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شایعه  بازگشت جنگ،کاسبی 
یک جریان سیاسی است
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اقدامات اروپا بیش از آنکه اقدام 
عملیاتي باشد، اعالم موضع است 
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ضرورت های ایجاد 
نمایندگی سازمان

 زمین شناسی دراستان 

 خراسان جنوبی یکی از استان های جدید 
التاسیس کشور است که به دلیل نبود سرمایه 
گذاری الزم طی سال های گذشته جزو 
استان های محروم و کمتر توسعه یافته  می 
باشد. این مهمترین دلیل و ضرورت ایجاد 
سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی 
در این استان است . خشکسالی های بیش 
از یک دهه در استان که منجر به زوال و 
نابودی تدریجی کشاورزی و مهاجرت 
روستائیان و تخلیه روستاها به دلیل کمبود 
درآمد گردیده و معضالتی را در شهرها و 

باالخص مراکز ...        ) ادامه در صفحه 2(

سرمقاله
*زهرا خواجه میری

روزنامه صبح استان  *  سال بیستم   *  شماره:4145
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یکصدم درصد  نارضایتی هم حرام مطلق است!
    صفحه 3

عکس: غالمی

سیاسی کاری در آموزش و پرورش جایگاهی ندارد
مشاور عالی وزیر و دبیر ستاد همکاری حوزه های علمیه و آموزش و پرورش گفت: باند بازی و سیاسی 
کاری جایگاهی در این نهاد آموزشی ندارد و باید با بهره مندی از افکار و ابزار نوین در عرصه تعلیم و تربیت 

گام برداشت. حجت االسالم ملکی  روز گذشته در دومین گردهمایی ..)ادامه در صفحه 5(

اعزام تیم تنیس  دبستان پسرانه دوره دوم 
موسسه  امام حسین )ع( به مسابقات کشوری

تیم تنیس روی میز دبستان پسرانه دوره دوم موسسه امام حسین)ع( متشکل از امیرحسین علیزاده 
بیرجندی ، محمد صادق راستگو ، مصطفی طاهری، علیرضا عباس پور به مربیگری آقایان سیدابوالفضل 

زراره ای و حمید طاهری و با سرپرستی علی سالخورده برای شرکت در  ...)ادامه در صفحه 5(

استاندار خطاب به مسئوالن استان:

اردوی جهادی کارکنان بانک انصار برگزار شد/5

پور
رم 

: ه
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قابل توجـه همشهریـان محتـرم 
با توجه به راه اندازی میدان عرضه دام شهرستان بیرجند از این پس می توانید 

براي خرید انواع دام سبک و سنگین با قیمت منصفانه و سالم و با نظارت دامپزشکي 
به میدان عرضه دام شهرستان بیرجند مراجعه نمایید.

 آدرس: بیرجند - حدفاصل روستای حسین آباد سادات و شمس آباد
 بعد از شن شویي   تلفن تماس: ۰۹3۸3۱3۰۰۵3

اتحادیه شرکت های تعاونی کشاورزی دامداران آریان خراسان جنوبی

جناب آقای مهندس آسمانی مقدم
مدیرکل محترم بنیاد مسکن انقالب اسالمی خراسان جنوبی

از اهتمام شما نسبت به اجرای طرح های روستایی و سرعت عمل آن اداره کل و تالش های 
مدیریت بنیاد مسکن شهرستان بیرجند جناب آقای مهندس گل محمدی و کارشناسان 
محترم آن مدیریت آقایان مهندس نیازی، ماهی، شهابادی تشکر و قدردانی می نماییم.

شورای اسالمی و دهیار برزج

تقدیر الهی بر آن بود 

شادروان دکتر غالمرضا قنادان
 که عمرش را در راه اعتالی فرهنگ و ادبیات کشورش سپری نمود، 
در آمریکا دیده بر جهان فرو بست و ما را در سوگ خود داغدار نمود. 

 مراسم یادبود آن عزیز از دست رفته روز سه شنبه ۹۷/۵/3۰ 
از ساعت ۵/3۰ الی 6/3۰ بعدازظهر در محل حسینیه آیت ا... 

آیتی برگزار می گردد، حضور سروران معظم نشان اهمیت شما 
به علم و ادب و موجب تسلی خاطر بازماندگان خواهد بود.

خانواده های: قنادان، توکلی، وحدانی، شهرستانی،
 غیاثی ، رونقی ، مرغوب ، خسروی ، تنهایی و سایر بستگان

به مناسبت چهلمین روز درگذشت مرحومه مغفوره

 حاجیه زهرا دستگـردی 
)همسر حاج سبحان انوری فرد(

 جلسه یادبودی امروز دوشنبه ۹۷/۵/2۹ از ساعت ۱6 الی ۱۷ 
 در محل هیئت محترم ابوالفضلی )مصلی( برگزار می گردد

تشریف فرمایی سروران گرامی مزید امتنان می باشد.
خانواده های انوری فرد و سایر بستگان

آخرین وداع بدون بازگشت یادم نمی رود 
من بی تو بارها به آخرین روزهای با هم بودن مان بازگشته ام
 و همچنان در کنار اندوه روزهای بی تو بودن نشسته ام

 کاش هرگز هوای سفر نمی کردی.
اولین سالگرد درگذشت 

مرحوم علی اکبر خسروی
 را امروز دوشنبه ۹۷/۵/2۹ از ساعت ۱۷ الی ۱۸ در محل 
 مسجد امام جعفر صادق )ع( )سجادشهر( به سوگ می نشینیم.

همسر و فرزندان

درگذشت خویشاوند بزرگوار دکتر غالمرضا قنادان استاد برجسته دانشگاه جرج تاون
محمود قنادان را به خانواده های وابسته و همشهریان عزیز تسلیت می گویم.  

خیرین و نیکوکاران عزیز
 آقایان حاج اسد ا... بیدسکی نمایندگی باطری صبا

 رضا سبزی کارشناس اداره کل منابع طبیعی
 اهالی محترم روستا 

همت واال و مساعدت های ارزنده شما در کمک به احداث مسجد 
و حسینیه روستای رهوزگ شهرستان سربیشه را ارج نهاده، بی شک 
گلدسته های مسجد دست های دعایی خواهد بود که برای شما 

طلب رحمت و مغفرت خواهد نمود. 
هیئت امنای مسجد روستای رهوزگ شهرستان سربیشه

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت مرحوم مغفور

 شادروان یداهلل خادمی 
را به اطالع دوستان، آشنایان و همکاران محترم می رساند: 
مراسم تشییع آن مرحوم امروز دوشنبه ۹۷/۵/2۹ 

ساعت ۱6 الی ۱۷ از محل غسالخانه 
برگزار می گردد، حضور شما سروران گرامی در این مراسم موجب شادی 

روح آن مرحوم و تسلی بخش دل های داغدار بازماندگان خواهد بود. 
خانواده های خادمی و سایر بستگان

برادر ارجمند وآزاده سرافراز جناب آقای مهندس خاشی
مدیرکل محترم گمرکات خراسان جنوبی

تاریخ این سرزمین رشادت ها و سختی هایی که آزادگان سرافراز این مرز و بوم متحمل شده اند را فراموش 
نخواهد کرد. آنان که با ایستادگی بر باورهای انقالبی و اعتقادی" ان الحیاه عقیده و الجهاد " را متبلور 

و سرافراز از امتحان الهی بیرون آمدند. 
 مسیر جهاد و شهادت برای شخصیت گرانمایه جناب عالی در خدمت به مردمان این سرزمین ادامه یافته 
است و نقش ارزشمند و بی بدیل شما در کارگشایی و تسهیل مسیر صادرات و حرکت چرخ های اقتصاد  

و صنعت قابل تقدیر و احترام است . 
ضمن تبریک سالروز ورود آزادگان سرافراز به کشور، از همه تالش های مخلصانه و گرانسنگ شما فرزند 
 انقالب سپاسگزارم و از خداوند متعال توفیقات روزافزون تان و همه خدمتگزاران این سرزمین را خواستارم.

 سید محمد حسین زینلی-  مدیرعامل شرکت کویرتایر
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از آنجا که شما منتسب به من هستید حق هیچگونه فعالیت اقتصادی ندارید

رهبر معظم انقالب فرزندان خود را از هرگونه فعالیت تجاری و اقتصادی منع کرده اند. ایشان به فرزندان خویش فرموده اند 
از آنجا که شما منتسب به من هستید حق هیچگونه فعالیت اقتصادی ندارید. رهبر معظم انقالب این شرط را برای کسانی 
که در حلقه اول وصلت با خانواده ایشان قرار می گیرند نیز الزم دانسته اند.

ضرورت های ایجاد نمایندگی 
سازمان زمین شناسی  در استان

* زهرا خواجه میری، دکترای زمین شناسی اقتصادی  

و  دلیل  مهمترین  این   ... اول(  از صفحه  مقاله  سر  )ادامه 

ضرورت ایجاد سازمان زمین شناسی و اکتشافات 
معدنی در این استان است . خشکسالی های بیش 
از یک دهه در استان که منجر به زوال و نابودی 
تدریجی کشاورزی و مهاجرت روستائیان و تخلیه 
روستاها به دلیل کمبود درآمد گردیده و معضالتی 
را در شهرها و باالخص مراکز اصلی کشور به دنبال 
از محرومیت  نسخه خروج  تنها  منجر شده  دارد، 
و  استان  معدنی  ذخایر  و  معدن  طریق  از  استان 
جلوگیری  و  معدنی  فرآوری  صنایع  آن  دنبال  به 
از خام فروشی و غارت منابع استان باشد. در پی 
این موضوع ایجاد اشتغال مستقیم و غیر مستقیم 
و جلوگیری از مهاجرت مردم از روستاها و مناطق 
نظر  مد  ملی  امنیت  تامین  و  کشور  شرق  مرزی 
می باشد. همچنین باید توجه داشت ورود سرمایه 
گذاران خارجی به استان و عدم دسترسی به داده 
های روشن و شفاف موجب دلسردی و برگشت 
آنان می شود. عالوه بر آن افزایش مساحت استان 
با الحاق شهرستان های بشرویه، فردوس و طبس 
که در ایالت های  ساختاری طبس و لوت قرار دارند 
که نیاز به اکتشاف کانی سازی های پنهان عمیق و 
نیمه عمیق  دارد، دلیل مهم دیگری بر ضرورت راه 
اندازی نمایندگی سازمان زمین شناسی و اکتشافات 
معدنی است. همچنین وجود گروه معدن و زمین 
در  دکتری  و  ارشد  کارشناسی  مقاطع  تا  شناسی 
نیروی تحصیلکرده و  از نظر  بیرجند که  دانشگاه 
کارآمد متخصص بسیار غنی است، می تواند تاثیر 
بسزایی بر بهره وری و استفاده بهینه از منابع  اثر 
مطلوبی بگذارد. جز این ها، سازمان نظام مهندسی 
استان با بیش از 1000 عضو و نیروی متخصص 
پشتوانه  عنوان یک  به  مهندسی  نظام  اعضای  و 
کارشناسی بالقوه می توانند زمینه ساز فعالیت این 
سازمان باشند. وضع خاص زمین شناسی خراسان 
ساختاری  ایالت  سه  در  لحاظ  این  از  که  جنوبی 
سیستان، لوت و طبس )ایران مرکزی( قرار گرفته 
سنگ  تنوع  شاهد  کنیم  می  که  بررسی  را  است 
مواد   تنوع  ایجاد  بالتبع  و  استان  این  در  شناسی 
معدنی هستیم که  می توان انتظار ذخایر متنوعی 
از کانی سازي های گوناگون فلزی و غیرفلزی را 
در آن داشت. تاکنون کانی سازهای  متعددی از 
مس، سرب، روی، قلع، تنگستن، آنتیموان، جیوه، 
لوت  بلوك  در  غیرفلزی  ذخایر  همچنین  و  طال 
کشف شده است که بیشتر این کانی سازی ها در 
حد شناسایی  و اکتشاف بوده ... )ادامه سر مقاله ستون مقابل( 

)ادامه سر مقاله( و  اکثرا به درستی اکتشاف نمی شوند. با 

عنایت به اینکه  اکثر معادن شناسایی شده، از لحاظ 
طول و عرض بررسی شده و عمق آن کمتر  مورد 
بررسی قرار گرفته )چه  بسا بسیاری از مواد معدنی 
و یا خاك های صنعتی ممکن است  مرتبط به یک  
ذخیره پنهان در عمق باشند( اکتشاف کانی سازهای 
پنهان یکی از برنامه ریزی هایی است که در بسیاری 
از کشورهای دنیا در حوزه فعالیت های معدنی مورد 
توجه واقع شده و در حال اجرا است. از همین رو، با 
اکتشاف  کانی سازهای  پنهان و استخراج آنها رونق  
اقتصادی قابل توجهی در بخش معدن به وجود می 
آید و مسیر حرکت کشور به سمت توسعه معدن و 
صنعت پیش خواهد رفت و بنابراین اکتشاف چنین 
کانسارهایی در دنیا بیشتر مورد توجه قرار می گیرد. 
اکتشاف  کانسارهای پنهان مستلزم انجام عملیات 
شناسی،  زمین  نقشه  تهیه  دقیق،  شناسی  زمین 
مجدد  بررسی  مقیاس،  بزرگ  التراسیون   معدنی، 
داده های ژئوشیمیایی,  انجام عملیات ژئوفیزیک 
سازهای  کانی  شناسایی  و  اکتشاف  برای  هوایی 
پنهان، بررسی ساختارهای زمین شناسی در مقیاس 
ضرورت  کلی  طور  به  است.  محلی  و  ای  ناحیه 
مطالعات ژئومتیکس، مطالعات دقیق ژئوشیمیایی، 
و  ها  داده  تلفیق  و  انسجام  دورسنجی،  مطالعات 
تهیه نقشه های زمین شناسی بزرگ مقیاس، ایجاد 
و تامین زیرساخت های اطالعاتی برای محققان و 
مکتشفان که از وظایف ذاتی سازمان زمین شناسی 
و اکتشافات معدنی کشور بوده است، دیده می شود. 
در پایان لزوم توجه جدی و عزم به پیگیری برای 
استقرار و تاسیس این نمایندگی در خراسان جنوبی 
احساس می گردد که بتواند موتور محرکه بخش 
شناسایی و اکتشاف به صورت جدی در تمام عرصه  
مربوطه  و  مرتبط  مسئوالن  تمام  از  باشد.  استان 
انتظار پیگیری و اهتمام به موضوع فوق می رود. 

برنامه ضدتحریم دولت 
برای صنایع کوچک

مقیمی معاون صنایع کوچک، سازمان صنایع کوچک 
و شهرك های صنعتی ایران در مورد بسته تشویقی 
تدوین شده از سوی وزارت صنعت به منظور کاهش 
هزینه صنایع کوچک و تسهیل فعالیت آنها در زمان 
باید اعالم کرد که محتویات بسته  تحریم، گفت: 
مربوطه صرفا ارزی نیست و مهم ترین بخش این 
بسته جلوگیری از خروج پول واحدهای صنعتی است 
و تزریق پول به این واحدها را شامل نخواهد شد.

سرمقاله

 سهم دولت در پیدایش وضع اقتصادی  ۱۰ درصد است

محمدعلی وکیلی، نماینده تهران در مجلس شورای 
اسالمی گفت: سهم دولت روحانی در پیدایش وضع 
موجود کمتر از 10 درصد است و اگر کسی سهمش 
در این زمینه زیر ۵0 درصد باشد حتماً نباید مورد 
سؤال واقع شود. این که در شرایط کنونی ضرورتی 
باشد که ما باید از ابزار سوال از رئیس جمهور برای پاسخگویی استفاده کنیم 
من مخالفتی ندارم. یک سالی در هیئت رئیسه مسئول بخش سوال بودم. 

دوستان در جریان بی طرفی من در حوزه سوال در آیین نامه هستند.

شایعه بازگشت جنگ،کاسبی یک جریان سیاسی است

اسالمی  موتلفه  حزب  دبیرکل  حبیبی،  محمدنبی 
گفت: مشکالت کشور ریشه در برخی از ساختارها و 
ضعف یا سوء مدیریت و عدم درك مختصات جنگ 
به  دولت  نیاز  امروز  دارد،  اقتصادی  جنگ  و  روانی 
کادر انقالبی با مدیریت جهادی است تا بتواند از این 
مرحله عبور کند. وی با اشاره به توهم بازگشت سایه جنگ گفت: یک جریان 
سیاسی با شایعه پراکنی و توهم بازگشت سایه جنگ کاسبی می کند، آمریکا 
هیچوقت به دالیل منطقی و قوی توان حمله نظامی به ایران را پیدا نمی کند.

بهترین نتیجه سؤال از رئیس جمهور شفاف سازی است 

نماینده شاهین شهر در  دلیگانی،  حسینعلی حاجی 
مجلس گفت: علیرغم اینکه رئیس جمهور در کنار 
رأی اعتماد گرفتن خود، برنامه های مدونی را ارائه 
اما  اقتصادی است  آنها  از  اعظمی  کرد که بخش 
در عین حال شاهد رکود در کنار تورم هستیم. وی 
یادآور شد: بهترین نتیجه ای که سؤال از رئیس جمهور می تواند داشته باشد، 
»شفاف سازی« است که برای مردم مثمرثمر خواهد بود. چرا که مواردی 
که برای سؤال از رئیس جمهور مطرح می شود، تمامی علنی خواهد بود.

عضو  حسینی،  نقوی  حسین  سید 
سیاست  و  ملی  امنیت  کمیسیون 
بیانات  به  اشاره  با  مجلس  خارجی 
اخیر رهبری درباره ممنوعیت مذاکره 

با آمریکا، گفت: آمریکایی ها دست 
به بازی کثیفی زده و می خواهند با 
افکار عمومی بازی های بدی کنند. 

ما  علیه  که  تمام خصومتی  با  آنها 
در  عهدشکنی  تجربه  با  و  دارند 
مذاکره و گفت وگو پیشنهاد مذاکره 
ایران را مطرح کردند که پشت  به 

پرده آن مشخص است. وی افزود: 
رصد  را  برجام  مذاکرات  دنیا  همه 
توافقی  نهایت  در  این که  کرد، 

دو  آمریکایی ها  اما  گرفت،  صورت 
سال مذاکره و دو سال و نیم اجرای 
برجام را زیرپا گذاشته و از آن خارج 
مانور  عمومی  افکار  در  بعد  شدند. 
تکلیف  پس  می دهند.  سر  مذاکره 
است.  مشخص  آمریکا  با  مذاکره 
البته اگر ایران به آن اقتداری برسد 
که بتواند جلوی این هوچی گری ها 
برخوردهای  و  فضاسازی ها  و 
را  ملت ها  با  فریبکارانه  و  مزدورانه 
می دهد،  انجام  را  کار  این  بگیرد، 
دنیا  با همه کشورهای  ایران  چون 
اهل  و  می کند  گفت وگو  و  مذاکره 
منطق و گفت وگو از طریق مذاکره 
است. استثنا رژیم صهیونیستی است 
و  نمی شناسیم  رسمیت  به  ما   که 
آمریکا که به مذاکرات پایبند نیست.

محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه 
با اشاره به آخرین وضعیت اقدامات 
اروپا به منظور حفظ برجام و مقابله 
با تحریم های آمریکا گفت: از زمان 
اظهارات رئیس جمهور درباره بسته 
اولیه ای که اروپایی ها به ایران ارائه 
دادند و پس از آن صحبت هایی که 
من در وین و در جلسه کمیسیون 
مشترك وزرا داشتم، تاکنون اروپایی 
ها نکات جدیدی را مطرح و اقداماتی 
را که در دو حوزه مهم نفتی و بانکی 
انجام دادند، بیان کرده اند. وی افزود: 
از  اقدامات عملی  اروپایی ها برخی 
جمله  اجرایی کردن مقررات مسدود 
کننده و مجوز بانک سرمایه گذاری 
اروپا را انجام داده اند. ظریف تصریح 
کرد: از نگاه ما این اقدامات بیش از 

آنکه اقدام عملیاتی باشد اعالم موضع 
است، هر چند آنها حرکت رو به جلو 
داشته اند اما اعتقاد ما این است که اروپا 
هنوز برای هزینه کردن آماده  نشده 

اروپایی  اینکه  بیان  با  است. ظریف 
ها تاکنون در ظاهر و در گفتار اراده 
سیاسی خود را نشان داده اند، تاکید 

کرد: اراده سیاسی اروپا زمانی قابلیت 
پیدا  را  ایران  جانب  از   پاسخگویی 
می کند که با اقدامات اجرایی همراه 
شود؛ اروپایی ها می گویند برجام برای 

آنها دستاوردی امنیتی است، طبیعی 
است که هر کشوری باید برای امنیت 
خودش سرمایه گذاری و هزینه کند.

اگر ایران به آن اقتداری برسد که بتواند جلوی هوچی گری ها 
و برخوردهای فریبکارانه را بگیرد، مذاکره با آمریکا را انجام می دهد

اقدامات اروپا بیش از آنکه اقدام عملیاتي باشد، اعالم موضع است 
هر چند حرکت رو به جلو داشتند اما هنوز براي هزینه کردن آماده  نشدند

داروخانه های غیردولتی از مالیات ارزش افزوده 
معاف شدند

مسیحی، معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی گفت: داروخانه ها 
با شخصیت حقیقی از تکالیف قانون مالیات ارزش افزوده معاف شدند. در این 
بخشنامه آمده، به منظور رفع ابهامات پیش آمده در مورد شمولیت داروخانه ها 
مشموالن  هفت گانه  فراخوان های  در  که  آنجایی  از  می رساند،  آگاهی  به 
قانون مالیات بر ارزش افزوده داروخانه ها با شخصیت حقیقی موضوع بند 
»ب« ماده ۹۵ قانون مالیات های مستقیم با اصالحات مصوب سال 1۳۸0 
فراخوان نشده اند، لذا تکلیفی جهت اجرای قانون مذکور از حیث ثبت نام، 
وصول مالیات و عوارض ارزش افزوده و تسلیم اظهارنامه نخواهند داشت.

الیحه اخذ مالیات از مسکن های خالی
 به هیئت دولت رسید

معاون وزیر راه گفت: دو میلیون و 600 هزار مسکن خالی در کشور شناسایی 
شده که اخذ مالیات از مالکان آنها در دستور کار قرار دارد. مظاهری افزود: در 
این خصوص الیحه جدید به دولت تقدیم شده که در قالب آن شناسایی و جمع 
آوری اطالعات این واحدها بر عهده شهرداری ها است.تشخیص واحدهای 
خالی از ساکنان به دلیل بررسی های جزیی، کار سخت و پیچیده ای است اما 
با انجام آن توسط شهرداری ها، این منازل مسکونی به عنوان منابع درآمد پایدار 
شهری لحاظ خواهند شد. مالیات اخذ شده از این واحدها توسط شهرداری ها 
تجمیع و در راستای تامین مسکن اقشار کم درآمد همان شهر هزینه می شود.

بلیت های  جنجالی هواپیما به دادستانی کشید

دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی گفت: لیست سایت های اینترنتی غیرمجاز 
را در اختیار دادستانی کل کشور قرار دادیم و قوه قضائیه نیز پیگیری های 
الزم برای بستن این سایت ها را انجام می دهد. اسعدی سامانی، درخصوص 
افزایش قیمت بلیت های داخلی و خارجی گفت: بیش از 60 درصد هزینه های 
شرکت های هواپیمایی ارتباط مستقیم با نرخ ارز دارد. بنابراین اگر نرخ ارز با قیمت 
4200 تومان در اختیار شرکت های هواپیمایی قرار گیرد، افزایش قیمت نخواهیم 
داشت. برخی از سایت های اینترنتی غیرمجاز که از سازمان هواپیمایی کشور مجوز 
ندارند، بلیت هایی را که توسط شرکت ها عرضه می شود را خریداری و با قیمت 
باالتر از آن قیمتی که خود شرکت هواپیمایی اعالم کرده، به فروش می رسانند.
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تخـت تخـتلـول لـولصـاف صـاف قاليشويي و مبل شويي ايـران

آگهی ابالغیه قرارداد بانکی پرونده اجرایی ۱/ ۱۳۹۷۰۴۰۰۸۲۸۳۰۰۰۰۱۳ 

بدین وسیله به آقایان محمد حسن خانی فرزند غالمحسین به شماره ملی ۰۸۸۸۵۴۹۵۲۰ به عنوان وام گیرنده و ابراهیم 
اصغرپور فرزند غالمرضا با کد ملی ۰۹۲۰۸۴۷۷۵۷ به عنوان ضامن پرونده ابالغ می شود که بانک ملت قاین به استناد 

قرارداد بانکی شماره ۹۲۲۴۸۸۸۷۹۲۸ - ۹۲/1۲/1۰ جهت وصول مبلغ ۹61/۰۰۰/۰۰۰ ریال تا تاریخ 13۹6/11/1۸ به انضمام خسارت 
تاخیر متعلقه و از تاریخ مذکور تا روز تسویه کامل بدهی طبق مقررات علیه شما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرایی به کالسه ۹۷۰۰۰13 
در این اداره تشکیل شده و طبق گزارش مامور ابالغ پست در مورخ 13۹۷/۰۲/1۸، محل اقامت شما به شرح متن سند شناخته نشده و 
بستانکار نیز قادر به معرفی آدرس دیگری از شما نمی باشد، لذا بنا به تقاضای بستانکار طبق ماده 1۸ آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک 
مرتبه در یکی از روزنامه های کثیر االنتشار محلی آگهی می شود و چنانچه ظرف مدت 1۰ روز از تاریخ این آگهی که روز ابالغ محسوب 

می گردد، نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننمایید، عملیات اجرایی جریان خواهد یافت.
علی صفایی فر- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک قاینات

آگهی ابالغ اجرائیه پرونده اجرایی 13۹۷۰۴۰۰۸۲۸3۰۰۰۰۵۴/1 بدین وسیله به آقای محمد خسروی نوقاب فرزند قاسم 
با کد ملی ۰۸۸۹3۸۴۵۰۹ و آقای محمد امیر دروگر فرزند ابراهیم با کد ملی ۰۸۸۰۰1۲۷1۴ و آقای محمد صادق دوستی 
فرزند محمد حسین با کد ملی ۰۸۸۸۸1۴۷۰۴ به عنوان ضامنین پرونده ابالغ می شود که بانک ملت قاین به استناد 

قرارداد بانکی شماره ۵۲/ ۹۲1۷۷3۹13- ۹۲/۰۸/۲6 جهت وصول مبلغ 1۸۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال تا تاریخ 13۹6/11/3۰ به انضمام خسارت 
تاخیر متعلقه و از تاریخ مذکور تا روز تسویه کامل بدهی طبق مقررات علیه شما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرایی به کالسه ۹۷۰۰۰۵6  
در این اداره تشکیل شده و طبق گزارش مورخ 13۹۷/۰3/۰۵ مامور ابالغ پست محل اقامت شما به شرح متن سند شناخته نشده و بستانکار 
نیز قادر به معرفی آدرس دیگری از شما نمی باشد، لذا بنا به تقاضای بستانکار طبق ماده 1۸ آیین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در 
یکی از روزنامه های کثیر االنتشار محلی آگهی می شود و چنانچه ظرف مدت 1۰ روز از تاریخ این آگهی که روز ابالغ محسوب می گردد، 

نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننمایید، عملیات اجرایی جریان خواهد یافت.
علی صفایی فر- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک قاینات

آگهی ابالغیه قرارداد بانکی پرونده اجرایی 13۹۷۰۴۰۰۸۲۸3۰۰۰۲1۹/1 بدین وسیله به آقایان محمد حسن خانی فرزند 
غالمحسین با شماره ملی  ۰۸۸۸۵۴۹۵۲۰ به عنوان ضامن پرونده ابالغ می شود که بانک ملت قاین به استناد قرارداد بانکی 
شماره ۹۲16۵۴۸۸۷۸۰- ۹۲/۰۷/3۰ جهت وصول مبلغ 1۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال تا تاریخ 13۹۲/۰3/۲3 به انضمام خسارت 

تاخیر متعلقه و از تاریخ مذکور تا روز تسویه کامل بدهی طبق مقررات علیه شما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرایی به کالسه ۹۷۰۰۰۲۲۵  
در این اداره تشکیل شده و طبق گزارش مامور ابالغ پست  در مورخ 13۹۷/۴/3۰ محل اقامت شما به شرح متن سند شناخته نشده و 
بستانکار نیز قادر به معرفی آدرس دیگری از شما نمی باشد، لذا بنا به تقاضای بستانکار طبق ماده 1۸ آیین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک 
مرتبه در یکی از روزنامه های کثیر االنتشار محلی آگهی می شود و چنانچه ظرف مدت 1۰ روز از تاریخ این آگهی که روز ابالغ محسوب 

می گردد، نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننمایید، عملیات اجرایی جریان خواهد یافت.
علی صفایی فر- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک قاینات

 با مجـوز رسمی و پروانه فعالیت  از سازمان مدیریت حمل و نقل بار و 
 مسافر شهرداری بیرجند  و تنها نماینده رسمی اتحادیه  تاکسیرانی  های 
 سراسر کشور اقدام به جذب رانندگان تاکسی به صورت رایگان می نماید.

به تعداد محدودی راننده همراه با خودرو نیازمندیم

اولین و بزرگترین تاکسی اینترنتی آنالین در بیرجند 

به ازای هر 2 سرویس یک سیم کارت رایگان ایرانسل 5G با 12 گیگ 
اینترنت رایگان از موبایل بذری - نبش رجایی 1 دریافت کنید.
نصب اپلیکیشن در کافه بازار اندروید، اپ استور و گوگل پلی

آدرس: بیرجند- جمهوری 4 - سازمان سابق تاکسیرانی بیرجند 
  32223900 - 09155631886 مخملباف

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت دوم 

اجرایی  کالسه ۹613۲۵  پرونده  در  اینکه  به  نظر 
آقای محمد علی بهدانی فرزند علیرضا محکوم به پرداخت مبلغ 
61/۷۴۵/36۵  ریال در حق آقای فرهاد رمضانی و مبلغ 3/۵۰۰/۰۰۰  
ریال حق االجرا در حق دولت گردیده است و در قبال بدهی محکوم 
علیه مقدار 11۰1/۲۰۰ گرم نقره ویترینی شامل زنجیر و پالک، 
گردنبند ، انگشتر مردانه، انگشتر زنانه و دستبند معرفی و توقیف و 
جمعا به مبلغ پنجاه و هفت میلیون و پانصد و چهل و هفت هزار 
و چهارصد و پنجاه ریال کارشناسی گردیده و قرار است از طریق 
مزایده در مورخ ۹۷/6/1۰ از ساعت 1۰ الی 1۰/3۰ صبح  در دفتر 
اجرای احکام مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند به فروش برسد 
که قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به شخصی که باالترین 
قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد. ده درصد مبلغ پیشنهادی 
في 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 1۰ درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد 
شد. لذا متقاضیان در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد 
مزایده به این اجرا واقع در خیابان طالقانی - بین طالقانی 16 و 1۴ 
مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند مراجعه و از مورد مزایده بازدید 
به عمل آورند. هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود. ضمنا 
 www.dadkj.ir آگهی مزایده از وب سایت دادگستری به آدرس

قابل مشاهده می باشد.
 مهدی چاپاری - مدیر اجرای احکام مجتمع شوراهای حل 
اختالف بیرجند

دادگستری جمهوری اسالمی ایران

کانون هالل 14 بانوان برگزار می کند:

دعای رپفیض رعهف
زمان: سه شنبه 97/5/3۰  ساعت 2 بعدازظهر

مکان: مدرس 37 - کانون هالل ۱4
سخنران و مداح: خانم نخعی

نمایندگی انحصاری
 تشک خوشخواب و آرام خواب  در استان 

خیابان منتظری - روبروی منتظری 5         09157208187- اسماعیلی

فروش انواع کاالی خواب
نقد / شرایط )روتختی، بالش، تشک زمینی و...(

مهندس نقشه بردار - شهرسازی - عمران - معمار- صنایع - کامپیوتر
 یک پروژه دانش بنیان )سیماک( از بین جوانان تحصیل کرده ایرانی، با ویژگی های شخصیتی و حرفه ای ذیل به 

همکاری دعوت می نماید.
آمادگی ها و مهارت ها: 

 آمادگی برای انجام ماموریت در سراسر کشور 
ترجیحا دارای مهارت های نوشتاری، قدرت بیان و مربیگری

 Ms . office - Gls - Auto cad - Auto cad map - Literal and ترجیحا مسلط به نرم افزارهای
verbal fluency in English or Spanish is an advantage

ویژگی های شخصیتی:
  امانتداری و وفاداری به عهد و پیمان

 بها دادن به دانایی ها و توانمندی های واقعی خود و دیگران 
عالقه مند به کاری که در جهت آبادانی ایران و آسایش مردم باشد     پایبندی به سنن قومی و مبانی فرهنگی

 دانستن فرق بین ساعت ۸ و ۸/۰1 در رسیدن به قرار مالقات    بها دادن به نظم، جدیت در کار و عشق ورزیدن به 
کارهای ماندگار     توجه به یادگیری در کار و سازنده بودن شغل پیش از چیزهای دیگر

عالقه مندان واجد شرایط لطفا رزومه کامل شامل مشخصات فردی، شخصیتی،تحصیلی و حرفه ای خود را به نشانی
 m @ gmail . com                  ارسال نمایند و به صورت حضوری به دفتر مدیریت پروژه سیماک مستقر 

در اداره کل پست استان مراجعه نمایند.

  دعـوت بــه همکــاری

simac1500



پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424 3
دوشنبه * 29 مرداد 1397* شماره 4145

36  طرح اشتغالزا در شهرستان درمیان اجرا شد
 مدیر کمیته امداد امام خمینی)ره( درمیان گفت: در چهار ماهه سال جاری 36 طرح اشتغالزایی با پرداخت 416 میلیون تومان تسهیالت در این شهرستان اجرا شد. به گزارش ایرنا ،

احمد بصیری پور روز گذشته در شورای زکات شهرستان درمیان همچنین افزود: در هفته دولت سه طرح پنل خورشیدی با پرداخت 90 میلیون تومان تسهیالت افتتاح 
باسالم، مرکز ناباروری در بیرجند راه اندازی شده اما می شود. وی بیان کرد: این طرح ها در زمینه های کشاورزی، صنایع دستی، خدمات، قالیبافی، حوله  بافی و پرورش طیور اجرا و برای بیش از 36 مددجو شغل ایجاد شد.

هر وقت مراجعه می کنیم یا دکتر ندارد یا می گویند  
رفته مرخصی وکسی جوابگوی بیمار نیست و برای 
عمل جراحی هم دکتری وجود دارد، از مدیر محترم 
دانشگاه علوم پزشکی خواهشمندم تا این مشکالت 

را رسیدگی بفرمایند.باتشکر
939...915

فقط گوشه چشمی از نگاه خدا برای خوشبختی و 
سالمتی همه انسان ها کافیست این نگاه را هر لحظه 
از زندگی برایتان آرزو می کنم، چند مدت پیش مجبور 
شدم برای چند مریض برم بیمارستان ولی عصر )عج(، 
واقعا قسمت نوبت دهی بیمارستان بی عدالتی و برخورد 
نامناسب دارند ، درسته یک امتیازاتی برای کارمندان 
و پرسنل خودشون باید داشته باشند ولی نه اینطوری 
که برای کارمند خودشون همون لحظه نوبت بدهند 
برای بقیه مردم عادی دو هفته تا یک ماه بعد و این در 
 صورتی است اگر پارتی پیدا کنی با یک  تلفن کارت راه

 می افتد، اینها حق الناس است.
915...063
رفاه  و  کار  تعاون،  محترم  مدیرکل  ،لطفا  باسالم 
نوزادان  به  یارانه  واریز  عدم  درخصوص  اجتماعی 
تازه متولد شده درخراسان جنوبی توضیح دهد. با 
توجه به اینکه بنده حداقل حقوق کارگری دارم و 
فرزندم در خرداد امسال متولد شده متاسفانه هنوز 
یارانه فرزندم واریز نشده به ناچار به فرمانداری و 
دارایی و در نهایت به اداره کل تعاون ارجاعم دادند 
و با کمال تاسف مسئول مربوطه جواب دادند که از 
این تاریخ به بعد به نوزادانی که تازه متولد می شوند 
یارانه تعلق نمی گیرد  آیا تصویب اینچنین قوانینی 
برای مردم محروم استان دور از انصاف نیست؟ از 
استاندار محترم خراسان جنوبی درخواست می کنم 
جهت رفاه قشر محروم و مستضعف استان پیگیر این 

موضوع باشند.باتشکر
915..247

 جوابیه های شهرداری بیرجند
شما  پیام  ستون  در  مندرج  مطلب  جواب  در   *
مورخ97/4/20 در خصوص پیش بینی برای کاشت 
اعالم  بر  بنا  دار  سایه  و  برگ  پهن  های  درخت 
سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهری شهرداری 
به استحضار می رساند: از سال 85 در برنامه سازمان 

کاشت درختان سایه دار قرار گرفته است.

شما  پیام  ستون  در  مندرج  مطلب  جواب  در   *
مورخ97/5/6 در خصوص خاکی بودن کوچه های 
و  اعالم سازمان عمران   بر  بنا  تا 13  شرافت 10 
بازآفزینی شهری  شهرداری به استحضار می رساند: 
معابر مذکور در برنامه اجرای جدول گذاری،جوبه و زیر 

سازی تا آبان ماه جاری قرار دارد. 

پاسخ مسئوالن به پیام شما

حسینی - چهارمین جلسه شورای اداری با حضور استاندار 
خراسان جنوبی، معاونان استانداری و مسئوالن استان برگزار 
شد. عابدی معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع 
انسانی استانداری در ابتدا به روند تغییر ساعات ادارات از 6:30 
تا 13:30 اشاره کرد و اظهار داد: بررسی های کارشناسی درباره 
ادامه این روند به جهت صرفه جویی در آب و برق در حال انجام 

است و به محض تکمیل، اطالع رسانی خواهد شد.
وی از پرداخت 6 هزار و 299 فقره تسهیالت در سامانه کارا 
خبر داد و افزود: 331 طرح به مبلغ 71 میلیارد و 600 میلیون 
تومان پرداخت شده که از محل آن، برای 2 هزار و 185 نفر 

فرصت شغلی ایجاد شده است.
عابدی همچنین با اشاره به بررسی 166 پرونده در کارگروه 
تسهیل و رفع موانع تولید از ابتدای فروردین تاکنون، بیان 
کرد: در این راستا 377 مصوبه داده شده که 234 مورد اجرا 
و 23 درصد آن مرتبط با مشکالت بانکی بوده است. وی 
درباره کمیسیون تنظیم بازار استان نیز عنوان کرد: مهم ترین 
طرح نظارتی سال 97، مبارزه با احتکار بود که در این راستا 9 
انبار کاالی احتکار شده در استان به ارزش 998 میلیون تومان 
کشف شد. معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار تصریح 

کرد: برای تامین اقالم اساسی در استان هیچ مشکلی نداریم.

جلوی شایعات را بگیرید
اسماعیلی معاون سیاسی ، امنیتی و اجتماعی استاندار نیز با بیان 
این که اعتبارات این حوزه، در 5 ماهه ابتدای سال توزیع و کار 
در حال انجام است، خاطرنشان کرد: تالش است در این حوزه 
 تمام مسایل مهم به سمت اجتماع محور شدن پیش برود ،

در همین راستا طرح های »شهر عاری از زباله گرد« و » 
 نشاط اجتماعی« را با همکاری دستگاه های مختلف پیگیری

می کنیم.اسماعیلی بر همراهی و همکاری بیشتر در برگزاری برنامه 
 های هفته دولت و انعکاس دستاوردهای آن تاکید و بیان کرد: 
به مدیران استان اهتمام بیشتر به رفع مشکالت مردم و افزایش 
سعه صدر در ارتباط با مردم را توصیه می کنم و می خواهم 
این روزها حضور پررنگ تری در میان مردم داشته باشند. وی 
محسوس بودن تالش مسئوالن را برای مردم ضروری 
دانست و گفت: دستگاه های اجرایی نارضایتی ها را به 
موقع منعکس کنند و جلوی شایعاتی مانند قطع یارانه و 
... را بگیرند. معاون سیاسی استاندار خواستار انتقال حس 
مسئولیت پذیری به جامعه شد و افزود: متاسفانه اکنون 
نگاهی پدرساالرانه به دولت در مردم وجود دارد در حالی 

که نباید اجازه داد مسائل فردی که به راحتی قابل حل 
هستند، در این شرایط و با این نگاه، به مشکالت عظیم 

اجتماعی تبدیل شوند.

تخفیف در عوارض خودرویی ممنوع است
علوی مقدم معاون عمرانی استاندار هم از افتتاح و کلنگ زنی 
972 پروژه در هفته دولت خبر داد و عنوان کرد: در این راستا 
4 هزار و 9 فرصت شغلی ایجاد خواهد شد. وی با اشاره به 
این که از این پس در موافقت نامه های ساختمانی سازمان 
مدیریت و برنامه هزینه های پروانه و پیمانکار و ... در نظر 
گرفته شود، خاطرنشان کرد: نباید در عوارض خودرویی که 
رقمی کشوری و حق شهرداری است تخفیفی داده شود، 

دستگاه های اجرایی نیز موظف به پرداخت آن هستند.

نهمین سفر وزیر بهداشت به استان در هفته دولت
در ادامه جلسه قائمی رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند 
 هم گزارشی از فعالیت های این مجموعه طی سال های 92 
تا کنون ارائه داد. وی همچنین به برنامه هایی که قرار است در 
هفته دولت اجرا شود اشاره و اولین آن را نهمین سفر مقام عالی 
وزارت بهداشت به استان عنوان کرد و افزود: ساختمان مرکزی 
دانشگاه، ساختمان شماره 2 دندانپزشکی، مرکز یادگیری و 
آزمون های جامع الکترونیک ، مرکز اطالع رسانی پزشکی 
و کلینیک ویژه بیمارستان ولی عصر )عج( در این سفر افتتاح 
خواهد شد. به گفته وی همچنین مرکز خدمات جامع سالمت 
قائم، مرکز درمان ناباروری، اتاق عمل، اورژانس فردوس، 
کلینیک تخصصی، همراه سرا، مرکز غربالگری سرطان و 
سی تی اسکن قاین نیز به بهره برداری خواهد رسید. قائمی 

از افتتاح بخش سوختگی بیمارستان امام رضا )ع( نیز در هفته 
دولت خبر داد و خاطرنشان کرد: الزم است برای راه اندازی 
مرکز تروما استان در بیمارستان امام رضا )ع( به مدت یک 
سال این بیمارستان بسته شود که نیاز به حمایت استانداری 

در این زمینه داریم.

راه اندازی مرکز »افتا« در خراسان جنوبی
از دیگر سخنرانان این جلسه فخر مدیر کل حفظ آثار و نشر 
ارزش های دفاع مقدس استان بود که به احصای هزار و 863 
مدخل و موضوع مرتبط با استان برای دانشنامه دفاع مقدس 
اشاره کرد و گفت: 478 مورد تصویب شده و برای اجرای آن 

نیاز به همکاری سازمان ها و دستگاه های اجرایی است. 
رئیس مرکز افتا )امنیت فضای تولید و تبادل اطالعات( نیز 

توضیحاتی درباره این مرکز و چگونگی کارکرد آن در راستای 
تامین امنیت اطالعات در دستگاه های اجرایی استان ارائه داد.

کمک استانداری برای راه اندازی
 سی تی اسکن مرکز شهید آتشدست

به  استاندار خراسان جنوبی  الشریعه  ادامه جلسه مروج   در 
مدیران دستگاه های اجرایی تاکید کرد مسائل مرتبط با »افتا« 
و امنیت اطالعات را جدی گرفته و راهبردها و پیشنهادات این 
مرکز را مالیم و منعطف پذیر به درون سازمان و همکاران خود 
انعکاس دهند.وی با اشاره به این که  مرکز »افتا« به اطالعاتی 
که بر روی شبکه ها گذاشته می شود کنترل دارد ، بیان کرد: 
هشدارهای الزم را به دستگاه ها، کانال ها و ... خواهد داد. 
مروج الشریعه همچنین ضمن تشکر از زحمات قائمی رئیس 

دانشگاه علوم پزشکی بیرجند بیان کرد: با وجود داشتن فرصت 
هایی بهتر در داخل و خارج کشور و موقعیت های علمی و 
عملی باالتر ، به دلیل عالقه به این منطقه ، خراسان جنوبی 
را انتخاب کرده است و امیدوارم پزشکان متخصص ، اعضای 
هیئت علمی دانشگاه و دانشجویان قدر ایشان را بدانند.وی به 
وجود 11 نفر دیالیزی در زیرکوه که هر هفته مجبور به طی 
مسافت 95 کیلومتری برای رسیدن به قاین و استفاده از دستگاه 
دیالز می شوند اشاره کرد و ادامه داد: هر چه سریعتر مرکز دیالیز 
زیرکوه راه اندازی شود ، همچنین برای راه اندازی مرکز سی 

تی اسکن مرکز شهید آتشدست آمادگی کمک را داریم.

ایجاد یک صدم درصد نارضایتی حرام مطلق است!
مسائل  به  توجه  سخنانش،  از  دیگری  بخش  در  استاندار 

فرهنگی و اجتماعی را باالتر از مسائل اقتصادی و مشکالت 
را  انسانی  فرهنگ  باید  کرد:  اضافه  و  دانست  زیرساختی 
سنگین  آسیب های  از  را  جوان  نسل  و  دهیم  گسترش 
اجتماعی پرهیز دهیم. از طرفی اگر جامعه ای از نظر فرهنگی 
قوی باشد سایر مسائل نیز حل می شود. مروج الشریعه با 
تاکید بر این که شرایط فعلی کشور را باید به مدیران گوشزد 
کرد، یادآور شد: در جنگ اقتصادی فعلی مدیران باید بدانند 
پاسخی که دیروز 5 درصد نارضایتی ایجاد می کرد، امروز 
حتی یک صدم درصد آن هم حرام مطلق است! وی با تاکید 
بر اینکه در شرایط حساس کنونی رسانه ها و صاحبان قلم 
نباید بذر ناامیدی در جامعه بپاشند، عنوان کرد: دشمن به 
دنبال ایجاد منازعات و اغتشاش داخلی است و همه باید 
نسبت به توطئه های دشمنان در جنگ اقتصادی هوشیار 

باشند. استاندار با انتقاد شدید از رسانه هایی که در این شرایط 
با توهین و هتاکی به دولت در زمین دشمن بازی می کنند، 
این  به  اطالعات  نشر  در  که  رسانه هایی  با  کرد:  تصریح 
موضوع در استان توجه نکردند برخورد قانونی می شود. مروج 
الشریعه خواستار توجه به اتفاقات خارج از کشور با هوشیاری شد 
و افزود: به خصوص در خراسان جنوبی که استانی مرزی است.

تعیین تکلیف هر چه سریع تر
 وضع اداره کل آموزش و پرورش استان

وی از وزیر آموزش و پرورش نیز درخواست کرد: هر چه 
سریعتر وضع اداره کل و مسئولیت آموزش و پرورش خراسان 
جنوبی را تعیین تکلیف کند تا حقی از دانش آموزان و اولیای 
آنان ضایع نشود. استاندار با بیان اینکه رتبه استان خراسان 
جنوبی در جذب تسهیالت اشتغال پایدار روستایی و عشایری 
مناسب است اما انتظار بیشتر بود، اضافه کرد: عرصه، آماده 
حمایت از کارآفرینان است و نباید آن ها را در پیچ و خم 
اداری دستگاه های اجرایی گرفتار کرد.مروج الشریعه با اشاره 
به راه اندازی تاالرهای گفتگو در دانشگاه ها عنوان کرد: هر 
دانشگاهی که اولین تاالر گفتگو را راه اندازی کند در جلسات 

آنان حضور می یابم.

 5 سرمایه گذاری وابسته به آب استان
وی درباره بحث انتقال آب نیز خاطرنشان کرد: با نگاه مدیریتی 
خودم و بخش دیگری که همراه این تفکر هستند در هفته 
گذشته با عراقچی معاون سیاسی و صابری معاون اداری و 
مالی وزارت امور خارجه صحبت کردم، همچنین رایزنی هایی 
با کسانی که معتقدند می توانند در بحث تامین آب کمک کنند 
و با شرکت مهندسی مشاور »طوس آب« انجام گرفته و همه 

گزینه ها برای تامین آب شرق کشور در دست بررسی است.
به گفته وی برخی معتقدند با انتقال آب میزان تقاضا افزایش 
یافته و اسراف نیز بیشتر می شود که این منطق هم قابل بحث 
و گفتگو است.استاندار با تاکید بر این که با این حال باید آبی 
داشته باشیم که پاسخگوی تقاضای سرمایه گذاران باشد، 
عنوان کرد: 5 سرمایه گذار بیش از 20 هزار میلیارد تومان 
سرمایه گذارای کردند و اگر آب نباشد، نمی توان آن ها را نگه 
داشت و به استان دیگری می روند. وی همچنین بر استفاده 
از انرژی خورشیدی برای تولید برق و الکتریسیته در استان 
 تاکید کرد و گفت: به همین دلیل ایجاد منطقه ویژه اقتصادی 

انرژی های تجدید پذیر را پیشنهاد دادیم.

ایجاد  یک صدم درصد  نارضایتی هم حرام مطلق است!
پیگیری انتقال آب استان در وزارت خارجه

وال
س: ت

عک

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

  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

هـوا مطبـو ع شـرق 

وستن ایر،گری و ایرانی

فروش اسپیلت دیواری ، اسپیلت ایستاده 
داکت اسپیلت 

0915  561  5463 / 0915  863  6100

ان الحسین مصباح الهدی و سفینه النجاه

با آرزوی قبولی طاعات در ماه پر فیض ذی الحجه 
بدینوسیله به اطالع کلیه همشهریان معزز 

می رساند:
مراسم معنوی و پرفیض دعای انسان ساز عرفه 

طبق سنوات گذشته برگزار می گردد. 

زمان: روز سه شنبه 97/5/30 ساعت 5 بعدازظهر 
مکان: خیابان غفاری، بیست متری جرجانی، مجتمع فرهنگی مذهبی مسجد

 حضرت محمد رسول ا... )ص(

ضمنا جهت رعایت مسائل بهداشتی کشتارگاه مسجد آمادگی ذبح گوسفندان قربانی شما 
را به صورت رایگان دارد



نمایی از روستای تاریخی بیدسکان در شهرستان فردوس - بافت ارزشمند تاریخی و قدیمی  داده نما

تنفس دود سیگار ریسک ابتال  
به آرتروز را افزایش می دهد 

دود سیگار به گونه ای بر رشد سیستم ایمنی 
آرتروز  به  ابتال  احتمال  تاثیر می گذارد که 
را افزایش می دهد،  کودکان که به لحاظ 
ژنتیکی در برابر بیماری آرتروز آسیب پذیر 
که  آنهایی  خصوص  به  هستند.کودکان، 
دارای سابقه خانوادگی ابتال به این بیماری 
دود  معرض  در  قرارگیری  از  باید  هستند، 

سیگار به دور بمانند.

همه چیز به مغز وابسته است

همه چیز به مغزتان وابسته  است. مغزی که به شما می گوید چطور با 
اشتیاق، باب گفت وگو را با کسی باز کنید یا اینکه با احتیاط، از گپ زدن 
بازسازی  برای  به مغزی وابسته است که  بروید. همه چیز  او طفره  با 
محققان  است.  روز  در  خاموشی  ساعت  چند  نیازمند  توانمندی هایش، 
می گویند، مغزی که کنترل احساسات و ثبت و یادآوری خاطرات را برعهده 
دارد، برای قضاوت درست در مورد موقعیت ها، به میزان کافی استراحت 
نیازمند است. به گفته آن ها، کم خوابی یا کیفیت خواب نامناسب، نه تنها بر 
اشتباه، سالمت پوست و مو، قند و فشارخون یا احتمال ابتال به بیماری ها 

تاثیر می گذارد، بلکه بر خلق وخو و احساسات تان هم اثر دارد.

موفقیت

داستان های دنباله دار

بیست و چهار ساعت در خواب و بیداری

پسر زیور دسته ده بیست تایی بلیت هایش را جلوی مردم می گرفت 
و مرتب می گفت : آقا بلیت  .... خانم بلیت  

مادرش از  قران  یک  فروخت  می  که  بلیتی  هر  برای  زیور   پسر 
می گرفت. خرجی خودش را که در می آورد دیگر بلیت نمی فروخت،  
می رفت دنبال بازی و گردش و دعوا و سینما. پولدار تر از همه ما 
دراز بکشد و  پلی،  زیر  بود که توی جوی آب،  بود. ظهرها عادتش 

یکی دو ساعتی بخوابد. 
بلیت  تایی  بیست  ده  مادرش  از  و  شد  می  بیدار  نزده  آفتاب   صبح 
می گرفت و راه می افتاد که مشتری های صبح را از دست ندهد تا 
کارش را ظهر نشده، تمام کند. دلش نمی آمد بعدازظهرش را هم با 

بلیت فروشی حرام کند.
رسیدیم،  که  آنجا  فروخت.  بلیت  تا  سه  زیور  پسر  نادری  خیابان  تا 
گفت: من دیگر باید همین جاها بمانم. مغازه ها تک و توک باز بودند. 
مغازه اسباب بازی فروشی بسته بود. شترم هنوز کنار پیاده رو نیامده 
بود. دلم نیامد در را بزنم که نکند، خواب صبحش را حرام کرده باشم.

ادامه دارد...

آیه روز  

پروردگارا بی  گمان تو آنچه را که پنهان می داریم و آنچه را که آشکار می  سازیم می  دانی و چیزی 
در زمین و در آسمان بر خدا پوشیده نمی  ماند. سوره ابراهیم/ آیه 38

حدیث روز  

هر کس بخشی از کار مسلمانان را بر عهده گیرد و در کار آن ها مانند کار خود دلسوزی نکند، بوی 
بهشت را استشمام نخواهد کرد. پیامبر اکرم )صلی ا... علیه و آله(
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روش هایی ساده برای 
کاهش استرس

در زندگی شهری امروزه همه به طرق مختلف با استرس سر و کار 
داریم، زمان هایی که استرس باعث می شود قلب مان تند بزند یا 
نفس مان باال نیاید و نتوانیم درست فکر کنیم و تمرکز داشته باشیم. 

خوشبختانه راهکارهای کاهش استرس بسیار ساده هستند.
برای کاهش استرس نفس عمیق بکشید 

هرگاه با استرس ناگهانی مواجه شدید، مثال تلفنی به شما شد و خبر 
بدی شنیدید، در ساعت آخر قبل از تعطیالت آخر هفته کارهای زیادی 
سر شما ریخته شد یا با دوستان تان به اختالف خوردید اولین کاری 
که باید بکنید توجه به نفس کشیدن است. در این شرایط معموال تند 
تند نفس می کشیم، باید سریعا کنترل تنفس را در دست بگیریم و 
 برای کاهش استرس نفس های عمیق و آرام بکشیم. نفس کشیدن 
می تواند روی احساس مان تاثیر بگذارد. تنفس و احساسات به هم 
متصل هستند،  نفس عمیق کشیدن موجب می شود اکسیژن بیشتری 

به مغز برسد و سطح هورمون های استرس را کاهش دهد.
افکارتان را بررسی کنید 

وقتی در اثر استرس، کنترل افکار از دستان تان خارج شد باید سریع 
آن را متوقف کنید و افکار را بازبینی کنید. باید بتوانید شرایطی که در 
آن قرار دارید را از زوایای مختلف بررسی کرده و به پاسخ بدن توجه 
کنید. آیا در تمامی این شرایط می خواهید جنگ کنید یا از زاویه 

دیگر، آرامش را انتخاب می کنید. 
اگر هراس دارید اتفاقی برایتان رخ دهد معموال فکرهای منفی در ذهن 
می پرورانید، مثال فکر می کنید”نمی توانم این پروژه را به موقع انجام 
دهم و اخراج می شوم”، باید سریع این تفکر را تغییر دهید و آن را به 

موقعیتی مثبت تبدیل کنید. بنابراین به جای این تفکر منفی می توانید 
به این فکر کنید که چه فرصت مناسبی به دست آوردید تا به رئیس 
نشان دهید چقدر سخت کوش هستید. برای کاهش استرس به جای 
اینکه فکر کنید “چرا” یک اتفاق افتاده است به این فکر کنید که ” چه 

کار می توان کرد تا مشکل حل شود”. 
 اگر سوال را با “چرا” از خود بپرسید هزار و یک سوال دیگر به وجود 
می آید اما وقتی با “چه کار می توان کرد” آن را بپرسید در شرایط حل 

مشکل قرار می گیرید و زودتر به نتیجه خواهید رسید.
یک جمله خاص برای خود بسازید 

کلمات به خوبی می توانند به کاهش استرس کمک کنند. یک 
روش برای کاهش استرس ناگهانی این است یک جمله خاص که 
به شما انرژی و قدرت می بخشد، تکرار کنید. مثال جمالتی نظیر” 
من آرام هستم”،”همه چیز خوب پیش می رود”، ” فقط به نکات 
دارم”.  ایمان  به خود  را دوست و  ، “خودم  مثبت فکر می کنم” 
تکرار جمالت نوعی مدیتیشن است که می تواند خیلی سریع به 
کاهش استرس کمک کرده و ذهن را آرام کند. می توانید لیستی 
از جمالت مثبت تهیه کرده و هر روز یکی از آنها را انتخاب کنید 
و مانند سپری از آن در برابر استرس ها و مشکالت روزانه استفاده 
کنید. جمله انرژی بخش را جلوی چشم قرار دهید تا دائم آن را 

ببینید و انرژی بگیرید.

یک لحظه مکث کن . . . 

تاثیر آفت کش ها
 بر سالمت انسان ها

معرض  در  گرفتن  قرار  دقیق  تاثیر  هنوز 
آفت کش در مدت های طوالنی بر سالمت 
انسان مشخص نشده، اما به نظر می رسد که 
این ماده به طور گسترده ای باعث تخریب 

غدد درون ریز شده و سرطان زاست. 
در صورتی که مواد شیمیایی مضر آفت کش  
ها در بدن یک زن وجود داشته باشد، می تواند 

بر جنین او تاثیرات منفی بگذارد.

اثرات سوء کم خوابی و بی خوابی

مطالعه دانشمندان نشان می دهدکه بدخوابی 
و محرومیت از خواب با کیفیت، در نهایت 
افراد دیگر هم  منجر به تنهایی می شود و 
کمتر تمایل دارند با این افراد ارتباط برقرار 
کنند. نتایج نشان داده تنهایی می تواند تقریبا 
به عنوان نوعی از انزوای مسری اجتماعی 
تعبیر شود که به افراد خاصی منتقل می شود 

که خودشان تنها هستند.

را  دخانیات  که  افرادی  می دهد،  نشان  جدید  بررسی  یک  نتایج 
به  ابتال  معرض  در  می کنند،  آن  جایگزین  را  تنقالت  و  ترک 
دیابت نوع دوم قرار دارند؛ محققان توصیه می کنند سیگار را ترک 
براساس  کنید.  آن  جایگزین  را  مضر  خوراکی های  بی آنکه  کنید 
بررسی های صورت گرفته، افزایش وزن در اکثر افرادی که سیگار 
وزن  افزایش  این  دیده می شود،  می کنند  ترک  را  آن  مشتقات  و 

افراد را در معرض ابتال به دیابت نوع دوم قرار می دهد. 

این پژوهش حکایت از آن دارد که بین ترک دخانیات و افزایش وزن 
ارتباط مستقیم وجود دارد. محققان باور دارند، رژیم غذایی و ورزش 

می تواند از افزایش وزن بعد از ترک سیگار جلوگیری کند. 
پژوهشگران تأکید می کنند، نظارت متمرکز بر سبک زندگی می تواند 

خطر ابتال به این بیماری را به بیشتر از نصف کاهش دهد.
گفته می شود این افزایش عمدتاً به دلیل پیر شدن جمعیت جهان، 

کاهش فعالیت های ورزشی و افزایش نرخ چاقی است.

آیا تنقالت جایگزین مناسبی برای سیگار هستند؟
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بتاکمرهوشجاما13
زینوشزرلبادرز14
هنیچورودنامتاک15

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

استخدام پیک موتوری 
نیمه وقت و تمام وقت 

و نیروی خانم 
نیمه وقت جهت رستوران

09363654746
056 - 32342244

شعبه دیگری ندارد         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

ایزوگـام  شفیعـی
آسفالت )محوطه و پشت بام( و  قیرگونی

 32225494 - 09151630283   صیادشیرازی، مجتمع میرداماد، واحد 98

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

آدرس: بین مدرس 53 و 55

32435686 - 09365237014-09157063220 - خسروی

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

نی
ضمی

د ت
رص

1 د
00

فــروش پیـــاز زعفـــران
09011251205

ایزوگام و قیرگونی کاظم سالخورده 

از ما خرید نکنید ، اما قیمت را از ما بپرسید
       09155612949 - 32331050 

میدان آزادی – ابتدای خیابان شهید برگی

با 10 سال بیمه

حمل  اثاثیه منزل
 با خاور مسقف و 

کارگر ماهر
)ضمنا کارگر تنها برای تخلیـه و 

بارگیری اثاثیه منزل داریم(
 09159639065- علـی آبادی 

 حمـل  اثاثیـه 
ل بار

حم

 100 درصد تضمینی
 09159618581  

فاروقی

 با  کارگر ماهر و ماشین اتاق بزرگ 
مسیر مشهد و  زاهدان / حمل یخچال ساید 

در اسرع وقت / حمل بار برای خارج شهر 
 20 میلیون بیمه

فروش برنج ایرانی )از پنج 
هزار تومان به باال( کیفیتی که 
انتظارش را داشتید، قیمتی که 

انتظارش را نداشتید.

 از تولید به مصرف

آدرس: بین نیرو هوایی 20 و 22 
09055903525  - مهدی بابلی

ود  
محد

ه  و
 ویژ

وش
فر درب اتوماتیک سیــد

 جک پارکینگی ، کرکره 
و سکوریت اتومات 

خیابان شهید رجایی  - نبش رجایی 15   
09155614880

نقاشـی ساختمـان
اجرای انواع رنگ های روغنی، پالستیک، 

کناف، اکرولیک، دکوراتیو
با استفاده از بهترین رنگ های موجود 

در بازار- نظافت پایان کار
  09152641848- جعفری

فروش انواع کنسانتره 
علوفه و نهاده های دامی و طیور

فروش ویژه کاه گندم دیم نرم و سفید 735 تومان

طاووسمرکز فروش خوراک دام و طیور
آدرس: بیرجند، سه راهی مرک،پشت پمپ بنزین
09157713476-09355208274- برزگران

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

09903321767

تعمیر یخچال فریزر در منزل  
09153635015 - ناصری نژاد

به یک آشپز با تجربه نیازمندیم. تمام شیفت 
09151582675 - 09359280927 
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کاوش-مدیرعامل شرکت گاز خراسان جنوبی 
با بیان این که در حال حاضر 305  روستاي 
خراسان جنوبي از نعمت گاز طبیعي بهره مند مي 
باشند، گفت:  تا پایان سال جاری ۲00 روستای 
محمود  شود.  می  گازرسانی  جنوبی  خراسان 
هاشمی در گفت و گو با خبرنگار آوا اظهار کرد: 
روستایی  جمعیت  درصد   47 حاضر  زمان  در 

استان تحت پوشش شبکه گاز  قراردارد. وی با 
بیان اینکه این رقم تا دهه فجر سال گذشته 3۶ 
درصد بوده  و  اکنون به 47 درصد رسیده است، 
افزود: در صورت تخصیص به موقع اعتبارات و 
عدم وجود موانع اجرایي و قانوني ، این رقم تا 
پایان سال آتي به 80 درصد افزایش یافته و به 
آمار کشوری خواهد رسید. وی بیان کرد : تحقق 

این امر مستلزم وجود عزم، اراده و پشتکار قوی 
است که این ویژگي ها را در کارکنان خدوم و 

پرتالش شرکت گاز شاهد هستیم.

خراسان جنوبی تبدیل به کارگاه 
گازرسانی شده است

هاشمی با بیان این که خراسان جنوبی به یک 

 کارگاه گازرسانی تبدیل شده است، تصریح کرد :
از حدود هزار و 9۶0 روستا در خراسان جنوبی ، 
تعداد 930 روستا در استان دارای قابلیت گازرسانی 
است. وی یادآور شد: از  ۲00 روستاي در برنامه 
تزریق گاز در سالجاری ، تعداد ۱00 روستا همزمان 
با هفته دولت و ۱00 روستا تا پایان سال جاري به 

بهره برداري خواهد رسید .

ستاد  دبیر  و  وزیر  عالی  خبر-مشاور  گروه 
همکاری حوزه های علمیه و آموزش و پرورش 
گفت: باند بازی و سیاسی کاری جایگاهی در 
این نهاد آموزشی ندارد و باید با بهره مندی از 
افکار و ابزار نوین در عرصه تعلیم و تربیت گام 
برداشت. حجت االسالم ملکی روز گذشته در 
همکاری  کمیته  اعضای  گردهمایی  دومین 
در  پرورش  و  آموزش  و  علمیه  های  حوزه 
تاکنون  مهم  این  تحقق  برای  افزود:   بیرجند 
قدم های خوبی در سراسر کشور برداشته شده 
است، امامان جمعه و جماعات به عنوان محور 
فعالیت های فرهنگی باید با ایجاد کمیته های 
فرهنگی در شهر و شهرستان ها این ظرفیت ها 

را شناسایی و فعال کنند.
 وی تصریح کرد: در سند تحول بنیادین به دنبال 
بستر سازی حیات طیبه در بین دانش آموزان 
هستیم، حیات طیبه ای که از قرآن و سنت ائمه 
معصومین )ع( استخراج شده باشد که باید در 

تحقق این مهم کوشید.

مسئوالن حوزه آموزش و پرورش 
پاسخگو  باشند

نماینده ولی فقیه هم گفت: آموزش و پرورش 
پس از نهاد خانواده یکی از مهمترین موقعیت 
های ساختاری در کشور است و مسئوالن باید 
در مورد نحوه عملکردشان در این حوزه پاسخگو 

باشند. عبادی فریضه علم و تربیت را تکلیف 
دانست و گفت: سهل انگاری در تربیت، انسان 
را فاسد می کند. وی ادامه داد: امروز اگر شاهد 
فتنه های جدید، ویران کردن کشور ها و کشتن 
انسان های بی گناه در دنیا هستیم نشان دهنده 
این مهم است که دنیا را فساد فراگرفته و علت 
اصلی، این است که قوانین در ساختار سازندگی 

انسان رعایت نشده است.

۸۵۰۰ دانش آموز در نوار مرزی 
خراسان جنوبی تحصیل می کنند

مدیرکل آموزش و پرورش نیز از فعالیت ۲30 
آموزشگاه در نوار مرزی استان خبر داد و گفت: 

نوار  این  در  آموز  دانش   500 و  هزار  هشت 
تحصیل می کنند. وی ادامه داد: روحانیت و ائمه 
جمعه فرهنگ سازی کنند تا بتوانیم با استقبال 
خانواده ها، دانش آموزان را در این مراکز که یک 

باشگاه فرهنگی است، ساماندهی کنیم. 
موسوی کیا گفت: در استانی قرار داریم که دارای 
ویژگی های خاصی اعم از پراکندگی شهری و 
روستایی بوده و سومین استان پهناور کشور است. 

رضایی- معاون  دانشگاه علمی کاربردی کشور با 
اشاره به اینکه مهر 97 در 500مرکز دانشگاه علمی 

 کاربردی کشور 5هزار 34۲ کد رشته محل ارائه 
ها  رشته  این  درصد  کرد: ۶۲  بیان   ، شود  می 

اخوان  است.  کارشناسی  بقیه  و  کاردانی 
بیان  خبری  نشست  در  گذشته  روز  بهابادی 
در   کاربردی  علمی  مرکزدانشگاه   ۶00 کرد: 
به  وابسته  که 50مرکز  دارد  وجود  کشور   کل 
نیروی های نظامی ۲50 مرکز خصوصی، ۲3 
مرکز وابسته به دانشگاه علمی کاربردی و ۲3 
هستند،  بزرگ  کارخانجات  به  وابسته  مرکز 
همچنین  8 مرکز از دانشگاه علمی کاربردی در 
استان قرار دارد. وی ادامه داد: مهارت آموزی در 
صدر فعالیت های دانشگاه علمی کاربردی قرار 
دارد و دانشجویان عالوه بر آموزش های تئوری 

،آموزش های علمی را  نیز فرا می گیرند. 

 700 هزار   ۲ جنوبی  خراسان  در  افزود:  وی 
دارد،  دانشجو در مراکز علمی کاربردی وجود 
همچنین  جمعا 8۲9 رشته مهارتی در مقطع 
کارشناسی و کاردانی ارائه می شود، همچنین 
دوره های تک درس یا تک پودمان نیز برای 
افرادی که می خواهند  در زمینه  خاصی  مهارت 

پیدا کنند، برگزار می شود. 
با  کاربردی  علمی  دانشگاه  کرد:   اظهار  وی 
مدرسان  کنار  در  تجربی  مدرسان  از  استفاده 
دانشگاهی سعی دارد عالوه بر آموزش های 
تئوری دانشجویان را با تجربیات عملی آشنا 
کند. وی همچنین از پذیرفته شدن ۱4هزار نفر 

از فارغ التحصیالن  دانشگاه علمی کاربردی 
در رشته ارشد دانشگاه های دیگر خبر داد و 
تراز  دانشگاه  در  تعداد  این  از  گفت:۲0درصد 
علمی  دانشگاه  رییس  اند.  پذیرفته شده  اول 
کشور  در  کرد:  بیان  هم  استان  کاربردی 
عمده ی دانشگاه ها در زمینه نظری فعالیت 
می کنند ولی دانشگاه علمی کاربردی عالوه 
بر آموزش، وظیفه ی تامین نیروی ماهر بازار 
را بر عهده دارد. فورگی نژاد ادامه داد: رشته 
 ها در دانشگاه علمی کاربردی براساس نیازها 
 منطقه ای ارائه می شوند و نیروی که  آموزش 

می بیند بر اساس این نیازها حرکت می کند.

اخبار  ورزشی 

سیاسی کاری در آموزش و پرورش جایگاهی ندارد

ارائه 5 هزار و 342 کد رشته در مهر 97 توسط دانشگاه علمی - کاربردی 

گازرسانی به ۲۰۰ روستا تا پایان سال ۹۷

اعزام تیم تنیس  دبستان پسرانه دوره دوم 
موسسه امام حسین )ع( به مسابقات کشوری

امین جم-تیم تنیس روی میز دبستان پسرانه دوره دوم 
موسسه امام حسین)ع( متشکل از امیرحسین علیزاده 
بیرجندی ، محمد صادق راستگو ، مصطفی طاهری، 
 علیرضا عباس پور به مربیگری آقایان سیدابوالفضل

 زراره ای و حمید طاهری و با سرپرستی علی سالخورده 
برای شرکت در مسابقات تنیس روی میز کشور که از تاریخ 
۲5 الی 3۱ مرداد در  رامسر برگزار می شود ، اعزام شدند.

بانوی جودوکار خراسان جنوبی
 مقام نخست کشور را کسب کرد

 نایب رئیس هیئت جودو بانوان گفت: سپیده طاهری، 
ورزشکار نوجوان استان در مسابقات کشوری جودو که 
در ۲ رده سنی نوجوانان و جوانان برگزار شد از بین 3۲۶ 
شرکت کننده و رده سنی نوجوانان با وزن منفی 40،مقام 
نخست و مدال طالی این مسابقات را از آن خود کرد. 

8 مدال رنگارنگ مسابقات کشوری،
 بر گردن بانوان ووشوکار

کار خراسان  بانوان ووشو  رهاورد  رنگارنگ  مدال   8
جنوبی در مسابقات کشوری بود. سمیه فالحی نسب 
و فاطمه حاجی زاده  در گروه  بزرگساالن ۲ مدال 
طالی مسابقات ووشوی قهرمانی کشور را از آن خود 
کردند. همچنین فاطمه قربانی مدال نقره و زینب سادات 
حسینی، فرشته حسنی و فائقه سنجری 3 مدال برنز 
این رقابت ها را کسب کردند. این مسابقات با حضور 
۲80 شرکت کننده از ۲5 تیم در رده سنی جوانان و 
بزرگساالن به میزبانی یزد برگزار شد. همچنین حسین 
گیالسی و ایلیا میامی ووشوکاران نونهال استان، به 

ترتیب مدال طال و برنز را به دست آوردند.

اختصاص 5۰ میلیارد  ریال به راه آهن بیرجند

مدیرکل راه و شهرسازی از اختصاص 50 میلیارد ریال 
اعتبار به پروژه راه آهن بیرجند- زاهدان در سال جاری 
خبر داد. به گزارش مهر،جعفری با اشاره به پروژه راه آهن 
بیرجند- زاهدان اظهار کرد: در این راستا کنسرسیومی 
متشکل از چند پیمانکار تشکیل شده است. وی با اشاره 
به انعقاد تفاهم نامه در این زمینه، بیان کرد: پیمانکار 
پروژه نیز به منظور استفاده از تسهیالت صندوق توسعه 
ملی به بانک رفاه معرفی شده تا این پروژه با استفاده 
از تزریق تسهیالت اجرایی شود. جعفری همچنین به 
پروژه اتصال فردوس به شبکه ریلی اشاره کرد و گفت: 
در این زمینه نیز امسال بالغ بر ۱80 میلیارد ریال اعتبار به 

استان اختصاص یافته است.

آغازعملیات احداث میدان ابتدای اسدیه  

غالمی-رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای 
از آغاز عملیات میدان ابتدای محور اسدیه خبر داد و 
گفت: اجرای میدان به صورت پیمانی با اعتباری بیش 
از 3 هزار و 400 میلیون ریال انجام می شود. رضایی 
صبح دیروز در بازدید از پروژه احداث میدان ابتدای 
روستای  ورودی  اتصال  با  اظهارکرد:  اسدیه  محور 
دستگرد به محور اسدیه امکان دسترسی ایمن ساکنین 
می  شود. فراهم  قاین  و  اسدیه  محور  به  روستا  این 

اردوی جهادی کارکنان بانک انصار 
برگزار شد

دادرس مقدم- به گزارش خبرنگار آوا،  اردوی جهادی 
مدیریت شعب بانک انصار خراسان جنوبی به همراه 
مسئوالن دوائر و مسئوالن شعب استان به روستای 
لخشک شهرستان نهبندان جهت محرومیت زدایی 
برگزار شد.به علت تراکم مطالب عدم امکان چاپ 
درشماره های آینده گزارش مبسوط آن چاپ خواهد شد.

*مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری گفت: تخلفات در 
حوزه یگان حفاظت منابع طبیعی استان از جمله تخریب 
و تصرف اراضی ملی در چهار ماهه امسال نسبت به 

مدت مشابه سال قبل کاهش یافت.
پخش  شرکت  عمومی  روابط  مدیر  گفته  به   * 
فرآورده های نفتی بعد از اعالم توقف چند کامیون در 
جایگاه منطقه مود مبنی بر ترکیب گازوئیل با آب موضوع 

تخلف احتمالی در دست بررسی قرار گرفته است. 
*معاون پژوهش و برنامه ریزی ستاد همکاری های 
حوزه علمیه و آموزش و پرورش از فعالیت چهار هزار 

و 500 طلبه ثابت در مدارس خبر داد.
*مدیر عامل صندوق کارفرینی امید گفت: ۱35 صندوق 
خرد محلی بانوان و مردان استان که در سامانه کار ثبت 
شده است برای حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در 
مناطق روستایی و عشایری، تسهیالت دریافت می کنند.

*مدیرکل فرهنگ و  ارشاد از برگزاری جام باشگاه های 
کتاب خوانی ویژه کودکان و نوجوانان در استان خبر داد.

*مدیرکل دامپزشکی گفت: 8 هزار و 475 تن شیر در 4 
ماه نخست امسال به خارج از خراسان جنوبی، ارسال شد.

*مهلت ارسال آثار به اولین جشنواره منطقه ای فیلم و 
عکس تلفن همراه تا ۲۶ مهر تمدید شد.

اخبار کوتاه

یادمان شهدای استان

“خدایا اینکه به یاد تو و به منظور احیاي دینم و تداوم انقالب به جبهه مي روم نه به خاطر انتقام و نام و مقام، 
از خداوند و امام زمان )عج( و نایب برحقش مي خواهم که به آن راهي که خود صالح مي داند، هدایت کند.”

شهید علي محمد تاجدیني

می
غال

س :
عک

فروش ویـژه فـرش هامـون
طرح فرهنگ ویژه فرهنگیان محترم  * حکمت کارت ویژه نیروهای محترم مسلح

 و اقساط بلندمدت برای سایر شهروندان عزیز بدون دریافت پیش قسط و سود 
با خرید هر تخته فرش 12 متری یک تخته فرش شش متری 

رایگان هدیه بگیرید )تعداد محدود(
نبش مطهری 21/1 - فرش هامون   32228253 - 09155620737

     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

شعبه 1: نبش معلم 50
 شعبه 2: ورودی بلوار معلم
شماره تماس مرکزی:
05631101 

دی
رآبا
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 :س
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س :
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حدیث روز روزنامه اجتماعی ، فرهنگی ، ورزشی و اقتصادی 
 مدیرمسوول و صاحب امتیاز : غالمرضا جعفرپور مقدم 
سردبیر : علی جعفرپور مقدم
بیرجند، شهدا 8 ، ساختمان آوا   صندوق پستی 136 تلفن : 32224582  نمابر : 32234583   
رتبه 15 نشریات استانی - عضو اتحادیه مطبوعات محلی و شرکت تعاونی مطبوعات کشور
چاپ : چاپ و نشر گلرو -  بها : 500 تومان )50 درصد تخفیف تک فروشی (

اذان ظهر
اذان مغرب 

نیمه شب شرعی
اذان صبح 

طلوع آفتاب
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ش
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سامانه پیام کوتاه : 3000272424 @ avanews724  : کانال تلگرامیwww.ava724.ir       email:ava.khjnews@yahoo.com
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  امام باقر علیه  السالم فرمودند :
َمن لَم یَجَعل لَهُ مِن نَفِسهِ واِعظا فَإنَّ َمواِعَظ النّاِس لَن تُغنَِي َعنهُ َشیئا

کسی که واعظی درونی نداشته باشد ، موعظه های مردم سودی به او نمی  رساند
)بحار األنوار ، ج ۷8 ، ص 1۷3(

 قربانی کردن نمادی از قطع دلبستگی و وابستگی ها و جلوه ای از ایثار مال و جان در راه رضای محبوب واقعی 
و متعال است، بیاییم به عشق او با اهدای گوشت های قربانی و نذری، قطره ای باشیم در دریای نیاز 

)17 تن گوشت مصرفی( 400 فرشته از دیار توانبخشی حضرت علی اکبر)ع( بیرجند 

با اهدای قربانی خود به توانبخشی حضرت علی اکبر)ع(
معلوالن را بر سفره کرامت تان مهمان نمایید

دو  محترم  خیرین  مراجعه   )1
 روز قبل از عید )29 و 30 مرداد( 
سفارش  ثبت  های  پایگاه  به 

قربانی مؤسسه

*میدان امام خمینی)ره(
*میدان آیت ا... طالقانی

*میدان ابوذر
*فلکه دوم مدرس

*میدان قدس
*میدان ولی عصر)عج(

*ورودی مهرشهر

عید  روز  در  محترم  خیرین  مراجعه   )2
گوشت  آوری  جمع  های  پایگاه  به  قربان 
های قربانی و ثبت سفارش مستقر در شهر 

»مجهز شده به محفظه نگهدارنده«
*میدان امام خمینی)ره(
*میدان آیت ا... طالقانی

*میدان ابوذر
*فلکه اول مدرس
*فلکه دوم مدرس

*چهارراه قنادی طوس
*میدان قدس
*میدان آزادی

*میدان حضرت ولی عصر)عج(
*خیابان بهشتی
*سه راه اسدی
*میدان دام

*ورودی سجادشهر
*ورودی مهرشهر

3( واریز وجه جهت ذبح گوسفند به شماره کارت: 4506 9966 9918 6037 

خواهشمند است پس از واریز وجه از طریق شماره 32252050 داخلی 222 و یا شماره 
 09153636314 نسبت به اعالم نام و نام خانوادگی واریز کننده، تاریخ واریزی، شماره پیگیری 

و 4 رقم آخر کارت بانکی واریز شده، اقدام فرمایید

5( روش طالیی 
امکان انتخاب و خرید از گوسفند موجود )به مبلغ دلخواه( 
تحت  مربوطه  عوامل  توسط  قربانی  انجام  و  مؤسسه  در 
نظارت پزشک و کارشناسان بهداشت دامپزشکی استان 

واقع در  انجام ذبح  و  نذورات  آوری  پایگاه مرکزی جمع 
شهید  خیابان  مفتح،  شهید  شهرک  آدرس:  به  مؤسسه 

شهاب می باشد.
تلفن: 32252050 

www.tavanaliakbar.ir :سایت

4( تماس در هر ساعت از شبانه روز با پایگاه 
سیار » مجهز به سردخانه«  

 09153636314

روش هاي اهداي گوشت قرباني يا وجه معادل

مدیریت بانک کشاورزي استان خراسان جنوبی در نظر دارد نسبت به انجام خدمات عمومي شامل کلیه کارهاي نظافت ، حمل و نقل بار و اثاثیه و ملزومات اداری ، آبدارخانه ، داده آمایی ) ورود ، پاالیش ، تغذیه اطالعات ( و ارائه خدمات مرتبط با آن ،تایپ و امور ماشین نویسی و همچنین انجام 
امور مربوط به تلفنخانه ، رانندگی ، تحصیلداری و سایر خدمات مورد نیاز بخش های مختلف بانک اعم از مدیریت و شعب از طریق مناقصه عمومي یک مرحله اي) با ارزیابی کیفی ( به مدت سه سال توسط شرکت هایي که داراي سوابق کاري درخصوص موضوع مناقصه باشند اقدام نماید .

1- نام و نشاني مناقصه گذار : مدیریت شعب بانک کشاورزي استان خراسان جنوبي به آدرس :  بیرجند میدان شهداء  ساختمان مدیریت بانک کشاورزي استان خراسان جنوبي- طبقه دوم  - واحد پشتیبانی . 
2- نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه : یک فقره ضمانتنامه بانکي ) به غیر از بانک کشاورزي (  به میزان 1/500/000/000ریال )یک میلیارد و پانصد میلیون (  داراي حداقل 3 ماه اعتبار به نام مدیریت بانک کشاورزي استان خراسان جنوبي . 

3- محل ،  زمان و مهلت دریافت اسناد مناقصه : از ساعت 7 صبح روز دوشنبه مورخ 1397/05/29 لغایت ساعت 14:30روز سه شنبه مورخ 1397/06/06 صرفاً با مراجعه به سامانه ستاد وب سایت www.setadiran.ir  امکان پذیر می باشد. 
4- محل ،  زمان و مهلت تحویل پیشنهادها : از ساعت 7 صبح روز چهار شنبه مورخ 1397/06/07 لغایت ساعت 14:30 روز دوشنبه مورخ 1397/06/19 به آدرس  وب سایت سامانه ستاد  . 

تبصره : شرکت کنندگان  ملزم می باشند پاکت ))الف(( حاوی ضمانتنامه شرکت درمناقصه در زمان و مهلت فوق الذکر به آدرس بیرجند میدان شهداء  ساختمان مدیریت بانک کشاورزي استان خراسان جنوبي- طبقه دوم  - واحد پشتیبانی تحویل نمایند .
5- تاریخ و محل برگزاري جلسه بازگشایي پاکت ها: ساعت 8/00 صبح روز سه شنبه مورخ 1397/06/20 در آدرس : بیرجند مدیریت بانک کشاورزی استان خراسان جنوبی-  طبقه سوم - اتاق ویدئو کنفرانس .

آگهي نوبت اول  مناقصه عمومي یك مرحله اي ) با ارزیابی کیفی(     شماره فراخوان:200973648000001

برگزاري هشتاد و پنجمین مزایده کتبي سراسري امالک و مستغالت سازمان اموال و امالک ستاد با شرایط و تسهیالت مناسب به شرح جداول ذیل اعالم  
مي گردد. لذا متقاضیان خرید امالک مي توانند از روز دوشنبه مورخ 97/5/29 تا پایان روز شنبه مورخ 97/6/10 همه روزه به جز ایام تعطیل از ساعت 8 
الي 17 و روز یکشنبه مورخ 97/6/11 از ساعت 8 الي 10/45 صبح )صرفاً در محل بازگشایي پاکت ها به شرح توضیحات ذیل( جهت اطالع از شرایط و 

دریافت اوراق شرکت در مزایده به محل هاي ذیل مراجعه نمایند.
همچنین به آگاهي مي رساند: اطالعات مربوط به مزایده در وب سایت به نشاني www.ssa-s.ir   قابل رویت مي باشد.

شماره تلفندورنویس آدرس نمایندگي نام نمایندگي ردیف

  1-05632435280 05632435280  کد 7   بیرجند- پاسداران46 - پالک 16 خراسان جنوبی1
 مالحظات:

1 - اخذ درخواست هاي پیشنهادي به همراه فرم شرکت در مزایده و اصل یک فقره چك تضمیني در وجه متقاضي به میزان 5% قیمت پایه ملک 
 در روزهاي دوشنبه الي شنبه 97/5/29 تا 97/6/10 و در ساعات تعیین شده صورت مي پذیرد؛ شایان ذکر است اخذ درخواست هاي پیشنهادي در روز  

یکشنبه 97/6/11 از ساعت 8 الي 11 صرفاً در محل بازگشایي پاکت ها صورت مي پذیرد.

2 - نحوه دریافت ثمن معامله و شرایط اقساط ) بدون کارمزد( جهت تنظیم مبایعه نامه به شرح جدول ذیل مي باشد :

تخفیف  پرداخت  نقديحصه غیر نقدي )باقیمانده در اقساط ...(زمان تحویل ملكحصه نقدي )پیش پرداخت(شرایط پرداخت )گروه(

16%60% در اقساط 27 ماهه10%30%ج

تبصره 1: در خصوص امالک و اراضي که در زمان تنظیم مبایعه نامه آماده تحویل مي باشند هنگام تنظیم مبایعه نامه مبلغ 10% زمان تحویل ملک به 
حصه نقدي )پیش پرداخت( اضافه خواهد شد.

تبصره2: پرداخت تتمه ثمن معامله )حصه غیر نقدي( به صورت نقد از تاریخ تنظیم مبایعه نامه حداکثر به مدت سه ماه )سررسید اولین قسط( موجب 
برخورداري از تخفیف پرداخت نقدي به شرح جدول فوق مي گردد.

3 - رعایت مفاد فرم شرکت در مزایده الزامي مي باشد.
4 - پیشنهادات فاقد سپرده، مخدوش، مبهم و مشروط از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

5 - شایان ذکر است، کلیه امالک عرضه شده به استثنای مواردي که سهم عرضه شده در ستون مالحظات قید گردیده ششدانگ مي باشد )متراژ مندرج 
در ستون عرصه و اعیان، مساحت کل ششدانگ است(

6 - بازگشایي پاکت هاي ارائه شده روز یکشنبه 97/6/11 رأس ساعت 11 در دفاتر فروش و به طور همزمان در سراسر کشور انجام خواهد شد.
7 - کلیه امالک عرضه شده با وضعیت موجود به فروش مي رسد و بازدید از ملک مورد درخواست الزامي است.

8 - شایان ذکر است مهلت تهیه اوراق شرکت در مزایده صرفاً تا ساعت  10/45 صبح روز یکشنبه 97/6/11 در محل هاي تعیین شده مي باشد.

9 - ودیعه شرکت در مزایده نفرات چهارم و بعد از آن در اولین روز اداري پس از اعالم نتایج )دوشنبه مورخ 97/6/12( در محل هاي تعیین شده با در 
دست داشتن اصل رسید و به شخص متقاضي مسترد خواهد شد.

سازمان اموال  و امالك ستاد
مهلت شرکت در مزایده  از روز  دوشنبه  97/5/29 تا ساعت 11 روز یکشنبه مورخ  97/6/11  مي باشد              

لیست امالک به شرح ذیل:

ردیف 
پرونده آدرس ملكروزنامه

فروش
متراژ کاربرینوع ملك

عرصه
مبلغ پایه 

مزایده )ریال(
شرایط 
واگذاری

توضیحات

بیرجند - خیابان 1
نارنج3-قطعه شماره1

هزینه آماده سازی، ارزش افزوده ج348.053/140/000/000مسکونیزمین98
و سایر هزینه های مورد مطالبه 
شهرداری بعهده خریدار است.

بیرجند- خیابان نارنج2-3
قطعه شماره2

مشابه توضیحات ملك ج240.892/800/000/000مسکونیزمین100
به شماره پرونده 98

بیرجند- خیابان نارنج3-3
قطعه شماره3

مشابه توضیحات ملكج239.732/750/000/000مسکونیزمین101
 به شماره پرونده 98

بیرجند-  خیابان 4
نارنج3- قطعه شماره4

مشابه توضیحات ملك ج238.652/750/000/000مسکونیزمین102
به شماره پرونده 98

بیرجند - خیابان 5
نارنج3-قطعه شماره5

مشابه توضیحات ملك ج237.502/730/000/000مسکونیزمین103
به شماره پرونده 98

بیرجند-  خیابان 6
نارنج3- قطعه شماره6

مشابه توضیحات ملك ج241.913/000/000/000مسکونیزمین104
به شماره پرونده 98

بیرجند-  خیابان 7
نارنج3-قطعه شماره7

مشابه توضیحات ملكج236.832/130/000/000مسکونیزمین97
 به شماره پرونده 98

ملك موصوف از سمت شمال ج2421/050/000/000مسکونیزمین82بیرجند- انقالب 814
شرق بصورت مثلثی به مساحت 
32.47 مترمربع در مسیر طرح 

می باشد و اعمال ید مالکانه 
به عهده خریدار است. 

آگهي فروش امالك به صورت مزایده ) سازمان اموال و امالك ستاد(

مدیریت استان
 خراسان جنوبی


