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ازاین  است.یکی  شده  نامیده  عید   ،
عیدغدیرخم  روز   ، واالمقام  روزهای 
الحجه است که  یعنی هجدهم ذی 
از سوی رسول گرامی اسالم، برترین 
عید امت لقب گرفته است رسول خدا 
می فرماید: »روز عید غدیر خم برترین 
عیدهای امت من است وآن روزی است 
که خداوند بزرگ دستور داد برادرم علی 
بن ابی طالب را به عنوان پرچمدار امتم 
منصوب کنم تابعد از من، مردم توسط 
او هدایت شوند وآن روزی است که 
خداوند درآن روز دین راتکمیل ونعمت 
ادامه در صفحه 2(   (   ... بر امت من  را 

سرمقاله
*خیرآبادی

روزنامه صبح استان  *  سال بیستم   *  شماره:4152

4منطقه ویژه اقتصادی ، قطب سرمایه گذاری شرق کشور است5خراسان جنوبی ظرفیت تامین بخشي از کمبود برق کشور را دارد 5بهره برداري از 188 پروژه در پنجمین روز هفته دولت

یادآوری شهدای اهل سنت ، زمینه ساز تحکیم وحدت
    صفحه 5 

عکس : قوسی

عید غدیر خم بر تمامی مسلمانان جهان مبارک باد

در اجالسیه شهدای اهل سنت خراسان جنوبی مطرح شد :

کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی از طریق نشاط مردم /6

نمایندگان مجلس از  اکثر پاسخ های روحانی قانع نشدند
روز گذشته ، رئیس جمهور در صحن علنی مجلس حضور یافت و به سواالت 
نمایندگان پاسخ داد. پاسخ های رئیس جمهور به سوال نمایندگان مجلس 
شورای اسالمی به رای گذاشته است که نتایج رای گیری به شرح زیر است: 
نمایندگان مجلس از پاسخ رئیس جمهور در خصوص کنترل قاچاق کاال قانع 
نشدند-نمایندگان مجلس از پاسخ رئیس جمهور در خصوص استمرار تحریم 
های بانکی قانع شدند-نمایندگان مجلس از پاسخ رئیس جمهور در خصوص اقدامات دولت درخصوص 
کاهش نرخ بیکاری قانع نشدند-نمایندگان مجلس از پاسخ رئیس جمهور در خصوص رکود اقتصادی 
شدید چندین ساله قانع نشدند- نمایندگان مجلس از پاسخ رئیس جمهور در خصوص افزایش شتابان 
نرخ ارزهای خارجی و کاهش شدید ارزش پول ملی قانع نشدند.بر این اساس موضوع مورد سوال نقض 

قانون یا استنکاف از قانون محسوب می شود و برای بررسی به قوه قضاییه ارسال می شود.

قابل توجه مراجعین محترم
ساعت کار درمانگاه جراحی عمومی بیمارستان حضرت ابوالفضل العباس)ع( 

)میالد3 بیرجند( به شرح ذیل اعالم می گردد.
          ساعت کارایام هفتهنام پزشک متخصص
 12 الی 13شنبه- دوشنبه - چهارشنبهآقای دکتر رضا خیاط

  12 الی 13یکشنبه- سه شنبه-پنجشنبهآقای دکتر سعید کیقبادی
17 الی 18شنبه- یکشنبه- دوشنبه - سه شنبهآقای دکتر مراد هاشم زهی

همه روزهآقای دکتر حسن یوسف زاده
9 الی 11  صبح
19 الی 21  عصر

تلفن نوبت دهی: 31066
روابط عمومی بیمارستان حضرت ابوالفضل العباس )ع( )میالد3بیرجند(

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت

حاجیـه فاطمـه رضائـی  
 همسرمرحوم حاج  محمدرضا رضائی )بازنشسته فرمانداری(

را به اطالع می رساند: مراسم تشییع آن مرحومه 
امروز چهارشنبه 97/6/7 ساعت 3 بعدازظهر از محل 

سالن آرامستان )غسالخانه( برگزار می گردد. ضمناً جلسه 
سوم آن مرحومه روز جمعه 97/6/9 از ساعت 9 الی 10 
صبح در محل هیئت ابوالفضلی )مصلی( برگزار می شود.

 خانواده های:  رضائی، حبیبی، ثقفی، حق پرست، جوادی مقدم، مرتضوی نژاد  و سایر بستگان 

ضمن سپاسگزاری از تمامی سرورانی که در مراسم تشییع و تدفین 

مرحومـه سمیرا کرباسچی
 )فرزند مرحوم مهدی کرباسچی(

یاریمان نمودند، به اطالع می رساند: مراسم سومین روز درگذشت آن مرحومه 
امروز چهارشنبه 97/6/7 از ساعت 16  الی 17 در محل هیئت ابوالفضلی )مصلی( 

برگزار می گردد
تشریف فرمایی سروران گرامی مزید امتنان است.

خانواده های: کرباسچی ، امیرآبادی زاده

همکار محترم  جناب آقای امین امیرآبادی زاده
مصیبت درگذشت همسر گرامی تان

 شادروان سمیرا کرباسچی
 را خدمت جناب عالی و سایر بازماندگان محترم صمیمانه تسلیت عرض نموده، از درگاه خداوند متعال 

 برای آن مرحومه غفران الهی و علو درجات و برای داغداران عزیز صبر و شکیبایی خواستاریم.

هیئت مدیره و کارکنان شرکت دان  و علوفه شرق

یک شرکت بیمه ای از پزشک عمومی جهت ویزیت بازنشستگان در خانه امید
 واقع در خیابان جمهوری دعوت به همکاری می نماید.  تلفن: 09355659925

حضور در نماز جمعه زیارت مومنان و شکوه اسالم است. حضرت علی )ع(

با آرزوی قبولی طاعات و عبادات و تبریک میالد با سعادت حضرت امام موسی کاظم )ع(، عید سعید 
غدیر خم عید والیت و امامت و تبریک هفته دولت ، ناجا و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای عزیز

 امام شهدا، سرداران و امیران و 2000 شهید خراسان جنوبی به اطالع مردم والیتمدار و شهید پرور 
شهرستان بیرجند می رساند: نماز عبادی سیاسی و دشمن شکن جمعه این هفته 

به امامت حضرت حجت االسالم و المسلمین حاج غالمحسین نوفرستی
 قائم مقام نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه موقت بیرجند  اقامه می گردد. 

 سخنران قبل از خطبه ها: برادر محترم امیر سرتیپ دوم ستاد  ارشد ناجا در خراسان جنوبی 
علی اکبر عباسی تجدد فرمانده منطقه پدافند هوایی شرق کشور خواهند بود.

زمان: جمعه 97/6/9 ساعت 11/45 
مکان: بلوار شهدای عبادی- بلوار صنعت  و معدن- مصلی بزرگ المهدی )عج(

ستاد نماز جمعه شهرستان بیرجند

مردم فهیم ، والیتمدار، مومن و هیئت های مذهبی
غدیر دریایی از باور و بصیرت، در کویر حیرت و هامون ضاللت است. دریایی 
به وسعت تاریخ که جرعه نوش آن کام دل به معرفت الهی می سپارد. عاشورا 
را باید در غدیر جستجو کرد. نمی توان از غدیر گذشت و عاشورا را پاس داشت
  بزرگداشت این واقعه عظیم تاریخ اسالم ما را از ذی الحجه به محرم رهنمون می شود.

به شکرانه ضرب مهر والیت بر قلب هایمان با حضور در جشن های
 قربان تا غدیر دست در دست شما در

  راهپیمایی و کاروان شادی عید غدیر از محل هیئت ابوالفضلی )مصلی(
شرکت نموده تا با موالیمان امیرالمومنین )علیه السالم( بیعت دوباره کنیم.

 پنجشنبه 97/6/8 ساعت 8/30 صبح
ستاد مردمی غدیر، هیئت ابوالفضلی ، هیئت فاطمیه )س( ، هیئت علمدار،

 هیئت روضه العباس )ع( ، هیئت صاحب الزمانی )عج(، هیئت باستانی ، هیئت انصار الشهدا، 
هیئت موسی بن جعفر)ع( جوادیه ، هیئت سید الشهدا)ع(، هیئت دلسوختگان بقیع

دهه والیت و عید سعید غدیر خم بر همگان مبارک باد

مراسم جشن و سخنرانی  و مولود خوانی 
عید والیت و امامت موال امیرالمومنین )عید غدیر(

 با حضور سادات معزز برگزار می گردد.

سخنران : سید ابوالفضل موسوی
زمان : امشب بعد از نماز مغرب و عشا

 مکان: خیابان غفاری، بیست متری جرجانی، مجتمع فرهنگی مذهبی 
حضرت محمد رسول ا... )ص(

روزهای دلتنگی مان را به یاد 
خوبی ها و مهربانی های 

زنده یاد محمدعلی توتونی
سپری می کنیم و دومین سالگرد 
درگذشتش را با نثار فاتحه ای به روح 

مهربانش گرامی می داریم.
توتونی ، دباغی
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شرایط کنونی کشور نیازمند قیام ملی علیه فشارهای آمریکاست

رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت گفت: شرایط کنونی کشور نیازمند قیام ملی از سوی مردم علیه زورگویی غیرقانونی و فشارهای اقتصادی آمریکا 
است. این نخستین بار نیست که مردم با زورگویی آمریکا دست و پنجه نرم می کنند بلکه طی ۴۰ سال پیروزی انقالب، علیه ایران توطئه کرده و این 
سومین موج توطئه است و مردم همواره در عرصه های مختلف همانند هشت سال جنگ تحمیلی به صحنه آمدند و امنیت برقرار شد.

غدیر را قدر بدانیم 

* خیرآبادی

)ادامه سر مقاله از صفحه اول( ... رسول خدا می فرماید: »روز 

عید غدیر خم برترین عیدهای امت من است وآن 
روزی است که خداوند بزرگ دستور داد برادرم علی 
بن ابی طالب را به عنوان پرچمدار امتم منصوب کنم 
تا بعد از من، مردم توسط او هدایت شوند وآن روزی 
است که خداوند درآن روز دین را تکمیل و نعمت را 
بر امت من تمام کرده است.« درحقیقت شکوه عید 
غدیرواهمیت این عید بدین سبب است که در روز 
عید غدیر خداوند به پیامبر فرمود:»ای پیامبر!آنچه 
از سوی پروردگارت بر تو نازل شده ابالغ کن،اگر 
ابالغ نکردی«. حضرت  را  او  انجام ندادی،رسالت 
امام خمینی )ره( عید غدیر خم را که کاشتن بذر 
والیت در جان همه مسلمانان است، مختص گروه 
خاصی نمی دانست و در این باره می فرمود:»امروز 
که روز عید غدیر است از بزرگترین اعیاد مذهبی 
است.این عید عیدی است که مال مستضعفان است، 
عید محرومان است و عید مظلومان جهان است.
عیدی که خدای تبارک و تعالی به وسیله رسول 
اکرم )ص(برای اجرای مقاصد الهی و ادامه تبلیغات 
و ادامه راه انبیاءحضرت امیر علیه السالم را منصوب 
فرمودند.« مقام معظم رهبری هم می فرمایند:»عید 
تاریخی  عظیم  خاطره  و  بزرگ  بسیار  غدیر،عید 
است.« خوشبختانه همه ساله از سوی مردم این عید 
باشکوه به طور خاص برگزار می گردد و در استان 
ما نیز ستاد مردمی غدیر متشکل از همه اقشار مردم 
با برنامه های بسیار متنوع در بزرگداشت این عید 
تالش می کنند. البته انچه  بیشتر از  برپایی جلسات 
شادی وسرور اهمیت دارد اندیشیدن در مورد بزرگی 
این عید است. در بیان ائمه علیهم السالم واولیاءبرای 
این روز بزرگ اعمالی وارد شده است ازجمله: »روز 
تهنیت گویی،روزسرور وشادمانی، روزآراستن وزینت 
نهادن، روز برادری وپیمان اخوت بستن، روز احسان 
و انفاق، روزبراوردن حاجت مومنان، روز صله رحم 
وعبادات،روزنماز  وروزه  دعا  روز  مومنان،  با  ودیدار 
،روز  متقابل  مهرورزی  و  روزدلجویی  نیایش،  و 
دادن  هدیه  روز  خانواده،  به  نسبت  دستی  گشاده 
وایجادزمینه های شادمانی یاد شده وبرذکر صلوات 
دراین روز تاکید شده است.« باعرض تبریک دهه، 
والیت و امامت وعلی الخصوص عید سعید غدیر 
به همه  را  توفیق  این  از خداوند می خواهیم  خم 
نعمت  ازین  قدردانی  پاس  به  تا  فرماید  عنایت 
الهی وعرض ادب به ساحت مقدس امیر المومنین 
علی )ع( عید سعید غدیر را در خانواده و اجتماع با 
شکوه برگزار کنیم و اعمال این روز را بجا آورده 
تا از برکات معنوی این روز عزیز بهره مند شویم. 

روحانی در این کمبود آب، سطل 
آب خنکی بر سر امید مردم ریخت

 
صادق زیباکالم فعال سیاسی درباره جلسه سوال از 
رئیس جمهور، نوشت: »درست است که کشور دچار 
بحران آب شده اما آقای رئیس جمهور با هر مصیبتی 
بود، موفق شدند یک سطل حلبی پر از آب لوله کشی 
خنک، خالص و کامال تمیز با خود به مجلس بیاورند 
و آن را با جسارت و شهامت کم نظیری ریختند بر 
سر همه امیدها و انتظاراتی که پیرامون حرف زدن 
آمده.« بوجود  جامعه  سطح  در  ماه هاست  ایشان 

اشکالی در بعضی سیاست های 
رئیس جمهور وجود دارد

احمد توکلی رئیس هیئت مدیره دیده بان شفافیت و 
عدالت درباره وضع رئیس جمهور پس از قانع نشدن 
نمایندگان مجلس از پاسخ هایش در مجلس گفت: 
قانع نشدن نمایندگان بدان معناست که اشکالی در 
بعضی سیاست های رئیس جمهور یا اقدامات برخی 
همکارانش وجود دارد. اتفاقاً این موضوع برای رئیس 
جمهور فرصتی است که در برخی سیاست های خود یا 
بعضی حوزه ها و همکارانش بازبینی کند و نمایندگان 
نیز باید برای رفع مشکالت از دولت حمایت کنند.

نگفتن حقایق رقیب را جری 
و مردم را ناامید می کند

به  واکنش  در  فعال سیاسی  تاج زاده،  سیدمصطفی 
پاسخ های  به  مجلس  نمایندگان  نشدن  قانع  عدم 
تبیین  با  می توانست  روحانی  گفت:  رئیس جمهور 
بلندی  گام  کشور  مشکالت  اصلی  عوامل  و  علل 
و  بردارد  عمومی  آگاهی های  رشد  جهت  در 
مشارکت ملت را برای حل معضالت، خنثی کردن 
ترامپ  طمع ورزی   و  پنهان  دولت  کارشکنی های 
نگفتن  داد  نشان  مجلس  منفی  رای  کند.  جلب 
می کند.  ناامید  را  مردم  و  جری  را  رقیب  حقایق 

روحاني بار دیگر هزینه حفظ 
آرامش را پرداخت

 حسام الدین آشنا مشاور رئیس جمهوری با اشاره 
به جلسه سوال نمایندگاه مجلس از رئیس جمهوری 
که صبح دیروز برگزار شد، نوشت: »روحانی یک بار 
را  تنش  ایجاد  عدم  و  آرامش  حفظ  هزینه  دیگر 

پرداخت. سر خم می سالمت«

سرمقاله

افتتاح سامانه کنترل از راه دور مجتمع آبرساني دهک نهبندان
با همت شرکت آب و فاضالب روستایی استان انجام شد

جواد قوسی - صبح روز گذشته پروژه آبرسانی به روستای شوشود 
با اعتبار ۱۰۷۶۴میلیون ریال افتتاح شد. این پروژه در سال ۱۳۹۵ 
با پیگیری های مجدانه مدیرعامل سابق و مدیر عامل فعلی آبفای 
روستایی، مهندس صفوی نژاد شروع شد. از ویژگی های این طرح 
 ،f عمرانی ۱۲۴۶۷متر خط انتقال، ساخت یک باب ایستگاه شناور تیپ
احداث مخزن ۶۰ مترمکعبی، احداث ۱۷ باب حوضچه شیرآالت، ۲۵۴ 
متر شبکه برق، اجرای۳۵۰۰ متر جاده دسترسی و۱۸۰مترحصارکشی 
است. مهندس صفوی نژاد، مدیرعامل آبفای روستایی گفت: آبرسانی 
به شوشود یکی از پروژه هایی است که از ضریب پایداری و اطمینان 
خوبی با توجه به موقعیت قرارگرفتن چاه و استفاده از آب شیرین چاه 
دستی که هم اکنون تامین آب می شود، برخوردار است. وی افزود: 
هدف از این طرح حفظ داشته های موجود و باالبردن رفاه و آسایش 
مردم درجهت مصرف آب بهداشتی می باشد. صفوی نژاد با بیان اینکه 
آب مجتمع از کیفیت نامطلوبی برخوردار نیست، خاطرنشان کرد: با 

توجه به ۱۵۰ لیتر سرانه مصرف، حتی با دو برابر شدن جمعیت فعلی 
هم، از نظر ظرفیت خطوط و منابع و میزان دبی، می توان آینده خوبی 
را توصیف کرد. در ادامه مجتمع آبرسانی دهک و ۵۲ روستای همجوار 
در شهرستان نهبندان به بهره برداری رسید. این پروژه از سال ۱۳۹۶ با 
اعتبار یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال شروع به کار کرده بود و ۱۱۰۰ 

خانوار را بهره مند می سازد.
همچنین مجتمع آبرسانی تیغدر روستاهای مزار سیدعلیـ  چاه شماره 
)۵ و ۶( و کالته سنجی شهرستان نهبندان به بهره برداری رسید. این 
پروژه با اعتبار  ۷ میلیارد ریال آغاز شده بود که ۱۲ روستا با ۴۱۵ خانوار 
را بهره مند می سازد. همچنین با حضور دکتر عابدی، معاون برنامه 
ریزی و امور اقتصادی استاندار سامانه کنترل از راه دور )تله متری( 
مجتمع آبرسانی دهک شهرستان نهبندان به بهره برداری رسید. دکتر 
عابدی اظهار کرد: باید یک سری اقدامات نرم افزاری هم به کمک 
اقدامات سخت افزاری بیاید تا بتوانیم بهترین ها را برای مردم مهیا 

کنیم. معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی استاندار ادامه داد: کیفیت 
آب، سالمت جان مردم را و کمیت آب رفاه مردم را لحاظ می کند. وی 
خاطرنشان کرد: پروژه های افتتاح شده در شهرستان نهبندان نشان از 
این می دهد که دولتمردان در نهبندان برای رفاه مردم گام برداشته 
اند. عابدی با اشاره به اینکه امروز به عنوان روز نهبندان نام گذاری شده 
افزود: اقدامات شایسته ای در ۳۰ سال گذشته و علی الخصوص از سال 
۱۳۷۸ )سالروز ورود مقام معظم رهبری به نهبندان( انجام شده است.  
همچنین بعدازظهر روز گذشته مجتمع آبرسانی حامی و دهن رود 
روستاهای کالته طوطی و شل آباد شهرستان خوسف با حضور علوی 
مقدم، معاون عمرانی استاندار افتتاح شد. این پروژه از ۱۳۹۵ با  اعتبار 
۲۱ میلیارد ریال آغاز به کار کرده بود که ۲ روستا با ۵۱ خانوار را بهره 
مند می سازد. در ادامه مجتمع آبرسانی روستای کومیران شهرستان 
قاین با حضور اسماعیلی، معاون سیاسی استاندار افتتاح شد. این پروژه 

از سال ۹۶ با اعتبار ۱۰ هزار میلیون ریال آغاز به کار کرده بود.

آگهی مزایده اموال غیر منقول )اسناد رهنی( 
ششدانگ یکباب زمین مسکونی به مساحت ۳۰۹/۰۶ مترمربع به شماره پالک ۳۴۱۲ فرعی از پالک یک - اصلی واقع در بخش دو 
سرایان ذیل ثبت هزار و هشتصد و سی و هفت دفتر چهارده صفحه صد و نود و یک به نام آقای مجتبی علیپور فرزند عبدالحسین با 

حدود اربعه به شرح پرونده ثبتی: شماال در دو قسمت اول دیوار به دیوار به طول چهار متر و هفتاد و سه سانتی متر دوم دیوار به دیوار اول به طول 
هفده متر و نود سانتی متر به شماره سه هزار و چهارصد و چهارصد و سیزده فرعی شرقا در دو قسمت اول درب و دیوار به طول چهار متر و هشتاد 
سانتی متر دوم درب و دیوار به طول نه متر و سی سانتی متر به میالن جنوبا در دو قسمت اول دیوار به دیوار به طول یازده متر و شش سانتی متر 
به یک اصلی دوم دیواریست به طول نه متر و شصت و هفت سانتی متر به یک اصلی غربا در دو قسمت اول دیواریست به طول چهل سانتی متر به 
یک اصلی دوم به دیوار به طول سیزده متر و هفتاد و پنج سانتی متر به شماره دو هزار و نهصد و ده فرعی ثبت و سند مالکیت صادر و تسلیم شده 
است و به موجب سند رهنی شماره ۱۹۵۱۲ دفتر اسناد رسمی شماره ۳۴ سرایان به تاریخ ۱۳۹۲/۰۶/۲۳به مدت ۵۵ ماه در رهن و وثیقه بانک ملت 
قرار گرفته است لذا بستانکار مستند به ماده ۳۴- اصالحی قانون ثبت از دفترخانه تنظیم کننده سند تقاضای صدور اجرائیه علیه نامبرده را نموده 
که پرونده تحت کالسه  فوق در اجرای ثبت سرایان تشکیل و اجر اییه صادره به مدیون وفق ماده ۱۸- آیین نامه اجرای اسناد رسمی ابالغ و صحت 
ابالغ توسط متصدیان مربوطه گواهی شده است به دلیل اینکه متعهد ظرف ۱۰ روز مهلت قانونی از تاریخ ابالغ اجرائیه بدهی خود را تودیع  ننموده 
به تقاضای بستانکار و پس از طی تشریفات قانونی ملک مذکور با این مشخصات بوسیله کارشناس منتخب که برابر ماده ۱۰۲ - آیین نامه اجرا تعیین 
شده بود جمعا به مبلغ یک میلیارد و هفتصد و شصت و هشت میلیون و ششصد و هشتاد هزار ریال )۱/۷۶۸/۶۸۰/۰۰۰( ارزیابی و به دلیل عدم 
وصول اعتراض در مهلت مقرر قطعی گردیده و پال ک فوق الذکر در اجرای مقررات آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی الزم االجرا در قبال طلب 
بستانکار در روز سه شنبه بیست و هفتم شهریور نود و هفت ۹۷/۰۶/۲۷ از ساعت ۹ صبح الی ۱۲ ظهر در محل اداره ثبت اسناد و امالک سرایان از 
طریق مزایده به فروش خواهد رسید. مزایده حضوری و نقدی از مبلغ ارزیابی شده شروع و به باالترین مبلغی که پیشنهاد داشته باشد واگذار خواهد 
شد. 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 نیم 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: 97/06/07    محمود جهانی مهر -  رئیس اداره ثبت اسناد و امالک سرایان

دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده )نوبت دوم(
شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان سربیشه

تاریخ انتشار: 1397/06/07
جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان سربیشه ساعت 
۱۰ روز دوشنبه ۱۳۹۷/۶/۱۹ در محل سربیشه مسجد امام حسن مجتبی )ع( برگزار می شود. از 
کلیه نمایندگان اعضا دعوت می شود برای اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل در این مجمع 

حضور بهم رسانند.
دستور جلسه:

 استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس- طرح  وتصویب صورت های مالی سال ۱۳۹۶- طرح و 
تصویب بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۷- انتخاب بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یک سال 

هیئت مدیره تعاونیمالی- تعیین حق الزحمه بازرس برای سال ۹۷

آگهی مزایده اموال غیر منقول )اسناد رهنی(-  آگهی مزایده پرونده اجرایی کالسه 9۵00۲6۲ ،9۵00۲63 ، 9۵00۲6۴
 به موجب پرونده های اجرایی کالسه های فوق: ششدانگ یک باب منزل مسکونی به مساحت ۲۳۰ مترمربع )دویست و سی 
مترمربع ( به شماره پالک ثبتی ۱۱۸۴ فرعی از ۳۱۷ فرعی از ۱۹۳۵- اصلی بخش ۱۱ قاین )یکهزار و یکصد و هشتاد و چهار 
فرعی از سیصد و هفده فرعی از یکهزار و نهصد و سی و پنج اصلی بخش یازده قاین ( واقع در قاین- بلوار دانشگاه - خیابان امیریه 

- امیریه ۴ که ذیل ثبت ۱۱۰۳۴ صفحه ۲۸ دفتر ۵۸ به نام آقای هادی لعل نوقاب فرزند رمضان با کد ملی ۰۸۸۹۳۶۶۵۰۰ سند مالکیت صادر 
 و تسلیم گردیده است با حدود اربعه شماال پی است به طول )۱۰/۰۰( ده متر به شماره یکهزار و دویست وهجده فرعی، شرقا پی است به طول 
 )۲۳/۰۰( بیست و سه متر پی دیواریست به شماره یکهزار و یکصد و هشتاد و پنج فرعی، جنوبا پی است به طول )۱۰/۰۰( ده متر 
پی دیواریست به میدان، غربا به طول )۲۳/۰۰( بیست و سه متر پی دیواریست به شماره یکهزار و یکصد و هشتاد و سه فرعی و حقوق 
ارتفاقی ندارد که برابر نظریه کارشناس رسمی دادگستری دارای عرصه به مساحت ۲۳۰ متر مربع و زیربنای حدود ۱۴۰ مترمربع در همکف 
به صورت اسکلت فلزی و سقف بتنی با حدود هفت سال قدمت و فاقد سیستم سرمایشی و گرمایشی بخاری گازی و بدون نمای خارجی 
است و دارای کابینت با درب ام دی اف بوده و دارای انشعابات منصوبه می باشد و با مشخصات فوق به مبلغ یک میلیارد و هشتصد و چهل 
میلیون ریال )۱/۸۴۰/۰۰۰/۰۰۰( ارزیابی گردیده است که اصل پالک مذکور طبق سند رهنی شماره ۲۹۶۶۴ - ۱۳۹۳/۰۳/۱۳ در قبال 
مبلغ ۴۰۱/۱۲۵/۹۵۰ ریال ) چهارصد و یک میلیون و یکصد و بیست و پنج هزار و نهصد و پنجاه( موضوع پرونده اجرایی شماره بایگانی 
۹۵۰۰۲۶۲ و مازاد اول آن برابر سند رهنی شماره ۲۹۶۶۵ - ۱۳۹۳/۰۳/۱۳در قبال مبلغ ۳۹۳/۳۲۵/۹۵۰ ریال )سیصد و نود و سه میلیون 
و سیصد و بیست و پنج هزار و نهصد و پنجاه( موضوع پرونده اجرایی شماره بایگانی ۹۵۰۰۲۶۳ و مازاد دوم آن برابر سند رهنی شماره 
۲۹۶۶۶- ۱۳۹۳/۰۳/۱۳ دفترخانه اسناد رسمی شماره یک قاین، در قبال مبلغ ۴۰۰/۸۱۵/۹۵۰ ریال ) چهارصد میلیون و هشتصد و پانزده 
هزار و نهصد و پنجاه ( موضوع پرونده اجرایی شماره بایگانی ۹۵۰۰۲۶۴ در رهن بانک ملت آرین شهر قرار گرفته و بانک مزبور مستند به 
ماده ۳۴ - اصالحی قانون ثبت از دفترخانه تنظیم کننده سند تقاضای صدور اجرائیه، علیه آقای هادی لعل نوقاب به عنوان راهن پرونده های 
مذکور و فاطمه لعل نوقاب با کد ملی ۰۸۸۹۳۹۵۲۱۷ به عنوان وام گیرنده پرونده اجرای کالسه ۹۵۰۰۲۶۳ و سند رهنی ۲۹۶۶۵ و ملیحه 
سخاوتی فر با کد ملی ۰۸۸۹۴۲۱۶۳۳ به عنوان وام گیرنده پرونده اجرایی ۹۵۰۰۲۶۴ و سند رهنی شماره ۲۹۶۶۱ در اجرای ثبت قاین 
را نموده که اجرائیه ها تشکیل و به بدهکاران وفق آئین نامه اجرای اسناد رسمی ابالغ و صحت ابالغ توسط متصدیان مربوطه گواهی شده 
است به دلیل اینکه متعهدین ظرف ۱۰ روز مهلت قانونی از تاریخ ابالغ اجرائیه بدهی خود را تودیع ننموده اند، به تقاضای بستانکار و پس از 
طی تشریفات قانونی و قطعیت ارزیابی پالک فوق الذکر در اجرای مقررات آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی الزم االجرا در مقابل مطالبات 
بستانکار از ساعت ۹ الی ۱۲ یکشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۰۱  در اداره ثبت اسناد و امالک قاینات از طریق مزایده به فروش می رسد. مزایده 
حضوری و از مبلغ یک میلیارد و هشتصد و چهل میلیون ریال )۱/۸۴۰/۰۰۰/۰۰۰( شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی نقدا فروخته خواهد 
شد. الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب، برق، گاز ام 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 نشد 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 نیم عشر و حق مزایده نقدا وصول می گردد. ضمنا چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی گردد، مزایده در روز اداری بعد از تعطیلی در همان 

ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد.
تاریخ انتشار: 97/6/7    علی صفائی فر- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک قاینات

اداره کل ثبت اسناد و امالک خراسان جنوبی- اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان قاین
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر رای شماره ۱۳۹۷۶۰۳۰۸۰۰۲۰۰۰۰۲۶ - ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی قاین تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی خانم فرح رضائی فرزند 

ابراهیم به شماره شناسنامه ۸ صادره از قاین و شماره ملی ۰۸۸۹۳۰۶۵۰۸ در ششدانگ یک قطعه باغ )برابر مجوز شماره ۳۶/۷۸۰۹۷ 
مورخ ۱۳۹۶/۹/۱۱ اداره محترم جهاد کشاورزی( به مساحت ۱۱۱۸ مترمربع در تمامی پالک ۱۸۴ فرعی از ۱۲۶۹- اصلی بخش ۱۱ قاین 
واقع در قاین- اراضی شاهیک جنب مسجد خریداری )مع الواسطه( از ورثه حاج محمد علی صابری مالک رسمی محرز گردیده است. لذا 
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود و در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند، می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و 

عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1397/06/07    تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/06/22    علی صفایی فر - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک قاینات

آگهی مزایده اموال غیر منقول - نوبت اول
نظر به اینکه محکوم علیه محمد حاجی آبادی فرزند حاجی در پرونده کالسه ۹۶۱۱۲۳/ج اجرای احکام کیفری دادسرای 

عمومی و انقالب بیرجند محکوم به تحمل دو سال حبس بابت کالهبرداری و استرداد مبلغ ۴۲۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال به شاکی و ۸۵۰/۰۰۰/۰۰۰ 
ریال جزای نقدی در حق دولت گردیده و با توجه به معرفی تمامی ششدانگ عرصه و اعیان یک باب منزل مسکونی به پالک ثبتی شماره 
۲۶۶۹ فرعی از یک اصلی بخش ۲ بیرجند به آدرس: بیرجند، حاجی آباد، خیابان شهید حاجی آبادی یک کوچه بن بست اول منزل شمالی 
که براساس نظریه کارشناس قیمت آن ۵۰۳/۳۹۵/۲۰۰ ریال تعیین گردیده و از طریق مزایده در روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۲۵ از ساعت 
۱۰-۱۲ در دفتر اجرای احکام کیفری دادسرای بیرجند به فروش برسد که قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به کسانی که باالترین 
قیمت را پیشنهاد نمایند فروخته خواهد شد. ۱۰ درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر 
تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید. در غیر این صورت ۱۰ درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد 
شد. متقاضیان در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا مراجعه، تا امکان بازدید آنان از ملک فراهم شود، هزینه 

رامین احمدی- دادیار اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقالب بیرجندنقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود. 

دادگستری جمهوری اسالمی ایران

شهرونـــدان محتـــرم  

خدمات شرکت محترم گاز به دفاتر پیشخوان خدمات دولت واگذار شد

قبض المثنی- تغییر نام -کسر بدهی

توجــه  توجــه 

پاسداران، روبروی شعبه تامین اجتماعی، داخل باهنر غربی دفتر پیشخوان دولت - چمنی    

7/30 تا 9 شب دایر است       تلفن: 32423242

 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
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افزایش سرعت وزش باد و گرد و خاک در خراسان جنوبی
صداو سیما-کارشناس هواشناسی استان گفت: با توجه به الگوی حاکم در نقشه های پیش یابی هواشناسی ، شرایط جوی از امروز تا پایان هفته با تقویت اختالف فشار در سطح 
زمین ، افزایش سرعت وزش باد و گرد و خاک در منطقه قابل پیش بینی است. لطفی افزود: در این مدت سرعت وزش باد به ویژه در نوار شرقی در شهرستان های سربیشه، 

نهبندان، درمیان و زیرکوه از شدت بیشتری برخوردار است و در برخی ساعات سبب کاهش کیفیت هوا و دید افقی مي شود.

عکس:احسان توال

مراسم  والیت  دهه  و  دولت  هفته  با  همزمان  گذشته،  رضایی-روز  جواد 
گرامیداشت روز کارمند، تکریم بازنشستگان و دیدار با سادات دانشگاه علوم 

پزشکی بیرجند برگزار شد.
پزشکی  علوم  دانشگاه  در  رهبری  معظم  مقام  نمایندگی  نهاد  مسئول 
بیرجند، بیان کرد: باید در زندگی شخصی و اجتماعی سیره اهل بیت )ع( 
 را سر لوحه زندگی قرار دهیم. سیدی با اشاره به فرا رسیدن عید غدیر خم

و  دارد  مفیدی  بسیار  مطالب  و  است  مفصل  بسیار  غدیر  خطبه  کرد:  بیان 
پیروی  بیت  اهل  از  بایست  می  خواهد  که هر کس عزت می  بدانیم  باید 
کند و به سیره شان پایبند باشد. وی تصریح کرد: باید مسئوالن نسبت به 
 مشکالت بازنشستگان توجه ویژه داشته باشند و به امور مربوط به آن ها

شود. رسیدگی 

تخصیص 82 درصد از منابع مصوب دانشگاه در سال گذشته  
کرد:  بیان  بیرجند  پزشکی  علوم  دانشگاه  منابع  و  مدیریت  توسعه  معاون 
با  و  کنند  می  فعالیت  ویژه  شرایط  با  پزشکی  علوم  دانشگاه  کارکنان 
توجه به نقش موثری که در حفظ و ارتقای سالمت جامعه دارند خدماتی 

سید  دکتر  شود.  می  دیده  کمتر  دیگر  های  ارگان  در  که  دهند  می  ارائه 
وظایف  به  توجه  با  مجموعه  این  کارمندان  داد:  ادامه  وجدان  مرتضی 
بر گام  جامعه  سالمت  ارتقای  و  حفظ  انگیزه  با  همچنین  و   سازمانی 
کنند. می  تالش  مشترک  هدف  این  به  رسیدن  برای  و  دارند  می 

فعالیت  که  جایگاهی  و  پست  هر  در  کس  هر  اینکه  به  اشاره  با   وی 
می کند، در عملکرد دانشگاه موثر است، ادامه داد: تالش همکاران باعث 
موضوع  این  که  باشد  مثبت  پزشکی  علوم  دانشگاه  به  ها  نگاه  که  شده 
برآیند فعالیت های تمام اعضا بوده است. معاون توسعه مدیریت و منابع 
شورای  در  دانشگاه  حضور  کرد:  تصریح  بیرجند  پزشکی  علوم  دانشگاه 
انقالب فرهنگی و ارائه شاخص ها،روند رو به رشد دانشگاه را نشان می 
مصوب  منابع  از  درصد   82 گذشته  سال  در  اینکه  به  اشاره  با  وی  دهد. 
دانشگاه اختصاص داده شده است، بیان کرد: کسری در اعتبارات، باعث 
از  از مطالبات کارکنان در حد قابل قبولی پرداخت نشود و  شده بسیاری 
توجه  با  ولی  دارند،  جایی  به  توقعات  دانشگاه  پرسنل  و  کارمندان  سویی 
و  شوند  دیده  چشم  یک  به  ها  حوزه  تمام  شده  سعی  محدود،  منابع  به 

برسیم. مناسبی  تعادل  به  زمینه  این  در  بتوانیم  امیدواریم 

ایجاد میز خدمت در تمام شهرستان ها 
ارائه  برای  مرکزی  سازمان  در  خدمت  میز  ایجاد  از  همچنین  وجدان  دکتر 
ماه  در  دانشگاه  اقدامات  از  یکی  افزود:  و  داد  خبر  بازنشستگان  به  خدمات 
تمام  در  شد  خواهد  سعی  که  است  بوده  خدمت  میز  ایجاد  گذشته  های 
همچنین  شوند.  برخوردار  آن  خدمات  از  همه  تا  شود  ایجاد  ها  شهرستان 
پاداش  از  بخشی  و  ابالغ  کارکنان  اوالدی  احکام  و  حقوقی   ضریب 
پرداختی  کرد:  تصریح  وی  است.  شده  پرداخت   97 سال  در  بازنشستگان 
به  افراد  پیگیری است و تالش خواهد شد که   بازنشستگان در حال  های 
تمام حق و حقوق شان برسند. معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم 
پزشکی بیرجند با اذعان به تاخیر در پرداخت های کارکنان و بازنشستگان 
مجموعه  کارکنان  اختیار  در  بیشتری  امکانات  هستیم  تالش  در  کرد:  بیان 
قرار گیرد و این اطمینان را می دهیم که حق و حقوق تمام افراد محفوظ 
افزود:  وجدان  دکتر  است.  نشده  هزینه  دیگر  جایی  در  مبالغ  این  و  است 
روزهای دوشنبه برای مراجعات حضوری پرسنل در نظر گرفته شده است، 
کارکنان  های  خواسته  انعکاس  برای  نیز  الکترونیکی  صندوق  همچنین 
کنند. بیان  را  شان  مشکالت  و  مراجعه  توانند  می  افراد  که  شده  ایجاد 

حفظ و ارتقای سالمت ، هدف مشترک کارکنان دانشگاه علوم پزشکی
در مراسم گرامیداشت روز کارمند، تکریم بازنشستگان و دیدار با سادات دانشگاه علوم پزشکی بیرجند بیان شد:

  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

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...(

شعبه 1: نبش معلم 50
 شعبه 2: ورودی بلوار معلم

شماره تماس مرکزی: 
05631101 

برای اولین بار فرش های خود را اتو کشیده تحویل بگیرید   2- 20 43 42 66/32 66 44 32     

عضو معتبر اتحادیه   مسئول: دستگردی
دفتر : توحید21 ، نبش نبوت 21 ، پالک 105

 www. iranwash. ir

تخـت تخـتلـول لـولصـاف صـاف قاليشويي و مبل شويي ايـران

حمل اثاثیه منزل مداحی
با خاور مسقف و کارگر ماهر داخل و خارج شهر    شهرام  مداحی  3647  363  0915



4
 چهارشنبه * 7 شهریور 1397 * شماره 4152

انرژی خود را خرج کسانی 
کنید که ارزشش را دارند 

توجه داشته باشید که انسان های همدل و مهربان 
هیچ  آنها  زیرا  دارند  قرار  خطر  معرض  در  بیشتر 
محدودیتی برای کمک به دیگران برای خود قائل 

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

احساسات شما استفاده کنند.  

بیست و چهار ساعت 
در خواب و بیداري

* صمد بهرنگی

 با دست تکه کاغذی را نشان داد که بر سینه شتر 
سنجاق شده بود و چیزی رویش نوشته بودند ولی 
ما هیچکدام سر در نمی آوردیم. از آنجا دور شدیم 
و بنا کردیم به تخمه شکستن و قدم زدن. کمی بعد 
پسر زیور گفت که خوابش می آید و جای خلوتی 
گرفت  پلی،  زیر  آب  جوی  کنار  رفت  و  کرد  پیدا 

خوابید. 
من و احمد حسین گفتیم که برویم به پارک شهر 
هوا گرم و خفه بود. چنان عرقی کرده بودیم که 
نگو، هیچ کدام مان حرفی نمی زدیم، من دلم می 
خواست االن پیش مادرم بودم. دم در پارک شهر، 
احمد حسین دو هزار داد و ساندویچ تخم مرغ خرید 

و گذاشت که یک گاز هم من بزنم. 
بعد رفتیم در جای همیشگی توی جوی، آب تنی 
کنیم. چند بچه دیگر هم باالتر از ما آب تنی می 
کردند و به سر و روی هم آب می پاشیدند. من و 
احمد حسین ساکت توی آب دراز کشیدیم و سر و 
بدن مان را شستیم و کاری به کار آنها نداشتیم، 
نگهبان پارک با سر و صدا به طرف ما آمد و همه 
مان پا به فرار گذاشتیم و رفتیم جلو آفتاب نشستیم 

روی شن ها. 
من و احمد حسین با شن شکل شتر درست می 
شنیدم.  سرمان  باالی  را  پدرم  که صدای  کردیم 
به  احمد حسین گذاشت رفت، من و پدرم رفتیم 

دکان جگرکی و ناهار خوردیم.
ادامه دارد ...

موفقیت

داستان های دنباله دار

23
1639

81
435

4859
563

32
9742
28

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.
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461297358

932856174

758431926

523789641

196342785

847165293

274514869

615978432

389624517

جدول سودوکو

دستگاه ساب سیار امیرآبادی زاده

ساب انواع سنگ های مرمر، 
گرانیت، موزائیک و بتن

09156706538

 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

ود  
محد

ه  و
 ویژ

وش
فر درب اتوماتیک سیــد

 جک پارکینگی ، کرکره 
و سکوریت اتومات 

خیابان شهید رجایی  - نبش رجایی  15   
09155614880

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 

جابجایی تخصصی با کامیون اتاق بزرگ مسقف 
و مجهز به پتو و ضربه گیر برای سازمان ها ، 

ادارات و شرکت ها 
همراه کارگرهای مجرب و حرفه ای 

با بیش از یک دهه کار / کارگر تنها جهت تخلیه 
و بارگیری اثاثیه منزل / صد در صد تضمینی 
جابجایی یخچال ساید بای ساید به شیوه کامال

فنی و تخصصی 
اتوبار قاصدک/ 09157563875- سعدی

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

را تجربه کنید.   09158668002

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

فــروش پیـــاز زعفـــران
09011251205

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

09903321767

حمل  اثاثیه منزل
 با خاور مسقف و 

کارگر ماهر
)ضمنا کارگر تنها برای تخلیـه و 

بارگیری اثاثیه منزل داریم(
 09159639065- علـی آبادی 

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

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

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

به یک آشپز با تجربه نیازمندیم 
تمام  شیفت

09151582675 - 09359280927 

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

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

تعمیر یخچال فریزر در منزل  
09153635015 - ناصری نژاد

عکس: احسان توال

امین جم - ظهر دوشنبه والی والیت فراه افغانستان 
با تیم همراه خود و جمعی از مسئوالن استانی، در 
جلسه بررسی مزایای سرمایه گذاری در منطقه ویژه 
از منطقه ویژه  اقتصادی خراسان جنوبی شرکت و 

اقتصادی استان بازدید کردند.
تمامی مشکالت و موانع مسیر سرمایه گذاری در 

منطقه ویژه اقتصادی حذف شده است
جلسه  این  در  جنوبی  خراسان  ویژه  منطقه  رئیس 
با بیان اینکه منطقه ویژه اقتصادی بر اساس قانون 
مصوب مجلس و تایید هیئت وزیران با هدف ارتقای 
سطح مبادالت بین المللی و ایجاد فضای کسب و کار و 
فضای تجاری با ویژگی ها و امتیازات منحصر به فردی 
تشکیل شده است، عنوان کرد: با توجه به کاستی های 
سرمایه گذاری اقتصادی، تولیدی، تجاری و خدماتی، 
قانونگذار تمامی مشکالت و موانع مسیر سرمایه گذاری 
است. کرده  حذف  اقتصادی  ویژه  منطقه  در  را 

سرمایه گذاران در منطقه ویژه اقتصادی می توانند 
ارتباطات فعال تری به لحاظ تبادالت تجاری بین 

ایران و افغانستان داشته باشند
محصور  محدوده  اینکه  به  اشاره  با  صفدری زاده 
شده منطقه ویژه اقتصادی خارج از سرزمین اصلی 
آزاد  به لحاظ عوامل گمرکی منطقه ای  محسوب و 
قلمداد می شود، تصریح کرد: با توجه به این مزایا و 
معافیت ها سرمایه گذاران نگاه خاصی به منطقه دارند 
چون می توانند ارتباطات موثرتر و فعال تری به لحاظ 
تبادالت تجاری بین ایران و افغانستان فراهم کنند.

وی با بیان اینکه از منطقه ویژه اقتصادی می توان به 
عنوان یک فرصت استفاده کرد، افزود: همجواری با 
افغانستان به عنوان مزیت نسبی خراسان جنوبی است.

نگاه صادرات یک سویه موردنظر ما نیست
رئیس منطقه ویژه خراسان جنوبی با اشاره به اینکه 
تمام همت ما صادرات بهتر، بیشتر و با کیفیت تر با 

افغانستان است، عنوان  سرویس و خدمات بهتر به 
کرد: نگاه صادرات یک سویه مورد نظر این منطقه 
نیست بلکه باید بتوانیم بخشی از کاالی افغانستان به 
ویژه فراه را به استان وارد کنیم. صفدری زاده اظهار 
کرد: امکانات استان فراه به ویژه در بخش کشاورزی 
و با توجه به نبود زیرساخت ها فرصت مناسبی برای 
منطقه ویژه است تا این مهم را تحقق بخشد. وی بیان 
کرد: با توجه به کشورهای سرمایه پذیر، ایران شرایط 
خوبی دارد تا پذیرنده و میزبان مناسبی برای سرمایه 
گذاران خارجی باشد و با توجه به اشتراکات مذهبی، 
زبانی، فرهنگی و غیره این افتخار را داریم که برای 

افغانستان میزبان خوبی باشیم.
سایت مرزی منطقه ویژه اقتصادی به عنوان یک 

بندر خشک عمل می کند
مرزی  سایت  کرد:  اظهار  استان  ویژه  منطقه  رئیس 
منطقه ویژه اقتصادی نیز به عنوان یک بندر خشک 
عمل می کند و می تواند در بند ابونصر فراهی افغانستان 
موثر واقع شود. وی خاطرنشان کرد: تمام خدمات مورد 
نیاز سرمایه گذاران خارجی و داخلی در سایت مرزی 
منطقه فراهم شده است و به زودی تکمیل می شود.
منطقه ویژه اقتصادی بهشت سرمایه گذاری است

والی والیت فراه افغانستان نیز در این جلسه با بیان 
اینکه منطقه ویژه اقتصادی خراسان جنوبی بهشت 
سرمایه گذاری است اما باید قوانین آن تسهیل شود، 
خواستار  افغانستانی  سرمایه گذاران  و  تجار  گفت: 
استقالل در ایران هستند و این مشکل که در ایران نمی 
توانند خانه یا خودرویی را به نام خوشان ثبت کنند 
باید برطرف شود. عبدالبصیر سالنگی تصریح کرد: در 
این راستا اگر این منطقه به درستی برای ما معرفی 
شود،سرمایه گذاران افغانستانی که در کشورهای دبی، 
ترکیه و روسیه حضور دارند، به ایران سفر خواهند کرد 
و در این جا سرمایه گذاری های خود را انجام می دهند.

جنوبی  خراسان  کرد:  بیان  سالنگی  عبدالبصیر 
ویژگی خاصی در زمینه های فرهنگی و اقتصادی و 
حتی جنگ و مقاومت دارد که این کارها در زمینه 

سرمایه گذاری برای تجار افغان صورت گیرد.
آمادگی 100 درصدی والیت فراه برای 

سرمایه گذاری در خراسان جنوبی
وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه  
دارد،  ظرفیت های خوبی در خراسان جنوبی وجود 
زمینه  در  فراه  و والیت  افغانستان  داد: کشور  ادامه 
سرمایه گذاری و بازرگانی در خراسان جنوبی آمادگی 
افغانستان  فراه  والیت  والی  دارند.  درصدی   100
بیان کرد: در بخش هایی که بازدید کردیم به شکل 
عملی اقدامات را تنظیم و زمینه سرمایه گذاری تجار 
افغانستانی که از مرز ماهیرود و ابوالنصر فراهی ورود 
گسترش  زمینه  تا  کرد  خواهیم  فراهم  را  می کنند 

روابط بازرگانی صورت گیرد.
در این منطقه 12 نوع تسهیالت به تجار 

افغانستانی ارائه می شود
جلسه  این  در  نیز  افغانستان  در  ایران  سرکنسول 
ایران  میلیارد دالر در  از 20  خاطرنشان کرد: بیش 
عنوان  به  ایران  از  تجار  و  است  سرمایه گذاری شده 
بهشت اقتصادی نام می برند. محمود افخمی اظهار کرد: 
در این منطقه 12 نوع تسهیالت به تجار افغانستانی 
ارائه می شود و تمام کسانی که در ایران سرمایه گذاری 
کنند از تمام خدمات کنسولی استفاده خواهند کرد.

منطقه ویژه اقتصادی خراسان جنوبی قطب 
سرمایه گذاری شرق کشور است

وی اظهار کرد: 12 مسئله مهم تجار افغانستانی در 
مشیرالحق  است.  شده  دیده  اقتصادی  ویژه  منطقه 
عابدی، معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع 
انسانی استانداری نیز اظهار کرد: منطقه ویژه اقتصادی 
خراسان جنوبی قطب سرمایه گذاری شرق کشور است.

منطقه ویژه اقتصادی خراسان جنوبی قطب سرمایه گذاری شرق کشور
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع انسانی استاندار بیان کرد:

آیه روز  

 آنچه از سوی پروردگارت بر تو نازل شده ابالغ کن، اگر انجام ندادی، رسالت او را ابالغ نکردی 
و خداوند تو را از مردمان حفظ خواهد کرد. سوره مائده/ آیه 7

حدیث روز  

به راستی که بدترین مردم کسی است که یاریاش را ]از مردم[ باز دارد و تنها بخورد و زیردستش 
را بزند. امام رضا )علیه السالم(
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مهر- امام جمعه اهل سنت درمیان روز گذشته 
در اجالسیه شهدای اهل سنت خراسان جنوبی 
اظهار کرد: یادآوری از شهدای اهل سنت زمینه 
ساز تحکیم وحدت بین مذاهب در ایران اسالمی 
است.مولوی سید احمد عبدالهی بیان کرد: بر 
اساس آیات نورانی قرآن کریم شهدا بر عهد و 
پیمانی  که با خدا بسته اند، ثابت قدم مانده اند. وی 
با اشاره به مجاهدت های مرزبانان ایران اسالمی 
به ویژه در سال های اخیر، ادامه داد: اگر در دوران 

دفاع مقدس یک وجب از خاک خود را نداده و به 
عزت و استقالل رسیدیم از برکت خون شهدا و 

استقامت خانواده های آنان است.

همگی به شهدا بدهکار هستیم
مولوی عبدالهی افزود: همگی به شهدا بدهکار 
هستیم و وظیفه دینی ما ایجاب می کند که نهایت 
احترام را به خانواده های آنان بگذاریم.وی با بیان 
اینکه ملتی که شهادت دارد اسارت ندارد، گفت: 
امروزه رزمندگان سنی فلسطینی و مجاهدان شیعه 
لبنان خواب را بر اسرائیل حرام کرده اند و مایه 
افتخار مسلمانان هستند.امام جمعه اهل سنت 
درمیان اظهار کرد: سخنان ترامپ که می گوید 
نمی گذاریم انقالب اسالمی چهل سالگی خود 
را جشن بگیرد از جنس گفته های امثال فرعون 
در طول تاریخ و نشان از خوی استکباری است.

مولوی عبدالهی با بیان اینکه ما منکر مشکالت 

اقتصادی نیستیم، بیان کرد: ولی این مشکالت 
دلیلی برای تسلیم شدن در برابر دشمن نیست و با 
همبستگی و یکدلی آن را رفع می کنیم.وی یادآور 
شد: براساس اعتقاد اهل سنت، اوالد پیامبر)ص( و 
اهل بیت مانند کشتی نوح هستند که تمسک به 

آنها زمینه نجات و رستگاری است.

۱۱ هزار شهید جامعه اهل سنت مصداق 
واقعی وحدت در ایران اسالمی هستند

سپاه  زمینی  نیروی  کننده  هماهنگ  معاون 
پاسداران نیز در این جلسه اظهار کرد: در کشور 
ایران به برکت انقالب اسالمی وحدت مذاهب و 
اقوام عملی شده است.علی اکبر  پورجمشیدیان 
بیان کرد: ۱۱ هزار شهید جامعه اهل سنت که از 
اقوام مختلف بودند مصداق واقعی وحدت در ایران 
اسالمی هستند که بسیاری از آنان داوطلبانه و در 
قالب گروه های مردمی جان خود را تقدیم انقالب 

کردند.

امروزه در ایران شیعه و سنی
 در کنار هم از مرزها  دفاع می کنند

معاون هماهنگ کننده نیروی زمینی سپاه پاسداران 
گفت: امروزه در ایران اسالمی شیعه و سنی در کنار 
هم در شرق و غرب کشور از مرزها  دفاع می کنند 
و در این زمینه نیز اهل سنت شهدای بسیاری در 
مقابله با اشرار و حفظ مرزهای وطن تقدیم کردند.
وی اظهار کرد: از جمله افتخارات انقالب اسالمی 
این است که شرایطی را فراهم کرد که علمای 
دین بتوانند در آزادی کامل احکام فقهی را بیان 

کرده و آیات قرآن را تبیین کنند.

اهل سنت خراسان جنوبی ۴۵ شهید 
تقدیم اسالم و انقالب کرده است

سردار حسن  رجب زاده، فرمانده قرارگاه عملیاتی 

شهید ناصری نیز در این اجالسیه اظهار کرد: 
تقدیم  شهید  جنوبی ۴۵  خراسان  سنت  اهل 
اسالم و انقالب کرده است.وی بیان کرد: شهدا 
به برگزاری کنگره و اجالسیه نیاز ندارند بلکه 
جامعه ما و جوانان به ترویج فرهنگ شهادت و 
درس گرفتن از سبک زندگی شهدا نیاز دارند.
فرمانده قرارگاه عملیاتی شهید ناصری ادامه داد: 
آنچه در وصیت نامه شهدا بیش از هر چیزی 
از  پیروی  پذیری،  والیت  دارد  جلوه  و  نمود 
رهبری و اخالص است.سردار رجب زاده افزود: 
امروزه نیز وقتی با خانواده شهدا دیدار می کنیم، 
در می یابیم که این بزرگواران نه تنها سهمی 
را  بلکه خود  نمی خواهند  اسالمی  انقالب  از 
دانند. انقالب می  و  بدهکار سرزمین خویش 
فرمانده قرارگاه شهید ناصری یادآور شد: از برکت 
برگزاری کنگره دو هزار شهید خراسان جنوبی 

فضای استان از عطر یاد شهدا آکنده است.

 قوسی - صبح روز گذشته مراسم تودیع و معارفه 
رئیس پلیس راه و رئیس راهنمایی و رانندگی استان 
برگزار شد.رئیس سابق پلیس راه خراسان جنوبی در 
این مراسم گفت: طی چهار سال گذشته اقدامات 
ای جاده  حوادث  کاهش  راستای  در   مطلوبی 

در استان اجرا شده است. سرهنگ حسین رضایی 
ادامه داد: در ۴ سال گذشته به غیر از نیمه دوم سال 
۹۶ که با حجم باالی ترافیک مواجه بودیم، سایر 

ایام سال شاهد کاهش تلفات بودیم. 
وی با اشاره به تصادفات جاده ای در محورهای 

مواصالتی بیان کرد: در پنج ماهه سال جاری 
نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ۱۲ درصد 
ادامه  ایم. در  را داشته  تلفات جاده ای  کاهش 
فرمانده نیروی انتظامی خراسان جنوبی اظهار 
اسالمی  جمهوری  انتظامی  نیروی  برای  کرد: 
ایران بیش از ۲00 ماموریت برشمرده شده که 
یکی از مأموریت های اصلی که بیشتر توسط مردم 
لمس می شود کنترل عبور و مرور و اجرای قوانین 
راهنمایی و رانندگی است که در دو حوزه درون و 

برون شهری انجام می شود.

توقع ما این است که بیشتر به سمت 
قانون مداری و رعایت قوانین برویم

سردار شجاع از وجود ۱0 هزار کیلومتر جاده در 
خراسان جنوبی خبر داد و یادآور شد: قرار نیست 
نقطه به نقطه را پلیس کنترل کند چرا که در 
بیش از ۶0 درصد تصادفات به ویژه تصادفات 
فوتی عامل اصلی عامل انسانی بوده است.وی 
با بیان اینکه آسیب عمده در 7۵ درصد راکبین 
موتورسیکلت، آسیب به ناحیه سر به دلیل عدم 

استفاده از کاله ایمنی است، اظهار کرد: امروز 
و  معروف  به  امر  مصادیق  بزرگترین  از  یکی 
نهی از منکر رعایت قوانین و مقررات راهنمایی 
و رانندگی است.فرمانده نیروی انتظامی خراسان 
جنوبی با بیان اینکه توقع ما این است که بیشتر به 
سمت قانون مداری و رعایت قوانین برویم، افزود: 
از ابتدای امسال ۱0۴ نفر از هم استانی های ما در 
تصادفات درون و برون شهری فوت شدند.سردار 
شجاع با اشاره به اینکه بیش از ۱0 استان کشور 
برای زیارت مرقد امام رضا )ع( از مسیر خراسان 

جنوبی عبور می کنند، گفت: همچنین ترددهای 
خارج استانی زیادی در محورهای غربی استان 
در ایام تعطیل وجود دارد. وی از تردد بیش از ۱7 
هزار خودرو به صورت روزانه در جاده های خراسان 
جنوبی خبر داد و بیان کرد: اگر اقدامات قبل و بعد 
از حادثه در زمینه امداد به خوبی انجام نشود، میزان 
تلفات ما بیشتر از این خواهد بود. در پایان، سرهنگ 
علیرضا رضایی به عنوان رئیس جدید پلیس راه 
خراسان جنوبی و سرهنگ علیرضا عباسی به 

عنوان رئیس راهور استان معرفی شدند.

یادآوری از شهدای اهل سنت زمینه ساز تحکیم وحدت بین مذاهب است

عامل اصلی در بیش از 60 درصد تصادفات، عامل انسانی است
* بازدید معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث 
فرهنگی از غرفه روستای ملی توبافی )خراشاد( در سی 

امین نمایشگاه ملی صنایع دستی تهران 
* افتتاح پروژه احداث و آسفالت راه روستایي دهک 
منگنه ایي شهرستان نهبندان و بهره مندي ۴0 خانوار 

ازنعمت راه آسفالته در پنجمین روزاز هفته  دولت.
کارکنان  ویژه  گلف  مینی  مسابقات  برگزاری   *

دستگاه های اجرایی خراسان جنوبی.
* فرمانده انتظامی شهرستان سرایان از کشف چهار تن 

پیاز زعفران قاچاق در این شهرستان خبر داد.
* توزیع ۶ ویلچر برقی بین مددجویان بهزیستی قاین.

* 800 کیلوگرم فرآورده خام دامی از ابتدای امسال 
تاکنون در سربیشه ضبط و معدوم شد.

* بهسازی و نوسازی بافت تاریخي فرسوده حاج علي
 اشرف شهر بشرویه در قالب “طرح بازآفرینی” اجرایی می شود

اخبار کوتاه

یادمان شهدای استان

“ و از شما ملت مسلمان و همیشه در صحنه می خواهم که امام را تنها نگذارید 
و جبهه ها را خالی نکنید و از این سنگر آزادی و عدالت حمایت کنید” 

شهید ابراهیم مددنژاد

نمایشگاه پاییزه در بیرجند برپا می شود 

ایرنا-رئیس اتاق اصناف استان از برگزاری نمایشگاه پاییزه 
در بیرجند خبر داد و گفت: ۱۲0 غرفه در این نمایشگاه 
در نظر گرفته شده که ۵0 غرفه در اختیار اتاق اصناف و 
واحدهای صنفی و مابقی غرفه ها در اختیار شرکت ها و 
کارخانه های استان است. این نمایشگاه با هدف عرضه 
کاالهای موردنیاز مردم برگزار می شود و کاالهایی از 
جمله پوشاک، لوازم التحریر، کیف و کفش و برخی 
اقالم خوراکی و مواد غذایی در آن عرضه خواهد شد.

آغاز عملیات اجرایی و بهره برداری 
گازرسانی در  روستاهای استان 

دادرس مقدم- در چهارمین روز از هفته دولت ، عملیات  
های  در شهرستان  روستا  به 80  گازرسانی  اجرایی 
سربیشه و خوسف  آغاز و بهره برداری از پروژه گازرسانی 
به ناحیه صنعتی سربیشه و همچنین گازرسانی به ۲ 
روستا در شهرستان سربیشه ، ۱0 روستا در شهرستان 
قاینات و ۲ روستا در شهرستان طبس  با حضور معاونین 
استاندار خراسان جنوبی ، مدیرعامل شرکت گاز استان ، 
مدیران استاني و شهرستاني و اهالي محترم این روستاها 

افتتاح گردید . 

والیت راه تقرب به خداست

صدا و سیما- نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی در 
دیدار با فرمانده و کارکنان یگان ویژه نیروی انتظامی 
استان گفت: متصل شدن به رشته الهی و دوری از 
طاغوت به انسان رنگ خدایی می دهد.آیت ا... سید 
علیرضا عبادی افزود: والیت یکی از راه های تقرب به 
خداوند متعال است.سرهنگ سپه وند، فرمانده یگان 
ویژه نیروی انتظامی استان هم گفت: یگان ویژه یک 
نیروی مردم یار است و در تمام مسائل در کنار مردم 
است.وی افزود: برقراری نظم و امنیت و آرامش یکی 

از مهم ترین وظایف نیروهای یگان ویژه است.

دسترسی آسان به کتاب
 با طرح های حمایتی از کتابفروشان

غالمی - مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان 
خراسان جنوبی گفت: طرح های حمایتی از کتابفروشان 
 مثل »تابستانه کتاب« زمینه دسترسی آسان عالقه مندان

 

به کتاب را فراهم کرده است. ناصر نبی زاده اظهار 
کرد: با توجه به فضای حاکم و شرایط فعلی که در 
آن زندگی می کنیم، معتقدم طرح های حمایتی از 
کتابفروشان، به دلیل تبلیغاتی که برای کتاب انجام می 
دهند و اندکی توجه مردم را به سمت کتاب معطوف 
می کنند، از چند منظر قابل بررسی هستند. وی توضیح 
داد: منظر نخست، این که کتاب یک کاالی فرهنگی 
است و باید همچون سایر کاالها برای آن تبلیغ شود تا 
امکان فروش آن فراهم شود؛ خوشبختانه طرح های 
حمایتی از کتابفروشان به شایستگی توانسته این مهم را 
به مرحله اجرا درآورد. وی ادامه داد: منظر دیگر این که 
طرح های حمایتی از کتابفروشان مثل »تابستانه کتاب« 
این امکان را به وجود می آورد تا عالقه مندان با تخفیف 

قابل توجهی کتاب مورد نیاز خود را تهیه کنند. 

حضور اداره کل حفاظت محیط زیست 
استان در نمایشگاه  مادر، کودک و نوجوان

دادرس مقدم - در گرامیداشت هفته دولت و همزمان 
و  کودک  مادر،  تخصصی  نمایشگاه  برگزاری  با 
نوجوان در بیرجند ، غرفه اداره کل حفاظت محیط 
زیست خراسان جنوبی  نیز در این نمایشگاه بر پا 
اظهار  استان  زیست  مدیرکل حفاظت محیط  شد. 
کرد : درغرفه حفاظت محیط زیست ضمن به نمایش 
گذاشتن تابلو عکس از حیات وحش استان و نمونه 
نمایش   ، جانوری  های  گونه  از  تاکسیدرمی  های 
فیلم های آموزشی زیست محیطی ، ایستگاه نقاشی 
، ایستگاه کتابخوانی ، ساخت کاردستی از مواد بازیافتی 
و دور ریختنی  از دیگر جذابیت هاي این غرفه مي 
باشد.الزم به ذکر است عالقه مندان می توانند از تاریخ 
۵ لغایت ۹ شهریورماه از ساعت ۱7 الی ۲۲ با مراجعه 
به محل دائمی نمایشگاههای بین المللی بیرجند واقع 

در خیابان غفاری از این نمایشگاه بازدید نمایند.

بازنشستگان و از کار افتادگان نمونه 
خراسان جنوبی تجلیل می شوند

مهر-مدیرکل تأمین اجتماعی خراسان جنوبی گفت: 
نمونه  بازماندگان  و  افتادگان  کار  از  بازنشستگان، 
تأمین اجتماعی استان تجلیل می شوند. درویشی 
عنوان کرد: بازنشستگان سرمایه های اجتماعی و 
گنجینه های ماندگاری هستند که تالش خستگی 
اذهان  در  صادقانه  خدمت  سالیان  در  آنان  ناپذیر 
جامعه باقی می ماند. وی بیان کرد: سازمان تأمین 
و  انتخاب  طرح  سال  شانزدهمین  برای  اجتماعی 
کار  از  و  بازمانده  همسران  بازنشستگان،  معرفی 
افتادگان کلی نمونه سازمان تأمین اجتماعی را در 
 دستور کار قرار داده و با عنایت به روز ۲۵ ذی الحجه

 به نام روز خانواده و تکریم بازنشستگان اقدام به 
تجلیل از برگزیدگان خواهد نمود.
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گروه خبر- استاندار خراسان جنوبي صبح دیروز با 
حضور در شبکه دو سیما در برنامه زنده تلویزیوني 
زنده باد زندگي به ارائه گزارش اقدامات دولت و 
نیز ظرفیت ها و توانمندي هاي استان پرداخت.

استاندار در این برنامه با اشاره به ظرفیت هاي 
استان در حوزه انرژي هاي تجدید پذیر عنوان 
کرد: با توجه به توانمندي هاي استان در این 
مگاوات  هزار  از ۵  بخشي  تامین  آماده  حوزه 

کمبود برق کشور هستیم.

فرهنگ و آموزش عالي، معادن و انرژي 
هاي تجدیدپذیر از ظرفیت هاي استان

هاي  ظرفیت  سایر  به  الشریعه  مروج 
اقتصادي و سرمایه گذاري استان اشاره کرد 
و ادامه داد: فرهنگ و آموزش عالي، معادن 
ظرفیت  دیگر  از  تجدیدپذیر  هاي  انرژي  و 
خراسان  گذاري  سرمایه  و  اقتصادي  هاي 
خراسان  اینکه  بیان  با  وی  است.  جنوبي 

یافته  توسعه  استان هاي کمتر  جنوبي جزو 
محسوب شده است، افزود: این مهم موجب 
بتوانیم مشوق هاي سرمایه گذاري  تا  شده 
فعالین  و  گذاران  سرمایه  براي  را  خاصي 
بسیار  فرصت  که  بگیریم  نظر  در  اقتصادي 

مناسبي در این زمینه محسوب مي شود.

اقدامات دولت بیشتر به سمت توجه
 به روستاها و مناطق محروم بوده است

مروج الشریعه یادآورشد: در حال حاضر نرخ 
دو  منفي  روستایي  مناطق  در  جمعیت  رشد 
دهم درصد است در حالي که نرخ رشد در 
این  که  است  مثبت  استان  شهري  مناطق 
روند باید اصالح شده و ضمن جلوگیري از 
مهاجرت روستائیان به شهرها باید اقدامات 
به گونه اي باشد که شاهد مهاجرت معکوس 
رو  این  از  باشیم؛  روستاها  به  شهرنشینان 
اقدامات دولت طي چند سال اخیر در کشور 

و استان بیشتر به سمت توجه به روستاها و 
مناطق محروم بوده است. 

خراسان جنوبی ظرفیت تامین بخشي از کمبود برق کشور را دارد

سربازی- ۱88 طرح با اعتبار 7۶ میلیارد و ۴3 
میلیون تومان در پنجمین روز از هفته دولت در 
خراسان جنوبی به بهره برداری رسید. از این 
تعداد ۱3 طرح در شهرستان قاین، ۱۲7 طرح 
در شهرستان خوسف، ۱۵ طرح در شهرستان 
 ۱۲ بشرویه،  شهرستان  در  طرح   ۵ نهبندان، 
طرح درشهرستان فردوس، ۹ طرح در شهرستان 

سربیشه،  7 طرح در  شهرستان طبس و یک 
طرح هم در شهرستان بیرجند به بهره برداري 
رسید. مجتمع آبرساني، گازرساني، واحد بسته 
بندي خشکبار و مجتمع خدمات رفاهي بین 
راهي، احداث گلخانه، طرح هاي  بیابان زدایي، 
احداث  رساني،  برق  خاکي،  بند   ۱00 احداث 
بزرگترین سد آبخیزداري شرق کشور، کارخانه 

خوراک دام و طیور ، تعریض جاده  نهبندان -  
زابل، آبیاري کم فشار و اصالح شبکه فرسوده 
توزیع آب از جمله طرح هاي بهره برداري شده 
در خراسان جنوبي می باشد. به گزارش خبرنگار 
فردوس  مدیر جهاد کشاورزی  فردوس،  از  آوا 
در مراسم بهره برداری از مجتمع گلخانه ای 
فردوس که در جوار شهرک صنعتی به مساحت 

۴0 هکتار احداث شده، گفت: این مجتمع در فاز 
اول با ۲0 هکتار و با هزینه یک میلیارد و ۶۵0 
میلیون تومان با تمام امکانات زیرساختی شامل: 
آب، برق، موتورپمپ، ایستگاه پمپاژ و دستگاه 
آب شیرین کن آماده واگذاری به تمام افراد به 
کشاورزی  بخش  التحصیالن  فارغ  خصوص 
است. وی از عدم استقبال بیکاران این بخش 

از کار در این مجتمع به شدت انتقاد  و تاکید 
احداث  کامل  زمینه  دولت  که  حالی  در  کرد: 
گلخانه را در این مکان فراهم آورده و بیشترین 
تحصیل کرده های بیکار نیز در بخش کشاورزی 
در شهرستان متقاضی کار هستند ولی تا کنون 
هیچگونه درخواستی برای واگذاری زمین در این 

مجتمع نداشتیم.

بهره برداري از 188 پروژه خراسان جنوبي در پنجمین روز هفته دولت
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جذب حداقل 800 کودک بازمانده 
از تحصیل در سال تحصیلی جدید

ابتدایی  آموزش  اداره  رئیس   - سیما  و  صدا 
جنوبی  خراسان  پرورش  و  آموزش  دوم  دوره 
بازمانده  کودک  تا 800   700 بین  ساالنه  گفت: 
از تحصیل در مقطع ابتدایی در استان شناسایی 
و جذب مدارس می شوند. ملکی افزود: سرویس 
ایاب و ذهاب، نوشت افزار، کیف و لوازم التحریر، 
از  جبرانی  های  کالس  و  رایگان  درسی  کتب 
کودکان  برای  پرورش  و  آموزش  خدمات  جمله 

بازمانده از تحصیل است.

ری
 اکب

س :
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

سالم برتو ای امانتدار خدا در زمین و حجتش بر بندگان او
مکتب نرجس)س( برگزار می کند: ویژه برنامه عید غدیرخم ۱۳۹۷

جشـن پیـام غدیـر
سخنران:حجت االسالم والمسلمین مرتضی دهشت )از مشهدمقدس(

زمان:پنجشنبه ۸ شهریور۱۳۹۷
ساعت ۹ صبح

مکان:طالقانی ۱، مکتب نرجس)س(
واحد فرهنگی مکتب نرجس-کانون تخصصی مهدویت مکتب 

نرجس- پایگاه مقاومت حکیمه خاتون مکتب نرجس)س(

به همین مناسبت تخفیفات ویژه ای جهت فروش و خدمات 
پس از فروش اسپیلت ها و لوله های مسی ارائه می گردد
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هـوا مطبو ع شرق 
عید غدیر خم را به تمامی هم استانی های

 عزیز تبریک عرض می نماییم. 

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

فروش ویـژه فـرش هامـون
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 امام هادی علیه  السالم فرمودند :
َمن أَطاَع ا... لَم یُباِل َسَخَط الَمخلُوقِیَن

کسی که از خدا اطاعت می کند، از خشم مردم باکی ندارد.
)بحار األنوار ، ج ۷1 ، ص 182(

جواد قوسی - رئیس سازمان فرهنگی، 
اجتماعی و ورزشی شهرداری بیرجند 
با اشاره به برگزاری جشن های قربان 
تا غدیر در شهر بیرجند اظهار کرد: 
اولین جشن برگزار شده به مناسبت 
قلعه  در  غدیرخم،  تا  قربان  اعیاد 
حضور  با  که  بود  بیرجند  تاریخی 
متنوع  های  برنامه  و  مردم  گسترده 

طنز و موسیقی محلی همراه بود. 
از  هدف  مود  قالسی  محمدرضا 
برنامه  و  نوع جشن ها  این  برگزاری 
های فرهنگی - اجتماعی را کنترل و 
کاهش آسیب های اجتماعی دانست 
و خاطرنشان کرد: امیدواریم بتوانیم 
این  در  مسئوالن  و  مردم  به  کمکی 

راستا داشته باشیم. 

در  متنوع  های  جشن  برگزاری 
همه نقاط شهر

وی با اشاره به مراسم بزرگداشت عید 
قربان که در قلعه تاریخی بیرجند و 
با حضور حداکثری مردم برگزار شد، 
بیان کرد: در این مراسم از ۵ نفر از 
کسانی که شرایط سنی شان از مرز 
اهدای خون گذشته بود و جزو اهدا 
کنندگان برتر خون بودند، تقدیر به 

عمل آمد.
حامی  کمک  با  گفت:  مود  قالسی   
از  یکی  فرهنگی،  برنامه  این  مالی 
شهر  اعتیاد  ترک  های  کلینیک 

بیرجند و سازمان فرهنگی، اجتماعی 
و ورزشی شهرداری بیرجند از ۵ نفر 
از کسانی که بیماری اعتیاد داشتند 
و اکنون ترک کردند، تقدیر به عمل 
آمد. وی ادامه داد: از برنامه های دیگر 
سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی 
بزرگ  »جشن  برگزاری  شهرداری، 
عید قربان« با همکاری حوزه هنری 

استان در محل سالن قلم چی بود. 
وی برنامه دیگر این دهه را برگزاری 
جشن شادی در پارک توحید عنوان 
کرد و افزود: از حضور مردم در این 

پارک تشکر و قدردانی می کنیم. 

مردم خواستار تداوم جشن های 
نشاط بخش هستند

اجتماعی  فرهنگی،  سازمان  رئیس 
ورزشی شهرداری بیرجند گفت: یکی 
برنامه های دیگر حضور مردم در  از 
در  مود  باللی  پروفسور  پارک  جشن 
مهرشهر بود و امیدواریم برگزاری این 
نوع برنامه ها و جشن ها موردپسند 

شهروندان عزیز قرار بگیرد. 
مردم  اینکه  به  اشاره  با  مود  قالسی 
ها  برنامه  این  بودن  منظم  و  تداوم 
در  کرد:  اضافه  هستند،  خواستار  را 
همین راستا آموزش بازی های بومی 
به ویژه  بیرجند  را در شهر  و محلی 
ریزی  برنامه  پذیر  آسیب  نقاط   در 

کرده ایم.

کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی از طریق نشاط  مردم
جشن های قربان تا غدیر به همت سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بیرجند برگزار شد


