن طرح اعالم شود تا شهرداری 

نسبت به اجرای آن اقدام کند.

اخبار  ورزشی 

حوادث استان

برگزاری جشن ازدواج40 زوج جوان برتر استان  

آموزش بر اساس مسیر شغلی آینده دانشجویان 

روزنامه آوا از مهمترین اقالم در سبد فرهنگی مردم است

جریمه   در انتظار مالکان  زمین های  رها

ترسیم افقی روشن بر مبنای آمار صحیح 
در دهه فجر مورد توجه قرار گیرد

غالمی-معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار گفت: 
در دهه فجر امسال ترسیم افقی روشن و آینده ای نوید 
بخش برمبنای آماری صحیح و درست باید از سوی 
مسئوالن ذیربط مورد توجه قرار گیرد. عابدی در جلسه 
کارگروه اقتصادی استان با دستور کار تشکیل ستاد 
بزرگداشت چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی 
گرامیداشت  ستاد  تشکیل  هدف  اولین  اظهارکرد: 
چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی  تبیین هرچه 
بهتر خدمات و اقدامات نظام است.عابدی، ارائه آمار 
تخصصی از سوی دستگاه های اجرایی ذیربط را مورد 
تاکید قرار داد و یادآورشد: کلیات مباحث و موضوعات 
توسط دفتر هماهنگی امور اقتصادی و ریز مباحث نیز 
توسط دستگاه های اجرایی ذیربط ارائه خواهد شد.

خدمتگزاری صادقانه به مردم
 مورد توجه مسئوالن باشد

نماینده ولی فقیه با بیان اینکه اصل خدمتگزاری صادقانه 
در همه مشاغل باید پابرجا باشد، گفت: کسانی مسئولیت 
ها را بپذیرند که برای خدمتگزاری در هر زمانی برای 
مردم وقت دارند. به گزارش مهر، آیت ا... عبادی روز 
گذشته در جلسه درس اخالق مدیران دستگاه های 
اجرایی استان اظهار کرد : خوشحالی حقیقی وقتی است 
که در راه کارشناسی شده به مقصد نزدیک شود.عبادی 
با اشاره به اینکه هر قدمی در دنیا بردارید خوشحالی 
پاداش نقدی برای آن است، بیان کرد: شادی حقیقی 
آن است که انسان احساس کند در راه قرار دارد و به 
مقصد نزدیک می شود. وی اضافه کرد: اینکه در جوامع 
امروزی انسان به سمت عواملی می رود که روی عقل 
سرپوش می زند، به دلیل این است که مشکل اصلی 
بشر حل نشده است.وی یادآور شد: این نوعی شانه خالی 
کردن از زیر بار سوال هایی است که برای بشر ایجاد می 
شود و تا آن ها پاسخ داده نشود هیچ چیز حل نمی شود.
نماینده ولی فقیه  با بیان اینکه این ها آزمایش های آخر 
الزمانی بوده که به سراغ ما آمده است بنابراین این چند 
روزه دنیا را هدر ندهیم و اشتباه نرویم، افزود: مسئولیت 
ها برای کسانی مفید است که خدمتگزار هستند و برای 

خدمتگزاری در هر زمانی برای مردم وقت می گذارند.

۱5۰ کتاب در حوزه دفاع مقدس 
و شهدا آماده چاپ است

مهر- فرمانده سپاه انصارالرضا)ع( گفت: 150 عنوان 
کتاب در حوزه دفاع مقدس و شهدا در راستای برگزاری 
کنگره شهدا آماده چاپ است. قاسمی روز گذشته در 
نشست صمیمی با برخی از آزادگان  اظهار کرد: آزادگان 
ما استقامت، صبر و پایداری را در سال های اسارت، نه 
در شعار که در عمل اثبات کردند. وی افزود: آن طور که 
برخی بیان می کنند آنچه باعث آزادی اسیران و آزادگان 
شد، مذاکره با صدام نبود بلکه عزت آفرینی و صبر 
فرزندان ایران زمین در اردوگاه های بعثی زمینه بازگشت 
آنان به وطن را فراهم کرد.وی همچنین اظهار کرد: در 
راستای این کنگره کار چاپ 150 کتاب و حدود 60 
فیلم را پیگیری می کنیم و امیدواریم تا مهر ماه و زمان 

برگزاری کنگره به نتیجه برسد.

میدان دام قدیم بیرجند از امروز 
تعطیل می شود

غالمی-معاون سالمت اداره کل دامپزشکی با بیان 
اینکه میدان دام قدیم بیرجند امروز یکشنبه رسما 
تعطیل می شود، گفت: خیران برای خرید دام قربانی به 
میدان جدید مراجعه کنند. بخشی در این رابطه افزود: 
پس از سال ها تالش و پیگیری سرانجام میدان دام 
قدیم بیرجند که چندین سال در حاشیه شهر واقع شده 
بود با پیگیری دامپزشکی و همراهی مسئوالن استان 
تعطیل می شود. وی با بیان اینکه تعطیل کردن میدان 
عرضه دام قدیم فقط بر عهده اداره کل دامپزشکی 
استان نبود، اظهار کرد: چندین سال است که میدان 
عرضه دام جدید در حومه روستای حسین آباد افتتاح 
شده ولی متاسفانه فروش و عرضه دام میدان قدیم 
همچنان ادامه داشت که در نهایت اعالم موافقت از 
طرف دالالن انجام گرفت و این مهم پس از حدود 

10 سال پیگیری به سرانجام رسید.

تصفیه خانه فاضالب بیرجند سال آینده 
به بهره برداری می رسد

تسنیم-مدیرعامل شرکت آب و فاضالب شهری با بیان 
اینکه برای افق 14۲0 نیاز آبی استان هزار و 350 لیتر 
بر ثانیه است، گفت: تصفیه خانه فاضالب بیرجند نیمه 
نخست سال ۹8 به بهره برداری می رسد که 60 میلیارد 
تومان هزینه تمام شده این تصفیه خانه است. هاشمی 
اظهار کرد: بیش از ۹۹.85 درصد جمعیت شهری استان 
از آب شرب برخوردار هستند و برای اصالح و بازسازی 
شبکه های فرسوده آب شهری و مخازن ذخیره آب سه 
برنامه دو ساله طراحی شده است. وی گفت: در بیش 
از 10 شهر استان نیاز به مخزن ذخیره را تا افق 1410 
تامین کرده ایم و نشت یابی و اصالح و بازسازی 600 
کیلومتر شبکه فرسوده آب شهری در دستور کار قرار 

گرفته تا هدر رفت آب کاهش یابد. 

برگزاری مرحله استانی بزرگترین 
مسابقات اعضای جوانان هالل احمر

 در زیرکوه

ایسنا-معاون جوانان جمعیت هالل احمر خراسان 
جنوبی گفت: مرحله استانی بیست و نهمین دوره 
مسابقات رفاقت مهر در بخش خواهران با حضور 
100 نفر از منتخبین جوانان استان در قالب 11 تیم 
از 11 شعبه به میزبانی شهرستان زیرکوه برگزار شد. 
موهبتی اظهار کرد: جوانان منتخب در دو گروه زبان 
انگلیسی و مسابقه امدادی شامل 7 آیتم، اسکان 
اضطراری، حمل مصدوم با تجهیزات، حمل مصدوم 
بدون تجهیزات، آتل بندی، پانسمان بانداژ، احیای 
رقابت  به  صحنه  و  مصدوم  ارزیابی  ریوی،  قلبی 
پرداختند. وی یادآور شد: تیم های بشرویه، نهبندان و 
زیرکوه در مجموع آیتم ها به ترتیب موفق به کسب 

مقام های اول تا سوم شدند.
۳ میلیارد ریال کاالی قاچاق کشف شد

فرمانده انتظامی از کشف سه میلیارد و 150 میلیون 
ریال انواع کاالی قاچاق در استان طی 48 ساعت 
گذشته خبر داد. شجاع در تشریح این خبر اظهار کرد: 
این طرح به مدت 48 ساعت به مرحله اجرا گذاشته 
شد  که در نتیجه آن، 31هزار لیتر سوخت قاچاق، 6 
هزار و ۹44 عدد قرص غیرمجاز، 140 هزار نخ سیگار 
قاچاق، ۲ هزار و ۲80 ثوب انواع البسه، 18۲ راس 
احشام قاچاق و 7 دستگاه انواع لوازم خانگی به ارزش 
3 میلیارد و 150میلیون ریال کشف شد. وی بیان کرد: 
در این رابطه ۲0 دستگاه خودرو توقیف و 50 متهم 
دستگیر که با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی 

به مراجع قضایی معرفی شدند.

خاموشی موتور ۱۰ کامیون با گازوئیل آبکی

گازوئیل آبکی، موتور 10 کامیون را در پمپ بنزین محراب 
مود خاموش کرد که پس از سوختگیری کامیون ها موقع 
حرکت موتورشان خاموش شد. راننده  ها پس از بررسی  
متوجه شدند گازوئیل ها با آب مخلوط شده است. بیجاری 
مدیر بازرسی شرکت نفت اعالم کرد: راننده سوخت کش 
که گازوئیل پمپ بنزین محراب را حمل می کرد آب را با 
گازوئیل مخلوط کرده که پرونده وی برای برخورد قانونی 

در کمیته بررسی شرکت نفت در حال بررسی است.

مازندران قهرمان رقابت های کشتی آزاد 
و فرنگی خردساالن کشور

امتیاز  با ۲4۹  آزاد  کشتی  های  رقابت  در  مازندران 
کشتی  گروهی  مرحله  در  امتیاز  با ۲6۲  فرنگی  و 
خردساالن کشور در گروه ۲ قهرمان شد. در رقابت 
های اجرای فنون نیز در کشتی آزاد مازندران با ۲00 
امتیاز و در کشتی فرنگی نیز خراسان جنوبی با ۹۲ 
امتیاز به عنوان نخست رسیدند. در کشتی آزاد خراسان 
رضوی با ۲17 امتیاز و توابع تهران با 1۹3 امتیاز دوم و 
سوم شدند.در کشتی فرنگی تیم های خراسان رضوی 
با ۲30 امتیاز و توابع تهران با 178 امتیاز مقام سوم را 
کسب کردند.در اجرای فنون کشتی آزاد تیم های توابع 
تهران با 170 امتیاز و خراسان رضوی با 160 امتیاز  
دوم و سوم شدند. در اجرای فنون کشتی فرنگی توابع 
تهران با 88 امتیاز دوم و مازندران و گلستان مشترکا با 

84 امتیاز سوم شدند.

خراسان جنوبی، نایب قهرمان تیمی
رقابت های پهلوانی و زورخانه ای کشور

تیم ۹ نفره استان بر سکوی دوم رقابت های پهلوانی 
و زورخانه ای کشور ایستاد. نونهاالن خراسان جنوبی 
در مسابقات پهلوانی و زورخانه ای نونهاالن کشور 17 
مدال رنگارنگ به ارمغان آوردند. در رشته تیمی زورخانه 
ای، تیم خراسان جنوبی با ترکیب امیرحسین کهن، 
پوریا ایزدی، سیدمحمدرضا رضوی، سهیل یوسف 
پور، میالد دستگردی، امیرحسین خدادادی، مصطفی 
مالیی، محمدصالح فالح و حسین رضوانی بر سکوی 
دوم این رقابت ها ایستاد. همچنین در بخش هنرهای 
فردی هم برخی نونهاالن استان موفق به کسب مدال 
های نقره و برنز شدند. در بخش مربیان  برتر نیز، علی 

قمری در رده سوم قرار گرفت.

*جانشین پلیس راه استان از وقوع 4۹ فقره تصادف در 
محورهای مواصالتی  طی هفته گذشته خبر داد.

*مدیر امور آب و فاضالب روستایی قاین از حمل پنج 
هزار و 753 لیتر آب به روستاهای این شهرستان طی 

چهار ماهه نخست امسال خبر داد.
*مدیر کل تعزیرات حکومتی استان گفت: متهم قاچاق 
مواد نیرو زا در طبس، ۲0 میلیون تومان  و متهم قاچاق 
سوخت در نهبندان به ۹۲ میلیون و 500 هزار تومان جزای 

نقدی محکوم شدند. 
*450  میلیون و 638 هزار تومان از مطالبات کلزاکاران 

خراسان جنوبی پرداخت شد.
* 35 هزار و 366 مسافر تابستانه در یک ماه گذشته در 

بقاع متبرکه استان  اسکان یافتند.
*فرماندار درمیان گفت: 1۲6 طرح عمرانی و خدماتی در 
آستانه هفته دولت با اعتبار 33 میلیارد و 464 میلیون تومان 

در این شهرستان آماده افتتاح است.
*به گفته کارشناس هواشناسی دمای هوا در استان به 

صورت نسبی از یک تا سه درجه روند افزایشی دارد.
اکیپ  گفت: 5  نهبندان  دامپزشکی  شبکه  *رئیس 

دامپزشکی نهبندان بر ذبح دام قربانی نظارت می کنند.

اخبار کوتاه

یادمان شهدای استان

“به جبهه مي روم تا شاید بتوانم خدمتي به اسالم و انقالب و مسلمانان 
جهان کرده باشم که جاي شهیدان را بگیرم و اسلحه آنها را بر دوش بگیرم.”

شهید محمد بیک زاده
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 امام علی علیه  السالم فرمودند :
ااَلِْفْراُط فِی الَْمالَمةِ یَُشبُّ نیراَن اللَّجاِج

زیاده  روی در سرزنش کردن، آتش لجاجت را شعله  ور می  سازد.
)تحف العقول ، ص 84(

عکس: انصاری

در  بیرجند  خطی  پارک  طرح  کلیات  کرد:  اعالم  بیرجند  شهردار 
جلسه شورای ترافیک استان به تصویب رسید. به گزارش مدیریت 
ارتباطات و امور بین الملل شهرداری بیرجند، مهندس محمد علی 
از موثرترین برنامه  افزود: این پروژه یکی  با اعالم این خبر  جاوید 
های شهرداری در ایجاد نشاط، سرزندگی و ایجاد چشم انداز زیبا، 
ماندگار با قابلیت استفاده برای متنوع ترین رده های سنی می باشد. 
شهردار بیرجند اظهار کرد: این پروژه در حاشیه بلوار پیامبر اعظم 
)ص( به طول 8 کیلومتر و با مساحت 48 هکتار حدفاصل میدان 
سفیر امید تا پارک جنگلی واقع شده است و با توجه به اینکه طیف 
از آن استفاده می کنند  از اقشار جامعه برای پیاده روی  متنوعی 

پیاده روی،  این طرح کاربری های متنوعی شامل: مسیر ویژه  در 
مسیر ویژه دوچرخه سواری، فضای تخصصی بازی کودکان، فضای 
 ویژه ورزش های همگانی، فضای گردهمایی و کافه های فروشگاهی 

پیش بینی شده است.
وی با بیان اینکه موضوع این پروژه انتهای سال گذشته در شورای 
اسالمی شهر بیرجند مطرح و مورد موافقت شورا قرار گرفت، ادامه 
داد: پس از موافقت شورا، کار مطالعه و طراحی آن از طریق مشاور 
شورای  مرداد   24 مورخ  جلسه  در  خوشبختانه  و  شروع  ذیصالح 
ترافیک استان کلیات آن به تصویب رسید و عمال در هفته دولت 

امسال کلنگ زنی خواهد شد.

شهردار بیرجند خاطرنشان کرد: ما امیدواریم این پروژه را حداکثر در 
3 سال متوالی اجرا کنیم که برای فاز اول آن یعنی حد فاصل میدان 
سفیر امید تا میدان انتهای خیابان آیت ا... غفاری، مبلغ 4 میلیارد 
تومان از محل منابع داخلی شهرداری اعتبار پیش بینی کرده ایم 
 و تالش می کنیم فاز اول آن را تا پایان سال جاری به بهره برداری

برسانیم. 
تا  نمود  خواهیم  را  تالش  نهایت  گفت:  پایان  در  جاوید  مهندس 
این پروژه احساس آرامش، آسایش و امنیت روانی را برای تمامی 
شهروندان عزیز بیرجندی فراهم آورد و حتی مکانی زیبا و در خور 

ستایش برای استفاده مسافرین عبوری نیز باشد.

پارک خطی بلوار پیامبر اعظم )ص( در هفته دولت کلنگ زنی می شود
محمدعلی جاوید، شهردار بیرجند اعالم کرد:

 اندیشه و تالش خدمتگزاران صدیق عمران و آبادانی ایران اسالمی هیچ گاه از یادها نخواهد رفت

 جناب آقای مهندس مرتضی دهقان تنها 
شهردار محترم و اعضای شورای اسالمی شهر قهستان )درخش و آسیابان(

بر خود الزم می دانیم از خدمات ارزشمند شما بزرگواران در عمران و آبادسازی شهر قهستان 
به ویژه خیابان آیت ا... زین العابدین مجتهد درخشی تشکر نماییم

یقینا مردم، خادمین خود را فراموش نکرده و همواره سپاسگزار خواهند بود
درود بر اندیشه و همت بلندتان که رضایت خالق و مخلوق را به همراه داشته است.

جمعی از اهالی محله آیت ا... زین العابدین مجتهد درخشی )ره(

اطالعیــه
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان جنوبی در چارچوب موازین قانونی در نظر دارد: 
برگزاری فعالیت ها و رویدادهای فرهنگی، هنری و قرآنی خود را به موسسات فرهنگی، 
هنری و قرآنی دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی واگذار نماید. لذا از تمامی 
موسسات فرهنگی، هنری و قرآنی چند منظوره و تک منظوره استان که در اساسنامه آنان 
برگزاری جشنواره های مختلف فرهنگی ، هنری و قرآنی پیش بینی گردیده و به لحاظ توان 
اجرایی و مالی امکان برگزاری برنامه ها را دارند، تقاضا می گردد آمادگی خود را به صورت 
مکتوب به معاونت توسعه مدیریت و منابع این اداره کل تا تاریخ 1397/6/15 اعالم نمایند.

روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان جنوبی

خیرین و نیکوکاران گرامی
موسسه خیریه توانبخشی حضرت علی اکبر)ع(

 پیشاپیش ضمن تبریک عید سعید قربان و آرزوی قبولی 
نیات خیرخواهانه شما همانند سنوات گذشته با افتخار 

آمادگی خود را برای قربانی به نیابت شما اعالم می دارد.
مرکز  این  موقت  های  پایگاه  دسترسی،  سهولت  جهت 
خیریه مورخ ۲۹ و ۳۰ مرداد در آدرس های ذیل استقرار 

یافته و آماده ثبت سفارش و قربانی شما در روز عید 
با حضور یا به نیابت از شما می باشند.

میدان امام خمینی)ره(/ میدان طالقانی/ میدان ابوذر
فلکه دوم مدرس/ میدان قدس/ میدان ولی عصر)عج(

ورودی مهرشهر
جهت کسب اطالعات بیشتر می توانید با شماره 

۰۹15۳6۳6۳14 هماهنگی و یا به موسسه واقع در شهرک 
شهید مفتح - بلوار صنعت و معدن- خیابان شهید شهاب 

مراجعه  فرمایید.

موسسه توانبخشی حضرت علی اکبر)ع( نذراتن قبول و عمراتن رداز باد
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شماره کارت بانک ملی 4506 9966 9918 6037  

دریافت نذورات قربانی
مرکـز نیکوکـاری جواداالئمـه )ع(

در آستانه عید سعید قربان آماده دریافت نذورات نقدی و غیرنقدی شما هموطنان عزیز می باشد.
شماره حساب مرکز نزد بانک ملی:

 0109831823009 
شماره کارت مجازی:

6037991899549160 
 پرداخت از طریق شماره گیری تلفن همراه:

  *8877*4518 # 

آدرس: موسی بن جعفر )ع( 5 )صمدی 8(
  داخل صحن مسجد جواد االئمه )ع(  
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