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حضور روحانی درمجلس
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مسئوالن در حل مشکالت
 باید شب و روز نشناسند
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تبعات مهجوریت و 
فراموشی فرهنگ ترافیک!

وضعیت ترافیک شهری در بیرجند هر 
روز ابعاد پیچیده تری به خود می گیرد. 
کوچه ها، خیابان ها، حتی بزرگراههای 
اطراف شهر روز به روز شلوغ تر می 
شوند و البته اینگونه به نظر می رسد 
نیست  قرار  افزایش جمعیت،   با  که 
شهروندان با کمی رعایت بیشتر قوانین، 
کمی صبوری بیشتر و کمی اهتمام 
و  خود  حقوق  به  تر  افزون  احترام  و 
معضل کمکی  این  در حل  دیگران، 
کنند!! تقریباً هیچ روزی نیست که در 
شهر، شاهد تصادف نباشیم و تقریباً هیچ 
هفته ای نیست ...  ) ادامه در صفحه 2( 

سرمقاله
*هرم پور

روزنامه صبح استان  *  سال بیستم   *  شماره:4153

3گالیه ها می تواند به یک »مخترع« تبدیل تان کند74725 خانوار روستایی استان از آب شرب برخوردار شدند 2افزایش 20 درصدی صادرات از گمرکات استان

دو منطقه ویژه اقتصادی  جدید برای استان
    صفحه 5 

عکس : ایرنا

میالد باسعادت امام موسی کاظم )ع( مبارک باد

نماینده مردم سربیشه و نهبندان در مجلس خبر داد:

    خراسان جنوبی سراسر نور و شادی در عید غدیر /5 

 رشد فزاینده  مواد مخدر صنعتی دراستان
مهر - دبیر شورای مبارزه با مواد مخدر استان در پنجمین جلسه کمیته فرهنگی شورای 
اظهار  شد،  برگزار  خراسان جنوبی  اسالمی  تبلیغات  کل  اداره  در  که  مخدر  مواد  با  مبارزه 
کرد: کنترل ناکافی بر فضای مجازی باعث شده که جوانان و نوجوانان ...  ) ادامه در صفحه 5( 

29 طرح راهداری در استان به بهره برداری رسید
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای خراسان جنوبی عنوان کرد: هفته دولت امسال 29 طرح 
راهداری با اعتبار 224 میلیارد و 610 میلیون ریال در این استان به بهره برداری رسید.جعفر شهامت اظهار 
کرد: مهمترین طرح های افتتاحی در هفته دولت امسال برای حوزه راهداری . . .  ) ادامه در صفحه 5( 

جناب آقای مهندس علی الهامی     
انتصاب بجا و شایسته جناب عالی را به عنوان

 مدیرکل پست خراسان جنوبی
 که نشان از لیاقت ، شایستگی و توانمندی شما می باشد 

صمیمانه تبریک عرض نموده ، توفیق روزافزون تان را در این عرصه
 از درگاه ایزد منان مسئلت داریم.

شرکت بیمه سینا - مدیریت استان خراسان جنوبی   
 شرکت بیمه سینا - نمایندگی علی آبادی

جناب آقای مهندس علی الهامی
انتصاب شایسته جناب عالی را به عنوان 
مدیرکل پست خراسان جنوبی

 تبریک عرض نموده، توفیق روزافزون شما مدیر آتیه نگر و نواندیش 
که مسلما منشا نوآوری و تحول در این خطه می باشید

 را از درگاه ایزد مهربان آرزومندیم. 

انجمن اقتصاد خراسان جنوبی 
مدیرعامل: دکتر محمد بهروزی     خزانه دار: محمد حیدری

جناب سرهنگ علیرضا رضایی
رئیس محترم پلیس راه استان خراسان جنوبی

انتصاب شایسته جناب عالی را صمیمانه تبریک و تهنیت عرض نموده، 
از درگاه ایزد متعال سالمتی، سعادت و توفیق روز افزون شما بزرگوار را آرزومندیم.

شرکت پیش خدمتان و جایگاه اختصاصی طوس- موسوی

جناب سرهنگ علیرضا عباسی
رئیس محترم پلیس راهنمایی و رانندگی استان خراسان جنوبی 

با کمال مسرت انتصاب ارزشمند جناب عالی را که موید درایت،تجربه و توانمندی تان می باشد
صمیمانه تبریک و تهنیت عرض نموده، توفیقات روز افزون تان را از خداوند متعال خواستاریم.

شرکت پیش خدمتان و مصالح فروشی طوس- موسوی

یک شرکت تولیدی مستقر در منطقه ویژه اقتصادی خراسان جنوبی

 جهت تکمیل کادر خود نیاز به همکاری نیروهای ذیل دارد:

1- جوشکار ماهر)ترجیحا جوشکاری لوله( مسلط به تمامی امور فنی 
)دارای مدرک و تجربه کافی(

2- برقکارصنعتی ماهر )دارای مدرک و تجربه کافی(

3- کارشناس بازرگانی با مدرک حداقل لیسانس، مسلط به امور بازرگانی بین المللی

4- حسابدار با حداقل مدرک لیسانس و 3 سال سابقه کار 

و مسلط به نرم افزار حسابداری و سامانه بیمه و مالیات

5- گرافیست با حداقل مدرک لیسانس، مسلط به نرم افزارهای 

 3dmax ، inDesign ،فتوشاپ

شماره تماس: 32370012  داخلی 155 

قابل توجه فعاالن الکترونیک و تلفن همراه
غرفه های پاساژ بازرگان )در سه طبقه (

واقع در حاشیه میدان شهدا جهت اجاره واگذار می شود.
تلفن هماهنگی:  09151611560 - 09151611868

قابل توجه دانش آموزان عالقه مند به رشته هوانوردی 
 هنرستان هوانوردی شهید خلبان محمد حسین رئوفی فرد برای سال تحصیلی 97/98

 در پایه دهم )رشته هوانوردی( تعداد محدودی هنرجو می پذیرد.
آدرس: سایت قدیم فرودگاه بین المللی بیرجند      تلفن تماس: 5-۰5۶323۷11۹4 و ۰5۶3231۹4۰۰

با همکاری اتاق اصناف بیرجند

 زمان: 12الی 18 شهریور

  مکان: 
شرکت نمایشگاههای بین المللی بیرجند 

 تلفن رزرو غرفه:
056-32454061-2 
056-32232106-7 

نمایشگاه 
فروش عرضه مستقیم کاال 

         فروش اینترنتی محصوالت گروه خودرو سازی سایپا 
 saipa.iranecar.com

*  انتخاب نمایندگی قربانی راد  
ارسال رایگان مدارک ، تحویل خودرو در محل، خدمات ویژه پس از فروش

جهت کسب اطالعات  بیشتر به آدرس:   بیرجند،بلوار فرودگاه،مقابل پایانه مسافربری مراجعه 
یا با شماره های 2-32338001 و 32338006  تماس حاصل فرمایید.

اطالعیه ثبت نام

ستاد مردمی غدیر شهرستان بیرجند

همت واالی شما در برگزاری
 جشن های دهه والیت و امامت ستودنی است. 

از زحمات شما در برگزاری مراسم و جشن های عید غدیر خم
 تشکر و قدردانی می نماییم.

جمعی از شهروندان

خاندان محترم رضایی
با نهایت تاسف درگذشت 

مرحومه حاجیه فاطمه رضایی
 را تسلیت گفته ، خود را در غم شما شریک می دانیم.

از طرف عوامل اجرایی

 و جمعی از زائرین کاروان 39512 حج تمتع
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ایران دومین تولیدکننده کاتالیست بنزین در جهان شد

مدیرعامل شرکت مهندسی و تامین تجهیزات پتروشیمی ایران )اسپک( گفت: دانشمندان جوان ایرانی به فناوری تولید 
کاتالیست های واحد های ایزوم پاالیشگاهی که قبال فقط در آمریکا تولید می شد، دست یافته اند. جلیل سبحانی گفت: با تولید 
این کاتالیست در داخل، ایران به دومین تولیدکننده این کاتالیست حساس و پیچیده در جهان تبدیل شد.

تبعات مهجوریت و فراموشی 
فرهنگ ترافیک! 

* هرم پور

نیست شهروندان  قرار   ... اول(  از صفحه  مقاله  سر  )ادامه 

با کمی رعایت بیشتر قوانین، کمی صبوری بیشتر 
و کمی اهتمام و احترام افزون تر به حقوق خود و 
دیگران، در حل این معضل کمکی کنند!! تقریباً هیچ 
روزی نیست که در شهر، شاهد تصادف نباشیم و 
تقریباً هیچ هفته ای نیست که در داخل یا خارج از 
شهر، خبر کشته و مجروح شدن افراد بر اثر تصادف 
را نشنویم. در میان خبرهای ناگوار فوتی و جرحی 
تصادف ها، دیدن و شنیدن صحنه و خبر مصدومیت 
و فوت کودکان بر اثر تصادف حداقل برای منی که 
چندین صحنه فوت و جرح کودکان را از نزدیک 
دیده ام، به شدت منقلب کننده و تأثّر آفرین است و 
قطعاً برای همشهریان عزیزی که از نزدیک شاهد 
چنین صحنه های دلخراشی بوده اند یا خبرهایش را 
شنیده اند نیز اینگونه است؛ خبرهایی که این روزها 
درباره ی فوت یا مصدومیت کودکان  در تصادف 
های شهری بیشتر می شنویم، همان کودکانی که 
به پای بی مباالتی ها و بی دقتی ها و بی احترامی 
های ما یا سایر شهروندان نسبت به قانون می سوزند. 
من احساس می کنم در صورت عدم چاره اندیشی 
برای وضعیت و شرایط خاص شهر بیرجند، ترافیک 
مشکل  و  اول  چالش  آینده،  سالهای  در  شهری 
اولویت دار بیرجند و حومه ی آن خواهد بود؛ مشکلی 
که به سرعت ابعاد مختلف به خود خواهد گرفت و 
متولیانی را که امروز می توانند با صرف وقت و هزینه 
های کمتر، چاره اندیشی مناسب تر  کنند به چالش 
های فراگیر و بزرگ دعوت خواهد نمود! در ماههای 
اخیر شهرداری، پلیس راهور، شورای ترافیک و سایر 
متولیان حقوقی، متحمل تالش ها و زحماتی شده 
اند که جای تقدیر دارد، هر چند هنوز هم نیازمند 
هم افزایی بیشتر و عمیق تر است اما به نظرم می 
آید بخشی از عدم موفقیت باالی این تالش ها به 
این دلیل است که ما شهروندان چندان به وظایفمان 
را  رانندگی  و  راهنمایی  قانون  ایم،  نکرده  عمل 
همیشه مشتمل بر راه گریزهای فراوان دیده ایم و 
نگاهمان به قانون نگاه معامله و داد و ستدی بوده 
است! ما دچار یک سردرگمی، تضاد و تعارض و از 
همه مهم تر بی تفاوتی فرهنگی در حوزه ترافیک 
ارتقای فرهنگ در حوزه ترافیک  شهری هستیم. 
شهری، کاری نشدنی نیست. می توان با یک برنامه 
ریزی حداکثر پنج ساله، این فرهنگ را از شرایط 
کنونی به یک سطح متوسط رضایت بخش و قابل 
قبول رساند. مطبوعات، سایر رسانه های دیداری و 
شنیداری مثل صدا و سیما، فضای مجازی، آموزش 
و پرورش، دانشگاهها، روحانیون محترم، بهزیستی، 
همه  از  و  اجتماعی  های  سمن  انتظامی،  نیروی 
مهم تر جامعه شناسان و روانشناسان و هنرمندان 
متعهد و دلسوز هم استانی با محوریت دفتر امور 
به  موضوع  این  برای  واقعاً  استانداری  اجتماعی 
صورت ویژه برنامه ریزی کنند. ما هم جزئی از همه 
ی آن افرادی هستیم که در همین جامعه زندگی 
می کنیم و لزوماً قرار نیست در برابر مشکالت و 
معضالت، جا خالی بدهیم یا از آنها فرار کنیم. ما 
می خواهیم و می باید مبارزه کنیم، و می باید همانند 
های  چالش  علیه  مبارزه  در  کشورها  از  بسیاری 
فرهنگ اجتماعی پیروز شویم. دراین صورت است 
که می توانیم برای آینده ای بهتر در حوزه ترافیک 
و البته با  دغدغه هایی کمتر، امید داشته باشیم.

)لطفا نظر و پیشنهاد خود در رابطه با یادداشت های 
روزنامه را به شماره 09304943831 ارسال فرمایید(

نرخ  بلیت هواپیما در مهرماه 
کاهش می یابد

عابدزاده، رئیس سازمان هواپیمایی درباره قیمت های 
بلیت هواپیما، گفت: افزایش اخیر قیمت بلیت هواپیما 
که شرکت های  بود   ارزی  قیمت  افزایش  دلیل  به 
هواپیمایی دریافت می کردند.  هزینه های شرکت های 
هواپیمایی ارزی است، 55 درصد هزینه یک ساعت 
پرواز یک هواپیما در کشور ما  ارزی است و طبیعی است 
که بدین ترتیب نرخ های بلیت هواپیما هم با نوسانات 
ارز افزایش می یابد. وی با تأکید بر اینکه قیمت های 
بلیت هواپیما بر اساس عرضه و تقاضا تعریف می شود، 
یابد  در مهر که تقاضای سفر کاهش  گفت: قطعاً 
قیمت بلیت هواپیما هم به شدت کاهش می یابد.

با کاهش مصرف آب و برق 
پول بگیرید

اردکانیان، وزیر نیرو گفت: مصرف کنندگان را به سه 
دسته کم مصرف ها، خوش مصرف ها و بدمصرف 
ها تقسیم کرده ایم و پیشنهادی را تنظیم کردیم که 
بر اساس مطالعات اقتصادی که شده در بخش برق 
حدود 10 درصد و در بخش آب 12 درصد مصرف 
ما کاهش پیدا می کند. ما کم مصرف ها را تشویق 
از  برق  میزانی که آب و  ازای  به  یعنی  می کنیم 
سطح الگوی مصرف، کمتر مصرف می کنند ما به 
آنها پرداخت خواهیم کرد، طبیعتا این روش موجب 
یابد. افزایش  ها  مصرف  کم  جمعیت  شد  خواهد 

گرانی خودرو با ساخت 80 درصد 
 قطعات در داخل

کمیسیون  اول  رئیس  نایب  الرگانی،  موسوی 
بایستی  رئیس جمهور  اینکه  به  اشاره  با  اقتصادی 
ناکارآمدی های مدیریتی در دولت  و  سوء مدیریت 
را با اهتمام رصد کند و برای جبران آن گام بردارد 
گفت:  به عنوان مصداقی داستان گران شدن خودرو 
و پراید در شرایطی که مدیران سایپا ادعا می کنند 80 
درصد قطعات این خودرو تولید داخل است چرا باید با 
نوسانات قیمت ارز این قدر قیمت آن با تالطم روبه رو 
شود. وی با ابراز اینکه مردم از چنین شرایطی و عدم 
تحقق وعده ها ناراحت هستند و وقتی دست شان به 
مسئوالن دولتی نمی رسد اینها را با نمایندگان خود 
مطرح می کنند، گفت: دولت بایستی اهتمام بیشتری 
باشد. داشته  مردم  رضایتمندی  کردن  فراهم  به 

ارز دانشجویی تعیین تکلیف شد

ارز  پرداخت  از  ای  اطالعیه  در  مرکزی  بانک 
 2018 تحصیلی  اول  سال  نیم  بابت  دانشجویی 
دانشجویی  ارز  بانک مرکزی،  از  نقل  به  داد.  خبر 
تا  و   2018 سال  تحصیلی  اول  سال  نیم  بابت 
تاریخ 31 شهریور 139۷ قابل پرداخت بوده و پس 
بازار و  ارز دانشجویی به نرخ  تاریخ مورد اشاره  از 
از طریق دو بانک پرداخت می شود. گفتنی است، 
در همین زمینه اطالع رسانی الزم از سوی بانک 
مرکزی به سازمان های مربوطه انجام شده است.

بسته حمایتی کاال های اساسی 
مردم و اقشار کم درآمد

نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه و سرپرست 
وزارت کار با اشاره به نوسانات ارزی، از بسته حمایتی 
برای مردم خبر دادند. وی افزود: یک بسته برای همه 
مردم است به این صورت که حداقل 25 قلم کاالهای 
اساسی و روزمره مردم که در سبد زندگی آنان قرار 
دارد، با ارز 4200 تومانی در اختیارشان قرار می گیرد.
بخش دیگر به طور خاص برای اقشار آسیب پذیر 
جامعه است که حدود پنج دهک از جامعه را شامل می 
شود و این بسته حمایتی، عالوه بر آن چیزی است 
که شامل همه مردم خواهد شد. وی تولیدکنندگان، 
هایی  دیگر بخش  را  دولت  کارکنان  و  پیمانکاران 
عنوان کرد که بسته حمایتی یادشده به آنان تعلق می 
گیرد و تصریح کرد: روش های اجرا و جزئیات موارد 

پیش گفته، در زمان مقتضی اطالع رسانی می شود.

سرمقاله

افزایش 20 درصدی صادرات از گمرکات استان
محمدعلی خاشی، مدیرکل گمرکات خراسان جنوبی خبر داد:

جواد قوسی - محمدعلی خاشی، مدیرکل گمرکات خراسان جنوبی 
در نشست خبری اصحاب رسانه گفت: صادرات استان از گمرکات 
در 5 ماهه نخست امسال بالغ بر 369 میلیون دالر و از لحاظ وزنی 
یک میلیون و 670 هزار تن بوده است. وی با بیان اینکه صادرات 
از نظر وزن 10 درصد و از نظر ارزش 20 درصد افزایش داشته، 
افزود: سیمان، کاشی و سرامیک، گازوئیل، خوراک دام و طیور و 
است. بوده  ماهیرود  مرز  از  صادراتی  کاالهای  عمده  صیفی جات 
مدیرکل گمرکات خراسان جنوبی با اشاره به اینکه بیشتر صادرات 
به کشورهای عراق، افغانستان، ترکمنستان و ارمنستان انجام شده، 
تصریح کرد: از ابتدای امسال تاکنون مجموع صادرات قطعی از 
گمرک ماهیرود، 77 میلیون دالر با وزن 655 هزار تن است که 
این میزان نسبت به مدت مشابه از نظر ارزشی 11 درصد رشد 
داشته است. همچنین در بحث واردات 20 فقره اظهارنامه مالیاتی 
در گمرک منطقه ویژه اقتصادی به ارزش 3 میلیون و 243 هزار 
دالر با وزن 1438 تن انجام شده است. خاشی اظهار کرد: واردات 
استان نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر ارزش 661 درصد و 
از نظر وزن نیز 150 درصد رشد داشته است. وی عمده کاالهای 
وارداتی از طریق گمرکات استان را شامل برنج، دستگاه دمنده 
گاز، تجهیزات صنعتی، احشام، تخم اسفند و شاهدانه از کشورهای 
پاکستان، لهستان، چین و افغانستان عنوان کرد.مدیرکل گمرکات 
اداره کل  به استقرار گمرک استان در  اشاره  با  خراسان جنوبی 

پست، خاطرنشان کرد: از ابتدای امسال تاکنون صادرات 57 فقره 
گمرکات پستی به ارزش 2 هزار و 300 دالر وجود داشته که از نظر 
ارزش 82 درصد و از نظر وزن 122 درصد افزایش داشته است. 
خاشی گفت: عمده صادرات امانات پستی در استان شامل خشکبار، 
البسه، زعفران و سبزی خشک از کشورهای هندوستان، آلمان، 
انگلیس و استرالیا بوده است. وی بیان کرد: گمرکات در هر نقطه ای 
که با موضوع خارج از کشور باشد حضور دارد لذا گمرکات استان در 
فرودگاه بین المللی بیرجند نیز فعال است. خاشی میزان کاالهای 
صادراتی مربوط به تولیدات سایر استان ها را 291 میلیون دالر با 
وزن یک میلیون و 15 هزار تن دانست و تصریح کرد: کاالهای 
صادراتی از سایر استان ها نسبت به مدت مشابه سال گذشته از 

نظر ارزشی 22 درصد و از نظر وزنی 2 درصد رشد داشته است.
مدیرکل گمرکات خراسان جنوبی از استقرار گمرک در فرودگاه 
بیرجند خبر داد و اظهار کرد: از ابتدای امسال 7 هزار و 73 نفر 
از فرودگاه  نفر مسافر خروجی  مسافر ورودی و 10 هزار و 171 
بیرجند و مرز ماهیرود داشته ایم که در این راستا عمده مسافران 
خروجی از فرودگاه بیرجند زوار عتبات عالیات و بیت ا... الحرام و از 
مرز ماهیرود اتباع افغان هستند. وی ادامه داد: در پنج ماهه نخست 
امسال 180 دستگاه کامیون ترانزیتی خارجی با وزن بالغ بر 176 
هزار تن شامل گوشت مرغ، روغن موتور، قطعات خودرو، گاز مایع، 
تخم مرغ و پارچه از کشورهای برزیل، ترکیه، عراق، امارات متحده 
عربی، جمهوری آذربایجان و چین از طریق گمرک ماهیرود به کشور 
افغانستان ترانزیت شده است. خاشی افزود: با توجه به مجوزی که از 
دفتر ترانزیت سازمان گمرک ایران صادر شده گمرک ماهیرود استان 
برای 9 قلم مشتقات نفتی، الستیک، روغن خوراکی، سوخت، چای، 
برنج، انواع حبوبات، انواع غالت و مصالح ساختمانی مجاز به انجام 
تشریفات ترانزیتی است. وی با بیان اینکه بازارچه های محلی برای 
مبادله کاال توسط ساکنین تا شعاع 30 کیلومتری مرز است، اظهار 
کرد: عمده فعالیت های گمرکات استان در دو نقطه شامل گمرک 

منطقه ویژه اقتصادی و مرز ماهیرود انجام می شود.
بهره برداری از اپلیکیشن جامع گمرکی  

مدیرکل گمرکات خراسان جنوبی بیان کرد: احداث مجموعه 17 
هکتاری گمرک استان در دشت مرک با اعتبار 18 میلیارد و 870 
میلیون ریال بیش از 60 درصد پیشرفت فیزیکی دارد و تکمیل پروژه 
نیازمند 8 میلیارد تومان اعتبار است. خاشی با اشاره به اپلیکشن 
گمرک موبایلی، افزود: تمام خدمات گمرکی در قالب یک برنامه 
جامع در این اپلیکشن تعریف شده که در هفته دولت از طریق 
گمرک جمهوری اسالمی ایران از این اپلیکشن بهره برداری شد. وی 
یکی از مشکالت گمرکات استان را کمبود نیروی انسانی دانست و 
گفت: امیدواریم مسئوالن استانی و کشوری مجوز استخدام نیروهای 
بومی در دستگاه های مستقر در گمرک را بدهند. پرسنل گمرکات 
در بحث امکانات ایاب و ذهاب در مضیقه هستند. مدیرکل گمرکات 
خراسان جنوبی با بیان اینکه عمده نیروهای انسانی در مرز غیربومی 
هستند، یادآور شد: برای گمرکات استان 204 پست پیش بینی شده 
اما در حال حاضر 110 پست در گمرکات استان وجود دارد. وی 
گفت: تفاهم نامه ای بین گمرک و استانداری در سال 90 منعقد شده 
است که بر اساس آن مقرر شد شش هکتار زمین در مرز ماهیرود به 
گمرک اختصاص یابد که در این راستا در دو ماه گذشته با پیگیری های 
انجام شده از محل تبصره یک ماده 69 اقدامات خوبی انجام شده و 
بالفاصله پس از تایید زمین به گمرک، عملیات عمرانی آغاز می شود. 

عکس: احسان توال
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تخـت تخـتلـول لـولصـاف صـاف قاليشويي و مبل شويي ايـران

مصالح ساختمانی خسروی
فروش مستقیم آجر سفال، 

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

09155626690 
05632228718 

فروش انواع کنسانتره 
علوفه و نهاده های دامی و طیور

فروش ویژه کاه گندم دیم نرم و سفید 735 تومان

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

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

09903321767

ساخت استخر  ژئو ممبران      
09153637917

تخــــــــریـب  و  بازســــــــــــــازی ساختــــــمان 
09302761630 -09155626033 

آگهی فروش امالک به صورت مزایده
 مزایده کتبی فروش 4 قطعه زمین مسکونی و12قطعه زمین تجاری محله باقی مانده از توافق نامه مورخ 1391/10/24 اداره کل راه و شهرسازی خراسان جنوبی و نمایندگان جمعی از اعضای تعاونی پروفیل کاران شهرستان بیرجند موضوع پالک 7933 فرعی از 1402 اصلی 

به شرح ذیل اعالم می گردد. متقاضیان می توانند از روز شنبه مورخ 1397/06/10 لغایت دوشنبه 1397/06/19صبح ها از ساعت 9 الی 13 به آدرس بیرجند، میدان شهدا،کوچه دانشگاه 2، جنب قنادی ممتاز دفتر شرکت تعاونی پروفیل کاران مراجعه و فرم شرکت در مزایده را 
دریافت نمایند.  تاریخ بازگشایی پاکت ها روز سه شنبه 1397/06/20 راس ساعت 9 صبح در محل دفتر شرکت خواهد بود.

مالحظات: 1- رعایت مفاد فرم شرکت در مزایده الزامی می باشد. 2- پیشنهادات فاقد سپرده، مخدوش، مبهم و مشروط از درجه اعتبارساقط می باشد. 3- کلیه امالک عرضه شده با وضعیت موجود به فروش می رسد. لذا بازدید از 
ملک موردنظر الزامی است. 4-ودیعه شرکت در مزایده نفرات چهارم و بعد از آن در اولین روز اداری پس از اعالم نتایج در محل تعیین شده با ارائه اصل رسید به شخص متقاضی مستردخواهد شد. مهلت شرکت در مزایده از روز 

شنبه  1397/06/10 لغایت ساعت 13 دوشنبه 1397/06/19می باشد.

ضمنا جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره های   09153635314 )حسین زاده( - 09155619316 )دستگردی( -09155617493 )محمدنژاد( تماس بگیرید

شماره پالک یا مبلغ پایه برای هر مترمربع مزایده )ریال(متراژ عرصهکاربرینوع ملکآدرس ملکردیف
قطعه

مالحظات

هزینه آماده سازی و سایرهزینه های موردمطالبه شهرداری به عهده خریدارمی باشد593-1625/900/0001مسکونیزمینخیابان شهید کاوه1

هزینه آماده سازی و سایرهزینه های موردمطالبه شهرداری به عهده خریدارمی باشد596-1625/900/0001مسکونیزمینخیابان شهید کاوه2

هزینه آماده سازی و سایرهزینه های موردمطالبه شهرداری به عهده خریدارمی باشد97-1567/000/0009مسکونیزمینخیابان شهید کاوه3

هزینه آماده سازی و سایرهزینه های موردمطالبه شهرداری به عهده خریدارمی باشد128-1726/000/0009مسکونیزمینخیابان شهید کاوه4

هزینه آماده سازی و سایرهزینه های موردمطالبه شهرداری به عهده خریدارمی باشد5212/000/00014734تجاری محلهزمینخیابان شهید کاوه )1(5

هزینه آماده سازی و سایرهزینه های موردمطالبه شهرداری به عهده خریدارمی باشد5210/000/00014735تجاری محلهزمینخیابان شهید کاوه6
هزینه آماده سازی و سایرهزینه های موردمطالبه شهرداری به عهده خریدارمی باشد5210/000/00014736تجاری محلهزمینخیابان شهید کاوه7
هزینه آماده سازی و سایرهزینه های موردمطالبه شهرداری به عهده خریدارمی باشد5210/000/00014737تجاری محلهزمینخیابان شهید کاوه8
هزینه آماده سازی و سایرهزینه های موردمطالبه شهرداری به عهده خریدارمی باشد5210/000/00014738تجاری محلهزمینخیابان شهید کاوه9

هزینه آماده سازی و سایرهزینه های موردمطالبه شهرداری به عهده خریدارمی باشد5212/000/00014739تجاری محلهزمینخیابان شهید کاوه10
هزینه آماده سازی و سایرهزینه های موردمطالبه شهرداری به عهده خریدارمی باشد5212/000/00014746تجاری محلهزمینخیابان شهید کاوه )2(11
هزینه آماده سازی و سایرهزینه های موردمطالبه شهرداری به عهده خریدارمی باشد5210/000/00014747تجاری محلهزمینخیابان شهید کاوه12
هزینه آماده سازی و سایرهزینه های موردمطالبه شهرداری به عهده خریدارمی باشد5210/000/00014748تجاری محلهزمینخیابان شهید کاوه13
هزینه آماده سازی و سایرهزینه های موردمطالبه شهرداری به عهده خریدارمی باشد5210/000/00014749تجاری محلهزمینخیابان شهید کاوه14
هزینه آماده سازی و سایرهزینه های موردمطالبه شهرداری به عهده خریدارمی باشد5210/000/00014750تجاری محلهزمینخیابان شهید کاوه15
هزینه آماده سازی وسایرهزینه های موردمطالبه شهرداری به عهده خریدارمی باشد5212/000/00014751تجاری محلهزمینخیابان شهید کاوه16
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۲۲۰ گروه جهادی به مناطق محروم خراسان جنوبی اعزام می شوند
مهر - رئیس بسیج سازندگی خراسان جنوبی در جمع خبرنگاران اظهار کرد:  با توجه به شرایط اقتصادی موجود در کشور و جنگ تمام عیار اقتصادی، سازمان بسیج 
مستضعفان بر اساس ابالغ ستاد کل نیروهای مسلح خدمت رسانی به مناطق محروم را در دستور کار قرار داده است. مهدی هنری از اعزام گروه جهادی به نقاط مختلف 

کشور در نیمه دوم شهریورماه امسال خبر داد و عنوان کرد: سهم خراسان جنوبی از این میزان ۲۲۰ گروه جهادی خواهد بود.

باتوجه به خطرات زیست محیطی زمینهای خاکی و 
متروکه و چهره زشتی که به شهرمی دهند، شورای 
شهربیرجند ومرکزبهداشت نسبت به تعیین تکلیف 
این زمین ها از جمله خیابان مدرس روبروی سیلوی 
گندم،نیروگاه متروکه غفاری،زمینهای اطراف هتل 
کویر،زمینهای خاکی متعدد بنیاد و اوقاف که واقعا 
گرد و غبارشان در چشم وگلوی مردم بعنوان حق 

الناس موجب آزار شهروندان می شود ، اقدام کنند.
915...۲54

چند وقت پیش با توجه به خروج پادگان به خارج از 
شهر قرار بود دیوار پادگان واقع در مرکز شهر برداشته 
شود و در این خصوص صحبت هایی هم مسکن 
نشده  اقدام  هنوز  چرا  بود.پس  کرده  شهرسازی  و 
است؟واقعا این زمین به این بزرگی در وسط شهر 

جای آن نیست که همه مردم از آن استفاده کنند؟
935...351

راه  به روشنایی جاده حدفاصل سه  راه نسبت  اداره 
اسدآباد تا انبار نفت جدیدبیرجند رسیدگی فرماید.عالوه 

بر روشنایی عالئم ترافیکی نیز دچارضعف است.
915...5۲4

شورای شهردر زمینه احداث تقاطع های غیرهمسطح 
بخصوص یک روگذر از صیاد به پاسداران و تقاطع 
غیرهمسطح سه راه اسدی و سایر نقاط پرترافیک 
شهر و احداث پارکینگ های طبقاتی در خیابانهای 

مدرس و طالقانی چه اقدامی انجام داده است؟ 
939...897

 آیامسئولین آموزش و پرورش می دانند چه تعداد دانش آموز 
با استعداد از تحصیل در مدارس نمونه  و تیز هوشان با 
توجه به هزینه های سرسام آور این گونه مدارس باز می 
مانند؟برای ثبت نام دخترم در مقطع هفتم مدرسه نمونه 
... از من در خواست مبلغ چهارصد هزار تومان نمودند که 
با توجه به وضعیت اقتصادی امروز جامعه واقعا پرداخت 

آن برای قشر محروم ناممکن است.
915...۲5۰

با توجه به اینکه کنگره بزرگ دو هزار شهید به زودی 
برگزار می شود و اقدامات خوبی نیز انجام شده است، 
اخیرا شهرداری هم در سطح شهر زیباسازی می کند،آیا 
وقت آن نرسیده است میدانی که به نام شهدا نام گذاری 
شده، حداقل زیباسازی شود؟از مسئوالن خواهش می 
کنم ببینند آیا این میدان در شان نام شهدا است؟ المان 
موجود در آن هم تمثالی از شهید و شهادت نیست..
915...64۰ 

پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424

امروزه مي بينيم که همه مردم از هرچيزي گاليه مي کنند. من به جاي شکايت تصميم گرفتم که به فکر چاره باشم تا مشکالت را حل کنم. 
هر کسي مي تواند مخترع باشد و قطعا ايده هاي بسياري در ذهن مردم است و همين گاليه هايشان مي تواند تبديلشان کند به يک 

مخترع. مشروط به اينکه دست کم نگيرند و به فکر بهبود اوضاع باشند. 

جواد قوسی 

واژه »اختراع« که بر زبان می آید نام هایی چون برادران 
رایت، نوبل و پاسکال به ذهن می آید. ولی »اختراع« گویا آن 
چنان که بزرگ و سخت نشان می دهد، نیست. گاهی یک 
مشکل کوچک، یک مساله ای که بزرگ جلوه نمی کند، ایده 
ای را - برای حل آن - به ذهن متبادر می سازد و همان ایده 
تبدیل می شود به یک وسیله کاربردی. مهمان روزنامه آوا 

نوجوان است و خالق و در ابتدای مسیر »اختراع«.

هستم،  ساالری  مائده  کنید:  معرفی  را  خودتان  ابتدا 
متولد 1381 بیرجند. در دبیرستان نمونه کاشی نیلوفر مشغول 

تحصیل هستم.
اختراع تان چه بوده است؟ اختراع من چراغ مطالعه 
قابلیت نصب در فضاهای مختلف و  با  سیار کم مصرف 
قابلیت تنظیم شدت روشنایی نور است. ایده این اختراع از 
آنجایی به ذهنم رسید که با مشکل کم نوری در فضاهای 
مختلف هنگام کتاب خواندن مواجه بودم و تصمیم گرفتم 
این چراغ مطالعه سیار را بسازم. ویژگی های این اختراع 
دارد،  را  نور  روشنایی  تنظیم شدت  قابلیت  که  است  این 
برای عموم مردم مناسب است، در فضاهای مختلف نصب 
می شود، کم مصرف و مقرون به صرفه است. در صورت 
حمایت از آن می تواند با قیمت خیلی پایین تر در دسترس 

همه مردم باشد.
ایده کار از کجا به ذهن تان رسید؟ من معموال هر 
هم  همیشه  و  است  من  همراه  کتابم  بروم،  که  جایی 
تصمیم  است.  نبوده  فراهم  مطالعه  برای  نیاز  مورد  نور 
گرفتم به جای گالیه کردن از این مشکل، ساخت چراغ 

مطالعه ای را شروع کنم.
نمونه مشابه در ایران یا خارج دارد؟ این اختراع را با 
نمونه های مشابه بررسی و مقایسه کردم؛ ولی هیچکدام 
شان، همه این ویژگی ها را در کنار هم نداشت و می توانیم 
بگوییم این چراغ در جهان بهترین است. شاید به نظر شما 
ساخت یک چراغ مطالعه سیار، اختراع سخت و دشواری 
نباشد - مثل المپ که اختراع پیچیده ای نبود- ولی کاربرد 

آن در زندگی هرگز قابل انکار نیست.

چندسال زحمت کشیدید؟ ابتدا از تحقیقات شروع کردم 
و چراغ مطالعه های دیگر را بررسی کردم. سپس در زمینه 
الکترونیک اطالعاتی به دست آوردم. برای اینکه اختراع را به 

مرحله نهایی برسانم، حدود یک سال طول کشید.
طراحی  برای  داد؟  انجام  کسی  چه  را  اش  طراحی 
چراغ  این  از  اگر  گرفتم.  کمک  مهندس  یک  از  صنعتی 
مطالعه حمایت شود قابل ارتقا و پیشرفت است و می توانیم 
ویژگی های ضروری بیشتری را برای مردم پیاده کنیم. یکی 

از کاربردهای آن در شب این است که روی لپ تاپ نصب 
می شود تا کیبورد را روشن کند. حتی روی کتاب هم نصب 

می شود و پایه قابل انعطاف دارد.
آیا اختراع تان را ثبت کردید؟ در مراحل ثبت است و به 

زودی ثبت می شود.
برای ثبت اختراع چه مشکالتی پیش رویتان بود؟ 
اول از همه به خود فرد بر می گردد که اختراع و ایده اش 
را دست کم نگیرد و از طرف مراکز علمی کشور هم حتما 

حمایت شود.
شما از کجا حمایت شدید؟ استاد راهنما -آقای نیک 
ایشان  از  جهت«  »شتابدهی  شرکت  در  که  داشتم  کار- 
مشاوره می گرفتم و سپس هم زحمت خانواده، مدیر مدرسه 

و تحقیقات خودم بود.
 چه شد که خواستید یک مخترع شوید؟ امروزه می بینیم
که همه مردم از هر چیزی گالیه می کنند. من به جای 
شکایت تصمیم گرفتم که به فکر چاره باشم تا مشکالت 

را حل کنم.
خانواده چه نقشی داشتند؟ قطعا حمایت های مالی و 
معنوی پدر و مادرم، کمک های خواهر و برادرم برای ادامه 

دادن مسیر نوآوری خیلی تاثیر داشته است.
برای اختراع تان چقدر هزینه کردید؟ برای تولید نمونه 
نهایی مراحل زیادی را پشت سر گذاشتیم. هزینه هایی برای 
داوری، قطعات طراحی صنعتی و انیمیشن تیزر که نزدیک 
به یک میلیون تومان می شود و تمام این مبلغ به صورت 
شخصی هزینه شده است. البته نمونه اولیه معموال هزینه 
به  سازی  تجاری  صورت  در  و  شود  می  صرف  بیشتری 
قیمت بسیار پایین و مقرون به صرفه ای در اختیار عموم 

قرار می گیرد. 
جشنواره  در  داشتید؟  هایی حضور  جشنواره  چه  در 
دیدار دانش آموزان مخترع با سرمایه گذاران حضور داشته 
که فعال خبری نشده است. همچنین در جشنواره ایده بازار 

دانش آموزی بیرجند رتبه دوم را کسب کرده است.
برای آینده چه تصمیمی دارید؟ با توجه به عالقه من 
و  ایده ها  برای  راه  اگر حمایتی صورت گیرد  به طراحی، 
اختراعات بعدی هموار می شود و می تواند آینده درخشانی 

برای من به وجود آید.
خودتان از نمونه چراغ مطالعه ای که درست کردید، 
استفاده می کنید؟ بله. خیلی برای من مفید بوده است. 
همچنین برای آنهایی که خیلی کتاب می خوانند و با لپ 

تاپ کار می کنند.
در آینده چه رشته ای را انتخاب خواهید کرد؟ من 
به طراحی لباس عالقه دارم. در دوره دبیرستان هم رشته 

ریاضی را انتخاب می کنم.
وقتی به شما می گویند مخترع چه احساسی دارید؟ 
هر کسی می تواند مخترع باشد و قطعا ایده های بسیاری 
در ذهن مردم است و همین گالیه ها می تواند تبدیل شان 
کند به یک مخترع. مشروط به اینکه دست کم نگیرند و به 

فکر بهبود اوضاع باشند. 
سخن پایانی: خیلی دوست دارم که نه فقط از من بلکه از 
تمامی ایده های مخترعین ایران حمایت شود. تنها راه نجات 
مردم دانایی خودشان است و اینکه خودشان به یک تکامل 

عقلی برسند و دنبال کسب علم و دانش باشند.

گالیه ها می تواند به یک »مخترع« تبدیل تان کند
گفتگوی آوا با مائده ساالری مخترع نوجوان “چراغ مطالعه سیار کم مصرف”

سی
: قو

س
عک

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

خورشت قورمه سبزی / خورشت قيمه و سيب زمينی
شعبه 1: بلوار شعبانيه ، وصال  32311717

شعبه 2: بين 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...(

حمل اثاثیه منزل مداحی
با خاور مسقف و کارگر ماهر داخل و خارج شهر    شهرام  مداحی  3647  363  ۰915

فروش ویژه محدوده درب های برقی/درب اتوماتیک نوین 
تکنیک/ کرکره برقی بازویی، شیشه ای، ریلی، باالبر، قفل برقی

05۶۳2۳2۳179 - 0915۳۶۳۴7۶7

 با مجـوز رسمی و پروانه فعاليت  از سازمان مديريت حمل و نقل بار و 
 مسافر شهرداری بيرجند  و تنها نماينده رسمی اتحاديه  تاکسيرانی  های 
 سراسر کشور اقدام به جذب رانندگان تاکسی به صورت رايگان می نمايد.

به تعداد محدودی راننده همراه با خودرو نیازمندیم

اولین و بزرگترین تاکسی اینترنتی آنالین در بیرجند 

به ازای هر 2 سرويس يک سيم کارت رايگان ايرانسل 5G با 12 گيگ 
اينترنت رايگان از موبايل بذری - نبش رجايی 1 دريافت کنيد.
نصب اپليکيشن در کافه بازار اندرويد، اپ استور و گوگل پلی

آدرس: بيرجند- جمهوری 4 - سازمان سابق تاکسيرانی بيرجند 
  32223900 - 09155631886 مخملباف

هـوا مطبـو ع شـرق 

وستن ایر،گری و ایرانی

فروش اسپیلت دیواری ، اسپیلت ایستاده 
داکت اسپیلت 

0915  561  5463 / 0915  863  6100

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 1۲    مدیریت: فرزاد نیا

3۲۲۲۰۰7۲ - ۰915۲۲۰744۲

آگهی مزایده 
ششدانگ یکباب زمین مسکونی به مساحت 191/53 مترمربع به شماره پالک 3655 فرعی از پالک یک - اصلی واقع 
در بخش دو سرایان ذیل ثبت 2086 دفتر 16 صفحه 152 به نام آقای علیرضا جمعه گی فرزند محمد با حدود اربعه به 

 شرح پرونده ثبتی: شماال به طول هفت متر و 10 سانتی متر پی دیواریست به کوچه احداثی شرقا به طول بیست ویک متر و پنجاه و پنج 
سانتی متر پی دیواریست به پی دیوار باقیمانده 3368 فرعی 1639فرعی جنوبا به طول هشت متر و هفتاد سانتی متر پی دیواریست به دیوار 
منزل سید حسین حسین پور از پالک 1639فرعی غربا در دو قسمت اول به طول نوزده متر و چهل سانتی متر پی دیواریست به کوچه و 
به طور پخ به طول سه متر و پنج سانتی متر محل درب و پی دیوار به تقاطع دو کوچه حقوق ارتفاقی ندارد، ثبت و سند مالکیت صادر و 
تسلیم شده است و به موجب سند رهنی شماره 20795 دفتر اسناد رسمی شماره 34 سرایان به تاریخ  1392/12/24به مدت 55 ماه در 
رهن و وثیقه بانک ملت قرار گرفته است لذا بستانکار مستند به ماده 34- 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 اجراییه صادره به مدیون وفق ماده 18- آیین نامه 
اجرای اسناد رسمی ابالغ و صحت ابالغ توسط متصدیان مربوطه گواهی شده است به دلیل اینکه متعهد ظرف 10 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 102 - آیین نامه اجرا تعیین شده بود جمعا به مبلغ هفتصد و هشتاد میلیون ریال )780/000/000( 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 چهارشنبه چهارم مهرماه نود و هفت ) 97/07/04 ( از ساعت 9 صبح الی 12 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: 97/06/10
محمود جهانی مهر - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک سرایان

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت اول
نظر به اینکه در پرونده کالسه 52718 اجرایی آقای علی سورگی فرزند غالمرضا محکوم به پرداخت مبلغ 170/000/495 

 ریال در حق آقای منصور زراعتکار گردید است و محکوم علیه در قبال بدهی خود یک دستگاه خودروی سواری پژو پارس مدل 1384
به شماره انتظامی 412 ب 87 ایران 74 که هم اکنون در پارکینگ کالنتری 11 توحید بیرجند توقیف می باشد )حسب نظرکارشناس 
خودرو تا مورخ 1397/12/20 با تخفیف 4 ساله بیمه دارد. الستیک های جلو 25 درصد و الستیک های عقب 10 درصد سالم می باشد. 
خودرو رنگ دارد و سرکاپوت جلو مقداری آسیب دیدگی جزئی دارد.( معرفی و توقیف گردیده و به مبلغ170/000/000 ریال کارشناسی 
گردیده و قرار است از طریق مزایده در مورخ 97/06/24 از ساعت 10 الی 10/30 صبح  در دفتر اجرای احکام مجتمع شوراهای حل اختالف 
 بیرجند به فروش برسد که قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به شخصی که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد.

10 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 10 درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. لذا متقاضیان در صورت تمایل 
می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا واقع درخیابان طالقانی- بین طالقانی16و14 مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند مراجعه 
و از مورد مزایده بازدید به عمل آورند. هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود. ضمنا آگهی مزایده از وب سایت دادگستری به آدرس 
www.dadkj.ir  قابل مشاهده می باشد.              مهدی چاپاری- مدیر اجرای احکام مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند

دادگستری جمهوری اسالمی ایران

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت اول
نظر به اینکه درپرونده کالسه963953 اجرایی آقای حسن شهریاری فرزند حسن محکوم به پرداخت مبلغ 29/974/128 ریال 

درحق خانم فاطمه زینتی و مبلغ 1/250/000ریال حق االجرا در حق دولت گردید است و در قبال بدهی محکوم علیه خود یک دستگاه 
باالبر حمل مصالح )که حسب نظرکارشناس باالبر مذکور از نوع برند تهران ماشین می باشد. تک فاز بوده، شامل الکتروموتور تک فاز 3 اسب 
بخار قدرت،گیربکس اصفهان، دارای سیم بکسل،پاکت حمل مصالح و اسیکت و ناودانی اتصال می باشد. ت.ان اسمی حمل مصالح 300 
کیلوگرم می باشد. از لحاظ کارکرد بسیار سالم می باشد.( معرفی و توقیف و جمعا به مبلغ 10 میلیون ریال کارشناسی گردیده و قرار است از 
طریق مزایده در مورخ 1397/06/25 از ساعت 9 الی 9:30 صبح در دفتر اجرای احکام مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند به فروش برسد 
 که قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به شخصی که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد. 10 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 10 درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. لذا متقاضیان در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد 
 مزایده به این اجرا واقع درخیابان طالقانی- بین طالقانی16و14 مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند مراجعه و از مورد مزایده بازدید 
  www.dadkj.ir به عمل آورند. هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود. ضمنا آگهی مزایده از وب سایت دادگستری به آدرس

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

دادگستری جمهوری اسالمی ایران



پل معروف به “ ترناو “ در بشرویه ) کال نی باز فتح آباد( که متعلق به دوره ساسانیان است  داده نما

خواص درمانی گل شقایق

مسکن و مخدر ضعیف، خواب آور و آرام بخش، 
ضد  آور،  خلط   و  مقاوم  سرفه های  مسکن 
سیاه سرفه و تب بر، تسکین دهنده دردهای 
نفس تنگی،  ضد  یرقان،  ضد  و  سیاتیک 
و  ورم ها  کاهنده  التهاب،  ضد  و  کننده  نرم 
جوشانده  می باشد. همچنین  برونشیت  ضد 
التیام بخش  غرغره  صورت  به  شقایق  گل 

ناراحتی های مخاط دهان می باشد.

تکرار این جمالت تاکیدی، جادو می کند

* دیروز جایی برای کشف و اکتشاف باقی نمانده است اما فردا برای 
ماست، می توانیم برنده یا بازنده این بازی باشیم. 

* خوش بینی مهمترین رفتار ما آدم هاست، از این رو که به ما قدرت 
پیشرفت و امید به زندگی بهتر برای آینده می دهد.

* هر روز 1440 دقیقه است. بدین معنی که شما هر روز 1440 فرصت 
دارید تا تاثیری مثبت از خودتان بر جای بگذارید.

 * ما توانایی فرار از درد را نداریم، ما نمی توانیم از طبیعت زندگی 
خالص شویم، اما می توانیم انتخاب کنیم که یا تسلیم شویم و شکست 

بخوریم یا بجنگیم و زندگی ارزشمندی برای خود بسازیم. 

موفقیت

داستان های دنباله دار

 بیست و چهار ساعت در خواب و بیداری
صمد بهرنگی

 پدرم دید که من حرفی نمی زنم و تو فکرم. گفت: لطیف، چی شده ؟ 
حالت خوب نیست ؟ گفتم: چیزی نیست. آمدیم زیر درخت های پارک 
شهر دراز کشیدیم که بخوابیم. پدرم دید که من هی از این پهلو به آن پهلو 
می شوم و نمی توانم بخوابم. گفت: لطیف ، دعوا کردی؟ کسی چیزی 
بهت گفته؟ آخر به من بگو چی شده. من اصال حال حرف زدن نداشتم. 
خوشم می آمد که بدون حرف زدن غصه بخورم. دلم می خواست االن 
صدا و بوک مادرم را بشنوم و بغلش کنم و ببوسم. یک دفعه زدم زیر گریه 

و سرم را توی سینه پدرم پنهان کردم.
پدرم پا شد و نشست، مرا بغل کرد و گذاشت که تا دلم می خواهد گریه 
کنم. اما باز چیزی به پدرم نگفتم. فقط گفتم که دلم می خواهد گریه کنم، 
گفتم که دلم می خواست پیش مادرم بودم. بعد خوابم گرفت و چشم 
که باز کردم دیدم پدرم باال سر من نشسته و زانوهایش را بغل کرده و 
 جماعت را نگاه می کند. من پایش را گرفتم و تکان دادم و گفتم: پدر! پدرم 
نگاهم کرد، دستش را به موهایم کشید و گفت: بیدار شدی جانم؟ من سرم 

را تکان دادم که آری. پدرم گفت : فردا بر می گردیم به شهر خودمان.
ادامه دارد....

آیه روز  

بی  گمان ما به سوی شما فرستاده  ای که گواه بر شماست روانه کردیم همان گونه که فرستاده  ای 
به سوی فرعون فرستادیم. سوره مزمل  آیه 15

حدیث روز  

امام جعفر صادق )علیه السالم( : پیامبر خدا فرمود : هر که گناهي را براي خدا و ترس از او ترک 
کند خدا او را در روز قیامت خشنود گرداند.
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میالد امام موسی کاظم )ع(
باب الحوائج ، مبارک باد

امام موسی بن جعفر )ع(پیشوایی بود که منزلتی بزرگ و شانی عظیم 
بود، عبادتش معروف و معجزاتش  داشت همواره در تجهد کوشا 
روشن میان عام و خاص و بر طاعت بندگی مواظب و شب را به 
سجود به پایان می برد و روز را به صدقه  و روزه می گذراند. او را 
در عراق به عنوان )باب الحوائج ( می شناختند. موسی بن جعفر)ع( 
در سال 1۲۸ یا 1۲۹ هجری قمری هنگامی که امام صادق )ع( و 
ابواء به دنیا آمد.  همسرش حمیده از حج بازمی گشتند، در منطقه 

برخی مکان والدت ایشان را مدینه دانسته اند. 
امام موسی بن جعفر )ع(، پس از شهادت امام صادق )ع( در سال 
14۸ قمری در سن ۲0 سالگی به امامت رسید. مدت امامت موسی 
بن جعفر)ع( ۳5 سال بود و با شهادت ایشان در سال 1۸۳ امامت به 

فرزندشان، امام رضا )علیه السالم( منتقل شد.
شخصیت اخالقی

امام در علم و تواضع و مکارم اخالق و کثرت صدقات و سخاوت و 
بخشندگی ضرب المثل بود. بدان و بداندیشان را با عفو و احسان بیکران 
خویش تربیت می فرموند. مبلغ دویست، سیصد و چهارصد دینار در 
کیسه ها می گذاشتند و در مدینه میان نیازمندان قسمت می کردند. 
صرار )کیسه ها( موسی بن جعفر)ع( در مدینه معروف بود و اگر به کسی 
صره ای می رسید بی نیاز می گشت اما در اتاقی که نماز می گذاردند جز 

بوریا و مصحف و شمشیر چیزی نبود.
فرزندان امام

بنا به گفته شیخ مفید در ارشاد امام موسی کاظم )علیه السالم( سی 
و هفت فرزند پسر و دختر داشت که هیجده تن از آنها پسر بودند 

و علی بن موسی الرضا )علیه السالم( امام هشتم افضل ایشان بود. 
از جمله فرزندان مشهور آن حضرت احمد بن موسی و محمد بن 
موسی و ابراهیم بن موسی بودند. یکی از دختران آن حضرت فاطمه 
معروف معصومه سالم ا... علیها است که قبرش در قم مزار شیعیان 

جهان است. عدد اوالد آن حضرت را کمتر و بیشتر نیز گفته اند.

تأثیر علمی آن بزرگوار
عباسی،  خلفای  از  برخی  با  کاظم  امام  از  گفتگوهایی  و  مناظرات 
دانشمندان یهودی و مسیحی، ابوحنیفه و دیگران گزارش شده است. 
باقر شریف قرشی هشت گفتگو از امام کاظم، تحت عنوان مناظرات 
آن حضرت گرد آورده است. امام هفتم )علیه السالم( با جمع روایات 
و احادیث و احکام و احیای سنن پدر گرامی و تعلیم و ارشاد شیعیان، 
اسالم راستین را که با تعالیم و مجاهدات پدرش جعفر بن محمد )علیه 
السالم( نظم و استحکام یافته بود حفظ و تقویت کرد و علیرغم موانع 
بسیار در راه انجام وظایف الهی تا آنجا پایداری کرد که جان خود را 
فدا ساخت. امام کاظم )ع( به عنوان امام و راهنمای واقعی مردم به 
ارشاد و هدایت آنها می پرداخت و معارف اصیل و زالل اسالم را 
با  )ع( هرگونه همکاری  امام کاظم  معرفی می کرد.  به مشتاقان 
حکومت ستمگر را تحریم می کرد، چراکه این همکاری، موجب 

تقویت بنیان های ظلم و ستم می شد.

یک لحظه مکث کن . . . 

پیشگیری از سکته مغزی و قلبی

از  مجموعه ای  از  پیروی  با  می توانند  افراد 
فعالیت ها خطر ابتال به سکته قلبی و مغزی 
را کاهش دهند. سیگار نکشیدن، کنترل قند 
خون، کنترل استرس، کنترل فشار خون و 
مخدر  مواد  مصرف  از  اجتناب  کلسترول 
رژیم  همراه  سالم  زندگی  شیوه  از  پیروی 
از  مهمی  بخش  ورزش  و  متعادل  غذایی 

کاهش خطر را تشکیل می دهند.

استفاده از گیاهان
 در وعده های روزانه

مقداری میوه یا مغزهای خوراکی را به غالت 
صبحانه تان اضافه کنید. برای ناهار همیشه 
دانه ها  با  مخلوط  ساالد  بزرگ  ظرف  یک 
از  تهیه ساندویچ  در  کنید.  مغزها میل  یا  و 
کاهو و گوجه فرنگی غافل نشوید، همچنین 
از نان های تهیه شده از غالت کامل استفاده 
کنید. ناهار را با میوه های دلخواه یا برش هایی 

از هویج یا هر سبزی دیگری همراه کنید.  

کفش های پنجه باریک ممکن است پای شما را بیازارند و انگشت های 
پا را از فرم عادی خارج کنند بنابراین تنها در مواقع اضطراری و کوتاه 
از این کفش ها استفاده کنید. هنگام خرید به اتصال پاشنه به بدنه  
کفش دقت کنید، این بخش، مهم ترین قسمت کفش برای تحمل 
وزن شماست. اگر بخش روی پنجه کوچک و یا باریک باشد، کنترل 
پا در کفش سخت می شود، اگر در پوشیدن کفش پاشنه بلند حرفه  ای 

نیستید به این موضوع دقت کنید.

اگر هنگام راه رفتن، بدنه و کناره  کفش شما به سمت بیرون باز 
می شود یعنی کفش خود را به درستی انتخاب نکرده اید.

ممکن است به دلیل کفی خاص کفش های پاشنه دار، اندازه  پای شما در 
آنها متفاوت باشد، پس از فروشگاهی خرید کنید که امکان تغییر سایز 
کفش را داشته باشید. قبل از آنکه نوع کفش هایی که همیشه می پوشید 
را تغییر دهید و یا یک کفش جدید بخرید، کمی با کفشی شبیه آن راه 

بروید، شاید به این نتیجه برسید که انتخاب درستی نداشته اید.

نکته هایی برای خرید کفش های پاشنه بلند

جدول کلمات                        

افقي: 1- اثري از احمد شاملو - 
موزون ۲- انگشت گواهي-  طرفدار 
- بامداد ۳-  تابع- از توابع مثلثاتي 
واحد  کردن 4-   تلفظ  جداگانه   -
سطح  - از اقمار سیاره مشتري - 
نت ششم-  دائره المعارف فرانسوي 
5- از تیمهاي فوتبال اسپانیا - روده 
برنج  و  قیمه  از  شده  پر  گوسفند 
پخته - برهنه، عریان 6-  مقام و 
حروف  از   - کننده  هالک   - جاه 
یوناني 7-  واحد - اسبابي متحرک 
براي دقت بیشتر روي دستگاه هاي 
اندازه گیري-  وسط و میان چیزي 
کننده  اداره   - کیسه   - انیس   -۸
۹- از گناهان کبیره  - ته تفنگ - 
تیري که با کمان اندازند 10- رونق 
- از اقوام باستاني ساکن در جنوب 
سرزمین کنوني عراق - طناب 11-  
اینشتین  زادگاه  مفعولي -  عالمت 
-  از حروف یوناني 1۲-  دستگاهي 
بیماري   - کامپیوتري  بازي  براي 
- سوره زنان - سرور و مالک 1۳-  
چوب خوشبو-  وب سایت  - کالم 
درویش 14 - از شهرهاي آذربایجان 
سخت  فلز   - لنگرگاه   - شرقي 
15-  از شهرهاي استان سمنان - 

کارگردان فیلم طعم گیالس

عمودي: 1-  پلیمریزاسیون- لقب 
کشور تایلند ۲-  پیراهن - درامان 
جمهوري   زنان  خبرگزاري   -
اسالمي ایران ۳- شکاف درون کوه 
-  عمده فروش - کلمه پرسشي 
4-  بیماري آفریقایي - موضوع و 
زمینه - پسوند شباهت - صنم 5 - 
یک عامیانه - خرگوش - خوراکي 
از آرد نخودچي، هل و خاک - هقند 
6  - از وسایل آشپزخانه - مرتفع 
پسر  فرزند   - جهان  آبشار  ترین 

7- بد یمن - از کوههاي کشور-  
نوعي   - ترسناک    -۸ امروزي 
پارچه - کم ۹ - خوابگاه - زنگ 
انواع  از  ناي 10-   کلیسا - سرخ 
مدل ماشین - نوعي طالق-  گل 
گل    - نسل   -11 نشین  دندان 
عاشقان - اجاق سربسته 1۲- نشانه 
بیماري - موسیقي کودکان - من و 
تو - نومید 1۳-  کاردیده - کشوري 
وسیله   - اسپانیا  و  فرانسه  میان 
14-  مشابه و یکسان - از الفباي 
انگلیسي - پسر گودرز در شاهنامه 

15-  مخترع پیانو - انهدام

جدول 4153

123456789101112131415
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15

123456789101112131415
الالزقهناخریبد1
ماداانردناویل2
سدعاریمانوزام3
تیاوروزهارنر4
رزرشانلارامد5
دتکامفولبوله6
اقلدنبرسودرا7
ماماهریتوریرس8
داسکفارساتیا9
ارسانادعیرشن10
بهمسابهتسدگس11
یتنهوهرنامرک12
لادجکبایساویر13
اراوگارساورای14
ناتسراهبدابدنت15

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

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 

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

را تجربه کنید.   09158668002

فــروش پیـــاز زعفـــران
09011251205

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

ی
مین

 تض
صد

در
 10

0

کارت موتور سیکلت اینجانب علی طاهری 
به شماره 79141472 و برگه سند مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

به تعدادی راننده ترجیحا با خودروی
 مدل باال و با پورسانت عالی نیازمندیم. 
آژانس پارک - واحدی       09365613536

به یک حسابدار خانم با تجربه کاری و مسلط 
به نرم افزارهای ورد ، اکسل و حسابداری نیازمندیم. 

ساعت تماس: 11الی 13 
 09158630478-32229770

مدرک فارغ التحصیلی اینجانب زهرا کیانی 
فرزند حسن به شماره شناسنامه 

0640100139 صادره از بیرجند مقطع 
کاردانی رشته معماری صادره از واحد دانشگاهی 
آزاد بیرجند با شماره 169413101235 مفقود 
گردیده و فاقد اعتبار می باشد. از یابنده تقاضا 
می شود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسالمی 

واحد بیرجند- انتهای خیابان آیت ا... غفاری 
ارسال نماید.

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

     تشـک  رویـال آســایش
انواع تشک طبی  فنری و بیمارستانی

آدرس : خیابان ارتش - حدفاصل خیابان عدل و معلم -پالک 174
09155600850

خرید نقدی 

10 درصد 

تخفیف

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

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
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دیدار  در  استان  در  فقیه  ولی  نماینده   - ایرنا 
هوایی  پدافند  قرارگاه  کارکنان  و  فرماندهان 
منطقه شرق کشور قائم آل محمد )عج( با بیان 
اینکه پدافند هوایی به عنوان ستون فقرات در 
تامین امنیت، ناموس، کشور، فرهنگ و جامعه 
در  ای  ویژه  جایگاه  هوایی  دفاع  گفت:  است، 
جهان دارد چون شرایط دنیا از نظر جنگ ها به 
این سمت و سو می رود. حجت االسالم سید 

علیرضا عبادی افزود: اگر چیزی خارج از فطرت و 
نظام هستی باشد و به دست بشر بیفتد، مشاهده 
کرده ایم که مدعیان بین الملل به خاطر جنایات 
شان، 2 هزار کودک را آواره کرده و داخل قفس 
زندانی می کنند و از این نمونه ها در روهنگیا و 
آفریقا، یمن و جاهای دیگر انجام می شود. وی 
تصریح کرد: فقط فریاد نظام مقدس جمهوری 
اسالمی در جهان طنین انداز بوده و این ندا در 

راه انسانیت و راه الهی، تنهاست.

روزنه ای برای نفوذ بیگانه 
در آسمان ایران نیست

فرمانده پدافند هوایی شرق کشور نیز در این 
رهبر  داهیانه  رهبری  با  اینکه  بیان  با  دیدار 
معظم انقالب و قدرت و صالبت پدافند هوایی 
کشور، هیچ روزنه ای برای نفوذ بیگانگان در 

ندارد،  وجود  ایران  اسالمی  جمهوری  آسمان 
گفت: هرگونه تعرض و تجاوز به آسمان ایران 
را با سفیر رعد آسای موشک های بومی خود 
پاسخ کوبنده می دهیم. امیر سرتیپ دوم علی 
پدافند هوایی  اظهار کرد:  اکبر عباسی تجدد 
مرزهای  رصد  حال  در  روز  شبانه  طور  به 
هوایی کشور است و از طریق شبکه یکپارچه 
 پدافندی کوچک ترین فعالیت هوایی را کنترل 

کشور  آسمان  اینکه  بیان  با  وی  کنیم.  می 
از هواپیماهای عبوری بوده که  همواره مملو 
ممکن است ماموریتی برای تعرض به یکی از 
مراکز حساس کشور داشته باشند، اظهار کرد: 
کارکنان پدافند هوایی از لحظه ورود تا لحظه 
خروج هواپیماهای گذرنده از آسمان کشور، آنها 
را رصد کرده و اگر حرکتی خصمانه دیدند در 

همین آسمان آنها را نابود می کنند.

تسنیم - فرماندار بیرجند در جلسه کمیسیون 
با  مبارزه  بر  نظارت  و  هماهنگی  برنامه ریزی 
قاچاق کاال و ارز شهرستان بیرجند با تاکید بر 
کاالهای سالمت  قاچاق  بحث  در  باید  اینکه 
محور نسبت به گذشته توجه بیشتری شود، اظهار 
کرد: قاچاق کاال تهدیدکننده تولید داخلی است و 
چرخه سالم اقتصاد ملی را با خطر روبه رو می کند.

قاچاق  بحث  در  کرد:  اظهار  ناصری  علی 
مشکلی  تاکنون  بیرجند  شهرستان  در  ارز 
به  مربوط  موارد  اکثر  و  است  نداشته  وجود 
همکاری  با  خوشبختانه  و  بوده  کاال  قاچاق 
دستگاه های ذیربط در بسیاری از موارد قاچاق 
است. رفته  بین  از  یا  و  کمرنگ  نیز  کاال 
فرماندار شهرستان بیرجند با تاکید بر اینکه باید 

در بحث قاچاق کاالهای سالمت محور نسبت 
به گذشته توجه بیشتری شود، بیان کرد: در این 
راستا یکی از مهمترین دالیل به علت افزایش 
کاالهای  ورود  برای  بیشتر  جذابیت  و  تورم 
قاچاق محور از مرزها است که باید با هوشیاری 
و حساسیت بیشتری در این زمینه ورود پیدا کرد.

ناصری به نظارت بر آرایشگاه های زنانه و مردانه 

اشاره کرد و گفت: در این راستا نظارت بر 900 تا 
یک هزار آرایشگاه در بیرجند انجام شده که حدود 
700 آرایشگاه زنانه است و به صورت مرتب نظارت 
صورت می گیرد همچنین بازدیدهای مشترکی با 
معاونت غذا و دارو در این زمینه انجام می شود.
وی یکی از مهمترین راه های پیشگیری از عرضه 
کاالهای قاچاق را در جامعه فرهنگ سازی عنوان 

کرد و اظهار کرد: در این راستا رسانه ها نقش 
بسیار موثری دارند. رئیس شرکت نفت بیرجند نیز 
در این جلسه با بیان اینکه تنها راه جلوگیری از 
قاچاق بنزین این است که مصوب شود هر فرد 
تنها با کارت سوخت خود مبادرت به زدن بنزین 
کند، گفت: در بحث قاچاق نفت تمام برخوردهای 
جدی در سطح شهرستان بیرجند انجام شده است.

مخدر  مواد  با  مبارزه  شورای  دبیر   - مهر 
فرهنگی  کمیته  جلسه  پنجمین  در  استان 
اداره  در  که  مخدر  مواد  با  مبارزه  شورای 
برگزار  خراسان جنوبی  اسالمی  تبلیغات  کل 
فضای  بر  ناکافی  کنترل  کرد:  اظهار  شد، 
مجازی باعث شده که جوانان و نوجوانان به 
راحتی بتوانند در این فضا به انواع مواد مخدر 

دسترسی داشته باشند. علی زندی ادامه داد: 
منادی  را  دنیا خود  در  که  متأسفانه کسانی 
بشریت می دانند بیش از ۱0 هزار تن تریاک 

را در کشور افغانستان تولید کرده اند.
با  مخدر  مواد  مافیای  اینکه  به  اشاره  با  وی 
توجه به سود هنگفتی که این تجارت کثیف 
دارد، تالش می کند که بازار خود را از دست 

ندهد، بیان کرد: به همین جهت مافیای مواد 
و  نگه  داشته  پایین  را  تریاک  قیمت  مخدر 
برای  است  کشنده  بسیار  ماده  که  »صحرا« 
تا  می کنند  اضافه  تریاک  به  شدن  سنگین 

ازلحاظ قیمتی متضرر نشوند.
وی افزود: بیش از 700 نوع مواد مخدر صنعتی 
وجود دارد که در خراسان جنوبی بیش از ۱۴ 

و  را کشف  مختلف  انواع  در  مواد مخدر  تن 
ضبط کرده ایم که این نکته جای تأمل دارد.

دبیر شورای مبارزه با مواد مخدر خراسان جنوبی 
گفت: کشفیات متنوع مواد مخدر حکایت از این 
دارد که مواد مخدر صنعتی در خراسان جنوبی رشد 
فزاینده ای دارد که این زنگ خطر جدی در حوزه 

آسیب های اجتماعی در استان است.

 پدافند هوایی ستون فقرات تامین امنیت است

قاچاق کاال چرخه سالم اقتصاد ملی را به خطر می اندازد

 رشد فزاینده  مواد مخدر صنعتی دراستان
* 266 واحد مسکن روستایی در استان به همت بنیاد 

مسکن انقالب به بهره برداری رسید.
* معاون توسعه منابع و مدیریت امور عشایری استان 
از افتتاح  28 طرح در بخش عشایری استان همزمان با 

هفته دولت خبر داد
* ۱9 طرح عمرانی در درمیان، 6 طرح عمرانی و 
خدماتی در قاینات ،پنج طرح عمرانی در بخش زهان 
زیرکوه ، 23 طرح در بخش قهستان شهرستان درمیان 

در روز پایانی هفته دولت به بهره برداری رسید.
حوزه  در  گذاری  سرمایه  درصدی   200 رشد   *

گردشگری  بیرجند

اخبار کوتاه

یادمان شهدای استان

“ از ملت شهید پرور فردوس می خواهم همانطور که تابحال طرفدار امام و یاور امام بوده اید،بیش از پیش طرفدار امام 
و یاران او باشید و با هرنوع توطئه ای که از سوی ابرقدرتهای بیگانه و خونخوار طرح ریزی می شود، مبارزه نمایید. “

شهید جواد ناظری

10 هزار تن گندم از کشاورزان 
خراسان جنوبی خریداری شد

بازرگانی  خدمات  و  غله  شرکت  مدیرکل   - ایرنا 
خراسان جنوبی عنوان کرد: از سال گذشته تاکنون 
بیش از ۱0 هزار تن گندم مازاد بر نیاز کشاورزان 
است.  شده  سازی  ذخیره  و  خریداری   استان 
از  درصد  تاکنون 55  کرد:  اظهار  اسداللهی  مجید 
وجه گندم خریداری شده به حساب کشاورزان واریز 
شده و مابقی مطالبات در حال پرداخت است. وی با 
اشاره به خرید ۱97 تن دانه روغنی کلزا از کشاورزان 
خراسان جنوبی افزود: 90 درصد وجه این محصول 

به کلزاکاران پرداخت شده است. 

29 طرح راهداری در استان
 به بهره برداری رسید

ایرنا - مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای خراسان 
جنوبی عنوان کرد: هفته دولت امسال 29 طرح راهداری 
با اعتبار 22۴ میلیارد و 6۱0 میلیون ریال در استان به 
بهره برداری رسید.جعفر شهامت اظهار کرد: مهمترین 
طرح های افتتاحی در هفته دولت امسال برای حوزه 
راهداری در شهرستان های بیرجند، قاینات، نهبندان، 
سربیشه، فردوس، سرایان، بشرویه و درمیان افتتاح شد. 
وی بیشتر این طرح ها را اجرای روکش آسفالت عنوان 
کرد و گفت: مجتمع خدمات رفاهی خاوران همزمان با 
هفته دولت در شهرستان قاینات با اعتبار سه میلیارد و 

۴00 میلیون ریال به بهره برداری رسید. 

 عملیات اجرایی دهکده گردشکری و 
بازارچه صنایع دستی در خور آغاز شد

تسنیم - فرماندار شهرستان خوسف از آغاز عملیات 
اجرایی دهکده گردشکری و بازارچه صنایع دستی 
در خور خبر داد. محمد شفیعی اظهار کرد: روستای 
خور یکی از روستاهای هدف گردشگری استان است 
که دارای بافت تاریخی با ارزش بوده و قرار گرفتن 
در مسیر ترانزیت روزانه حدود 3 الی ۴ هزار تریلی و 
کامیونت از این مسیر و از طرفی یکی از روستاهای 
قیمتی  نیمه  و  قیمتی  زمینه سنگ های  در  مطرح 
است که با احداث بازارچه صنایع دستی و دهکده 
گردشگردی در این منطقه عالوه بر رونق گردشگری 

به درآمد روستائیان نیز کمک می شود.

خطبه های آدینه

سؤال مجلس از رئیس جمهور
 نمایش مردم ساالری دینی بود

امام جمعه موقت بیرجند با اشاره به ضرورت نظارت بر 
بازار ارز، سکه و طال از سوی مدیران بیان کرد: نباید 
عده ای ارز با قیمت دولتی دریافت کرده اما نظارت 
و مدیریتی بر اینکه این دالرها در چه راهی مصرف 
می شود، وجود نداشته باشد.حجت االسالم نوفرستی 
در بخش دیگری از سخنان خود بیان کرد: بر طبق 
گفته های رهبر معظم انقالب اسالمی جلسه هفته 
گذشته مجلس و سؤال از رئیس جمهور نمایش اقتدار 

و مردم ساالری دینی در ایران اسالمی بود.
بیشتر مشکالت اقتصادی کشور

 مربوط به مدیریت است، نه تحریم
 حجت االسالم علی رحمانی امام جمعه قاین در توصیه  ای 
ناامید  نباید  به جوانان عنوان کرد: جوانان ما هرگز 
شوند چرا که کشور ما در زمانی که امکاناتی نداشت 
موفقیت های زیادی را کسب کرد و در حال حاضر 
هم شهرک های موشکی زیادی داریم و ضعفی هم 
نداریم و اگر اکنون مشکالت اقتصادی در کشور داریم 
فکر نکنید این مشکالت مربوط به تحریم هاست؛ بلکه 
بیش از 80 درصد این مشکالت اقتصادی مربوط به 
مدیریت است.وی اضافه کرد: البته در این دولت هم 
مدیرانی هستند که موفقیت های زیادی داشته اند و 
حق مدیران پاک دست هم در جامعه نباید ضایع شود.

تصویب کلیات ایجاد  دو منطقه ویژه 
اقتصادی برای خراسان جنوبی

های  شهرستان  مردم  نماینده   - سیما  و  صدا 
سربیشه و نهبندان در مجلس شورای اسالمی، در 
خصوص تصویب کلیات طرح ایجاد منطقه ویژه 

اقتصادی در فردوس و نهبندان گفت: در صحن 
ایجاد مناطق  مجلس کلیات الیحه یک فوریتی 
آزاد و مناطق ویژه اقتصادی به تصویب نمایندگان 
رسید که ایجاد منطقه ویژه در فردوس و نهبندان 
دو  بر  افزود: عالوه  نظرافضلی  بود.  آن  جزو  هم 
طرح مذکور، طرح انرژی های نو در سربیشه نیز 

در مجلس به تصویب رسید.

11 روستای خراسان جنوبی
 از نعمت برق بهره مند شد

مهر - مدیرعامل شرکت برق خراسان جنوبی از برق 
رسانی به ۱۱ روستای استان همزمان با هفته دولت 
خبر داد. محمد ابراهیم شرکاء اظهار کرد: در حال 
حاضر بالغ بر 99.9 درصد جمعیت روستایی استان از 
نعمت برق برخوردار هستند.وی با بیان اینکه در هفته 
دولت امسال پروژه برق رسانی به ۱۱ روستای استان 
به بهره برداری رسید، عنوان کرد: برای بهره برداری 
از این پروژه ها بالغ بر 36 میلیارد و ۱32 میلیون ریال 
هزینه شده است. شرکاء روستاهای شهنه خوسف، 
جوزان نوکی بیرجند، گالب باال و پائین و مهلوجان 
سربیشه، کالته میرزا و زلیران درمیان، پوخاب و تل 
عارف نهبندان و چاه شهید دادرس و شهید پارسا در 

شهرستان فردوس را از جمله این روستاها برشمرد.

معامالت  بورس خراسان جنوبی
 به 515 میلیارد ریال رسید

از  ای خراسان جنوبی  منطقه  بورس  مدیر  مهر-  
داد و ستد بالغ بر 5۱5 میلیارد ریال سهم در تاالر 
خبر  تاکنون  جاری  سال  ابتدای  از  استان  بورس 
داد. سعید هریوندی با بیان اینکه در مرداد ماه سال 
در  سهم   908 و  هزار   229 و  میلیون   57 جاری 
تاالر بورس خراسان جنوبی داد و ستد شده است، 
ادامه داد: ارزش این معامالت بالغ بر 2۱3 میلیارد 
ریال است که در مقایسه با ماه قبل افزایش ۱37 
درصدی را نشان می دهد. وی افزود: از این میزان 
نیز  به خرید سهام و 57 درصد  ۴3 درصد مربوط 
مربوط به فروش سهام بوده است. وی همچنین از 
افتتاح 279 کد معاالتی جدید از ابتدای سال جاری 
داد. خبر  استان  بورس  تاالر  در  ماه  مرداد  پایان  تا 

خراسان جنوبی گفت: با افتتاح هفت طرح آبرسانی ایرنا - مدیرعامل شرکت آب و فاضالب روستایی 

در استان همزمان با هفته دولت، هفت هزار و ۴72 
خانوار در قالب ۴6 هزار و 57۱ نفر از آب شرب و 
بهداشتی برخوردار شدند.مهدی صفوی نژاد افزود: 
این طرح ها در شهرستان های بیرجند، خوسف، 
سربیشه، نهبندان، درمیان و قاینات به بهره برداری 
رسید.وی اعتبار هزینه شده برای طرح های مذکور 
را ۱8۱ میلیارد و 7۴7 میلیون ریال عنوان کرد و 
گفت: با بهره برداری از این طرح ها آبرسانی سیار 

به 8۱ روستای استان کاهش یافت.
روستایی  فاضالب  و  آب  شرکت  مدیرعامل 
های  طرح  برای  کرد:  اظهار  جنوبی  خراسان 

و  انتقال  خط  متر  و 886  هزار  آبرسانی، ۱20 
۱۴ هزار و 30۴ متر شبکه توزیع اجرا شد. وی 
نهبندان  به  مربوط  را  آبرسانی  بزرگترین طرح 
دانست و گفت: با افتتاح مجتمع آبرسانی دهک 
و تیغدر این شهرستان یکهزار و 5۱5 خانوار در 
65 روستا از نعمت آب شرب و بهداشت بهره مند 
شدند. صفوی نژاد یادآور شد: همچنین با افتتاح فاز 
دوم مجتمع آبرسانی شهرستان درمیان روستاهای 
تخته جان، خونیکسار و سراب با جمعیت 606 
خانوار از نعمت آب برخوردار شدند.وی ادامه داد: 
با افتتاح مجتمع آبرسانی درمیان بیش از ۱20 

سرویس آبرسانی به حجم حدودی ماهانه یکهزار 
و 200 مترمکعب حذف شد. بر اساس سرشماری 
سال ۱395 در مجموع یکهزار و 753 آبادی دارای 
سکنه در استان وجود دارد که 9۱8 آبادی بیش از 
20 خانوار و 853 آبادی کمتر از 20 خانوار هستند.

از مجموع روستاهای باالی 20 خانوار استان 7۴۴ 
روستا تحت پوشش شرکت آبفار و ۱7۴ آبادی فاقد 
تاسیسات آبرسانی هستند.ظرفیت منابع تامین آب 
روستایی استان ساالنه 29 هزار و 28 میلیون متر 
مکعب است که از 238 حلقه چاه، 56 باب قنات، 
3۱ چشمه و ۱7 مورد سایر منابع تامین می شود.

7472 خانوار روستایی استان از آب شرب برخوردار شدند
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تسنیم- افتتاح پنج پروژه  اداره کل راه آهن شرق 
با اعتباری بالغ بر ۴00 میلیارد ریال با حضور 
کشور،  آهن  راه  مقام  قائم  عاشوری  حسین 
طبس،  جمعه  امام  محمدی  حجت االسالم 
سیدمجتبی علوی مقدم معاون هماهنگی امور 
سیدمهدی  جنوبی،  خراسان  استاندار  عمرانی 
ویژه  فرماندار  و  استاندار  معاون  طالئی مقدم 
طبس، حسن ماسوری مدیرکل راه آهن شرق 
و مسئولین دستگاه های اجرایی شهرستان برگزار 
اقتتاح  مراسم  در  شرق  آهن  راه  شد.مدیرکل 
این پروژه ها اظهار کرد: احداث آشیانه کایرو به 
جهت تعمیرات اساسی لکوموتیوهای جدیدالورود 
ایستگاه راه آهن طبس از جمله این پروژ ه هاست 
که با زیر بنای ساختمان 850 مترمربع شامل 
سالن تعمیرات و مجموعه اداری، محوطه سازی 
5000 مترمربع و با مجموع اعتبارات هزینه شده 

۱9 میلیارد و 3۴6 میلیون ریال اجرا شده است.
حسن ماسوری عنوان کرد: پروژه ATC محور 
اداره کل راه آهن شرق نیز برای کنترل حرکت 
قطار به صورت اتوماتیک در 32 ایستگاه راه آهن 
شرق با اعتبار 5۴0 میلیارد ریال توسط استان 
های خراسان و بندرعباس و 250 میلیارد ریال 
توسط اداره کل راه آهن شرق اجرا شده است. 
وی افزود: راه اندازی لکوموتیوهای جدیدالورود 
دیزل،  تأمین  برای  تعمیرات  واحد  و  چینی 
نگهداری و تجهیز واحد تعمیرات با هزینه ۱۱0 
میلیارد ریال نیز از دیگر پروژه های افتتاحی است.

راه آهن شرق، به قطب بار 
راه آهن کشور تبدیل مي شود

قائم مقام راه آهن جمهوری اسالمی و هیئت 
از  شرق  آهن  راه  مدیرکل  اتفاق  به  همراه 

-بالک تل حمید - منتظر قائم که در حال 
بهسازی است، بازدید کردند.

با تقدیر  قائم مقام راه آهن جمهوری اسالمی 
بر  تاکید  با  و  و شهرستان  استان  مدیران  از 
لزوم تعامل و هماهنگی راه آهن شرق و سایر 
دستگاه های اجرایی گفت: با ایجاد زمینه ها و 
زیر ساخت های الزم ، راه آهن شرق می تواند 
نقش مهم و کلیدی در توسعه منطقه ایفا کند.

نگاه  یقینا  کرد:  تصریح  عاشوری  حسین 
مسئوالن راه آهن نیز در همین راستاست تا 
در آینده نزدیک خبرهای خوشی از اداره کل 
راه آهن شرق شنیده شود.وی اظهار کرد: در 
برنامه های آتی که برای کل بار کشور وجود 
دارد و ظرفیت های بزرگی که در این منطقه 
راه آهن  این هستیم که  دنبال  به  دارد  وجود 
ایران تبدیل  بار” راه آهن  شرق را به “قطب 

جمهوری  راه آهن  مدیرعامل  کنیم.قائم مقام 
اسالمی بیان کرد: به دلیل ظرفیت های باالی 
موجود در این اداره کل نظیر وجود بزرگترین 
کشور،  سنگ  ذغال  و  آهن  سنگ  معادن 
کسب رتبه نخست در آینده ای نزدیک دور از 

دسترس نیست.وی تاکید کرد: برای رسیدن 
زیرساخت های  تامین  به  نیاز  جایگاه  این  به 
احداث  و  ناوگان  انسانی،  نیروی  نظیر  الزم 
خطوط جدید است که در جلسات این اداره 

کل به نتایج خوبی دست یافته ایم.

افتتاح  5 پروژه  راه آهن شرق در طبس
نیم
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خراسان جنوبی  سراسر
 نور و شادی در عید غدیر خم

صدا و سیما - مردم خراسان جنوبی با برگزاری جشن 
های ویژه عید غدیر خم در شهرها، مساجد و حسینیه ها 
و همچنین پارک ها و دیگر نقاط ، عشق و ارادت خود به 
امیرالمؤمنین حضرت علی)ع( را نشان دادند. به مناسبت 
گرامیداشت عید سعید غدیر خم و پیرو سفارشات فراوان 
در پخت نان صلواتی مخصوص اطعام در روز عید غدیر، 
۴0 نانوایی بیرجند در یک اقدام نیکوکارانه نان صلواتی 
پخت و توزیع کردند. کاروان شادی که همه ساله در روز 
عید سعید غدیر خم با حرکت پیاده دوستداران امامت و 
والیت در سطح شهر بیرجند و با هدف ترویج فرهنگ 
علوی از هیئت ابوالفضلی بیرجند به راه می افتد و فضای 
شهر را عطر و بوی ویژه ای می بخشید،امسال نیز 
همچون همیشه در چند خیابان شهر بیرجند با حضور 
پر شور مردم به حرکت درآمد. الزم به ذکر است عالوه 
بر موارد گفته شده در مرکز استان و دیگر شهرستان 
های استان، واقعه غدیر با حضور پرشور مردم در بعضی 

شهرهای استان بازسازی شد.
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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 1 -  راه سمت چپ - گلخانه رز بیرجند

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

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

 www. parsiansaghf.COM

 UPVC سـازه های سبک بـا پوشش

تلفکس: 056-32422449
شماره تماس: 09153617611  - حاشیه فلکه جماران – باالتر از کاشی فرزاد
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 حضرت فاطمه علیهاالسالم فرمودند:
ٍة و الُعذٍر ما َجَعَل ا... بَعَد َغدیِرُخمٍّ مِن ُحجَّ

خداوند پس از غدیر خم برای کسی حّجت و عذری باقی نگذاشت
)دالئل اإلماَمه ، ص 122(

شوراي نگهبان يک باشگاه سياسي 
نيست

اظهار  با  نگهبان  شورای  سخنگوی  کدخدایی، 
وجود  عدم  بر  مبنی  افراد  برخی  از سخن  تعجب 
شورای نگهبان، گفت: گاهی گفته می شود شورای 
نگهبان را برای چه می خواهید، اجازه دهید مردم 
بروند همین طور رای بدهند. سوال من این است آیا 
می توانید کشوری را پیدا کنید که بدون نهاد نظارتی 
اروپا و آمریکا،  باشد. در همه جای دنیا مخصوصاً 
نهادهای نظارتی مانند دادگاه قانون اساسی وجود 
نیست  سیاسی  باشگاه  یک  نگهبان  شورای  دارد. 
بدهد. نظر  حقوقی  و  قانونی  موازین  طبق  باید  و 

زيباکالم می خواهد بادکنکی 
اصولگراها را باد کند

گفت:  سیاسی   مسائل  تحلیلگر  فیاض،  ابراهیم   
اینکه زیباکالم می گوید دیگر اصالح طلبان رأی 
آینده  انتخابات  پیروز  اصولگرایان  و  آورند  نمی 
شکست  برای  تبلیغاتی  بازی  نظرم  به  هستند، 
خواهد  می  زیباکالم  واقع  در  است.  اصولگرایان 
بادکنکی اصولگراها را باد کند چون اصالح طلبان 
روش  اعمال  با  که  رسیدند  بندی  جمع  این  به 
گیرند. می  نتیجه  بهتر  رقیب  قبال  در  بادکنکی 

سرنوشت کشور نبايد معطل 
مذاکرات با اروپا شود

تاکنون  گفت:  مجلس  رئیس  الریجانی،  علی 
کشورهای اروپایی قول هایی را در زمینه همکاری 
های بانکی، نفتی و تولیدی به جمهوری اسالمی 
ایران داده اند و در این روزها باید حرف های خود 
را روی کاغذ بیاورند تا ببینیم چند مرده حالج هستند. 
در  مقام معظم رهبری  افزود: همان گونه که  وی 
دیدار با اعضای هیئت دولت فرمودند، نمی توانیم 
سرنوشت ملت را معطل قول های دیگران کنیم باید 
فرض بر این باشد که اروپایی ها همکاری با ایران 
نخواهند داشت و اقدامات الزم را برای رفع مشکالت 
کشور انجام دهیم البته مطابق فرمایشات مقام معظم 
رهبری نباید زمینه مذاکره با اروپایی ها را کور کنیم.

روحانی نه تنها پاسخ نداد  بلکه مسائل 
معيشتی مردم را هم طوفانی کرد

خصوص  در  تهران  نماینده  حیدری،  غالمرضا 
نمایندگان  سوال  جلسه  در  رئیس جمهور  اظهارات 
گفت: نحوه پاسخ های رئیس جمهور از نظر من قابل 
پیش بینی بود؛ چون از مجلس دوم و سوم ایشان را 
می شناسم و همکار بودم. روحانی ویژگی شخصیتی 
خاص خود را دارد. متاسفانه ایشان نه تنها در عمل 
نتوانست پاسخگوی مطالبات عمومی مردم باشد، 
کرد. طوفانی  هم  را  مردم  معیشتی  مسائل  بلکه 

دشمنان بدانند خليج فارس محل 
مناسبی برای جنگ آنان نيست

سرلشکر باقری، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح با 
تاکید بر اینکه نیروی دریایی سپاه و سایر نیروها، هم 
افزایی مطلوب و اثربخشی با یکدیگر داشته و با بهره 
گیری از آن به خوبی در مقابل دشمنان ایستادگی 
فارس  بدانند خلیج  باید  کنند، گفت: دشمنان  می 
محل مناسبی برای جنگ و درگیری آنان نیست، 
 به گونه ای که هرگاه نادانی در آمریکا دستور جنگ 
می دهد، حتی کارشناسان آنها اعالم می کنند که 
ندارند. را  ایران  اسالمی  جمهوری  با  مقابله  توان 

دل رهبري از طلبه اي که افراط 
يا تفريط را پيشه کند، خون است

تجمع  مورد  در  نماینده شوش  نوری،  راضی  سید 
گیری  موضع  به  اشاره  با  و  علمیه  حوزه  طالب 
همدانی  نوری  ا...  آیت  و  شیرازی  مکارم  ا...  آیت 
طلبه  اینکه  از  نیز  رهبری  معظم  مقام  دل  گفت: 
ای این حاالت افراط یا تفریط را پیشه کند، خون 
است. ما نباید به مسائلی که دشمن را شاد می کند، 
دامن بزنیم. این علیه والیت، رهبری و نظام است.

پرونده سوال از رئيس جمهور 
رضايت مردم را جلب کرد

ذوالنور عضو فراکسیون والیی گفت: پرونده سوال از 
رئیس جمهور به آن نقطه رسیده که رضایت مردم 
را جلب کند. پرونده این بود که رئیس جمهور بیاید 
و سواالت مجلس را بشنود و نمایندگان ملت نیز 
توضیحات او را بشنوند و بگویند قانع کننده هست 
یا نیست که در 4 مورد گفتند فانع کننده نیست. حاال 
این که این عدم قانع شدن، آثاری را به دنبال خواهد 
داشت یا نه، مساله ایست که در دست پیگیری است.

رئيس جمهور و وزرا ارتباط 
نزديکي با مجلس داشته باشند

عارف، رئیس مجمع نمایندگان تهران گفت: متاسفانه 
روحانی تعامل ضعیفی با مجلس دارد. شاید یکی از 
عوامل سوال و تحقیق و تفحص عدم ارتباط ضعیف 
شخص رئیس جمهور و بعد دولتی ها با مجلس باشد. 
توصیه ما این است که رئیس جمهور و وزرا این مشکل 
را حل کرده و ارتباط نزدیکی با مجلس داشته باشند.

بدانيم که تضعيف دولت تضعيف نظام است

عارف، رئیس فراکسیون امید گفت: هنر نیست که در 
شرایط سخت فعلی برخی که ادعای انقالبی گری 
دارند نقش اپوزیسیون به خود بگیرند و دولت را مورد 
آماج حمالت خود قرار دهند. بدانیم که تضعیف دولت 
تضعیف نظام است. شرایط فعلی سختتر از شرایط 
دوران جنگ نیست اگر همدلی و وفاق بین مردم و مسئوالن و بین تمامی ارکان 
حاکمیت وجود داشته باشد مطمئناً می توانیم از این مرحله دشوار عبور کنیم.

حضور روحانی درمجلس نمايش مردم ساالری دينی بود 

خاتمی، عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری 
گفت:  مجلس  در  رئیس جمهور  به حضور  اشاره  با 
نمایندگان ملت در این روز در حقیقت حرف دل مردم 
را گفتند و از پاسخ رئیس جمهور از 5 سوال طرح شده 
تنها به پاسخ یک سوال قانع شدند و قطعاً این حضور 
در مجلس الزم بود. حضور رئیس جمهور در مجلس، نمایش مردم ساالری 
دینی بود و این حضور به این معنا نیست که مجلس با دولت درگیر است .

رهبر  ای،  خامنه  ا...  آیت  حضرت 
تاکید  با  اسالمی  انقالب  معظم 
برخی  دلیل  به  دشمن  اینکه  بر 
بر  اقتصادی،  ضعف ها و خالهای 

موضوع اقتصاد کشور متمرکز شده، 
خاطرنشان کردند: در زمینه اقتصادی 
باید قوی و ُپر حجم کار کرد و تمام 
خالها را پر کرد که همه این موارد 
امکان پذیر و شدنی است و ما در 

اداره اقتصاد کشور بن بست نداریم.
کیفیت  و  حجم  افزودند:  ایشان 
فعالیت و عملکرد مسئوالن اقتصادی 
کشور باید به گونه ای باشد که شب 

فعالیت ها  محور  و  نشناسند  روز  و 
مقاومتی  اقتصاد  سیاست های  هم 
تولید  بر  تکیه  آن  اساس  که  باشد 
درباره  انقالب  رهبر  است.  داخلی 
کشورهای اروپایی نیز گفتند: ارتباط 

و ادامه مذاکره با اروپا ایراد ندارد اما 
باید ضمن ادامه این کار از آنها درباره 
مسائلی نظیر برجام و یا اقتصاد قطع 
خامنه  ا...  آیت  حضرت  کنید.  امید 
اروپا  نامناسب  رفتار  از  انتقاد  با  ای 
در مسائلی نظیر برجام و تحریم ها 
خاطرنشان کردند: باید با نگاه شک 
آلود به وعده های آنها، از روند مسائل 
مراقبت جدی کرد. ایشان برجام را 
ملی  منافع  حفظ  برای  ای  وسیله 
خواندند و افزودند: برجام هدف نیست 
بلکه وسیله است و طبعاً اگر به نتیجه 
برسیم که با این وسیله، حفظ منافع 
ملی امکان پذیر نیست آن را کنار 
می گذاریم. ایشان گفتند: اروپایی ها 
باید از بیان و عمل مسئوالن دولتی 
ایران بفهمند که اقدامات آنها تدابیر 
و واکنش متناسب جمهوری اسالمی 
داشت. خواهد  دنبال  به  را  ایران 

مسئوالن اقتصادی در حل مشکالت بايد شب و روز نشناسند
برجام نتواند منافع ملی ما را حفظ کند، آن را کنار می گذاريم

علی مطهری، نایب رئیس مجلس 
اینکه  به  اشاره  با  اسالمی  شورای 
اکنون کشور در وضعیت بد اقتصادی 
قرار دارد، گفت: در 40 سال گذشته 
کشور  اقتصادی  شرایط  تاکنون 
مالی  فشار  است،  نبوده  طور  این 
از  کاال  و  ارز  نفروختن  و  بانکی  و 
است.  اقتصادی  بحران های  جمله 
وی گفت: هزینه حمل کاال اضافه 
شده است، آمریکا کشورها را تهدید 
کرده است، هیچ راهی به جز مقاومت 
نیست مردم باید مقاومت کنند تا از 
دوران تحریم ها عبور کنیم، آشوب 
و نقد سیاسی مردم را به تظاهرات 
وادار می کند که عاملی برای تفرقه 
اروپا  داد:  ادامه  وی  است.  نفاق  و 
مانند 15 سال گذشته نیست، اروپا 
را  خودش  استقالل  که  این  برای 
ایران در حال قرارداد  با  نشان دهد 

همکاری است و از تک روی آمریکا 
رئیس مجلس  نایب  است.  ناراحت 
شورای اسالمی با بیان اینکه کشور 
برای  اعالم کردند  فرانسه  و  آلمان 

داد و ستد با ایران باید سیستم مالی 
مستقل صورت گیرد، تاکید کرد: نباید 
دنبال انتقام و تسویه حساب سیاسی 
باشیم هر دولتی که روی کار بیاید 
با مشکالت اقتصادی مواجه خواهد 

بود، البته سوءمدیریت در ارز و دالر 
بوده و جای تردید نیست. وی افزود: 
امروز ترکیه و هند در حال همراهی 
هستند و اعالم کردند ما به تحریم ها 

بین  طرفی  از  نمی دهیم؛  اهمیت 
نیز  اروپایی  کشورهای  و  آمریکا 
تنها  بنابراین  شده  ایجاد  شکاف 
و  اتحاد  بحران  از  برون رفت  راه 
است. دولت  و  ملت  همبستگی 

نبايد دنبال انتقام و تسويه حساب سياسی باشيم 
بين آمريکا و کشورهای اروپايی شکاف ايجاد شده است

نقش اصلی حل مشکالت معيشتی برعهده دولت است 

رئیسي، متولی آستان قدس با اشاره به اینکه همه ارکان 
کشور براي حل مشکالت معیشتي مردم وظیفه دارند، 
گفت: نقش اصلي برعهده دولت است. حجم اختیارات و 
امکاناِت در اختیار دولت در عرصه اقتصاد بي بدیل است. 
حتي عملکرد بخش خصوصي نیز تابعي از سیاست ها و 
عملکرد دولت است. توقع مردم و فعاالن اقتصادي از دولت، تدوین یک نقشه راه 
جامع و با ثبات است. چرا باید مردم هر روز شاهد تالطم و آشفتگي در بازار باشند؟

اجالسیه شهدای اهل سنت * عکس: عصمت برزجیبازسازی واقعه غدیر خم در خوسف * عکس: سید ابوالفضل موسوی نژاد برگزاری مسابقات مینی گلف ویژه کارکنان دستگاه های اجرایی خراسان جنوبی

ردب  ضدسرقت خالقی
عرضه کننده انواع درب های ساختمانی 

)داخلی، آپارتمانی، البی(

بیرجند، خیابان مدرس، نبش مدرس 44
32462090 - 09153614899

روز
تحويـل بـه 

خیابان غفاری - نبش غفاری 30 )قربانی(09303102285 - 32454577 - 056

به اطالع همشهریان عزیز می رساند:
ختم کالم ا... مجید به یاد اموات توسط قاریان 

قرآن انجام می گردد و عواید آن صرف بیماران 
سرطانی صعب العالج می شود.

09155618482 -32227177
موسسه خيريه هيئت ابوالفضلی

اطالعيه تاسيس انجمن صنفی کارفرمايی شرکت های برق رسانی 
استان خراسان جنوبی            تاريخ انتشار:97/06/10

به استناد ماده 131قانون کار و آیین نامه مربوط،انجمن صنفی کارفرمایی 
با عنوان فوق در شرف تاسیس می باشد. کلیه کارفرمایان دارای گواهینامه صالحیت 

پیمانکاری در رشته برق شاغل دراستان خراسان جنوبی در صورت تمایل به عضویت از تاریخ 
انتشاراین اطالعیه می توانند ظرف پنج روز درخواست کتبی خود را به آدرس بیرجند، خیابان 

مدرس، خیابان سعیدی غربی، بین سعیدی 10و12، پالک 102 ارسال نمایند.

شماره 09151613726)کریمدادی( برای پاسخگویی به سواالت 
اعالم می گردد.

دعوت مجمع عمومی فوق العاده شرکت روان پخش کندوان خاوران 
)سهامی خاص( ثبت شده به شماره 5441 و شناسه ملی 14006251171

بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت روان پخش کندوان خاوران )سهامی خاص( ثبت شده 
به شماره 5441 دعوت می شود در جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 97/06/25 راس 
ساعت 18:00 در محل شرکت واقع در بیرجند- خیابان مطهری - بین مطهری1و 3 - طبقه 
فوقانی فروشگاه خانه و کاشانه حضور بهم رسانید. دستورجلسه :1-افزایش سرمایه از مبلغ 
50/000/000 ریال به مبلغ 2/000/000/000 ریال 2- گزارش بازرس در رابطه با افزایش 

سرمایه   3- سایر موارد صالحیت مجمع عمومی فوق العاده        

هيئت مديره شرکت روان پخش کندوان خاوران )سهامی خاص(

نجات آب کشاورزی
در گرو آگاهی

  حفاظت آب های زیر زمینی نیاز به عزم ملی دارد

 آگهی خريد و تملک اراضی و امالک
شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی در نظر دارد: به استناد مقررات الیحه قانونی نحوه خرید و تملك اراضي و امالک برای اجرای برنامه های 

عمومی ، عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358/11/17 شوراي انقالب جمهوری اسالمی ایران نسبت به تملك اراضی، امالک و پرداخت خسارات 

وارده به مالکین و صاحبان حقوق واقع در محدوده تملك طرح ایستگاه هواشناسي آیسك )مطابق کروکی( اقدام نماید. بدینوسیله به اطالع 

مالکین و صاحبان سایر حقوق قانونی اراضی فوق الذکر می رساند، حداکثر ظرف مدت یك ماه از تاریخ انتشار این آگهی با در دست داشتن اسناد 

مثبته مالکیت و یا سایر حقوق قانونی خود به دفتر حقوقی این شرکت واقع در بیرجند، بلوار پاسداران، پاسداران 30 مراجعه فرمایند. ضمنا نظر به 

اینکه تعیین بهای عادله حقوق متعلقه 

براساس نظر هیئت کارشناسی به 

عمل می آید، بنابراین مقتضی است 

همزمان با تحویل اسناد و مدارک 

مالکیت، کارشناس منتخب و مرضی 

الطرفین خود را نیز تعیین نمایند. 

بدیهی است در صورت عدم مراجعه 

مالکین محترم در مدت مذکور مطابق 

مقررات قانونی اقدام خواهد شد. 
روابط عمومی

 شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی


