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سرمایه های انسانی 
منطقه را در یابید

و بیش از دو دهه پیش، در یک کالس 
دانشگاهی یکی از اساتیدبه نقل از اندیشه 
ورزان غربی بیان کرد: امروزه در غرب به 
این نتیجه رسیده اند که دیگر طال و فلزات 
گرانبها پشتوانه کشورها نیست  بلکه این 
نخبگان جوامع  هستند که سرمایه واقعی 
ملت ها به شمار می روند .به عبارت بهتر 
هر کشوری که دانشمند ومبتکر ومتفکر 
بیشتری داشته باشد    داراتر  است و  به 
شرط استفاده از ظرفیت با ارزش آنان 
توسعه یافته تر نیز خواهد  بود .همان دم  
این سخن موال علی )ع( به یادم  آمد که 
فرموده بودند مردم ... ) ادامه در صفحه 2( 

سرمقاله
* مهرآیین

روزنامه صبح استان  *  سال بیستم   *  شماره: 4213

5بسته های کارآفرینی دانشجویان خالق حمایت می شود5طبس پایتخت فرآوری معادن کشور با محوریت زغال سنگ  5هیئت گلف کویری در خراسان جنوبی تشکیل شود

 

دولت سر مردم را به حضور در 
ورزشگاه ها گرم نکند

صفحه 6

صفحه 6

راه انتخابی آمریکایی ها
 غلط است 

صفحه 6

اعضاي شوراي نگهبان پست 
دیگري نباید داشته باشند

مشکالت  اقتصادی
 حل خواهد شد

صفحه 6

۳۰ درصد 
مردم در استان 
اضافه وزن دارند

مدیر پیشگیری از بیماری های مرکز بهداشت:
صفحه 3   ثبت گردشگری خراسان جنوبی در دو کتاب  بین المللی معتبر

 به مناسبت روز جهانی دیابت و در راستای آگاه سازی بیماران از روند کنترل و آسیب های ناشی از عدم مراقبت در تغذیه بیماران دیابتی همایشی در 
محل دانشگاه علوم پزشکی بیرجند برگزار شد. مدیر پیشگیری از بیماری های مرکز بهداشت در این همایش اظهار کرد: یکی از مهمترین علل وقوع 
مرگ در جهان بیماری های قلبی و عروقی است که فشار خون باال، قند خون کنترل نشده و سیگار از فاکتورهای ایجاد بیمارهای قلبی هستند. مجید 
شایسته بیان کرد: از این جهت باید توجه داشته باشیم که اگر دیابت کنترل نشود موجب بیمارهای قلبی و عروقی در فرد شده و ... ) مشروح در صفحه 3(

نا امیدی از استخر امید!
 کلنگ “ استخر شنای امید قاین” در سال 86 به زمین خورد! پس از سال ها انتظار این استخرسال ۹۴ با حضور استاندار رسما افتتاح شد، اما به دلیل برخی 
مشکالت فنی هیچ استفاده ای از این استخر درطول ۹ ماه نشد. بعد آن سال ۹5 هم در خبرها تیتر “ استخر شنای امید قاین به روی مردم گشوده شد” به 
چشم می خورد و  برومند سرپرست اداره کل ورزش وجوانان خراسان جنوبی از به بهره برداری رسیدن این مجموعه خبر داد و چند نفر از نوجوانان قاین 

با شیرجه زدن در این استخر به عنوان اولین شناگران “استخر امید قاین” نام خود را در استفاده از آن ثبت کردند.  ... )مشروح در صفحه 5(

آگهـی مناقصـه 
سازمان همیاری شهرداری های 

استان خراسان جنوبی
شرح در صفحه آخر

به مناسبت اولین سالگرد درگذشت

 شادروان عباسعلی آزادنیا
 )بازنشسته دانشگاه علوم پزشکی(

 جلسه یادبودی روز جمعه ۹۷/۸/۲۵ از ساعت ۹ الی ۱۰ 
صبح در محل هیئت محترم ابوالفضلی )مصلی( برگزار
می گردد، تشریف فرمایی سروران گرامی مزید امتنان می باشد.

خانواده های: 
آزادنیا، مرادی، فریدونی،کدخدایی، شجاعی و سایر بستگان

ضمن سپاسگزاری از تمامی سرورانی که در مراسم تشییع و تدفین و ترحیم

 مرحومه حاجیه خورشید دستگردی 
)همسر حاج  رجب یاحقی(

 یاریمان نمودند،  به اطالع می رساند: مراسم چهلمین روز درگذشت آن مرحومه امروز پنجشنبه 
۹۷/۸/۲۴ از ساعت ۳/۱۰ الی ۴/۱۰ بعدازظهر در محل هیئت محترم ابوالفضلی )مصلی( 

برگزار می گردد، تشریف فرمایی سروران گرامی مزید امتنان می باشد.
خانواده یاحقی و سایر بستگان

یک سال از درگذشت خاله عزیزمان

مرحومه بی بی انسیه قریشی 
گذشت، در اولین سالگرد عروج این عزیز بزرگوار صبح روز جمعه ۲۵ آبان ماه ۹۷ 

در کنار مزارش واقع در بوشاد گرد هم می آییم تا بدین مناسبت
 و همچنین دومین سالگرد رحلت مادر گرامی مان

 مرحومه بی بی سکینه قریشی
 یاد هر دو سیده جلیل القدر را گرامی بداریم

 هزینه مراسم سالگرد صرف امور خیریه خواهد شد. از همه عزیزان التماس دعا داریم.

قریشی،  صالحی

اداره کل راه و شهرسازي استان خراسان جنوبي در نظر دارد: برابر صورتجلسه کمیسیون 
ماده 2 الیحه قانوني نحوه استفاده از اتومبیل هاي دولتي و فروش اتومبیل هاي زائد و سایر 
قوانین نسبت به فروش 7 دستگاه خودرو سواري قابل شماره گذاري از طریق مزایده عمومي 

به شرح ذیل اقدام نماید : 

شماره پالكوضعیتمدلنوع و سیستمردیف

ایران ۱۲-6۱۷ الف۱۱قابل شماره گذاري۱۳۸۳پژو ۱۴۰۵

ایران ۱۲-6۱6 الف۱۱قابل شماره گذاري۱۳۸۳پژو ۲۴۰۵

ایران ۱۲-۹۹۳ الف۱۳قابل شماره گذاري۱۳۸۴پژو ۳۴۰۵

ایران ۵۲-۲۱۴ الف۱۲قابل شماره گذاري۱۳۸۴پژو ۴۴۰۵

ایران ۱۲-۷۹۹ الف۱۱قابل شماره گذاري۱۳۸۴پراید۵

ایران ۱۲-۸۱۱ الف۱۱قابل شماره گذاري۱۳۸۴پراید6

ایران ۱۲-۱۳۲ الف۱۲قابل شماره گذاري۱۳۸۴رونیز - نیسان۷

محل دریافت، بازدید و تحویل اسناد: خراسان جنوبي- بیرجند-  بلوار شهید آویني 
میدان راه و شهرسازي روبروي صدا و سیما - اداره کل راه و شهرسازي خراسان جنوبي - 

واحد انتشارات
مهلت دریافت اسناد : از روز شنبه مورخ 97/8/26 لغایت پایان وقت اداري روز چهارشنبه 

مورخه97/8/30
مهلت تحویل پاکت هاي پیشنهاد قیمت : تا پایان وقت اداري شنبه مورخ 97/9/10

زمان بازگشایي پاکت ها: ساعت 9 صبح روز یكشنبه مورخ 97/9/11
- سپرده فروش خودرو معادل 10 درصد قیمت پیشنهادي هر خودرو بوده که توسط خریدار 
پیشنهاد مي گردد به دو صورت : ارائه ضمانت نامه بانكي معتبر طبق کاربرگ شماره یك آئین 
 نامه تضمین معامالت دولتي  و یا فیش واریزي به حساب سپرده تملك دارایي هاي سرمایه اي

2176312196003 نزد بانك ملي به نام اداره کل راه و شهرسازي خراسان جنوبي باشد. 
- کلیه هزینه متعلقه نقل و انتقال از قبیل تنظیم سند، تعویض پالك و نیز عوارض شهرداري 

و دارایي و غیره به عهده برنده مزایده )خریدار( مي باشد.
- درصورت برنده شدن پیشنهاد دهنده و انصراف وي از مزایده 10درصد سپرده به نفع دولت 

ضبط خواهد شد.
- پیشنهاد قیمت براي هر دستگاه مي بایست به صورت مجزا بوده و در روي پاکت نوع 

دستگاه و شماره ردیف و شماره پالك ذکر گردد.
- برنده مزایده مي بایست حداکثر ظرف مدت 7 روز نسبت به واگذاري قیمت کل دستگاه و 

خروج از اداره کل و شماره گذاري اقدام نماید.

اداره ارتباطات واطالع رساني اداره کل راه و شهرسازي خراسان جنوبي

آگهـي مزایـده عمـومي خـودرو سـواري

جمعــه بــازار خــودرو  
بازگشايی مرکز همگانی خريد و  فروش خودرو  هر هفته جمعه ها 

واقع در بازار روز شهید بهشتی  - روبروي پارك خانواده 
برگزار مي گردد. 

ساعت شروع به کار: 9 الي 1٦ 

روزهای دلتنگی مان را 
به یاد خوبی ها و مهربانی هایش سپری می کنیم و 

ششمین  سالگرد 
درگذشتش را با نثار فاتحه ای به روح پاکش 

گرامی می داریم.

خانواده مرحوم حاج ابراهیم هاشمی مقدم

به مناسبت اولین سالگرد درگذشت

 مرحومه حاجیه خانم شرف داودی ثانی 
)همسر مرحوم حاج احمد کمیلی و والده آقای دکتر رضا کمیلی(

 جلسه یادبودی روز جمعه ۹۷/۸/۲۵ از ساعت ۱۰/۱۵ الی ۱۱/۱۵ صبح در محل هیئت 
محترم ابوالفضلی )مصلی( برگزار می گردد، تشریف فرمایی سروران گرامی مزید امتنان می باشد. 

خانواده های: داودی، کمیلی،  مولوی،  یاحقی، فرید و سایر بستگان
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سلطان سکه اعدام شد  

سحرگاه دیروز چهارشنبه حکم وحید مظلومین فرزند حبیب اله و محمد اسماعیل قاسمی فرزند غالمعلی که به جرم 
فساد فی االرض از طریق تشکیل شبکه فساد اخالل در نظام اقتصادی و ارزی و پولی کشور با انجام معامالت 
غیرقانونی و غیرمجاز و قاچاق عمده و کالن ارز و سکه به اعدام محکوم گردیده  بودند، اجرا شد.

)ادامه سر مقاله( و جز آن حتی فقدان امکانات آموزشی، 

رفاهی و تفریحی مناسب، برای خانواده های آنان 
از دالیل  زیرساخت های الزم  از  دیگر  بسیاری  و 
وضع  این  در  است  منطقه  نخبگان  شدن  فراری 
تالش سازمان ها برای تامین امکانات الزم در هر 
جامعه  برگزیدگان  فعالیت  بستر  ایجاد  برای  حوزه 
کاری ضروری است که متاسفانه به نظر می رسد 
مسئوالن درکی از اهمیت آن ندارند. سوء مدیریت 
عامل دیگر در تاراندن نیروهای کارآمد بومی است. 
صنعتگر نخبه ای که با طوماری از قوانین دست و 
پا گیر و کارشکنی های فراگیر در استان مواجه می 
شود و احترام و قدری نمی بیند طبیعی است ترجیح 
دهد اندیشه و سرمایه خود را به جایی ببرد که ارزش 
او را بشناسند یا دست کم مانع کار او نشوند. از کج 
فکری، تنگ نظری، حسادت و کوته بینی مدیران و 
کارشناسان ادارات همواره به عنوان مانعی برای توسعه 
و فرار سرمایه ها و سرمایه گذاران یاد شده است و 
به نظر می رسد تا زمانی که چنین افرادی بر کرسی 
مسئولیت نشسته باشند یا چنین تفکری بر روح و روان 
آنها حاکم باشد اوضاع همین باشد. مهاجرت عامل 
دیگری در خالی شدن منطقه از ظرفیت های انسانی 
وجود  که  موضوع  این  به  عنایت  با  است.  خویش 
جمعیت به خودی خود می تواند توسعه آفرین باشد 
مهاجرت هر فرد از منطقه با هر شغل و تخصص 
را باید عاملی برای توسعه نایافتگی استان دانست. 
وقتی از کبابی سر کوچه تا فروشنده موبایل، همه قصد 
مهاجرت به فالن کالن شهر دارند فرآیندی خطرناک 
شکل می گیرد که طی آن حتی موجودیت شهرها 
و روستاهای منطقه تحت الشعاع شهرهای بزرگ 
و پر زرق و برق  قرار می گیرد. پس ضرورت دارد 
هم دستگاه های دولتی استان و هم دانشگاه ها و 
نیز سازمان های مردم نهاد برای کاستن از عوارض 
موثر بر خالی شدن منطقه از سرمایه های انسانی 
خویش دلسوزانه وارد عمل شوند تمهیدی بیاندیشند . 

افزایش بهای گاز غیرقانونی 
اعالم شد

عضو کمیسیون انرژی مجلس، از ورود و پیگیری 
 ۱۵ افزایش  موضوع  به  متبوعش  کمیسیون 
درصدی قیمت بهای گاز مصرفی خبر داد. شرفی  
قیمت  افزایش  اجازه   97 سال  بودجه  در  افزود: 
حامل های انرژی به دولت داده نشده و در شرایط 
کنونی که مردم با مشکالتی مواجه شده اند نباید 
یابد. افزایش  درصد  بهای مصرفی ۱۵  گاز  قیمت 

سرمقاله

سرمایه های انسانی 
منطقه را دریابید

* مهرآیین

)ادامه سر مقاله از صفحه اول( ... به عبارت بهتر هر کشوری که 

دانشمند و مبتکر و متفکر بیشتری داشته باشد داراتر 
است و به شرط استفاده از ظرفییت با ارزش آنان 
توسعه یافته تر نیز خواهد  بود. همان دم این سخن 
موال علی )ع( به یادم آمد که فرموده بودند: مردم 
معادنی همچون طال و نقره هستند. آن روز طرح این 
مطلب که اصل این موضوع ۱400سال قبل توسط 
علی )ع( مطرح شده است افسوس جمع را برانگیخت 
که پس این همه غفلت چرا؟ و امروز نیز پس از سه 
دهه این حسرت همچنان وجود دارد. چرا که در توجه 
به ظرفیت های انسانی جامعه هنوز غفلت ها بسیار 
است.بدون شک همچنان که نخبگان جهان شاخص 
ثروت و توسعه آن کشور هستند، نخبگان و نیروی 
مستعد انسانی هر منطقه در هر کشور نیز می توانند 
عامل توسعه آن سامان باشند. متاسفانه با آنکه خراسان 
جنوبی از مراکز تربیت نیروی انسانی کشور است اما 
خود این دیار نفعی از پرورش یافتگان خود نمی برد.
که در چیستی و چرایی این مشکل به دالیل متعددی 
می توان اشاره کرد. یکی از این عوامل وجود فرهنگ 
بیگانه پرستی است که توامان با َقدر ناشناسی و تنگ 
نظری نسبت به همشهری ها و هم استانی های 
موفق اعم از مدیر و صنعت گر یا تاجر و متخصص 
همراه است که اتفاقا منجر به دلسردی و مهاجرت 
نخبگان به سایر نقاط کشور می شود. در این وضع، 
انتفاعی از وجود این نخبگان نیز اگر باشد برای دیگر 
نقاط خواهد بود. نخبگان مدیریتی استان در سطوح 
عالی کشور نیز وقتی با چنین رویکردی از سوی جامعه 
زادگاه خود مواجه شوند بالتبع اهتمام به پیگیری و حل 
مشکالت دیار خود نخواهند داشت. شرط اصالح این 
وضع نیز تغییر رویکرد “خود بدبینی” و احترام شایسته 
به برگزیدگان بومی جامعه است و تا این اتفاق نیفتد 
در بر همان پاشنه خواهد چرخید. اگر امروز از باالترین 
تا پایین ترین الیه های مدیریتی استان افراد غیر 
بومی را مصدر کار می بینیم رهاورد همان نگاه منفی 
و نامناسب جامعه به خودی هاست. وجه آسیب زای 
دیگر که خود نتیجه مهاجرت نخبگان و دلزدگی آن 
ها از منطقه است. نبود جاذبه کافی در استان برای 
جذب و ماندگاری متخصصان است. موضوعی که 
از دیرباز مطرح بوده است. خراسان جنوبی و به ویژه 
بیرجند از دیرباز مهد پرورش متخصصان و مدیران 
شایسته بوده است. افرادی که بیشتر جذب بازارهای 
کار و صنعت و دانشگاه های خارج کشور یا شهرهای 
بزرگ شده اند. نبود امکانات کافی برای تحقیق و 
پژوهش و توسعه کار نخبگان... )ادامه سر مقاله در ستون مقابل( 

صیادی که سال ها عده ای را برای سودجویی بیشتر به 
دام اعتیاد می انداخت اکنون خود و خانواده را در چنگال 
قدرتمند قانون محبوس دید و اذعان کرد که بار کج به 

منزل نمی رسد.
به گزارش ایرنا، »حسین« فکرش را هم نمی کرد که روزی 
گرفتار آه دل مادرانی شود که فرزندان خوش قامت شان 
را قامت خمیده می دیدند، چه فضای سنگینی، غروری که 
زیر پای قانون ُخرد می شود و پدری که از شرم، دست از 
صورت نمی کشد. او علت خرید و فروش مواد مخدر را نبود 
کار مناسب و مشکالت معیشتی عنوان می کند اما انگار 
خودش هم نسبت به گفته اش احساس شرم دارد زیرا چه 
بسیار افرادی که امروز با تمام مشکالت اقتصادی نان بازو 
می خورند و سالمت اجتماعی جامعه را فدای سودجویی 
و راحت طلبی خودشان نمی کنند. علت بند قانون، این 
به  از خانواده ای است که  بار کشف 360 گرم هروئین 
قول خودشان آنقدر ناخالصی دارد که پس از فروش هم 
برگشت می کند. پدر خانواده به قول خودش هروئین را 
مقابل سوخت قاچاق دریافت کرده است و با این توجیه که 
مگر من همه را معتاد می کنم، با فراغ بال از گناه نکرده 
سخن می گوید. حسین ادامه می دهد: در این وضعیت 
چطور باید شکم 6 عضو خانواده ام را سیر کنم در حالی که 

خودم هم معتاد به متادون هستم. او بارها در این مصاحبه 
تاکید می کند که برای اولین بار این کار را انجام دادم و 
حتی برای دریافت هروئین بی کیفیت هم سرم کاله رفته 
است. رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر فرماندهی انتظامی 
خراسان جنوبی هم گفت: فرد متخلف و معتاد )حسین( 
بارها در شهرک های اقماری مرکز استان برای فروش مواد 
جا به جا شده و اقدام وی مورد نارضایتی شهروندان بوده 
است. سرهنگ حسین محمدی افزود: همسر حسین هم 
از زندانیان تعلیقی مواد مخدر است. فاطمه صغری همسر 
حسین نیز از مریضی روانی خود سخن به میان می آورد 
و می گوید: سختی های زندگی مرا به این کار واداشت 
وگرنه من حتی معتاد به مواد مخدر نیستم. وی یادآور شد: 
در پارک صیاد شیرازی بیرجند با فردی آشنا شدم که حامل 
مواد مخدر بود این آشنایی موجب دستگیری من با 2 گرم 

کراک و زندان شد. 
حسین و فاطمه صغری در پاسخ به این سوال که نمی 
ترسید روزی فرزندان تان از شما الگو بگیرند، با صدایی 
لرزان گفتند: فرزندان مان از این اقدام خبری ندارند اما 
ظاهرا واقعیت چیز دیگری بود و این خانواده به صورت 
خانوادگی تور صیادی پهن کرده بودند. امید و امیر 20 و 
 22 ساله همواره ابراز بی گناهی می کردند و می گفتند ما 

گچ کاریم و از اقدام پدر و مادر با خبر نیستیم. آنها در پاسخ 
به این سوال که چرا با درآمدی که داشتید پدر و مادر را 
تامین نمی کردید تا به خرید و فروش مواد روی نیاورند، 
اظهار کردند: صاحبکاران دستمزها را به موقع نمی دهند و 
ما هم از وضعیت خانواده باخبر نبودیم. شواهد و قرائن از 
صیادی )به دام انداختن جوانان در چنگال اعتیاد( در منطقه 

اما ظاهرا صیادان  ممنوعه در روز روشن خبر می دهد، 
خودشان هم هنوز در ناباوری چنگال قانون بودند. از ابتدای 
سال 97 تاکنون 23 تن انواع مواد مخدر در خراسان جنوبی 
کشف شده که در 70 طرح عملیاتی پلیس سه هزار و 
200 قاچاقچی، حامل و خرده فروش دستگیر و به محاکم 

قضایی تحویل شدند.

عکس: آرشیو

دام وارونه صیاد
مواد فروشی که در دام قانون گرفتار شد

در این کتاب جایگاه خاص حافظ به عنوان محبوب ترین شاعر ایراني پرداخته 
شده است و از دید نویسنده آمادگي غزل های حافظ براي واکنش هاي سازگار 
با معیارهاي نقد مدرن در فرهنگ هاي غربي است و از همین منظر است که با 
نخستین گام در آشنایي با برخي از خصلت هاي مدرنیسم از میان تمام شاعران 
فارسي زبان به حافظ بر مي خوریم که در این کتاب گفتار مدرنیسم حافظ جنبه 
دیگري از حضور حافظ را، بی آن که از او یا غزل هایش سخني در میان باشد 

در فرهنگ هاي غربي بررسي مي کند.
سخن مورد بحث در گفتار نخست این کتاب از این احتمال پرده برمي گیرد که 
ممکن است نخستین برخورد تاثیرگذار شعر حافظ با فرهنگ اروپا، به ویژه ادبیات 

ایتالیا زماني پیش آمده باشد که خود حافظ هنوز زنده بوده است!
این کتاب سال ۱393توسط دکتر رضا قنادان از همشهري هاي بیرجندي به 

رشته تحریر درآمده است. 
* مهدي افتخاري

گروه خودروسازی سایپا طی اطالعیه ای و با هدف شفاف سازی هرچه بیشتر بخش نامه ابالغ شده به 
نمایندگی های فروش در خصوص ایفای تعهدات شرکت پارس خودرو و جایگزینی خودروهای خانواده رنو با 
سایر محصوالت گروه سایپا اعالم کرد که مشتریان متقاضی خودروهای گروه رنو در صورت تمایل می توانند 
به جایگزینی با خودروهای اعالم شده تولیدی گروه سایپا اقدام کنند. در این اطالعیه آمده است: با توجه به عدم 
همکاری شرکت رنو در خصوص انجام تعهدات خود و ضمن عذرخواهی مجدد از مشتریان محترم به دلیل عدم 
امکان تولید خودروهای گروه رنو، به استحضار همه مشتریان متقاضی خانواده رنو می رساند، این بخش نامه 
برای جایگزینی با سایر محصوالت صادر شده است و با توجه به ظرفیت تولید گروه سایپا، در حال حاضر صرفا 

امکان جایگزینی با خودروهای گروه ایکس ۱00 و ایکس 200 مقدور می باشد. 
در بخش نامه ابالغ شده به نمایندگی های سایپا، جایگزینی خودروهای گروه رنو با این محصوالت، به صورت 
کامال اختیاری انجام خواهد شد. گروه سایپا در حال بررسی روش های مختلف جهت پاسخ به تعهدات ایجاد 
شده است و مشتریان می توانند تا دریافت محصول ثبت نامی خود با دریافت سود 27 درصدی )مجموع سود 
 مشارکت و تاخیر تا تحویل خودرو( منتظر بمانند. عالوه بر این مشتریانی هم که خواهان انصراف هستند 

می توانند بر اساس بخش نامه مذکور از 30 تا 36 درصد سود بر اساس زمان انصراف بهره مند شوند.

گروه خودروسازی سایپا اطالعیه صادر  کرداز مشرق پیاله؛ حافظ در غرب
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در صورت مشاهده نشانه های اولیه گازگرفتگی، فرد مسموم را در جریان هوای آزاد قرار دهید و وسایل گاز سوز را خاموش نمایید.
روابط عمومی شرکت گاز

 استان خراسان جنوبی

آگهی ابالغ اجرائیه )سند ذمه( 
بدین وسیله به آقایان مهدی مرادی فرزند علی به شماره ملی ۰۶۵۱۹۴۷۵۷۱ به عنوان متعهد به نشانی بیرجند، خیابان مفتح، 
چهارراه توحید و میرزا کوچک خان جنگلی، کبابی چهار فصل و فیروز فکاری فرزند مرادعلی به شماره ملی ۵۲۳۹۳۵۳۲۴۷ به 

عنوان ضامن به نشانی بیرجند، خیابان فرهنگ، میدان فرهنگ، خیابان شهید ریاسی پالک ۳۵ ابالغ می گردد: بانک کشاورزی مدیریت شعب 
استان خراسان جنوبی مستند به قرارداد شماره ۸۷۵۸۳۰۲۰۳۶۸۱۶۸۴۷۲۲ - ۱۳۸۳/۱۲/۰۴ جهت وصول مبلغ ۷۶/۷۰۰/۰۰۰ ریال طلب 
خویش بدین شرح: مبلغ ۱۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال اصل و مبلغ ۴۸/۴۰۰/۰۰۰  ریال سود متعلقه و مبلغ ۱۳/۳۰۰/۰۰۰ ریال خسارت تاخیر تا روز 
درخواست صدور اجرائیه ۱۳۹۷/۰۶/۲۶به انضمام جریمه دیرکرد تا روز وصول، تقاضای صدور اجرائیه علیه شما را نموده که پرونده ای تحت شماره 
بایگانی ۹۷۰۰۹۲۸ در این خصوص نزد اداره اجرای اسناد رسمی بیرجند تشکیل شده است. نظر به اینکه بر طبق گزارشات مورخ ۱۳۹۷/۷/۱۱ و 
۱۳۹۷/۷/۱۵ مامور ابالغ آدرس شما به شرح مندرج در قرارداد به نشانی های فوق شناسایی نگردیده و بستانکار نیز قادر به معرفی آدرس دیگری از 
شما نبوده ، لذا بنا به تقاضای متعهدله و به استناد ماده ۱۸ - آئین نامه اجرا به موجب این آگهی مفاد اجرائیه صادره به شما ابالغ و مستفاد از ماده 

مذکور، عملیات اجرایی ظرف ۱۰ روز از تاریخ انتشار این آگهی که روز ابالغ نیز محسوب می شود علیه شما ادامه خواهد یافت. 

تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۸/۲۴      غالمرضا دادی - رئیس اداره اجرای اسناد رسمی بیرجند

دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده )نوبت اول(
شرکت تعاونی مسکن اعضای جهاد سازندگی بیرجند    تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۸/۲۴

جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده سالیانه )نوبت اول( شرکت تعاونی مسکن اعضای جهاد سازندگی بیرجند راس 
ساعت ۱۲ روز شنبه مورخ ۱۳۹۷/۹/۱۷ در محل نمازخانه سازمان جهاد کشاورزی استان واقع در بلوار شهدای عبادی برگزار 
می شود. از کلیه اعضا دعوت می شود برای 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 تا پایان وقت اداری 
۱۳۹۷/۹/۱۰  به دفتر شرکت مراجعه و برگ وکالت نامه را تنظیم و برگه ورود به جلسه مجمع را دریافت نماید. حداکثر 

آرای وکالتی هر عضو شرکت، سه رای و هر فرد غیر عضو یک رای می باشد.
ضمنا داوطلبانی که تمایل به سمت بازرسی شرکت تعاونی را دارند، موظفند حداکثر طی مدت ۱۰ روز از انتشار آگهی 
دعوت به همراه یک قطعه عکس ۴*۳ ،کپی صفحه اول شناسنامه وکارت ملی پشت و رو ۲ سری ،کپی مدرک تحصیلی 

یک سری به دفتر شرکت تعاونی مراجعه نمایند.
دستور جلسه:

۱- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس ۲- طرح و تصویب صورت های مالی سال ۹۶ ۳- تصویب بودجه پیشنهادی 
سال ۹۷ - تعیین مبلغ برای استرداد اعضای مستعفی ۵- انتخاب بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یک سال ۶- تعیین 

خط مشی آتی شرکت
هیئت مدیره

)اطالعیه(
قابل توجه اعضای محترم شرکت کشاورزی و دامپروری خورشید

از اعضای محترم شرکت خورشید دعوت می شود در جلسه مجمع عمومی سالیانه که روز 
دوشنبه مورخ ۹۷/۹/۵ ساعت ۵/پنج بعدازظهر در محل مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان 

بیرجند )واقع در خیابان ارتش( برگزار می گردد شرکت فرمایید.

دستور کار جلسه:
استماع گزارش هیئت مدیره و بازرسان- انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره- 

انتخاب بازرسان اصلی و علی البدل
تصویب صورت های مالی سال ۹۶/ ۹۵ - تعیین خط مشی آینده شرکت- تعیین حق الزحمه 

و پاداش مدیرعامل
هیئت مدیره شرکت کشاورزی و دامپروری خورشید

اداره کل ثبت اسناد و امالک خراسان جنوبی
اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان قاین 

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های
فاقد سندرسمی برابر رای شماره ۱۳۹۷۶۰۳۰۸۰۰۲۰۰۰۲۵۶- ۱۳۹۷/۸/۱۵ 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 علی ثابتی )از 
 محل مالکیت آقای حاج مال جعفر فاقدی( فرزند علیرضا به شماره شناسنامه ۱۶ صادره از قاین به شماره ملی ۰۸۸۹۰۰۵۰۳۶ 
در قسمتی از ششدانگ یکباب مغازه و محوله متصل به مساحت ۶۴/۷۱ مترمربع در قسمتی از پالک ۹۸ فرعی از ۱۵۸۷- اصلی 
بخش ۱۱ قاین واقع در حاشیه بلوار بامشاد - بعد از میدان بامشاد خریداری از ورثه فاقدی مالک رسمی محرز گردیده است. لذا 
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵روز 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 اول: ۱۳۹۷/۸/۲۴         تاریخ انتشار دوم: ۱۳۹۷/۹/۱۰     علی صفایی فر- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک قاینات 

آگهی فقدان سند مالکیت )حوزه ثبتی نهبندان(
نظر به اینکه خانم صفورا جمالزائی فرزند علی )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 ۷۸۹۶۰۱ مربوط به ششدانگ یکباب منزل مسکونی پالک ۴۵۵۹ فرعی از یک - اصلی واقع در شهر نهبندان بخش پنج 
نهبندان به دلیل جابجایی منزل مفقود گردیده است با بررسی دفتر امالک معلوم شد که سند مالکیت پالک مزبور تحت شماره الکترونیکی 
۱۳۹۶۲۰۳۰۸۰۰۴۰۰۰۱۶۰ 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 آگهي 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 عدم 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: ۱۳۹۷/۸/۲۴   سید مهدی پروین محبی - رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان نهبندان

حمل اثاثیـه منزل مداحی
با خاور مسقف و کارگر ماهر

  داخل و خارج شهر    
شهرام  مداحی3647  363  0915

ایزوگـام محمـدزاده 
تنوع محصول

نبش چهارراه دوم توحید
0۹151۶52۶00-۳2۴۴۷110
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حضور خراسان جنوبی در نمایشگاه ملی گیاهان دارویی

صداوسیما-خراسان جنوبی با یک غرفه در چهارمین نمایشگاه ملی گیاهان دارویی ، فرآورده های طبیعی و طب سنتی شرکت کرد. رئیس بسیج سازندگی 
استان گفت: خراسان جنوبی در این نمایشگاه محصوالتی همچون زرشک تر ، زرشک خشک ، آب زرشک ، زعفران ، عناب ، شربت زرشک ، روغن 
با سالم. در شماره 4211 در خصوص ضرر دوست بنه و سایر محصوالت دارویی را که در روستاهای هدف اجرای طرح های اقتصاد مقاومتی تولید کردند تا 24 آبان در مصالی تهران عرضه می کند.

باید گفت زمانی که  مان در منطقه ویژه ماهیرود 
با گذشت  استان  امر صادرات  مسئوالن مرتبط در 
40 روز از توقف کامیون های تریلی حامل سوخت 
اقدام مؤثری  ازمرز ماهیرود  افغانستان  به  صادراتی 
نکنند باید سرمایه گذاران ایرانی و افغانی متضرر و 
سرگردان باشند! مگرحق مردم محروم این استان باید 
اینگونه ادا شود؟ مسئوالن مرتبط باید بدانید که روزی 
بایدگذاشت وگذشت. خدمت به محرومان ازسفارشات 

مقام معظم رهبری است. 
915...707

با توجه به اینکه کوچه های سلمان و ابن سینا در 
مهرشهر به بهانه عدم لوله کشی فاضالب از نعمت 
آسفالت محروم می باشد حداقل شهرداری محترم 

کوچه ها را یکبار در سال تیغ بزند.  با تشکر
915...428

با سالم خواستم از شهردار بیرجند در خصوص احداث 
میدان یاس در تقاطع  بلوار پیامبراعظم )ص( وسپیده در 

مدت زمان اندک تشکرنمایم.
938...818

لطفا در خصوص باز کردن هر چه سریعتر مسیر حد 
فاصل فاز 1 و 2 ارتش ناصری به بلوار عشایر اقدام 
شود. چراکه خود بلوار ناصری جوابگوی بار ترافیکی 
مهر شهر و ساکنان ارتش را ندارد . مخصوصا دور  

برگردان خطرناک ناصری .
915...119

لطفا راهنمایی و رانندگی نسبت به نصب  دوربین کنترل 
سرعت روبروی بلوار ناصری اقدام کنند متاسفانه از مسیر 
مهرشهر به سمت تقاطع غفاری بیشتر خودرو ها با 
سرعت سر سام آور تردد می کنند و ممکن است حادثه 
 ساز شود. پس بهتره عالج واقعه را قبل از وقوع کرد.
 یک شهروند

از تالشهای مهندس خسروی بابت سر و سامان دادن 
به بازارچه های شهر و میادین تره بار و چهارشنبه بازار 

وجمعه بازار خودروتشکر می کنم
915...357

واقعا جای تاسف دارد تنها چهار راه چراغ قرمز شمال 
شهر تقاطع رجایی و کارگران و مسئوالن ترافیک    
هیچ فکری برای نظم دادن این محدوده نیستند. لطفا 
سری در ساعت پیک به تقاطع نیرو هوایی و رجایی و یا 

خیابان شعبانیه و... بزنید
915...350

سالم لطفا فکری برای تقاطع های شمال شهر بکنید  
نه چراغ راهنمایی ونه میدان پر نوری

915...350
سالم خدمت شهردار محترم. حاال که دارید زحمت می 
کشید برای زیباسازی شهرمان بیرجند لطف کنید دستور 
بدهید نرده های خیابان جمهوری را بردارند و به جایش 
بلواری زیبایی بزنند و خیابان  را زیباسازی کنید و بلوکه 

های سیمانی را سر و سامان دهید.
915...032

ما انتظار اینکه دانشگاه های علوم پزشکی حقوق های 
میلیونی عده محدودی از کارکنان خود را شفاف بیان 
کنند نداریم. فقط میزان کارانه مدیران و کارشناسان و 
همچنین دریافتی طرح قاصدک را شفاف بیان کنند 
کفایت می کند. با توجه به اهمیت سالمتی مردم. لطفا 

گزارشی در  این مورد تهیه کنید
910...673

شهردار محترم انتهای اردیبهشت ده ، دوازده خانوار 
هستند گاز ندارند خانه های اینجا اوایل انقالب درست 
شده چرا  بی مهری می کنید هوا سرد شده فکری به 
حال این منطقه بکنید روستاها گاز دارند ولی ما اول 

میالن گاز دارند  بقیه بی گاز  این بی همتیه.
915...259

سالم آوا، چرا در بلوار خلیج فارس جهت احداث راه، 
خاکبرداری انجام شده  را 100متر بعد تخلیه می کنند مگر 
هزینه جابجایی خاک را  نمی گیرند، در آینده  دوباره آن 
خاک را نباید جابجا کرد؟ این هدر دادن بیت المال نیست؟
915...834

سالم، خیابان پاسداران مقابل ابن حسام، 2 مدرسه 
می باشد که دانش آموزان مجبورند از خیابان رد شوند، 
متاسفانه با این سرعت ماشین ها آدم های بزرگ برای 
رد شدن مشکل دارند چه برسد به یک دختر بچه 
دبستانی، نه مسئوالن به فکر هستند نه راننده ها انصاف 

دارند لطفا تا اتفاقی نیفتاده رسیدگی نمایید.
938...967

ینقدر نگویید شهر زیبا سری به خیابان جمهوری 
ماه شده شهردار می خواهد یک  بزنید مدت سه 
گالوانیزه  ورق  یک  کند  نصب  فاضالب  دریچه 

گذاشته توی خیابان ... 
913...801

سالم چرا زحمت را معلمان می کشند ولی تشویق ها را 
مدیر و معاونان می گیرند؟

915...871

پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424

ثبت گردشگری استان در دو کتاب بین المللی معتبر
با وجود ظرفیت های  حسینی- خراسان جنوبی 
گردشگری متنوع، شامل 2 اثر جهانی و 800 اثر 
ملی ثبت شده، می تواند در جذب گردشگر خارجی 
حرفهای برای گفتن داشته باشد. البته یکی از اصلی 
ترین عوامل در جذب گردشگر شناساندن استان در 
سطح بین المللی است.درخشیدن نام خراسان جنوبی 
در کتاب گردشگری بین المللی معتبر به نوشته پیتر 
کربر، نویسنده آلمانی، از گام های بزرگ برداشته شده 
در زمینه معرفی استان در  جهان بود. آن چه از این 
اقدام حاصل شد، عالوه بر افزایش تعداد گردشگران 
خارجی استان، ثبت نام خراسان جنوبی در آخرین 
ویرایش معتبرترین کتاب گردشگری بین المللی 
به نام »lonlely planet« در سال 2017 بود.این 
افتخارات توسط تیم پرکار شرکت گردشگری آسیا 
پرواز با مدیریت احمد کاشانی  برای خراسان جنوبی 
کسب شده است. در همین راستا با وی گفتگو کردیم.

قدم اول ، شناساندن جاذبه های 
استان به آلمانی ها

کاشانی با اشاره به این که خراسان جنوبی در حوزه 
منطقه ای طی سال های گذشته به خوبی معرفی 
شده است، اضافه کرد: با این حال وجود آثار متعدد 
ملی ثبت شده، چیزی نیست که بتوان ادعا کرد 
همه مردم استان از آن خبر دارند. وی از شرکت در 
نمایشگاه های گردشگری و فراهم آوردن شرایط 
برای بازدید تورگردان های حرفه ای ایران برای 
معرفی استان در  کشور سخن گفت و یادآور شد: با 
این حال در حوزه بین المللی ضعیف عمل شده است، 
باید این سوال را مطرح کرد که چه تعداد از کتابچه 
های نفیس یا عکس های زیبایی که به شیوه سنتی 
در قالب پوستری از مکان های دیدنی استان، چاپ 
می شود، به دست تورگردانان بین المللی می رسد؟ 
و چه اندازه در عالقه مند کردن این افراد به طبیعت 

استان تاثیر دارد؟
این فعال گردشگری با این باور که در حوزه بین 
المللی باید مسیر جدیدی پیدا کرد، ادامه داد: توانستیم 
یکی از این شاخه ها را پیدا کرده و جلو برویم. طبق 
تجربه ما ، آلمانی ها عالقه بسیاری به طبیعت 
خراسان جنوبی دارند، پس در گام اول، انرژی خود 
رابرای شناساندن جاذبه های استان به آلمانی ها 
گذاشتیم و در همین راستا و با شرکت در نمایشگاه 
های بین المللی با کتاب راهنمای گردشگری آلمانی 

زبان نوشته پیتر برکر آشنا شدیم.
 این نویسنده آلمانی کتاب هایی برای کشورهای 
گوناگون  و با هدف معرفی جاذبه های گردشگری، 

طبیعی، فرهنگی و معنوی و همچنین اطالعاتی 
درباره آژانس های مسافرتی معتبر، هتل ها، فروشگاه 
های سوغات و محصوالت محلی به زبان آلمانی 
منتشر کرده است و از آنجایی که نویسنده خود آلمانی 
است، مردم این کشور راحت تر به نوشته ها اعتماد 
می کنند. به گفته کاشانی، پیتر برکر 75 ساله از قبل 
انقالب خود را جزو عاشقان ایران معرفی کرده است 

و هر ساله سفری به کشورمان دارد.

آمدن نام خراسان جنوبی در کتاب 
گردشگری آلمانی زبان، حاصل سفر 

دو روزه پیتر برکر
وی که توانسته بود سال 2015 از طریق ایمیل با 
این نویسنده ارتباط برقرار کند، ادامه داد: ابتدا جاذبه 
های خراسان جنوبی را معرفی کردم و ایشان نیز از 
من عکس و اطالعات دقیق تری خواست، برای 
وی جالب بود که تاکنون با وجود سفرهای متعدد 
به ایران، هیچ وقت به کرمان و سیستان و بلوچستان 
به عنوان منطقه ای با داشتن جاذبه گردشگری توجه 
نکرده بود. هر آنچه بر روی سایت آسیا پرواز به زبان 
انگلیسی شامل عکس و کلیپ های کوتاه از استان 
داشتیم برای وی ارسال کردیم. در همین دوران 
ارتباط ایمیلی ما، کدهای تلفنی کشور تغییر کرد و 
پیتربرکر برای ویرایش اطالعات گردشگری خود در 
آخرین ویرایش کتاب به مشکل برخورد. وی لیستی 
از هتل ها و اماکنی که در کتاب معرفی کرده بود 
برای من ارسال کرد و طی 20 روز تلفن های صحیح 

را برای ایشان فرستادم.
کاشانی این همکاری را آغازی برای شکل گیری 
ارتباط صمیمانه با پیتر برکر عنوان کرد و افزود: پس 
از این که وی اعالم آمادگی کرد که بیرجند را در 
کتاب معرفی کند، در همین راستا دعوت من برای 
آمدن به استان را در سفر خود به ایران قبول کرد. 
وی به دو شب اقامتی که پیتربرکر در بیرجند داشت 
اشاره کرد و گفت: در این مدت از تمام بافت تاریخی، 
مدرسه شوکتیه، آب انبار علیرضا بیک، خانه پردلی، 
مسجد چهاردرخت، زورخانه پوریا ی ولی ، باغ رحیم 
آباد و اکبریه دیدن کرد و در پایان با ابراز شگفتی از 
این جاذبه ها خطاب به من گفت: » بیرجند را با تو 
کشف کردم« حاصل این سفر باز شدن صفحه ای 

در ویرایش 2015 کتاب خود با نام بیرجند بود.

رشد چند برابری تعداد درخواست ها از 
کشور آلمان برای بازدید از استان

 این فعال گردشگری از رشد چند برابری تعداد 

از  بازدید  برای  آلمان  کشور  از  ها  درخواست 
با  ارتباط  این  کرد:  اضافه  و  گفت  استان سخن 
پیتر کربر ادامه پیدا کرد. در سفر بعدی به ایران 
سال 2016 سه شب در استان اقامت داشت که 
این بار از خوسف، اقامتگاه بومگردی علوی، کویر 
به همراه  قلعه، روستاهای فورگ و چنشت  سه 
پسرش مایکل که عکاس کتاب گردشگری بود، 
بادمجان«  و  »قروت  غذای  حتی  کردند.  دیدن 

برای وی خیلی شگفت انگیز بود و دستورش را 
برای  برکر  پیتر  به عالقه  گرفت.کاشانی  من  از 
مدرسه  در  تعزیه  مراسم  برگزاری  تصاویر  دیدن 
این ظرافت صنعت  اشاره کرد و گفت:  شوکتیه 
گردشگری است که با جلب اعتماد، مهربانی و 
عزای  مراسم  به  را  مسیحی  فرد  یک   صداقت 
سید الشهدا )ع( می توان عالقه مند کرد. به گفته 
وی نام خراسان جنوبی در ویرایش 2017 کتاب 
پیتر برکر با اطالعات دقیق تری درج شد.این فعال 
گردشگری با بیان این که دستاوردهای حاصل از 
سفر پیتر برکر به ما این نوید را داد که مسیر را 
درست طی می کنیم، اضافه کرد: اکنون پله ای 

جنوبی  خراسان  به  آلمانی  گردشگر  ورود  برای 
ایجاد شده است و محقق شدن آن بسته به صبر 
و حوصله و توانایی ما در ورود به عرصه های بین 
المللی دارد.کاشانی با تاکید بر این که باید در کتاب 
های گردشگری فرانسوی و چینی زبان نیز ورود 
کنیم، خاطرنشان کرد: این که من به عنوان یک 
ایرانی، بیرجند را به یک توریست اروپایی معرفی 
کنیم، یک کارکرد و ضریب تاثیری دارد ولی اگر تور 

لیدر یا نویسنده کتاب های گردشگری اروپایی ما را 
معرفی کنند ضریب تاثیری بیشتری خواهد داشت.

خراسان جنوبی در معتبرترین کتاب 
راهنمای گردشگری انگلیسی زبان

وی به آمدن نام خراسان جنوبی ، بیرجند و قائن در 
ادیشن 2017 کتاب lonely planet ، معتبرترین 
کتاب راهنمای گردشگری انگلیسی زبان در دنیا 
به  راجع  کتاب  این  در  شد:  یادآور  و  کرد  اشاره 
تمام کشورهایی که حرفی برای گردشگری دارند، 
اطالعات جمع آوری شده است و تمام گردشگران 
حرفه ای دنیا با آن آشنا هستند. به گفته وی در 

این ویرایش ، تاکید شده گردشگر برای کویرنوردی، 
زرشک و زعفران می تواند از شرکت آسیا پرواز 
اقدام کند. این فعال گردشگری با بیان این که از 
ورود نام استان به کتاب lonely planet اطالعی 
نداشتم، ادامه داد: چندی پیش، خانم و آقایی از هلند 
وارد دفتر شرکت شده و درخواست بازدید از تور 

زعفران و کویر نهبندان و دهسلم را داشتند.
 بعد از ریختن برنامه سوال کردم چطور با مجموعه 

ما آشنا شدید که کتاب lonely planet را نشان 
دادند. کاشانی با اشاره به این که برای دعوت یک 
توریست یا باید با لیدر تور در کشور هدف ارتباط 
گرفت یا به قدری قوی معرفی شد که گردشگر 
خود ارتباط را برقرار کند، اضافه کرد: در گذشته 
مسیر را یک طرفه می رفتیم، ولی اکنون این کانال 
دو طرفه ایجاد شده و گردشگران با ما ارتباط برقرار 

می کنند، هر چند هنوز ابتدای راه هستیم.

الزمه پررنگ ظاهر شدن در عرصه های 
بین المللی شرکت در نمایشگاه هاست

های  کتاب  در  شدن  ظاهر  پررنگ  الزمه   وی 

بین  های  نمایشگاه  در  شرکت  را  المللی  بین 
آسیا  افزود: شرکت  و  دانست  المللی گردشگری 
پرواز با قدرت در دو نمایشگاه مطرح بین المللی 
گردشگری برلین و فیتور اسپانیا که سال 2018 و 
2019 برگزار خواهد شد حضور و خراسان جنوبی 
به  گردشگری  فعال  این  کرد.  خواهد  معرفی  را 
 ارتباطاتی که با یک نویسنده چینی برقرار کرده ،
اشاره و گفت: در مرحله مبادله اطالعات گردشگری 
و تصاویر هستیم و آماده ایم در سفر بعدی این 
فرد به ایران دراواسط سال2019 میزبان وی در 
خراسان جنوبی باشیم. همچنین در حال تالش 
برای برقراری ارتباط با نویسنده ای فرانسوی زبان 

هستیم اما تاکنون موفق نشده ایم. 

 ایجاد ارتباط راحت و سریع با تورگردان ها، 
نویسندگان و گردشگران از طریق دفتر 

وزارت امور خارجه
دفتر  در  گردشگر  جذب  تسهیل  اداره  کاشانی 
وزارت امور خارجه را بسیار موثر در معرفی استان 
به صورت بین المللی اعالم کرد و افزود: به نظرم 
ارگان های دولتی و در راس آن استانداری می 
تواند در این زمینه و در جهت فعال کردن این دفتر 
گام بردارند. وی به دورانی که ابراهیمی نماینده 
وزارت خارجه در استان بود اشاره کرد و ادامه داد: 
ایشان سفرای کشورهای اروپایی ساکن در ایران 
را دعوت به بازدید از استان می کرد، در یکی از 
همین سفرها کاردار سفیر سوئیس خطاب به من 
عنوان کرد مسیر را اشتباه می روید! شما به سفیر 
ایران در سوئیس باید این جاذبه ها را نشان دهید تا 
بتواند با معرفی استان در کشورهای دیگر به ایجاد 
ارتباط راحت و سریع با تورگردان ها، نویسندگان و 

گردشگران کمک کند.

خراسان جنوبی در مجله های 
هواپیمایی ایران ایر و ماهان

اقدام خود  مدیر عامل شرکت آسیا پرواز، دیگر 
در جهت معرفی استان به صورت بین المللی را 
ایر  ایران  و  ایرالین ماهان  از دو  کمک گرفتن 
عنوان کرد و یادآور شد: قصد داریم نام و اطالعات 
گردشگری استان را در مجله پروازی ایران ایر که 
در تمام شعب و هواپیماهای این ایرالین موجود 
کار  و  شده  انجام  اولیه  اقدامات  بیاوریم.  است، 
تقریبا تمام شده است، منتظر ورود نام خراسان 
جنوبی در آخرین شماره این مجله و پوسترهای 

هما در شعب بین المللی هستیم.

درخشش نام خراسان جنوبی در عرصه های جهانی
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۳۰ درصد مردم استان اضافه وزن دارند
بهداشت  مرکز  بیماری های  از  پیشگیری  مدیر 
گفت: 30 درصد مردم خراسان جنوبی اضافه وزن 
دارند. به گزارش مهر، صبح چهارشنبه به مناسبت 
روز جهانی دیابت و در راستای آگاه سازی بیماران 
از روند کنترل و آسیب های ناشی از عدم مراقبت 
در تغذیه بیماران دیابتی همایشی در محل دانشگاه 
علوم پزشکی بیرجند برگزار شد. مدیر پیشگیری از 
بیماری های مرکز بهداشت در این همایش اظهار 
کرد: یکی از مهمترین علل وقوع مرگ در جهان 
بیماری های قلبی و عروقی است که فشار خون 
باال، قند خون کنترل نشده و سیگار از فاکتورهای 
ایجاد بیمارهای قلبی هستند.مجید شایسته بیان 
کرد: از این جهت باید توجه داشته باشیم که اگر 
دیابت کنترل نشود موجب بیمارهای قلبی و عروقی 
در فرد شده و در نتیجه طول عمر را کاهش می 
دهد. مدیر پیشگیری از بیماری های مرکز بهداشت 
خراسان جنوبی بیان کرد: اگر رژیم غذایی ناسالم، 
کم تحرکی و مصرف دخانیات داشته باشیم نیز 
بیماری های قلبی به سراغ افراد خواهد آمد و در 

نتیجه سبک زندگی بسیار حائز اهمیت است.

دیابتی ها و بیماری قلبی
به  دیابتی  بیماران  از  بسیاری  داد:  ادامه  شایسته 
ویژه اگر استعمال دخانیات و سیگار داشته باشند 
هنگام مبتال شدن به بیماری های قلبی و عروقی و 
پیش از حمله قلبی هیچگونه دردی در قفسه سینه 
احساس نمی کنند.وی افزود: متأسفانه امروزه افراد 

به مصرف قلیان رو آورده اند در حالی که اینگونه 
نیست که بگوییم مصرف قلیان از سیگار کم خطر 
مرکز  های  بیماری  از  پیشگیری  است.مدیر  تر 
بهداشت گفت: 50 درصد از مرگ هایی که به علت 
دیابت رخ می دهد، مرتبط با بیماری های قلبی و 
عروقی نشأت گرفته از عدم کنترل قند خون است.

۱۶ درصد مردم  استان چاق هستند
شایسته با بیان  اینکه افراد کم تحرک و دارای اضافه 
وزن بیش از دیگران مبتال به دیابت و بیماری های 
قلبی و عروقی می شوند، اظهار کرد: متأسفانه در 
خراسان جنوبی 16 درصد افراد چاق و 30 درصد نیز 
اضافه وزن دارند. وی با اشاره به اینکه 400 میلیون 

نفر در جهان مبتال به دیابت هستند، بیان کرد:  9 تا 
11 درصد جمعیت باالی 25 سال خراسان جنوبی 
مبتال به دیابت هستند.مدیر پیشگیری از بیماری های 
مرکز بهداشت گفت: متأسفانه بر اثر عوارض ناشی از 
قند خون کنترل نشده در سال گذشته پای 9 نفر در 
خراسان جنوبی قطع شد. سمیه اصغری کارشناس 
تغذیه مرکز بهداشت خراسان جنوبی نیز در این 
همایش اظهار کرد: رژیم غذایی افراد دیابتی سخت 
نیست و نباید تصور کرد فرد دیابتی باید خود را از 
خوردن و آشامیدن چیزهای مورد عالقه محروم کند.

وی بیان کرد: نکته قابل توجه و تأمل این است که  
فرد مبتال به دیابت باید با توجه به توصیه های پزشک 
و فعالیت های روزانه  در مصرف قندهای ساده چون 

شیرینی، قند و نوشابه مراعات الزم را داشته باشد.

آسیب رژیم های تغذیه ای
 خودسرانه در بیماران دیابتی

کارشناس تغذیه مرکز بهداشت خراسان جنوبی ادامه 
داد: متأسفانه برخی از بیماران دیابتی بنا بر توصیه 
اطرافیان به سمت رژیم های خود سرانه می روند 

که به هیچ وجه پذیرفته نیست. اصغری افزود: در 
راستای سالمت بیماران دیابتی بهتر است به جای 
سرخ کردن غذا از روش های بخارپز کردن، آب پز 

کردن و کباب کردن غذا استفاده کنیم.
وی با اشاره به ضرورت محدود کردن مصرف میوه 
هایی چون هندوانه، خربزه، انگور و انجیر یادآور شد: 
برخی بیان می دارند که کیک خاصی با شکر رژیمی 
پخته شده و برای بیماران دیابتی اشکالی ندارد در 
حالی که بحث ما فقط شکر نیست بلکه آرد با نشاسته 
باالی مورد استفاده در کیک است. نرجس مصطفوی 
پزشک مرکز کنترل دیابت مرکز بهداشت نیز در این 
زمینه گفت: در افراد غیر دیابتی به ازای هر وعده 
غذایی مقدار زیادی انسولین در بدن ترشح می شود 
اما در بیماران دیابتی یا انسولین تولید نمی شود و یا 
مقدارش پایین است. وی اظهار کرد: بعد از چند سال 
مصرف دارو به دالیل عدیده ای ممکن است برای 

بیمار دیابتی انسولین تجویز شود.
پزشک مرکز کنترل دیابت یادآور شد: بیماران نباید 
نسبت به این موضوع نگرانی داشته باشند، چرا که 

انسولین گاه روند کنترل بیماری را ساده تر می کند.
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دفتر فروش: بیرجند، میدان قدس   تلفن : 32219361 - 056 همراه: 09153612181

اولین مرکز تخصصی فروش چسب ، موادشیمیایی ، محصوالت خودرویی  در شرق کشور
DYNO-TAB

تضمین سالمت خودرو با محصوالت داینو تب
* کاهش آلودگی * اقتصادی و به صرفه * کاهش مصرف سوخت 

* کاهش رسوبات کربنی * افزایش عمر موتور و شمع ها * افزایش قدرت و شتاب خودرو  
* تبدیل بنزین معمولی به بنزین سوپر

- دارای گواهی تست از موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران
- دارای گواهینامه تست از شرکت جنرال موتورز

- دارای گواهی تست و ارزش گذاری EPA )سازمان حفاظت محیط زیست آمریکا( 
- مورد تایید شرکت M.E.M  خودرو )آبشن ایساکو(

- مورد تایید استاندارد جهانی ASTM آمریکا در دانشگاه هوستون تگزاس 

نماینده انحصاری در خراسان  کلینیک تخصصی چسب سهیل
جنوبی و سیستان و بلو چستان

چلو کوبیده  ۸۷۰۰ تومان
چلو جوجه  ۸۵۰۰ تومان
چلومرغ  ۸۲۰۰ تومان

چلو خورشت قیمه ۷۰۰۰ تومان
چلو خورشت سبزی ۷۰۰۰ تومان

استامبولی  ۵۸۰۰ تومان
سناتوری ۱۱۵۰۰ تومان       وزیری ۱۲۰۰۰ تومان
چلوپاچین ۹۰۰۰ تومان    چلو نگینی ۱۱۰۰۰ تومان

چلو جوجه با استخوان  ۱۰۰۰۰ تومان

غذا آماده ربگ

۳۲۴۰۴۰۴۳-۰۹۱۵۶۶۵۰۵۰۹  
آدرس: نبـش غفـاری ۳۴ 

به اطالع همشهریان عزیز می رساند: ختم کالم ا... مجید به یاد اموات توسط قاریان قرآن انجام می گردد و عواید آن صرف 
موسسه خیریه هیئت ابوالفضلیبیماران سرطانی صعب العالج می شود. 32227177- 09155618482



زیبا ترین جاده روی آب در چین   محیط زیست

کم کاری تیروئید بر ضربان قلب 
و گردش خون تاثیر دارد

کم کاری غده تیروئید در بین بیماری های 
از  پس  بیماری  شایع ترین  درون ریز  غده 
دیابت می باشد. کم کاری تیروئید ناشی از 
غده تیروئید ضعیف است ، سطح هورمون 
تیروئید کمتری تولید می کند که تاثیر منفی 
بر متابولیسم بدن دارد. متابولیسم بدن بر 
گردش خون، ضربان قلب و درجه حرارت 

بدن تأثیر می گذارد.

حسرت خوردن

تفاوت مردم موفق با افراد عادی در این است جاهایی که همه کم می 
آورند و ناامید می شوند، آنها با اراده قوی تر ادامه می دهند. آنها همیشه 
تالش، مبارزه و آزادی را انتخاب می کنند. اگر با افرادی که سن شان از 
شما بیشتر و تاحدی عاقل تر هستند، صحبت کنید. بیشتر آنها می گویند ما 
حسرت کارهایی که انجام نداده ایم را می خوریم نه حسرت کارهایی که 
انجام داده ایم را. اگر همیشه در زندگی امروز و فردا کنید، هرگز به نتیجه 
دلخواه نخواهید رسید. به یاد داشته باشید که هیچ نتیجه ای منفی نیست. 
بلکه چیزی است که شما با تجربه ها و لحظات خود می سازید. مرد بزرگی 
 در این رابطه می گوید: »بیشتر ما خود را میان دو سارق زندگی تسلیم 

می کنیم: حسرت گذشته را خوردن و ترس از آینده.

موفقیت و انرژی

جرات و جسارت

ترس را حس کنید و به هر قیمتی آن را انجام دهید

دکتر جفرز می گوید: »برای موفقیت، باید بتوانید جرات و جسارت خود 
را تقویت کنید و با افکار منفی خود مبارزه کنید.« او همچنین اعتقاد 
دارد، افراد می توانند با خطر کردن در زندگی خود، استرس هایشان را 
کاهش دهند. در نتیجه باید گفت، تنها راه غلبه بر ترس، روبه رو شدن 
با آن است. سعی کنید ترس های خود را کنار بگذارید و کارهایی که در 

ذهن دارید را انجام دهید.
 گاهی ما از اصل یک اتفاق آگاه نیستیم و تا زمانی که آن را پشت سر 
نگذاشته و به عقب باز نگردیم، نمی توانیم متوجه شویم چرا فردی را 

مالقات کرده ایم، قطار را از دست داده ایم یا ... .
 این موانع ناخواسته و غیر قابل پیش بینی و چنین تاخیرهایی در واقع 
نوعی توفیق اجباری یا مقدرات گیتی هستند. می توان آنها را سرنوشت 
نامید اما به خاطر داشته باشید همیشه برای هر اتفاقی که می افتد، دلیلی 

وجود دارد. حتی اگر ما دلیل اصلی آن را ندانیم.
باید همیشه به دنبال هدف ها رفت و هرگز از آغاز و انجام کارهای مورد 
عالقه خود نهراسید. اگر دوست دارید مسافرتی بروید، در کالس زبان ثبت 
نام کنید یا ... حتما همین امروز فهرستی از تمایالت خود را تهیه و بر اساس 

آنها برنامه ریزی کنید.
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کالژن  یک پروتئین  و ضد پیری قوی

کالژن یک اسید آمینه است که 30 درصد 
از پروتئین موجود در کل بدن و 70 درصد از 
پروتئن موجود در پوست را شامل می شود. 
در حفظ درخشش  پوست  و روشن و جوان تر 

شدن پوست نقش مهم و اصلی ایفا می کند.
و  چین  پیری،  باعث  پروتئین  این  کمبود 
چروک، افتادگی و باز شدن منافذ پوست می 

شود. 

کالری سوزی در ورزش عصرانه

میزان کالری سوزی در ورزش هنگام عصر 
10 درصد بیشتر از میزان کالری سوزی در 
ساعات اولیه صبح است. ظاهرا نحوه فعالیت 
ساعت درونی بدن به گونه ای است که ورزش 
در ساعات پایانی روز را برای این کار موثرتر 
می کند. محققان هشدار داده اند که بی خوابی 
طوالنی و هرگونه اختالل در خواب شبانه در 

افزایش وزن افراد بسیار موثر است.

وزن زیاد بدن عامل بیماری های متفاوتی نظیر قلبی - عروقی، دیابت 
نوع دوم، انواع خاصی از سرطان ، آرتروز و آسم است. مرض چاقی 
به عنوان عامل کاهش عمر متوسط شناخته می شود. مرض چاقی به 
عنوان یکی از علل مرگ و میر در سراسر جهان شناخته می شود؛ به طور 

متوسط، چاقی طول عمر را شش تا هفت سال کاهش می دهد.
چاقی خطر بسیاری از وضعیت های فیزیکی و ذهنی را افزایش می دهد 
و این همایندی های مرضی اغلب به صورت سندرم متابولیک نشان داده 

می شوند که ترکیبی است از اختالالت پزشکی مانند دیابت نوع دوم، 
فشار خون باال، باال بودن کلسترول خون و باال بودن تری گلیسرید خون.

یکی از قوی ترین آن ها ارتباط با دیابت نوع دوم است؛ چربی زیاد بدن 
در ۶۴ درصد موارد در مردان و در 77 درصد موارد در زنان علت دیابت 
است. افزایش چربی باعث تغییر پاسخ دهی بدن به انسولین و در نتیجه 
مقاومت در برابر آن می شود، چربی انباشته همچنین یک حالت قابلیت 

تشدید التهاب و حالت قابلیت تشدید لخته ایجاد می کند.

وزن زیاد عامل بیماری های قلبی - عروقی و دیابت

شماره 4213                         

۶۱۸
۱۹4۳۵

۸۷۹
۹۱۸۷

۲۳
۷۵۱4

۱۶4
۵۷۹۱۸

۵۳4
سودوکو جدول اعدادی است که امروزه یکی از سرگرمی های رایج در 

کشورهای مختلف جهان به شمار می آید. سودوکو مخفف یک عبارت 
ژاپنی است و به معنی »ارقام باید تنها باشند« است.

تاریخچه: این بازی برای اولین بار در یک مجله پازل آمریکایی در سال 
۱۹۷۹ اتشار یافت اما انتشار آن به طور مستمر و پی گیر برای نخستین 
بار برمی گردد به ژاپن در سال ۱۹۸۶ و از سال ۲00۵ این سرگرمی به 

محبوبیت جهانی دست یافت و نخستین مسابقه ملی آن در سال ۲00۸ در 
فیالدلفیا در آمریکا برگزار شد.

۳۱۹۶۸۵4۷۲

۲4۷۱۳۹۶۵۸

۵۸۶4۷۲۱۹۳

۹۲۵۸4۷۳۶۱

۸۶4۵۱۳۹۲۷

۷۳۱۲۹۶۵۸4

4۵۸۷۶۱۲۳۹

۶۷۳۹۲4۸۱۵

۱۹۲۳۵۸۷4۶

جدول سودکو

آیه روز

به مردم برای آنچه خدا از فضل خویش به آنان عطا کرده رشک می  ورزند در حقیقت ما به 
خاندان ابراهیم کتاب و حکمت دادیم و به آنان ملکی بزرگ بخشیدیم. )سوره نسا/ آیه ۵۴(

حدیث روز

معاشرت و هم نشینی با بی خردان و افراد الاُبالی سبب فساد و تباهی اخالق خواهد شد، معاشرت و 
رفاقت با خردمندان هوشیار، موجب رشد و کمال اخالق می باشد. امام جواد )علیه السالم(

شهادت امام 
حسن عسکری )ع( تسلیت باد

روز هشتم ربیع االول سال 2۶0 هجری، روز دردآلودی برای شهر سامرا 
بود؛ زیرا خبر شهادت امام عسکری در عنفوان جوانی همه جا را فرا گرفت. 
بازارها تعطیل شد و توده های محرومی که محبت خود را نسبت به امام، از 
ترس سرکوب نظام، نهان می داشتند، امروز عنان عواطف خروشان خویش 

را از کف دادند و شتابان وگریان به سوی خانه امام حرکت کردند.
کرامت امام حسن عسکری )ع(

علی بن زید گفت: من اسبی داشتم و بدان می نازیدم و در هر جا از 
او سخن می گفتم. یک روز خدمت ابومحمد علیه السالم رسیدم. به 
من فرمود اسبت چه شد؟ گفتم آن را دارم و هم اکنون بر در خانه 
شماست. فرمود: تا شب نرسیده، اگر خریداری پیدا شد آن را عوض 
کن و تأخیر مکن. در آن هنگام کسی بر ما وارد شد و رشته سخن را 
برید. من اندیشناک برخاستم و به خانه رفتم و به برادرم گزارش دادم. 
در پاسخ من گفت: من نمی دانم چه بگویم. از فروشش به مردم دریغم 
آمد. چون شب شد نوکری که آن اسب را تیمار می کرد آمد و گفت: 
ارباب! اسبت مرد. مرا غم فرا گرفت و دانستم امام از گفتار خود این را 

در نظر داشته است.
گوشه ای از زندگی امام حسن عسکری )ع(

از آن جایی که امام حسن عسکری علیه السالم به دستور خلیفه عباسی 
در سامرا در محله عسکر سکونت اجباری داشتند »عسکری« نامیده می 
شود. از مشهورترین القاب حضرت نقی و زکی و کنیه اش ابومحمد است. 
او 22 ساله بود که پدر ارجمندش به شهادت رسید. مدت امامتش شش 
سال و عمر شریفش 28 سال بود، در سال 2۶0 ه. ق به شهادت رسید و 
در خانه خود در شهر سامرا کنار مرقد پدر بزرگوارش به خاک سپرده شد.

کوشش های علمی امام 
گرچه امام حسن عسکری علیه السالم به حکم اوضاع نامساعد و 
محدودیت بسیار شدیدی که حکومت عباسیان برقرار کرده بود، موفق 
به گسترش دامنه دانش خود در سطح جامعه نشد، اما در عین حال، در 
همان فشار و خفقان شاگردانی تربیت کرد که هر کدام به سهم خود 
در نشر و گسترش معارف اسالم و رفع شبهات دشمنان نقش موثری 
داشتند. شیخ طوسی)ره( شاگردان حضرت را متجاوز از صد نفر ثبت کرده 
است که در میان آنها چهره های روشن و شخصیت های برجسته ای 
مانند احمد اشعری قمی، عثمان بن سعید َعْمری، علی بن جعفر و محمد 

بن حسن صّفار به چشم می خورند.
کرم امام حسن عسکری )ع(

امام حسن عسکری علیه السالم همچون سایر پدران بزرگوار خود منبع 
جود و سخا بود و در بسیاری از مواقع قبل از این که کسی چیزی بخواهد، او 
را بی نیاز می کرد. از ابویوسف، شاعر هم عصر حضرت، نقل شده است که 
 گفت: تازه صاحب پسری شده بودم و دستم تنگ بود. کاغذی به عده ای

نوشتم و از آنها کمک خواستم، اما از آنها ناامید شدم. در این هنگام 
ابوحمزه، فرستاده امام حسن عسکری علیه السالم ، در حالی که کیسه 
سیاهی به دست داشت و در آن چهارصد درهم بود بیرون آمد و گفت: 
موالیم فرمود: این مبلغ را برای آن کودک نورسیده صرف کن. خداوند 

در آن کودک برایت برکت قرار دهد.

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

خریداریم(    09153423744

هشتگ
18:15شروع سانس

Cinemaferdosi_Birjand  :اینستاگرام @ cinemaferdosi :کانال خبری تلگرام 

الزانیالس آنجلس تهران
16:1521:3014:3020شروع سانس

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

نقاشی ساختمان
انواع رنگ های روغنی ،پالستیک، اکرولیک، مولتی کالر، کنیتکس، کناف 

و ... با قیمت مناسب    09156633230- برگی

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

0915   056   2100

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 

10سال ضمانت

اجرای لوله کشی ساختمان
گرفتگی و نشت لوله های فاضالب

لوله بازکنی با فنر برقی
نصب فاضالب شهری، نصب و تعمیر 

بخاری ، آبگرمکن
نصب شیرآالت

09151633903

خدمات تاسیساتی دهشیبی

32435686 - 09365237014-09157063220 - خسروی

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

ی
مین

 تض
صد

در
 ۱0

0

ایزوگام  شفیعی
 32225494 - 09151630283  صیادشیرازی، مجتمع میرداماد، واحد 98

آسفالت )محوطه و پشت بام(
 و  قیـرگونـی

استخدام پیک موتوری )تمام وقت، 
پاره وقت(     09159106783

تعمیر یخچال فریزر در منزل  
09153635015 - ناصری نژاد

به دلیل تغییر شغل اغذیه پرسپولیس واقع در 
خیابان معلم روبروی راه و شهرسازی 
با موقعیت عالی به فروش می رسد. 

قیمت توافقی          09155498243

یک واحد سه خوابه حدود 
130متر ، طبقه اول با کلیه 
امکانات اجاره داده می شود.

32428088

حمل بار و اثاثیه و هرگونه کاالی صنعتی و خرده بار با کامیون و 

کامیونت های مسقف و مجهز به پتو و ضربه گیر با بیمه بار رایگان 

)داخل و خارج شهر(

 به همراه کارگر ماهر و حرفه ای

تبلیغات شعار ما نیست ، تضمین کار ماست 
جابجایی اثاثیه منزل با کارگر ماهر و حرفه ای

 به صورت کامال تخصصی و فنی
 با بیش از یک دهه کار    صددرصد تضمینی

اتوبار قاصدک/ 0۹۱۵۷۵۶۳۸۷۵- سعدی

ایزوگام و قیرگونی کاظم سالخورده 

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

میدان آزادی – ابتدای خیابان شهید برگی

با 10 سال بیمه
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یادمان شهدای استان

»برادران عزیزم! خدا را همواره ناظر اعمال خود بدانید و نماز را سبک مشمارید که اگر از نماز دور شوید به 
هالکت می افتید و اگر می خواهید هالک نشوید و در دنیا و آخرت سرافراز باشید به اسالم پناه آورید « 

“شهید عباس صفرزاده”

*دکتر فریدون جعفری دستیار ویژه وزیر علوم در 
حسین  دکتر  حکمی  طی  شهروندی  حقوق  امور 
در  رابط حقوق شهروندی  به سمت  را  پور  فرزانه 

دانشگاه بیرجند منصوب کرد. 
*برنامه ترنم انقالب ویژه برنامه ترکیبی صدا و سیمای 
استان است که به مناسبت چهل سالگی انقالب در 

شبکه خاوران تولید و پخش می شود.
*مردم خضری دشت بیاض دیشب پذیرای هشتمین 

کاروان زائران پاکستانی بودند.
*به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی نشست کتابخوان 
و برنامه قصه گویی به همت کتابخانه مرکزی و مرکز 
اطالع رسانی دانشگاه بیرجند با همکاری کتابخانه محمد 
علی کریم پور در محل کتابخانه مرکزی برگزار شد.
*کارشناس امور مبلغان تبلیغات اسالمی گفت: ۳۸۵ مبلغ 
طی هفته وحدت به مناطق گوناگون استان اعزام می شوند.
*رئیس شبکه دامپزشکی سربیشه گفت: هزار و ۸90 
قطعه مرغ فاقد مجوز حمل بهداشتی در شهر مود 

شهرستان سربیشه توقیف شد.

اخبار کوتاه

خبرهای ویژه

با  بیرجند  بازرگانی  اتاق  مسئوالن  از  جمعی 
مدیران رسانه های فعال خراسان جنوبی طی 
جلسه ای به بررسی راهکارهای توسعه رونق 
گردشگری استان پرداختند. رئیس کمیسیون 
گردشگری اتاق بازرگانی بیرجند هم خواستار 
تشکیل هیئت های گلف کویری، شترسواری 
و کویر نوردی در استان شد.به گزارش مهر، 
منهای  گردشگری  سند  کرد:  بیان  مجیدی 
پشتوانه رسانه ای و دانشگاهی توفیق نخواهد 
داشت. وی اظهار کرد: با توجه به شرایط پیش 
روی اقتصاد که تحریم ها و فشارهای خارجی  
را داریم، باید با استفاده از ظرفیت های موجود، 
اقتصاد استان را سامان دهیم. مجیدی با اشاره 
به ظرفیت های معدنی و گردشگری خراسان 
جنوبی بیان کرد: این ظرفیت ها به خوبی مورد 
اینکه  بیان  با  است.وی  نگرفته  قرار  استفاده 
بیابان لوت ظرفیتی عظیم برای توسعه صنعت 

گردشگری است، اظهار کرد: قریب به دو سال 
از ثبت جهانی کویر می گذرد اما به خوبی از 
با  مجیدی  است.  نشده  استفاده  آن  ظرفیت 
گردشگری  و  معدنی  های  ظرفیت  به  اشاره 
خراسان جنوبی بیان کرد: این ظرفیت ها به 

خوبی مورد استفاده قرار نگرفته است.
وی با بیان اینکه بیابان لوت ظرفیتی عظیم 
برای توسعه صنعت گردشگری است، اظهار 
کرد: قریب به دو سال از ثبت جهانی کویر 
می گذرد اما به خوبی از ظرفیت آن استفاده 
نشده است. مجیدی با بیان اینکه کمیسیون 
و  رسانه  بدون  بازرگانی  اتاق  گردشگری 
افزود:  برد،  نخواهد  پیش  از  کاری  دانشگاه 
اتاق بازرگانی معذوریت های اداری را ندارد 
و می تواند در پیشبرد اهداف و برنامه ها در 
استان  اقتصادی  و  گردشگری  توسعه  جهت 

کمک های الزم را داشته باشد.

رونق گردشگری نیازمند
 مطالبه گری مردم

فرماندار خوسف نیز خواستار مطالبه گری مردم در 
رونق گردشگری استان شد و گفت: ظرفیت های 
گردشگری استان به خوبی برای مردم معرفی 
نشده است. شفیعی  بیان کرد: نباید نگاه استان تنها 
به گردشگران خارجی باشد بلکه باید گردشگران 
داخلی از ظرفیت های موجود استفاده کنند. وی با 
بیان اینکه ظرفیت های گردشگری به هم استانی 
ها معرفی نشده است، افزود: با توجه به ظرفیت 
های پرواز، باید از گردشگران داخلی استفاده کنیم. 
شفیعی خواستار معرفی ظرفیت های استان از 
طریق رسانه ها شد و اظهار کرد: برگزاری تور 
های رسانه ای نقش موثری در معرفی پتانسیل 

های گردشگری استان دارد.
فرماندار خوسف بیان کرد: باید برای فعال کردن 
از بستر ورزشی هم  ظرفیت های گردشگری 

استفاده شود. وی با بیان اینکه برای اولین بار 
مسابقه گلف را در کویر برگزار کردیم، گفت: این 
امر باعث جهانی شدن این ورزش شد. شفیعی با 
اشاره به ظرفیت های معدنی شهرستان خوسف 
بیان کرد: علیرغم اینکه رشته معدن در دانشگاه ها 
تدریس می شود، تاکنون تور دانشگاهی در معادن 
برگزار نشده است.وی با بیان اینکه آموزش های 
دانشگاهی تنها بر اساس کتاب است، اظهار کرد: 
باید گردشگری دانشجویی و دانش آموزی شکل 

گیرد.شفیعی با بیان اینکه خراسان جنوبی پتانسیل 
های خوبی در زمینه عناب، سنگ های تزئینی و 
غیره وجود دارد، افزود: نباید تنها دیگر استان ها 
از داشته های خراسان جنوبی بهره برداری داشته 
باشند و از دیدگاه هم استانی ها مغفول باشد.وی با 
بیان اینکه نباید به امید دولتی ها باشیم، گفت: باید 
سطح مطالبه گری ها از مسئوالن باال رود. شعیفی 
افزود: رسانه ها چپ و راست را کنار بگذارند و برای 

ارتقای خراسان جنوبی فعالیت کنند.

آموزش  گفت:  بیرجند  دانشگاه  رئیس  کاری- 
بسته های تکمیلی کارآفرینی و ایده پردازی را 
در واحد کارآفرینی دانشگاه شروع کرده ایم و از 
خامسان   می کنیم.  حمایت  کارآفرین  ایده های 
روز گذشته در مراسم افتتاح واحد اشتغالزایی و 
عنوان  بیرجند  دانشگاه  دانشجویی  کارآفرینی 
کرد:  مهارت آموزی و ایده پردازی دانشجویان در 
دانشگاه بیرجند مدنظر است و آموزش بسته های 
مرکز  در  را  پردازی  ایده  و  کارآفرینی  تکمیلی 
دانشجویی  افزود: چنانچه  شروع کرده ایم. وی 
ایده  کارآفرینی داشته باشد او را حمایت کرده و در 
زمینه سرمایه گذاری و  فروش کاالهای تولیدی 

دانشجویان نیز از آنها حمایت می شود. 

آموزش ایده پول ساز در کنار دروس
رئیس دانشگاه بیرجند با بیان اینکه الزم است در 

کنار دروس تئوری پکیج شغلی و بنیاد حامیان 
کارگاه کارآفرینی اشتغال فعال شود، ادامه داد: 
در این کارگاه به دانشجویان خالق و ایده پرداز 
آموزش داده می شود و برای کارآفرینی به آنها 

کمک الزم خواهد شد.
در  رایگان  مکان  اینکه  به  اشاره  با  خامسان 
اختیار دانشجویان مستعد قرار می گیرد، ادامه داد: 

دانشجویان باید هزینه آب، برق و گاز را در کنار 
اجرای ایده خود پرداخت کنند. وی یادآور شد:  
مشابه این سمن را در حاجی آباد و چهکند هم 
داریم و  هر اندازه ایده ها  جدیدتر و گستردگی 
بیشتری داشته باشد مطمئناً متقاضی بیشتری 
هر  اینکه  به  اشاره  با  خامسان  داشت.  خواهد 
رشته ای که در آن خالقیت باشد از آن حمایت 

می کنیم، تاکید کرد: آرزوی دانشگاه است که 
کسب  برای  حرفه ای  درس  کنار  در  دانشجو 
درآمد داشته باشد تا هنگام تحصیل و پس از آن 

دغدغه درآمد نداشته باشد. 
رئیس دانشگاه بیرجند خاطر نشان کرد: در سه 
رشته  گلیم بافی، سنگ تراشی و قالیچه فعالیت 
را شروع کرده ایم و اعالم آمادگی می کنیم  هر 
ایده ای که قابلیت اجرایی داشته باشد حمایت 
کرده و هیچ محدودیتی نداریم. وی با بیان اینکه 
درهای دانشگاه روی همه ارگان ها و آحاد مردم 
باز است، خاطرنشان کرد: امیدواریم دانش آموزان 
با بازدید از محیط دانشگاه و آزمایشگاه رشته 
تحصیلی دانشگاهی را نه براساس نگاه جامعه 
خامسان  کنند.  انتخاب  عالقه  براساس  بلکه 
یادآور شد: دانشگاه بیرجند با سابقه 4۳ ساله و 

اساتید مطرح کشوری، رتبه دوم کشور را دارد. 

جذب 50 درصد اعتبارات  اشتغالزایی 
در بخش کشاورزی 

خراسان  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  مدیرکل 
جنوبی نیز در این جلسه  عنوان کرد: به عنوان 
نهاد مسئول در استان پیگیر اشتغال بوده و از 
طرح ها و ایده ها حمایت می کنیم.عباس رکنی با 
اشاره به اینکه  در بهمن 96 براساس تسهیالت 
پایدار ابالغ شده 4 میلیارد جذب اعتبار شده،  افزود:  
22 جلسه کارگروه اشتغال داشته ایم که در کشور 
رکورددار بوده ایم. وی یادآور شد: بیش از ۵0 درصد 
اعتبارات در بخش کشاورزی بوده است و نیاز به 
تنوع در اشتغالزایی داریم. رکنی با اشاره به اینکه 
حاصل کار 142 میلیارد تومان جذب اعتبار استان 
بود، افزود: در اوایل خرداد 1۸۳ میلیارد تومان انعقاد 
قرارداد انجام شده که رقم استان در این زمینه 11۸ 

میلیارد بوده است.

هیئت گلف کویری در خراسان جنوبی تشکیل شود

بسته های کارآفرینی و ایده پردازی دانشجویان خالق حمایت می شود

نا امیدی از استخر امید!
نسرین کاری - کلنگ “ استخر شنای امید قاین” در 
سال ۸6 به زمین خورد! پس از سال ها انتظار این 
استخر سال 94 با حضور استاندار رسما افتتاح شد، اما 
به دلیل برخی مشکالت فنی هیچ استفاده ای از این 

استخر در طول 9 ماه نشد. 
بعد آن سال 9۵ هم در خبرها تیتر “ استخر شنای امید 
قاین به روی مردم گشوده شد” به چشم می خورد و 
برومند سرپرست اداره کل ورزش و جوانان خراسان 
جنوبی از به بهره برداری رسیدن این مجموعه خبر 
داد و چند نفر از نوجوانان قاین با شیرجه زدن در این 
استخر به عنوان اولین شناگران “استخر امید قاین” 
نام خود را در استفاده از آن  ثبت کردند. افتتاح این 
پروژه بسیاری از جوانان را امیدوار کرد که می توانند از 
یک مجموعه تفریحی ورزشی در شهرستان برخوردار 
باشند اما هنوز دو هفته از افتتاح این استخر نگذشته 
بود و بی آن که کسی از آن استفاده کند زمزمه نشتی 
آب به گوش رسید و عزیز زاده مدیر کل وقت ورزش 
وجوانان در بازدیدهای  بعد از افتتاح این پروژه،دستور 
روی  از  در سال 96 هم پس  داد.  نواقص  رفع  به 
کارآمدن افضل پور به عنوان مدیر کل اداره ورزش 
وجوانان خراسان جنوبی، مسئوالن شهرستان اعم از  
فرماندار،نماینده، اعضای شورای شهر و رئیس اداره 
ورزش و جوانان قاینات نیز به جد پیگیر رفع مشکالت 
استخر شنای قاین بودند. قطبی رئیس اداره ورزش و 
جوانان شهرستان قاین هم عنوان کرد ظاهرا آجرهای 
دیواره استخر حدود 40 سانتی متر تخریب و دوباره  
آجر گذاری و سپس با سیمان و چسب نانو روی آن 
پوشیده شد و قرار شد چند الیه ایزوگام هم توسط 
 پیمانکار اجرا شود که هنوز این کار انجام نگرفته است 

اما باز هم این استخر بال استفاده ماند! 
چند روز پیش هم در ماهنامه نگین به نقل از شورای 
شهر از مدیرکل ورزش و جوانان گفته شده، اگر استخر 
امید قاین تا 24 آبان افتتاح نشود استعفا خواهم داد؛ 24 
آبان رسید و استخر افتتاح نشد، لطفا پیگیر استعفای 
مدیرکل باشید. با وجود  این که این پروژه دوبار رسمی 
افتتاح شد و امید آن می رفت که استخر امید قاین  
به اداره ورزش و جوانان شهرستان قاینات تحویل و 
به بهره برداری برسد اما این اتفاق نیفتاد. حاال سوال 
این است که  چرا مسئوالن اداره کل  در رفع نواقص 
استخر به سراغ مصالح مناسب و باکیفیت نرفته اند ؟ 
)خوانندگان ارجمند می توانند نظرات خویش را درباره 
این ستون به حساب کاربری avasardabir@ در 

تلگرام ارسال فرمایند.(

حوادث 

ورزشی

خراسان جنوبی قطب مقاومت در برابر خشکسالی است
رشد 19 درصد ی جابجایي كاال در استان

علما  باید  پیشتاز حوزه علمی- فرهنگی 
در عرصه جنگ نرم دشمن باشند

تسنیم-دیروز در حالی یادواره شهدای روحانی استان 
گرامی داشته شد که فرزند شهید تقی زاده بر حضور و 
پیشتازی علما در دفاع علمی، فرهنگی، اجتماعی در 
عرصه تهاجم دشمن در جنگ نرم تأکید کرد. تقی زاده 
در یادواره شهدای روحانی که در مدرسه علمیه سفیران 
هدایت برگزار شد با بیان اینکه برخی مرگ را محروم از 
رزق و روزی و پوسیدن می دانند، اظهار کرد: پیام شهدا 
می گوید در برابر تحریم ها و تهدیدهایی نظام استکباری 
حرف ما همان است که ما رب داریم و نگران نباشیم، 
ناامید نباشیم ما حمایت خداوند را داریم و این پیام شهدا 
است که خداوند پشتیبان ماست. وی اظهار کرد: علما 
در برخی جاها خوب کار نکردند و اگر شهدای روحانی 
وظیفه خود را شرکت در جنگ می دانستند امروز باید 
علمای ما پیشتاز دفاع علمی و فرهنگی در عرصه 
تهاجم فرهنگی دشمن باشند. در این مراسم یاد و خاطره 
روحانی شهید احمد قاینی نجفی فاضل، روحانی شهید 
محمدمهدی تقی زاده، طلبه شهید سیدسعید خاتمی و 

طلبه شهید عباس حسن زاده گرامی داشته شد.

خراسان جنوبی دیروز  داغدار وداع
 با مادر و پدر دو شهید بود

تسنیم-پدر شهیدان »ابراهیم و مالک شوری« و پدر شهید 
»مهدی کباری« و مادر شهیدان »عباسی« دعوت حق 
را لبیک گفتند و خراسان جنوبی روز گذشته داغدار وداع با 
این عزیزان بود. پدر شهیدان شوری در سن ۸2 سالگی 
بر اثر عارضه ریوی به فرزندان شهیدش پیوست و در 
روستای ورزگ قاین به خاک سپرده شد. حسن کباری 
پدر شهید مهدی کباری نیز در سن ۸6 سالگی بر اثر 
کهولت سن و بیماری در بیمارستان بشرویه درگذشت 
و در قطعه صالحین بشرویه به خاک سپرده شد. مهدی 
کباری سال 67  در جزیره مجنون به شهادت رسید. 
فاطمه حسینی مادر شهیدان »محمد و ابراهیم عباسی« 
نیز به علت کهولت سن دعوت حق را لبیک گفت و 
به فرزندان شهیدش پیوست. شهید ابراهیم عباسی 24 
اردیبهشت 91 در درگیری با اشرار در محور ایرانشهر به 

چابهار به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

معرفی استانداری از خراسان جنوبی 
برای سیستان و بلوچستان

صداو سیما- احمد موهبتی از خراسان جنوبی متولد 
و  سیستان  استاندار  عنوان  به  زیرکوه  شهرستان 
بلوچستان معرفی شد. وی پیش از این معاون استاندار 
و فرماندار ویژه شهرستان مشهد بود. استاندار خراسان 

جنوبی هنوز معرفی نشده است.

آغاز مرحله نهایی لیگ
 رول بال كشور در طبس

مرحله نهایی لیگ روبال کشور در طبس آغاز شد. دور 
نهایی لیگ برتر اسکیت رول بال کشور آقایان از دیروز 
در سالن ورزشی شهید الهی مجموعه آزادی طبس با 
شرکت تیم های شهرنورد قم، فوالد مبارکه سپاهان، 
ام دات آر، هیئت اسکیت شمال شرق، پارت اسکیت 
بیرجند و هیئت اسکیت طبس آغاز شد. در دیدارهای 
دیروز فوالد مبارکه سپاهان 6 بر ۳ شهرنورد قم را مغلوب 
کرد، ام دات آر تهران ۳ بر صفر اسکیت شمال شرق 
تهران را از پیش رو برداشت و هیئت اسکیت طبس 
۳ بر 2 مقابل پارت اسکیت بیرجند به پیروزی رسید.

كشف 18 هزار لیتر سوخت
 قاچاق در سربیشه و قاین

فرمانده انتظامی سربیشه از کشف 14هزار لیتر سوخت 
این شهرستان خبر  قاچاق در 72ساعت گذشته در 
داد و گفت: در این زمینه ۳1 نفر که به جابجایی این 
سوخت های قاچاق اقدام می کردند دستگیر و  تحویل 
مراجع قضایی شده اند. کارگر همچنین افزود: 27خودرو 
نیز در این زمینه  توقیف شده است. همچنین فرمانده 
انتظامی قاین گفت:  مأموران انتظامی این شهرستان در 
راستاي طرح مبارزه با کاالي قاچاق و کنترل محورهای 
عبوری به سه دستگاه خودروی سواری مشکوک شدند 
و خودرو ها را جهت بازرسی متوقف کردند. زال بیگی 
افزود: مأموران در بازرسي از این خودروها سه هزار و 
۳00 لیتر سوخت قاچاق که بسیار ماهرانه در داخل 
خودرو جاساز شده بود ، کشف کردند. وی با بیان اینکه 
کارشناسان ارزش ریالي این محموله قاچاق را 240 
میلیون ریال برآورد کردند، گفت: در این زمینه ضمن 
توقیف خودرو ها ، سه نفر متهم دستگیر و به مراجع 

قضایی معرفی شدند.

اعالم پاداش مدال آوران  استان در 
مسابقات المپیاد استعداد های ورزشی برتر

صداو سیما-اداره کل ورزش و جوانان برای تقویت و 
حمایت از مربیان و مقام آوران این دوره از مسابقات، در 
رشته های انفرادی به دارندگان مدال طال 40 میلیون 
ریال - نقره ۳0 میلیون - برنز 20 میلیون ریال و  در رشته 
های تیمی: مدال طال ۳0 میلیون ریال - نقره 20 میلیون 
- برنز 10 میلیون ریال  اهدا می کند. به سرمربی تیم نیز 
به میزان نصف باالترین مدال کسب شده تیمش پاداش 
تعلق می گیرد. مسابقات المپیاد استعدادهای برتر ورزشی 
کشور ۳0 آبان تا 10 آذر در رده های 12 تا 1۵ سال و در 

همه رشته های ورزشی برگزار می شود.

مصوبات شورای ترافیک استان اجرایی شود
گروه خبر-رئیس پلس راهور خراسان جنوبی بیان 
کرد: با توجه به خلوت بودن معابر و باال بودن 
سرعت رانندگان، آمار تصادفات جرحی خراسان 
جنوبی از میانگین کشوری باالتر است. عباسی 
در هفتمین شورای هماهنگی ترافیک استان با 
اشاره به تصادفات درون شهری سال جاری بیان 
کرد: روزانه به طور متوسط ۳۳ فقره تصادف در 
استان به وقوع می پیوندد. وی افزود: بیشترین آمار 
تصادفات مربوط به بیرجند، قاین، طبس، فردوس، 

نهبندان است.
رئیس پلس راهور با اشاره به مصوبات بر زمین 
از  برخی  گفت:  استان  ترافیک  شورای  مانده 
مصوبات از سال 9۳ تا کنون هنوز اجرایی نشده 
باید  اینکه  بیان  با  راهور  پلس  رئیس  است. 
گفت:  شود،  داده  آموزش  رانندگی  فرهنگ 
فاقد  فرزندان  رانندگی  مانع  باید  ها  خانواده 
گواهینامه راهنمایی و رانندگی شوند. عباسی با 
اشاره به نقاط حادثه خیز در مرکز استان بیان 
کرد: بلوار پیامبر اعظم)ص(، خیابان جمهوری، 
خیابان کارگران، غفاری و طالقانی از جمله نقاط 
به  اشاره  با  بیرجند هستند. وی  خیزدر  حادثه 
مصوبات بر زمین مانده شورای ترافیک استان 
بیان کرد: اصالح دسترسی های منتهی به بلوار 
صیادشیرازی و بلوار شهید ناصری، ایمن سازی 
تقاطع سراب با نصب زیرگذر، اجرای پیاده رو 
در الین غربی میدان آزادی مطالعاتی ساماندهی 
ترافیک حمل و نقل شهر بیرجند از مصوبات 
قبلی شورای ترافیک بوده که از سال 9۳ مانده 
است. وی احداث پل هوایی مقابل دانشگاه علوم 

پزشکی بیرجند، احداث میدان در بلوار صنعت و 
معدن مقابل مصلی المهدی)عج( و ایمن سازی 
تردد دانش آموزان در خیابان 17 شهریور را از دیگر 

مصوبات بر زمین مانده شورای ترافیک دانست.

طراحی های شهری با مصوبه 
شورای ترافیک انجام شود

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری با بیان 

زمینه  در  سازی  فرهنگ  و  آموزش  در  اینکه 
کاهش تصادفات مشکل داریم، گفت: مصوبات 
شورای ترافیک استان اجرایی شود.علوی مقدم 
خواستار حذف سرعتگاه ها شد و اظهار کرد: 
توان  می  تخلف  ثبت  های  دوربین  نصب  با 

تصادفات را کاهش داد.
 رئیس شورای هماهنگی ترافیک بیان کرد: 
و  آموزش  و  ها  رسانه  رانندگی،  و  راهنمایی 
پرورش باید با همکاری یکدیگر برنامه ریزی 
شهری  درون  حوادث  تا  باشند  داشته  دقیقی 
کاهش یابد. وی ضمن تاکید بر نظر مشاوره 
ترافیک در بیرجند افزود: تمامی اقدامات باید 

در  اقدامی  هیچ  و  باشد  داشته  را  مشاور  نظر 
بیرجند بدون تاکید مشاور قابل اجرا نیست در 
غیر این صورت اگر نظر مشاور نباشد مسئولیت 
آن با دستگاه اجرایی است.وی با بیان اینکه باید 
سرعتگیرها را حذف کرد، گفت: با دوربین های 

ثبت تخلف می توان تصادفات را کاهش داد.

خیابان جدید در بیرجند  احداث شد

شهردار بیرجند گفت: خیابانی با عرض ۵0 متر حد 
فاصل تقاطع بلوار شهید صیاد شیرازی و شهید 
ناصری احداث شده است که تا چند ماه آینده 
به بهره برداری می رسد.جاوید افزود: این خیابان 
به موازات خیابان ارتش می تواند بخشی از بار 
ترافیکی شهر را به دوش بکشد. شهردار بیرجند 
با اشاره به محدودیت های اعتباری در شهرداری 
اظهار کرد: انتظار می رود برخی دستگاه های 
اجرایی برای حل مشکالت شهری ورود پیدا کنند، 
به طور مثال مشکل ترافیک معصومیه باال و پایین 
یک معضل سنگین در شهر است که باید هرچه 
سریعتر چاره اندیشی کرد. وی به فعالیت مشاور 

طرح ترافیک شهر بیرجند اشاره کرد و افزود: تا 
ماه آینده سطح زیادی از اطالعات شهر توسط 
در خصوص  جاوید  شود.  می  ارائه  مشاور  این 
دستورالعمل مدیریت ورود کامیون و وسایط نقلیه 
سنگین به شهر گفت: اگر مصوبه محکم شورای 
ترافیک را در این زمینه داشته باشیم پس از تحویل 
زمین در یک ماه زیرساخت های الزم برای مکان 
مناسب توقف کامیون ها را فراهم می کنیم.وی 

افزود: آمادگی ایجاد زیرگذر در پلی که به عنوان 
آبراه در بلوار پیامبر اعظم )ع( قرار گرفته است را 

داریم تا تردد افراد در عرض این بلوار آسان شود.

شهرداری زمان اجرای
 طرح تنها می ماند

 معاون امور عمرانی، حمل و نقل و ترافیک شهردار ی
بیرجند گفت: زمان تصویب طرح ها با یک صلوات 
همگی همراهی می کنند اما زمان اجرا شهرداری 
تنها می ماند. علی عدل در این جلسه یک دلیل 
شورای  مصوبات  برخی  ماندن  مغفول  عمده 
ترافیک را هزینه هایی دانست که باید صرف رفع 

موانع محل های اجرای طرح شود. وی گفت: 
اعتبارات میلیونی برای جا به جایی تیرهای برق 
هزینه می شود و اخیرا اداره آب و فاضالب هم 
مدعی شده که باید به عبور تاسیسات این شرکت 

در محل اجرای میدان ها توجه شود. 
معاون شهردار بیرجند یکی از این نمونه طرح ها را 
پروژه فرزان معرفی کرد و افزود: با وجود اینکه طرح 
مورد نظر به شهرداری ارتباطی نداشت اما مشکل 
چندین ساله را رفع کرده و به بهره برداری رساندیم 
اما در روند اجرا باز هم به موانع تیرهای برق برخورد 
کرده ایم. وی تصریح کرد: قصد فرافکنی نداریم 
اما امسال طوری فعالیت ها را پیش بردیم که فقط 
یک میدان از مصوبات اجرا نشده، باقی مانده است 
و بعد از میدان سراب، میدان مصلی را در دستور کار 
قرار خواهیم داد. عدل گفت: جمعه به جمعه خط 
کشی گذرگاه های عابر پیاده با هماهنگی پلیس 
راهور شهرستان انجام می شود که امیدواریم این 
پروژه ها نیز به حداقل برسد. وی با اشاره به وجود 
برخی مصوبه ها که باید با مشارکت دستگاه های 
اجرایی دیگر انجام شود، افزود: نمونه آن ایجاد 
پل هوایی مقابل دانشگاه علوم پزشکی است 
که شهرداری فونداسیون آن را انجام داده و طبق 
تعهد انجام شده باید دانشگاه علوم پزشکی اقدام 
به احداث پل برقی در این محل کند. معاون امور 
عمرانی، حمل و نقل و ترافیک شهرداری بیرجند 
گفت: برای رفع مشکل خیابان ها با شیب زیاد 
نیز تصمیم داریم جوی های آب را از طریق لوله 
گذاری تبدیل به آبراه سرپوشیده کنیم که بتوان 

عرض خیابان ها را وسیع تر کرد.

آمار تصادفات جرحی باال  است

فروسیلیس  پروژه  تصویب  از  طبس  فرماندار 
آلومینیوم طبس خبر داد و گفت: با اجرای این 
طرح ها طبس به پایتخت فرآوری معادن کشور 
با محوریت زغال سنگ و مطرح شدن به عنوان 
می شود.  تبدیل  خاورمیانه  زغال سنگ   قطب 
به گزارش تسنیم ، جلسه شورای سرمایه گذاری 
خارجی ایران با حضور اعضای هیئت سرمایه 
گذاری خارجی، معاون وزیر امور خارجه، معاون 
وزیر اقتصاد، معاون ارزی بانک مرکزی، نماینده 
اتاق بازرگانی، مدیرکل سرمایه گذاری وزارت 
وزارت  گذاری  سرمایه  دفتر  مدیرکل  صمت، 
اقتصاد، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان 
خراسان جنوبی و رئیس اداره تشریفات سازمان 

سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی 
ایران  در وزارت اقتصاد و دارایی برگزار شد.

معاون استاندار و فرماندار ویژه طبس در رابطه 
با این جلسه اظهار کرد: در این جلسه شرکت 
آلمانی سرمایه گذار پروژه فروسیلیس آلومینیوم 

طبس با ارزش کلی سرمایه نقدی، سرمایه غیر 
نقدی، سرمایه ثابت و در گردش به مبلغ 177 

میلیون دالر به تصویب نهایی رسید. 
طالیی مقدم با بیان اینکه ظرفیت تولید این پروژه 
ساالنه 10۸ هزار تن است که زمینه اشتغال۵40 

فروسیلیس  پروژه  افزود:  می شود  فراهم  نفر 
در  تاثیرگذار  و  مهم  پروژه های  از  آلومینیوم 
زغال  فروشی  خام  از  جلوگیری  و  اشتغالزایی 

سنگ در شهرستان است.
وی گفت: با اجرای این پروژه ها طبس به قطب 
زغال سنگ خاورمیانه تبدیل می شود و به یکی 
تبدیل  توسعه  انداز  چشم  سند  محورهای  از 
شدن پایتخت فرآوری معادن کشور با محوریت 
استاندار و  زغال سنگ دست می یابیم. معاون 
فرماندار ویژه طبس گفت: در این جلسه پروژه 
آلومینیوم طبس به تصویب رسید.  فروسییس 
همچنین در جلسه دیدار فرماندار طبس با مدیر 
عامل صندوق حمایت و بازنشستگی فوالد کشور، 

طالیی مقدم بر اجرای طرح طبقه بندی کارگران 
شرکت زغال سنگ پروده طبس و امنیت شغلی 
کارگران زحمتکش زغال سنگ، خواستار اجرای 
طرح های صنایع جوارمعدنی طبس و تکمیل 
سرمایه گذاری های حوزه زغال سنگ پروده شد. 
مدیر عامل صندوق حمایت و بازنشستگی فوالد 
کشور نیز برای اجرای طرح طبقه بندی مشاغل 
کارگران زغال سنگ  امنیت شغلی  پایداری  و 
پروده اعالم کرد: سیاست شرکت تأمین خوراک 
واحدهای تولیدی و فرآوری کننده موادمعدنی در 
خود منطقه و طبس است و آمادگی داریم تأمین 
خوراک واحدهایی نظیر کک سازی، فروسیلیس 

آلومنیوم و سایربخش ها را انجام دهیم.

طبس پایتخت فرآوری معادن کشور با محوریت زغال سنگ می شود
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اجرای كنسرت
 با رعایت  هنجارها ایراد ندارد 

ایرنا-نماینده مردم بیرجند، خوسف و درمیان در مجلس 
شورای اسالمی گفت: کنسرتی که در آن هنجارها و 
موازین اسالمی رعایت و موسیقی شرعی اجرا شود، 
ایرادی ندارد. حجت االسالم عبادی در حاشیه بازدید 
از پروژه های در حال ساخت اداره کل فرهنگ و ارشاد 
افزود: هیچ کسی با اصل موسیقی مخالف نیست و مردم 
منطقه ما به قدری متدین هستند که از موسیقی حالل، 
ضابطه مند و شرعی که در صدا وسیما هم پخش می 
شود، استقبال کرده و به دنبال آن بخش از موسیقی که 
حرام است نمی روند و عالقه ای هم به هنجارشکنی 
ندارند. وی گفت: زیرساخت های فرهنگی مانند سینما و 
سالن تئاتر در بیرجند کم است که دولت باید توجه ویژه به 
این بخش داشته باشد و ما هم در مجلس آمادگی کامل 
برای حمایت از پروژه های فرهنگی را داریم.مدیرکل 
فرهنگ و ارشاد  هم کمبود اعتبار را سد راه پروژه های 
در حال اجرای این مجموعه دانست و گفت: در زمینه 
زیر ساخت کار فرهنگی ضعیف هستیم و همه دستگاه 
ها باید همراهی کنند.به گزارش مهر،نبی زاده  با بیان 
اینکه پروژه تاالر بزرگ بیرجند درگیر مشکالت اعتباری 
داردگفت:  بدهی  تومان  میلیون  حدود700  و  است 
با  تاکنون  و  پروژهاز سال90آغاز شده  این  ساخت  
صرف هزینه 7میلیارد تومان 1۳درصد پیشرفت فیزیکی 
داشته است. نبی زاده در جریان بازدید از سالن آمفی 
تئاتر گلبانگ گفت: در حال حاضر حدود ۵0 میلیون 
اعتبار الزم است تا بتوانیم بدهی های سالن را پرداخت 
و ساخت آن را تا دهه فجر امسال به اتمام برسانیم.
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 امام باقر علیه  السالم فرمودند :
إیّاَك والتَّسویَف؛ فإنُّه بَحٌر یَغَرُق فیِه الَهلْكی

 زنهار از افكندن کار امروز به فردا؛ زیرا این کار دریایی است که مردمان در آن غرق 
و نابود می شوند . )بحار األنوار : 78/164/1( 

سیاست آمریکا  مثلث فشار، مذاکره 
و امتیازگیری است

والیتی، مشاور رهبری گفت: می توان در یک نگاه کلی، 
سیاست آمریکا برای مقابله با جبهه مقاومت را مثلث 
راهبردی فشار، مذاکره و امتیاز گیری برشمرد که جز 
با پذیرش خواسته ها و تسلیم شدن در برابر فشارهای 
آمریکا در پی استقرار یک نظام مدون، نهادینه و پایدار 
نمی شود. محقق  آسیا  غرب  منطقه  در  آمریکایی 

هیچ کشور عربی امکان تقابل با نفوذ 
منطقه ای ایران را ندارد

گفت:  انگلیس  در  ایران  سفیر  بعیدی نژاد،  حمید 
ترامپ  دولت  گفته؛  تایمز  نیویورک  در  نصر   ولی 
باید واقعیت توازن قوا در منطقه خاورمیانه را درک 
نماید. نه تنها هیچ کشور عربی امکان تقابل با نفوذ 
هم  اندازی  بلکه چشم  ندارد،  را  ایران  ای  منطقه 
آمریکا  و صدای  سر  پر  تهدیدات  که  ندارد  وجود 
دهد. کاهش  را  ایران  ای  منطقه  قدرت  بتواند 

وزیر خارجه نباید به چیزهاي
 موهومي اشاره مي کرد

 
احمد توکلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام 
با توجه به اظهارات اخیر ظریف گفت: وزیر خارجه 
نباید به چیزهای موهومی اشاره می کرد و بگوید در 
ایران هزاران میلیارد تومان پولشویی می شود. این 
تعیین مبلغ و گفتن هزاران میلیارد، معنی اش این 
آدم  از  به دشمن »آدرس« می دهیم.  ما  است که 
با تجربه ای مثل ظریف خیلی بعید بود این خطا را 
بکند و با اینکه خودش گفته من نمی توانم رقم بدهم 
ولی باز رقم بدهد و اذهان جامعه را مشوش کند.

انکار واقعیت به رفع پولشویی
 کمکي نمي کند

 
محمود صادقی، نماینده تهران با تاکید بر اینکه پدیده 
پولشویی فراملی است، گفت: پولشویان معمواًل این 
کار را در دو یا سه کشور انجام می دهند و گروه های 
در  قانونی  این خال  از  داعش  جمله  از  تروریستی 
واقعیت  انکار  موارد  این  در  می گیرند.  بهره  ایران 
به رفع این مشکل کمکی نمی کند، باید به  وجود 
معضالت اعتراف و برای رفع آن راهکار ارائه کرد.

دوران بزن و در روی صهیونیست  ها 
گذشته است

حسین امیرعبداللهیان، دستیار ویژه رئیس مجلس 
دوران  گفت:  بین الملل  امور  در  اسالمی  شورای 
است.  گذشته  ها  صهیونیست  روی  در  و  بزن 
بی تردید در مرحله جدید، مقاومت فلسطین، نتانیاهو 
می سازد . پشیمان  و  متوقف  را  صهیونیست ها  و 

بخش عمده دولت و دولتمردان 
در نوسانات ارز نقش پررنگي داشتند  

تیم  گفت:  ملی  امنیت  کمیسیون  عضو  جاسمی ، 
وجه  هیچ  به  مربوطه  وزارت  و   دولت  اقتصادی 
شرایط کشور را درک نکرده و مدیریت الزم را انجام 
نمی دهند، البته مردم فهمیده اند که بخش عمده دولت 
و دولتمردان در نوسانات ارز نقش پررنگی داشته و 
دارند. اظهارات ظریف مبنی بر پولشویی در کشورمان 
ظلم مضاعف و اجحاف به نظام جمهوری اسالمی و 
موجب تحریک و فشار بیشتر دشمنان بر نظام است.

»ترامپ« به خاطر ایران 
به »ترزامی« تاخت  

ترامپ، رئیس جمهور آمریکا یک گفت وگوی تلفنی 
تند با ترزا می، نخست وزیر انگلیس داشت. ظاهرا 
پیروزی  او  به  تا  گرفته  تماس  ترامپ  با  می  ترزا 
را  دوره ای  میان   انتخابات  در  جمهوری خواهان 
وی  به  آمریکا  رئیس جمهور  اما  بگوید  تبریک 
تاخته است. ترامپ با لحنی تند از ترزا می به دلیل 
است. انتقاد کرده  ایران  با  مقابله  برای  کاری  کم 

اصل این است که دولت را به بهانه
 گرایش به غرب بزنند  

غالمعلی رجایی، فعال سیاسی گفت: طبیعی است 
اصولگرایانی که دولت را واگذار کردند و هنوز هم 
این موضوع هستند، به ظریف حمله کنند.  عزادار 
ظریف در صورت اجماع یکی از گزینه های مطرح 
برای رئیس جمهور شدن است که ممکن است در 
ادامه مورد توافق سیاسیون و عامه مردم قرار بگیرد. 
در این حمالت اصولگرایان، ظریف بهانه است و اصل 
این است که دولت را به بهانه گرایش به غرب بزنند.

در خیلي از مسائل حساس کشور 
ِاعمال حاکمیت نمي شود

رحیم پور ازغدی، عضو شورای عالی انقالب فرهنگی 
با انتقاد از عملکرد نهادهای حکومتی در رفع معضالت 
گفت: در خیلی از مسائل حساس کشور اِعمال حاکمیت 
نمی شود؛ در حالی که الزمه هر حاکمیتی مدیریت 
بحران است. سیاست های کلی، از سوی رهبری و 
نهادهای انقالبی ابالغ می شود اما نهادهای مربوطه 
به صورت بایسته این سیاست ها را پیگیری نمی کنند.

با احساس وظیفه مسئوالن  می توان مشکالت را رفع کرد

آیت ا... جنتی با اظهار تاسف از اوضاع مسلمانان در 
نقاط مختلف از جمله شرارت های صهیونیست ها 
علیه فلسطین گفت: متاسفانه کسی به داد مردم بی 
دفاع فلسطین نمی رسد. وی همچنین توجه جدی 
مسئوالن و دولت به اوضاع اقتصادی به ویژه وضع فقرا 
و نیازمندان را خواستار شد و گفت: پیشگیری از اوضاع کنونی امکان پذیر بود و 
االن هم با همدردی و احساس وظیفه مسئوالن  می توان مشکالت را رفع کرد.

اعضاي شوراي نگهبان پست دیگري نباید داشته باشند

سخنگوي شوراي نگهبان گفت: شوراي نگهبان در 
بحث انتخابات هیچگاه جناحي عمل نکرده و در موضوع 
بررسي صالحیت کاندیداها، علل عدم صالحیت آنان 
محرمانه مي ماند و تنها براي شخص داوطلب بازگو 
مي شود؛ زیرا حفظ آبروی افراد، اصلي اساسي در شوراي 
نگهبان است. کدخدایی افزود: به تازگي بر اساس مصوبه مجمع تشخیص 
مصلحت، نباید اعضاي شوراي نگهبان پست رسمي دیگري داشته باشند. 

رهبر  ای،  خامنه  ا...  آیت  حضرت 
کاروان  قهرمانان  دیدار  در  انقالب 
ورزشی ایران در بازی های پاراآسیایی 
در  برخی  که  شرایطی  در  گفتند: 

در  مقاومت  توانایی  جهانی  میادین 
مقابل هجوم توقعات بی پایان جبهه 
کفر و استکبار را ندارند و عقب نشینی 
نمایی  »قدرت  با  شما  می کنند، 
فرهنگی« از حجاب و عفاف و لباس 

ملی و دینی خود دفاع کردید که من 
به همین دلیل صمیمانه و عمیقاً از 
جمهوری  ورزشی  کاروان  اعضای 
اسالمی ایران تشکر می کنم. ایشان 

جنگ کنونی در دنیا را »جنگ اراده 
ها« خواندند و تأکید کردند: شما با 
دادید  نشان  خود  ارزشمند  حرکت 
فرهنگی  استقالل  و  اقتدار  از  که 
هستید.  برخوردار  قوی  اراده  و 

در  درس آموز  نکات  از  یکی  ایشان 
قهرمانی ورزشکاران جانباز و معلول 
را، به کارگیری ظرفیت های پنهان 
اظهار  و  برشمردند  انسان  وجود  در 
کردند: یکی از مشکالت بزرگ کشور 
در شرایط کنونی، استفاده نکردن از 
فراوان ملی همچون  ظرفیت های 
فرهنگی،  ظرفیت های جغرافیایی، 
و  تجاری  زیرزمینی،  منابع  انسانی، 
است.  المللی  بین  آمدهای  و  رفت 
رهبر انقالب خاطرنشان کردند: اگر از 
این ظرفیت ها به درستی استفاده شود، 
کنونی  مشکالت  از  بسیاری  قطعاً 
اقتصاد کشور حل خواهد شد. ایشان 
افزودند: همه ما به ویژه جوانان باید از 
قهرمانی جانبازان و معلوالن، درس 
بگیریم و از ظرفیت های پنهان خود 
استفاده کنیم تا بتوانیم به پیشرفت و 
یابیم. دست  آخرت  و  دنیا  سعادت 

اگر از ظرفیت های ملی درست استفاده شود 
مشکالت اقتصادی حل خواهد شد

 روحانی گفت: عالمت بسیار روشن و 
قاطعی به آمریکا دادیم که نفت مان را 
می فروشیم و روابط مالی مان با دنیا را 
حفظ می کنیم؛ ممکن است یک مقدار 
برای ما سخت باشد و پیچ داشته باشد 
اما وزارت نفت، بانک مرکزی، وزارت 
بودجه  و  برنامه و  اقتصاد، سازمان 
سایر وزرا و مسئولین، کاماًل قاطع در 
برابر آمریکا می ایستند. وی با تاکید 
این  در  حتماً  آمریکایی ها  اینکه  بر 
که  راهی  و  می خورند  شکست  راه 
انتخاب کرده اند راه غلط و اشتباهی 
است، اظهار کرد: اگر راست می گویند 
و دنبال امنیت منطقه هستند و به 
ملت و تاریخ ایران احترام می گذارند، 
راهش این نیست. آنها مسیر غلطی 
را  خودشان  و  کرده  انتخاب  را 
کنند.  می  رسوا   جهان  در  بیشتر 
پیش  آمریکایی ها  افزود:  روحانی 

و  کردند  رسوا  را  خودشان  ما  ملت 
که  است  روشن  همه  برای  امروز 
آمریکا  ظالمانه  و  غلط  تحریم  این 
تمام  بزرگوار  به ضرر مردم عزیز و 

می شود و اگر مردم نسبت به آمریکا 
این  که  داشتند  صحیحی  قضاوت 
امروز  است  ظالمانه  قدرت  قدرت، 
که  است  دقیق تر  قضاوت شان  این 
حتماً آمریکایی ها به قوانین و مقررات 

بین المللی احترام نمی گذارند و آن را 
با  جمهور  رئیس  می گذارند.  پا  زیر 
بیان اینکه البته مسیری که آمریکا در 
منطقه هم انتخاب کرده غلط است، 

گفت: اینکه کسی فکر کرده که ملت 
فلسطین را از بین می برد، اینکه فکر 
کرده مساله آوارگان فلسطینی را برای 
همیشه به فراموشی تاریخ می سپارد، 
است. دیگری  بزرگ  اشتباه  یک 

راه انتخابی آمریکایی ها غلط است 
و حتمًا در این راه شکست می خورند

دولت سر مردم را به حضور در ورزشگاه ها گرم نکند

تقلید شیعیان  ناصر مکارم شیرازی، مرجع  آیت ا... 
به بیان راهکار مقابله با دشمنان پرداخت و گفت: 
در چنین دنیایی باید قوی شویم و هیچ راهی غیر 
توفیق  همه  به  خداوند  امیدواریم  نداریم،  این  از 
شرایط  این  در  خود  وظایف  به  بتوانیم  و  داده 
و  دهد  انجام  روزافزون  گرانی  این  در  کاری  باید  دولت هم  کنیم.  عمل 
سر مردم را به حضور در ورزشگاه ها گرم نکند و به واقعیت ها فکر کند.
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شعبه 1: نبش معلم 50
 شعبه 2: ورودی بلوار معلم

شماره تماس مرکزی: 05631101

  آگهی مناقصه    تاریخ انتشار: 1397/08/24
سازمان همیاری شهرداری های استان خراسان جنوبي در نظر دارد: عملیا ت اجرای خط 
لوله انتقال آب به بازارچه مرزی ماهیرود را از طريق مناقصه عمومی واگذار نمايد. متقاضیان محترم 
مي توانند از تاريخ  97/08/24  الي 97/09/11 همه روزه از ساعت 8  صبح لغايت 14/30 به 
استثنای ايام تعطیل جهت اخذ اطالعات و دريافت فرم شركت در مناقصه و ارائه پیشنهادات خود 
به سازمان همیاری شهرداری های استان خراسان جنوبي واقع در بیرجند - خیابان غفاری- خیابان 

ياس - پالک 45 مراجعه نمايند.
 تلفن تماس:81 - 32341280 - 056

1. اخذ پاكت های پیشنهادی همراه اصل فیش واريز نقدی به میزان 5 % قیمت پايه طبق فرم 
شرايط شركت در مزايده همه روزه در ساعات تعیین شده قابل انجام است 

2. بازگشايی پاكت های پیشنهادی در محل سازمان همیاری شهرداری های خراسان جنوبي روز 
دوشنبه مورخ 97/09/12 ساعت 9 صبح طبق برنامه زمانبندی شده انجام خواهد شد.

3. پیشنهادات فاقد فیش واريزی و يا مخدوش و مبهم و مشروط از درجه اعتبار ساقط و امضای 
پشت و روی فرم تقاضا ضروری است. 4. اخذ اطالعات از محل سازمان الزم و ضروری می باشد. 
بديهی است در صورت عدم  اخذ اطالعات الزم مسئولیتی متوجه اين سازمان نخواهد بود. 5. 
هزينه های برگزاری مناقصه به عنوان هزينه های مناقصه نقداً از برندگان دريافت خواهد گرديد. 6. 
سازمان در رد يا قبول يک يا كلیه پیشنهادات مختار است.  7. رعايت قانون منع مداخله كاركنان 

دولت الزامی است.

سخنران: حجت االسالم والمسلمین رحیم آبادی
زمان: شنبه )26آبان 97مصادف با 9 ربیع االول1440( ساعت: 9صبح     

مکان: طالقانی 1، مکتب نرجس)علیهاالسالم(
واحد فرهنگی مکتب نرجس)س(،کانون تخصصی مهدویت مکتب نرجس، 

پایگاه مقاومت حکیمه خاتون مکتب نرجس)س(

شما دعوتید هب :
یک هزار و یکصد و هشتادمین جشن بهار امامت موعود


