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اصولگراها طرح شفافیت را 
از اصالح طلبان کپی  کردند

صفحه 2

نمایندگان به دلیل گرفتن پست
به نفع دولت رای می دهند

صفحه 2

سوال از رئیس جمهور 
جنبه سیاسی ندارد

صفحه 2

منتقدان دولت به مطالبات
 مردمی دامن می زنند

صفحه 2

خراسان جنوبی ؛ شاه 
کلید  طالیی رونق برای 
اقتصاد ایران و افغانستان

یکی از مزیت های مهم و فرصت های 
طالیی استان خراسان جنوبی هم مرزی 
با کشور افغانستان است. شاید در دهه 
شصت و حتی هفتاد شمسی به دلیل 
تالطم و آشوب و جنگ های داخلی 
در آن کشور، نگاه ما و اغلب کارشناسان 
اقتصادی به افغانستان عمدتاً نگاه امنیتی 
و تهدیدی بود، اما در سالهای اخیر و به 
ویژه با روی کار آمدن دولت های باثبات 
و برقرار شدن آرامش نسبی در این کشور 
سازنده  ارتباطات  برقراری  بر  عالوه 
فیمابین، نگاه فرصتی ...  ) ادامه در صفحه 2( 

سرمقاله
*هرم پور

روزنامه صبح استان  *  سال بیستم   *  شماره:4148

5افتتاح 16 پروژه درمانی در استان با حضور وزیر بهداشت5خراسان جنوبی میزبان  مسابقات پهلوانی و کارگری کشور شد 6جشنواره سفره بنفش در بیرجند برگزار مي شود

ایجاد 4009 فرصت شغلی در پروژه های هفته دولت
    صفحه 5 

عکس:مجتبی گرگی

 افتتاح و کلنگ زنی 1۷6 پروژه  هفته دولت در  بیرجند 
فرماندار بیرجند روز پنجشنبه در نشست خبری به مناسبت هفته دولت عنوان کرد: هفته دولت 
امسال 176 پروژه با اعتبار 76 میلیارد تومان در این شهرستان افتتاح یا کلنگ زنی می شود. علی 
ناصری افزود: از پروژه های یادشده 168 پروژه با اعتبار 67 میلیارد تومان به ... )ادامه در صفحه 5(

تصویب   130 میلیارد تومان تسهیالت  خشکسالی برای استان
 نماینده مردم طبس، فردوس، بشرویه و سرایان در مجلس پنجشنبه شب در نشست با فعاالن 
فضای مجازی طبس اظهار کرد: پس از پیگیری  و ارسال طرح خشکسالی به هیئت دولت، 130 
میلیارد تومان تسهیالت خشکسالی برای خراسان جنوبی مصوب شد.محمدرضا امیرحسنخانی 
افزود: از این میزان حدود 30 میلیارد تومان به عنوان تملک دارایی و 100 میلیارد تومان تسهیالت 
خشکسالی است که قرار شد 2 سال وام کشاورزان خسارت دیده از خشکسالی  ... )ادامه در صفحه 5(

 معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار عنوان کرد:

 اجرای نمایش عروسکی »مترسک«  در باغ اکبریه /5

همکار محترم جناب آقای شبـان
با کمال تاسف درگذشت

مادر مهربان تان
  را تسلیت عرض نموده، در حرم حضرت ابا عبدا... الحسین )ع( 
نائب الزیاره ام و آمرزش آن فقیده سعیده و صبر بازماندگان 

را از خداوند مسئلت دارم.

مهـدی سبزه کـار

سرکار خانـم دکتر عصمت شبـان
جناب آقـای دکتر ایرج ثابتـی

مصیبت درگذشت زنده یاد حاجیه خدیجه میری زاده
 را خدمت شما و خانواده محترم تسلیت عرض نموده، از خداوند 
منان برای آن عزیز سفرکرده علو درجات و برای بازماندگان محترم 

صبر و شکیبایی آرزومندیم.
خانواده های: خراشادی زاده ، رمضانی

پیام تبریک شهردار بیرجند 
به مناسبت آغاز هفته دولت و روز کارمند

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری بیرجند، 
مهندس محمدعلی جاوید ، شهردار بیرجند در پیامی آغاز هفته دولت 

و روز کارمند را تبریک گفت.
هفته دولت یادآور فداکاری های فرزندان پاک نهاد و گرانقدر انقالب 
اسالمی و احیا کننده روزهای پرشور خدمتگزاری شهیدان واال مقام 
رجایی و باهنر است؛ این هفته بهترین فرصت برای تبیین گفتمان و 

بیان دستاوردها و خدمات نظام اسالمی می باشد.
اینجانب ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای واال مقام دولت، این هفته و روز کارمند را به 
دولتمردان و کارمندان خدوم و متعهد به ویژه کارکنان شهرداری بیرجند تبریک عرض نموده 
و اطمینان می دهم مجموعه بزرگ شهرداری بیرجند در سایه همراهی شورای محترم اسالمی 
شهر و همه ارگان های متولی مدیریت شهری، نهایت تالش و کوشش خود را در ساختن شهری 

زیبا، ایمن و در خور شان مردم شریف بیرجند به عمل خواهد آورد.
محمد علی جاوید- شهردار بیرجند

پیام تبریک رئیس شورای اسالمی شهر بیرجند
 به مناسبت گرامیداشت هفته دولت و روز کارمند

دکتر ابراهیم تقی زاده، رئیس شورای اسالمی شهر بیرجند در پیامی 
آغاز هفته دولت و روز کارمند را تبریک گفت.

متن پیام بدین شرح است: 
بسم ا... الرحمن الرحیم

هفته اول شهریور ماه در تقویم ایران اسالمی به یاد تالش های معلمان 
بزرگ ایمان و عمل، شهیدان رجایی و باهنر که در مسیر شهادت، خدمت صادقانه را عینیت 

بخشیدند مزین به نام دولت گشته است.
اینجانب به نیابت از شورای اسالمی شهر بیرجند ضمن تبریک هفته دولت، فرصت را مغتنم 
شمرده و روز چهارم شهریور ماه که به پاس تجلیل از زحمات کارمندان بزرگوار به نام روز کارمند 
نامگذاری شده را به تمامی کارکنان شهرداری و شورای اسالمی شهر بیرجند تبریک عرض نموده 

و از زحمات صادقانه شما عزیزان قدردانی و تشکر می نماید.
ابراهیم تقی زاده- رئیس شورای اسالمی بیرجند

رئیس محترم سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان جنوبی
رئیس محترم سازمان نظام مهندسی جهاد کشاورزی

رئیس محترم سازمان بسیج مهندسین کشاورزی و منابع طبیعی
رئیس محترم جهاد دانشگاهی

برخود الزم می دانم از همکاری و حمایت ارزشمند شما بزرگواران در زمینه ترویج آموزش تخصصی
تکثیر و پرورش زالوی طبی تقدیر و تشکر نمایم.

اکبری- مدیرعامل موسسه زالو پروران شرق

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

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 9۷/5/28 از ساعت 1۷ 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

 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 -بجد8۷ 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

۷50/000/0003۷/500/000*مسکونی104/4۷5بیرجند، 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.

ن هب ساحت مقدس حضرت دوست حامیان ، نیک اندیشان و همه ارادتمندا
خدای بی همتا را سپاس که بار دیگر همه ایماها و اشارات را به سوی توانخواهان توانبخشی 

حضرت علی اکبر)ع( بیرجند هدایت نمود.
از همه ارادت ها و دلبستگی هایتان به فرشتگان زمینی مستقر در این موسسه سپاسگزاریم 
و با افتخار اعالم می داریم که در یک حرکت بی نظیر با اهدای نذورات قربانی ، بخشی 

از نیازمندی های روزمره و مستمر این مؤسسه را جبران نمودید.

نذراتن قبول ردگاه احدیت باد 

محمدحسن اکبری مطلق- مدیرعامل توانبخشی حضرت علی اکبر)ع( بیرجند

www.tavanaliakbar.ir :سایت )اصالحیه( آگهی نوبت دوم مناقصه عمومی
 یک مرحله ای بانک کشاورزی  شرح در صفحه 2

  فراخـوان جذب نیـروی طـرحی

اداره کل انتقال خون خراسان جنوبی

پایگاه انتقـال خـون شهرستــان 
طبس در نظــر دارد: یک نفـر 

پزشک عمومی در قالب طـرح نیروی انسانـی )خانم متاهل( جذب نمایــد.
متقاضیان محترم می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره 32423301 

)واحد کارگزینی( تماس حاصل نمایند.

خدمات: آموزش ، مشاوره، اجرای فارم خرید و فروش زالوی طبی

آدرس: بیرجند، بلوار شهید صیاد شیرازی، واحد تجاری 125 

موسسه زالو پروران شرق )به شماره ثبت 443(

برای اولین بار در استان موسسه زالو پروران شرق افتتاح شد

تلفـن تمـاس: 32213272 - 09021632273
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انصارا... یمن پایگاه دریایی عربستان را هدف قرار داد

به نقل از روسیا الیوم، یک منبع نظامی وابسته به انصارا... یمن اعالم کرد: نیروهای دریایی عملیات ویژه ای را 
در عمق آب های عربستان اجرا کردند و طی آن یک مقر نظامی سعودی را هدف قرار دادند. این منبع بدون 
بیان جزئیات گفت: حمله مذکور به یک پایگاه نظامی دریایی با دقت و موفقیت اجرا شد.

خراسان جنوبی؛ شاه کلید  
طالیی رونق برای اقتصاد 
ایران و افغانستان 

* هرم پور

شصت  دهه  در  شاید   ... اول(  صفحه  از  مقاله  سر  )ادامه 

و حتی هفتاد شمسی به دلیل تالطم و آشوب و 
جنگ های داخلی در آن کشور، نگاه ما و اغلب 
نگاه  عمدتاً  افغانستان  به  اقتصادی  کارشناسان 
به  و  اخیر  در سالهای  اما  بود،  تهدیدی  و  امنیتی 
ویژه با روی کار آمدن دولت های باثبات و برقرار 
شدن آرامش نسبی در این کشور عالوه بر برقراری 
ارتباطات سازنده فیمابین، نگاه فرصتی جایگزین 
دیدگاههای قبلی شده است. واقعیت غیرقابل انکار 
ارزشی  آن است که قرابت های فرهنگی، دینی، 
و حتی آرمانی بین مردم ایران و افغانستان بیش 
به  دو کشور  و  تصور می شود  که  آنچیزیست  از 
ویژه در سالهای اخیر و با حضور نیروهای چندگانه 
خارجی در افغانستان به اهمیت و ضرورت افزایش 
بیش از پیش این تعامالت و نزدیک کردن دیدگاه 
ها و تفاهمات خود پی برده اند. افغانستان کشور 
سرنوشت  تحوالت  سرمنشأ  و  منطقه  در  مهمی 
خواهد  آسیا  غرب  برای  آینده  سالهای  در  سازی 
بود؛ نظر به چنین اهمیت باالییست که کشورهای 
اروپایی و آمریکا و کشورهای عربی  به دنبال جای 
پا در عرصه های مختلف این کشور هستند و البته 
اخیر  سالهای  مستقل  مواضع  و  طلبی  استقالل 
از فرصت طلبی  افغانستان، مانع  مسؤولین کشور 
تام و تمام کشورهای مذکور شده است. میهمان 
نوازی نوع دوستانه و برادرانه ی  قریب به چهاردهه 
ای مردم استان خراسان  جنوبی از مهاجرین افغان 
به  افغانستان  مردم  های  مندی  عالقه  و  علقه  و 
انقالب، رهبری و فرهنگ و ادب ایرانی راه را برای 
ارتباطی و تعاملی فراهم  ایجاد بسترهای مناسب 
کرده است. در سالهای اخیر و از مجرای فعالیت 
گمرکات و بازارچه های مرزی استان، حجم انبوهی 
از مبادالت کاالیی و خدماتی بین دوکشور انجام 
کارشکنی  برخی  دلیل  به  چند  هر  است،  گرفته 
البته غفلت ها و بی  ها و دسیسه های اجانب و 
تدبیری ها و بی برنامگی های مقطعی، این حجم 
از تبادالت همواره اعوجاج داشته اما رویکرد همواره 
مثبت و افق آینده معمواًل روشن و امیدبخش بوده 
افغانستان  خارجی  شرکای  میان  در  ایران  است. 
تقریباً با در اختیار داشتن حدود 30 درصد بازار این 
به حساب می  آن   اقتصادی  اول  کشور، شریک 
رود، شریکی قوی و مطمئن که از مبادالت تجاری 
 20 آینده  های  افق  و  دالری  میلیارد   3 تا   5/2
میلیارد دالری با آن سخن گفته می شود. از دیگر 
سو  افغانستاِن در حال بازسازی و توسعه و ایراِن 
نیازمندند  به هم  دو  تحریم، هر  در شریط  بزرِگ 
از جمله خراسان  و در این میان استانهای مرزی 
جنوبی و فراه در مسیر بازکردن شاهراههای افزایش 
تعامالت و ارتباطات اقتصادی مؤثر، نقش ویژه ای 
می توانند ایفا کنند. خوشبختانه استانداران در استان 
های همجوار مرزی در ایران و افغانستان با درک 
زمان شناسی  و  تدبیر مطلوب  و  فهم  و  مشترک 
سفر  و  برده  پی  موضوع  این  اهمیت  به  مناسب، 
این روزهای والی محترم »فراه« و هیأت بلندپایه 
استان  شایسته  میزبانی  و  رغبت  و  ایشان  همراه 
خراسان جنوبی از وی ... )ادامه سر مقاله در ستون مقابل( 

شناخت  برای  تالش  و  همراهان  و  مقاله(  سر  )ادامه 

نیازمندی  و  ها  توانمندی  ها،  ظرفیت  از  متقابل 
ای  توسعه  مسیر  راهگشای  طرف،  دو  های 
بود؛  بین دو کشور خواهد  و  استان  دو  بین  جدید 
به عنوان  شاه کلید  مسیری که خراسان جنوبی 
گشودن  دروازه طالیی رونق تجاری و اقتصادی 
و تعامالت و تبادالت آموزشی و فرهنگی و عمرانی 
افزایش  و  مرزی  پایدار  امنیت  برقراری  سمت  به 
دیدگاههای مثبت دو کشور نسبت به هم، کمک 
نمود. به مقصد رسیدن آن  خواهد  برای  فراوانی 
   )لطفا نظر و پیشنهاد خود در رابطه با یادداشت های 
روزنامه را به شماره 09304943831 ارسال فرمایید(

         

خرما ۲۵ درصد گران شد

عضو هیئت مدیره انجمن ملی خرمای ایران گفت: 
قیمت خرمای کشور نسبت به سال گذشته؛ در بازار 
بازار  اما در  یافته  افزایش  داخلی کشور 25 درصد 
خارجی قیمت آن تقریبا بدون تغییر مانده است.اکبری 
منشی، با تاکید بر اینکه کاهش تولید یکی از دالیل 
افزایش قیمت خرما در بازار داخلی است، اظهار کرد: 
بر اساس گزارش ها در استان های خرماخیر سراسر 
کشور حداقل 20 درصد کاهش تولید به دلیل تغییر 
اقلیم و خشکسالی داشته ایم که یکی از دالیل اصلی 
افزایش قیمت این محصول در داخل کشور است.

سودجویی بی سابقه 
در فروش بلیت هواپیما

پس از نوسانات اخیر ارزی، قیمت بلیت هواپیما در 
حال افزایش است. هزینه شرکت های هواپیمایی که 
بیش از 50 درصد آن ارزی است، بی محابا افزایش 
یافت. قیمت  های سامانه سنا تقریبا نرخی متوسط 
بین نرخ های بازار واسطه گری ارز و نرخ های سامانه 
شدند  مدعی  هواپیمایی  شرکت های  است،  نیما 
که اختصاص  ارز به آنها با قیمت  های سامانه سنا، 
را  بلیت  نرخ  آن  دنبال  به  و  شرکت ها  هزینه های 
بسیار افزایش می دهد بنابراین پس از بررسی های 
مختلف مقرر شد ارز با نرخ سامانه نیما یا همان ارز 
بازار ثانویه به شرکت های هواپیمایی اختصاص یابد. 
این را دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی  گفت و 
افزود: با پیگیری این انجمن و حمایت های سازمان 
هواپیمایی کشوری، نرخ ارز موارد مصرفی ایرالین ها 
شد. تعیین  ثانویه  بازار  ارز  قیمت  دولت،   سوی  از 

سرمقاله

سوال از رئیس جمهور جنبه سیاسی ندارد

در  کبودرآهنگ  نماینده  پورمختار،  محمدعلی 
مجلس شورای اسالمی گفت: سوال کنندگان در 
اعتقاد هستند  این  بر  از رئیس جمهور  طرح سوال 
که جلسه سوال در فضای تعاملی و منطقی و کامال 
فنی باید برگزار و مسائل در آن مطرح شود. وی 
آقایان سوال جایگاه  افزود: طبیعتا و به طور قطعی به رغم گفته برخی 
سیاسی ندارد بلکه کامال ناظر بر فضای اقتصادی موجود در کشور است که 

در چند ماه گذشته پیش آمده و ما امروز شاهد آن هستیم.

اصولگراها طرح شفافیت را از اصالح طلبان کپی  کردند

طرح  درباره  امید  فراکسیون  عضو  سیاوشی،  طیبه 
جمعی  توسط  اخیرا  که  نمایندگان  آرای  شفافیت 
ارائه شده،  رئیسه مجلس  به هیئت  اصولگرایان  از 
اصالح  که  است  طرحی  کپی  طرح  این  گفت: 
طلبان و اعضای فراکسیون امید در هشتم آذر 96 
به هیئت رئیسه ارائه کردند. اصولگرایان از روی طرحی که ما در آن زمان 
ارائه کردیم ولی به دلیل کوتاهی هیئت رئیسه در دستور کار قرار نگرفت، 
کردند. ارائه  مجلس  رئیسه  هیئت  به  و  کرده  کپی  را  خود  جدید  طرح 

سیاست آمریکا درمورد برجام  تهدید  متحدانش است 

سرگئی ریابکوف، معاون وزیر خارجه روسیه گفت: 
توافق  در  خود  هم پیمانان  درباره  حتی  آمریکا 
هسته ای با ایران سیاست تهدید و ترساندن را در 
اعمال صددرصد  کرد:  اضافه  وی  می گیرد.  پیش 
تحریم های متقابل )از جانب روسیه(  ضرورتی ندارد. 
ما نمی توانیم در فضای اقتصادی با آمریکا رقابت کنیم چرا که در رده های 
مختلفی قرار داریم. ما به صورت عمده این عدم قطعیت در زمینه اینکه 

چطور به آمریکا پاسخ خواهیم داد را حفظ می کنیم. 

ناصر ایمانی، تحلیلگر مسائل سیاسی 
خروج  از  بعد  انقالب  رهبر  گفت: 
آمریکا از برجام فرمودند، االن زمان 
ما  دیدید  اینکه  اعالم  و  مچ گیری 

راست می گفتیم، نیست. اما متأسفانه 
منتقدان به این مسیر می افتند. گروه 
خودشان  فشارهای  قاعدتا  منتقد 

به  پاسخگویی  برای  دولت  روی  را 
کرد. خواهند  بیشتر  مردم   مطالبات 
 به این مضمون که مردم مطالبات 
مردم  مطالبات  به  دولت  چرا  دارند 

به مطالبات  یعنی  نمی دهد.  پاسخ 
مردمی دامن می زنند. این کار خطایی 
است که از این طرف اتفاق افتاده و 

ادامه خواهد یافت تا فشار به دولت 
آورند. در حالی که هم اکنون زمان 
حمایت از دولت است نه زمان انتقاد 
به دولت و توصیه می کنیم منتقدان 
سکوت کنند. البته از آن طرف دولت 
هم خیلی کم تحرک است. دولت 
است.  فشار  تحت  طرف  دو  هر  از 
از  که  آنقدر  بگویم  توانم  می  حتی 
طرف حامیانش تحت فشار است از 
نیست.  فشار  تحت  منتقدان  سوی 
کوچکترین تنش سیاسی باعث می 
شود، روان مردم به شدت تحت فشار 
و آسیب قرار گیرد بنابراین باید یک 
باشد.  فرما  در کشور حکم  آرامشی 
تحریم  مسئله  مدتی  بتوانیم  اگر 
سالح  کنیم.  تحمل  خوب  را  ها 
تحریم آمریکایی ها ُکند خواهد شد. 

سابق  نماینده  ثروتی،  موسی الرضا 
مجلس گفت: در مورد قانون خدمات 
چرا  است،  بسیار  حرف  کشوری 
درب  مقابل  همیشه  بازنشستگان 
مجلس تجمع می کنند، چون قانونی 
گاهی  هم  نوبخت  نمی شود؛  اجرا 
می آید و با حرف هایش گفتاردرمانی 
مسئوالنی  و  نماینده  باید  می کند؛ 
انتخاب شوند که آزادی خواه بوده و 
به مسئولیت و پستی وابستگی نداشته 
باشند و همواره با این افراد هم باید 
مشاوره صورت گیرد تا شفافیت ایجاد 
کرده  جرات  مجلس  یک بار  شود. 
که از رئیس جمهور سوال کند؛ این 
کردند  امضا  نه  دولتی  نماینده های 
و نه رای می دهند. مشاهده خواهید 
کرد رئیس جمهور به مجلس بیاید، 

اگر نمایندگان رای دادند، همواره علیه 
به نفع دولت رای می دهند  ملت و 
شرایط  کرد  عنوان  هم  عارف  و 
رئیس جمهور  از  سوال  برای  اآلن 

مناسب نیست. وی افزود: متاسفانه 
تصمیمات سیاسی برخی نمایندگان 
به خاطر حفظ پست و جایگاه آنها 

در آینده است و همیشه  گردن شان 
کج است و نمی توانند مقاومت کنند 
رئیس جمهور  خاطر  همین  به  و 
و  کرده  بیخود  نمایندگان  می گوید 

کار آنها خالف قانون اساسی است، 
ایجاد  شفافیت  باید  مطبوعات  لذا 
باشند. پاسخگو  مسئولین  تا  کند 

منتقدان دولت به مطالبات مردمی دامن می زنند
اگر بتوانیم مدتي تحریم را تحمل کنیم سالح آمریکا ُکند می شود

نمایندگان به دلیل گرفتن پست به نفع دولت رای می دهند 
یک بار مجلس جرات کرده که از رئیس جمهور سوال کند

گوشت مغولی در راه ایران

در حالی که تقاضا برای واردات گوشت حالل از سوی ایران افزایش یافته، 
شرکت کشتارگاهی “کنتوگوان آجبای” مغولستان امیدوار است بتواند با ایجاد 
یک مرکز ذبح اسالمی، صادرات گوشت به ایران را آغاز کند. 30 میلیون 
راس گوسفند، یعنی بیش از کشور نیوزیلند در مغولستان موجود است، اما تا 
همین اواخر این کشور فقط بخش کوچکی از محصوالت گوشتی خود را به 
کشورهای دیگر صادر می کرد. اکنون مغولستان امیدوار است با افزایش اشتها 
برای خرید گوشت حالل، محصوالت گوشتی خود را به کشورهای مختلف 
از جمله ایران که با محدودیت تولید داخل روبروست، صادر نماید. در حال 
حاضر کارشناسانی از سازمان دامپزشکی ایران در این کشتارگاه مستقر شده اند.

جزئیات طرح اجاره منازل خالی

ابوترابی، عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در خصوص جزئیات طرح 
اجاره منازل خالی گفت: ما 2 میلیون و 600 هزار منزل خالی در کشور داریم. 
این منازل توسط مالکان احتکار شده است. در پروژه مسکن مهر 2 و نیم میلیون 
منزل در کشور ساخته شد در حالی که ما اکنون به این میزان منزل خالی در 
کشور داریم که اکثرا متعلق به افرادی است که در خارج از کشور هستند. این 
طرح به مالکان فرصت می دهد تا ظرف یک ماه منازل خود را اجاره دهند در غیر 
این صورت دادستان به عنوان مدعی العموم ورود می کند و کارشناسی رسمی از 
منزل بازدید کرده و آن را قیمت گذاری می کند. در نهایت دادستان خود قرارداد 
اجاره را تنظیم می کند و اجاره به صورت ماهیانه به دادستان پرداخت می شود.

پرمصرفان آب نقره داغ می شوند

مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران با تأکید بر اینکه دولت به زودی افزایش 
تعرفه آب شرب مشترکان پرمصرف را ابالغ می کند، گفت: اصالح الگوی کشت 
و مذاکره درباره کاهش مصرف آب در بخش کشاورزی جزو رئوس و برنامه های 
اصلی کمیته سازگاری با کم آب است. حاج رسولی ها در پاسخ به این سوال که در 
کارگروه سازگاری با کم آبی قرار بود افزایش تعرفه آب مشترکان پرمصرف تصویب 
شود اما هنوز اجرایی نشده است دلیل آن چیست، گفت: بحثی که در خصوص 
تعرفه آب شرب مشترکان پرمصرف بوده است یک ماه پیش تصویب شد و در 
حال حاضر در دستورکار دولت است و به زودی ابالغ خواهد شد. وی افزود: این 
افزایش آب تنها برای مشترکان پرمصرف است و افزایش عمومی نخواهد بود. 
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09153635015 - ناصری نژاد

دعوت مجمع عمومی عادی )نوبت دوم( شرکت خدماتی شهرک صنعتی بیرجند )سهامی خاص( 
شماره ثبت: 2971    شناسه ملی: 10980181476

با توجه به آگهی دعوت قبلی تاریخ 97/05/30 و به حد نصاب نرسیدن سهامداران و عدم برگزاری جلسه از کلیه 
سهامداران شرکت خدماتی شهرک صنعتی بیرجند )سهامی خاص( دعوت می شود در جلسه مجمع عمومی عادی 
)نوبت دوم( که چهارشنبه 97/06/14 راس ساعت 11 صبح در محل سالن اجتماعات کسب و کار واقع در بلوار 
صنعت شهرک صنعتی بیرجند برگزار می گردد، شرکت فرمایند. اشخاص حقوقی شرکت کننده اعم از مدیران و 
صاحبان امضا و یا وکیل آنها، می بایست معرفی نامه رسمی و ممهور به مهر، به همراه داشته باشند. اشخاص حقیقی 
نیز شخصا شرکت نموده و یا وکیل ایشان، با وکالت نامه رسمی در جلسه حضور یابند. هر وکیل یا نماینده قانونی 

صاحب سهم، مجاز به نمایندگی از سوی دو صاحب سهم دیگر جهت رای دادن، خواهد بود.
دستور جلسه: گزارش هیئت مدیره و مدیرعامل- گزارش حسابرس رسمی در خصوص صورت های مالی سال 
96- بودجه بندی طرح ها و امور اجرایی پیشنهادی شرکت خدماتی براساس وصول مطالبات - بررسی سایر 

پیشنهادها و اموری که در محدوده اختیارات این مجمع باشد.
زمان جلسه: 97/6/14 ساعت 11 صبح

مکان: شهرک صنعتی بیرجند- ساختمان کسب و کار - بلوار صنعت
هیئت مدیره شرکت خدماتی شهرک صنعتی بیرجند

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی    اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک بیرجند
هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
برابر رای شماره 13976030۸00100113۲- 1397/3/31 هیئت اول / دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجند تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای اسماعیل ندافی فرزند محمد به شماره 
شناسنامه 9۸1 و شماره ملی 5۲39407509 نسبت به ششدانگ یک باب محوطه مشتمل بر یک اتاقک به مساحت ۲45 مترمربع از باقیمانده 
۲۲7- اصلی بخش ۲ بیرجند از محل مالکیت حاج محمد مهیابادی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به  فاصله 
15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند، می توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهی به  مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را 
به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
 تاریخ انتشار نوبت اول: 1397/۵/18  تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/06/03
علی فضلی -  رئیس ثبت اسناد و امالک بیرجند

 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 شهدا،  ساختمان مدیریت بانک کشاورزي استان خراسان جنوبي، 

طبقه دوم ، واحد پشتیبانی  
۲- نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: یک فقره ضمانت نامه 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 1397/05/۲9 لغایت ساعت 14:30روز سه شنبه مورخ 1397/06/06صرفاً 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 چهارشنبه 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 ضمانت نامه شرکت درمناقصه در زمان و مهلت فوق الذکر به آدرس بیرجند، میدان شهدا،  ساختمان مدیریت بانک کشاورزي استان خراسان 
جنوبي، طبقه دوم ، واحد پشتیبانی تحویل نمایند.

۵- تاریخ و محل برگزاري جلسه بازگشایي پاکت ها: ساعت ۸/00 صبح روز سه شنبه مورخ 1397/06/۲0 در آدرس : بیرجند، مدیریت بانک کشاورزی استان خراسان جنوبی،  طبقه سوم ، اتاق 
ویدئو کنفرانس .

آگهي نوبت دوم مناقصه عمومي یک مرحله اي )با ارزیابی کیفی(     شماره فراخوان:200973648000001

مدیریت استان خراسان جنوبی

آگهی مزایده اموال غیر منقول )اسناد رهنی ( پرونده اجرایی 9600401  
به موجب پرونده اجرایی کالسه فوق ششدانگ یک باب منزل مسکونی به شماره پالک ۲197 فرعی از 1۲۸ اصلی بخش 9 قاین )دو هزار و صد و 
نود و هفت فرعی از یکصد و بیست و هشت اصلی بخش 9 قاین( به آدرس آرین شهر، خیابان حافظ 1 که ذیل ثبت شماره 13۸3 صفحه 335 دفتر 

جلد 10 به نام خانم زهرا ابراهیمی فرزند غالمحسن با کد ملی 065۲6۲۲755 ثبت و سند صادر گردیده است با حدود اربعه: شماال: دیواریست به طول )11/99( 
یازده متر و نود و نه سانتیمتر به قطعه پنجاه و هشت تفکیکی شرقا: دیوار به دیوار به طول )9/9۸(  نه متر و نود و هشت سانتیمتر به قطعه شصت و دو تفکیکی جنوبا: 
درب و دیواریست به طول )1۲/01( دوازده متر و یک سانتیمتر به کوچه غربا: دیوار به دیوار به طول )9/9۲( نه متر و نود و دو سانتیمتر به قطعه شصت تفکیکی که 
برابر سند رهنی شماره 16559 - 91/05/11  دفترخانه اسناد رسمی 15 قاین در قبال مبلغ ۲17/000/000 ریال )دویست و هفده میلیون( در رهن بانک ملت 
خراسان جنوبی قرار گرفته و طبق نظر کارشناس رسمی به مبلغ 560/000/000 ریال ) پانصد و شصت میلیون( ارزیابی شده و پالک فوق به صورت ساختمانی است 
 در یک  طبقه و در قسمتی از زیربنا با مساحت حدودا 40 مترمربع با سازه فلزی پیچ و مهره ای و سقف طاق ضربی و با مهاربند جانبی و مابقی اعیانی با مساحت حدودا

50 متر مربع با مصالح بنائی و سقف طاق ضربی و فاقد کالف اجرا گردیده و همچنین مساحت عرصه ملک فوق الذکر 119/34 مترمربع و اعیانی در مجموع 
حدودا 90 مترمربع می باشد و ملک فوق دارای یک اتاق و آشپزخانه با کابینت فلزی و دارای سرامیک و دارای انشعابات آب و برق و گاز و تلفن می باشد که برابر 
گزارش مامور اجرا در تصرف آقای مهدی دروگر می باشد. پالک فوق از ساعت 9 الی 1۲ روز چهارشنبه مورخ 97/06/۲1  در اداره ثبت اسناد قاین از طریق 
مزایده به فروش می رسد. مزایده از مبلغ 560/000/000 ریال )پانصد و شصت میلیون( شروع و به باالترین  قیمت پیشنهادی نقدا فروخته می شود. الزم به 
ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب، برق، گاز، اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های 
مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده  یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است و نیز در صورت وجود مازاد، 
وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد و نهم عشر و حق مزایده نقدا وصول می گردد. ضمنا چنانچه روز مزایده 

تعطیل رسمی گردد مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد. 
                                          تاریخ انتشار:  97/6/3                             رئیس اداره ثبت اسناد و امالک قاینات

حمل بار سعــدی
حمل تخصصی اثاثیه منزل داخل و خارج از شهر 

با بارچین و کارگر ماهر

)تهران ، مشهد ، زاهدان با تخفیف ویژه به همراه بیمه رایگان(

کارگر تنها جهت تخلیه و بارگیری اثاثیه 
منزل داریم /100 درصد تضمینی
اتوبار قاصدک/ 09157563875- سعدی

 آگهــي مزایده 
اداره کل آموزش و پرورش خراسان جنوبي در نظر دارد: 10 دستگاه خودروي مازاد خود را با مشخصات ذیل از طریق مزایده عمومی با شماره فراخوان 
100970159000001 به فروش رساند. متقاضیان محترم مي توانند جهت مالحظه و دریافت فرم شرایط شرکت در مزایده ، از تاریخ انتشار آگهي 
)97/5/30( لغایت 97/6/10 به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس اینترنتی www.setadiran.ir مراجعه نمایند. همچنین جهت 

کسب اطالعات بیشتر با شماره 3۲4۲47۲4-056 )اداره پشتیبانی وخدمات( تماس حاصل فرمایند.
 آخرین مهلت تکمیل و بارگذاری اسناد مزایده درسامانه ستاد و همچنین تحویل اصل تضمین شرکت در مزایده )پاکت الف( به دبیرخانه اداره کل 

تا پایان وقت اداری مورخ 97/6/۲0خواهد بود.
 زمان و مکان جلسه کمیسیون مزایده: روز چهارشنبه 97/6/۲1 ساعت 9 صبح در محل اتاق کنفرانس اداره کل برگزار خواهد شد. به پیشنهادات ناقص ،

 مبهم ، مشروط یا فاقد سپرده کافي شرکت در مزایده ترتیب اثر داده نخواهد شد. کلیه هزینه هاي پس از فروش به عهده خریدار خواهد بود.

لیست خودروهای مازاد
تعدادمدل )شمسی(نام خودروردیفتعدادمدل )شمسی(نام خودروردیف

یک 1383سواری آردی11600
دستگاه

یک دستگاه1383وانت پیکان۵

یک دستگاه1384وانت پیکان6دو دستگاه1383سواری پراید۲

3GLX40۵ یک دستگاه1386وانت نیسان7دو دستگاه1383سواری پژو

4GLI40۵ یک دستگاه1383وانت مزدا دوکابین8یک دستگاه1383سواری پژو

 اداره کل آموزش و پرورش خراسان جنوبي



پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424 3
شنبه * 3 شهریور 1397* شماره 4148

خسارت 240 میلیارد تومانی به پسته های خراسان جنوبی
صدا و سیما - تغییرات دمایی و عدم تلقیح گل، 240 میلیارد تومان به محصول پسته خراسان جنوبی خسارت وارد کرد. ولی پور مطلق رئیس سازمان جهاد 
کشاورزی استان گفت: بیشترین خسارت ها مربوط به شهرستان های بشرویه، سرایان، فردوس، قاین و سربیشه بوده است.گفتنی است 18هزار هکتار از باغ های 

با عرض سالم و خسته نباشید خدمت  رئیس شورای خراسان جنوبی به پسته اختصاص دارد.
شهر و شهردار محترم  با نرخ تورم  که در حال حاضر 
گیریم   می  پرسنل  ما  که  حقوقی  این  دارد  وجود 
اصال با  خرج کرد  نمی خواند. با اینهمه پیامی که 
در خصوص  7 ماه اضافه کاری معوق سال 96  در 
روزنامه ها چاپ شد  چه کسی باید جوابگو باشد  لطف 
کنید به دادمان برسید  از قدیم گفتند بنده بر بنده رحم 
کند  خدا بر هر دو رحم می کند البته شهردار عزیز 
مون جناب آقای جاوید  مقصر نیستند  چون معوقات 
از دوره شهردار قبلی است و ما پرسنل واقعا از آقای 
جاوید راضی هستیم باالخره  باید یکی باشد  که حق 

و حقوق پرسنل را پیگیری کند .
903...554

از ماموران زحمتکش شهرداری درخواست می شود 
بزنند  انقالب و شهدای عبادی  راه  به چهار  سری 
ایستادن درکنار چراغ قرمز به واسطه بوی نامطبوع و 

فاضالب غیرقابل تحمل و خفه کننده است!
936...884

لطفا در خصوص تصفیه آب شرب و شیرین سازی آن 
در بیرجند پیگیری بفرمایید. تا چند سال دیگه میخوان 

راه اندازی کنن؟
930...868

باسالم.فرزند من 2 ماه است که متولد شده اما یارانه 
اش واریز نمی شود. طی تماس با اداره تعاون به من 
متولدین جدید  یارانه  مهرماه  تا  آمده  گفتن دستور 
پرداخت نشه تا تعیین تکلیف بشه که آیا بهشون تعلق 

میگیره یا خیر؟حال سه موضوع مطرح است:
1. مگر از اول یارانه حق همه شهروندان نبوده؟

2.چطور وقتی به سرپرست خانواده تعلق میگیره به 
عضو جدید تعلق نگیره؟

3. تکلیف این چند ماه پرداخت نشدن یارانه و ضایع 
شدن حق مردم به علت تعلل مسئولین در تصمیم 
گیری چیست؟ لطفا اداره تعاون جواب قانع کننده 
بدهند و خواهشمندم استانداری محترم در دفاع از 

حقوق شهروندان خود پیگیر موضوع باشند.

915...929
بین این همه انتقاد خواستم تشکر ویژه کنم از پرسنل 
محترم اورژانس امام رضا )ع( وپرسنل بخش جراحی 
به  باید  و  داشتند  خوبی  برخورد  واقعا  که  ارتوپدی 

مدیریت بیمارستان دست مریزاد گفت.
915...097

با اینهمه تبلیغ برای گاز رسانی به روستاها آیا اقدامی 
بعد از چندین سال پیگیری برای گاز رسانی به بلوار 
خلیج فارس بیرجند مرکز استان شده؟؟ امیدوارم حاال 
که هفته دولت است قول مساعدی در این خصوص 

هم بشنویم و ما را امیدوار کنند.
915...834

نسرین کاری - یکی از جوانان خالق بیرجندی در دی ماه 
1388 تصمیم می گیرد موسسه ای را راه اندازی کند تا بتواند 
حس درونی و هیجان دوران جوانی اش را به هدفی گره بزند، 
هدفی شیرین به زیبایی خدمت به جوانان و مردم استانش؛ او 
که از فعاالن دوران تحصیل خود بوده، بعد از اتمام تحصیل، 
از  یکی  جنوبی  جوانان سرزمین خورشید خراسان  جمعیت 
بزرگترین سازمان های مردم نهاد در استان را تاسیس می 
کند. حامد عرب زاده 24 شهریور 1366 در شهرستان بیرجند، 
در خانواده ای مذهبی به دنیا آمد و تحصیالت خود را تا مقطع 
کارشناسی ارشد رشته علوم اجتماعی )گرایش جامعه شناسی( 

ادامه داده است.

جمعیت جوانان سرزمین خورشید بزرگترین 
سازمان مردم نهاد استان خراسان جنوبی

وی با بیان اینکه جمعیت جوانان سرزمین خورشید خراسان 
جنوبی بزرگترین سازمان مردم نهاد در استان است، می افزاید:  
مشوق من در خصوص راه اندازی این موسسه فرهنگی، مرحوم 
پدربزرگم خیر نیک اندیش )حاج آقای امینی( بوده اند. وی خاطر 
نشان می کند: اکنون بزرگترین حامی من خانواده و به خصوص 
همسرم هستند؛ همسرم نه تنها در موسسه همکاری می کند 
بلکه بهترین دوست و همراه من در این سفر سخت است. 
عرب زاده با اشاره به این که موسسه جمعیت جوانان سرزمین 
خورشید خراسان جنوبی در شش موضوع محوری فعالیت می 
کند، می افزاید: این محورها شامل محورهای اعتقادی- مذهبی، 
علمی- پژوهشی، هنری- ادبی، ورزشی- تربیت بدنی، امور زنان- 
خانواده و گردشگری است. وی با بیان اینکه برگزاری جشن های 
مردمی زیر سایه خورشید، اعزام کاروان پیاده به سفر زیارتی 
اربعین حسینی، برگزاری کالس های تقویتی و کنکور علمی 
دانشجویان و دانش آموزان، برگزاری کنفرانس های آموزشی  از 
اعم فعالیت های این جمعیت است، اظهار می کند: همچنین 
برگزاری کارگاه و کالس های مختلف آموزشی، برگزاری دوره 
های آموزشی هنری و صنایع دستی، برگزاری گالری های هنری 
و آثار صنایع دستی اعضای موسسه، برگزاری اردوهای استانی با 
اولویت بقاع متبرکه، برگزاری سفرهای زیارتی کربال، سوریه، قم، 

جمکران از دیگر فعالیت های این موسسه در طول سال است. 
 جوان موفق استان اضافه می کند: برگزاری اردوهای توانمندسازی ،
کارگاه های مشاوره و حلقه های گفت و گو نیز از جمله برنامه 
های حوزه زنان و خانواده است که توسط این موسسه برگزار می 
شود. وی می افزاید: از سال 1387 توفیق میزبانی از کاروان خدام 
آستان ملک پاسبان رضوی و دبیر شبکه جوانان رضوی در استان 
را داشته ام که الحمدا... امسال نیز به همت جوانان و عنایت خاصه 
امام مهربانی ها در دهه کرامت 270 برنامه در 11 شهرستان 
استان با مخاطب بیش از 100 هزار نفری عاشقان امام رضا )ع( 

با مدیریت راهبردی این موسسه فرهنگی برگزار گردیده است. 

همشهریان عزیز با ارائه کارت عضویت
 می توانند از تخفیفات ویژه مرکز استفاده کنند

عرب زاده با بیان اینکه تخفیفکده جمعیت جوانان سرزمین 

خورشید خراسان جنوبی برای همه اعضا فعال است، یادآور 
می شود: اعضای موسسه می توانند با ارائه کارت عضویت از 
تخفیفات ویژه در استفاده از کالس های آموزشی آزاد فنی 
و حرفه ای، اتوبوس های برون شهری،استخرها، سینماها، 
شهربازی ها، 200 فروشگاه و مرکز خرید در شهرستان 
به  بیرجند، هتل در مشهد مقدس و تورهای گردشگری 
کیش و قشم استفاده کنند. وی ادامه می دهد: اکنون بیش 
از 5 هزار نفر در موسسه جمعیت جوانان خورشید عضویت 
دارند. مدیرعامل موسسه فرهنگی و هنری جمعیت جوانان 
سرزمین خورشید خراسان جنوبی با بیان این که در گذشته 
فقط جوانان می توانستند عضو این موسسه شوند،عنوان 
می کند: اما اکنون این محدودیت وجود ندارد و در راستای 
استفاده از خدمات ارائه شده در موسسه، افراد و متقاضیان 
به عضویت  توانند  استان می  تمام  از  و  در هر رده سنی 

فعالیت  فعال  دهد:  می  ادامه  زاده  دربیایند.عرب  موسسه 
مرکز  در  جوانان سرزمین خورشید  مرکزی جمعیت  دفتر 
استان است،اما در تالشیم که به زودی دفتر جمعیت جوانان 
سرزمین خورشید را در تمام شهرستان های خراسان جنوبی 

و کم کم سراسر کشور عزیزمان فعال کنیم.

جوان برتر حوزه اجتماعی کشور در سال ۱3۹2
وی با اشاره به این که در سال 92 به عنوان جوان برتر 
اجتماعی کشور معرفی شده است، خاطر نشان می کند: از 
اینکه  توانسته ام در عرصه های اجتماعی، به ویژه ارتباط با 
جوانان و توفیق خدمت به هم سن و سال های خویش را 
داشته باشم احساس رضایت و خوشحالی کامل دارم. جوان 
فعال بیرجندی با اشاره به اینکه کمبود اعتبارات از مهمترین 
مشکالت موسسات فرهنگی استان است ، تصریح می کند: 

متاسفانه هیچ حامی ای ندارم و این مسئله به شدت برایم 
آزار دهنده است. عرب زاده با بیان این نکته که »جذب 
حداکثری جوانان« شعار مجموعه جمعیت جوانان سرزمین 
به  روز  بتوانم  که  امیدوارم  کند:  می  است،تاکید  خورشید 
پایگاهی  بتوانم  تا  بیفزایم  موسسه  این  جذابیت  بر  روز 
نمایم.  ایجاد  استان  جوانان  برای  شان  خور  در  و  بزرگ 
و  علمی  مختلف  های  دوره  شد:  یادآور  وی 
طول  در  فراغت  اوقات  رفاهی  خدمات  و  آموزشی 
خورشید  سرزمین  جوانان  جمعیت  توسط  سال 
شود. می  برگزار  دولتی  کمک  هیچگونه  بدون 
خصوص  این  در  خیری  اگر  کند:  می  نشان  خاطر  وی 
می  حمایت  ما  از  فرهنگی  دستگاه  یا  بود  رسانم  یاری 
کرد،قطعا این موسسه را به عنوان یک موسسه فرهنگی 
آرمانی در کشور معرفی می کردم؛ من طرح و ایده های 
هستم. حامی  بدون  و  تنها  متاسفانه  ولی  دارم  زیادی 

جوان ایرانی می تواند...
این فعال فرهنگی با بیان اینکه به شعار »جوان ایرانی می 
تواند« معتقدم، می افزاید: جوانان ایرانی و هم استانی در 
وهله نخست باید خویش را باور کنند و با پشتکار و عشق به 
سمت هدف حرکت کنند. عرب زاده اضافه کرد: اگر جوانان 
ایرانی بخواهند و اراده کنند، می توانند سخت ترین کارها را 

با بهترین نتیجه، انجام دهند.
مدیرعامل موسسه فرهنگی و هنری جمعیت جوانان سرزمین 
خورشید خراسان جنوبی با اشاره به اینکه در این 11 سال، 
از فعالیت هایی که در زمینه جوانان و همچنین کارهای 
فرهنگی که انجام داده ام هیچ گونه حمایتی نشده است،  
تاکید می کند: از هیچ نهادی حقوق نمی گیرم، به جایی 
نیستم. دنبال پست و مقام و شهرت هم  و  نبوده   وابسته 
اجتماعی  مدیرکل  از  کند:  می  نشان  خاطر  پایان  در  وی 
استانداری، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی، اداره کل اوقاف 
و امور خیریه و سازمان تبلیعات اسالمی  بابت حمایت هایی 
 که از من در طول این یازده سال جهاد فرهنگی داشته اند

تشکر و قدردانی می کنم.

با حمایت مسئوالن جمعیت را به عنوان
 موسسه آرمانی در کشور معرفی می کنم

گفتگوی اختصاصی آوا با حامد عرب زاده مدیر عامل جمعیت جوانان سرزمین خورشید استان؛

یی
ضا
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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 ۱ -  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

     تشـک  رویـال آســایش
انواع تشک طبی  فنری و بیمارستانی

فقط روزی 5000 تومان
آدرس : خیابان ارتش - حدفاصل خیابان عدل و معلم -پالک 174

09155600850

خرید نقدی 

۱0 درصد 

تخفیف

مشاوره، تولید و اجرای انواع درب های شیشه ای 
اتوماتیک به همراه ضمانت نامه 5 ساله

۰۵۶۳۲۳۲۳۱۷۹ - ۰۹۱۵۳۶۳۴۷۶۷

هـوا مطبـو ع شـرق 

وستن ایر،گری و ایرانی

فروش اسپیلت دیواری ، اسپیلت ایستاده 
داکت اسپیلت 

0915  561  5463 / 0915  863  6100

نمایندگی انحصاری
 تشک خوشخواب و آرام خواب  در استان 

خیابان منتظری - روبروی منتظری ۵         ۰۹۱۵۷۲۰8۱8۷- اسماعیلی

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



طاق شاه عباس و چشمه آب گرم مرتضی علی - طبس  داده نما

کودکان بیش فعال مغزشان 
متفاوت است

رفتاری  عصبی  بیماری  بیش فعالی  اختالل 
است، بی توجهی یا نداشتن تمرکز. کودکان 
بیش فعال به صورت واضح فعالیت زیادی دارند 
و برخی هم توانایی تمرکز ندارند اما بیشتر آنها 
هر دو مشکل را با هم دارند. این بچه ها مغز 
ماشین فراری را دارند اما با ترمز  دوچرخه. ذهن 
آنها در حال مسابقه است اما نمی توانند به موقع 

سرعت شان را کم کنند. 

با انگیزه ها و قطع امید از شانس

اگر می خواهید به انگیزه های مرده تان لباس زندگی بپوشانید باید روی 
کلمه شانس یک خط قرمز بکشید. افرادی که میل به کسب موفقیت در آنها 
بیشتر از دیگران است، کمتر از دیگران به شانس و ریسک و برد و باخت 

های بزرگ فکر می کنند.
 آنها دوست ندارند حتی یک موفقیت را به صورت شانسی به دست بیاورند 
آنها می خواهند با موانع در راه هر چقدر هم که سخت باشد، روبه رو شوند. 
دنبال دست غیب نمی گردند و مسئولیت کارهای شان را خودشان بر عهده 
می گیرند. بنابراین بیشتر از آن که چشم به آسمان داشته باشند، درون خود 

می گردند و دنبال خواسته های اصلی و راه های رسیدن به آن هستند.

موفقیت

داستان های دنباله دار

 بیست و چهار ساعت در خواب و بیداری

اصال نمی توانستم فکرش را بکنم. جلو مغازه ای سه تا بچه کیف به 
دست ایستاده بودند و چیزهای پشت شیشه را تماشا می کردند. من هم 
ایستادم پشت سرشان. عطر خوشایندی از موهای شانه زده شان می 
آمد. بی اختیار پشت گردن یکی شان را بو کردم. بچه ها به عقب نگاه 
کردند و من را برانداز کردند و با اخم و نفرت ازم فاصله گرفتند و رفتند. از 
دور شنیدم که یکی می گفت: چه بوی بدی ازش می آمد! فقط فرصت 
کردم که عکس خودم را توی شیشه مغازه ببینم. موهای سرم چنان بلند 
و پریشان بودند که گوش هایم را زیر گرفته بودند. انگار کاله پر مویی 
به سرم گذاشته ام. پیراهن کرباسی ام رنگ چرک و تیره ای گرفته بود 
 و از یقه دریده اش بدن سوخته ام دیده می شد. پاهام برهنه و چرک 
و پاشنه هام ترک خورده بودند. دلم می خواست مغز هر سه اعیان زاده را 

داغون کنم. آیا تقصیر آنها بود که من زندگی این جوری داشتم؟ 
مردی از توی مغازه بیرون آمد و با اشاره دست، مرا راند و گفت: برو 
بچه، صبح اول وقت هنوز دشت نکرده ایم چیزی به تو بدهیم. من جنب 
نخوردم و چیزی هم نگفتم. مرد باز مرا با اشاره دست راند و گفت: رد گم 
شو برو. عجب رویی دارد ! من جنب نخوردم و گفتم: من گدا نیستم مرد 

گفت: ببخشید آقا پسر، پس چکاره اید؟
ادامه دارد...

آیه روز  

در حقیقت  خدا دوست دارد کسانی را که در راه او صف در صف چنان که گویی بنایی ریخته شده 
از سرب اند جهاد می کنند. سوره الصف/آیه 4

حدیث روز  

غیبت آن است که درباره برادرت چیزي را بگویي که خداوند بر او پوشیده و مستور داشته است . 
و بهتان آن است که عیبي را که در برادرت نیست ، به او ببندي . امام محمد باقر )علیه السالم(

شنبه   * 3 شهریور  1397 * شماره 4148 
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بایدها و نبایدهای
 پول خرج کردن در 20 سالگی

اگر در دوران 20 سالگی به سر می برید و می خواهید بدانید بهترین 
راه برای هزینه کردن پول اندکی که دارید چیست، ادامه این مطلب 
را بخوانید و به آن عمل کنید تا سال ها بعد مثال در 30 سالگی کمتر 

حسرت روزها و البته پول های از دست رفته را بخورید.
1- آموزش: جدا از اینکه در دانشگاه مشغول به تحصیل هستید 
یا خیر، تالش کنید دانش و توانایی های خود را از طریق آموزش 
به صورت  تواند  می  آموزش  این  ببخشید.  بهبود  یا  داده  گسترش 
یادگیری یک زبان خارجی، یادگیری یک نرم افزار گرافیکی، یادگیری 
برنامه نویسی کامپیوتر یا حتی یادگیری فنون مکانیک باشد. در این 
سن شما به سختی می توانید پیش بینی کنید که طی سال های پیش 
رو جریان زندگی شما را به کدام سو خواهد برد، پس بهتر است تا آنجا 

که می توانید به اندوخته دانش خود بیفزایید.
2- سفر: وضعیت شغلی، ازدواج و بچه دار شدن باعث خواهند شد 
که سفر کردن به اندازه دوران 20 سالگی راحت نباشد. به خصوص 
که در این دوران شما انعطاف پذیری بیشتری خواهید داشت و می 
توانید به سفرهای ماجراجویانه تر و البته کم هزینه تری بروید. تجربه 
سفرهای مختلف به طور حتم به رشد شخصیت و جهان بینی شما 

کمک می کند پس این فرصت را از دست ندهید.
3- ورزش و سالمتی: زمانی فرا خواهد رسید که وقت سر خاراندن 
البته شاید مجبور باشید که تمام روز را پشت  هم نداشته باشید و 
میز محل کار خود سپری کنید، پس فرصت ورزش کردن در دوران 
20 سالگی را از دست ندهید، حتی اگر مجبور باشید برای آن هزینه 

بپردازید. برخورداری از جسمی سالم در دوران 20 سالگی مانند یک 
سرمایه گذاری است که در میانسالی به کمک شما می آید. 

مواردی که نباید برای آنها پول خرج کنید
1- رستوران: بیرون غذا خوردن که در واقع تابعی از با دوستان 
ناپذیر دوران 20  از ویژگی های جبران  وقت گذراندن است، یکی 
سالگی محسوب می شود. با اینحال مجبور نیستید که برای صرف غذا 
به رستوران های نسبتا گرانقیمت بروید. به خصوص اگر به رستوران 
رفتن عادت کنید آنگاه بدون اینکه متوجه باشید هر ماه پول هنگفتی 
را صرف رستوران خواهید کرد. تا زمانی که درآمد شما به اندازه کافی 

زیاد نشده، رستوران رفتن را به مناسبت های خاص محدود کنید.
2- پوشاک گران قیمت: خوش پوش بودن مترادف با لباس های 
گرانقیمت خریدن نیست. اگر همه بودجه ماهیانه خود را در آغاز ماه خرج 
خرید یک دست شلوار می کنید، شاید بهتر باشد که در سبک زندگی 

خود تغییر ایجاد کنید.
3- آیفون 6: داشتن یک تلفن همراه هوشمند این روزها تقریبا برای 
همه واجب است به خصوص که می تواند هزینه های خط تلفن شما 
را نیز به میزان قابل توجهی کاهش دهد، اما این دلیل نمی شود که اگر 
اکنون گوشی شما آیفون 5 است، در فکر ارتقای آن به آیفون 6 باشید. 
تکنولوژی های جدید به طور حتم جذاب هستند اما وقتی برای خرید آنها 

اقدام کنید که واقعا به آنها نیاز دارید. 

یک لحظه مکث کن . . . 

نشاسته جای ماست

از گذشته برای قوام دادن ماست، از نشاسته 
استفاده می کردند، اما حاال میزان استفاده از این 
ماده زیاد شده، نشاسته حاوی جوش شیرین 
که  ماستی  نیست  مشخص  اصال  و  است 
مصرف می کنیم، چقدر نشاسته دارد. تشخیص 
اینکه ماست نشاسته دارد یا نه، کار ما نیست، 
مگر اینکه ید خالص به آن اضافه شود، اگر 

رنگش آبی شود، نشاسته دارد.

خستگی را نشانه خوبی می دانید؟

اگرچه بسیاری از ورزش ها موجب خستگی 
می شوند اما این که شما فکر کنید تنها در 
کالری که  است  احساس خستگی   صورت 

می سوزانید، اشتباه است. 
خستگی بیش از حد پس از ورزش می تواند 
بیماری  حتی  یا  نامناسب  تغذیه  بر  دلیلی 
هایی چون کم کاری تیروئید باشد، بنابراین 

ساده از آن نگذرید.

فشار خون باالتر: افزایش حجم خون به طور غیر مستقیم موجب افزایش 
فشار خون نیز  می گردد. دلیل این موضوع همان موردی است که در 
عارضه قبلی ذکر شد، یعنی کلیه برای حفط تعادل سدیم در خون، اجازه 
خارج شدن آب از خون را نمی دهد و به همین دلیل حجم خون افزایش 
می یابد.کمبود آب در بدن و تشنگی: بدن برای حفظ تعادل سدیم در 
خود نیازمند آب بیشتر است. پس اگر میزان غیر متعارفی نمک مصرف 
می کنید به همان نسبت هم بدن آب بیشتری نیاز خواهد داشت، پس 

احساس تشنگی و کمبود آب بیشتری حس خواهید نمود و در صورت 
مصرف نکردن آب کافی عوارضی همچون تشنگی شدید، حالت تهوع 
و اسهال خواهید داشت که برای دفع سدیم اضافی به وجود آمده است. 

افزایش احتمال سنگ کلیه، سرطان معده و پوکی استخوان
این عوارض بسیار مهم و مرگبار هستند.  بنابراین تا جایی که ممکن است 

باید این ماده را به اندازه مورد نیاز بدن مصرف نمود و نه بیشتر.
مرکز اطالع رسانی اداره غذا معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

عوارض جانبی مصرف بیش از اندازه نمک

1942
736

643
527

48
314
465

759
3586

سودوکو جدول اعدادی است که امروزه یکی از سرگرمی های رایج در 
کشورهای مختلف جهان به شمار می آید. سودوکو مخفف یک عبارت 

ژاپنی است و به معنی »ارقام باید تنها باشند« است.
تاریخچه: این بازی برای اولین بار در یک مجله پازل آمریکایی در سال 
1979 اتشار یافت اما انتشار آن به طور مستمر و پی گیر برای نخستین 
بار برمی گردد به ژاپن در سال 1986 و از سال 2005 این سرگرمی به 

محبوبیت جهانی دست یافت و نخستین مسابقه ملی آن در سال 2008 در 
فیالدلفیا در آمریکا برگزار شد.

شماره 4148                         

461297358

932856174

758431926

523789641

196342785

847165293

274514869

615978432

389624517

جدول سودکو

مصالح ساختمانی خسروی
فروش مستقیم آجر سفال، 

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

09155626690 
05632228718 

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

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

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

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

حذف واسطـه با باالترین قیمت 
در سطح استان خریداریم.

آدرس: نبش رجایی 23
09036240644

صنایع ریخته گری بیرجند ذوب

فــروش پیـــاز زعفـــران
09011251205

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

09903321767

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

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

فلکه نعلبکی،پالک 52      09157553413 - 32439105 سجادی فر

  @
 torshim

azrae 

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

 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

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

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

نقاشی ساختمان کارنگ
با قیمت استثنـایی - کیفیت ممتاز
مجری انواع طرح و رنگ های روز

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

)کاغذ، سنگ و ...(  09156655054 

ساخت استخر  ژئو ممبران      
09153637917

به یک نیروی خانم جهت انجام امور حسابداری  
و دفتری به صورت دو شیفت نیازمندیم. 

خیابان محالتی - جنب اداره کل فرهنگ و ارشاد   
09153634767

نصب و سرویس کولر آبی
لوله کشی ، برق کشی، تعمیر 

آبگرمکن،نورپردازی ، لوله بازکنی 
با فنر، نصب  سایبان

خدمات فنی و تاسیساتی دهشیبی

09151633903

در اسرع وقت و تضمینی
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حسینی- روز پنجشنبه نشست خبری معاون 
هماهنگی امور عمرانی استاندار به مناسبت هفته 
دولت برگزار شد. علوی مقدم در ابتدای سخنان 
خود، خبرنگاران را بازوی حاکمیت و دولت در 
نقش برآب کردن نقشه های استکبار جهانی در 
ناکارآمد نشان دادن نظام دانست و گفت: امروز 
دشمن جدیتی بیش از پیش در ایجاد نفاق و چند 
رنگی بین حاکمیت ، مردم و دستگاه های دولتی 
این شرایط حساس  انتظار می رود در  و  دارد 
برای ایجاد همدلی بین مردم ، قوا و بخش های 
مختلف در سطح تالش بسیاری انجام گیرد تا 

توطئه استکبار جهانی خنثی شود.
پروژه  درصدی   37.5 رشد  به  ادامه  در  وی 
های امسال نسبت به سال گذشته اشاره کرد 
و افزود: 972 پروژه در هفته دولت کلنگ زنی 
یا افتتاح خواهند شد. معاون عمرانی استاندار با 
بیان این که 671 پروژه روستایی و 301 پروژه 
شهری خواهد بود، اضافه کرد: حجم پروژه های 
روستایی به دلیل نگاه ویژه دولت به ماندگاری 

جمعیت روستاها بیشتر است.

علوی مقدم میزان کل اعتبارات این پروژه ها را 
41 هزار و 928 میلیارد ریال عنوان کرد و گفت: 
از این مبلغ، 31 هزار و 188 میلیارد ریال اعتبارات 
دولتی و 10 هزار و 739 میلیارد ریال اعتبارات 

سرمایه ای و تسهیالت است.
وی با اشاره به این که بالغ بر 535 هزار و 305 
خانوار از این پروژه ها بهره مند خواهند شد، ادامه 
داد: با افتتاح یا کلنگ زنی این پروژه ها، برای 4 

هزار و 9 نفر شغل ایجاد می شود.
در  مهم  پروژه  از 30  استاندار  عمرانی  معاون 

مرحله افتتاح، با اعتبار 224 میلیارد ریال در هفته 
دولت سخن گفت و یادآور شد: پنج پروژه در 
با 643 میلیارد  راه آهن شرق  اداره کل  حوزه 
ریال اعتبار، 156 پروژه در حوزه جهاد کشاورزی 
و  راه  پروژه   12 ، ریال  میلیارد  اعتبار 233  با 
شهرسازی با اعتبار 273 میلیارد ریال و هشت 
پروژه در حوزه صنعت، معدن و تجارت با اعتبار 

248 میلیارد ریال به بهره برداری می رسد.
علوی مقدم همچنین به بهره برداری 20 پروژه 
نوسازی  حوزه  در  اعتبار  ریال  میلیارد   7.4 با 

با  دهیاری  به  مربوط  پروژه   262  ، مدارس 
168 میلیارد ریال اعتبار اشاره کرد و ادامه داد: 
129 پروژه شرکت توزیع نیروی برق با اعتبار 
فاضالب  و  آب  پروژه  ریال، 20  میلیارد   738
روستایی با 230 میلیارد ریال و 6 پروژه شرکت 
گاز با 262  میلیارد ریال از دیگر برنامه های 
هفته دولت در خراسان جنوبی است.وی مهم 
ترین پروژه های شهرستان ها را نیز ذکر کرد 
و گفت: در شهرستان طبس اداره کل راه آهن 
شرق افتتاح پروژه »ای تی سی« محور شرق را 
خواهد داشت که پروژه عظیمی برای اتصال این 
استان به خراسان رضوی است و بخشی از راه 
آهن شرق هم محسوب می شود. به گفته وی 
احداث ساختمان ورودی ایستگاه راه آهن، احداث 
و تجهیز سوله، خرید 2 دستگاه دیزل تست بار، 
آبیاری تحت فشار در جهاد کشاورزی بیرجند، 
بشرویه و سایر شهرستان ها، آسفالت گرم راه و 
روکش راه، بسته بندی آب آشامیدنی در قاین از 

جمله پروژه های افتتاحی هستند.

حضور مقامات ارشد
 دولتی بعد از هفته دولت

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار بیشترین 
تعداد پروژه را در شهرستان بیرجند با 169 پروژه 
و اعتبار 662 میلیارد ریال اعالم کرد و افزود: از 
این تعداد، 79 پروژه شهری و 90 پروژه روستایی 
هستند.علوی مقدم خاطرنشان کرد: شهرستان 
نهبندان 98،  درمیان 107،  پروژه،  قاین 133 
سربیشه  سرایان 77،  زیرکوه 78،  طبس 82، 
72، خوسف 52، فردوس 47 و بشرویه 45 پروژه 

قابل افتتاح یا کلنگ زنی دارند.
به گفته وی برخی از پروژه های مهم در حوزه 
هایی چون بهداشت و درمان، راه و معدن بعد از 
هفته دولت با حضور مقامات ارشد کشوری کلنگ 
زنی و یا افتتاح خواهد شد.علوی مقدم در پایان 
یادآور شد: تعداد پروژه های هفته دولت احتماال 
از آن چه که ذکر شده بیشتر خواهد شد زیرا 
 بخشی را به دلیل اطمینان نداشتن از صد در صد

انجام کار از لیست حذف کردیم.

ایجاد 4009 فرصت شغلی در پروژه های هفته دولت

* 345 ُمبلغ بومی و اعزامی از دفترتبلیغات اسالمی حوزه 
علمیه  قم برای فعالیتهای تبلیغی به مناطق روستایی و 
شهری خراسان جنوبی در دهه والیت اعزام شدند.
* دو آلبوم آوای صحرا و هفت شهر عشق از جمله 
البوم های موسیقی محلی استان، با حضور مسئوالن 
حوزه هنری و عالقه مندان به موسیقی رونمایی شد.

و  پیشرفت  قرارگاه  به همت  خیاطی  کارگاه   4 *
شهرستان  روستاهای  در  جنوبی  خراسان  آبادانی 

زیرکوه راه اندازی شد.
* سهمیه خراسان جنوبی در سال جاری تربیت 14 هزار 

و 700 حافظ قرآن کریم است.

اخبار کوتاه

ایرنا - فرماندار بیرجند روز پنجشنبه در نشست 
خبری به مناسبت هفته دولت عنوان کرد: هفته 
دولت امسال 176 پروژه با اعتبار 76 میلیارد تومان 
در این شهرستان افتتاح یا کلنگ زنی می شود.
علی ناصری افزود: از پروژه های یاد شده 168 
پروژه با اعتبار 67 میلیارد تومان به بهره برداری می 
رسد که 60 میلیارد تومان از محل اعتبارات دولتی 
و بقیه از محل سرمایه گذاری بخش خصوصی 
است.فرماندار بیرجند بیان کرد: پروژه های افتتاحی 
شامل 58 پروژه شهری و 110 پروژه روستایی 
است، عملیات اجرایی هشت پروژه ویژه شهر 
بیرجند با 9 میلیارد تومان هم آغاز می شود.وی 
گفت: از هشت پروژه ویژه شهر بیرجند چهار پروژه 
مربوط به شرکت آب و فاضالب شهرستان در 
خصوص آب رسانی به صنوف آالینده، اصالح 
و بازسازی شبکه آب شرب شهر بیرجند، آغاز 
عملیات قطعه سوم فاضالب مهرشهر و بازسازی 
یکی از مخازن آب شهری با اعتبار 6 میلیارد و 

298 میلیون تومان است.

چهار پروژه شهر بیرجند
 مربوط به شهرداری است

ناصری افزود: چهار پروژه از هشت پروژه شهر 
فاز دوم  بیرجند مربوط به شهرداری و شامل 
بازارچه  زباله،  پردازش  سوله  بازار،  چهارشنبه 
محلی مالصدرا، طرح توسعه سالن اجتماعات 
بهشت متقین با اعتبار 2 میلیارد و 885 میلیون 

تومان است.

توسط  پروژه   47 از  برداری  بهره 
دهیاری های بخش مرکزی بیرجند

وی یادآور شد: در سال جاری 47 پروژه توسط 
دهیاری های بخش مرکزی بیرجند با اعتبار 4 
میلیارد و 433 میلیون تومان به بهره برداری 
می رسد که نسبت به سال قبل 260 درصد 
افزایش رقم اعتباری دارد.وی اضافه کرد: بیشتر 

پروژه های افتتاحی شهرستان بیرجند، توسط 
کشاورزی  جهاد  بیرجند،  گاز  و  برق  شرکت 
شود.فرماندار  می  اجرا  بیرجند  شهرداری  و 
بیرجند گفت: پروژه های روستایی شهرستان 
بیرجند بیشتر شامل اصالح و توسعه معابر و 
شامل 39 پروژه با چهار میلیارد و 216 میلیون 
تومان اعتبار است. وی افزود: در سال 1396 با 
مشارکت بنیاد مسکن انقالب اسالمی خراسان 
جنوبی و دهیاری های بخش مرکزی معادل 
370 هزار مترمربع آسفالت در معابر روستایی 
و 221  داد: 12 هزار  ادامه  انجام شد.ناصری 
خانوار فقط از پروژه های دهیاری ها بهره مند 
می شوند. وی تصریح کرد: ایجاد پارک فضای 
عمومی،بهسازی  های  ساختمان  سبز،احداث 
از  قنات  مظهر  و  ها  شهدا،آرامستان  گلزار 
دیگر اقدامات انجام شده در روستاهای بخش 
مرکزی است.ناصری گفت: پروژه های مهم 
در  ورزشی  سالن  شامل  بیرجند  شهرستان 

واحد  خمینی)ره(،  امام  کاردانش  هنرستان 
شبکه  ساختمان  فرزاد،  کاشی  لعاب  و  تولید 
دامپزشکی شهرستان بیرجند روز شنبه سوم 
شهریور با حضور استاندار افتتاح می شود. وی 
افزود: از ابتدای آغاز به کار دولت تدبیر و امید 
تا قبل سال 1392 تنها 19 روستای شهرستان 
بیرجند گازرسانی شد، در صورتی که هم اکنون 
در دولت تدبیر و امید، گازرسانی به 55 روستا 

انجام شد.فرماندار بیرجند تصریح کرد: تا قبل از 
سال 1392، تنها 65 هزار مشترک گاز داشتیم 
که در دولت تدبیر و امید 40 هزار مشترک به 
این تعداد اضافه شده است.ناصری ادامه داد: 
تا قبل از سال 1392 تنها 570 کیلومتر جاده 
آسفالته روستایی داشتیم که در مدت پنج سال 
فعالیت دولت تدبیر و امید 110 کیلومتر به این 
میزان جاده آسفالته روستایی افزوده شده است.

۱۷۶ پروژه  هفته دولت در  بیرجند افتتاح و کلنگ زنی می شود 

یادمان شهدای استان

برادران پاسدار و بسیجي این را بدانیدکه تنها میدان جهاد، جنگ نیست که 
باالتر از آن خودسازي وخداشناسي است. جهاد اکبر مبارزه با نفس است.

شهید حسین توتونچي
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ایرنا - نماینده مردم طبس، فردوس، بشرویه 
و سرایان در مجلس پنجشنبه شب در نشست 
کرد:  اظهار  طبس  مجازی  فضای  فعاالن  با 
پس از پیگیری  و ارسال طرح خشکسالی به 
تسهیالت  تومان  میلیارد   130 دولت،  هیئت 

خشکسالی برای خراسان جنوبی مصوب شد.
محمدرضا امیرحسنخانی افزود: از این میزان 
حدود 30 میلیارد تومان به عنوان تملک دارایی 
خشکسالی  تسهیالت  تومان  میلیارد   100 و 

کشاورزان  وام  سال   2 شد  قرار  که  است 
از خشکسالی استمهال شود و  خسارت دیده 
سود و جریمه را دولت بدهد.وی تصریح کرد: 
این مصوبه به دلیل اینکه بانک مرکزی هنوز 
آیین نامه اش را نداده، عملیاتی نشده است و 
اخیرا بانک مرکزی آیین نامه را داده و بر اساس 

آن عمل خواهد شد.
نماینده مردم طبس، فردوس، بشرویه و سرایان 
در مجلس شورای اسالمی در بخش دیگری 

از سخنان خود بر وحدت تاکید کرد و گفت: 
وظیفه قانونی و شرعی من است که اگر کاری 
بر عهده ام محول شود تا خط آخر پیگیری 
و  گذاری  قانون  من  کار  داد:  ادامه  کنم.وی 
نظارت در راستای اجرای قانون است اما من 
اعتقاد دارم بسیاری از ضربه هایی که خوردیم 
به دیل نبود پیگیری است.وی اضافه کرد: اگر 
فرماندار، شورای شهر، امام جمعه و نماینده همه 
هم نظر باشند و در یک جهت پیگیری کنند اثر 

آن بیشتر خواهد بود و بهتر موفق خواهند شد. 
برای  خود  کار  ترین  شاخص  امیرحسنخانی 
مردم طبس در سال گذشته را پیگیری زغال 
پروژه  این  افزود:  و  خواند  چهار  پروده  سنگ 
بزرگی است و نتایج کار را بعدا خواهید دید.
وی با اشاره به منطقه ویژه معدنکاری گفت: 
از مدت ها پیش در دولت گذشته مناطق ویژه 
در مجلس مطرح بود درخواستی که در مورد 

فردوس داده شده مربوط به همان است.

۱30 میلیارد تومان تسهیالت  خشکسالی برای استان مصوب شد
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گروه خبر- نماینده ولی فقیه در استان در دیدار 
مسئوالن دانشگاه علوم پزشکی بیرجند و پزشکان 
استان، با گرامیداشت روز پزشک گفت: خدمت 
رسانی به مردم، به ویژه مردم مناطق محروم، یکی 
از مهم ترین خدمات است.آیت ا... عبادی زحمات 
و خدمات پزشکان استان به مردم را بسیار ارزشمند 
و ماندگار دانست.وی با اشاره به اینکه از سال های 

گذشته تاکنون در ایران برای پزشکی گام های 
بلندی برداشته شده است، گفت: مردم پیش از این 
برای درمان بسیاری از بیماری ها  به خارج از کشور 
سفر می کردند که امروز این درمان ها در داخل 

کشور انجام می شود.
افتتاح 16 پروژه با هزینه کرد
 40 میلیارد تومانی در استان

 رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند نیز در این 
دیدار اظهار کرد: پزشکان اقدامات جهادی و 
خیرخواهانه ای در استان انجام داد ه اند که نشان 
می دهد در جامعه پزشکی هنوز کسانی هستند 
که در کنار مسائل مادی کارهای خیرخواهانه 
و جهادی انجام می دهند. دکتر کاظم قائمی 
از سفر وزیر بهداشت به استان در 14 و  15 

شهریورماه امسال خبر داد و افزود: در پی این 
سفر حدود 16 پروژه  در شهرستان های بیرجند، 
فردوس و قاین با هزینه کرد حدود 40 میلیارد 
تومان اعتبار افتتاح می شود.وی اضافه کرد: با 
اینکه  و  استان  در  تصادفات  میزان  به  توجه 
از بیماری های  بیش ترین تعداد متوفیان بعد 
قلبی و عروقی مربوط به تصادفات در سطح 

در  تروما  مرکز  ساخت  به  نیاز  بوده  استان 
با  امیدواریم  داد:  ادامه  دارد.وی  استان وجود 
سفر وزیر بهداشت به استان ساخت این مرکز 
مهم آغاز و اعتباراتی برای آن در نظر گرفته 
راه اندازی  برای  کرد:  خاطرنشان  وی  شود. 
 40 معادل  اعتباری  استان  در  تروما  مرکز 

میلیارد تومان مورد نیاز است.

افتتاح ۱۶ پروژه  درمانی در استان با حضور وزیر بهداشت

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

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

32220072 - 09152207442

 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

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

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

 www. parsiansaghf.COM

 UPVC سـازه های سبک بـا پوشش

تلفکس: 056-۳۲4۲۲44۹
شماره تماس: 0۹۱5۳6۱۷6۱۱  - حاشیه فلکه جماران – باالتر از کاشی فرزاد

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان 
جنوبی- اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت 

ملک بیرجند
هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 

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

وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 139760308001516 -1397/5/13 هیئت اول 
/ دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان 
ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  های 
بیرجند تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای کیان مرز قربانی 
فرزند محمد به شماره شناسنامه 1 صادره از بیرجند و شماره ملی 
 0652576117 نسبت به ششدانگ یک دربند مغازه به مساحت 36 
متر مربع قسمتی از پالک 82 فرعی از 33 فرعی از 4311- اصلی 
بخش یک بیرجند از محل مالکیت خانم فاطمه سلطان مددی پور 
محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس 
از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای 
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 

 تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۳۹۷/05/۱6     خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۳۹۷/06/۳            
 علی فضلی -  رئیس ثبت اسناد و امالک بیرجند

پایان مرحله استانی بزرگترین مسابقات 
جوانان هالل احمر در شهرستان زیرکوه

ایسنا-مدیرعامل جمعیت هالل احمر خراسان جنوبی 
از پایان مرحله استانی  بیست و نهمین مسابقات رفاقت 
مهر به میزبانی شهرستان زیرکوه خبر داد.محمد رحیم 
شهریاری اظهار کرد: بیست و نهمین مرحله استانی 
رفاقت مهر با حضور 198 نفر در قالب 22 تیم از 11 
برادران  و  دو بخش خواهران  در  استان  شهرستان 
برگزار شد. وی با بیان اینکه مسابقات ویژه اعضای 
جوان امدادگر است، تصریح کرد: این مسابقات در 
هشت آیتم شامل اسکان اضطراری، حمل مصدوم با 
تجهیزات، حمل مصدوم بدون تجهیزات، آتل بندی، 
پانسمان بانداژ، ارزیابی مصدوم و صحنه، احیای قلبی 

ریوی و زبان انگلیسی برگزار شد.

“خطبه های آدینه”

زمینه ای  مردم،  با  بیشتر مسئوالن  ارتباط 
برای رخت بربستن ناامیدی از جامعه

موقت  جمعه  امام  نصیرایی  مجید  االسالم  حجت 
بیرجند  در خطبه های نماز جمعه اظهار کرد: حضرت 
علی )ع( مظهر عدالت است که باید از ایشان درس 
گرفت. وی با اشاره به شرایط فعلی کشور، اظهار کرد: 
مردم از  عدم نظارت بر قیمت ها در بازار ناراضی هستند 
و از بین بردن ناامیدی مردم با ارتباط بیشتر مسئوالن 
با آنان محقق می شود. امام جمعه موقت بیرجند یادآور 
شد: باید مسئوالن ارتباط خود را با مردم بیشتر و اقدامات 
نظام اسالمی را اطالع رسانی کنند تا زمینه ناامیدی در 

جامعه به وجود نیاید.
هستیم؛  دولت  در  رکود  افزایش  شاهد 

نقدینگی در جامعه راکد، شکننده است
حجت االسالم علی رحمانی امام جمعه قاین در خطبه 
های این هفته نماز جمعه با اشاره به مسئله تورم و رکود 
اظهار کرد: در دولت های گذشته تورم را داشتیم اما 
جامعه راکد نبود و در همه عرصه ها و زمینه ها فعالیت 
فراوانی وجود داشت.وی اضافه کرد: در دولت یازدهم 
و در دولت فعلی برای این که جلوی تورم گرفته شود 
اعمال سیاستی کردند که رکود فوق العاده ایجاد شد و 
فعالیتی هم در بسیاری از زمینه ها وجود ندارد. حجت 
االسالم رحمانی بیان کرد: نقدینگی در صورتی که تولید 
هم وجود داشته باشد و مسکن  و جنس به اندازه کافی 
باشد، نمی تواند مشکلی ایجاد کند اما در یک جامعه راکد 
که جنس و تولید وجود نداشته باشد نقدینگی می تواند 

بسیار شکننده باشد.
دولت ها پرکار و پرنشاط باشند؛ 

مسئولین خدمات را برای مردم بازگو کنند
امام جمعه طبس با بیان اینکه دولت ها باید پرکار و 
پرنشاط باشند، گفت: این که مسئولین از نزدیک به 
مشکالت مردم به ویژه در روستاها رسیدگی کنند، 
بهتر می توانند آنها را برطرف کنند و مدیرکل و مسئول 
آن اداره را ببریم از نزدیک مشکالت را ببینند راحت تر 
می توان برای آنجا اعتبار گرفت. وی بیان کرد: خواهش 
ما این است همه مسئولین خدمات نظام را برای مردم 
بازگو کنند، یکی از بهترین راه ها برای امیدوار کردن 

مردم، خدمت کردن و بیان خدمت است.

به همت خیران صورت گرفت؛
ذبح 948 گوسفند در استان

ایسنا- مدیرکل کمیته امداد امام خمینی)ره( خراسان 
جنوبی اظهار کرد: به مناسبت عید سعید قربان به همت 
مردم و خیران خراسان جنوبی 948 گوسفند به ارزش 
یک میلیارد تومان قربانی شد. رضا سلم آبادی افزود: 
این ذبح ها با مشارکت اداره کل دامپزشکی استان 
در مکان های بهداشتی صورت گرفت. وی بیان کرد: 
امسال عالوه بر وجوه نقدی که مردم به حساب کمیته 

امداد واریز کردند، 948 گوسفند قربانی شد. 

حوادث استان

تصادف در جاده طبس - اصفهان
 چهار کشته برجای گذاشت

ایرنا - جانشین انتظامی شهرستان طبس گفت: تصادف 
یک دستگاه خودروی پژو 405 با سواری پراید در جاده 
طبس - اصفهان صبح پنجشنبه، چهار کشته و یک 
مجروح برجای گذاشت.سرهنگ فاضل مریمی اظهار 
کرد: ساعت 30: 9 صبح پنجشنبه با اعالم مرکز فوریت 
های پلیسی 110 مبنی بر تصادف در کیلومتر 20 جاده 
جوخواه طبس به اصفهان بالفاصله مأموران پلیس راه 
به همراه گروه امداد به محل سانحه اعزام شدند. وی 
افزود: در این حادثه خودروی پژو با سواری پراید به 
صورت رخ به رخ برخورد کردند که بر اثر آن چهار نفر 
کشته و یک نفر دیگر به شدت مجروح و برای مداوا به 

بیمارستان منتقل شد.

اخبار  ورزشی 

امروز مراسم استقبال از 14مدال آور 
کوهنوردی بیرجند برگزار می شود

امین جم- به گفته روابط عمومی هیئت کوهنوردی 
کوهنوردی  تیم  از  استقبال  مراسم  امروز  بیرجند، 
»هیئت کوهنوردی و صعودهای ورزشی شهرستان 
ایران )قله دماوند( و  بیرجند«، جهت صعود به بام 
شود. می  برگزار  کشوری  برنز  مدال   کسب شش 
الزم به ذکر است این مراسم ساعت 10 صبح در 

استادیوم آزادی واقع در خیابان مفتح اجرا می شود.

خراسان جنوبی میزبان  مسابقات
پهلوانی و کارگری کشور شد

تسنیم-رئیس انجمن ورزش پهلوانی و زورخانه ای 
کارگران کشور گفت: سومین دوره مسابقات پهلوانی 
و کارگری کشور با حضور 12 استان و 18 تیم، نیمه 
دوم آذر ماه امسال در استان خراسان جنوبی برگزار 
فدراسیون  اعتماد  کرد:  تصریح  سنگکی  می شود. 
به  این استان سبب شد تا برای سومین سال این 
با  وی  شود.  برگزار  جنوبی  خراسان  در  مسابقات 
اشاره به دیگر برنامه های انجمن بیان کرد: برگزاری 
مسابقات آزاد در استان اصفهان در شهریور ماه و 
برگزاری سالروز جهان پهلوان تختی در دی ماه از 

اهم این برنامه ها است.

اجرای نمایش عروسکی مترسک در 
مجموعه فرهنگی و تاریخی باغ اکبریه

دادرس مقدم-همزمان با شادپیمایی عروسک ها در 
تهران، چهارشنبه سی و یکم مرداد و پنجشنبه یک 
باغ  تاریخی  و  فرهنگی  مجموعه  مقابل  شهریور، 
جهانی اکبریه بیرجند نمایش عروسکی مترسک به 
نویسندگی، طراحی و کارگردانی حسین عباس زاده 
مورد  و  اجرا  بیرجند  مهراب  نمایشی  گروه  توسط 
استقبال عموم مردم قرار گرفت. همچنین نمایش 
مترسک در جریان هفدهمین جشنواره بین المللی 
عروسکی یونیما- مبارک در روزهای شنبه و یکشنبه 
سوم وچهارم شهریور ماه در محوطه باز خانه هنرمندان 

و تاتر شهر تهران اجرا خواهد شد. 
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 گر
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پرداخت بیش از 239 میلیون تومان 
کمک هزینه برای  معلوالن ضایعه نخاعی

کاری-علی عرب نژاد مدیرکل بهزیستی استان عنوان 
کرد: در راستای آئین نامه برقراری حق پرستاری برای 
حمایت و نگهداری معلوالن دارای آسیب نخاعی 
هزینه درمان پرداخت می شود. وی با بیان اینکه از 
تعداد 241 نفرمعلول ضایعه نخاعی استان به معلوالن 
ضایعه نخاعی کمری یک میلیون و 800 هزار ریال 
نخاعی  ضایعه  افزود:  شد،  پرداخت  هزینه  کمک 
گردنی 2 میلیون و 300 هزار و ضایعه نخاعی سینه 
ای 2 میلیون ریال جمعا به مبلغ 478 میلیون و 500 
هزار ریال در ماه از حق پرستاری بهره مند گردیده اند.
وی خاطر نشان کرد: تعداد معلوالن ضایعه نخاعی 
کمری 98 نفر، ضایعه نخاعی گردنی 58 و ضایعه 

نخاعی سینه ای 85 نفر در استان می باشد.

9 شهریور آغاز اکران
 سی و یکمین جشنواره بین المللی

 فیلم کودکان و نوجوانان

اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  و سیما-مدیر کل  صدا 
استان با اشاره به اینکه فیلم های سی و یکمین 
جشنواره بین المللی کودکان در استان اکران خواهد 
شد، گفت: در این جشنواره 7 فیلم ایرانی و 5 فیلم 
خارجی از 9 تا 14 شهریور در سینما بهمن بیرجند 
اکران خواهد شد. ناصر نبی زاده قیمت بلیت هر فیلم 

را 7 هزار تومان عنوان کرد.
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امام هادی علیه  السالم فرمودند :
عاِم َهُر اَلَذُّ لِلَمناِم َو الُجوُع یَزیُد في طیِب الطَّ السَّ

شب بیداری، خواب را لّذت بخش تر و گرسنگی، خوراك را گواراتر می کند.
)أعالم الّدین ، ص 311(

 » فراخوان  مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی توان اجرای کار پیمانکاران«         نوبت  اول   
دانشگاه ببیرجند )مناقصه گذار به نشانی شهرستان بیرجند- دانشگاه بیرجند- پردیس شوکت آباد- سازمان مرکزی دانشگاه( درنظر دارد: اجرای پروژه ذیل را براساس آیین نامه مالی و معامالتی دانشگاه به پیمانکاران دارای صالحیت از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ) معاونت سابق برنامه 
ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری( از محل اعتبارات عمرانی و اسناد خزانه اسالمی واگذار نماید. لذا پیمانکاران واجد شرایط متقاضی )حداقل پایه  5 در رشته ساختمان و تأسیسات( با درنظرگرفتن رشته ،پایه وظرفیت آزاد می توانند جهت دریافت اسناد مربوطه از تاریخ 1397/06/03 تا 

1397/06/07 به نشانی شهرستان بیرجند-خیابان شهید محالتی- حدفاصل بلوار معلم و غفاری- رو به  روی پارک آزادگان- پالک 26- طبقه اول- دفتر مهندسین مشاور پارس نقش مراجعه نمایند.

تاریخ بازگشاییتاریخ تحویل اسناد و پیشنهاداتمبلغ تضمین شرکت در مناقصه )ریال(مبلغ برآورد )ریال( براساس فهارس بها 1397مدت پیماننوع قراردادمحل اجراپروژه

 تکمیل سالن اجتماعات
 به صورت سرجمع و بر اساس بخشنامه شماره 96/1299188بیرجنددانشجویی دانشگاه بیرجند

000 000 286770 156 396 615 ماهمورخ 96/05/04  ابالغی سازمان برنامه و بودجه
 حداکثرساعت9 صبح روز شنبه

  ساعت9 صبح روز یکشنبهمورخ  1397/06/24
مورخ 1397/06/25

تضمین شرکت در مناقصه : ضمانتنامه بانکی مورد قبول کارفرما بمدت سه ماه پس ازتاریخ افتتاح پیشنهاد و قابل تمدید برای سه ماه دیگر در پاکت )الف( یا به صورت واریز نقدی به حساب شماره 483546076 به نام حساب متمرکز وجوه سپرده دانشگاه بیرجند نزد شعبه بانک 
تجارت دانشگاه بیرجند واریز و اصل فیش واریزی در پاکت )الف( قرار داده شود. ضمنا انواع دیگر ضمانتنامه های معتبر اشاره شده در آیین نامه تضمین معامالت دولتی موضوع تصویب نامه شماره 123402/ت 50659 هـ مورخ 94/9/22 هیئت محترم وزیران به عنوان تضمین شرکت 

درمناقصه قابل قبول می باشد.
محل فروش اسناد مناقصه: شهرستان بیرجند-خیابان شهید محالتی- حدفاصل بلوار معلم و غفاری- رو به  روی پارک آزادگان-پالک 26- طبقه اول- دفتر مهندسین مشاور پارس نقش

هزینه خرید اسناد مناقصه به مبلغ صد هزار تومان به عهده شرکت کنندگان بوده و به هیچ عنوان مسترد نمی  گردد. اسناد و مدارک مناقصه فقط به نماینده پیمانکار با ارائه معرفي نامه کتبی دارای مهر و امضای مجاز تحویل خواهد شد. به همراه داشتن کارت شناسایی معتبر جهت احراز 
هویت نماینده معرفی شده و مهر شرکت در زمان دریافت اسناد مناقصه الزامیست.

محل تحویل اسناد مناقصه: شهرستان بیرجند- دانشگاه بیرجند- پردیس شوکت آباد- سازمان مرکزی دانشگاه- دبیرخانه دانشگاه
محل گشایش پیشنهادها:  اتاق جلسات دانشگاه بیرجند می باشد.

دانشگــاه بیرجنـدمدت اعتبار پیشنهادها:  3 )سه( ماه پس از آخرین مهلت تسلیم پیشنهادهاست. هزینه آگهی به عهده برنده مناقصه است.

 » فراخوان  مناقصه عمومی یک مرحله ای«          نوبت  اول   
دانشگاه بیرجند )مناقصه گذار به آدرس شهرستان بیرجند - بلوار شهید آوینی - پردیس شوکت آباد - سازمان مرکزی دانشگاه( درنظر دارد: اجرای پروژه عمرانی ذیل را براساس قانون آیین نامه مالی و معامالتی دانشگاه به پیمان کاران دارای صالحیت از سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
کشور در رشته راه وترابری )حداقل پایه پنج راه وترابری( واگذار نماید. لذا پیمان کاران واجدشرایط متقاضی با درنظرگرفتن رشته ،پایه وظرفیت آزاد می توانند جهت دریافت اسناد مربوطه از تاریخ 1397/06/03تا تاریخ 1397/06/05 به آدرس دانشگاه بیرجند- مدیریت امورفنی و نظارت 

برطرح های عمرانی مراجعه نمایند. 

تاریخ بازگشاییتاریخ تحویل اسناد و پیشنهادات مبلغ تضمین شرکت در مناقصه )ریال(مبلغ برآورد )ریال(مدت پیمان نوع قرارداد محل اجرا موضوعپروژه 

 احداث کمربندی )الین دوم ( دانشگاه
 بیرجند و اجرای توسعه پارکینگ ضلع

 جنوبی سازمان مرکزی و اجرای میدان های
سه راه ادبیات و سازمان مرکزی

 اجرای کمربندی
 وتوسعه پارکینگ
 و اجرای میدان ها

 دانشگاه
بیرجند

  براساس بخشنامه فهرست بهای تجمیع شده
 راه، باند فرودگاه و زیرسازی راه آهن به شماره

 100/65637 مورخ 8/14/ 1391 وپیوست های آن
  ابالغی سازمان برنامه و بودجه

 حداکثر ساعت  10صبح روز436،300،000 48،725،851،692 ماه
شنبه مورخ 1397/06/17

ساعت 12 روز 
یکشنبه مورخ 
 1397/06/18

تضمین شرکت درمناقصه: ضمانتنامه بانکی مورد قبول کارفرما بمدت سه ماه پس ازتاریخ افتتاح پیشنهاد و قابل تمدید برای سه ماه دیگر در پاکت )الف( یا به صورت واریز نقدی به حساب شماره 483546076 به نام حساب متمرکز وجوه سپرده دانشگاه بیرجند نزد شعبه بانک 
تجارت دانشگاه بیرجند واریز و اصل فیش واریزی درپاکت )الف( قرارداده شود .ضمنآ انواع دیگر ضمانتنامه های معتبر اشاره شده درآیین نامه تضمین معامالت دولتی موضوع تصویب نامه شماره 123402/ت 50659 هـ مورخ 94/9/22 هیئت محترم وزیران به عنوان تضمین شرکت 

درمناقصه قابل قبول می باشد
محل فروش اسنادمناقصه: شهرستان بیرجند - انتهای بلوار شهیدآوینی -دانشگاه بیرجند - مدیریت امورفنی ونظارت برطرح های عمرانی

هزینه خرید اسناد به مبلغ صدهزار تومان به عهده شرکت کنندگان بوده وبه هیچ عنوان مستردنمی گردد. اسناد و مدارک مناقصه فقط به نماینده پیمانکار با ارائه معرفي نامه کتبی دارای مهر و امضای مجاز تحویل خواهد شد. به همراه داشتن کارت شناسایی معتبر جهت احراز هویت 
نماینده معرفی شده ، مهر شرکت در زمان دریافت اسناد مناقصه الزامیست.

نشاني محل تسلیم پیشنهادها: شهرستان بیرجند- دانشگاه بیرجند- پردیس شوکت آباد- سازمان مرکزی دانشگاه- دبیرخانه دانشگاه بیرجند
دانشگــاه بیرجنـدمحل گشایش پیشنهادها: اتاق جلسات دانشگاه بیرجند می باشد. پایان مدت اعتبار پیشنهادها سه ماه پس ازآخرین مهلت تسلیم پیشنهادها می باشد. هزینه آگهی بر عهده برنده مناقصه است.

عکس: توال

نسرین کاری - محمدمحسن گلدانی، دبیر جشنواره سفره 
بنفش بیرجندی در نشست با اصحاب رسانه در هتل سپهر 
عنوان کرد: 22 تیر سال جاری اولین جشنواره سفره بنفش 
بیرجندی ها در تهران برگزار شد که در آن بیش از 1400 
حضور  پاس  به  اینکه  بیان  با  وی  داشتند.  حضور  مهمان 
به  بیرجندی(  )کشک  قروت  تهرانی  و  استانی  هم  مهمانان 
ثبت معنوی رسید، افزود: پس از این گردهمایی بزرگ بر آن 
شدیم جشنواره سفره بنفش را در بیرجند نیز برگزار کنیم 
 که مورد موافقت قرار گرفت.گلدانی یادآور شد: مقرر شده تا 
4 آذر مصادف با روز میالد حضرت رسول )ص( این گردهمایی 

در  مکان جدید نمایشگاه بین المللی بیرجند واقع در دشت 
علی آباد بیرجند برگزار شود.

فعالیت 14 کمیته برای برپایی جشنواره سفره بنفش
در  اینکه  به  اشاره  با  بیرجندی  بنفش  سفره  دبیر جشنواره 
این جشنواره 14 کمیته فعال هستند، افزود: انتظار می رود 
بتوانیم در این جشنواره، بیش از 10 هزار نفر را پذیرایی کنیم. 
وی با بیان اینکه ثبت نام برای حضور در این همایش بزرگ 
این  در  کرد:  تاکید  شود،  می  شروع  آینده  هفته  از  استانی 
جشنواره می خواهیم فرهنگ ، آداب و رسوم خراسان جنوبی 
را  نیز در کنار کشک بنفش بیرجندی به سراسر کشور معرفی 

کنیم که در نوع خود بسیار جالب و ثمربخش خواهد بود.
رونمایی از بزرگترین تغار دنیا در جشنواره

اشخاص  از  جشنواره  این  در  هستیم  تالش  در  افزود:  وی 
موسیقی  همچنین  آوریم،  عمل  به  دعوت  نیز  ملی  مشهور 
محلی، صنایع دستی، سوغات، جاذبه های گردشگری، صنایع، 
سایر غذاهای محلی استان خراسان جنوبی، مشاهیر استان 
نیز در کنار  این سفره معرفی خواهند شد. وی خاطر نشان 
کرد: در حاشیه  این جشنواره از بزرگترین کشک ساب )تغار( 
عنوان یک  به  بتوانیم  امیدواریم  و  رونمایی خواهد شد  دنیا 
نماد شهر و استان در یکی از میادین شهر آن را نصب کنیم.

جشنواره سفره بنفش در بیرجند برگزار مي شود
با هدف معرفي فرهنگ ، آداب و رسوم خراسان جنوبي  


