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منظور   ازآمریکا تنها 
ترامپ   نیست

صفحه 2

همه موظفیم  به دولت
 روحانی کمک کنیم

صفحه 2

دولت روحانی
 بعد از برجام تمام شد

صفحه 2

تصویر واقعی کشور،  برخالف 
تصویر سازی  بیگانگان  است

صفحه 2

این ره که تو می روی 
به   ترکستان  است!

از جمله حکایت های شیرین و درس 
آموز سعدی علیه الرحمه این است که 
نقل می کند؛ »زاهدی مهمان پادشاهی 
بود. چون به طعام بنشستند، کمتر از آن 
خورد که ارادت او بود، و چون به نماز 
برخاستند، بیش از آن کرد که عادت او 
ـ تا ظّن صالحیت درحّق او زیادت کنند.
ترسم نرسی به کعبه ای اعرابی . کاین ره 
که تو می روی به ترکستان است. چون 
بمقام خویش آمد، سفره خواست تا تناولی 
کند. پسری صاحب فراست داشت، گفت: 
ای پدر، باری به مجلس سلطان در، طعام 

نخوردی؟ گفت: ...) ادامه در صفحه 2( 

سرمقاله
*  هرم پور

روزنامه صبح استان  *  سال بیستم   *  شماره: 4193

4از آفریز تا پایتخت6 افتتاح  نخستین جشنواره ملی عکس میراث ماندگار  2آیین بزرگداشت  پارا  المپیک  در بیرجند برگزار شد

    صفحه6

* اقتصادی

شنیده ها درباره نرخ جدید بنزین
هدایت ا... خادمی عضو کمیسیون انرژی مجلس اظهار کرد: احتماال سامانه هوشمند کارت 
سوخت ظرف چند ماه آینده فعال می شود.وی با تاکید بر اینکه با توجه به شرایط به وجود 
آمده و شدت افزایش مصرف بنزین احیای کارت سوخت پیش بینی می شد، تصریح کرد: 
با فعال شدن سامانه کارت سوخت، قیمت بنزین 2 نرخی می شود. احتماال نرخ دوم 
30 الی 40 درصد نسبت به نرخ اول بیشتر و حدود هزار و چهارصد تومان است.

قیمت های بازار آزاد خودرو باید کاهش یابد
سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران )ایدرو( در اطالعیه ای ضمن تاکید بر اینکه 
خودروسازان حق افزایش خودسرانه قیمت ندارند، اعالم کرد: قیمت های بازار آزاد خودرو 
باید کاهش یابد. به گزارش ایرنا ، در این اطالعیه آمده است: با توجه به برخی برداشت های 
غیر واقعی مبنی بر گران شدن خودرو از گفت وگوی مدیر عامل ایدرو، به اطالع می رساند 

»خودروسازان مجوز و حق افزایش قیمت را ندارند.«

جزئیات توزیع سبد کاال
سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه سرپرستان خانوار با درآمد کمتر از 3 
میلیون، مشمول سبد کاال می شوند، گفت: جمعیت تحت پوشش و مبلغ قابل شارژ در نشست 
یکشنبه دولت نهایی می شود. انوشیروان محسنی بندپی تاکید کرد: مبلغی که در کارت بانکی 
سرپرستان خانوار در قالب حمایت اجتماعی واریز می شود، به صورت نقدی قابل برداشت 

نیست و صرفا برای تامین اقالم اساسی سبد کاالیی قابل هزینه است.

هزار برنامه متنوع  در هفته تربیت بدنی

   استانداردسازی منجربه کاهش هزینه های تولید می شود/3
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مدیر کل ورزش و جوانان استان خبر داد:

جنـاب آقـای
 مهندس حسین ضیائی مقدم

معاون محترم بهره برداری شرکت گاز استان خراسان جنوبی
مصیبت درگذشت مادر عزیزتان را خدمت شما و خانواده محترم تسلیت عرض نموده، 

از خداوند منان برای آن عزیز سفرکرده علو درجات و برای بازماندگان محترم
 صبر و شکیبایی آرزومندیم.

روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان جنوبی

آگهی مناقصه عمومی )نوبت دوم( اداره کل زندان های 
خراسان جنوبی     شرح در صفحه 2

جناب آقای مهندس هاشم ولی پور مطلق
دستیار ارشد وزیر محترم جهادکشاورزی

انتصاب بجا و شایسته جناب عالی را که نشان از کارآمدی،پشتکار و همت واالی شما می باشد صمیمانه 
تبریک عرض نموده و از زحمات ارزنده تان در زمان مسئولیت ریاست سازمان جهادکشاورزی استان 
 خراسان جنوبی تقدیر و تشکرمی نماییم، سعادت و سربلندی روز افزون تان را از خداوند متعال خواستاریم.

جناب آقای مهندس غالمرضا قوسی 
انتصاب جناب عالی را به عنوان رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان جنوبی 
تبریک عرض نموده،موفقیت بیش از پیش برایتان در راه رسیدن به اهداف جامعه هدف را آرزومندیم.
علیرضا اکبری-  مدیرعامل و هیئت مدیره شرکت تعاونی تولید روستایی سبزآفرینان خوسف
کارگزاری 60020 صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان ،روستاییان و عشایر شهرستان خوسف

جناب آقای مهندس مروی مقدم 
مدیر کل محترم استاندارد خراسان جنوبی

هفته استاندارد فرصتی است مغتنم برای یادآوری و بیان نقش اساسی 
استاندارد در زندگی انسان که همانا برابر اعتماد و آسودگی خاطر مردم است. 

ضمن تشکر و قدردانی از جناب عالی و همکاران گرامی تان ، تالش هایتان را ستایش 
نموده و خداقوت می گوییم.

روابط عمومی سازمان منطقه ویژه اقتصادی خراسان جنوبی

اطالعیه عمومـی )نهایـی( 
کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که نسبت به صدور چک در وجه دهیاری سابق 
مهرشهر در سنوات گذشته اقدام و تاکنون وجه چک را به شهرداری به عنوان 

قائم مقام دهیاری سابق پرداخت ننموده اند، می بایست حداکثر تا پایان دی ماه 97 با مراجعه به 
اداره حقوقی شهرداری واقع در میدان ابوذر نسبت به پرداخت و تعیین تکلیف چک صادره اقدام 
 نمایند. الزم به ذکر است پس از مهلت مقرر، شهرداری از طریق مراجع قضایی پیگیری خواهد نمود. 

اداره حقوقی و دعاوی شهرداری بیرجند 

برادر ارجمند جناب آقای مهندس جمالی پور
معاون محترم دانشگاه فرهنگیان خراسان جنوبی

با نهایت تاثر، مصیبت وارده را تسلیت عرض نموده و از درگاه خداوند سبحان برای آن مرحوم 
رحمت و غفران الهی و برای جناب عالی و خاندان محترم صبر و سالمتی مسئلت دارم.

سید محمد حسین زینلی
مدیرعامل شرکت کویرتایر

هم استانی های عزیز: آیا می دانید اداره کل بیمه سالمت خراسان جنوبی به بیش از 470 هزار نفر از مردم شریف استان )62% جمعیت استان( خدمات متنوع بیمه درمانی در قالب صندوق های بیمه ای 
)روابط عمومی اداره کل بیمه سالمت خراسان جنوبی(کارکنان دولت، سالمت همگانی ، ایرانیان، روستائیان و عشایر و سایر اقشار ارائه می نماید.                     

 

 
 

 هب انم خدا 
و  اقتصادی  شکوافیی  فناوری،   رشد   ، تحوالت  سیر  امروزه 

اهی  فناوری  از  افزون  روز  استفاده  با  ماشینی  زندگی   گسترش 

و توهج  گیرد  قرار  زندگی  معرض آسیب اهی انشی از این سبک  شده انسان رد  نوین موجب 

توهج  است  مسلم  آنچه  گردد.  ربخوردار  رتشیبی  اهمیت  از  روز  هب  روز  جامعه  آحاد  سالمت  هب 

رضایتمندی  افزایش  موجبات  نمایند  می  فعالیت  سالمت  حوزه  رد  هک  نهاداهیی  هب  رتشیب  هچ  ره 

اقنونی  گاه  جای لحاظ  هب  سالمت  بیمه  سازمان   . داشت  خواهد  پی  رد  را  اجتماعی  رافه  ارتقای  و 

نماید.  می  ایفا  خصوص  این  رد  زبرگی  نقش  کشور  ردمانی  بیمه  نهاد  زبرگترین  عنوان  هب   خویش 

گانی  هک مقارن با هفته بیمه سالمت می باشد فرصت  سوم آبانماه سالروز تصویب اقنون بیمه هم

مغتـنمی است ات از تمامی  دست اندرکاران بخش بیمه ردمان هک رد ارتقای کمی و کیفی خدمات 

سالمت ردسطح جامعه نقش اساسی ایفا می نمایند  تشکر و قدردانی نمامیی.

هک  استان  سالمت  بیمه  خدوم  کارکنان  وژیه  هب  بیمه  حوزه  رد  فعال  کاران  هم تمامی  هب  اینجانب  لذا 

استان  شریف  مردم  خاطر  امنیت  و  آرامش  باعث  شهروندی  حقوق  هب  نهادن  ارزش  با 

گردیده اند، تبریک رعض نموده و توفیق روز افزون ربای کلیه تالشگران رد این رعهص را از 

محمد مهدی مروج الشریعه  ازید منان خواستارم.

ر خراسان جنوبی استاندا

ر ایپم تبریک استاندا
 هب مناسبت هفته بیمه سالمت

ثبت نـام اینترنتی محصوالت سایپـا
امروز سـاعت 8 صبـح

مشتریان گرامی بعد از ثبت نام اینترنتی جهت تکمیل فرآیند 
ثبت نام به آدرس : بیرجند بلوار فرودگاه - مقابل ترمینال 
 مسافربری  )نمایندگی سایپا  قربانی راد( مراجعه یا با شماره های

 2 - 32338000 و  32338006 تماس حاصل فرمایید.

محصوالت سایپا )131 ، 132 ، تیبا2 ، ساینا ، وانت 151(
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آزاد ارمکی: دولت روحانی بعد از برجام تمام شد

تقی آزاد ارمکی، استاد دانشگاه گفت: وقتی که برجام بهم ریخت دولت روحانی نیز به اتمام رسید چون تمام 
هویت دولت را به برجام گره زده بود. وقتی برجام مورد مناقشه قرار گرفت دولت روحانی هم دچار مشکل شد. 

اگر ایده دیگري هم داشت چندان ایده هاي مهمي نبوده و نیستند. 

)ادامه سر مقاله( را قبول دارم و می دانم که رنج و مخاطره 

اش بر گرده ی شهروندان خراسان جنوبی سنگینی 
 ، نام پرهیمنه  می کند. سالهاست در مجرای یک 
یعنی »استان« خراسان جنوبی، سفرهای مسؤوالن 
کشور بیشتر به این خطه افزایش یافته و دست مدیران 
استانی برای دفاع از بودجه های پیشنهادی و امکانات 
درخواستی از پایتخت بازتر شده است؛ اما خواسته ها 
در همان سطح خواسته های شهرستانی و دیدگاهها 
در همان حد دیدگاههای منطقه ای باقی مانده است. 
وا عجبا! وقتی اوج همه ی خواسته های یک مدیر، 
چند صد میلیون اعتبار ناچیز برای آغاز و اتمام یک 
پروژه ی روستایی، یا خرید یک امکان دست چندم 
برای خدمت رسانی به مردم یا تالش برای رتق و فتق 
کارهای پیش پا  افتاده یک اداره با شاخص های پایین 
شهرستانی است چه انتظاری می توان داشت که در 
برابر مدیران استانهایی که  همین امکانات و اعتبارات 
و درخواست ها را  نه برای  امروز و فردایشان که برای 
جوابگو بودن نیازهای مردم در ده ها سال بعد مطالبه 
می کنند، خراسان جنوبی حتی به پای پلکان توسعه 
هم برسد؟ در این چنین حالی من خنده ام می گیرد که 
گاهی در همین روزنامه های خودمان از چنین مدیرانی 
هنگام آمدن و رفتنشان یا در جلسات تودیع و معارفه 
شان چنان تعریف و تمجید می شود که پناه بر خدا انگار 
ید بیضای نجات، نشان داده اند یا با عصای موسوی، راه 
از میان دریای مشکالت برای مردم گشوده اند و یا با 
نفس مسیحایی مدیریتی، امید مرده این مردم را زنده 
کرده اند! من همیشه امیدوارم در این استان آن مدیری 
توانمند شناخته شود و آن مدیری الیق مدیریت بر این 
استان باشد که در روز تودیع، از به نتیجه رسیدن تالش 
هایش در مثاًل اتمام پروژه ی جاده ی بیرجند- قاین، 
یا انتقال آب به استان از خلیج فارس و دریای عمان 
یا به بهره برداری رسیدن بخشی از پروژه ی راه آهن 
اشاره کند و البته ترازوی سنجش عملکردها نیز اقدامات 
کالن چنینی باشد نه خرده اقداماتی که کاهیست در 
میان گردباد بی شمار مطالبات مردم این خطه. قافله 
ساالر قافله ی  توسعه ی استان بهتر از ما می داند 
با چنین مدیران و چنین نگاهی این راه به ترکستان 
است. مدیر ما باید کالن نگر و کالن خواه باشد. نباید 
تفکر توسعه ای خود را بر مبنای سست »جزء نگری« 
و »کم بینی« که بر مبنای »کالن خواهی« قرار دهد. 
خراسان جنوبی با ابرچالش های مهمی روبروست که با 
این نجابت و قناعت مدیریتی واقعاً نمی توان به توسعه، 
پیشرفت و برون رفتنش از این ابر چالش ها هیچ امیدی 
داشت. مدیران خراسان جوبی باید به دنبال کارهای 
بزرگ، اقدام های بزرگ، قدم های بزرگ، و نتیجه 
های بزرگ و البته خالصانه باشند. من احساس می کنم 
یکی از وظایف شخص استاندار محترم و مجموعه ی 
مدیریتی اجرایی استان، تربیت مدیرانی با این شاخص 
های مهم و در عین حال تأکید و هدایت و راهبرد دادن 
به مدیران زیرمجموعه در این راستاست. در این صورت 
شاید بتوان در کنار سایر قطعات جورچین توسعه خراسان 

جنوبی، به آینده هم امید بیشتری داشت.

سرمقاله

 این ره که تو می روی
 به ترکستان است!      

* هرم پور

)ادامه سر مقاله از صفحه اول( ... ترسم نرسی به کعبه ای 

اعرابی . کاین ره که تو می روی به ترکستان است.
چون بمقام خویش آمد، سفره خواست تا تناولی کند. 
پسری صاحب فراست داشت، گفت: ای پدر، باری 
به مجلس سلطان در، طعام نخوردی؟ گفت: در نظر 
ایشان چیزی نخوردم که بکار آید. گفت: نماز را هم 
قضا کن که چیزی نکردی که بکار آید« حکایت 
آن زاهد میهمان و طعام لذیذ، حکایت مناعت طبع 
برخی مدیران استان ما برای باقی ماندن بر سفره لذیذ 
مدیریت ها و و حکایت پسر صاحب فراست اوست 
که می دید و می دانست و افسوس می خورد! اگر 
شما هم جزو دلسوزان خراسان جنوبی و عالقه مندان 
به آینده استان هستید در پازل عقب ماندگی های 
تاریخی این خطه، نقش مهم بی توجهی و غفلت 
از کلیدواژه ای به نام »کالن نگری« را از یاد نبرید. 
دنبال کنندگان اخبار استان و نکته سنجان دقیق حتمًا 
به یاد می آورند که ما در سالهای اخیر بارها نوشتیم 
که در سفرهای مسؤوالن عالی رتبه به استان، یکی از 
گالیه مندی های آنان که همراه با تعجب هم عنوان 
می شود، کم خواهی و جزء نگری مسؤوالن خراسان 
جنوبیست؛ خصلت مذمومی که من احساس نمی کنم 
علیرغم اینکه ما را به قناعت شناخته اند در شاهراه 
خدمت و گره گشایی از کار مردم، شایسته ما  باشد، 
مگر آنکه در پِس این مناعت طبع ظاهر، بقای عمر 
میزی نهفته باشد و درایتی برای نگه داشتن کرسی 
حسینی،  وعاشورای  تاسوعا  روزهای  در  ریاستی! 
از  بزرگوارم که قبل  از دوستان  نفر  با سه  جداگانه 
این در استان مسؤولیتی داشتند و اینک در وزارتخانه 
های مربوطه و در سطوح باال فعالیت می کنند، گپ 
و گفتی از وضع استان و احیاناً گالیه ای و توصیه 
ای به اینکه با رفتنشان مشکالت استان را فراموش 
نکنند داشتم. خیلی برایم جالب و البته دردناک بود 
که هر سه از گالیه ای مشترک گفتند و ذهنم را 
بیشتر از قبل به موضوعی درگیر کردند و آنهم اینکه 
با وجود همه ظرفیت های موجود وتوانمندی ها و 
عالقه برای خدمت به مردم استان در ذهن و اراده   
مسؤوالن کشور، اما مدیران استان آنچنان که باید و 
شاید از ما نمی خواهند و ُشل و سست و ترسو و 
کم خواهند،   همان چیزهایی را هم که مطالبه می 
کنند یا اولویت نیست ویا اگر اولویت است، کم می 
خواهد  و در سطوح پایین  مطالبه اش می کنند. من 
با تأکید بر صحبت های این عزیزان هم استانی، این 
بیماری »جزء نگری« .  .  .  )ادامه سر مقاله در ستون مقابل (

رهبرانقالب : تصویر واقعی کشور، برعکس
 تصویری است که  بیگانگان ترسیم می کنند

رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار با بیش از دو هزار نفر از نخبگان جوان 
و استعدادهای برتر علمی، تالش و فعالیت ده ها هزار نخبه در سراسر ایران را 
ترسیم کننده  تصویری امیدبخش و واقعی از کشور خواندند و تصریح کردند : یکی 
از برنامه های دشمن، آرمان زدایی و هویت زدایی است که همه باید مراقب و متوجه 
این نقطه  تهاجم باشند. حضرت آیت ا... خامنه ای افزودند: تصویرسازی غلط و منفی 
و ناامیدکننده از اوضاع ایران، مهم ترین دستور کار امروز دشمن است اما تصویر 

واقعی کشور در مجموع، نقطه  مقابل تصویرسازی نظام سلطه است.

فتاح: همه موظفیم به دولت روحانی کمک کنیم

رئیس کمیته امداد امام )ره( با بیان اینکه نیازمند 
سیاسی  های  اختالف  گذاشتن  کنار  و  وحدت 
دولت  به  هستیم  موظف  ما  همه  گفت:  هستیم، 
ادامه  در  فتاح  پرویز  سید  کنیم.  کمک  روحانی 
رهبر  هوشمندانه  درایت  با  اسالمی  نظام  گفت: 
معظم انقالب از سخت ترین شرایط گذر کرده و امروز بیش از هر زمان 
دیگری به وحدت نیاز داریم و امنیت امروز کشور ما مرهون تالش و 

جانفشانی های شهداست. 

فالحت پیشه: آمریکا تنها ترامپ نیست

شورای  مجلس  ملی  امنیت  کمیسیون  رئیس 
با  مذاکره  ضرورت  دالیل  توضیح  در  اسالمی 
ایران  آمریکا، اظهار کرد:  لغو برجام در  مخالفان 
مناسبات  ارتقای  برای  مختلف  فرصت های  از 
آنکه  ویژه  به  کند  استفاده  باید  خود  بین المللی 
جهان فقط آمریکا نیست و آمریکا تنها ترامپ نیست. حشمت ا... فالحت 
پیشه افزود: در واقع ایران باید وارد مذاکره با البی های موثر آمریکا شود 

و این به معنای مذاکره با دولت آمریکا نیست.

نسرین کاری- شامگاه چهارشنبه گذشته، 
مراسم بزرگداشت هفته پارا المپیک همزمان 
با آغاز هفته تربیت بدنی در سالن عفاف با 
حضور مدیر کل بهزیستی استان ، مسئوالن 
منابع  توسعه  و  اقتصادی  معاون   و  استانی 
شد.  برگزار  ورزشی  های  هیئت  و  استاندار 
در این مراسم باشکوه و معنوی که به همت 
هیئت جانبازان و معلوالن استان و همکاری 
برگزار شد بیش  استان  بهزیستی  اداره کل 
از ۵۰۰ ورزشکار دارای معلولیت جسمی و 
حرکتی و خانواده هایشان از بیرجند و دیگر 

شهرستان های استان حضور داشتند.

معلوالن و جانبازان در عرصه های
 بین المللی درخشیده اند

مهدی شریعتی فر، رئیس هیئت جانبازان و 
معلوالن استان و دبیر جشنواره در این مراسم  
اظهار کرد: تا قبل از انقالب فدراسیون فعالی 
در حوزه ورزش معلوالن و جانبازان نداشتیم 

وی  شد.  تاسیس   ۵۸ سال  از  فدراسیون  و 
تاکید کرد: تالش ما این است که در هفته پارا 
المپیک، بار دیگر بر ضرورت ها و لزوم توجه 
خانواده ها  و  جامعه  آحاد  مسئوالن،  بیشتر 
دارای  که  معلوالن  و  جانبازان  موضوع  به 
توانمندی های به ظاهر پنهان و محدودیت های 
جسمی و ذهنی هستند، بیافزاییم. وی با اشاره 
به اینکه ورزشکاران جانباز و معلول ایران در 
رشته باستانی و پهلوانی مقام قهرمانی کشور 
را از آن خود کردند، افزود: همچنین در بازی 
های پارا المپیک سیدنی نیز این ورزشکاران 

خوش درخشیدند. 
دبیر جشنواره پارا المپیک استان با اشاره به 
اینکه در بازی های جاکارتا ورزشکاران جانباز 
و معلول در ۱۳ رشته ورزشی با کسب ۱۳۶ 
مدال مقام سوم جهان را به دست آوردند، ادامه 
داد: آنها با کسب ۵۱ مدال طال  نشان دادند 
می توانند با زبان ورزش حقانیت جمهوری 
زیبا و  ثابت کنند.اجرای حرکات  را  اسالمی 
هماهنگ ورزش پهلوانی و زورخانه ای توسط 
ورزشکاران معلول استان، جلوه خاصی به این 
همایش داده بود.شریعتی یادآور شد: روز ملی 

روحانی  دکتر  توسط  سال ۹۴  المپیک  پارا 
این  روز ۲۴ مهر در تقویم به ثبت رسید و 
نیز اقدامی موثر برای جانبازان و خودباوری 
پارا  ملی  روز  داد:  ادامه  است. شریعتی  آنان 
ملی  روز  توانستن،  ملی  روز  یعنی  المپیک 
اراده یعنی روز ملی امیدواری آنچه امروز برای 
ملت ایران مهم است کسانی که افتخارات در 
به  بوم  و  مرز  این  مردم  برای  جهانی  سطح 
ارمغان می آورند. شریعتی با اشاره به اینکه 
این ورزشکاران با اراده آهنین با مشکالت و 
سختی فروان، با توکل بر خدا و عزم و اراده 
قله های موفقیت را کسب کرده اند، ادامه داد: 
انسان های با اراده ثابت می کنند معلولیت 

محدودیت نیست. 
عظیم  قشر  معلوالن  اینکه  به  اشاره  با  وی 
از همه  افزود:  نظام هستند،  از سرمایه ملی 
نشاط  و  روحیه  تلطیف  برای  که  کسانی 
معلوالن تالش می کنند تشکر می کنم. علی 
عرب نژاد مدیر کل بهزیستی استان نیز با اشاره 
 به اینکه امسال برگزاری همایش پارا المپیک

برعهده بهزیستی است، افزود: امیدواریم با هم 
افزایی و تعامل این شروع تازه ای برای این 

ورزشکاران باشد. وی با اشاره به اینکه برنامه 
مهم بهزیستی توانمندسازی معلوالن  است، 
افزود: ورزش، نشاط اجتماعی را  فراهم می 
کند. وی تاکید کرد: الزم است همه مسئوالن 
دست به دست داده تا عرصه فعالیت هنری و 

ورزشی را آماده کنیم.
عابدی معاون اقتصادی و  توسعه منابع انسانی  
استانداری هم در این مراسم با اشاره به اینکه 
به نیابت از استاندار اینجا هستم، افزود: خیلی از 
افراد معلول در آسایشگاه نگهداری می شوند و 
اطبا تایید می کنند بعضی از اقدامات از جمله 
امور ورزشی در ارتباط با این افراد در سالمت 
روح و روان معلوالت تاثیر مثبت داشته است.

گذشته  در  تحقیقات  برابر  کرد:  تاکید  وی 
آنچه  در سالم سازی جسم موثر بوده، سالمت 
روح را به دنبال داشته است.عابدی ادامه داد: 
معلوالن بعد از جنگ تحمیلی نیاز به حمایت 
ویژه دارند. در پایان این مراسم نیز ورزشکاران 
و روسای هیئت های ورزشی شهرستان ها از 
مقابل مسئوالن حاضر در سالن رژه رفتند و با 
اهدای جوایزی از ورزشکاران برتر کشوری و 

استانی سال ۹۶ تجلیل شد.

آیین بزرگداشت  پارا المپیک  در بیرجند برگزار شد
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آگهی مزایده اموال غیر منقول )اسناد رهنی(  
ششدانگ یکباب منزل مسکونی به مساحت ۲۳۲/۷۰ مترمربع دارای پالک ثبتی نهصد و چهل و سه فرعی از بیست و یک فرعی 
از  بیست و هشت اصلی )۹۴۳ فرعی از ۲۱ فرعی از ۲۸ - اصلی( بخش شش سربیشه به نشانی سربیشه ، نبش تقاطع خیابان 

معلم و بلوار شهید مدرس - پالک ۸۴ ملکی آقای محمدرضا کلنگی خواه سربیشه فرزند حاجی دارنده شماره شناسنامه ۲۱ و شماره ملی 
۰۶۵۱۴۰۸۳۰۱ که سند مالکیت آن به نام وی صادر و تسلیم گردیده است، محدود به حدود اربعه شماال  به طول ۱۱/۲۰ متر درب و دیواریست 
به حاشیه خیابان مدرس شرقا به طول اول ۱۹/۸۵ متر دیوار به دیوار پالک ۹۴۵ فرعی دوم به طول ۳ متر دیوار به دیوار باقیمانده پالک ۲۱ 
فرعی جنوبا به طول ۱۰/۶۰ متر دیوار به دیوار پالک اخیرالذکر غربا به طور غیر مستقیم اول به طول ۷/۴۰ متر  دوم به طول ۱۵/۴۵ متر درب 
و دیواریست به حاشیه خیابان ۲۵ متری همگی از ۲۸ - اصلی بخش ۶ سربیشه و حقوق ارتفاقی ندارد که طبق سند رهنی شماره ۱۳۸۱ 
مورخ ۱۳۹۴/۰۳/۳۰ دفترخانه اسناد رسمی شماره ۲۴ سربیشه در قبال مبلغ ۱۱۱۶۰۰۰۰۰۰ ریال )یک میلیارد و یکصد و شانزده میلیون( به 
انضمام سود و خسارت تاخیر موضوع تسهیالت نامبرده فوق برای مدت شصت ماه در رهن بانک ملت شعبه سربیشه قرار گرفته است و بانک 
مرتهن به دلیل عدم ایفای تعهدات به استناد ماده ۳۴ اصالحی قانون ثبت از دفترخانه تنظیم کننده سند راجع به وصول مبلغ ۱۰۱۳۷۱۰۵۸۱ 
ریال طلب خویش بدین شرح )مبلغ ۷۷۶۱۵۳۶۹۱ ریال اصل طلب و مبلغ  ۵۷۰۰۰۲۰۸ ریال خسارت تاخیر تا روز درخواست ۱۳۹۷/۲/۱۷ و 
مبلغ ۱۸۰۵۵۶۶۸۲ ریال سود متعلقه تا تاریخ  مزبور( به انضمام جریمه دیرکرد تا روز وصول تقاضای صدور اجرائیه علیه وام گیرندگان و راهن 
با مشخصات فوق را نموده که پرونده ای تحت کالسه ۹۷۰۰۰۲۱ در این خصوص نزد واحد اجرا اداره ثبت اسناد و امالک سربیشه تشکیل 
شده است. پس از ابالغ مفاد اجرائیه  و انقضای مهلت مقرر قانونی چون متعهد بدهی خود را پرداخت و یا نزد صندوق ثبت تودیع ننموده بنا به 
درخواست بستانکار و بر طبق گزارش وارده به شماره ۹۷۰۰۰۴۰۸ مورخ  ۹۷/۵/۲۲ کارشناس رسمی دادگستری ملک مورد رهن به صورت 
ششدانگ یکباب منزل مسکونی با امتیازات منصوبه آب و برق و گاز و تلفن با حدود و مشخصات مذکور به مبلغ یک میلیارد و دویست و پنجاه 
میلیون ریال )۱/۲۵۰/۰۰۰/۰۰۰( ارزیابی که پس از ابالغ به طرفین پرونده قطعیت یافته است و حسب تقاضای بستانکار در روز سه شنبه  مورخ 
۱۳۹۷/۸/۲۱ از ساعت ۹ صبح الی ۱۲ ظهر در محل اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سربیشه به آدرس خیابان مدرس - روبروی اداره پست 
از طریق مزایده به فروش خواهد رسید. مزایده حضوری و نقدی از مبلغ ارزیابی شده فوق شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی واگذار خواهد 
شد. در صورت انجام مزایده و وجود مازاد پس از کسر هزینه های مندرج درفراز ۶ بند الف ماده ۱۲۱ آئین نامه اجرا به مالک پرداخت خواهد 
شد. بانک بستانکار ضمن گواهی اینکه ملک مورد رهن فاقد بیمه می باشد طی نامه شماره ۱۰۷۰۶۶۴۲ مورخ ۹۷/۷/۲۴ مانده طلب خویش را 
تا مذکور مبلغ ۱۴۱۷۱۰۶۶۹۴ ریال اعالم نموده که به استناد تبصره ذیل ماده ۴ آئین نامه اجرا محاسبه سود و خسارت تاخیر از روز درخواست 
صدور اجرائیه به بعد بر عهده اداره اجرا خواهد بود، هزینه های دولتی به شرح ماده ۴۰ آئین نامه اجرا وصول و سایر هزینه 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 بر عهده برنده مزایده است که در صورت وجود مازاد مسترد خواهد 
شد. هرگاه متعهد قبل از انجام مزایده اقدام به پرداخت و یا تعیین تکلیف بدهی خویش نماید از تشکیل جلسه مزایده خودداری و چنانچه روز 

مزایده تعطیل رسمی گردد،  مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد.

تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۷/۲۸   محمد حسین مصلحی  - رئیس واحد اجرا اسناد رسمی سربیشه

آگهی مناقصه عمومی )نوبت دوم(
اداره کل زندان های خراسان جنوبی در نظر دارد: مناقصه عمومی تامین بخشی از نیروهای فرهنگی و 
تربیتی خود را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه 
از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات 
الکترونیکی )ستاد( به آدرس: www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران 
نسبت به ثبت نام در سایت مذکور و دریافت امضای الکترونیکی جهت شرکت در مناقصه اقدام نمایند.

تاریخ انتشار: شنبه ۹۷/۷/۲۸
مهلت دریافت اسناد مناقصه از سایت: تا ساعت۱۴ روز چهارشنبه مورخ ۹۷/۸/۲

مهلت زمانی ارسال پیشنهاد : ساعت ۱۴ روز شنبه مورخ ۹۷/۸/۱۲
زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت ۹ روز یکشنبه مورخ ۹۷/۸/۱۳

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گذار:
بیرجند - خیابان معلم- معلم ۷- اداره کل زندان های خراسان جنوبی می باشد

از طریق شماره  تربیتی  اداره فرهنگی و  با  بیشتر  توانند جهت کسب اطالعات  متقاضیان می 
۰۵۶۳۲۲۳۱۹۳۴ تماس حاصل نمایند.

روابط عمومی اداره کل زندان های خراسان جنوبی

دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده )نوبت اول( 
شرکت تعاونی مصرف کارکنان استانداری خراسان جنوبی و فرمانداری های تابعه 

تاریخ  انتشار: ۹۷/۷/۲۸ 
 جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده )نوبت اول( شرکت تعاونی مصرف کارکنان استانداری خراسان جنوبی 
و فرمانداری های  تابعه ساعت ۱۲ روز دوشنبه مورخ ۹۷/۸/۲۱ در محل سالن اجتماعات فرمانداری بیرجند برگزار 
می شود. از کلیه اعضا دعوت می شود جهت اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل در این مجمع حضور بهم رسانند.

ضمنا چنانچه  عضوی بنا به دالیلی نتواند شخصا حضور یابد، می تواند همزمان با نماینده تام االختیار خویش با هم به 
دفتر شرکت مراجعه و برگ وکالت نامه را تنظیم و برگه ورود به جلسه مجمع را دریافت نمایند. حداکثر آرای وکالتی 
هر عضو، سه رای و هم فرد غیر عضو، یک رای می باشد. ضمنا متقاضیان عضویت در سمت هیئت مدیره و بازرس می 
توانند تقاضای کتبی خود را حداکثر از تاریخ انتشار این آگهی به مدت یک هفته به آدرس: خیابان مطهری - جنب 

استانداری خراسان جنوبی دفتر شرکت تعاونی تحویل نمایند.
 دستور جلسه: ۱- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس ۲- طرح و تصویب صورت های مالی سال ۱۳۹۶ ۳- طرح 
و تصویب بودجه پیشنهادی در سال مالی ۱۳۹۷ ۴ تعیین مبلغی برای بازپرداخت اعضای مستعفی ۵- تعیین پاداش 
هیئت مدیره ۶- تعیین حق الزحمه بازرس ۷- انتخاب اعضای اصلی هیئت مدیره و علی البدل ۸- انتخاب بازرس 

هیئت مدیره اصلی و علی البدل برای مدت یک سال مالی.

آگهی نتیجه انتخابات کانون انجمن های صنفی کارگری کارگران ساختمانی استان خراسان جنوبی
به استناد ماده ۱۳۱ قانون کار و آیین نامه مربوط به موجب صورتجلسه مورخ ۹۷/۷/۰۹ مجمع عمومی موسس و 
جلسه مورخ ۹۷/۷/۲۲ هیئت مدیره و سایر مدارک تسلیمی، اسامی و سمت هر یک از اعضای اصلی و علی البدل 
هیئت مدیره کانون که از تاریخ ۹۷/۷/۰۹ به مدت سه سال و بازرسان به مدت یک سال انتخاب شده اند به شرح 

ذیل می باشد:
۱. آقای حسن علیزاده  رئیس و دبیر هیئت مدیره ۲. آقای محمد زحمتی  نایب رئیس هیئت مدیره

۳. آقای محمود کرمی  خزانه دار هیئت مدیره ۴. آقای سید علیرضا هاشمی  عضو علی البدل هیئت مدیره
۵. آقای هادی شفاهی  عضو علی البدل هیئت مدیره ۶. آقای سید مرتضی زمزم  بازرس اصلی کانون

۷. آقای  محمدرضا محسنی دشت بیاض بازرس علی البدل کانون
کانون مذکور به شماره ۵۵۲ -۷/۱-۱۲ در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان خراسان جنوبی به ثبت 
رسیده و مطابق اساسنامه کلیه اسناد و اوراق مالی و بهادار و تعهدآور با امضای رئیس هیئت مدیره یا دبیر به 

اتفاق خزانه دار و ممهور به مهر کانون معتبر خواهد بود.
اداره کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی

آگهی نتیجه انتخابات انجمن صنفی کارگری کارگران ساختمانی شهرستان نهبندان
به استناد ماده ۱۳۱ قانون کار و آیین نامه مربوط به موجب صورتجلسه مورخ ۹۷/۶/۱۲ مجمع عمومی موسس 
و جلسه ۹۷/۶/۲۲ هیئت مدیره و سایر مدارک تسلیمی اسامی و سمت هر یک از اعضای اصلی و علی البدل 
هیئت مدیره انجمن صنفی که از تاریخ ۹۷/۶/۱۲ به مدت سه سال و بازرسان به مدت یک سال انتخاب شده 

اند به شرح ذیل می باشد:
۱. آقای هادی شفاهی  رئیس و دبیر هیئت مدیره   ۲. آقای ابوالفضل پیمانی  نایب رئیس هیئت مدیره

۳. آقای محمد حیدری خزانه دار هیئت مدیره   ۴. آقای محمد امین نیکرو  عضو علی البدل هیئت مدیره
۵. آقای حسین موالیی  عضو علی البدل هیئت مدیره   ۶. آقای موسی کشتگر  بازرس اصلی انجمن

۷. آقای بهروز کرمانی نژاد بازرس علی البدل انجمن
انجمن صنفی مذکور به شماره ۳۲۰-۳/۱-۱۲ در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان خراسان جنوبی به 
ثبت رسیده و مطابق اساسنامه کلیه اسناد و اوراق مالی و بهادار و تعهدآور با امضای رئیس هیئت مدیره یا دبیر 

به اتفاق خزانه دار و ممهور به مهر انجمن معتبر خواهد بود.
اداره کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی

آگهی نوبت اول ثبت نام انتخابات اتحادیه صنف
فروشندگان الستیک، پنچرگیری و تعویض روغن

با عنایت به آیین نامه اجرایی انتخابات اتحادیه های صنفی )ماده ۲۲ قانون نظام صنفی( از داوطلبان عضویت 
در هیئت مدیره و بازرس اتحادیه صنف فوق الذکر که دارای شرایط ذیل می باشند دعوت می شود ظرف مدت 
۱۵  روز از تاریخ ۰۸/۶/ ۹۷ جهت ثبت نام در سامانه ایرانیان اصناف )www.iranianasnaf.ir( مراجعه  
 و اصل مدارک را به دبیرخانه هیئت اجرایی برگزاری انتخابات واقع در خیابان شهید مطهری - سازمان صنعت ،

معدن و تجارت )اداره امور اصناف و تشکل ها(  تحویل نمایند.
شرایط داوطلبان:

تابعیت جمهوری اسالمی ایران - اعتقاد و الزام عملی به نظام جمهوری اسالمی ایران- نداشتن سوءپیشینه 
کیفری موثر- عدم ممنوعیت تصرف در اموال مانند حجر، ورشکستگی و افالس- عدم اشتغال در ارگان ها و 
دستگاه های اجرایی )موضوع ماده ۵ قانون خدمات کشوری( و همچنین کارکنان اتحادیه ها و اتاق اصناف- 
عدم اعتیاد به مواد مخدر- عدم اشتهار به فساد- داشتن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم برای افراد فاقد سابقه 
عضویت در هیئت مدیره اتحادیه - حداکثر سن در زمان ثبت نام هفتاد و پنج سال-  داشتن پروانه کسب معتبر 

دائم-  وثاقت و امانت
مدارک مورد نیاز:

فتوکپی پروانه کسب معتبر )۲ برگ(- فتوکپی از تمام صفحات شناسنامه )صفحه اول ۲ برگ(- عکس ۴×۳ 
رنگی )۶ قطعه(- فتوکپی کارت ملی )۲ برگ( - فتوکپی آخرین مدرک تحصیلی- گواهی عدم سوء پیشینه 

کیفری- گواهی عدم اعتیاد به مواد مخدر- داشتن اصل مدارک فوق زمان ثبت نام الزامی است. 

آریانفر - رئیس هیئت اجرایی برگزاری  انتخابات اتحادیه های صنفی بیرجند
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان 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 ۱۳۹۷۶۰۳۰۸۰۰۲۰۰۰۲۰۲-۱۳۹۷/۶/۲۶ 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 آقای محمد کلوخ جهاندیده فرزند قربان به شماره 
شناسنامه ۹ صادره از قاین و شماره ملی ۰۸۸۹۱۱۵۳۴۶ ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی مشجر )برابر مجوز شماره ۳۶/۸۵۷۵ مورخ 
۱۳۹۷/۲/۳ اداره محترم جهاد کشاورزی قاین( به مساحت ۴۷۴۲۵/۳۰ مترمربع در قسمتی از پالک ۱۵۹۶- اصلی )ردیف ۳ و ۵ آبا قنات 
دیزوک( بخش ۱۱ قاین که به صورت باقیمانده ثبت می باشد واقع در قاین - مزرعه دیزوک - سرچاه آقای جهاندیده از محل مالکیت 
مشاعی خودش 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: ۱۳۹۷/۷/۲۸     تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۳۹۷/۸/۱۴
علی صفایی فر - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک قاینات

آگهی فقدان سند مالکیت )حوزه ثبتی نهبندان(
نظر به اینکه خانم بسی روشندل فرزند حسین )مالک( به استناد ۲ برگ استشهادیه گواهی شده منضم به تقاضای 
کتبی جهت دریافت سند مالکیت المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه نموده و مدعی است سند مالکیت دفترچه 

ای به شماره سریال چاپی ۹۳۳۱۳۰ -  ج ۹۱ مربوط به ششدانگ یکباب منزل مسکونی پالک ۵۱۷۴ فرعی از یک -  اصلی 
واقع در شهر نهبندان بخش پنج نهبندان به دلیل نامعلوم مفقود گردیده است با بررسی دفتر امالک معلوم شد که سند مالکیت 
پالک مزبور ذیل ثبت ۱۴۶۱۳ صفحه ۱۳۱ دفتر جلد ۱۰۴- امالک به نام مشارالیه ثبت و سند مالکیت صادر و تسلیم گردیده و 
دفتر امالک حکایتی بیش از این ندارد. لذا به استناد ماده ۱۲۰ اصالحی آیین نامه قانون ثبت مراتب یک نوبت در روزنامه آگهی 
و متذکر می گردد هر کس نسبت به ملک مورد آگهی معامله ای انجام داده یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود می باشد باید 
از تاریخ انتشار آگهی ظرف مدت ۱۰ روز اعتراض کتبی خود را به پیوست اصل سند مالکیت و یا سند معامله رسمی به این اداره 
تسلیم نماید، بدیهی است در صورت عده وصول اعتراض ظرف مهلت مقرر و یا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالکیت یا سند 

معامله رسمی، نسبت به صدور سند مالکیت المثنی برابر مقررات و تسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد شد.
تاریخ انتشار:۱۳۹۷/۷/۲۸       سید مهدی پروین محبی -  رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان نهبندان
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کشف سه قطعه جوجه طاووس و یک بهله عقاب در سربیشه

صداوسیما-سه قطعه جوجه طاووس و یک بهله عقاب که  قاچاقی جابجا می شدند در سربیشه کشف شد. فرماندهی انتظامی شهرستان سربیشه گفت: این پرندگان زینتی و 
کمیاب که در محور درح به سربیشه با یک دستگاه تویوتا قاچاقی جابجا می شدند توسط پرسنل این فرماندهی کشف شدند. سرهنگ کارگر افزود: این پرندگان از سیستان و 
بلوچستان به استان های مرکزی کشور حمل می شدند. وی گفت: یک نفر متخلف که اقدام به جابجایی این پرندگان کرده بود برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شد.

چرا هیچکس به فکرکارگران روزمزد نیست؟ هرچیزی 
که اعالم می کنند اعم از سبد کاالو ... فقط کمیته و 
بهزیستی وکسانی که تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی 
هستند می توانند استفاده کنند.مگر بقیه آدم نیستند؟
915...319
آوای عزیز سالم. مزرعه ای در جوارخوسف دارم با 
قدمت 3۰۰ سال که تا اوایل انقالب سالی چند صد  
خروارگندم، جو، پنبه و... عایدات داشته که به علت 
مسدود شدن قنات بال تکلیف مانده است از تولیت 
آستان قدس رضوی تقاضا دارم ضمن مشارکت درملک 
موجب رفع محرومیت اشتغال و کارآفرینی رافراهم آورند.
915...۰11
 مسئوالن محترم وزارت بهداشت درمان وآموزش 
پزشکی ! چرا با توجه به گذشت ۷ ماه از تصویب 
میلیارد  هفت  اختصاص  و  کشور  سال 9۷  بودجه 
تومان به احداث بیمارستان خوسف، متاسفانه وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در انجام و برگزاری 
مناقصه و اجرایی شدن پروژه بیمارستان تاخیر نموده 
است.این پروژه قرار بود با بیمارستان های طبس و 
فردوس افتتاح و به بهره برداری برسد که آنها در 
سال 96 افتتاح  شدند اما بیمارستان خوسف به علت 
کوتاهی و قصور  وزارت بهداشت و درمان تکمیل  نشد 
ومسووالن  باید جوابگوی  این ظلم   به شهرستان 
و مردم بی پناه و مظلوم و محروم آن باشند. ما مردم 
مطالبه گر شهرستان خوسف  اکنون خواستار تسریع 
در تکمیل این پروژه و پاسخگویی  وزارت بهداشت در 

زمینه تاخیر ها  در تکمیل این پروژه هستیم .
جمعی از شهروندان خوسف
برخود فرض می دانیم از موسسه خیریه نو آوران 
سالمت و همه دست  اندر کاران عزیزی که زمینه 
روستای  در  اخالص  با  و  محترم  پزشکان  استقرار 
محروم و دور افتاده رقه از توابع شهرستان بشرویه 
را فراهم نمودند صمیمانه تقدیر و تشکرنماییم خداوند 
به همه خیران و پزشکان عزیزاین طرح خدا پسندانه 
منطقه  محروم  مردم  درخدمت  3ماه  مدت  به  که 

خواهندبودجزای خیر عطا فرماید
یک شهروند
درحیطه  شکایت  این  بگویید  است  ممکن  سالم. 
بیرجند درتاریخ   ... نمایندگی  از  وظایف ما نیست. 
96/6/25 به صورت پیش فروش خودرویی ثبت نام 
کردم. قیمت حدود15۰م. تحویل 9۰ روزه. االن مهر 
9۷خبری نیست. به سازمان صنعت خراسان جنوبی 
هم شکایت دادم... فایده ای ندارد. 65م هم بیشتر 
پول گرفتند. من که ازهمه جا نا امیدم. این مصداق 
ظلم نیست؟ این بود حکومت عدل علی)ع(؟ االن 
هم که می گویند جز واردات غیرقانونی بوده است. 
این وسط امثال ما گناهمان چیست؟ما که پول را 
داده ایم. حاال شرکت هم پول راپس نمی دهد. به 
داد مابرسید... با توقیف خودروها چه گرهی باز می 
وترخیص  عدالت  تقاضای  ما چیست؟  گناه  شود؟ 
خودروها را داریم امثال من شاید هزار نفرند..نگویید 

ملی نیست شما نماینده همه ملتید
یک شهروند
الاقل برای درآمد شهرداری هم که شده طرح آماده 
سازی را اجرا کنند. از تپه صاف کردن بهتر است هم از 
لحاظ امنیتی هم زیبایی شهر. ممنون از اطالع رسانی آوا
915...249
سالم  چند روزی هست مسئوالن می گویند اجناس 
ارزان شده... ولی رفتم به فروشگاه روغن بگیرم، 5 
کیلویی روغن 36 تومان  رب 19 هزارتومان زده خدایی 
ما کارگران ماندیم جواب بچه های مان را چه بگوییم 
برنج کیسه ای صدو ده هزارتومن شده خواهش می 

کنم جلوی گرانی ها را بگیرید. ممنون
915...246

پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424

 جوابیه فرمانداری بیرجند

باعنایت به مطلب مندرج در ستون پیام شما در تاریخ 
139۷/۰۷/25،مبنی برعدم پاسخگویی کارشناسان 
حوزه برنامه ریزی این فرمانداری، در پاسخ شهروند 
کمیته  “رئیس  رساند:  می  استحضار  به  محترم 
اشتغال  شهرستان فرماندار است و این فرمانداری 
مراجعان  مشکالت  فصل  و  حل  و  پیگیری  برای 
در این حوزه در قالب جلسات متعدد کمیته اشتغال 
)12جلسه از ابتدای سال(و ستاد تسهیل و رفع موانع 
تولید شهرستان و با توجه به ضوابط و مقررات اقدام 
نموده است.براساس تاکیدات مکرر اینجانب و اهتمام 
معاونان در تمام حوزه های فرمانداری،پاسخگویی به 
نحو مساعد و مطلوب انجام می شود و متقاضیان 
به  مراجعه  از  مراتب پس  براساس سلسله  معموال 
کارشناس ذی ربط،در صورت عدم پاسخ مناسب به 
رئیس حوزه  و پس از آن به معاون حوزه و نهایتا به 
فرماندار  برای اخذ پاسخ اقدام می نمایند.بدیهی است 
هرگونه قصور و عدم پاسخگویی مناسب همکاران 
)درصورت ارائه اطالعات دقیق( با مراجعه به معاونت 
مربوطه، حراست و هم شخص فرماندار قابل پیگیری 
است؛که به نظر می رسد شهروند محترم  در نحوه 
ی پیگیری موضوع توجیه نبوده و مطالب مطروحه 
مورد تایید این فرمانداری نمی باشد.در این راستا،این 
فرمانداری آمادگی دارد در صورت مراجعه این شهروند 
به معاونت ذی ربط و یا دفتر فرماندار نسبت به پیگیری 
موضوع اقدام نماید و در صورت اثبات هرگونه قصور 
و عدم پاسخگویی همکاران در حوزه فرمانداری قطعا 
با فرد خاطی برابر مقررات برخورد قانونی  خواهد شد.

پاسخ مسئوالن به پیام شما

      استانداردسازی منجربه کاهش هزینه های تولید می شود
در مراسم گرامی داشت روز جهانی استاندارد بیان شد:

جواد رضایی-پنجشنبه 26 مهر به مناسبت روز استاندارد مراسم بزرگداشتی با 
حضور رامندی، مدیرکل مرکز فناوری اطالعات و ارتباطات سازمان ملی استاندارد 
ایران و عابدی ، معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری برگزار 
شد. مدیرکل مرکز فناوری اطالعات و ارتباطات سازمان ملی استاندارد ایران بیان 
کرد: هر سال 14 اکتبر)22 مهر(  به نام روز جهانی استاندارد گرامی داشته می شود 
و امسال نیز برای ترویج فرهنگ استاندارد شعار »استاندارد بین المللی و چهارمین 
انقالب صنعتی« در نظر گرفته شده است. رامندی با اشاره به اینکه چهارمین 
انقالب صنعتی با تکیه بر فناوری ها، حرف نوینی را برای صنعت دارد، افزود: از 
نظر تکنولوژی در توان انقالب چهارم نیستیم، ولی مصرف کننده محصوالت آن 
می باشیم و برای استفاده از مزایای آن نیازمند بومی سازی استاندارد هستیم.وی 
افزود: مالک استاندارد در هر دوره صنعتی مختص به خود آن است و سازمان 
استاندارد در دولت تدبیر و امید موفقیت های خوبی به دست آورده است و در 
این زمینه کشور 22 دنیا هستیم. مدیرکل مرکز فناوری اطالعات و ارتباطات 
سازمان ملی استاندارد ایران ادامه داد: 8۰۰ قلم کاال مشمول استاندارد جهانی 
قرار دارند که به وسیله 2 هزار و 5۰۰ آزمایشگاه و واحدهای کنترل کیفیت بر 
 نحوه تولید نظارت صورت می گیرد. رامندی با اشاره به برنامه ششم توسعه ،

تقویت نظام استانداردسازی را با توجه به بازارهای داخلی و همچنین  برای فتح 
بازارهای خارجی حائز اهمیت دانست و ادامه داد: بر اساس بند 24 قانون اقتصاد 
مقاومتی،پوشش استانداردها باید به تمام محصوالت داخلی تعمیم داده شود.

38 هزار پرونده  استاندارد در سال صادر می شود
وی تصریح کرد: واحدهای تولیدی جبهه مقدم اقتصاد مقاومتی هستند و 
کارشناسان استاندارد به عنوان ضابط دادگستری محسوب می شوند، بنابراین 
تقویت و ارتقای استاندارد بسیار مهم است. رامندی، مردمی سازی از طریق 
فرهنگ سازی در رسانه ها و آموزش و پرورش را یکی از راه حل های توجه 
و توسعه استاندارد دانست و ادامه داد:  استفاده از تکنولوژی اجتناب ناپذیر است 

و بهره گیری از آن در شکل دادن به فرآیندهای سازمانی الزم است، از این رو 
تمام فعالیت های استاندارد در کشور توسط سازمان منسجم و یکپارچه انجام 
می گیرد. مدیرکل مرکز فناوری اطالعات و ارتباطات سازمان ملی استاندارد 
ایران افزود: از2 هزار واحد تولیدی تحت پوشش به طور متوسط  4۰ هزار 
بازدید در سال انجام می شود همچنین در سال 48۰ هزار فقره مجوز،گواهی 
و آزمون، 98 هزار پرونده واردات و صادرات و 38 هزار پرونده استاندارد در 
سال صادر می شود  که توسط سامانه اطالعاتی در شبکه دولت طی 5 فقره 

شناسه  خدمتی طبقه بندی می شود.

استاندارد در اقتصاد خرد و کالن کشور تاثیرگذار است
معاون اقتصادی استانداری نیز ضمن تبریک روز جهانی استانداردخواستار سفر 
معاون استاندارد کشور به استان شد و حضور وی را فرصتی برای تامین حداقل 
ها برای استان عنوان کرد.عابدی گفت: استاندارد پایه علوم فناوری است و 
رسیدن به محصول با کیفیت از طریق فرهنگ سازی امکان پذیر است.وی 
ادامه داد: استاندارد در اقتصاد خرد و کالن کشور تاثیرگذار است. در اقتصاد خرد 
که بر پایه  عرضه و تقاضا است،کیفیت مطلوب مد نظر جامعه مصرف کننده 
است ،استاندارد نقش مهمی دارد ،همچنین اقتصاد کالن که بر اساس زیرساخت 
های ملی و سیاست های خارجی و تولید انبوه جانمایی می شود اگر پایه  تولید 

با استاندارد عجین نباشد،بازار فروشی وجود نخواهد داشت.

 جلوگیری از واردات جنس بی کیفیت 
باید سرلوحه کار قرار گیرد

معاون اقتصادی استاندار با اشاره به اینکه در بسیاری از واحدهای تولیدی برای 
فروش برنامه ریزی نشده است و این باعث عدم برقراری چرخه تولید می 
شود،اظهار کرد: رعایت استاندارد برای مصرف کننده و تولید کننده سودمند 
خواهد بودکه با توجه به چرخه اقتصاد سودآوری برای تولید کننده بیشتر 

و باعث ایجاد رقابت خواهدشد.عابدی نیروی انسانی را دلیل پیشرفت هر 
سازمان عنوان کرد و بر لزوم تربیت و آموزش نیروی متخصص با توجه به نیاز 
جامعه تاکید کرد.وی ادامه داد: با توجه به اینکه تولید کاالی دارای استاندارد 
گرانتر و هزینه بر است، ولی این هزینه ها هدر رفت محسوب نمی شود و 
باعث کاهش هزینه ها تولیدی شده و نوعی سرمایه گذاری است.معاون امور 
اقتصادی استاندار از اقدامات انجام شده در مرز ماهیرود ابراز خرسندی کرد 
و افزود: در واردات کاال جلوگیری از ورود جنس بی کیفیت باید سرلوحه کار 
قرار گیرد و اگر سازمان ملی استاندارد برای به ثمر رسیدن این موضوع همت 

داشته باشد،بی تاثیر نخواهد بود.
عابدی گفت:اقدامات استاندارد در راستای استانداردسازی نباید سدی در برابر 
خالقیت جامعه باشد.مدیرکل استاندارد استان نیز بیان کرد:با توجه به اهمیت 
اقتصاد مقاومتی،در حوزه تامین زیر ساخت ها استاندارد قدم های خوبی 
برداشته شده است و در صورت ایجاد این زیر ساخت ها سازمان استاندارد 
می تواند خدمات موثری به مردم ارائه دهد.مروی مقدم با اشاره به ۷4 پست 
سازمانی در اداره کل استاندارد ابرازامیدواری کرد  در آینده نزدیک با تصویب 
جذب نیروی انسانی در مجموعه به تعداد پرسنل مطلوب در استان برسیم و 
همچنین معاونت استاندارد سازی در استان ایجاد شود.وی همچنین از راه 
اندازی مجموعه اداری ،آزمایشگاهی و آموزشی اداره کل خبر داد و افزود: این 
مجموعه در زمینی به مساحت 3 هزار و 3۰۰ متر با اعتبار 2۰۰ میلیون تومان 
در دولت یازدهم پیش بینی شد و در ابتدای دولت دوازدهم با هزینه 3 میلیارد 

و 5۰۰ میلیون تومان به بهره برداری رسید.

ایجاد آزمایشگاه استاندارد در مرز ماهیرود
مدیرکل استاندارد گفت: اداره استاندارد شهرستان بیرجند سال گذشته احیا و 
در ساختمانی به مساحت 32۰ مترمربع در نظر گرفته شده که بسیاری از بار 
اجرایی را در استان کاهش داده است،همچنین در شهرستان قاین اقدامات زیر 

ساختی انجام شده است و زمینی به کمک دکتر کهن ترابی اختصاص، تجهیز و 
مورد استفاده قرار گرفته است.مروی مقدم همچنین از ایجاد آزمایشگاه استاندارد 
 در مرز ماهیرود خبر داد و اظهار کرد:ساخت این آزمایشگاه تنها پروژه ای

 است که از منابع استانی استفاده شده و مبلغ 11۰ میلیون تومان اختصاص داده 
شده که از مقدار 35۰ میلیون تومان جذب و 55 درصد نیز پیشرفت فیزیکی 
داشته است،همچنین مراکزی در مرز یزدان و شهرستان زیرکوه در نظر گرفته 
شده است.  وی با بیان اینکه کشورهای پیشرفته جهان در آستانه چهارمین 
انقالب صنعتی هستند و این انقالب با ظهور فناوری های نوین،نانوتکنولوژی 
ایجاد خواهد شد، بیان کرد: اولین انقالب صنعتی با تبدیل جوامع روستایی و 
کشاورزی به جوامع شهری و صنعتی صورت گرفت که صنعت نساجی و آهن 
نقش محوری داشته اند، دومین انقالب صنعتی با ظهور صنعت نفت ، فوالد 
و برق ایجاد شده  و به تولید انبوه رسید، همچنین سومین انقالب صنعتی به 
انقالب دیجیتال معروف است و در حال حاضر کشورهای پیشرفته در آستانه 
چهارمین انقالب می باشند.مروی مقدم ادامه داد:این انقالب، صنعت را متحول 
می کند و دارای تغییرات نظامند می باشد،همچنین باعث بروز نابرابری و فاصله 
بین کشورهای توسعه نیافته و پیشرفته خواهد شد.مدیرکل استاندارد استان، 
استاندارد در انقالب صنعتی زبان مشترکی است که هرچه توسعه آن تسهیل 

شود،اقتصاد نیز روند رو به رشدی خواهد داشت.

ساالنه هزار و 200  نمونه برداری و 8 هزار بازرسی 
از مراکز تولید استان

وی همچنین ازساالنه هزار و 2۰۰ نمونه برداری و هشت هزار  بازرسی توسط 
اداره کل استاندارد از مراکز تولیدی و عرضه استان  خبر داد و افزود: تعداد شرکت 
های بازرسی فنی و کاال از یک مورد به سه ، تعداد گواهینامه های ایمنی و 
کیفیت آسانسور صادره از 6۰  به 49۰ مورد و متوسط ساالنه کنترل وسایل 

سنجش سبک از 22۰  به 2 هزار و 12۰ مورد افزایش یافته است.

عکس: رضایی

هـوا مطبـو ع شـرق 

وستن ایر، گری و ایرانی

فروش اسپیلت دیواری ، اسپیلت ایستاده 
داکت اسپیلت 

0915  561  5463 / 0915  863  6100

حمل  اثاثیه منزل با
 خاور مسقف و کارگر ماهر

)ضمنا کارگر تنها برای تخلیـه 

و بارگیری اثاثیه منزل داریم(  
09159639065- علـی آبادی 

حمل بار حمـل  اثاثیـه 

 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

  و
یژه

ش و
فرو درب اتوماتیک سیــد

 جک پارکینگی ، کرکره 
و سکوریت اتومات 

خیابان شهید رجایی  - نبش رجایی  15   
09155614880

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

0563۲3۲31۷9 - 0915363۴۷6۷

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: 056-3۲۴۲۲۴۴9
شماره تماس: 0915361۷611  - حاشیه فلکه جماران – باالتر از کاشی فرزاد

*

خانه مطبوعات خراسان جنوبی با همکاری اداره کل فرهنگ 
و ارشاد اسالمی استان، چهارمین جشنواره استانی مطبوعات ، 
پایگاه های خبری ، سرپرستان نشریات سراسری و نمایندگی  
خبرگزاری های داخلی خراسان جنوبی را برگزار می کند. 
دبیرخانه جشنواره از تمامی روزنامه نگاران، خبرنگاران، نویسندگان 
 و عکاسان شاغل در مطبوعات، خبرگزاری ها و پایگاه های 
 اطالع رسانی عضو خانه مطبوعات  دعوت می کند تا آثار بر تر خود را
 که در فاصله زمانی اول آذرماه 1396 تا پایان  15 آذرماه 1397  
 با شرایط پذیرش  ، منتشر شده است؛ به دبیرخانه ارسال نمایند.

الف( اهداف:
* تولید آثار مطابق با شعار سال

 * کمک به افزایش کیفی آثار منتشر شده در رسانه های محلی
*ایجاد فضای رقابتی در میان فعاالن رسانه ای و تقدیر از 

روزنامه نگاران بر تر استان 
* تمهید زمینه پویایی و نشاط مطبوعاتی

*افزایش رقابت موثر و سازنده در تعالی و توسعه محتوایی 
مطبوعات استان 

ب(شرایط پذیرش:
استان خراسان جنوبی  آزاد  و  روزنامه نگاران شاغل  *تمام 
که در مطبوعات محلی، نمایندگی خبرگزاری ها، پایگاه های 
اطالع رسانی محلی و نمایندگی نشریات سراسری در استان 
فعالیت می کنند و عضویت خود را در سایت خانه مطبوعات 
به ثبت رسانده اند ، می توانند در این جشنواره شرکت کنند.

* فقط رسانه های دارای پروانه فعالیت از هیئت نظارت بر 
مطبوعات اجازه شرکت در جشنواره را دارند.

*  متقاضیان می توانند، حداکثر در دو رشته  و در هر رشته  
الزاما با سه اثر در جشنواره شرکت کنند.

اثر  یک  با  موضوعی  بخش  در  توانند  می  متقاضیان    *
درجشنواره شرکت کنند. 

* در بخش تیتر ارائه کل اثر الزامی است.
* آثاری که مشخصات درج شده در فرم با نسخه اسکن شده 
یا لینک ارسالی مغایرت داشته باشد چنانچه قالب اثر به اشتباه 

درج شده باشد توسط دبیرخانه اصالح می شود.
* آثار فاقد نام نویسنده و یا دارای نام نویسنده مستعار باید به 
تأیید )مهر و امضا( مدیر مسئول نشریه یا خبرگزاری و پایگاه 

خبری رسیده باشد.
 * آثار می بایست دارای شناسنامه  )لگوی نشریه ، تاریخ انتشار ، 
 شماره مسلسل نشریه  و در خبرگزاری ها url  و تاریخ درج ( باشد.
 ارسال اثر به جشنواره صرفا از طریق سامانه تخصصی جشنواره
 مطبوعات به نشانیwww.pressfestival.ir     امکان پذیر است.

* آخرین فرصت ارسال آثار 17 آذرماه 97 می باشد. 
* در هر یک از رشته های بخش حرفه ای جشنواره سه نفر به 

عنوان نفرات اول تا سوم برگزیده می شوند.
* آثاری که در ضمیمه های استانی نشریات سراسری منتشر 

شده اند، اجازه شرکت در جشنواره را دارند.
* آثار منتشر شده در خبرگزاری ها و نشریات سراسری باید به 

مسائل استان مربوط باشند.
* آثار منتشره در صفحات استانی خبرگزاری ها یا ضمائم 
دارای  فراخوان  زمان  در  که  سراسری  نشریات  استانی 
پروانه نمایندگی باشند)قابل مشاهده در وبگاه معاونت امور 

مطبوعاتی( قابل پذیرش می باشد.
* آثار منتشره در نشریات یا پایگاه های خبری که دفتر 
مرکزی آنها در استان مستقر باشد و در زمان انتشار آثار دارای 

مجوز باشند قابل پذیرش است. 
* آثار به زبان محلی در صورتی که رسانه منتشر کننده دارای 

مجوز انتشار به آن زبان باشد، قابل پذیرش است.
 * در هر بخش باید حداقل 15 اثر ارسال گردد تا داوری گردد.

* از ارسال آثار اضافی به دبیرخانه خودداری نمائید. آثار اضافی 
 به طور انتخابی توسط دبیرخانه جشنواره حذف خواهد گردید.

* ارائه آثار با فونت روزنامه ای و خوانا قابل پذیرش است و آثار 
ناخوانا حذف خواهد گردید. 

 * مدارک) عکس 4*3 ، کپی شناسنامه ، معرفی نامه نشریات ،
فرم شرکت درجشنواره(

* داوری آثار توسط اساتید معرفی شده از طرف دفتر مطالعات 
و برنامه ریزی رسانه ها انجام خواهد شد. 

ج (بخش های جشنواره
بخش حرفه ای :

* سرمقاله و یادداشت  * عکس  * تیتر * خبر * گزارش
بخش موضوعی : 

*تولیدات تحلیلی مندرج در مطبوعات محلی با موضوعات: 
 * حمایت از کاالی ایرانی و مبارزه با قاچاق کاال و ارز 

* ایثار و شهادت  
* توسعه و ظرفیت های استان 

د(جوایز جشنواره  :
* اهدای تندیس جشنواره ، لوح تقدیر و مبلغ 8 میلیون ریال 

به نفرات اول هر رشته در بخش حرفه ای
* اهدای لوح تقدیر و مبلغ 6 میلیون ریال به نفرات دوم هر 

رشته در بخش حرفه ای
* اهدای لوح تقدیر و مبلغ 4 میلیون ریال به نفرات سوم هر 

رشته در بخش حرفه ای
* اهدای تندیس جشنواره  ، لوح تقدیر و مبلغ 8 میلیون ریال 

به نفرات برتر بخش های  موضوعی
اختتامیه جشنواره:

* آخرین مهلت دریافت آثار: 97/09/17
* اختتامیه جشنواره: 97/10/06

های  رسانه  و  مطبوعات  جشنواره  دبیرخانه  نشانی 
استان خراسان جنوبی:

خراسان جنوبی - شهرستان بیرجند 
خیابان محالتی - اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی  

تلفن : 3۲3۲3393- 056
آدرس سامانه تخصصی جشنواره مطبوعات  

www.pressfestival.ir 

فراخوان چهارمین جشنواره استانی مطبوعات خراسان جنوبی       شناسه آگهی: 273080 
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آیه روز

و از آنان كسى است كه مى  گويد مرا ]در ماندن[ اجازه ده و به فتنه  ام مينداز هشدار  كه آنان خود به 
فتنه افتاده  اند و بى  ترديد جهنم بر كافران احاطه دارد. )سوره توبه /آيه 49(

حدیث روز

بين حّق و باطل به اندازه چهار انگشت فاصله است، آنچه با چشمت بينى حّق است و چه بسا با گوش خود 
سخن باطل بسيارى را بشنوى. امام حسن مجتبى )عليه السالم(

123456789101112131415
نیلپیسیدناگتخب1
بابرااونشلدرا2
رونتزستاگربنز3
اراماراتشراز4
سنیمکربکتمسا5
کنتفارداینبی6
اورینارحبفسوی7
باحسزاسنیال8
بتکمزیلانامرا9
ادیمونبیرجمب10
جلتراهماولحپ11
رافهرامیسسای12
بتاکمرهوشجاما13
زینوشزرلبادرز14
هنیچورودنامتاک15

حسینی- درباره زندگى برخى زنان روستايى خراسان جنوبى كه با اندک سرمايه، 
كارى را اغاز و به توليد محصوالت خانگى چه در بخش كشاورزى و چه صنايع دستى 
مشغول مى شوند ، بارها شنيده و خوانده ايم. اما اين بار داستان كمى فرق  مى كند، 
حرف ازخانمى از روستاى آفريز قاين است كه با اراده اى قوى و بدون توقف در برابر 
موانع توانست كار و هدف خود را پيش ببرد و به نقطه اى برسد كه به عنوان يكى از 
زنان روستايى كشور در همايش ملى زنان روستايى و عشايرى  تقدير شودو يكى از 3 
بانويى باشد كه مقابل   ابتكار معاون امور زنان و خانواده رئيس جمهور سخنرانى كرد.   
اين بانوى روستايى پر افتخار استان،عالوه بر اين در اولين رويداد كارآفرينى ،استارتآپ 

ويكند قاين نفر اول شد و داراى كسب و كار »دستدوک« مى باشد.

آموزش مهارت های شغلی در کنار دریافت تسهیالت
معصومه حسينى 35 ساله ، از روستاى آفريز شهرستان قاين ، از شروع فعاليت هاى خود 
سخن گفت و بيان كرد: سال 90 با همكارى اداره جهاد كشاورزى قاين، صندوق خرد زنان 
روستايى آفريز را براى 52 نفر عضو افتتاح كردم. در ابتداى كار تنها مى توانستيم وام هاى 
200 هزار تومانى در اختيار اعضا قرار دهيم، اضافه كرد: اكنون اما به يك ميليون تومان 
رسيده و همه اعضا نيز وام دريافت كرده اند.وى با بيان اين كه آن زمان متوجه شدم جاى 
آموزش هاى ابتدايى براى بانوان روستايى پس از اخذ تسهيالت از صندوق خالى است، ادامه 
داد: در همين راستا مجتمعى آموزشى را با دريافت مجوز از اداره فنى و حرفه اى شهرستان 
قاين ، راه اندازى كرده و با گرفتن 10 مربى ، به خانم هاى عضو صندوق اعتبارات خرد زنان 
روستايى در زمينه هاى مرتبط با مشاغل روستايى آموزش داديم. طورى كه اعضا از همان 
ابتدا مهارت هايى مانند خياطى، گليم بافى، جاجيم، فرش، آرايشگرى و سرمه دوزى را فرا 
مى گرفتند. مسئول صندوق اعتبارات خرد زنان روستاى آفريز به آموزش 418 نفر معادل 55 
هزار ساعت در سال 96 اشاره كرد و افزود: در 6 ماهه ابتداى 97 نيز 183 نفر معادل 32 هزار 
نفر ساعت آموزش ديده اند.مسئول صندوق اعتبارات خرد زنان روستاى آفريز، از راه اندازى 
كارگاه ها نيز سخن گفت و افزود: در بخش حوله بافى 9 نفر، فرش 22 نفر و بخش گليم 
بافى 16 نفر مشغول به كار هستند و مى توان گفت در مجموع با اين تسهيالت براى 50 

نفر فرصت شغلى ايجاد شده است.

راه اندازی اولین مجتمع آموزشی  در کشور

حسينى با اشاره به اين كه پس از ارائه آموزش ها، به عنوان اولين مجتمع سيار آموزشى در 
كشور شروع به فعاليت كرديم، عنوان كرد: به جاى اين كه كارآموز به شهر و محل آموزشگاه 
برود، به در خانه هاى آنان در روستاها رفته و با كمترين هزينه آموزش را در محل زندگى فرد 
ارائه مى دهيم. در پايان نيز با گرفتن آزمون، مدرک فنى و حرفه اى برايشان صادر مى 

شود.وى به ديگر فعاليت خود در زمينه ايجاد بازار فروش براى محصوالت توليدى اشاره 
كرد و افزود: خانم هاى روستايى همه به توليد محصول رسيده بودند اما بازار فروش 
نداشتند، با شركت در دوره 9 روزه آموزش كسب و كار كه به همت سازمان جهاد 
كشاورزى استان برگزار شده بود، در مباحثى چون خالقيت، ايده پرداى و نوآورى در بوم 
كسب و كار آموزش ديدم و همين مباحث را به روستاى آفريز آورده و در 9 روز به 52 

خانم عضو صندوق آموزش دادم.

»دستدوک« ، ایده برتر استارتآپ ویکند قاین
به گفته وى، پس از اين قضيه، استارتآپ ويكند قاين به همت بنياد سپهر با 150 نفر شركت 
كننده برگزار شد كه ايده من با عنوان »دستدوک« يا »گليمت را خودت طراحى كن« به 

عنوان ايده اول انتخاب شد.حسينى درباره اين ايده توضيح داد: مشترى در بستر سايتى كه 
طراحى مى شود، طرح و اندازه گليم مد نظر خودش را سفارش مى دهد و در كوتاه ترين 
زمان گليم را مطابق با آن چه مى خواهد، مى بافيم.وى با بيان اين كه مشكل فعلى براى 
راه اندازى كامل ايده، هزينه باالى طراحى سايت است، خاطرنشان كرد: طى اين مدت كار 
را با گروه و كانال در شبكه هاى اجتماعى و همكارى با برخى سايت هاى تهرانى همچون 

دستادست شروع كرديم و اخيرا 200 گليم از سايت دستادست سفارش گرفتيم.

 با راه اندازی سایت ، تمام کشور را پوشش خواهیم داد
اين خانم روستايى با انگيزه، با تاكيد بر اين كه اگر سايت خودم راه اندازى شود، نه فقط آفريز 
بلكه تمام استان و كشور را مى توانيم پوشش دهيم، ادامه داد: در اين حالت واسطه گرى 

هم نداريم و خريدار هزينه كمترى را پرداخت مى كند.حسينى همچنين از فروش گليم هاى 
خود به تهران و قطر و فرش آفريز به عربستان سخن گفت و افزود: توانستيم اين كار را با 
پيدا كردن بازرگانان ميسر كنيم اما باز هم سختى هاى خودش را دارد و با راه اندازى سايت 

اين مشكل هم حل مى شود.

 به زنان روستایی اعتماد کنید
وى در پايان از مسئوالن استان گفت: به زنان روستايى اعتماد كنيد و مطمئن باشيد اگر 
به هر خانم روستايى بين 5 تا 10 ميليون تومان وام بدون درگيرى هاى اداراى بدهيد، مى 
توانند كارآفرين باشند. به گفته وى ارائه تسهيالت با سود پايين و دوران مشاركت باال، 
ترويج آموزش و مهارت و ايجاد بازار فروش مناسب و مداوم براى خانم هاى روستايى مى 
تواند منجر به موفقيت در ايجاد اشتغال شود.اين خانم روستايى كارآفرين از سازمان جهاد 
كشاورزى استان، شهرستان قاين، اداره كل آموزش فنى و حرفه اى استان و قاين ، جامعه 

نيكوكارى ابرار و بنياد سپهر و برگزار كنندگان استارتآپ ويكند قاين نيز تشكر كرد.

جهاد کشاورزی، پشتیبان زنان روستایی موفق استان
گفتنى است، اين نشست به همت سازمان جهاد كشاورزى استان در راستاى تقدير از 

اقدامات شايسته اين بانوى روستايى و حل مشكالت وى برگزار شد.
 همچنين سازمان جهاد كشاورزى، آمادگى خود براى تهيه مستندى از زندگى اين 

بانوى سخت كوش روستايى را اعالم كرد.

 ایجاد برند »آفریز« 
برای محصوالت زرشک و عناب استان

الزم به ذكر است، در خراسان جنوبى 175 صندوق اعتبارات خرد زنان روستايى فعال مى 
باشد. همچنين طرح آماده سازى شغلى و مدل اجراى كسب وكار زنان روستايى با الگوى 
LNSIE كه مدلى كامل از فرآيند ايجاد ، رشد و توسعه كسب وكارهاى روستايى با 

رويكرد تجارى سازى محصوالت و ايجاد شبكه هاى توزيعى مى باشد ، در 6 استان كشور 
به صورت پايلوت به اجرا درآمده كه خراسان جنوبى نيز يكى از اين استان ها مى باشد. در 
برگزارى طرح، 40 نفر از تسهيل گران روستايى آموزش ديدند و اين خانم ها، آموزش ها 
را به بانوان ديگر روستايى در 39 روستاى استان انتقال دادند، در نهايت 315 نفر تسهيل گر 
مهارت هاى حرفه اى كسب و كار ، 2 هزار و 700 نفر مهارت هاى زندگى را فراگرفتند و 
3 هزار و 600 نفر اقدام به راه اندازى و توسعه كسب و كار خود كردندگفتنى است ، هدف 
نهايى طرح ، گرفتن برند براى بسته بندى محصوالت زرشك و عناب خراسان جنوبى با نام 

روستاى آفريز بوده و اين كار نيز فقط با كمك مسئوالن امكان پذير است. 

 از آفریز تا  پایتخت
عکس: رضایی

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

09903321767

32435686 - 09365237014-09157063220 - خسروی

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

00

تعمیر یخچال فریزر در منزل  
09153635015 - ناصری نژاد

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

آسفالت )محوطه و پشت بام( و  قیرگونیایزوگام  شفیعی
   09151630283 - 32225494 

صیادشیرازی، مجتمع میرداماد، واحد 98

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

خریداریم(    09153423744

به یک نفر نیروی ثابت خانم و تعدادی 
بازاریاب و پشتیبان جهت امور بانکی )کارت 
خوان( نیازمندیم.طالقانی 2- ساختمان آلما- 

طبقه دوم واحد 203    32233854

فروش عسل طبیعی 
)عناب،  زرشک،  مخلوط(
09384928910

ایزوگام و قیرگونی آراسته
فروش و نصب انواع عایق های رطوبتی 

ایزوگام شرق و دلیجان
مدیریت: حسن آراسته

امیرآباد- نبش ولی عصر)عج( 4
09155658268 - 09156693515 

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

تعمیر آبگرمکن، بخاری، پکیج 
نبش مفتح 26 / 09158624439- جانی

نقاشـی ساختمـان
اجرای انواع رنگ های روغنی، پالستیک، 

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

در بازار- نظافت پایان کار
  09152641848- جعفری

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

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

)کاغذ، سنگ و ...(  09156655054 

مصالح ساختمانی خسروی
فروش مستقیم آجر سفال، 

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

09155626690 
05632228718 

عرضه انواع ترشی، زیتون،روغن زیتون، روغن کنجد
انواع شربت های طبیعی شیراز
ترشک، لواشک ، آبلیمو و عسل طبیعی

خیابان توحید، خیابان میرزا کوچک خان غربی، حد فاصل خیابان نبوت
 و فلکه نعلبکی،پالک 52      09157553413 - 32439105 سجادی فر

  @
 torshim

azrae 

به یک شاگرد خانم جهت شیفت صبح
 سالن زیبایی محدوده معلم نیازمندیم.
32455303 -09399441888

به یک نفر نیروی ثابت خانم و تعدادی 
بازاریاب و پشتیبان جهت امور بانکی 

)کارت خوان( نیازمندیم.طالقانی 2- ساختمان 
آلما - طبقه دوم واحد 203    32233854

  غـذا آمـاده 
بــرادران خزیمــه

قیمه و سیب زمینی شنبه هر هفته 
بلوار شعبانیه - وصال جنوبی 32311717

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
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یادمان شهدای استان

“ امید آسایش دنیوی و خاطر را زیاد نداشته باشید که دنیا زندان مومن است. به ندای 
حسین زمان در هر مورد لبیک گویید که خیر و سعادت دنیا و آخرت در گرو آن است“     

           شهید یوسف قویم

چهارمین جشنواره مد و لباس
برگزار می شود

ایرنا-مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی از برگزاری 
چهارمین جشنواره مد و لباس اسالمی - ایرانی استان 
در اسفند امسال خبر داد. ناصر نبی زاده در کارگروه 
مد و لباس اسالمی- ایرانی استان ضمن تبیین ابعاد 
اهمیت مد و لباس گفت: این کارگروه به منظور حفظ 
و تقویت فرهنگ و هویت ایرانی و اسالمی و بومی 
منطقه، تبیین و ترویج الگوهای بومی برای ترغیب 
مردم به پرهیز از انتخاب الگوهای بیگانه با فرهنگ 
لباس تشکیل می  ایرانی در زمینه مد و  و هویت 
اطالعات  بانک  در  نام  ثبت  فراخوان  به  شود. وی 
طراحان مد و لباس در استان اشاره کرد و از همه 
دستگاه ها خواست به ارائه نظرات و پیشنهادات خود 
در برگزاری هرچه بهتر این جشنواره کمک کنند.

نخستین کاروان پیاده بیرجند 
عازم کربال شد

مهر-مسئول دبیرخانه شورای هیئت های مذهبی 
پیاده  کاوران  نخستین  گفت:  اسالمی  تبلیغات 
شهرستان بیرجند عازم کربال شد. حسینی بیان کرد: 
این کاروان با عنوان »کاروان پیاده عاشقان حضرا 
مهدی)عج(« راهی شده اند. حسینی با بیان اینکه این 
کاروان از مرز شلمچه وارد خاک عراق خواهد شد، 
افزود: همچنین این افراد تا پایان مراسم اربعین در 
کربال می مانند. وی  افزود: پیاده روی برای زیارت 

امام حسین)ع(، الگویی از گذشتگان بوده است.

برگزاری همایش ورزش صبحگاهی 
به مناسبت هفته تربیت بدنی

جواد رضایی- پنجشنبه 26  مهر به مناسبت هفته تربیت بدنی همایش ورزش صبحگاهی در محل ورزشگاه آزادی بیرجند 
برگزار شد.سرپرست،مدیر کل ورزش و جوانان  خراسان جنوبی بیان کرد: در المپیک جاکارتا 2018 ، نماینده ای از استان 
حضور نداشته که با برنامه ریزی 4 ساله امیدواریم در مسابقات بعدی نمایندگانی از استان حضور داشته باشندوی همچنین 
با اشاره به نگاه ویژه دولت به ورزش ادامه داد: برای افزایش نشاط جامعه باید مشارکت های مردمی و همچنین تعداد پایگاه 
های  ورزشی در شهر افزایش پیدا کند و برای این منظور سعی شده با برنامه ریزی در شورای ورزش استان و با مشارکت 
های شهرداری ها و دیگر دستگاه های اجرایی در مناطق شهری و روستاهای باالی 500 نفر مراکز ورزش همگانی ایجاد 
شود.سرپرست افزود:با توجه به اینکه لزوم نشاط در جامعه، استفاده از ورزش به عنوان ابزاری کارآمد است ،که  امیدواریم با 

اقدامات  انجام شده ورزش به عنوان یک جریان اجتماعی در استان مطرح شود.

همایش ملی مدل سازی و فناوری های جدید
 مدیریت آب در بیرجند برگزار می شود

امین جم - نشست بین اصحاب رسانه و مسئوالن برگزاری  اولین همایش ملی مدل سازی و فناوری های جدید در مدیریت 
آب پنجشنبه گذشته در دانشگاه بیرجند برگزار شد. ابوالفضل اکبرپور  دبیر این همایش با بیان اینکه آگاهی مردم در مدیریت آب 
و کاهش مصرف آب از جمله اهداف برگزاری این همایش است، افزود: این همایش 29 و 30 آبان سال جاری در بیرجند برگزار 
می شود.وی عنوان کرد: در این همایش به دنبال روش های کم هزینه با استفاده از فناوری های جدید هستیم تا در مصرف آب 
صرفه جویی جدی شود. دبیر همایش ملی مدل سازی و فناوری های جدید در مدیریت آب ادامه داد: این همایش ملی بوده و از 
همه دانشگاه های کشور در رشته های مهندسی آب، عمران، کشاورزی با گرایش آبخیزداری در آن حضور دارند.اکبرپور با بیان 
اینکه تاکنون 150 مقاله به دبیرخانه همایش ارسال شده است، افزود: این مقاله ها با داوری 32 نفر از هیئت داوران بررسی می شود.
وی بیان کرد:  برگزاری چهار کارگاه تخصصی و عملیاتی در حوزه مدیریت آب و ... از جمله برنامه های جانبی این همایش است.

 اتصال راه آهن ایران به افغانستان 
در حال اتمام 

تسنیم-مدیرکل راه آهن شرق با بیان اینکه راه آهن شرق 
در مسیر توسعه همه جانبه در راستای جذب بار داخلی و 
ترانزیت قرار دارد، گفت: اتصال راه آهن ایران به افغانستان 
نیز در حال اتمام است که به زودی با حضور رئیس جمهور 
افتتاح می شود. ماسوری در شورای هماهنگی امور راه و 
شهرسازی استان اظهارکرد: اداره کل راه آهن شرق امسال 
 به درآمد مناسبی رسیده و موقعیت برتر در کسب درآمد

راه آهن را دارد  و در مسیر توسعه همه جانبه در راستای 
جذب بار داخلی و ترانزیت قرار دارد.

کشف986 کیلوگرم موادمخدر در طبس 
جانشین فرمانده انتظامی از کشف 986 کیلوگرم تریاک 
انتظامی  با ماموران  و هروئین در عملیات مشترک 
استان خراسان رضوی خبر داد. وی افزود: در تعاقب 
قصد  قاچاقچیان  شد  مشخص  اطالعاتی  اقدامات 
دارند مقدار قابل توجهی موادمخدر را منتقل کنند؛ 
بنابراین موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس 
استان قرار گرفت. وی گفت: در این عملیات خودرو 
توقیف، 944 کیلو و 500 گرم تریاک و 41 کیلو و 
500 گرم هروئین کشف و 2 متهم دستگیر شدند.

کشف هزارلیتر سوخت قاچاق در نهبندان

هزار لیتر سوخت قاچاق در نهبندان کشف شد. فرمانده 
انتظامي نهبندان از کشف هزار لیتر گازوئیل در این 
شهرستان خبر داد. رحیمي افزود: مأموران انتظامي در 
راستاي مبارزه با قاچاق سوخت و جلوگیري از هدر رفت 
سرمایه هاي ملي، هنگام کنترل خودروهاي عبوري به 
یک دستگاه خودروي سواري مشکوک و خودرو را 

متوقف کردند که در آن سوخت قاچاق حمل می شد.

جان باختن راننده وانت پیکان
 در اثر واژگونی خودرو

راننده یک دستگاه وانت پیکان در محور آبیز - حاجی 
آباد در اثر واژگونی خودرو جان باخت. رئیس پلیس راه 
استان گفت: با اعالم به مرکز فوریت هاي پلیس 110  
بالفاصله اکیپ پلیس راه و گروه امداد به محل سانحه 
اعزام شد. وی افزود: در این حادثه راننده خودرو که 
فردی حدود 52 ساله بود پس از انتقال به بیمارستان 

به علت شدت جراحات وارده فوت کرد.

“خطبه های آدینه”

 آنهایی که پیشرفت کشور را به اروپا گره 
می زنند،  بی بصیرت هستند

حجت االسالم مختاری،امام جمعه موقت شهرستان 
بیرجند با بیان اینکه نظام آروزی از بین بردن کشور را بر 
دل دشمنان می گذارد، گفت: آنهایی که پیشرفت کشور 

را به آمریکا و اروپا گره می زنند، بی بصیرت هستند.
یاوه گویی های ترامپ در بین

جامعه انقالبی ایران جایگاهی ندارد
حجت االسالم رحمانی، امام جمعه قاین پیام اقتدار 
اربعین انقالب را از دستاوردهای سند توسعه کشور 
دانست و گفت: معنای این سند که مقام معظم رهبری 
در آستانه چهلمین سالگرد انقالب اسالمی در معرض 
دید افراد قرار می دهند، این است که به ترامپ بگوید 
یاوه گویی های تو در بین جامعه انقالبی و انسان های 

مومن انقالبی جایگاهی ندارد.

*عضو هیئت رئیسه شورای ملی زعفران از تولید 15 
درصد زعفران کشور در خراسان جنوبی خبر داد.

*رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات گفت: تاکنون بالغ 
بر یک هزار نفر برای خدمت رسانی به زائران اربعین در 

قالب 35 موکب به عتبات عالیات اعزام شده اند.
*رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت فردوس گفت: با 
صدور 3 فقره پروانه بهره برداری صنعتی در شش ماهه 
نخست امسال بیش از 111 میلیارد ریال سرمایه گذاری 

در حوزه صنعت این شهرستان انجام شده است.
جهاد  کاربردی  علمی-  مرکز  به  جدید  رشته   4*

دانشگاهی خراسان جنوبی اضافه شد.
*سرپرست سازمان اورژانس از زائران اربعین خواست 2 
هفته قبل از عزیمت به عراق واکسن آنفلوانزا را تزریق کنند
*رئیس اداره قرآن و عترت اداره کل آموزش و پرورش 
استان گفت: طرح نهضت ملی حفظ قرآن کریم در 

مدارس استان از اول آبان اجرا می شود.

*تقدیر سرپرست دانشگاه علوم پزشکی
 از خانواده زنده یاد بخشی

دکتر دهقانی سرپرست دانشگاه علوم پزشکی بیرجند 
از خانواده زنده یاد رمضان بخشی شهروند طبسی که 
با اهدای اعضای بدن آن مرحوم به چند هموطن بیمار 

زندگی دوباره بخشیدند، تقدیر کرد.
*خراسان جنوبی کمترین بیننده ماهواره را دارد

صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در اجالسیه 
سراسری مطبوعات و رسانه های کشور که در ساری 
برگزار شد، گفت: خراسان جنوبی با میانگین 8 دقیقه 

پایین ترین سرانه بیننده ماهواره را در کشور  دارد.
*قروت و بادمجان بیرجند این بار در مشهد 
سفره بنفش بیرجندی ها این بار در مشهد پهن می 
شود.4 آذر همزمان با زادروز پیامبراکرم )ص( به همت 
بیرجندی های مقیم مشهد در پارک کوهسنگی قروت 
و بادمجان بیرجندبه عنوان یکی از معدودغذاهای بنفش 
دنیا سرو می شود.پیش از این مراسم  مشابهی در برج 
میالد تهران توسط انجمن بیرجندی های مقیم پایتخت 
همزمان با ثبت قروت و بادمجان بیرجند درفهرست آثار 

ناملموس میراث فرهنگی کشور برگزارشد . 

اخبار کوتاه

خبر های ویژه

معماری  و  شهرسازی  معاون  مقدم-  دادرس 
شهرداری بیرجند از لغو معافیت عوارض صدور 
پروانه فضاهای آموزشی در بیرجند خبر داد و 
عوارض  پرداخت  از  آموزشی  فضاهای  گفت: 

صدور پروانه معاف  نیستند. 
فخیم زاده در نشست بررسی مشکالت صدور 
با حضور  بیرجند که  در  پروانه های ساختمانی 
مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری، 
مدیر آموزش و پرورش بیرجند، مدیرکل نوسازی و 

تجهیز مدارس، مدیرکل مدیریت عملکرد بازرسی 
معاون شهرسازی  و  استانداری  امور حقوقی  و 
و معماری شهرداری بیرجند تشکیل شد بر لغو 
معافیت عوارض صدور پروانه فضاهای آموزشی 
تاکید کرد. معاون شهرسازی و معماری شهرداری 
بیرجند اظهار کرد: با توجه به لغو معافیت آموزش و 
پرورش از عوارض اخذ پروانه ساختمانی به موجب 
تبصره 3 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده 
مصوب 1387 که مؤخر بر قانون صدور مجوز 

برای  وکف(  بر  و  ساختمان  )پروانه  بنا  احداث 
فضاهای آموزشی مصوب 1386 است قوانین و 
مقررات مربوط به اعطای تخفیف یا معافیت از 
پرداخت عوارض یا وجوه به شهرداری ها لغو شده 
است. وی افزود: در این راستا هرگونه معافیت از 
پرداخت عوارض که به استناد قانون صدور مجوز 
احداث بنا برای وزارت آموزش و پرورش در ساخت 
مدارس و حوزه های علمیه برقرار شده با توجه به 
تبصره یاد شده از تاریخ الزم االجرا شدن ماده 

50 این قانون لغو شده است. فخیم زاده تصریح 
کرد: با توجه به اینکه معافیت مدارس و مراکز 
آموزشی و پرورشی وزارت آموزش و پرورش و 
واحدهای تابعه آن و حوزه های علمیه از پرداخت 
هرگونه عوارض به شهرداری ها )موضوع بند 18 
قانون بودجه سال 1389 و بند 112 قانون بودجه 
سال0 139( در قانون بودجه سال 1391 تمدید 
نشده است معافیت مربوط به مراکز آموزشی که 
به استناد مفاد قانون صدور مجوز احداث بنا )پروانه 

ساختمان و بر و کف( برای فضاهای آموزشی از 
ابتدای سال 1391 حذف شده است.

دانشگاه  رئیس  گذشته  پنجشنبه  روز  کاری- 
صنعتی بیرجند و تعدادی از اعضای هیئت علمی 
این دانشگاه از روزنامه آوای خراسان جنوبی بازدید 
کردند. رئیس دانشگاه صنعتی بیرجند با اشاره به 
 اینکه کار فرهنگی عشق و جسارت می خواهد ،

افزود: 21 سال حضور فعال و پویا در عرصه خبر 
نشانگر این است که روزنامه آوا سرمایه برای 
تاکید کرد:  است. سید حجت هاشمی  استان 
روزنامه آوا با پرسنل زبده و کارآمد توانسته به 
صورت دقیق و مستمر با همه مشکالت با ثبات 

در عرصه فرهنگی کار کند. 
وی خاطر نشان کرد: از سال 1397 تا 1402 

ماموریت گرا خواهیم بود تا با توان مالی موجود 
به حل مشکالت منطقه از جمله خشکسالی، بی 
آبی و مواد مخدر برویم.هاشمی افزود:  با تعامل 
توان  با روزنامه می  دانشگاه صنعتی  سازنده  
برای حل مشکالت دانشجویان و ظرفیت های 

صنعتی استان قدم برداشت.
وی با اشاره به اینکه دانشگاه صنعتی بیرجند 
متشکل از 3 دانشکده، 8 گروه تخصصی و 2 
گروه علوم و معارف  است،گفت: این دانشگاه 
بیش از 2400 دانشجو  و 70 نفر هیئت علمی 
دارد و در سال جدید 470 دانشجوی جدید الورود 

و کارکنان حدود 90 نفر است. 

دانشجو  برای دختران  کمبود خوابگاه 
دانشگاه صنعتی بیرجند

دانشجویان  برای  مناسب  وی کمبود خوابگاه 
دختر را از مشکالت این دانشگاه برشمرد  و 
 400 حدود  برای  ابتدا  دانشگاه  این  افزود: 
دانشجوی پسر راه اندازی شده که امروز بیش از 
2400 دانشجو دارد که برخی از آنها دانشجویان 
دختر هستند. وی خاطر نشان کرد: خوابگاه های 
خودگردان در شهر عالوه بر مشکالتی که دارد 
برای ایاب و ذهاب دانشجویان هم سخت است 
که امیدواریم با همت خیران و مسئوالن این 
مشکل حل شود.رئیس دانشگاه صنعتی بیرجند 

با بیان اینکه  در کشور 21 دانشگاه صنعتی وجود 
دارد، تاکید کرد: در شرق کشور تنها خراسان 

جنوبی دارای دانشگاه صنعتی است که معرف 
استانی فرهنگی است.

روزنامه آوا سرمایه ای برای استان است

معافیت عوارض صدور پروانه فضاهای آموزشی بیرجند لغو شد

حوادث

و  اقتصادی  امور  هماهنگی  معاون  کاوش- 
جنوبی  خراسان  استاندار  انسانی  منابع  توسعه 

الساعه الزمه  از تصمیمات خلق  گفت: پرهیز 
آوا،  به گزارش  بازار است.  تنظیم  کار در حوزه 

مشیرالحق عابدی در نشست کمیسیون تنظیم 
بازار استان افزود: تالش می کنیم با استفاده از 
اطالعات درست و دقیق و شناخت وضع موجود 
برای حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان 
 اقدام الزم انجام شود. وی اظهارکرد: مردم از خرید 
بی اندازه و انبار خانگی کاال پرهیز کنند چون هیچ 
کمبودی در هیچ یک از کاالهای مورد نیاز در بازار 

و در سطح عرضه وجود ندارد.
معاون استاندار افزود: کاالی اساسی و مورد نیاز 
مردم به اندازه کافی در انبارها وجود دارد و مشکلی 
در این بخش وجود ندارد. وی افزود: شرکت غله 
و خدمات بازرگانی خراسان جنوبی، مسئول ذخیره 

سازی گندم مورد نیاز استان است و این امر به 
عنوان یک موضوع مهم و راهبردی باید از سوی 
مسئوالن مربوط مورد توجه باشد و کوتاهی در این 
زمینه پذیرفتنی نیست. عابدی بیان کرد: همکاری 
و همراهی دستگاه های نظارتی و اطالعاتی با 
دستگاه های اجرایی تخصصی در حوزه اقتصاد، 
به دلیل تسهیل روند خدمت رسانی به مردم و ارائه 

خدمت بهتر و بیشتر به آنهاست.
وی گفت: دستگاه های نظارتی با راستی آزمایی 
اقدامات دستگاه های اجرایی مربوط و کمک به 
ارائه خدمت بهتر به مردم در کنار دستگاه های 
تخصصی در حوزه اقتصاد حضور دارند. وی داد: 

این اقدامات در حوزه های مختلف در نهایت به 
افزایش رضایت مندی و تقویت اعتماد عمومی 
منجر می شود.وی داشتن آمارهای تخصصی 
در  ریزی  برنامه  الزمه  را  اقتصادی  حوزه  در 
این حوزه دانست و گفت: دستگاه های اجرایی 
مرتبط از جمله سازمان جهاد کشاورزی، اداره کل 
صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی و... باید 
با احصای آمار و اطالعات دقیق وضعیت موجود 
و نیازمندی های خود در بخش های مختلف 
و ارائه آنها به کمیسیون تنظیم بازار مسئوالن، 
برنامه ریزان و تصمیم گیران را بیش از پیش در 

مدیریت امور کمک کنند.

پرهیز از تصمیمات آنی الزمه تنظیم بازار است
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 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

آدرس: خیابان فردوسی، نبش حافظ     تلفن تماس:  ۰9۱55۴۳8۷6۰ و ۳۲۴5۷۰۳۳

فروشگـاه خواجوی
فیلتر  و  نصب  خانگی/   کن  شیرین  آب  فروش 
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     تشـک  رویـال آســایش
انواع تشک طبی  فنری و بیمارستانی

فقط روزی 5۰۰۰ تومان
آدرس : خیابان ارتش - حدفاصل خیابان عدل و معلم -پالک 174

09155600850

خرید نقدی 

۱۰ درصد 

تخفیف

قابــل توجـــه همشهریــــان گرامــی  
سبک سازی و ایمن سازی ساختمان در مقابل زلزله با پرلیت سبکترین پوکه صنعتی در کشور

 جهت کف سازی و شیب بندی ساختمان )بدون نیاز به شن و ماسه(،
 تهیه بلوکه سبک، عایق صوتی و حرارتی ، قابل مصرف در کشاورزی و گلخانه 

ها، وزن مخصوص در هر مترمکعب فقط 120 کیلوگرم 
 حمل در کیسه های 10 الی 13 کیلویی و با قیمتی مناسب

 آدرس : نبش غفاری 33 - مصالح ساختمانی غدیر 
شماره تماس:09151604113- 32344088  نذری

مدارک الزم: یک عدد کپی شناسنامه + کارت ملی + عکس 4×3 
از تاریخ 97/7/20 لغایت 97/7/30 

محل ثبت نام: 1 - خیابان رجایی - رجایی 8 - تایپ و تکثیر حسین زارع  
2- سه راه معلم- اداره کل منابع طبیعی - مهدی آبادی

روابط عمومی کاروان پیاده زیارتی خاتم االنبیاء )ص(

کاروان پیاده زیارتی خاتم االنبیاء )ص( شهرستان بیرجند 
جهت عزیمت به مشهد مقدس برای شرکت در ایام ۲8 صفر ثبت نام می کند 

09158652440 - 09158652441

حمـل اثاثیـه منـزل مداحـی
با خاور مسقف و کارگر ماهر  داخل و خارج شهر    شهرام  مداحی۳6۴۷  ۳6۳  ۰9۱5



حدیث روز روزنامه اجتماعی ، فرهنگی ، ورزشی و اقتصادی 
 مدیرمسوول و صاحب امتیاز : غالمرضا جعفرپور مقدم 
سردبیر : علی جعفرپور مقدم
بیرجند، شهدا 8 ، ساختمان آوا   صندوق پستی 136 تلفن : 32224582  نمابر : 32234583   
رتبه 15 نشریات استانی - عضو اتحادیه مطبوعات محلی و شرکت تعاونی مطبوعات کشور
چاپ : چاپ و نشر گلرو -  بها : 500 تومان )50 درصد تخفیف تک فروشی (
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 امام کاظم علیه السالم فرمودند : 
 لو کاَن فیُكم ِعّدةُ أهِل بَدٍر لَقاَم قائُمنا 

 اگر در میان شما به تعداد اهل بدر وجود داشت قائم ما قیام می کرد. 
 )مشكاة األنوار ، 63( 

اجرای بیش از هزار برنامه متنوع در هفته تربیت بدنی
مدیرکل ورزش و جوانان استان خبر داد:

حسینی- مدیر کل ورزش و جوانان استان از برگزاری بیش از هزار 
برنامه در هفته تربیت بدنی خبر داد و گفت: این هفته که از 26 مهر 
شروع و تا 2 آبان ادامه دارد، با برگزاری برنامه های متنوع پذیرای مردم 
استان بوده و هدف ایجاد نشاط اجتماعی و توسعه ورزش همگانی می 
 باشد. مهران سرپرست با اشاره به این که روز اول هفته با نام ورزش ،
فرهنگ ایثار و شهادت، جانبازان و معلوالن نام گذاری شده است، 
اضافه کرد: در آن روز، برنامه های فرهنگی و مسابقاتی برای جانبازان 
و معلوالن اجرا شد. وی با بیان این که برنامه روز دوم، با نام ورزش و 
اخالق و فرهنگ رسانه، همایش های پیاده روی گسترده در مرکز 
استان و شهرستان ها بود، یادآور شد: روز سوم با نام ورزش، بانوان و 
خانواده، کارگاه های آموزشی و همایش هایی مخصوص بانوان برگزار 
خواهد شد. به گفته وی همچنین ورزش روستاییان و عشایر، برگزاری 
مسابقات برای خانه های ورزش روستایی، توزیع تجهیزات برای این 
خانه ها و مسابقات مخصوص مرزداران و مرزبانان از دیگر برنامه ها 
خواهد بود. روز چهارم نیز به نام پیشکسوتان، قهرمانان و خیران ورزشی 
است که عالوه بر دیدار با پیشکسوتان، کتابی نیز در همین رابطه به 
نگارش درخواهد آمد. مدیر کل ورزش و جوانان اضافه کرد: روز پنجم 
 مختص دانش آموزان، دانشجویان و طالب بوده و روز آخر برای کارکنان،

نیروهای مسلح و کارگران نام گذاری شده است.

 اجرای فعالیت های متنوع ورزشی
سرپرست از اجرای فعالیت های متنوع ورزشی در حوزه های مسابقاتی 
و همایشی خبر داد و افزود: 31 برنامه نیز توسط سازمان های مردم 

نهاد به اجرا درخواهد آمد، همچنین در قالب 7 محور فرهنگی، ورزشی، 
جوانان، همایش ها، جشنواره ها، نمایشگاه، آموزش و پژوهش و کارگران 
و کارکنان و طالب برنامه تدوین شده که در تمام استان اجرایی خواهد 
برای جوانان، 58 مسابقه  اردو، 15 نشست  برپایی 43  به  شد. وی 
بومی محلی، 220 ورزش صبحگاهی و 55 کالس و کارگاه آموزشی 
با عناوین مختلف اعم از پیشگیری از اعتیاد، مبارزه با دوپینگ، سبک 
زندگی و مباحث هویتی در هفته تربیت بدنی اشاره کرد و گفت: در 
مجموع بیش از هزار برنامه برای اجرا خواهیم داشت.مدیر کل ورزش و 
جوانان از اجرای برنامه های متنوع در شهرستان های استان نیز سخن 
گفت و افزود: برگزاری جشنواره بومی و محلی در سرایان، خوسف و 
طبس، برگزاری جشنواره نشاط و تندرستی، برگزاری جشنواره های 
فرهنگی-ورزشی، آغاز طرح بررسی ناهنجاری های اسکلتی ، اجرای 
مرحله دوم طرح پارک گام و المپیاد استعدادهای برتر ورزشی به صورت 
استانی در شهرستان ها از دیگر برنامه های هفته تربیت بدنی می باشد.

 برگزاری جشنواره کودکان کار 
در هفته تربیت بدنی

 سرپرست، به برگزاری جشنواره کودکان کار با همت هیئت هندبال 
استان نیز اشاره کرد و افزود: برگزاری ورزش صبحگاهی ویژه بانوان، 
جشنواره پیر امید استانی، مسابقات ورزشی ویژه بانوان اداره کل و 
مسابقات ویژه کارکنان شاغل دستگاه های اجرایی نیز از جمله برنامه 
برگزاری مسابقات  هندبال  باشد.به گفته وی،  این هفته می  های 
هندبال،  پیشکسوت  بانوان  از  تقدیر  دختر،  های  آموزشگاه  استانی 

برگزاری مسابقات آلیش بانوان، مسابقات روبال خانم ها، مسابقات دوی 
صحرانوردی نوجوانان و جوانان بانوان ، جشنواره ورزش های رزمی 
، جشنواره همگانی اسکیت خانواده، مسابقات استانی بوچیا بانوان ، 
برگزاری دوره های آموزشی استعدادیابی ویژه مربیان بانو ، آزمون ارتقا 
کمربند قرمز الی دان 2 کشوری دوره 247 و 248 ، انجام طرح زکات 
آموزشی تکواندو به کودکان بد سرپرست وکار ، شرکت در لیگ بانوان 
و آقایان باشگاه های کشور ، مسابقات دوی صحرانوردی نوجوانان و 
جوانان استان در بخش بانوان، جشنواره ورزش های رزمی و برگزاری 
داوری درجه 2 به 1 بانوان از جمله برنامه هایی است که در دو ماهه 
مهر و آبان توسط اداره کل ورزش و جوانان و هیئت های ورزش استان 
برای بیرجند تدارک دیده شده است. مدیر کل ورزش و جوانان از 
شرکت ورزشکاران سرایان و قاین در رژه 31 مهر و اجرای طرح المپیاد 
نخبگان هندبال در 26 مهر در شهرستان فردوس سخن گفت و اضافه 
کرد: افتتاح سالن ورزشی بورنگ درمیان در هفته تربیت بدنی نیز از 

دیگر برنامه ها می باشد.
 

اجرای برنامه ها با کمک سازمان های
 مردم نهاد فعال در شهرستان ها

 سرپرست به برنامه های حوزه معاونت جوانان در شهرستان ها با کمک 
سازمان های مردم نهاد فعال نیز اشاره کرد و افزود: برگزاری همایش 
دوچرخه سواری روز جمعه 27 مهر در فردوس، برگزاری همایش پیاده 
روی خانوادگی یک آبان در سرایان ، دومین سوق هنری امرداد در 
بیرجند و برگزاری مسابقات فرهنگی ورزشی طبس از 26 مهر تا 3 آبان 

از جمله این برنامه هاست. وی اضافه کرد: برگزاری کالس آموزش اسلحه 
شناسی، مسابقات تیراندازی با تفنگ بادی، همایش پیاده روی خانوادگی، 
برگزاری جلسات عفاف و حجاب، مسابقات شطرنج، همایش کوهپیمایی 
و برگزاری مسابقات ورزش دانش آموزی در هفته تربیت بدنی از برنامه 
های شهرستان سربیشه به همت موسسه وصال پایدار می باشد. به گفته 
وی، برنامه های دیگری همچون غبار روبی گلزار شهدای گمنام در حاجی 
آباد، برگزاری کارگاه آموزشی مشارکت نهادمند اجتماعی اسفدن، توزیع 
پک لوازم التحریر و سبد غذایی بین نیازمندان تحت پوشش و راه اندازی 
ایستگاه مشاوره به زوجین و مراجعه کنندگان در زیرکوه از جمله فعالیت 
های موسسه نسیم آرامش و کرسی هم اندیشی جوانان و جشنواره یک 
روز خوب با پدرم از فعالیت های انجمن پیشگامان تندرستی و نشاط قاین 
می باشد. مدیرکل ورزش و جوانان با اشاره به این که در سربیشه مسابقات 
کتابخوانی و معرفی کتاب در حوزه پیشگیری از آسیب های اجتماعی 
در 30 مهر برگزار خواهد شد، ادامه داد: برگزاری جشنواره دستاوردهای 
بومی و عرضه محصوالت، نمایشگاه پیشگیری از آسیب های اجتماعی و 
برگزاری جلسات مشاوره ای در  این حوزه از دیگر برنامه های سربیشه 
به همت موسسه جلوه آرامش است. سرپرست با بیان این که در حوزه 
معاونت پشتیبانی و توسعه منابع انسانی نیز برنامه هایی ترتیب داده شده 
است، عنوان کرد: آذین بندی و فضاسازی فرهنگی ورزشی ادارات و 
مجموعه های ورزشی، برگزاری شورای اداری به مناسبت هفته تربیت 
بدنی، تقدیر و تشکر از برترین های اداری، دیدار با فعاالن، پیشکسوتان، 
 بازنشستگان، خانواده شهدای ورزشکار و برگزاری کارگاه یا گردهمایی

 با عنوان تربیت بدنی از جمله فعالیت های این حوزه می باشد.

عکس: حسینی

  

۴۰ عکاس برتر کشوری جاذبه های گردشگری،میراث فرهنگی ،صنایع دستی وآداب و رسوم استان را به تصویر می کشند 

در مراسم افتتاحیه نخستین جشنواره ملی عکس میراث ماندگار عنوان شد :

نسرین کاری- مدیر کل میراث فرهنگی و گردشگری 
خراسان جنوبی در مراسم افتتاحیه نخستین جشنواره 
ملی عکس میراث ماندگار در هتل سپهر بیرجند بیان 
کرد: این جشنواره از 26 لغایت 30 مهر سال جاری 
استان  در  کشور  برتر  عکاس   40 از  بیش  حضور  با 
افزود: عکاسان طی  برگزار می شود. حسن رمضانی 
5 روز از آثار تاریخی، جاذبه های گردشگری و صنایع 
دستی، آداب و رسوم و مشاغل سنتی 11 شهرستان 
عکاسی خواهند کرد.وی با اشاره به اینکه در فراخوانی 
که داده شد در ابتدا 450 عکاس از سراسر ایران از 
تاریخ 5 لغایت 1۹ مهر رزومه های خود را به دبیرخانه 
جشنواره ارسال کردند، افزود: پس از بررسی هیئت 
انتخاب جشنواره شامل خشایار فاضل کاشانی، سهیل 
زندآذر، پویا بیات صابر قاضی به دبیرخانه جشنواره 

عکاسان برتر دعوت شدند.

داوران مطرح کشوری 
جشنواره را داوری خواهند کرد

وی با بیان اینکه  داوری جشنواره 30 مهر توسط داوران 
برجسته کشور دکتر بیدختی، اسحاق آقایی، محسن 
کابلی،  امیر عنایتی و رضا خالدی انجام می شود، خاطر 
نشان کرد: مراسم اختتامیه عصر همان روز با حضور 

مقامات استانی برگزار خواهد شد.
مدیر کل میراث فرهنگی  و گردشگری استان  هدف  از 
برگزاری این جشنواره را  آشنایی ایرانیان با فرهنگ و 
هنر و تمدن ریشه دار خراسان جنوبی دانست و ادامه 
داد: همچنین آشنایی عکاسان برتر و مشارکت برای 
ثبت تصویری خراسان جنوبی، کمک به معرفی هرچه 
بیشتر جاذبه های گردشگری خراسان جنوبی، ترویج 
هویت فرهنگی استان خراسان جنوبی، معرفی صنایع 

دستی و هنرهای سنتی استان خراسان جنوبی و کمک 
به جذب گردشگران داخلی و خارجی از دیگر اهداف این 

جشنواره می باشد. 

اعزام عکاسان در ۴ گروه به ۱۱ شهرستان استان
 11 به  گروه   4 در  عکاسان  کرد:  نشان  خاطر  وی 
شهرستان استان اعزام می شوند و در نهایت 35 عکس 
توسط هر عکاس جهت داوری ارائه داده خواهد شد و 
هر شهرستان  عالوه  بر جایزه جشنواره، جایزه  جداگانه 
ای هم خواهد داشت. رمضانی با اشاره به اینکه در بخش 
صنایع دستی شهرستان های استان هم 4 بخش در 
نظر گرفته شده است، افزود: پرتره شاخص هنرمند ، 
ادوات صنایع دستی، کارگاه صنایع دستی و تولیدات 
 صنایع دستی بخش های این حوزه از جشنواره هستند.
محمود بستانی مدیر جشنواره میراث ماندگار خراسان 
جنوبی نیز گفت: استان خراسان جنوبی مهد مهمان 
جشنواره  در  حاضر  عکاس  هنرمندان  و  است  نوازی 
مهمان مجموعه میراث فرهنگی استان هستند و قطعا 
طی مدت حضورشان در استان طعم شیرین مهمان 

نوازی مردم خونگرم این خطه را خواهند چشید.
وی به تفاوت این جشنواره با سایر جشنواره ها اشاره کرد 
و گفت: حضور عکاسان تخصصی و حرفه ای در حوزه 
های سه گانه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
باعث خواهد شد که شاءا...آنچه در پایان جشنواره عاید 

می گردد، مطلوب باشد.
او گفت: به یاری خداوند قصد داریم این جشنواره را 
در سال های آتی در فصول دیگر سال هم برگزار کنیم 
و آرشیو فصلی خوبی از تصاویر جاذبه های گردشگری 
و آثار تاریخی استان را در قالب کتابی نفیس به عموم 

ارائه نماییم.

عکس: کاری


