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 وقتي نامه اي به جهانگيري
 مي نويسيم به آن توجه مي کند
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دنبال خيال بافی نيستيم که 
اروپا  با آمريکا به هم بزند
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ترامپ تصور می کرد آژانس 
خروج ايران را گزارش می کند 

صفحه 2

ماه رمضان و
آداب ورود

ماهی  رسید.  فرا  رمضان  مبارک  ماه 
پر از عظمت که در روایات اسالمی 
ماه خدا و میهمانی امت پیامبر اکرم 
متعال  خداوند  و  شده  خوانده  )ص( 
از بندگان خود در این ماه در نهایت 
کرامت و مهربانی پذیرایی می کند. 
»ماه  فرماید:  می  )ص(  اکرم  پیامبر 
رجب ماه خدا و ماه شعبان ماه من و 
امت من است، هر  ماه  ماه رمضان، 
کس همه این ماه را روزه بگیرد بر 
گناهانش است که همه  واجب   خدا 

 را ببخشد....) ا د امه در صفحه ۲ (

سرمقاله
*مدیر مسئول

روزنامه صبح استان  *  سال بیستم   *  شماره  4070
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در کارگروه امور زیربنایی و شهرسازی استان انجام شد:
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مجمع خيرين مسجدساز 
در تمام استان ها 
ايجاد می شود
صفحه 7

کسب دو مدال برنز 
ورزشکاران استان
 صفحه 7
  واريز۴۲ ميليارد تومان

 به حساب شهرداری ها 
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با نهایت تاسف درگذشت

شادروان خدیجه شریعتی فر
را به اطالع دوستان و آشنایان می رساند: مراسم تشییع و تدفین آن مرحومه امروز پنجشنبه  

9۷/۲/۲۷  ساعت  ۲ الی 3  بعدازظهر از محل سالن بهشت متقين )غسالخانه( 
برگزار می گردد.

خانواده های: رعنایی، شریعتی فر

جناب آقای بهروز کالنتری
انتصاب بجا و شایسته جناب عالی را به سمت

 مدیریت امور شعب بانک صادرات خراسان جنوبی
 که حاصل توانمندی ، تالش ، تجربه و درایت شما می باشد

 صمیمانه تبریک عرض نموده 
توفیق روز افزون تان را از درگاه خداوند متعال آرزومندیم.

شرکت تهیه و تولید مواد نسوز کشور
شرکت معدنی مواد نسوز بیرجند

اگر لطف بیکران الهی و همراهی و همدلی فامیل، دوستان عزیز و یاران 
مهربان، ادارات ، ارگان ها، نهادها و سازمان ها نبود تحمل این مصیبت 
بسیار شکننده تر می نمود. اکنون به حکم ادب و حق شناسی از همه 

خوبان و سروران گرامی که در مراسم عزیز سفرکرده 

مرحومه حاجیه لیلی نصری
 )همسر شادروان غالمرضا حاجی پور بازنشسته اداره برق(

 شرکت نموده و یا با ارسال پیامک، تاج گل، درج آگهی در جراید
 پرده نویسی و تماس تلفنی همدلی و هم آوایی فرمودند صمیمانه سپاسگزاریم. 

ضمنا به اطالع می رساند: مراسم چهلمین روز  درگذشت آن شادروان امروز پنجشنبه 
9۷/۲/۲۷ از ساعت 1۷ الی 18 در محل هيئت حسينی )واقع در خيابان انقالب(

 منعقد می گردد، حضور شما سروران ارجمند موجب امتنان است.

خانواده های حاجی پور

نيروی خدماتی )خانم( جهت کار در منزل و مراقبت
 از سالمند )زن( نيازمنديم.  3۲35۴513- 093۷81۴1601

جناب آقای عبدا... مولوی حقیقی
انتصاب شایسته جناب عالی را به سمت 

مدیر دفتر مدیرکل صدا و سیما 
و مدیر روابط عمومی صدا و سیما خراسان جنوبی 

که بیانگر تخصص، تجربه، شایستگی و تعهد خالصانه شما می باشد، صمیمانه 
تبریک عرض نموده، توفیقات روز افزون تان را از درگاه ایزد منان آرزومندیم.

مدیرعامل، هیئت مدیره و پرسنل موسسه فرهنگی هنری عرفان خراسان جنوبی

امسال نيز همچون سنوات گذشته با 

شله مشهدی مخصوص پارس 
در خدمت همشهريان محترم خواهيم بود.

ضمنا آماده پذيرايی از ضيافت های افطاری شما می باشيم

آدرس: سه راه معلم، روبروی بيمارستان بوعلی
سالن پذيرايی پارس     3۲۲18۴۲0

شله مشهدی یاس 
واقع در خیابان پاسداران )عدل قدیم(

در ایام ماه مبارک رمضان همانند سال های 
گذشته زینت بخش سفره های افطار 

شما عزیزان هستیم

شلـه مشهدی  درجه 1
آش رشته - سوپ جو - شله زرد

همه روزه افطار 

 ساعت توزیع 5 بعدازظهر
آدرس :

 بلوار پاسداران - جنب پارک شهدای گمنام
نبش پاسداران 19

تلفن:  32448989 - 32448000
مدیریت: رمضانی    همراه: 09155610366

با نهایت تاسف درگذشت
شادروان فاطمه یزدان شناس
)کارمند بازنشسته دانشگاه علوم پزشکی(

را به اطالع دوستان و آشنایان می رساند: مراسم تشییع و تدفین 
آن مرحومه امروز پنجشنبه 9۷/۲/۲۷ ساعت  3 الی ۴  بعدازظهر 

از محل سالن بهشت متقين)غسالخانه ( برگزار می گردد.
خانواده های:زمانیان ،یزدان شناس

جناب آقای مهندس یزدان شناس
رئیس محترم اتاق اصناف مرکز استان

با نهایت تاسف درگذشت خواهر گرامی تان 
 مرحومه فاطمه یزدان شناس

 را حضور شما و خانواده محترم تسلیت عرض نموده
 و خود را در غم شما شریک می دانیم.

هیئت رئیسه و کارکنان اتاق اصناف مرکز استان
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خبر خوش مجلس برای کارکنان دولت

نمایندگان مجلس در پاسخ به استفساریه که پرسیده بود: آیا منظور از افزایش پلکانی نزولی حقوق مندرج در جزء یک بند الف 
تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور که طبقات پایین تر از افزایش بیشتری برخوردار شوند،  میزان افزایش پایین ترین 
طبقه ۲۰ درصد و باالترین طبقه یک درصد است؟ پاسخ داد: بلی

ماه رمضان وآداب ورود      
* مدیر مسئول

اکرم )ص( می  )ادامه سر مقاله از صفحه اول( ... پیامبر 

فرماید: ”ماه رجب ماه خدا و ماه شعبان ماه من 
و ماه رمضان، ماه امت من است، هر کس همه 
که  است  واجب  خدا  بر  بگیرد  روزه  را  ماه  این 
همه گناهان را ببخشد. بقیه عمرش را تضمین 
روز  دردناک  عطش  و  تشنگی  از  را  او  و  کند 

قیامت امان دهد.”
این  در  رمضان  مبارک  ماه  فضایل  همه  ذکر 
گفت:  توان  می  اما  گنجد  نمی  کوتاه  مقال 
در  قرآن  که  است  سال  ماه  برترین  ماه  این 
داری  روزه  توفیق  خداوند  و  شده   نازل  آن 
از  داری  روزه  با  تا  است.  داده  بندگانش  به  را 
جنبه معنوی رشد و پرورش یابند و به طهارت 
هوای  داری   روزه  با  برسند.  مطلوب  کمال  و 
 ، تقوا  تقویت  با  و  کنند  مهار  را  خود  نفس 
جسم  و  دل  و  قلب  روان،  و  روح  پرهیزگاری، 
خود را آرامش داده و موجبات سالمتی روح و 
نفوذ  مانع  آورند.  فراهم  را  جسمشان  تندرستی 
به  و  بچشند  را  گرسنگی  درد  شوند،   شیطان 
بهار  که  ماه  این  در  کنند.  کمک  نیازمندان 
را  قران  آیات  تالوت  توفیق  گرفته  لقب  قرآن 
ماه  هزار  از  برتر  که  قدر  شب  و  باشند  داشته 
است را درک کنند.  و مقدرات یک سال خود 

را در آن شب رقم می زنند.
بار  تا  یافتیم  توفیق  که  شاکریم  را  خدای  لذا 
بهره  عظیم  ماه  این  فیوضات  از  بتوانیم  دیگر 
را  ا...  ضیافت  آداب  که  باید  پس  گردیم.  مند 
برای  رحمت  ماه  این  آستانه  در  و  آوریم  بجا 
همان  پروردگار  عنایات  از  بیشتر  مندی  بهره 
رمضان  مبارک  ماه  حلول  دردعای  که  طور 
وسیله  به  پروردگارا  بخواهیم:  خداوند  از  آمده 
از  را  خود  اندام  تا  ده  یاریمان  ماه  این  روزه 
گیریم  کارهایی  به  را  آن  و  داریم  نگه  معاصی 

که خشنودی تو را فراهم آورد. 
تا با گوش هایمان سخنان بیهوده نشنویم و با 
چشمانمان به لهو و لعب نشتابیم و تا دستانمان 
را به سوی حرام نکشانیم و با پاهایمان به سو 
آن چه منع شده ره نسپاریم و تا شکم هایمان 
جای  خود  در  ای  کرده  حالل  تو  را  آنچه  جز 
ندهد و زبان هایمان جز به آن چه تو خبر داده 

ای و بیان فرموده ای گویا نشود...
درک  با  دهد  توفیقمان  خداوند  است  امید 
به  رسیدن  راستای  در  بتوانیم  ماه  این  فضیلت 
خودسازی  ای  گونه  به  و  کرده  حرکت  کمال 
آن  فواید  و  تاثیر  مبارک  ماه  اتمام  با  که  کنیم 
در روح و جان ما باقی و اثر آن تا ماه رمضان 

سال بعد ماندگار شود. ان شا ا...

واکنش وزیر صنعت به گرانی خودرو

وزیر صنعت اعالم کرد: خودروسازان مجاز به افزایش 
بیش از ۹.6 درصدی قیمت خودروهای داخلی نیستند. 
به گفته این مقام مسئول، شورای حقوق و دستمزد، 
افزایش حداقلی دستمزدها را اعالم کرده که بر صنعت 
داشت:  بیان  وی  بود.  خواهد  تاثیرگذار  خوروسازی 
ممکن است نیاز پیدا کنیم تا با افزایش بهره وری از 
افزایش بی رویه قیمت ها جلوگیری کنیم. آن دسته از 
خودروها که کمتر از 45 میلیون تومان قیمت دارند، از 
شیوه های قیمتگذاری شورای رقابت تبعیت می کنند.

جزئیات توزیع سبد غذایی رمضان

ثانی، سرپرست دفتر حمایتی و توانمندسازی وزارت 
رفاه درباره افزایش تعداد سبد های غذایی گفت: در 
حال حاضر تمام نهادها بحث های امنیت غذایی 
را دستور کار دارند. افزایش تعداد سبدهای غذایی 
نیازمند اعتبار الزم است که اکنون وجود ندارد. توزیع 
مواد غذایی در ادامه سال های قبل است و ارزش 
غذایی ارزش ریالی این سبد ۱۳۰ هزار تومان برای 
قرمز،  گوشت  شامل  که  است  کامل  خانواده های 
مرغ، تخم مرغ، برنج، حبوبات و ماکارونی، لبنیات، 

روغن مایع و غیره می شود.

سکه گران؛ طال ارزان

که  بود  مواجه  قیمت  کاهش  با  شرایطی  در  طال 
قیمت سکه  افزایش یافت. عضو هیات رئیسه اتحادیه 
طالفروشان اظهار کرد: امروز قیمت طالی جهانی با 
کاهش مواجه شده و بر همین اساس قیمت طال در بازار 
نیز کاهش یافته است. قیمت هر سکه از یک میلیون 
و ۹۰5 هزار تومان به یک میلیون و ۹۳6 هزار تومان 

رسیده و حدود ۳۰ هزار تومان افزایش داشته است.

سرپیچی بازار لوازم خانگی 
از ممنوعیت افزایش قیمت

با وجود وعدههاي داده شده مبني بر کاهش قیمت 
لوازم خانگي و بازگشت به قیمتهاي سابق، بررسیها 
نشان میدهد قیمتها همچنان در وضعیت افزایشي 
است. از سوي مسئوالن اعالم شد که کسي حق ندارد 
به بهانه نوسانات ارزي یا اینکه بگوید آینده مشخص 
نیست، کاالي خود را گرانتر بفروشد، چراکه دالر 4۲۰۰ 
توماني براي همه نیازمندان واقعي ارز از مسافران تا 
دانشجویان، تولیدکنندگان و واردکنندگان تامین شده 
و از این پس نیز هیچ مشکلي در این زمینه وجود ندارد. 

سرمقاله

اگر روحاني نتواند تضمین بگیرد بايد برجام را آتش زد

ا... کرم، فعال سیاسی گفت: روحانی ۱۲ سال پیش 
هم با اروپاییان به نتیجه نرسید اما بعد از آن برای 
برداشتن تحریم ها اروپا با امریکا همراه شد. بعدها آقای 
روحانی مذاکره با کدخدا را مطرح کرد. اگر روحانی 
نتواند تضمین های الزم را از اروپا بگیرد باید برجام را 
آتش زد و موضوعی که مطرح کردید رخ می دهد و در واقع می تواند حمایت ها 
برداشته شود. معتقد هستم در این زمینه البته مجلس نقش اساسی دارد و 

می تواند فعال باشد. قانون اساسی هم روی تصمیم مجلس تاکید دارد.

دنبال خیال بافی نیستیم که اروپا  با آمريکا به هم بزند

محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه گفت: ما دنبال 
آمریکا  با  را  رابطه اش  اروپا  نیستیم که  خیال بافی 
به هم بزند. نه چنین چیزی امکان پذیر است و نه 
اروپایی ها خودشان چنین حرفی می زنند بلکه دنبال 
این هستیم که اروپا از منافع خودش دفاع کند. اروپا 
و آمریکا در موضوعاتی دارای اشتراک و در موضوعاتی اختالف دارند؛ فعال 
موضوع ایران موضوعی است که مورد اختالف آنها است معنی اش این 

نیست که آمریکا و اروپا فردا با هم درگیر می شوند.

چون با دولت مشکل دارند برجام ستیزي مي کنند 

فاضل میبدی، فعال سیاسی گفت: عده ای چون دولت 
متبوع خودشان بر سرکار نیامد برجام ستیزی می کنند، 
این کار یک جنایت و ظلم در حق کشور است. این 
گروه چون با دولت مشکل دارند برجام ستیزی می 
کنند، اعتقاد دارم یکی از مهمترین دستاوردهای دولت 
یازدهم برجام بود. برجام ما را از بسیاری مشکالت نجات داد، متاسفانه عده ای 
در داخل و خارج برجام ستیز شده اند، درحال حاضر این اتفاق افتاده ) خروج 
آمریکا از برجام( ما باید در کمال عقل و اخالق نیت خود را به دنیا نشان دهیم.

وقتي نامه اي به جهانگیري مي نويسیم به آن توجه مي کند

احمد توکلی، رئیس هیئت مدیره سازمان مردم نهاد 
دولت  از  البته  گفت:  عدالت،  و  شفافیت  دیده بان 
جهانگیری  آقای  به  نامه ای  وقتی  ولی  گله داریم؛ 
معاون اول رئیس جمهور می نویسیم؛ به آن توجه و 
دستور صادر می کنند و به نتیجه کامل هم می رسد 
و انشا اهلل این کار را ادامه خواهیم داد. با همین مجلس و دولت هم می توان 
کار کرد، هرچند گالیه ها و ایراداتی وجود دارد ولی باید برای رفع ایرادات 

هشدار داد و مشکالت را حل کرد.

 احمدی نژاد جزو امیدوارترين ها به بهبود اوضاع است

شریف زاده، فعال سیاسی بیان کرد: آقای احمدی 
نژاد در میان رجال سیاسی و علمی کشور اگر نگویم 
بهبود  به  ها  انسان  امیدوارترین  جزء  امیدوارترین، 
اوضاع است، منتها بهبود اوضاع از نگاه او گاهی اوقات 
با اصالحات اساسی رو به رو می شود. یعنی اصالحات 
اساسی اتفاق می افتد. همین االن شاهدیم و هم به زودی شاهد جلوه های 
بیشتری از این اصالحات خواهیم بود. در واقع آنجا که مردم از جهت اقتصادی، 

دادرسی و وضع قوانین اشکال دارند، بهبود پیدا خواهد کرد.

نگرانی خود را از حضور ايران پنهان نمی کنیم

ضیاء االسدی، رئیس دفتر سیاسی مقتدی صدر گفت: 
تالش هایی برای ایجاد ائتالف برای جلوگیری از 
هرگونه حضور ایران در موضوع تشکیل دولت وجود 
دارد. وی ادعا کرد: نگرانی خود را از اینکه دخالت 
های داخلی و خارجی قدرتمندی از جمله ایران در 
تشکیل دولت به وجود بیاید پنهان نمی کنیم. او ادامه داد: در صورتی که تهران 
برای اثرگذاری بر تشکیل دولت تالش کند، جریان صدر به جای تظاهرات، 

فشارهای خود را از طریق مجاری قانونی و دمکراتیک انجام خواهد داد.

مؤسس  هیئت  رئیس  والیتی، 
روسای  به  خطاب  آزاد  دانشگاه 
واحدهای دانشگاه آزاد گفت: مراقب 
باشید ارزش مدرک دانشگاه آزاد حفظ 

ناموس  آزاد  دانشگاه  مدرک  شود، 
ماست و باید به گونه ای باشد که هر 
کس مدرک دانشگاه آزاد دارد افتخار 
وجود  دانشگاه  در  ولنگاری  و  کند 

نداشته باشد. وی در بخش دیگری از 
سخنانش به موضوع برجام اشاره کرد 
و اظهار داشت: بعید می دانم از مذاکره 
با اروپایی ها چیزی در بیاید. امیدواریم 

به نتیجه برسیم ولی تا چه زمانی باید 
منتظر باشیم که ببینیم آمریکا ما را 
برداشت؟  را  تحریم  یا  کرد  تحریم 
باید خودکفا باشیم. وی اضافه کرد: 

زمانی مقام معظم رهبری به یکی 
اعتراض کردند  از وزرای کشاورزی 
که چرا خودکفا نیستیم.خوشبختانه 
آقای حجتی در این زمینه خوب کار 
نباید  و  ماست  اسلحه  کردند.گندم 
روزی برسد که اگر گندم به ما ندادند 
گرسنگی بکشیم.  والیتی با تاکید 
بر توجه به رشته های بین  رشته ای 
در  گفت:  کاربردی،  پژوهش های  و 
صورت  هدایت ها  مرکزی  سازمان 
استان ها  در  باید  کار  ولی  می گیرد 
انجام شود، استان ها باید تقویت شوند 
باشیم،  داشته  کاری  دوباره  نباید  و 
پژوهش ها باید بر اساس یک نقشه 
نباشد که  اینگونه  راه شکل بگیرد. 
بازرسی بیاید و ببیند در دانشگاه آزاد 
خالف شرع و انقالب رخ داده است، 
می ایستیم. ضدانقالب  جلوی  ما 

بعید می دانم از مذاکره با اروپايی ها چیزی عايد شود 
مقابل ضد انقالب در دانشگاه آزاد می ايستیم

روحانی گفت: ایران هراسی که انجام 
می دادند و با تبلیغات دروغین همه 
دنیا را قانع کرده بودند که ایران خطر 
است، امروز به جای آن ترامپ هراسی 
از  ایران  امروز  و  است  شده  شروع 
جایگاهی برخوردار شده که همه به 
آن احترام می گذارند؛ چرا که می بینند 
ایران کشوری است که با دیپلماسی 
مقررات  کنار  در  و  صلح  مسیر  در 
بین المللی قرار دارد. روحانی خاطر 
نشان کرد: طرح ترامپ این بود که 
شب اعالم کند که از توافق برجام 
بود  کرده  پیش بینی  و  شود  خارج 
که بعد از آن یا صبح روز بعد ایران 
اعالم می کند که از این توافق خارج 
می شود و ظهر نیز آژانس بین المللی 
برجام  از  ایران  که  می دهد  گزارش 
روز  آن  فردای  و  است  شده  خارج 

قطعنامه های سازمان ملل برمی گردد 
جهانی  در سطح  مرتبه  دو  ایران  و 
روحانی  می گیرد.  قرار  تحریم  مورد 
گفت: با تصمیمی که گرفتیم امروز 

به  بیشتری  اعتماد  مردم کشورمان 
با  اگر  که  چرا  دارند  خود  مسئولین 
واز  می کردیم  برخورد  احساسات 
مردم سوال  خارج می شدیم،  توافق 

می کردند که چه عجله ای داشتید و 
چرا فرصت ندادید، چه بسا اگر خارج 
اعالم  هم  اروپا  اتحادیه  نمی شدید، 
می کرد که اگر ایران فرصت می داد 

و در برجام می ماند آنها در برابر آمریکا 
می ایستادند و منافع ایران را تأمین 
می کردند. لذا امروز با تصمیم خود در 
برابر تمام کشورهای دنیا اتمام حجت 

ترامپ تصور می کرد آژانس خروج ايران را گزارش می کند 
و تحريم های سازمان ملل باز می گردد

حضور در نماز جمعه زیارت مومنان  و شکوه اسالم است. حضرت علی )علیه السالم(
با آرزوی قبولی طاعات و عبادات و تبریک حلول ماه مبارک رمضان ماه رحمت و مغفرت و 
آزادی از آتش دوزخ، به اطالع مردم والیتمدار و شهید پرور شهرستان بیرجند می رساند:   

نماز عبادی سیاسی و دشمن شکن این هفته به امامت 

حضرت حجت االسالم و المسلمین جناب آقای مختاری
 امام جمعه موقت شهرستان بیرجند اقامه می گردد.

سخنران قبل از خطبه ها: 
حضرت حجت االسالم و المسلمین حاج سید محمدباقر اسدی استاد حوزه های 

علمیه خواهند بود.
زمان: جمعه 97/2/28 ساعت 11/45

مکان: بلوار شهدای عبادی، بلوار صنعت و معدن، مصلی بزرگ المهدی )عج(
ضمنا نماز جمعه این هفته شهرستان خوسف توسط امام جمعه محترم

 حضرت حجت االسالم و المسلمین حاج حامد شاهبیگی در محل مصلی 
نماز جمعه )مسجد جامع خوسف( برگزار می گردد.    من ا... التوفیق

ستاد نماز جمعه شهرستان بیرجند

آگهی فراخوان جهت شرکت در انتخابات اتاق اصناف
براساس ماده )۶( آیین نامه اجرایی ماده ۳۶ قانون نظام صنفی، انتخابات هیئت رئیسه  اتاق اصناف 
مرکز استان روز دوشنبه مورخ 97/2/۳1 برگزار می گردد. لذا بدینوسیله از کلیه رؤسای اتحادیه 
های صنفی دعوت می گردد، شخصا در زمان مقرر به محل برگزاری انتخابات مراجعه نمایند. در 
ضمن اعالم می دارد صرفا روسای اتحادیه مجاز به شرکت در انتخابات بوده و دادن وکالت به 
سایرین برای شرکت در انتخابات ممنوع است. مکان برگزاری انتخابات )رای گیری(: خیابان 
شهید مطهری - سازمان صنعت، معدن و تجارت طبقه سوم- سالن اجتماعات خلبان شهید رئوفی 
فرد. زمان رای گیری: روز دوشنبه مورخ 97/2/۳1 رأس ساعت 9 الی 1۰ صبح. تعداد اعضای 
اصلی هیئت رئیسه پنج نفر و علی البدل دو نفر خواهند بود. اسامی اعضای اصلی هیئت رئیسه پنج 

نفر و علی البدل دو نفر خواهند بود.
اسامی داوطلبان عضویت در هیئت رئیسه      نوع فعالیت اتحادیه های صنفی

1- علیرضا اربابی                                                       توزیعی - خدماتی 
 2- سید علی اسماعیل زاده                                         توزیعی - خدماتی  

۳- محمد براتی                                                        تولیدی - خدمات فنی
  4- عباسعلی بنی اسدی                                            توزیعی - خدماتی 

5- غالمرضا جعفرپور مقدم                                         تولیدی - خدمات فنی 
 ۶- عباس حسینی مقدم                                            تولیدی - خدمات فنی  
7- رضا علیزاده بیرجندی                                           تولیدی - خدمات فنی 

8- سعید قدبا                                                          تولیدی - خدمات فنی   
9-  مجیدرضا لر                                                       توزیعی - خدماتی 
1۰- حسین محمودآبادی                                           توزیعی - خدماتی

 11- مرتضی یزدان شناس                                          تولیدی - خدمات فنی
 ضمنا به استناد آیین نامه مذکور هرگونه فعالیت تبلیغاتی روز رای گیری و در محل ساختمان محل 

رای گیری ممنوع می باشد.  آریانفر- رئیس هیئت اجرایی برگزاری انتخابات اتاق اصناف مرکز استان

اصالحیه آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای
 پیرو انتشار آگهی مناقصه پروژه احداث ساختمان کارگاهی آموزشکده فنی و حرفه ای

پسران بیرجند ) ابن حسام ( در تاریخ  97/2/25 روزنامه آوای خراسان جنوبی و  
97/2/2۶ روزنامه  امروز خراسان جنوبی بدینوسیله تغییرات ذیل اعالم می گردد:

  1- تاریخ تحویل اسناد به مناقصه گذار : حداکثر تا ساعت 12 مورخ  97/۳/8  می باشد
2- تاریخ بازگشایی ساعت 12 مورخ 97/۳/9 می باشد.

  ۳- محل بازگشایی پیشنهادات، دانشگاه فنی و حرفه ای کشور به نشانی: تهران 
میدان ونک خیابان برزیل شرقی پالک 4 - اتاق معاون اداری و مالی می باشد.

 4- ارزیابی کیفی حذف می گردد. ) فاقد ارزیابی می باشد ( همچنین کلیه متقاضیان 
عالقه مند به شرکت در مناقصه مذکور بایستی تا پایان وقت اداری مورخ  97/2/۳۰ 
نسبت به دریافت نامه اصالحیه شرایط مناقصه به بیرجند - خیابان غفاری بین غفاری 
 22 و 24 دبیرخانه آموزشکده فنی پسران بیرجند ) ابن حسام ( مراجعه نمایند.

 ضمنأ سایر مفاد آگهی مناقصه به قوت خویش باقی است.
آموزشکده فنی و حرفه ای پسران بیرجند )ابن حسام (

فروش ويـژه فـرش هامـون
طرح فرهنگ ویژه فرهنگیان محترم  * حکمت کارت ویژه نیروهای محترم مسلح

 و اقساط بلندمدت برای سایر شهروندان عزیز بدون دریافت پیش قسط و سود 
با خرید هر تخته فرش 12 متری یک تخته فرش شش متری 

رایگان هدیه بگیرید )تعداد محدود(
نبش مطهری 21/1 - فرش هامون   32228253 - 09155620737

آگهی مزایده اموال غیر منقول )اسناد رهنی(
 به استناد مواد 121 و 122 - آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی ششدانگ باغ و منزل مسکونی دارای پالک ثبتی شماره 
هفتصد و سه فرعی از ششصد و هفتاد و چهار اصلی بخش 2 بیرجند )7۰۳ فرعی از ۶74 - اصلی( به نشانی روستای بهلگرد 

ملکی خانم معصومه بهلگردی فرزند یاسین با کد ملی ۰۶52484۶97 که سند مالکیت آن ذیل ثبت 11۶9۰8 صفحه 125 دفتر جلد 
7۰5 - امالک بیرجند به نام وی صادر و تسلیم شده است محدود به حدود اربعه ذیل : شماال به طول 1۰ متر دیواریست به کوچه شرقا به 
طول ۳۰ متر دیواریست به کوچه جنوبا درب و دیوار به طول 1۰ متر به کوچه غربا دیوار به دیوار به طول ۳۰ متر به باقیمانده ۶74- اصلی 
)فاقد حقوق ارتفاقی( که به موجب سند رهنی و شرطی شماره 21477 - 94/12/۳۰ نزد دفترخانه اسناد رسمی 21 بیرجند در قبال 
مبلغ ۶۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال  به مدت پنج سال از تاریخ تنظیم سند در رهن بانک سپه شعبه طالقانی بیرجند قرار گرفته است . چون متعهد 
ظرف مدت مندرج در سند به تعهدات خویش عمل ننموده است ، بانک مرتهن مستند به ماده ۳4 - اصالحی قانون ثبت از دفترخانه 
تنظیم کننده سند راجع به وصول مبلغ ۳45/272/794 ریال بدین شرح : مبلغ 271/۶91/8۰1  ریال اصل طلب و مبلغ 4۶/599/821 
ریال سود متعلقه و مبلغ 2۶/981/172  ریال خسارت تاخیر تادیه تا روز درخواست 9۶/8/1۰ به انضمام جریمه دیرکرد تا روز وصول 
تقاضای صدور اجرائیه علیه وام گیرنده و راهن را نموده که پرونده ای تحت کالسه 9۶۰۰8۶7 در این خصوص نزد اداره اجرای اسناد رسمی 
بیرجند تشکیل شده است . پس از ابالغ اجرائیه و انقضای مهلت مقرر قانونی به دلیل اینکه متعهد بدهی خویش را پرداخت یا نزد صندوق 
ثبت تودیع ننموده ، به درخواست بانک بستانکار نسبت به ارزیابی مورد رهن اقدام و بر طبق نظریه کارشناس رسمی دادگستری وارده به 
شماره 9۶۰۰۶778 - 9۶/1۰/2۰ ششدانگ پالک فوق با عرصه ای به مساحت ۳۰۰ مترمربع و  اعیان حدود ۶۰ مترمربع و دارای امتیاز 
گاز و برق و آب و تلفن می باشد لذا ارزش ملک مورد رهن با توجه به نوع مصالح مصرفی به مبلغ نهصد میلیون ریال )9۰۰/۰۰۰/۰۰۰( 
ارزیابی و به دلیل عدم وصول اعتراض قطعیت یافته و به درخواست مرتهن در روز چهارشنبه مورخ 97/۳/2۳ از ساعت 9 الی 12 ظهر 
در محل اداره اجرای اسناد رسمی بیرجند واقع در میدان شهدا از طریق مزایده به فروش خواهد رسید. بانک بستانکار طی نامه شماره 
89۳/97/2798 - 97/2/2۰ ضمن اقرار به وصول قسمتی از طلب خویش و گواهی اینکه مورد رهن فاقد بیمه نامه رسمی می باشد ، باقی 
مانده طلب پرونده را مبلغ ۳44/25۰/789  ریال شامل  2۶۳/۰4۶/189 ریال اصل  و 4۶/599/821 ریال سود و مبلغ ۳4/۶14/779 ریال  
خسارت تاخیر به انضمام جریمه دیرکرد تا روز وصول به عالوه هزینه های اجرایی اعالم نموده که به استناد تبصره ذیل ماده 4 آیین نامه 
اجرا خسارت تاخیر از تاریخ درخواست صدور اجرائیه به بعد توسط اداره اجرا محاسبه خواهد شد . مزایده حضوری و نقدی از مبلغ ارزیابی 
شده فوق شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی فروخته خواهد شد. الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب، برق، گاز اعم از 
حق انشعاب و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و 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. حقوق دولتی به شرح ماده 
4۰ - آیین نامه اجرا نقدا وصول و نسیه فقط راجع به طلب بستانکار با موافقت بانک سپه جایز می باشد. چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی 
اعالم شود ، مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد و هرگاه متعهد تا قبل از تنظیم صورتجلسه 

مزایده اقدام به پرداخت یا تعیین تکلیف بدهی خویش نماید از انجام مزایده خودداری می گردد .

تاریخ انتشار: 97/2/27             غالمرضا دادی- رئیس اداره اجرای اسناد رسمی بیرجند
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 وابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبیر
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

نجات آب 
 کشاورزی

گرو آگاهیدر   
 و حضور همگانی

شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی در نظر دارد :
از طریق فراخوان مناقصه عمومی نسبت به انتخاب تامین کننده واجد صالحیت در مناقصه ای با 

مشخصات ذیل اقدام نماید:
نام و نشانی مناقصه گذار:

 شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی به آدرس بیرجند - خیابان پاسداران - پاسداران ۳۰
تلفن:  ۳244559۰-4

مشخصات پروژه: خرید لوله فوالدي و اتصاالت مربوط به پروژه خط انتقال آب از ایستگاه پمپاژ 
محمدشهر به تصفیه خانه آب شرب شهر بیرجند شامل: لوله فوالدی به اقطار 2۰۰ تا 1۰۰۰ 
میلیمتر با فشار کار 1۰ و 25 بار به طول 741 متر و اتصاالت مرتبط شامل زانویی، سه راهی، 

فلنج، صافی و ... .
منابع تامین مالی: طرح عمرانی آبرسانی به شهر بیرجند به شماره 1۳۰7۰۰2۰2۶ و سایر ردیف 

های اعتباری مرتبط )اوراق مشارکت یا اسناد خزانه اسالمی(
پ: کارفرما: شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی 

مدت پیش بینی انجام خدمات: 1 ماه شمسی
نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه:

یک فقره ضمانت نامه بانکی به مبلغ  275.۰۰۰.۰۰۰ )دویست و هفتاد و پنج میلیون( ریال دارای 
حداقل ۳ ماه اعتبار به نفع شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی

زمان و محل دریافت و تحویل اسناد مناقصه: 
تامین کنندگان متقاضی می توانند از تاریخ 1۳97/۰2/27تا ساعت 19مورخ 1۳97/۰2/۳1 
 setadiran.ir جهت دریافت اسناد مناقصه به سامانه تدارکات الکترونیک دولت به آدرس 

مراجعه نمایند.
مهلت تحویل اسناد: حداکثر تا ساعت 9 صبح روز شنبه مورخ 1۳97/۰۳/12 خواهد بود.

تاریخ و محل برگزاری جلسه بازگشایی پاکت ها:
 ساعت 1۰ صبح روز شنبه 1۳97/۰۳/12 در محل شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی خواهد بود.

مدارک الزم برای دریافت اسناد: 
الف: فیش واریزی به مبلغ 545.۰۰۰ )پانصد و چهل و پنج هزار( ریال )شامل 5۰۰.۰۰۰ هزار 
ریال بابت هزینه اسناد و 45.۰۰۰ ریال بابت ارزش افزوده( که باید به حساب سیبا شماره  
2175۰82197۰۰5 بانک ملی شعبه مرکزی بیرجند به نام شرکت آب منطقه ای خراسان 

جنوبی از طریق سامانه ستاد به صورت الکترونیکی پرداخت گردد. 
ب: عضویت در سامانه تدارکات الکترونیک دولت

               روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی 

شناسه:   175893  



پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424 3
پنجشنبه *27 اردیبهشت 1397*شماره 4070

آغاز اعزام مبلغ به مناسبت ماه مبارک رمضان
صدا وسیما-اعزام هزار و 80 مبلغ به مناسبت ماه مبارک مضان به مناطق  شهری و روستایی خراسان جنوبی آغاز شد. مسئول امور مبلغان تبلیغات 
اسالمی استان گفت: این مبلغان اعم از روحانیان مستقر و بومی و اعزامی از دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم و دفاتر مراجع عظام در شهرها، 
بخش ها و روستاها فعالیت تبلیغی می کنند که با توجه به افزایش اعزام از سوی دفتر مراجع احتمال افزایش آمار مبلغان اعزامی استان وجود دارد.

ماژان  بخشداری   محترم،  پرسنل  محترم  بخشدار  
انجام  امور  مردم  در  کمال  صبوری  اینکه  با   از 

 نهایت همکاری  را دارید تشکر  می کنیم 
915...748
در اسفند  9۶ از نمایندگی...   یک دستگاه تیبا دو 
لطفا  اسناد  نه  و  آمده  پالک  نه  هنوز  ولی  گرفتم 
رسیدگی کنید دو ماه برای آمدن اسناد و پالک زیاد 
نیست. لطفا یک گزارش هم  از مرکز اسقاط خودروها 
تهیه کنید خودروی وانت به عنوان فرسوده تحویل 

دادم ولی یکسال شده پول مردم را نمی دهند
938...415
سالم از مسؤالن محترم خواهشمندم سری به بازار 
هم بزنند چه خبره قیمت کاالها فقط در بیرجند پا 
انگار این شهر صاحب نداره یکی الاقل  درآورده 
ها  قیمت  پای  بشه  ای  رسانه  بده  نشان  خودشو 

قطع می شود
915...18۶
زمین های دشت علی آباد  به 50 نفر فروخته شده 
چرا تعیین تکلیف نمی شود . شکایت هم کردیم اما 

هنوز خبری نیست
یک شهروند
تماس  شهرداری  پیش  روز  چند  سالم 
موسی  آخر  کشی  جدول  درخصوص  گرفتم 
شهر تمام  اینکه  به  توجه  با  جعفر)ع(   ابن 
جدول ها و میادین تعویض می شوند این منطقه 
های  جدول  شما  که  هست  بافته  جدا  تافته  مگر 
سیمانی کار می کنید بهتر نیست همانند جاهای 
که  نمائید  اقدام  کشی  جدول  به  نسبت  دیگر 
نشد  خبری  ولی  کنم  می  منعکس  من  فرمودن 
اتمام  به  با همان جدول های سیمانی  نیز  آنجا   و 
می رسد جای بسی تاسف است که مسئول مربوطه با 

دید دیگر به این منطقه  نگاه  می کنند   
915...509
118زنگ به  وقتی  چرا  که  سواله  برام  آوا   سالم 
 می زنیم اپراتورها مشغول گفت وگو و بگو و بخندن 
و شماره اشتباهی به مردم می دهند مگه ما پول 
مفت داریم یا بیکاریم که به 118 زنگ می زنیم واقعا 
دست اداره مخابرات درد نکنه با این خدمت رسانی.
993...775
سالم شهرداری محترم خسته نباشین بابت زیباسازی 
خیابان غفاری فقط یه سوال چرا اول غفاری روکه 
وضعش به مراتب بدتر هست رو درست نمی کنید 
مثل بیابونه در صورتی که مسافری که وارد شهر 

میشه اول از این مسیر میگذره
915...782
مسجدساز  خیرین  و  مسئوالن  ازتمام  سالم. 
خواهشمندیم نسبت به ساختن مسجد حضرت رقیه 
در )همت ۱۱مهرشهر( که سال هاست رها شده 
است قدم خیر خود را برای ساخت این مکان مذهبی 
فرهنگی جلو بگذارند چون واقعا مردم این منطقه 

نیازمند این مکان هستند.
915...451
از مسئوالن محترم شهرداری می خواستم  سالم 
یک سری به پارک واقع در سپهر۷ ) آخر مدرس 
۶۶( بزنن تا پارک واقعی رو ببینن نه فضای سبزی 
نه اسباب بازی درست و حسابی نه کسی درختان رو 
اصالح می کنه و آب می دهد و نه چمنی و صندلی 
که کسی روش بشینه ؛ فکر کنم پارک توی روستاها 

از این پارک بهتر باشه
915...2۶3
باعرض سالم به شهردار محترم بیرجند چه اشکال 
از  بعضی  جای  به  شهرمون  های  پارک  در  داره 
درختان بی ثمر درخت میوه هم درکنارش بکاریم 
و  باشه  داشته  سایه  هم  که  بکاریم  چنار  درخت 
سرسبز باشه از چوبش هم بشه استفاده کرد. درخت 
بادام  درخت  بکاریم  آن  امثال  و  توت  شاه  توت، 
 بجای زیتون زینتی بکاریم چه اشکال داره مردم از
 میوه  اش استفاده کنند؟ شمال تو پارک ها وکنار 
خیابان ها مگر پرتقال نارنگی و غیره کاشته نیست 
دو سه هزار درخت توت درسطح شهر کاشته بشه 
مردم استفاده کنند چه اشکال داره بجای بعضی 
درختای گل درخت انار و سنجد بکاریم شما یک 
روز صبح دانشگاه بیرجند تشریف ببرید چه بوی 
عطر لذت بخشی دارد گلهای درختای سنجد یاد 

بگیرید انشاا... موفق پیروز باشید 
915...۶14
بگم  ،خواستم  محترم  مسئوالن  .خدمت  باسالم 
شما هم قیمت نان رو افزایش میدادین مثل همه 
اجناس وکاالهای دیگه، ما مردم هم عادت کردیدم 
طبیعی شده این روزها دیگه واسه مون. شما چند 
روزه وزن چونه رو کم کردین بدون اینکه به مردم 
اطالع رسانی کنید! لطفأ بگین برای این کارتون چه 

توجیهی دارید ؟؟؟ممنون از آوای خراسان جنوبی
915...400
امیدواریم با بازسازی خوب و جدی پارک جنگلی اثری 
ماندگار از خود به جای بگذارید البته پارک ها هم هنوز 
رسیدگی بیشتری می خواهد به خصوص پارک آزادی.
یک شهروند
واقعا  را  امیرشاه  و  دره  بند  و  چهارده  آبشار  اگر 
رسیدگی کنید و به یک منطقه خوب گردشگری 

و تفریحی تبدیل کنید همیشه دعاگویتان هستیم.
یک شهروند
به نظر میاد باال بردن قیمت نقدی کرایه اتوبوس  
فقط و فقط یک فرهنگ سازی هستش. دلیل این 
به جای  بهتر نیست  اعتراض چیست واقعا؟  همه 
این همه اعتراضاتی که خودمان هم از بی نتیجه 
ماندنش مطمئنیم و می دانیم هیچ وقت نخواهد 
شد که مثال اتوبوسرانی دلش به حال ماها بسوزد 
و دوباره کرایه ها را برگرداند... فرهنگ خودمان را 
باال ببریم و همیشه سعی بر شارژ  کارت خود نماییم
یک شهروند

از این طریق از جناب استاندار تقاضا می کنم هر 
ماده  در کمیسیون  استانداری  نماینده  چه سریعتر 
تکلیفی  بال  از  ما  تا  نمایند  معرفی  را  ثانویه  صد 
خارج شویم االن مدت بیست روز است هر وقت 
وزارت  نماینده  مراجعه می کنیم می گویند هنوز 
کشور در کمیسیون از طرف استانداری معرفی نشده 

وکمیسیون برگزار نمی شود.
915...423

سالم و عرض تبریک حلول ماه مبارک رمضان از 
زحمات شهردار محترم و معاونان و اعضای شورا 
تغییرات اساسی  پایان سال 97  تا  که قول دادند 
 در چهره شهر شاهد خواهیم بود، بسیار قدردانی 

می گردد. آوا جان ممنون
915...874

گرانی در بازار بیداد می کند چه کسی پاسخگوست؟ 
نادرست  گیری  تصمیم  دولت  هر  در   متأسفانه 

می شود مردم تاوان آن را پس می دهند.
905...88۶

احسنت به پروفسور افضلی نماینده محترم نهبندان 
بابت درخواست تحقیق و تفحص از عملکرد منابع 
طبیعی در مجلس. خیلی از استان ها حتی بر بلندای 
تپه ها هم کشت انجام می شود ولی در بیرجند تا 
کنار زمین های چندین ساله کشاورزی و حتی خود 

زمین های کشاورزی ملی اعالم شده !!!!
915...193

در  ساکن  مردم  از  کثیری  گروه  از  نمایندگی  به   
شهرک مسکونی ارتش واقع در بلوار شهید ناصری  
از شهردار محترم بیرجند تقاضا دارم دستور فرمایند  
اتوبوسرانی شهرداری بیرجند، گوشه چشمی هم به 
مردم این شهرک داشته باشند  چون رفت و آمد به 
این شهرک بسیار سخت است.همیشه به یاد داشته 
باشیم که پرسنل غیور ارتش،مدافعان ایران عزیز 
هستند و خدمت به آنان و خانواده های آنان افتخار 

بسیار بزرگی است
990...۶00

سالم،شهردار و اعضای محترم شورای شهر ،لطفا 
زمان بندی مشخصی را برای انتقال صنوف مزاحم 

خیابان عدل اعالم فرمایید.
990...75۶

باسالم پیشاپیش حلول ماه رمضان راتبریک عرض 
می نمایم. دو مورد بابت شهرداری یکی اینکه جمع 
آوری متکدیان ازسطح بازار بیرجند و دیگری ایجاد 
باجه شارژکارت بلیط درمیدان امام )ره( ویک نگاهی 

به آسفالت ایستگاه آن. متشکر
999...085

سالم. آوا آقای هرم چرا دیگه مقاله نمی نویسند؟ 
بعد از آن مقاله پر محتوا و زیبایشان در مورد  بنیاد 
دیگر شاهد نوشته های زیبایشان نبودیم، روزنامه آوا 
را به امید مقاله های ایشان که کامال از زبان ما مردم 
بود می خواندم، ایشان بی تعارف حرفشان را خطاب 
به هر مسئولی که می خواهد باشد می زدند. جای 

این افراد در جامعه فعلی نباید خالی بماند.
915...۶54

متاسفانه کارهای شهرداری فاقدکارشناسی هست. 
یک چیزی توی شهر نصب می شود بعد از چند ماه 
باز می کنند. مثال پله برقی فلکه ابوذر، نورافکن های 
زیردرختان، المان های اسب فلکه ابوذر و میدان شهدا 
و جدیدا بلوارهای سیمانی سطح شهرکه داره کنده 
میشه و به جای آن سنگ مرمرگذاشته می شود یا 
تلویزیون های شهری که یکبار هم استفاده نشده آیا 

این هدررفت هزینه های این شهر محروم نیست؟
یک شهروند

کو گوش شنوا و بینا؟ آوای محترم لطفا به گوش 
الشریفه  مروج  آقای  جناب  برسانید...  مسئوالن 
استاندار محترم خراسان جنوبی بنده یک بازنشسته 
وزارت کشور ) فرمانداری بیرجند( هستم با چهار فرزند 
تحصیل کرده دانشگاهی و بیکار و مدت 11 سال 
بازنشستگی با حقوق 17000000 ریال . راهنمایی 
نمایم.  تامین  را  زندگی  مخارج  چگونه  بفرمایید 
هرسال دریغ از پارسال با تورم و گرانی یک بار هم 
که شده فیش حقوقی بازنشستگان را رؤیت نمائید.
یک شهروند

سالم از مسئوالن محترم خواهشمندیم فکری بردارند 
جاده اسدیه به بیرجند اصال استاندارد  نیست  و بسیار 
خطرناک است  و کم عرض و باید کارشناسی شود 
و  راه  اداره  محترم  کارشناسان  فرمایید  دستور  لذا 

شهرسازی و راهنمایی و رانندگی اعالم نظر بفرمایند
یک شهروند

در دوره شهردار قبلی  سطالی آشغال هر دو سه هفته 
یکبار شستشو می شد االن دو سه ماه بیشتر است که 

این سطالی زباله شسته نمی شوند.
یک شهروند

یک  در  که  است  وضعیتی  چه  این  مسئوالن 
 استان کوچک به هر نمایندگی خودرویی که زنگ
 می زنم یا برنمی دارند، یا مشغول است و بعد بر

نمی دارند، یا بر می دارند و در حد یک کلمه جواب 
می دهند، حیف حقوقی که به این افرادمی دهند تا 
بی دغدغه پشت میزهایشان بنشینند. جای تاسف 
دارد اگر فردی دچار مشکل شود و به طور اضطراری 
به  باید  خاکی  چه  بشود  حل  مشکلش  باشد  نیاز 
سرش بریزد!؟ بزرگواران حمایت از حقوق مصرف 
کننده کجا هستند که ببینند، امیدوارم روزی یکی از 
همین افراد مانده کاری باشد و با همچین برخوردی 

رو به رو شود، آن گاه می فهمد چی می گویم.
یک شهروند

بافت  طرح  خراسان جنوبی  هنرمند  بانوان 
فرش برای کمک به بازسازی عتبات عالیات 
را اجرا و با این کار عشق و عالقه خود به اهل 
بیت)ع( را نشان می دهند. به گزارش فارس، 
عشق به اهل بیت )ع( در زندگی اکثر ایرانیان 
وجود دارد و هر کسی به طریقی این عاشقی 
را ثابت می کند؛ گاهی با پخت نذری، گاهی 
با کار کردن در یک مکان مقدس، گاهی با 
نوشتن خطی و گاهی نیز با به نقش بستن 
عشق در تار و پود فرش این عشق خودنمایی 
می کند.خراسان جنوبی که همیشه به فرهنگ 
تبلور  در  اینک  هست،  و  بوده  شهره  هنر  و 
عشق به اهل بیت )ع( اهالی آن از هنر خود 
آن  اهدای  و  فرش  بافت  با  و  گرفته  بهره 
برای بازسازی عتبات عالیات این عشق را با 
کارگاه های  از  یکی  پیوند می زنند.راهی  هنر 
فرش بافی می شویم تا شکوه این عاشقی را 
از نزدیک نظاره گر باشیم.کارگاه فرش بافی در 
یکی از محالت شهر بیرجند، کارگاه کوچکی 
با همین کوچکی صفای دیگری  است ولی 
دارد و جاری بودن محبت و دلدادگی در این 
وارد  کرد.  حس  خوبی  به  می توان  را  فضا 
کارگاه که می شوم عطر اسپند فضا را پر کرده 
و ذکر صلوات فضا را معطر ساخته است. هر 
چند زیر پای خودشان موکتی پهن است اما با 
عشق و عالقه برای بافت قالی حاضر شده اند. 
در این کارگاه که دو دار قالی وجود دارد چند 
بانوی هنرمند به بافت فرش مشغولند و یکی 
به  و  می کند  نقشه خوانی  برایشان  بانوان  از 
قول خودشان تعلیم می دهد. از مادر می پرسم 

ناخودآگاه اشک  انگیزه ای آمده ای که  با چه 
می گوید  آرام  و  می زند  حلقه  چشمانش  در 
همه زندگی ام امام فدای حسین)ع( و اهل 
بیتش، کاری بیش از این از دستم بر نمی آید، 
بدون  که  خدا  برای  نه  بردارم  قدمی  آمده ام 
برای  بلکه  ندارد  احتیاج  به آن  شک خداوند 

آرامش دل خودم.
آن  به  دادن  گوش  که  است  زیبایی  نوای 
خالی از لطف نیست؛ به سراغ شان می روم 
شوم؛  آشنا  شان  حال  و  حس  با  بیشتر  تا 
مادری 55 ساله را می بینم که هر چند دیگر 
چشمانش سویی ندارد اما آمده تا عشقش را 

در قاب این فرش نثار اهل بیت )ع( نماید.
رفتن  بار  که یک  را  خود  زندگی  قصه  مادر 
به کربالی معلی نصیبش شده بود را برایم 
صحبت  این  ادامه  در  و  می کند  تعریف 
می گوید: آرزویم رفتن دوباره به این سرزمین 
است و به گمانم هر کسی یکبار این سفر را 
بیشتر  او  تجربه کند عطش رفتن دوباره در 
می شود و کاش عمر مرا یاری کند تا بار دیگر 

به زیارت بروم.
مادر دیگری در آن سوی دار مشغول نشاندن 
کوک های نخ بر تار و پود فرش است از حس 
تأمل  لحظه   چند  از  بعد  می پرسم  حالش  و 
پاسخم را این گونه می دهد، چه حسی از این 
بهتر که بدانی دست رنجت در راه معبودت 
هزینه می شود و هیچ چیز من را بیش از این 
خوشحال نمی کند.از مادر می پرسم با توجه به 
بودن سنش و کم سو شدن چشمانش  باال 
در  که  نمی آید  وجود  به  برایش  مشکلی 

پاسخم، نگاهی به من می اندازد و می گوید: 
در جوانی که درگیر مشکالت زندگی بوده ایم 
از  اگر خدا  اکنون  و گرفتار و غرق در آن و 
راهش  در  قدمی  تا  آمده ام  کند  قبول  ما 
بردارم. از او می خواهم خاطره ای شیرین که 
داشته  کارگاه  این  در  فعالیت  در طول مدت 
را برایم بازگو کند که او در جوابم می گوید: 
کار در کنار دوستان لذت بخش است و وقتی 
بدانی این کار بدون هیچ چشمداشتی انجام 
می شود و در طول کار زمزمه های زیبا از نام 
اهل بیت )ع( و ذکر خداوند بر زبان ها جاری 
این  این لذت دو چندان می شود و  می گردد 
خاطره ای بس شیرین است که در تمام روزها 
و دقایقی که در این کارگاه ها سپری کرده ام 
تجربه نموده ام. صاحب خانه را می یابم و دلیل 
این  برای  را  خانه اش  از  بخشی  که  اینکه 
امر اختصاص داده، می خواهم که با سکوت 
همراه با گریه مواجه می شوم، اشکی که خود 
گویای همه سؤاالتم بود اما کم کم بغض دل 
می شکند و لب به سخن می گشاید و می گوید 
هر چند وضعیت مالی بسیار خوبی نداریم ولی 
با همسرم تصمیم گرفتیم این کار که برای 
کمک به بازسازی عتبات عالیات از دستمان 
ساخته بود را انجام دهیم و در این کار خیر 

شریک شویم.
وی ادامه داد: برکات این کار مقدس در زندگی 
را  آن  به خوبی  و  و ساری شده  جاری  مان 
حس می کنیم؛ به گره گشایی مشکالت توسط 
ائمه اطهار )ع( اعتقاد قلبی داریم و می دانیم 
که ائمه این کارها را بدون دستمزد نمی گذارند 

و این را در زندگی مان تجربه کرده ایم.کار در 
این کارگاه با نام خدا آغاز و در طول کار با 
ذکر نام خدا و اهل بیت )ع( ادامه می یابد و در 
پایان نیز با ذکر صلواتی کار به اتمام می رسد.

این بانوی بیرجندی افزود: هر روز صبح که 
کارگاه را برای آمدن همسایگان برای بافت 
فرش جارو و تمیز می کنم حس خوبی دارم 
که با هیچ حسی قابل مقایسه نیست و با خود 
می گویم خداوندا اگر یاد نگرفته ام فرش بافی 
را اما تو را شاکرم که توفیق خدمت به اهل 
ساخته ای.  میسر  برایم  گونه  این  را  بیت)ع( 
با  که  بانویی  سمت  به  نگاهم  ناخودآگاه 
نوایی خوش به خواندن نقشه و تعلیم دادن 
از  بافندگان مشغول است، معطوف می شود. 
برایم  نقشه خوانی  کار  مورد  در  او می خواهم 
و  داده  قرار  را جلویم  نقشه  توضیح دهد که 
نقش  که  دارد  نقشه ای  فرشی  هر  می گوید: 
قالی را نشان می دهد و باید بافنده بر اساس 
آن با رنگ و تعداد نخ را مشخص و بر روی 
فرش پیاده کند که از قدیم نقشه خوانی وجود 
با  ماهر  بافندگان  تنها  البته  و  دارد  و  داشته 
نحوه  برای  هستند.  آشنا  نقشه خوانی  نحوه 
آشنایی اش با این کارگاه ها و نظرش در مورد 
اجرای این طرح سؤال می کنم که می گوید: 
این  با  داشتم  همسایگان  با  که  ارتباطی  با 
این  وجود  نظرم  به  و  شدم  آشنا  کارگاه ها 
اوقات  پر کردن  برای  کارگاه ها می تواند هم 
فراغت و بیکاری بانوان و هم شریک شدن در 
یک کار خیر مفید باشد. امروز در این کارگاه 
کوچک دل های بزرگی را دیدم که تنها عشق 

آنها را به پای دار قالی نشانده است. رئیس 
بازسازی عتبات عالیات خراسان جنوبی  ستاد 
هم در این خصوص اظهار کرد: در حال حاضر 
بازسازی  به  کمک  برای  فرش  کارگاه   2۶0
عتبات عالیات در سطح استان فعال بوده که 
در این کارگاه ها 15 هزار بانوی خوش ذوق و 
هنرمند مشغول به فعالیت هستند. وی یادآور 
شد: هر ساله یکهزار و ۶00 مترمربع فرش در 
کارگاه های فرش استان بافته می شود.موسی 
جوینده با اشاره به اینکه طرح بافت فرش برای 
کمک به بازسازی عتبات عالیات ابتدا توسط 
بانوان خراسان جنوبی ایده پردازی و اجرا شد، 
با شرایط سخت  افزود: مردم خراسان جنوبی 
اقتصادی در کمک به بازسازی عتبات عالیات 
جزو رتبه های برتر کشور هستند. رئیس ستاد 
بازسازی عتبات عالیات خراسان جنوبی اضافه 
به  و  کارشناسی  شده  بافته  فرش های  کرد: 
بافندگان  نیات  براساس  و  می رسد  فروش 
می شود.  هزینه  مقدسه  عتبات  بازسازی  در 
جوینده ادامه داد: فرش های بافته شده برای 
فاطمه  حضرت  صحن  ساخت  به  کمک 
زهرا)س( و عقیله بنی هاشم هزینه می گردد. 
وی با اشاره به اینکه هر ساله تعداد کارگاه ها 
استان  در  امر  این  برای  فرش  بافندگان  و 
 95 سال  در  که  طوری  به  می یابد  افزایش 
تعداد کارگاه ها 250 مورد و سال گذشته به 
یافته، پیش بینی می شود  افزایش  2۶0 مورد 
امسال نیز این روند رو رشد ادامه یابد، اضافه 
کرد: ارزش فرش های بافته شده در هر سال 
حدود یک میلیارد و 200 میلیون تومان است.

  فرش عشق درعرش حرم
پیام شما
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بانوان هنرمند استان با اجرای طرح بافت فرش به بازسازی عتبات عالیات کمک کردند
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آمار فرار مغزها دروغ و غیرمستند است 
دکتر سورنا ستاری، رئیس بنیاد نخبگان می گوید : هر چند سهم باالی افراد تحصیل کرده در مهاجرت از کشور نگران کننده است، اما آمار خروج 
نخبگان از کشور پایین تر از نورم جهانی است. یک بحث کلی در مورد مهاجرت داریم. آماری که ما تا االن در مورد این مسئله داشتیم، عمدتاً آمار 
دروغ بود، چون به هیچ وجه مستند نبود.  ما مهاجرت و فرار مغزها را داریم، اما اعداد به شکلی که گفته می شد، نیست.
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شهدای استان

شهید ابراهیم گلپور

بخشی از وصیتنامه شهید: خدایا شکرت که چنین 
نعمتي را به من حقیرعطا فرمودي. خدایا چگونه تو 
را به خاطر نعمتهایت شکرگویم و چگونه به تو امید 
نبندم و مأیوس از رحمتت شوم و حال آنکه مي بینم 
که الطاف و رحمانیتت برمن محتاج سرازیراست.خدایا 
دلم را از هر دري ناامید و به درگاه خود متوجه ساز 

و لحظه اي مرا به خودم وامگذار. خدایا باورم شده 
که راهي جز به سوي تو و امیدي جز به تو نیست. 
الهي در این حیرتکده دنیا که مظاهر فریبنده از هر 
سو انسان را به ضاللت مي کشد و سینه ها و قلب 
هایي که عرش خدایند  به شیطان سپرده مي شود. 
خدایا در این دیار جز آنانکه خود را به تو سپردند، همه 
هالك شدند. جز آنانکه در حصار اخالص جا گرفتند 
همه در غفلت از تو به گناه مشغول شدند و تنها آنانکه 
کوچکي خود و عظمت تو را یافتند نجات را پیشه 
کردند و دیگران همه یا اسیرکبرشدند و طغیان کردند 
یا اسیر جهل شدند و شرك ورزیدند یا ننگ نفاق را 
پذیرفتند و جامه فریب پوشیدند. واي خداي مهربان 
من همه این پستي ها را دچار شدم و باز اعتراف مي 

کنم که خدایا تو دستم را گرفتي و تو دستم را بگیر.

اقدام افراطی کالج هندی 
برای جلوگیری از تقلب

مقامات هند اعالم کردند یک کالج هندی پس از 
اینکه به منظور جلوگیری از تقلب اقدام به بریدن 
آزمون  در  شرکت کننده  دختران  لباس  آستین  
آزمون ها محروم شد.  برگزاری  از  پرستاری کرد 
وجود زنان و دختران شرکت کننده بسیاری که با 
آستین های بریده در برابر دیدگان ده ها تن پلیس 
برگزاری  محل  سمت  به  بیهار  ایالت  در  امنیتی 
امتحان می روند، منجر به اعتراضات بسیاری در 
محل های برگزاری امتحانات و شکایات بسیار در 

رسانه های اجتماعی شده است.

زنبورهای خطرناکی که بافت بدن 
انسان را تخریب می کنند

این زنبورهای خطرناك، زنبورهای سرخ آسیایی نام 
دارند که نیش آنها 6 میلی متر است. سم این زنبور به 
قدری خطرناك است که می تواند بافت بدن انسان 
را آب کند. نیش این زنبورها مانند مته عمل می کند.

سینما و تلویزیون

 »قاسم افشار« گوینده پیشکسوت 
عرصه خبر درگذشت

روز  خبر،  عرصه  پیشکسوت  گوینده  افشار  قاسم   
آمد.  دنیا  به  تهران  در   ۱۳۳۰ آبان   ۱۳ دوشنبه 
و  تهران  در  را  متوسطه  و  ابتدایی  تحصیالت 
قصرشیرین طی کرد. سپس برای ادامه تحصیل به 
مدرسه عالی پارس رفت و در رشته روانشناسی ادامه 
انقالب فرهنگی تحصیالت  با وقوع  داد.  تحصیل 
بازگشایی  از  بعد  نیمه تمام ماند؛ ولی  او  دانشگاهی 
دانشگاه ها کارشناسی روانشناسی را از دانشگاه عالمه 
طباطبایی دریافت کرد. او سپس کارشناسی ارشد خود 
را در همین رشته از دانشگاه آزاد اسالمی اخذ نمود. او از 
کودکی و دوران مدرسه به اجرای برنامه عالقه داشت 

و در دوره دبیرستان این عالقه به سمت گویندگی خبر 
کشیده شد. وی عالوه بر گویندگی اخبار صدا و سیما، 
پژوهش های  سازمان  با  ارشد  کارشناس  عنوان  به 
علمی نیز همکاری می کرده است. افشار از سال ۱۳۵۸ 
یا ۱۳6۰ کار گویندگی خبر را در صدا و سیما آغاز نمود. 
او از قدیمی ترین گویندگان صدا و سیما بود. به گفته 
سعید فانیان مدیر سابق شبکه سوم سیما، افشار همواره 
به عنوان چهره شاخص خبر سیما مطرح بوده و در کار 
خویش مسلط بود. قاسم افشار صبح ۲6 اردیبهشت بر 

اثر ایست قلبی دار فانی را وداع گفت.

بازگشت »وحید یامین پور« 
با برنامه »جهان آرا« 

شروع  با  آرا«  »جهان  تلویزیونی  برنامه  پخش 
تا  شنبه  برنامه  این  شد.  خواهد  آغاز  رمضان  ماه 
دوشنبه ساعت ۲۲ به صورت زنده پخش می شود. 
مختلفی  ترکیبی  و  مستند  تلویزیونی،  برنامه های 
برای پخش از شبکه افق طی ماه مبارك رمضان 

در نظر گرفته شده اند. 

خوشحالم که می بینم پای 
روحانیون به سینماها باز شده است

حاتمی کیا در شهر قم به تماشای فیلم »به وقت 
شام« نشست و گفت: خوشحالم که می بینم پای 
روحانیون نیز به سینماها باز شده است. یادم می 
آید که در زمان جنگ فیلمی ساخته شد با عنوان 
»پرواز در شب« به کارگردانی مرحوم مالقلی پور 
که در آن زمان شاهد حضور روحانیون در سینماها 
بودیم و آن زمان آرزو کردم که این فضا برای فیلم 
های خودم به وجود بیاید و االن می بینم که نه 
تنها در شهر قم که شهر مذهبی است، بلکه در 
به  مردم  کنار  در  روحانیون  ایران  تمام شهرهای 

تماشای فیلم می نشینند.

است  ها  زیبایی  تمام  از  جریانی  موسیقی 
اند  نتوانسته  دیگر  هنرهای  را  آنچه  و 
خود  ماورای  الفاظ  و  زبان  به  کنند،  بیان 
آنچه  حال  است.  کرده  بیان  خوبی  به 
جامعه  به  هنر  این  بیشتر  بخشی  اثر   باعث 
 می شود توجه به اصالت ها و ریشه های آن 

است که پیش از این نیز بیان شده است. 
اقلیم  به  بسته  و  دارد  بسیاری  انواع  موسیقی 
های  ملودی  و  آواها  منطقه  هر  زندگی  شرایط  و 
هر  موسیقی  نوعی  به  که  است  شده  ایجاد  متفاوتی 
تفکرات  و  هیجانات  طبیعت،  صدای  و  حرف  منطقه 
عنوان  به  ان  از  که  کند  می  بیان  را  آنجا  مردم 
دیرباز از  موسیقی  شود.  می  یاد  مقامی   موسیقی 
و همواره  داشته  زندگانی مردم جریان  پی  و  در رگ 
تداعی کننده شادی و یا تسکینی بر غم های درونی 
بوده است یا در جایی هم اشاره غیر مستقیم به آمال 

است. داشته  انسانی  آرزوهای  و 
یکی از گروه های فعال در حوزه موسیقی مقامی در 
و  گفت  ادامه  در  که  است  هزاردستان  گروه  استان، 

این گروه می خوانید. با اعضای  را  گوی ما 

آواها  داشتن  نگه  زنده  مان  هدف 
است نغمات  و 

هزار  گروه  خواننده  و  دوتار  نوازنده  شیفته،  مهدی 
بیان  خود  هنری  فعالیت  شروع  مورد  در  دستان 
نوعی  به  من  و  بود  دوتار  نوازنده  پدرم  کند:  می 
به  من  عالقه  داستان  اما  شدم  بزرگ  موسیقی  با 
گروه  موقع  آن  شد.  دبستان شروع  ازدوران  موسیقی 
سرودی در مدرسه داشتیم که من برای اولین بار در 
این گروه نوازندگی کردم و چون برخالف گروه های 
این  نوازنده  آوردند،  می  بیرون  از  نوازنده  که  دیگر 
گروه  دانش آموز بود، در آن سال گروه ما اول شد 
و این برای من در آن سن بسیار جذاب بود و از آنجا 
سال  که  این  تا  بودم  موسیقی  پیگیر  روز  هر  که  بود 

آوردم. رتبه  مقامی کشور  موسیقی  در جشنواره   79
ادامه می دهد: هر چیزی که در جهان خلقت  شیفته 
جان دارد، مانند یک گیاه،  موسیقی را درك می کند 
و از آن تاثیر می پذیرد و از این رو برای انسان نیز که 
اشرف مخلوقات است، بسیار جذاب بوده که توانسته 
بیان  را  خود  روحی  حاالت  از  بسیاری  آن  وسیله  به 
بعضی  و   کند  می  فرق  موسیقی  شرایط  ولی  کند، 
کیفیت بی  موسیقی  و  شود  می  ابتذال  درگیر   اوقات 
شود می  داه  ترجیح  فاخر  موسیقی  به  بازاری   و 
بیاید. به وجود  این هنر  به  منفی  دید  باعث شده  که 

مقامی  موسیقی  گویند،  می  برخی  افزاید:  می  وی 
موسیقی  این  در  گفت  باید  ولی  است،  غمگین 
شادی  مراسم  در  که  دارد  وجود  بسیاری  های  مقام 

احیا و حفظ شود. باید  استفاده می شود که 
مقامی  موسیقی  از  مردم  استقبال  به  اشاره  با  شیفته 
تصور می  زنده،  اجرای  پیش  دو سال  کند:  بیان می 
کمال  در  ولی  شد  نخواهد  خوبی  استقبال  کردیم 
این  ۳ روز زودتر تمام شد که  بلیت ها  ناباوری همه 
موسیقی  این  به  مردم  عالقه  از  نشان  من  نظر  به 

شناساندن  در  ها  رسانه  نقش  به  همچنین  است.او 
ادامه می دهد: صدا و سیما  و  اشاره  مقامی  موسیقی 
نقش مهمی در این زمینه بر عهده دارد و باید بیشتر 
نسل  ویژه  به  تا  شود  داده  اهمیت  موضوع  این  به 
ارتباط  پیشینه موسیقایی خود  با  این  طریق  از  جدید 

کند. برقرار 

دستان” “هزار  گروه  تاسیس  چگونگی 

سال  از  دستان  هزار  گروه  دهد:  می  ادامه  شیفته 
عضو  نفر   7 اکنون  و  کرد  آغاز  را  خود  فعالیت   ۸۲
نوازنده  عجم،  رضا  آقایان  از:  عبارتند  که  دارد  ثابت 
 دف، قاسم همایون فر نوازنده سنتور، قوشنه و سرنا،
عسکری  علی  تنبک،  نوازنده  مقدم  نادر  پیمان 

دوتار. نوازنده  نوربخش  و سید رضا  نی  نوازنده 
نگه  زنده  مان  هدف  اول  همان  از  گوید:  می  او 
سعی  و  بوده  استان  خاص  نغمات  و  آواها  داشتن، 
بوی  و  رنگ  نیز  سنتی  سازهای  از  استفاده  با  کردیم 
نوتری به این موسیقی بدهیم تا مخاطب از هر سنی 
کار  این  اصلی  کند،دلیل  برقرار  ارتباط  و  شود  جذب 
آثار  البته  که  گردد  بر می  ذائقه ی مخاطب  تغییر  به 
کنیم. اجرا می  ملودی ها  اصلی  با حفظ چارچوب  را 

 9۳ سال  از  گروه  اینکه  به  اشاره  با  همچنین  شیفته 
می  بیان  کند،  می  عمل  گزیده  اجراها  انتخاب  در 
باالبردن  برای  کردیم  اخیر سعی  های  سال  در  کند: 
این  از  تا  باشیم  داشته  کمتری  اجراهای  کیفیت، 

کنیم. اجرا  مخاطب  برای  را  بهتری  موسیقی  طریق 
زمینه  این  در  را  آلبومی  کردیم،  سعی  همچنین 
اصلی  موسیقی شغل  اینکه  دلیل  به  ولی  کنیم  منتشر 
بچه های گروه نیست و نیازمند هزینه و وقت است، 

ایم. نشده  این کار  به  موفق 

است احساسات  بیان  موسیقی 

هزار  گروه  دیگر  عضو  نوربخش  رضا  علی  سید 
توضیح  گروه  اسم  مورد  در  از هر چیزی  قبل  دستان 
در  بارها  که  است  بلبلی  نام  دستان  هزار  دهد:  می 
زندگی  در خراسان  و  است  اشاره شده  آن  به  ادبیات 
می کند که به قول شاعر”هر گل نو که در چمن آید  

دستانیم.” هزار  عشقش  به  ما 
او ادامه می دهد: دوران دبیرستان شروع آشنایی من 
آقای شیفته شروع  با  را  بود و دوتار زدن  با موسیقی 
بردم. بهره  بزرگی  اساتید  از حضور  کردم و همچنین 
احساسات  بیان  موسیقی  کند:  می  بیان  نوربخش 
به  نسل  که  است  موسیقی  مقامی،  موسیقی  و  است 
ما  به  تا  است  شده  منتقل  سینه  به  سینه  و  نسل 
رسیده که در حقیقت بیان کننده اصالت منطقه است 
که  دیگر  های  موسیقی  جوالن  با  حاضر  حال  در  و 
می  حمایت  ها  رسانه  در  مقامی  موسیقی  از  بیشتر 
ها رسانه  در  شده  ایجاد  نابرابری  فرصت  و   شوند 
به نظر می رسد باید این آواها جمع آوری شود و به 

شوند. و ظبط  ثبت  همت مسوالن 
با  ایم  او می گوید: در گروه هزار دستان سعی کرده 
، ملودی  حفظ  با  البته  و  سنتی  سازهای  از   استفاده 
صدای  رنگ  و  حجم  همچنین  و  جدید  ها  تنظیم 

باشیم. داشته  حوزه  این  در  نوآوری  بیشتر، 

موسیقی  این  آالیشی  بی  و  سادگی 
است  داده  قرار  تاثیر  تحت  مرا 

سال  کند:  می  بیان  هم  نی   نوازنده  عسکری  علی 
پیوند من  تمام  و  بود  موسیقی  در  من  کار  ۸۰ شروع 
اتفاق  شنیدن  و  گوشی  طریق  مقامی،از  موسیقی  با 

افتاد و به نوعی “چوپانی” ساز زده ام، محلی نوازی 
همیشه  چون  دارم،  دوست  نوازی  ردیف  از  بیشتر  را 
تاثیر  تحت  مرا  موسیقی  این  آالیشی  بی  و  سادگی 

قرار داده است.
موسیقی  های  گروه  از  خیلی  دهد:  می  ادامه  او 
ها  ملودی  شیوایی  و  سادگی  به  توجه  جای  به 
رفته  عجیب  های  تکنیک  از  استفاده  سمت  به 
احساسات  حقیقت  در  که  موسیقی  غنای  و  اند 
عسکری  اند.  داده  قرار  توجهی  بی  مورد  را  است 
دارم  خاصی  عالقه  مقامی  موسیقی  به  گوید:  می 
حداقل  تا  ایم  کرده  سعی  دستان  هزار  گروه  در  و 
بیان  ساده  دهیم؛چون  انجام  کاری  آن  حفظ   در 

از خود نمایی به دل می نشیند. می شود و خارج 
بیان   با  نیز  قوشنه و سورنا  نوازنده سنتور،  فر  همایون 
موسیقی  وقف  را  ام  زندگی  که  است  این که۲۵ سال 
ام مغازه  کنج  در  همچنین  دهد:  می  ادامه  ام،    کرده 
به  خدمت  در  سعی  موسیقی  لوازم  عرضه   با 
ادامه  فر  همایون  ام.  داشته  را   همشهریانم 
ها وقت  خیلی  سنتی  و  مقامی  موسیقی  دهد:   می 
آن  به  اخیر  های  سال  در  بویژه  و  شده  واقع  مظلوم 
روی  از  توان  می  را  این  و  است  شده  توجهی  بی 
چون  فهمید،  هم  ساز  خرید  در  جامعه   تقاضای 
رفته  گیتار  مانند  سازهایی  سمت  به  ها  سلیقه  بیشتر 
است که این به نظر من به دلیل تبلیغات نابرابر است. 
شرایط،موسیقی  این  تمام  با  گوید:  می  فر  همایون 
گرو  قالب  در  رشته  این  دلسوزان  همت  به  مقامی 
است.  داشته شده  نگه  پا  ، حفظ و سر  های گوناگون 
داریم  بزرگی  هنرمندان  استان  در  دهد:  می  ادامه  او 
طلبد  می  و  برند  می  سر  به  گمنامی  در  متاسفانه  که 
جامعه  به  بزرگان  این  شناساندن  در  قدمی  مسئوالن  

و حفظ آثارشان بردارند. 

”هزاردستان”  گروهی برای احیای موسیقی مقامی

جواد رضایی

سینما و تلویزیون

عکس: جواد رضایی

ساعتی با نوازندگان هم استانی

27 اردیبهشت ماه، روز روابط عمومی و ارتباطات 
را به تمامی مدیران، مسئوالن، کارمندان و همه تالشگران و کوشندگان این طریق پر پیچ و خم و دشوار ، صمیمانه تبریک عرض 

نموده، از خداوند قادر بلند مرتبه برای تمامی عزیزان 
روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان جنوبیموفقیت و استقامت در راه خدمت رسانی مسئلت می نماییم.
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راه های ساده برای خالص شدن از استرس

استرس شدید باعث می شود فشار خون باال برود، قدرت 
سیستم ایمنی بدن پایین بیاید . در میان تمام تماسهایی 
که باید بگیرید و کارهای مختلفی که وظیفه دارید انجام 
دارد.این  گرفتن وجود  آرامش  برای  راهی ساده  دهید 
آرامش ارزش باالیی دارد، چون استرس شدید باعث 
می شود فشار خون باال برود، قدرت سیستم ایمنی بدن 

پایین بیاید و دچار مشکل در خواب شوید.
وقتی عصبی و متالطم هستید: با کشیدن نفس به داخل 
در هر چهار گام و بیرون دادن آن در چهار گام بعدی تنش 
عصبی را از خود دور کنید. این کار را حدود 3 دقیقه مرتب 
تکرار کنید ) هرچقدر بیشتر بهتر ( با ادامه دادن این تمرین 

سعی کنید دم و بازدم را به شش تا هشت گام برسانید.
متمرکز  برای  خواهید:  می  فرصت  لحظه  چند  وقتی 
کردن ذهن و بدن در حالتی راحت روی زمین بنشینید 
و پشت خود را صاف کنید. به دستی که ساعت را می 
بندید نگاه کنید. به مدت سه ثانیه نفس خود را به طرف 
داخل بکشید و سپس به آرامی نفس خود را بیرون دهید. 

این کار را به مدت سه دقیقه مرتب تکرار کنید.
وقتی واقعا ناراحتید : صاف روی یک صندلی بنشینید و 
دو پا را صاف روی زمین قرار دهید وقتی ستون فقرات 
را به سمت جلو می دهید نفس خود را بیرون دهید 
سپس به کمر قوس دهید و نفس خود را به طرف داخل 
بکشید. این کار را تا 5 مرتبه نفس کشیدن تکرار کنید.

پهلو به پهلو : نفس خود را به داخل بکشید و دستها را 
صاف به طرف باال بکشید. در حالی که بدن را به سمت 
راست خود می کشید نفس را بیرون دهید، وقتی به وسط 
برمیگردید دوباره نفس خود را به طرف داخل دهید، سپس 
نفس را بیرون دهید و به سمت چپ خود را بکشید. این 

حرکت را تا پنج مرتبه نفس کشیدن ادامه دهید.

 قضاوت بهلول

آورده اند که اعرابی فقیر و ارد بغداد شد و چون عبورش 
خوراکیهاي  بوي  از  افتاد  پزي  خوراك  دکان  جلوي  از 
متنوع خوشش آمد و چون پول نداشت نان خشکی که 
خوراك  دیگ  بخار  به  و  آورده  بیرون  داشت  توبره  در 

گرفته و چون نرم میشد می خورد .
آشپز چند دقیقه این منظره را به حیرت نگاه کرد تا نان 
اعرابی تمام شد و چون خواست برود آشپز جلوي او را 
گرفت و مطالبه پول نمود و بین آنها مشاجره شد و اتفاقًا 
بهلول از آنجا عبور می نمود. اعرابی از بهلول قضاوت 

خواست بهلول به آشپز گفت:
آشپز  نه؟  یا  است  خورده  تو  هاي  خوراکی  از  مرد  این 
نها  آ  بخار  و  بو  از  ولی  نخورده  ها  خوراکی  از  گفت 

استفاده نموده است . بهلول به او گفت:
درست گوش بده و بعد چند سکه اي از جیبش بیرون 
به زمین  داد و  را نشان آشپز می  آنها   آورد یکی یکی 
می انداخت و آنها را بر می داشت و به آشپز می گفت 

صداي پولها را تحویل بگیر. 
آشپز با کمال تحیر گفت: این چه قسم پول دادن است؟ 
که  کسی  من،  قضاوت  و  عدالت  مطابق  گفت:  بهلول 
هم  عوض  در  باید  بفروشد،  را  غذایش  بوي  و  بخار 

صداي پول را دریافت نماید .

قهرمان واقعی همیشه به اشتباه قهرمان شده
 است؛ او رویای این را دارد که مثل

 هر کس دیگری، بزدلی راستگو باشد.

موفقیت مثل ستونی است که نیمۀ راه آن به سمت
 باال پر از روغن است. می توانی تمام راه را به پایین 

بلغزی یا اینکه مبارزه کنی تا به باالی آن برسی.

نه مانده ز ملک پارس کوچک اثری
نه غیرت خان زند و زند دگری

حتی به کتاب درس هم دیگر نیست
از کوروش و آرش و سیاوش خبری! )حسینی مود(

کسی که به بیرون نگاه می کند،
 رویاپردازی می کند؛ کسی که به 
درون نگاه می کند، بیدار می شود.

خدایا قرار بده روزه مرا در آن روزه داران واقعی و قیام و 
عبادتم در آن قیام شب زنده داران و بیدارم نما در آن از 

خواب بی خبران و ببخش به من گناهم را در این روز ای 
معبود جهانیان ودر گذر از من ای بخشنده گناهکاران.
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حرف های ابریشمی موفقیت

شعر روز 

پیامک

دعای روز اول ماه  مبارک رمضان

یک لحظه مکث کن

نگرش

آیه روز  

من از روی اخالص پاکدالنه روی خود را به سوی کسی گردانیدم که آسمانها و زمین 
را پدید آورده است و من از مشرکان نیستم. سوره األنعام، آیه 79

حدیث روز  

دعایی که بیشتر امید اجابت آن می رود و زودتر به اجابت می رسد،  دعا برای برادر دینی است در پشت سر او.
 امام موسی کاظم )علیه السالم(

سبک زندگی

حکيم عمر خيام؛ شاعر، ستاره شناس  و بنيانگذار تقويم جاللي
ستاره شناس  ریاضی دان،  فیلسوف،  خیام  عمر  حکیم 
گرچه  است.  سلجوقی  دوره  در  ایرانی  سرای  رباعی  و 
و  است  او  ادبی  جایگاه  از  برتر  خیام  علمی  جایگاه 
به  بیشتر  آوازه وی  ولی  بوده است؛  لقبش »حجۀالحق« 
واسطه نگارش رباعیاتش است که شهرت جهانی دارد. 
افزون بر آن که رباعیات خیام را به اغلب زبان های زنده 
ترجمه نموده اند، ادوارد فیتزجرالد رباعیات او را به زبان 
انگلیسی ترجمه کرده است که مایه شهرت بیشتر وی در 

مغرب زمین شده است.

خیام مورد توجه اروپائیان قرار گرفت
از  به شعر خیام شده، صدسال پس  اشاره ای که  اولین 
مرگ اوست. نوشته اند، که خیام را به تدریس و نوشتن 
آنکه شاگردان  به دلیل  نبود. شاید  کتاب رغبت چندانی 
هوشمند برگزیده ای پیرامون خود نمی یافت و چه بسا 
از آن جهت که اوضاع روزگار خود را، که مقارن حکومت 
سلجوقیان و مخالفت شدید با فلسفه و زمان رونق بازار 
بحث ها و جدل های فقیهان و ظاهربینان بود، شایسته 

ابراز اندیشه های آزاد و بلند نمی دید.
با این همه، از او نوشته های بسیار برجای مانده که در 
قرون وسطی به التین ترجمه شد و مورد توجه اروپائیان 
قرار گرفت.حکیم عمر خیام سفرهای طوالنی به سمرقند 
و بلخ و هرات و اصفهان کرد و همه جا با روشنی تمام 

می  فلسفی خویش سخن  و سرگشتگی  حیرت  باب  در 
گفت. رساله ای در کیفیت معراج، رساله دیگر درباره علوم 
طبیعی و کتاب های بسیار به زبان های فارسی و عربی 

حاصل زندگی نسبتًا طوالنی اوست.
یکی از محققان غربی )جورج سارتن در کتاب تاریخ علم( 
به  که  است  کسی  اول  خیام  است:  نوشته  باره  این  در 
تحقیق منظم علمی در معادالت درجه اول، دوم و سوم 
پرداخته و طبقه بندی تحسین برانگیزی از این معادالت 
به دست داده است. او در حل تمام صور معادالت درجه 
سوم منطقا تحقیق کرده و به حل هندسی آن ها توفیق 
یافته، چنان که رساله وی در علم جبر که مشتمل بر این 
تحقیقات است، معرف یک فکر منظم علمی است و این 
احتماال  و  میانه  قرون  آثار  ترین  برجسته  از  یکی  رساله 

برجسته ترین آن ها در این علم است.
مجسمه خیام نیشابوری 

در دفتر سازمان ملل متحد در وین
از آثار معروف فارسی منسوب به عمر خیام، رساله نوروز 
نامه است که با نثری ساده و شیوا، پیدایی نوروز و آداب 

برگزاری آن را در دربار ساسانیان بازگو نموده است.
 او در این رساله با شیفتگی تمام درباره آیین جهانداری 
که  هایی  دانش  و  ها  پیشه  و  ایرانی  کهن  شاهنشاهان 
از شاهان  آنان بوده سخن رانده و تنی چند  مورد توجه 

داستانی و تاریخی ایران را شناسانده است.

شعر خیام، در قالب رباعی، شعری کوتاه، ساده و بدون 
حاوی  حال  عین  در  و  فروشانه  فضل  های  هنرنمایی 
متفکری  آگاهانه  اندیشه  و حاصل  فلسفی  معانی عمیق 
بزرگ در مقابل اسرار عظیم آفرینش است. تعداد واقعی 
رباعیات خیام را حدود هفتاد دانسته اند، حال آن که بیش 
از چند هزار رباعی به او نسبت داده می شود. در دنیای 
انگلیسی  جهان  در  خاصه  مرزها،  از  بیرون  هنر  و  ادب 
زبان، خیام معروف ترین شاعر ایرانی است که شهرتش 

از محافل علمی و ادبی بسیار فراتر رفته است.
 دستاوردهای حکیم عمر خیام در نجوم

حکیم عمر خیام به دعوت جالل الدین ملکشاه سلجوقي 
سرپرستي  تا  رفت  اصفهان  به  الملک  نظام  وزیرش  و 
مدت  در  وي  گیرد.  عهده  به  را  اصفهان  ي  رصدخانه 
تهیه  را  ملکشاهي  زیج  اصفهان  در  ساله  هجده  اقامت 
حدود  در  و  نجومي(  محاسبات  )زیج=زیگ،جدول  کرد 
سال 458 طرح اصالح تقویم را تنظیم نمود و تدوینگر و 
بنیانگذار تقویم جاللي شد. در این زمان خیام به عنوان 
اختربیني  به  هرچند  شد  بکار  مشغول  دربار  در  اختربین 
اعتقادي نداشت.پس از مرگ ملکشاه و کشته شدن نظام 
الملک ، خیام مورد بي مهري قرار گرفت و کمک مالي 

به رصدخانه قطع شد!
 دستاوردهای حکیم عمر خیام در ریاضیات

خیام نیشابوري تحت حمایت و سرپرستي ابوطاهر،قاضي 

سوم  درجه  معادالت  درباره ي  کتابي  سمرقند،  القضات 
نوشت و از آجا که با نظام الملک طوسي رابطه ي نیکویي 

داشت کتابش را به او هدیه کرد. 
تحقیقات و مطالعات خیام در جبر در نوع خود تحسین 
او  جبر  ي  رساله  هنگام  دیر  کشف  اما  است  برانگیز 
از  حوزه  این  در  ریاضیدانان  توفیقات  همچنین  و 
سبب  به  اندیشمندان  شگفتي  موجب  تنها   ریاضیات 

جنبه ي تاریخي آن شد. 
ي  هندسه  ي  شالوده  که  اقلیدس  پنجم  اصل  اثبات 
اقلیدسي است از دیگر دستاوردهاي علمي عمر خیام به 
شمار مي رود.کشف و اثبات بسط دو جمله اي و همچنین 
ابداع روشي در بدست آوردن ضرایب منجر به نام گذاري 
مثلث حسابي بهانه اي بود تا نام خیام در کنار نام بزرگان 

دیگري چون نیوتن و پاسکال به ثبت برسد.
آثار حکیم عمر خیام

)در  االمکنه  لوازم   * فیزیک(  )در  الحکمه  میزان   *
و  الجبر  مسائل  علي  براهین  في  رساله   * هواشناسي( 
اجناس  علي  القول   * سوم(  درجه  معادالت  المقابله)در 
التي باالربعا) نقش ریاضي در موسیقي( * رساله کون و 
تکلیف)حکمت خالق در خاق عالم( * رساله اي در بیان 
زیج ماکشاهي * رساله في شرح ما اشکل من مصادرات 
اقلیدس)در خطوط موازي و نظریه ي نسبت ها(  کتاب 

* رباعیات خیام

592
3417

274
459

64
876

465
7821

937
سودوکو جدول اعدادی است که امروزه یکی از سرگرمی های رایج در 

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

تاریخچه: این بازی برای اولین بار در یک مجله پازل آمریکایی در سال 
1979 اتشار یافت اما انتشار آن به طور مستمر و پی گیر برای نخستین 
بار برمی گردد به ژاپن در سال 1986 و از سال 2005 این سرگرمی به 

محبوبیت جهانی دست یافت و نخستین مسابقه ملی آن در سال 2008 در 
فیالدلفیا در آمریکا برگزار شد.
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976814325

458263719

213795684

729356841

841972536

635481972

187529463

392648157

564137298

جدول سودوکو در فروشگاه لوازم یدکی خودرو به یک 
همکار و شراکت در کار نیازمندیم.

09158254172

32435686 - 09365237014-09157063220 - خسروی

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

ی
مین

تض
د 

رص
1 د

00

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

را تجربه کنید.   09158668002

حمل  اثاثیه منزل
 با خاور مسقف 

و کارگر ماهر
)ضمنا کارگر تنها نیز داریم(

  09159639065
نقاشی ساختمان علـی آبادی 

انواع رنگ های روغنی ، 
پالستیک، اکرولیک، مولتی کالر، 

کنیتکس، کناف و ... 
با قیمت مناسب

09156633230- برگی

فروش انواع نشاء گوجه و بادمجان و ...
تلفن تماس: 09157212359  

09364782506 -2605

اخالق، انصاف، کارخوب
سرلوحه خدمات ماست

مرکز تخصصی حمل و نقل اثاثيه منزل
 و لوازم اداری با سابقه درخشان 

خاور مسقف پتودار، نیسان ، وانت 
 با کادری مجرب، متخصص و متعهد

عضو یت رسمی اتحادیه با مجوز رسمی 
حمل بار و اثاثیه منزل 

اتوبــار آریــا  ترابــر

آدرس دفتر: 
بیرجند- سجادشهر- نبش غدیر 4 
با مدیریت: جلیل رحیم آبادی
09155642959

 09159634038
32414702

ی
ين

ضم
د ت

رص
د د

ص

یک شرکت پخش مواد غذایی 
به تعدادی مسئول فروش و 

بازاریاب خانم و آقا با سابقه کار 
و روابط عمومی باال جهت تکمیل 
کادر فروش خود نیازمند است.
حقوق ثابت + بیمه و پورسانت 

09365403880
32236651

 حمــل
  اثاثیـه 

 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

ل بار
حم

 100 درصد تضمینی

 09159618581  
فاروقی

فرصت ویژه بازماندگان 
از تحصیل برای اخذ مدرک دیپلم

مشاوره و ثبت نام:
09357787912 - 09155612739 

آدرس: بیرجند- خیابان ارتش 
 جنب رستوران کریم خان

شرکت مز مز شعبه بیرجند
جهت تکمیل کادر فروش خود از تعدادی 
بازاریاب فعال و با حقوق و مزایای عالی 

دعوت به همکاری می نماید.
شرایط :

حداقل مدرک تحصیلی دیپلم 
 کارت پایان خدمت - ضامن معتبر 
متقاضیان می توانند جهت تکمیل 

پرسشنامه استخدامی به آدرس بعد از 
چهارراه انقالب ، جنب پمپ بنزین شهدا ، 

کنار باسکول 60 تنی مراجعه نمایند. 
ساعت مراجعه و تماس: 9صبح لغایت 13

تلفن: 32231503 

همسفره در ماه مبارک رمضان؛ من هم دستی در ساختن سفره نیاز مندان خواهم داشت.
مبارک باد آمد ماه روزه

چه فرقی می کند رمضان باشد یا خرداد یا ژوئن و ...! 
هر روز که دستی را گرفتی، انسانی. رمضان ماه میهمانی خداست. بیایید همه با هم بر سر 

این سفره پر خیر و برکت، با خدا همسفره شویم.
امسال با یاری خداوند متعال و به مدد دستان گره گشای حضرت قمر بنی هاشم )ع( و 
همت واالی بزرگ مردان و زنان بیرجندی به منظور کمک به نیازمندانی که چشم به راه 
دستگیری ما هستند بر آن شدیم تا بعد از اجرای طرح باقیات الصالحات )ویژه بسته های 
مواد غذایی نیمه شعبان( نسبت به تامین بسته های مواد غذایی ویژه ماه مبارک رمضان 
خانواده های نیازمند تحت پوشش مشارکت نماییم. این طرح با نام همسفره در ماه مبارک 

رمضان به عنوان اولین طرح خودجوش و مردمی از طرف

 مجمع خیریه قمر بنی هاشم )ع( بیرجند در حمایت از اقشار نیازمند با هدف تامین 
سبد مواد غذایی )10 کیلو برنج، 3 بطری روغن ، 3 قالب پنیر، 1 کیلو چای ، 1 کیلو قند، 1 
قوطی رب، 1 بسته خرما ، 1 عدد مرغ( جهت خانواده های تحت پوشش مجمع برگزار نماید. 
لذا مفتخریم که رابط مهربانی شما با همشهریان نیازمند تحت پوشش این مجمع باشیم. 

چنانچه شما همشهریان و نیک اندیشان عزیز مایلید در این کار نیک همراه ما باشید 
می توانید با مشارکت در تهیه این سبد غذایی در این سنت حسنه مشارکت فرمایید.

 باشد که با همسفره شدن در این ماه مبارک ، برکت را مهمان سفره افطار خانه هایمان نماییم

شماره کارت مجمع خیریه قمر بنی هاشم )ع( بیرجند نزد بانک سپه: 
5892101217130232

شماره های تماس و ارتباط با مجمع خیریه قمر بنی هاشم )ع( بیرجند: 
09157229118 - 09155616385

آدرس مجمع خیریه قمر بنی هاشم )ع( بیرجند جهت دریافت کمک ها:
خیابان مفتح 32 پالک 51



6
پنجشنبه * 27 اردیبهشت 1397 * شماره 4070

فیبر، بخشی از مواد گیاهی است که انسان قادر به جذب یا هضم 
آن نیست. دو نوع فیبر غذایی محلول و نامحلول وجود دارد و هر 
دو مهم هستند. - فیبر محلول، در آب حل می شود و در روده 
حالتی ژله ای به خود می گیرد. منابع غذایی این فیبر عبارتند از: 
بلغور، جو، لوبیا قرمز و برخی میوه ها و سبزیجات. - فیبر نامحلول، 
در آب حل نمی شود، بلکه از طریق دستگاه گوارش عبور کرده و 

تقریبا دست نخورده باقی می ماند. منابع غذایی این فیبر عبارتند 
از: سبوس گندم، کلیه  غالت، بسیاری از سبزی ها و پوست میوه ها. 

فواید آن
سالمت قلبی - عروقی: فیبر محلول، از جذب کلسترول جلوگیری 

می کند و به کاهش سطح سرم کلسترول LDL کمک می کند.
کنترل دیابت و قند خون: فیبر، به تنظیم یا جذب آرام گلوکز کمک 

می کند.  رفع یبوست و اسهال: فیبر محلول، به رشد باکتری های 
مفید روده کمک می کند. این ماده، مدت زمان عبور غذا را از معده 
به روده به تاخیر می اندازد. فیبر نامحلول، حجم مدفوع را افزایش 
می دهد و سبب می شود مدفوع حالتی نرم داشته باشد و عمل دفع 

منظم انجام شود.                        
مرکز اطالع رسانی معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی

فیبر و تندرستی

خواص بادمجان

1- به علت دارا بودن آهن در رفع كم خونی 
داروی موثری است 2- می توان برای از بین 
بردن ورم و التهاب روی عضو ملتهب گذاشت 3- 
دانه بادمجان ایجاد یبوست می كند 4- پادزهر 
خوبی برای مسمومیت های حاصل از خوردن 
قارچ سمی است 5- خوردن بادمجان گرفتگی 

رگ ها را باز می كند و شخص را از خطر سكته 
قلبی محفوظ می دارد 6- برطرف كننده یبوست 
است 7- برگ ها و پوست سیاه بادمجان را اگر 
بجوشانند این جوشانده درمان اسهال خونی است 
8- جوشانده ریشه بادمجان درمان بیماری آسم 
است 9- مقوی معده است 10- اگر بادمجان را 
بسوزانند و خاكستر آن را با سركه خمیر كنند و به 

زگیل بمالند زگیل كنده خواهد شد.

نکات طالیی در مورد شاهی
 

شاهی از نظر طب قدیم ایران،گرم و خشک و دارای 
خواص مهم زیر است. 1- آسم را درمان می كند. 2- 
برای پایین آوردن قند خون، یک قاشق مرباخوری 
تخم شاهی را در یک لیوان آب ریخته و بگذارید 
به مدت 5 دقیقه بجوشد سپس آن را صاف كرده و 
بنوشید 3- بواسیر را برطرف می كند 4- نیرو بخش 

است 5- برای تمیز كردن كبد و طحال به كار می 
رود 6- سنگ مثانه و كلیه را خرد می كند و از بین 
می برد 7- هضم غذا را تسریع می كند 8- خون را 
تصفیه می كند 9- تخم شاهی تقویت كننده معده 
است 10- تخم شاهی خلط آور و قاعده آور است 
11- عروق را باز می كند بنابراین گیای مفیدی برای 
تقویت قلب است 12- برای تسكین ضرب دیدگی 

عضالت از ضماد برگ شاهی استفاده كنید.

10 نشانه اصلی کمبود منیزیم
 و راه های افزایش آن 

مكرر  میگرن های  گرفتگی عضالنی 2-   -1
3- ریتم نامنظم قلب 4- اضطراب، افسردگی و 
بی قراری 5- از دست دادن اشتها 6- خستگی 
و ضعف بدون دلیل خاص 7- افزایش فشار خون 
8- نداشتن خواب سالم 9- مشكل تمركز، حواس 

های  راه  بدن. 1-  ناخوشایند  بوی  پرتی 10- 
افزایش آن: مصرف مواد غذایی غنی از منیزیم 
مانند: بادام، آووكادو، موز، لوبیا، تخم كدو تنبل، توفو، 
شیر سویا، كاشو، گردو، سیب زمینی، ماست، غالت 
و سبزیجات دارای برگ سبز 2- كاهش مصرف 
كافئین، نمک، شكر،  نوشیدنی های الكلی،  قرص 
های جلوگیری از بارداری، داروهای فشار خون باال، 

انسولین و آنتی بیوتیک های خاص.

آب این میوه 
 حافظه ای باور نکردنی ایجاد می کند

و  كرده  تقویت  را  حافظه  تواند  می  انگور  آب 
واقع  در  كند.  ترمیم  را  حافظه  قدرت  كاهش 
آب  و  پوست  در  حاضر  های  اكسیدان  آنتی 
انگور می توانند توانایی مغزی را تقویت كرده 
و اثرات كاهش حافظه و آلزایمر را كم كنند. از 

دیگر فواید آن: 1- نوشیدن آب انگور در صبح 
بدون شكر به درمان میگرن كمک می كند 2- با 
نوشیدن آب انگور ،سطح اكسید نیتریک در بدن 
باال می رود كه ایجاد لخته در رگ های خونی 
را كاهش می دهد 3- نوشیدن روزانه آب انگور 
به پایین نگه داشتن فشارخون كمک می كند 
4- درمان كننده آسم 5- دارای اثر ضد پیری و 
پایین نگه داشتن وزن 6- درمان كننده یبوست.

فواید آب نگهداری شده 
در ظروف مسی 

  
1- پیشگیری از بیماری های منتقل شونده توسط 
آب: مس بسیاری از باكتری های عامل بیماری 
های منتقل شونده توسط آب را از بین می برد. 
پس اگر شک دارید كه آب آلوده است آن را در 
ظروف مسی ذخیره نمایید تا مطمئن شوید آب 

سالم و تمیز می نوشید 2- حفظ سالمت دستگاه 
گوارش،  بودن دستگاه  اسیدی  گوارش: هنگام 
یبوست و سوء هاضمه آب مس دار مفید است 
به كاهش وزن: حذف سلول های  3- كمک 
افزایش   -5 قلب  سالمت  افزایش   -4 چربی 
سالمت پوست 6- كاهش كم خونی 7- كند 
كردن روند پیری پوست 8- افزایش عملكرد 
مغز 9- مقابله با التهاب 10- تنظیم غده تیروئید.

یادداشت

دومین تیم شرکت کننده درمسابقات مینی بسکتبال قهرمانی خراسان سال1370)گناباد( 
ایستاده از راست: آقایان سیدحسین اصغری مربی ، ناشناس، مهدی نصرآبادی، عدل، عماد عدل، سیدحجت زینلی، معمری، وحید بهراد  

نشسته از راست: آقایان عبدالهی، ابراهیمی، نصرآبادی، ناشناس، آیدین حسن زاده، تورج ایزدپناه، حسن ایوبی )سرپرست (

 داده نما

خراسان جنوبی، زادگاه پدر
 علم ارتباطات و روابط عمومی
* نسرین كاری

بیست و هفتم اردیبهشت ماه روز جهانی روابط عمومی و ارتباطات 
صرفاً یک عنوان در صفحات تقویم نیست، بلكه روزی برای  تعهد، 
تخصص ، علم و هنر است. مرحوم دكتر نطقي بنیانگذار علم روابط 
اداري نیست  بیان كرد: روابط عمومي یک شغل  ایران  عمومي در 
بلكه یک شوق اداري است، چرا كه تمامي فعاالن در این حوزه با 
عشق، شور و نشاط ، بهره گیري از تكنولوژی روز و ایده های نو و 
 همچنین تزریق هنر و تفكر خالق در حوزه اداري گام برمي دارند
مهمترین   ها  رسانه  دارد.  منافات  سكون  و  ایستایی  با  روحشان  و 
محسوب  آن  از  آگاهی  و  عمومی  برافكار  تاثیرگذاری  برای   ابزار 
ارتباطات  ایجاد  ها،نیازمند  رسانه  از  بهینه  برداری  بهره  شود.  می 
با  عمومی  روابط  شده  ریزی   وبرنامه  نظامند  نهاد  تنگاتنگ 
موارد  در  كه  حالی   در  ست،  ها  رسانه  نمایندگان  و  خبرنگاران 
متعددی شاهدیم  روابط عمومی ها كه وظیفه تسهیل و خدمت به 
مدیریت را می بایست سرلوحه فعالیت هایشان  قرار دهند، به جای 
تالش برای كسب منافع برای همه سازمان، برای شخصی كه در 
راس هرم سازمان قرارگرفته  كار می كنند و در واقع روابط عمومی 

مدیرند نه روابط مدیریت و سازمانها.
خراسان جنوبی مهد علم و فرهنگ و دیار دانش پرورانی است كه 
هریک در آسمان علم وادب ایران چون نگینی درخشان پرتوافشانی 
كرده و امروز نیز آثار و بركت علمی و آموزشی آنان بر تارک این 
در  برجسته  اساتید  و  فرزندان  تربیت  آن  ثمره  و  درخشد  می  دیار 
عرصه علمی و دانشگاهی كشور است. در این میان نقش بی بدیل 
بركسی  نیز  كشور  ارتباطات  علم  پدر  نژاد  معتمد  كاظم  پروفسور 
پوشیده نیست، خراسان جنوبی  زادگاه این مردان نام آور در عرصه 
مختلف  های  رشته  ایجاد  با  تا  است  آن  نیازمند  كشور  ارتباطات 
مقاطع  در  ارتباطات  و  عمومی  روابط  نگاری ،  روز نامه  خبرنگاری ، 
سایر  در  كه  همچون  بتواند  دكترا  و  ارشد  كارشناسی  كارشناسی ، 
رشته های فنی ومهندسی و علوم پایه دانشجویان و اساتید بزرگی 
این  و  بپردازد  آفرینی  نقش  به  هم  عرصه  این  در  كرده  تربیت  را 
دانشگاه های  روسای  استان،  مسئوالن  ویژه  توجه  و  نگاه  نیازمند 

استان و همه آنانی كه قلبشان برای این استان می تپد، دارد.
هرچند تاكنون رشته روابط عمومی در مقاطع كاردانی وكارشناسی 
كه  انگونه  هنوز  اما  شده  دایر  استان  وكاربردی  علمی  مراكز  در 
تبیین  استان  در  وارتباطات  عمومی  روابط  جایگاه  است  شایسته 
عرصه  دوستداران  همه  كه  است  ان  مستلزم  این  و  نشده  تشریح 
رفیع  جایگاه  ارتقا  و  ترویج  توسعه ،  برای  گذشته  از  بیش  ارتباطات 

روابط عمومی در استان و كشور تالش كنند.

امالک و 
مستغالت

منزل فروشی مدرس 24 ، شمالی  
سه طبقه، زمین 200

 و بنا 330 متر، جدید ساز
تلفن تماس:

 0915361 0128

منزل فروشی مدرس 45 
زمین 250 

 شمالی
تلفن تماس:

09153610128 

فروش یک واحد مسکن مهر،الهیه 
بدون ضامن، وام 30 م، تحویلی 
شرکت،بدون امتیازات ونصبیجات

فی 28م
09156004152

زمین تجاری فروشی، مهرشهر
 متراژ 66 متر. دو نبش

فی 130م، سنددار
تلفن تماس:

09156004152

خانه ویالیی 
حاشیه خیابان اصلی در سجادشهر 

معاوضه با آپارتمان
 در مشهد

09330۷51696 

واحد های مسکونی بنیاد مسکن 
اول حاجی آباد، طبقه همکف، 
کامل، دوخواب، شمالی آفتابگیر 

فی: 65 میلیون وام ندارد 
0915363829۷

300مترمربع زمین مسکونی
 با سند ششدانگ واقع در 

خیابان شهید رجایی آرین شهر
 به فروش می رسد. فی: 25 م 

0915363829۷

 فروش منزل در حاجی آباد
دوخوابه، صد متری
دارای سند و امکانات

فی:62 م نقد
091586۷1894 

مغازه در بازار سرپوش
 فروشی یا معاوضه با آپارتمان 

در مشهد
 شماره تماس

09330۷51696 

زمین مسکونی حاجی آباد 
متراژ 160 متر ، جنوبی 

فقط 25 میلیون
09151601286

زمین فروشی
 بلوار شهید نا صری
نرسیده به چهار راه
 نزدیک ترمینال

09153610128 

منزل فروشی حاجی آباد، نبش 
امام خمینی، زمین 125 متر، 

زیر بنا 210 متر ، دو طبقه تمام 
اسکلت، جنوبی  فی: 150 م 

09153610128

درخواست اجاره 
جهت دفتر کار شرکت

تلفن تماس: 
09220593308

جویای کار

به تعدادی راننده
 جهت کار در آژانس

 نیازمندیم
تلفن تماس:

 09151601655 

به تعدادی راننده جهت کار در 
آژانس بیمارستان با زنگ خورباال 

نیازمندیم.
تلفن تماس

091560403۷3

 نیازمندیم فوری
کابینت ساز ام دی اف بیکار برای 

ساخت کابینت یک واحد
تلفن تماس:

09395619864 

به یک نفر برای نگهداری 
 ازکودک چهار ساله 

نیازمندیم
تلفن تماس:

09035619660

یک نیروی ماهر
به کارواش با حقوق خوب 

نیازمندیم.
تلفن تماس:

09368604۷83

به تعدادی راننده تمام وقت 
جهت کار در آژانس

تلفن تماس:
 نیازمندیم

091556190۷2

 به یک نیرو جهت کار
 در رستوران نیازمندیم 

ساعت تماس از 4 بعدازظهر 
تلفن تماس:

093۷5411109

یک شرکت عمرانی جهت 
سرپرستی کارگاه به یک نفر

 با سابقه فعالیت
 در زمینه آب نیاز دارد 

09220593308

جویای کار: 
 هر گونه نظافت راه پله، پیلود
 لکه گیری پذیرفته می شود 

مناسب در اسرع وقت  
 09159640266

به یک نیروی ماهر و کاری 
جهت کار در کارواش 

نیازمندیم 
تلفن تماس:

091593۷2644

به تعدادی راننده با ماشین
 دوگانه در محدوده 

)الهیه، کویرتایر،موسی بن 
جعفر)ع(، کارگران (  نیازمندیم

09158103828

خودرو

پراید8۷ دوگانه، بی رنگ، بیمه با 
تخفیف کامل
فی:13/200م
تلفن تماس 

09159646081

پراید مدل 81 ، رنگ سفید 
الستیک اسپرت 

  بیمه تا برج یک سال 98 
 یا معاوضه

09153610128 

فروش پژو 405 نقره ای 93 
الستیک نو

 داشبورد جدید
تلفن تماس:

091509149۷3

جک فروشی
 اتومات، جی5
شماره تماس

09330۷51696 

متفرقه

کلیه لوازم آرایشگاه زنانه 
با نازل ترین قیمت
 به فروش می رسد

تلفن تماس:
09158345۷۷6

فروش کامپیوتر خانگی
 سالم با میز
 زیر قیمت

تلفن تماس 
09158635610 

 آژانس فروشی
 فعال و با تمام امکانات

 شش میلیون نقد
خیابان دولت

09153639984

فروش یخچال تمام ویترین مغازه
مناسب برای پروتئینی

غذا آماده، سوپرمارکت و...
تلفن تماس 

09159632945

فروش یخچال بستنی 
 ویترینی

 در حد نو 
فی: توافقی

 09153610128 

خریدار
 کارگاه نبات و آبنبات ریزی

تلفن تماس 
09153635۷18 

کلیه لوازم آرایشگاه زنانه درحد نو 
با نازلترین قیمت
فروش می رسد 
0915۷211839

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

عضو معتبر اتحادیه   مسئول: دستگردی
دفتر : توحید21 ، نبش نبوت 21 ، پالک 105
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اعالم ساعت کار نانوایی ها

صدا و سیما-ساعات کار نانوایی های بیرجند در ماه مبارک رمضان اعالم شد. اتحادیه نانوایان 
بیرجند ساعات کار نانوایی ها را در ماه رمضان، صبحها از ساعت 11 تا 13 و عصرها از ساعت 
16 تا افطار اعالم کرد. در بیرجند 201 نانوایی فعال است که 41 نانوایی آزاد پز هستند.

*مراسم تجلیل از روابط عمومی های دستگا ه های 
اجرایی شهرستان بیرجند با حضور فرماندار برگزار شد.

*مسئول اداره تبلیغات اسالمی سرایان از اهدای 200 
جلد قرآن به مساجد و جلسات قرآنی سرایان خبر داد.

*رئیس اداره امور قرآنی اوقاف و امور خیریه خراسان 
جنوبی گفت: آزمون رشته های کتبی مسابقات قرآن 

اوقاف در استان دهم خرداد برگزار می شود.
*مدیر کل آموزش و پرورش گفت: آموزش و پرورش 
مقدس  نظام  تقدیم  شهید   532 جنوبی،  خراسان 

جمهوری اسالمی کرده است.
* کارشناس هواشناسی استان گفت: بارش های رگباری 
همراه با رعدو برق و برخورد صاعقه تا پایان هفته ادامه دارد.
* کشاورز نیکوکار روستای شیرآباد طبس 36 اصله 
درخت پسته و خرما در قالب طرح شجره طیبه اهدا کرد.
* کسب رتبه اول خراسان جنوبی در موضوع نظارت 

ذبح شرعی و آموزش در سطح ادارات کل دامپزشکی
*مدیرکل مدیریت بحران استانداری گفت: به 450 
گرفتار در سیالب  های اخیر در استان امداد رسانی شد.
*همایش شفا یاوران فرهنگی ویژه تجلیل از فرهنگیان 

فردوس برگزار شد.
*معاون بهبود  تولیدات  دامی جهاد کشاورزی استان 
گفت: پیش بینی می شود امسال 40 تن عسل بهاره  

و  65 هزار تن گندم برداشت  شود.
*مرکز ناباروری استان  در کمتر از یک سال از آغاز 
فعالیتش، طعم شیرین تولد نوزاد را به سه خانواده چشاند. 
*نشست مشترک شاعران خراسان جنوبی و افغانستان به 
همراه  رونمایی کتاب “ در آغوش قلب ها “ مجموعه خاطرات 
و اشعار شاعران افغان با موضوع امام خمینی)ره( برگزار شد.

اخبار کوتاه

خسارت ۶۲۵ هزار میلیون ریالی 
سیل و سرمازدگی به بخش 
کشاورزی استان
رئیس اداره مدیریت بحران سازمان جهاد کشاورزی 
اردیبهشت   بازه زمانی 27 فروردین  تا 12  گفت: در 
خسارت وارد شده به بخش کشاورزی استان در مجموع 
625 هزار و 997 میلیون ریال بوده است. به گزارش 
فارس، یزدان مهر اظهار کرد:  سیل و سرمازدگی به 
یک هزار و 85 هکتار از اراضی زراعی استان خسارت 
وارد کرد که برآورد خسارت در این بخش 14 هزار 
و 520 میلیون ریال بوده است. یزدان مهر با اشاره به 
خسارت های وارد شده به بخش باغی استان گفت: در 
پی سرمازدگی و سیل   به 3 هزار و 995 هکتار از باغات 
استان خسارتی معادل 603 هزار و 797 میلیون ریال وارد 
شد. وی با اشاره به اینکه  به 15 رشته از قنوات  خسارتی 
معادل 6 هزار و 180 میلیون ریال وارد شده است، اضافه 
کرد: میزان خسارت وارده به تأسیسات بخش کشاورزی 
استان معادل یک هزار و 500 میلیون ریال بوده است.

 بهره برداری از۲ آموزشگاه در درمیان

 با حضور مدیرکل نوسازی مدارس خراسان جنوبی 
و جمعی از خیران درمیان دو مدرسه به بهره برداری 
رسید. به گزارش مهر، مدیر کل نوسازی، توسعه و تجهیز 
مدارس در مراسم افتتاح این مدارس اظهار کرد: برای بهره 
برداری از مدرسه شش کالسه »ایران من« شهرطبس 
مسینا اعتباری بالغ بر 600 میلیون تومان هزینه شده است. 
بیکی افزود: 30 درصد اعتبار این مدرسه توسط خیرین 
و 70 درصد آن توسط نوسازی مدارس تامین شده که 
مساحت آن هزار و 400 متر است. وی افزود: دبستان 
روستای کالته ذکری نیز به مساحت 117 مترمربع 
آموزشی و با اعتبار 80 میلیون تومان به بهره برداری 
رسید که 60 میلیون تومان تعهد خیرین بوده است.

افتتاح انجمن حمایت از بیماران مبتال
 به سرطان پستان در استان

انجمن حمایت از بیماران مبتال به سرطان پستان در 
درمان  مرکز  رئیس  اندازی شد.  راه  خراسان جنوبی 
بیماری های دانشگاه علوم پزشکی بیرجند گفت: انجمن 
حمایت از بیماران سرطان پستان ، پنجمین انجمنی 
است که در خراسان جنوبی راه اندازی می شود، افزود: 
انجمن حمایت از بیماران کلیوی، ام اس، هموفیلی و 
اوتیسم برای کمک و حمایت از مبتالیان این بیماری 
ها در استان فعالیت دارد. وی گفت:انجمن حمایت از 
بیماران مبتال به سرطان پستان، برای حمایت از بیماران 
در امر آموزش، درمان و تحقیقات راه اندازی شده است.

 واریز۴۲ میلیارد تومان به حساب 
شهرداری های  استان

مدیرکل امور مالیاتی استان از واریز 42 میلیارد تومان از 
درآمدهای مالیاتی استان به حساب شهرداری ها طی 
سال گذشته خبر داد. نباتی اظهار  کرد: اداره کل امور 
مالیاتی سال گذشته بالغ بر 244 میلیارد تومان مالیات 
وصول کرده است. وی بیان کرد: از این میزان 147 
میلیارد تومان مربوط به مالیات های مستقیم و 96 
میلیارد تومان نیز مربوط به مالیات های غیر مستقیم 
بوده است. وی اضافه کرد: درآمدهای مالیاتی وصول 
بینی  بازه زمانی ذکر شده نسبت به پیش  شده در 
تحقق درآمدهای مالیاتی 15درصد کاهش داشته است. 

تشکیل ۲۱۰۰ پرونده قاچاق کاال در  استان

کاوش-فرمانده انتظامی خراسان جنوبی از تشکیل دو 
هزار و 100 پرونده قاچاق کاال در استان طی سال 
گذشته خبر داد و گفت: ارزش ریالی این پرونده ها 
بیش از 9 میلیارد ریال بوده است. سردار شجاع  روز 

گذشته  در مراسم امحای کاالهای سالمت محور در 
استان با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری در 
چندسال اخیر مبنی بر مبارزه جدی با قاچاق عنوان 
کرد:   در خراسان جنوبی برای مبارزه با قاچاق اقدامات 
هنوز به شکل سنتی انجام می شود.وی ادامه داد: 
باتوجه به اینکه در مبادی ورودی ما انبار و تجهیزات 
شناسایی وجود ندارد این کار را برای ما بسیار سخت 
کرده است. شجاع با تاکید براینکه سال گذشته 2 هزار 
و 100 پرونده در این زمینه تشکیل شده است، گفت: 
استان در مسیر ترانزیت کاالی قاچاق  قرار دارد.وی 
افزود: مبارزه با این قاتل بی امان تولید و اشتغال کشور 
و مبارزه با باندهای قاچاق اولویت کاری فرماندهی 
انتظامی خراسان جنوبی است. شجاع تصریح کرد: 
کشفیات مواد خوراکی در سال گذشته 129هزار و 556، 
کشفیات داروی قاچاق 540هزار و 926 قلم، 74هزار و 
283 عدد مواد محترقه، 185هزار نخ سیگار، 148 هزار 
لیتر  سوخت سال گذشته و 20 هزار لیتر و 595 راس 
دام قاچاق تا کنون در استان کشف و ضبط شده است.

کسب دو مدال برنز ورزشکاران استان
 در مسابقات کشوری

دو نماینده استان،حسین قنبری در بوچیای بزرگساالن 
و علی اشتری، در ماده پرش طول رقابت های قهرمانی 
با  دو و میدانی جانبازان و معلوالن کشور توانستند 
شکست حریفان خود مدال برنز مسابقات را کسب کنند. 
این مسابقات با شرکت 254 ورزشکار به مدت دو روز 

در مجموعه ورزشی آفتاب انقالب تهران برگزار شد.

تازه های ورزشی استان 

خیرین  مجمع  مدیرعامل  خبر-  گروه   
مسجدساز گفت: مجمع خیرین مسجدساز تا 
پایان امسال در تمام استان ها ایجاد می شود.  
خیرین  مجمع  جلسه  اولین  در  دیروز  صبح 
مسجدساز خراسان جنوبی، نماینده ولی فقیه در 
استان گفت: مسجدی که برای تقوا ایجاد شود 
ضمن تحقق اندیشه نماز به معنای ستون دین، 
نمازخوان واقعی تربیت می کند.  به گزارش 
ایرنا، حجت االسالم عبادی در دیدار مدیرعامل 
مجمع خیرین مسجدساز کشور افزود: رفتار فرد 
باید برای کسب رضایت خداوند و  نمازخوان 
کرد:  تصریح  وی  باشد.  جامعه  برای  الگویی 
وقت  سر  را  خود  نماز  افراد  بعضی  متاسفانه 
می خوانند اما کارهایی که بعد از نماز انجام 
امام  از کار هر کافری بدتر است.  می دهند، 
امروز  دنیای  در  اینکه  بیان  با  بیرجند  جمعه 
دنبال  به  زیاد است، گفت:  انداز  مسجد غلط 
مسلک های مختلف به اسم اسالم، مسجد و 
نمازخوان تروریست پرورش داده و شهرهای 
تصریح  وی  کنند.  می  تخریب  را  مسلمانان 
کرد: اگر اقامه نماز با صداقت نباشد دیگر اقامه 
نماز نیست بلکه فقط خم و راست شدن بدن 
است چون نماز این فرد نه به اخالق، حالل و 
حرام و ... زندگی اش ربطی ندارد و این نماز 

مواقع  از  بسیاری  در  بلکه  نداشته  کارآمدی 
مظفر  کند.  ایجاد می  منافقان شر  نماز  مثل 
در  نیز  مدیرعامل مجمع خیرین مسجدساز  
این دیدار  به تأسیس مجمع خیرین مسجدساز 
اشاره کرد و اظهار کرد: مجمع مذکور از سال 
92 به صورت چراغ خاموش فعالیت می کرد.
وی ساخت مسجد در مناطق محروم پر جمعیت 

و ساخت مساجد ساده، ارزان، کوچک و متعدد 
را از اهداف مجمع خیرین مسجدساز ذکر کرد 
خیرین  مجمع  اهداف  باید  خیرین  افزود:  و 
مسجدساز را مد نظر قرار داده و به آن توجه 
کنند. مدیرعامل مجمع خیرین مسجدساز کشور 
باید مردمی  اینکه ساخت مساجد  بر  تأکید  با 
باشد، اضافه کرد: مردم باید در ساخت مساجد 

مجمع  در  لذا  کنند  مشارکت  و  نیاز  احساس 
خیرین تالش شده که جبهه مردمی و خیرین 
حفظ و دولتی ها نقش تسهیل کننده داشته باشند.
مظفر، مسجدسازی را وظیفه انسان های مؤمن 
افراد دخیل در  و  به خیرین  دانست و خطاب 
امر مسجدسازی، متذکر شد: زمین و پولی که 
صرف ساخت مسجد می شود باید پاک باشد لذا 

نباید هر پولی را وارد این امر کرد چرا که خیر 
و برکت ندارد. وی به ساخت مساجد میلیاردی 
پرداخت  تزئینات مساجد  و هزینه های مطلق 
به جای ساخت مساجد  بیان کرد: می توان  و 
میلیاردی مساجدی با قیمت های پایین تر ساخت. 

لزوم نقش دهی به مردم در امر 
مسجدسازی

مدیرعامل مجمع خیرین مسجدساز کشور ضمن 
تأکید بر نقش دهی به مردم در امر مسجدسازی، 
مطرح کرد: مشارکت مردم تنها بحث مالی نیست 
بلکه می توان در امر ساخت  و ساز و تأمین مصالح 
از وجود مردم بهره مند شد.مظفر با اعالم اینکه تا 
مردم در امر مسجدسازی مشارکت نکنند نسبت 
به نگهداری و رونق آن کاری انجام نمی دهند، 
مدیرعامل مجمع خیرین مسجدساز کشور به 
راه اندازی شعار نهضت یک هزار تومانی برای 
ساخت مساجد اشاره و عنوان کرد: عالقه مندان 
 می توانند از طریق تلفن همراه با شماره گیری 
شوند. سهیم  خیر  امر  این  در   *818  #

مظفر با بیان اینکه خراسان جنوبی سومین استانی 
است که مجمع خیرین مسجدساز در آن شکل 
گرفته، اضافه کرد: مجمع خیرین مسجدساز تا 
پایان امسال در تمام استان ها ایجاد می شود. 

حسینی- بعد ازظهر دیروز کارگروه امور زیربنایی 
و شهرسازی استان در حوزه معاونت عمرانی 
استانداری برگزار شد. کاظمی مدیر شهرسازی 
اداره کل راه و شهرسازی استان دستور کار اول 
این جلسه را قرائت کرد : درخواستی برای احداث 
هتل در حریم شهر دیهوک داده شده است که 
در اراضی متعلق به راه و شهرسازی به متراژ 5 
هزار مترمربع قرار دارد. وی با بیان این که کمیته 
ادامه  فنی این درخواست را تایید کرده است، 
داد: قرار شد با رعایت حریم رودخانه و ضوابط 
میراث این هتل ساخته شود. دستور کار بعدی 
درباره احداث مجتمع خدمات رفاهی در محور 
جاده سرایان - بیرجند به مساحت 4/2 هکتار 
از روستای هاشمیه و تیغاب، بود که کاظمی 
توضیح داد: از آن جایی که درجه این مجتمع 4 
بوده، یک هکتار به آن تعلق می گیرد و موافقت 
شد تا برای خطوط انتقال برق و حصارکشی اقدام 
و با اخذ موافقت میراث فرهنگی کار را انجام 

دهد.

احداث کمپ کویرنوردی در زیرکوه
وی به احداث کمپ کویرنوردی در زیرکوه نیز 
اشاره کرد و افزود: این طرح مشکلی نداشته و 
مشروط به رعایت ضوابط میراث می توانند کار 
را شروع کنند. ولی پور رئیس سازمان جهاد 
کشاورزی اما بیان کرد: مطلع باشید که برای 
)طرح   21 کمیسیون  مجوز  هنوز  طرح  این 
است،پس   نشده  داده  کشاورزی(  غیر  های 
ابتدا باید تکمیل پرونده شود و پس از دریافت 
انجام گیرد.  مجوز کمیسیون واگذاری زمین 
مدیر شهرسازی اداره کل راه و شهرسازی در 
ادامه از طرح راه اندازی دامداری در نزدیکی 
از  داد:  ادامه  و  گفت  بهلگرد سخن  روستای 
آنجایی که این طرح با روستا 179 متر فاصله 
با آن مخالفت کرده است  بنیاد مسکن  دارد 
زیرا که معتقدند مانع توسعه روستا می شود. 
بیان  موضوع  این  تکمیل  در  مقدم  آسمانی 
که  شرطی  به  کرد  موافقت  توان  می  کرد: 
محیط زیست ضوابط زیست محیطی خود را 
یک درجه پایین تر بیاورد و مشکلی به لحاظ 
نزدیکی با روستا نداشته باشد. کاظمی دستور 
کار بعدی را درباره احداث واحد قالیشویی در 

و  کرد  قرائت  آباد  شمس  و  چهکند  منطقه 
باشد ولی  بود گاوداری  این واحد قرار  افزود: 
فاصله  نکردن  رعایت  دلیل  به  مسکن  بنیاد 
کرد.  مخالفت  متر(،   500( محیطی  زیست 
اکنون با این تغییر و تعهد محضری که برای 
دوباره  کنند،  نمی  ایجاد  مزاحمتی  روستاها 
درخواست داده اند. آرامنش مدیر کل محیط 
اداره کل مشروط  این  بیان کرد:  زیست هم 
به رعایت الزامات مصرف آب و طول غبار و 

گردگیر با طرح موافق است. در نهایت بنیاد 
مسکن نیز با این طرح موافقت کرد. تمامی 
کارگروه  موافقت  شده،  ذکر  دستورکارهای 
مشروط به اجرای ضوابط مقرر شده را گرفتند.

استعالمات زمان بری که مانع 
سرعت کار می شوند

در ادامه جلسه رئیس سازمان جهاد کشاورزی 
)اینترنت   BTS ایستگاه های به طرح احداث 
پرسرعت( در روستاها و درخواست زمین برای 
اجرای آن اشاره کرد و گفت: 56 ایستگاه باقی 
مانده که با احداث آن ها کار بسیار خوبی در 
اما  شود،  می  انجام  روستاها  پوشش  راستای 

استعالمات آن بسیار زمان بر است. وی خواستار 
این شد تا کارگروه مصوبه ای مبنی بر نگرفتن 
اجرای  و  محضری  تعهد  دادن  و  استعالمات 
کار بدهد. دلگیر مدیر کل فناوری اطالعات و 
ارتباطات استان هم عنوان کرد: از 700 روستا  
در فاز اول اجرا فقط 400 روستا انجام شده است، 
در حالی که در تمام کشور باید بین 50 تا 70 
درصد کار انجام می شد و این نشان می دهد 
فاز دو طرح کار  اجرای  برای  خراسان جنوبی 

بیشتری باید انجام دهد. وی خواستار حل هر 
چه سریع تر مشکل تامین برق شد و افزود: در 
سیستان و بلوچستان، همزمان با فرم واگذاری 
زمین، کنتور برق نیز گذاشته می شد، اما این 
جا استعالمات بسیار زمان بر است. به گفته وی 
دستگاه ها با گرفتن تعهد از مجری پروژه اجازه 
شروع کار بدهند، ظرف 6 ماه هم استعالمات را 
پاسخ دهند که در صورت مخالفت ایستگاه را جا 

به جا خواهیم کرد.
 

الزام به پاسخ دادن به استعالمات ظرف 
یک هفته تا 10 روز با تعهد محضری

برخی دستگاه ها از جمله محیط زیست، میراث 

فرهنگی و بنیاد مسکن اعالم کردند که نیازی به 
استعالم نیست اما برخی خواستار بازدید و دیدن 
نقشه طرح و ... شدند. در نهایت با نظر فرهادی 
مدیر کل دفتر فنی، امور عمرانی و حمل و نقل 
و ترافیک استانداری، همه دستگاه ها متعهد به 
پاسخ دهی به استعالمات ظرف یک هفته تا 10 
روز هستند در غیر این صورت پاسخ مثبت تلقی 
می شود. ولی پور اما معتقد بود که این کار عملی 
نبوده و شاید دستگاه ها این شرط را قبول کنند 

ولی تا کنون اتفاق افتاده که پس از اجرای کار 
مانع شده اند. به همین دلیل مقرر شد ظرف یک 

هفته با تعهد محضری استعالم را پاسخ دهند.
 چانه زنی برای 3 پروژه مغایر با طرح 

تفصیلی شهر در منطقه گردشگری
مساحت  به  ارشاد  مجتمع  پروژه  سه  احداث 
5 هزار و 935 متر مربع، سالن کارگران 18 
امداد کوهستان  پایگاه  هزار و 74مترمربع و 
743 مترمربع در منطقه گردشگری بوذرجمهر 
قاین، دیگر دستور کار مطرح شده بود که بیکی 
معاون فرماندار قاین در این باره توضیح داد: 
سال 93 این پروژه ها مطرح شدند که با توجه 
مسئوالن  تایید  با  شهر،  در  زمین  کمبود  به 

های زمین  در  ها  طرح  این  شد  قرار   وقت 
منطقه بوذرجمهر اجرا شود. وی با اشاره به 
این که اکنون ساخت و سازهایی هم آن جا 
مقدم  علوی  کرد:  اضافه  است،  شده  انجام 
معاون عمرانی استاندار از آن جا بازدید و نظر 
است،  داده  منطقه  در همان  تثبیت طرح  به 
اراضی  انجام این کار مستلزم تغییر کاربری 
از گردشگری به فرهنگی است. به گفته وی 
قطعا پروژه ها و طرح های بعدی بنا به طرح 
اکنون  اما  شد،  خواهند  اجرا  شهر   تفصیلی 
نمی توان این 3 پروژه را قلع و قمع کرد زیرا 
که برای هر کدام اعتبار صرف شده و االن 

اعتبار جدید هم گرفته اند.

نوع سازه این طرح ها مناسب
 منطقه گردشگری نیست

شهردار قاین اما به شدت با انجام این پروژه ها 
مخالفت کرد و گفت: این پروژه ها با وضع موجود 
و دیدگاه توریستی گردشگری منطقه بوذرجمهر 
مغایرت دارد. یحیی پور انتقاد کرد که نوع سازه 
این طرح ها مناسب منطقه گردشگری نیست. 
اگر محوریت سرمایه  این که  بر  تاکید  با  وی 
گذاری این طرح ها با شهرداری است، باید حداقل 
بدانیم که  چه کاری انجام دهیم، تصریح کرد: از 
ادارات  گوناگون تقاضا کردیم طرح های آتی خود 
را بیاورند تا با طرح جامع شهری تطبیق دهیم و اگر 
با گردگیری منافاتی نداشته باشد ، کار انجام گیرد.

در نهایت مقرر شد در کارگروه با کلیات اجرای این 
طرح ها موافقت شود ولی جزئیات آن با رعایت 
سیما و منظر شهری و نظر شهردار تصویب شود.

نیاز به 72میلیارد تومان برای تعویض 
تیرهای فرسوده برق

برق  نیروی  توزیع  شرکاء مدیر عامل شرکت 
استان هم گزارش عملکردی از سال گذشته 
تا سال 1422  این شرکت  افق  به  ارائه داد و 
استان  خاک  که  این  بیان  با  وی  کرد.  اشاره 
سولفاته بوده و موجب فرسودگی بتن و خوردگی 
داد: سال گذشته 4  ادامه  میلگردها می شود، 
میلیارد برای تعویض تیرهای برق هزینه شد ولی 
برای تعویض کامل و رسیدن به شبکه ای پایدار 

به 72 میلیاردتومان نیاز داریم.

3۱ کیلوگرم هروئین
 در نهبندان کشف شد

فرمانده انتظامی خراسان جنوبی گفت: در بازرسی 
در  هروئین  گرم   750 و  کیلو   31 پلیس  ماموران 
نهبندان کشف شد. سردار مجید شجاع اظهار کرد: 
ماموران انتظامی نهبندان هنگام کنترل خودروهای 
عبوری در محور نهبندان - شهداد به یک دستگاه 
تریلی تانکردار مشکوک و خودرو را برای بررسی بیشتر 
متوقف کردند که در بازرسی از آن 31 کیلو و 750 گرم 
هروئین که به طرز ماهرانه ای در خودرو جاساز شده 
بود، کشف شد. شجاع گفت: در این عملیات 2 متهم 
دستگیر و یک دستگاه خودروی تریلی توقیف شد که 
متهمان با تشکیل پرونده و دستور قاضی پرونده روانه 

زندان شدند.

تلف شدن ۱۶ رأس دام در اثر
 صاعقه در زیرکوه

در اثر صاعقه سه شنبه شب 16 رأس گوسفند در 
بیمارستان شد.  راهی  و چوپان  تلف شدند  زیرکوه 
چوپان هم با کمک گروه های امدادی هالل احمر 
به بیمارستان شهر حاجی آباد منتقل و سپس برای 
 طی مراحل درمانی به بیمارستان قاین منتقل شد. 

هم اکنون حال وی رو به بهبودی است.

خرابی های سیل در کامرانیه طبس

بارندگی های بی سابقه در شبانه روز گذشته در روستای 
کامرانیه طبس  سیالب به راه انداخت. به گفته اهالی 
روستای کامرانیه از توابع بخش دستگردان طبس سیل  
در 70 سال اخیر در این منطقه بی سابقه بود که خسارات 
فراوانی به روستا وارد کرد. هنوز آمار دقیقی از خسارت 
های وارده اعالم نشده است اما بر اساس مشاهدات 
میدانی گروه خبری صدا و سیما و گفته اهالی بین 50 
تا 100 رأس دام در اثر سیل تلف و حدود 10 خانه 
دچار آبگرفتگی و همچنین تا 80 درصد به اراضی و 
شد.راه  وارد  خسارت  روستا  کشاورزی  محصوالت 
روستاهای آب خورگ، دهنو و بم هم تخریب شده است.

کاروان مردم یاری ارتش
 در مناطق محروم

فارس- پزشکان و کادر درمانی بیمارستان بعثت نهاجا 
در آستانه ماه مبارک رمضان در قالب چهاردهمین 
طرح مردم یاری، خدمات درمانی خود را به بیماران 

مناطق محروم خراسان جنوبی ارائه کردند.

ضرورت حضور ترکیبی فنی از مدیران 
در مجمع خیرین مسجدساز

استاندار  امور عمرانی  گروه خبر- معاون هماهنگی 
خراسان جنوبی گفت: الزم است ترکیب فنی از مدیران 
استان در  مجمع خیرین مسجدساز استان اضافه کنیم 
تا این مجمع از نظرات آنان برای ساخت مساجد بهره 
ببرد. وی افزود: باید در ساخت مساجد برای مستغالت 
آنها نیز چاره اندیشی شود و مسجدی که درآمدزایی 
نداشته باشد و هزینه های آن تنها از راه جمع آوری 
کمک باشد، شان آن پایین خواهد آمد علوی مقدم 
افزود: الزم است در ساخت مساجد به جانمایی آنها 
نیز توجه شود تا ساخت مسجد در هر منطقه بر اساس 
نیاز آن منطقه باشد. حجت االسالم کمیلی، دبیر مجمع 
خیرین مسجد ساز نیز گفت: تاکنون با کمک های 
 مردمی  و خیرین در استان 7 مسجد ساخته شده است .
در این جلسه همچنین حجت االسالم اسدی به عنوان 
اولین رئیس مجمع خیرین مسجد ساز استان معرفی و 
از فالحی به عنوان خیر مسجد ساز استانی قدردانی شد.

حوادث استان

در کارگروه امور زیربنایی و شهرسازی استان انجام شد:

چانه زنی برای 3 پروژه مغایر با طرح تفصیلی قاین در منطقه گردشگری

مجمع خیرین مسجدساز در تمام استان ها ایجاد می شود

انتشار فیلم و مطالبی  پیشه ور - با توجه به 
تحت عنوان برخورد ماموران سد معبر شهرداری 
بیرجند با دستفروشان در چند روز اخیر خبرنگار 
آوا  با مسئول اداره اجرائیات شهرداری بیرجند 
گفتگو کرد. میرزایی عنوان کرد: در کلیپی که این 
روزها با موضوع درگیری بین یک دستفروش 
جوان و نیروهای رفع سد معبر شهرداری بیرجند 
در حال انتشار است، ابتدای این ماجرا و علت 
آسیب دستفروش مشخص نیست و توسط تهیه 
کنندگان این کلیپ حذف شده است. وی افزود:  

بر اساس پیگیری هایی که در این زمینه انجام 
شد فرد مذکور ابتدا به ماموران رفع سد معبر 
توهین و حمله ور  می شود و با لگد به ترازو زده  
 که منجر به برخورد ترازو با خود وی و آسیب 
می شود و در ادامه هم به ضرب و جرح ماموران 
اجرایی شهرداری پرداخته است . میرزایی با اشاره 
به این که نهایتا این موضوع از طریق مراجع 
قانونی پیگیری  می شود، اضافه کرد: موضوع 
دست فروشی جدید نیست اما گسترش و رشد 
و  شهری  توسعه  با  همگام  ها  فروش  دست 

تطابق نداشتن رفتار آنها با قواعد شهر نشینی 
مدرن باعث شده است تا بیش از آنکه به چشم 
ترحم به دست فروشان نگاه شود به چشم مزاحم 
به آنها بنگرند. به گفته وی فارغ از این که  دست 
به  بیشتر  نیازمند،  یا  هستند  کاسب  فروشان 
صورت برهم زننده نظم شهری به نظر می رسند 
که باید از سطح معابر و خیابان ها ساماندهی 
شوند. مسئول اداره اجرائیات شهرداری با اشاره 
به شرایط، قوانین و مقررات درباره دست فروشان   
افزود: براساس تبصره یک بند دو از ماده 55 

قانون شهرداری ها ، سد معابر  عمومی و اشغال 
 پیاده روها و استفاده غیر مجاز آنها از میدان ها ، 
پارک ها و باغ های عمومی برای کسب و یا 
سکنی و یا هر عنوان دیگری ممنوع است و 
شهرداری اجازه دارد تا با هرگونه سد معبر از 
جمله دست فروشی برابر مقررات اعمال قانون 
نماید. میرزایی تاکید کرد: در همین راستا هر 
کسی به هر بهانه ای از جمله دست فروشی 
مرتکب سد معبر شود ، مطمئنا با اعمال قانون 
مواجه خواهد شد. وی اضافه کرد: در راستای رفع 

سد معابر مکاتبات و تماس های تلفنی متعددی 
از ناحیه شهروندان با شهرداری انجام شده که 
درخواست اجرای قانون کرده اند، البته شهرداری 
معتقد است همه برابر قانون مساوی اند  ولی باز 
هم نسبت به اطالع رسانی و همچنین جانمایی 
محل های گوناگون برای استقرار دستفروشان 
نموده که برخالف صرف هزینه ها متاسفانه 
مشاهده می گردد برخی دستفروشان برابر اعمال 
قانون مقاومت نموده که حتی مامورین سد معبر 
شهرداری را مورد ضرب و جرح قرار داده اند.

شهرداری مکلف به برخورد قانونی با سد معبر است
فرد دستفروش ابتدا حمله ور شد!
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تکمیل بزرگترین سالن اجتماعات شهر در قالب فرهنگسرا در  بلوار صیاد شیرازی
شهردار بیرجند در نشست خبری با اصحاب رسانه عنوان کرد:

نسرین کاری - روز گذشته محمد علی جاوید، شهردار 
کرد: اظهار  رسانه،  اصحاب  با  خبری  نشست  در   بیرجند 
۵۰ درصد فضای سبز شهر از آب شرب استفاده می شود و  
اصالح سیستم آبیاری شهری فضای سبز از سنتی به نوین 
و اجرای همزمان سیستم قطره ای و بارانی در دستور کار  این 
سازمان قرار دارد. وی با بیان اینکه چندین پروژه نوسازی و 
بهسازی شهری  برای سال جاری پیش بینی شده است، افزود: 
اگر این طرح ها و پروژه ها مورد موافقت شورای شهر بیرجند 

قرار بگیرد عملیات اجرایی آن از خرداد آغاز می شود.

ایجاد پارک بزرگ تفریحی در حاشیه کمربندی 
پیامبر اعظم )ص( بیرجند

شهردار بیرجند یادآور شد: پارک بزرگ تفریحی در حاشیه 
کمربندی پیامبراعظم )ص( بیرجند در مساحت ۴۸ هکتار در 

سال جاری ایجاد خواهد شد. 
وی با بیان اینکه در این پارک مسیر پیاده روی، رینگ برای 
دوچرخه سواری، ایجاد روشنایی کامل، احداث سرویس های 
بهداشتی و آبخوری های مناسب، احداث کافی شاپ و چایخانه 
و احداث زمین های ورزشی عمومی، بازارچه مشاغل و صنایع 
 ، کوچک،  رستوران های  گل ها،  باغ  و  پرندگان  باغ  دستی، 
پارکینگ و مسجد پیش بینی شده،  ادامه داد:  برای احداث 
این پارک مبلغ ۸ میلیارد تومان اختصاص پیدا کرده است، 
که  فاز نخست این پارک از میدان سفیر امید تا میدان آیت ا... 
غفاری در سال جاری به بهره برداری می رسد و فاز دوم آن نیز 
از میدان آیت ا... غفاری تا پارک جنگلی در سال آینده تکمیل 

خواهد شد.
بازار  اینکه فضای کنونی چهارشنبه  بیان  با  بیرجند  شهردار 
مناسب  زیرساختی  و  ترافیکی  لحاظ  از  بهشتی  خیابان  در 

نیست،افزود:  چهارشنبه بازار بیرجند نیز بعد از تصویب شورای 
شهر به محل پارک جنگلی منتقل خواهد شد. 

آبیاری 50 درصد فضای سبز بیرجند با آب شرب

جاوید عنوان کرد: جداسازی آب فضای سبز از آب شرب نیز در 
دستور کار شهرداری قرار دارد و در تالش هستیم تا جداسازی 
آب فضای در سال جاری صورت بگیرد. وی ادامه داد: ۵۰ درصد 
فضای سبز شهر از آب شرب استفاده می شود و  اصالح سیستم 
آبیاری شهری فضای سبز از سنتی به نوین و اجرای همزمان 
سیستم قطره ای و بارانی در دستور کار قرار دارد. شهردار بیرجند 
با بیان اینکه برای زیباسازی بلوار شهدای عبادی نیز یک میلیارد 
تومان پیش بینی شده، بسیاری از مناطق کمتر توسعه یافته بیرجند 
آسفالت شده و در مهرشهر نیز این آسفالت صورت گرفته و 

مناطقی که آسفالت نشده، به دلیل انجام نشدن فاضالب است.

طرح جامع ترافیکی بیرجند اجرایی می شود

وی با بیان اینکه  عملیات اجرایی طرح جامع ترافیکی شهر در 
سال جاری آغاز می شود، خاطر نشان کرد: اصالح و بهسازی 
خیابان جمهوری اسالمی که یکی از قدیمی ترین خیابان ها 

است در دستور کار  شهرداری قرار دارد.
شهردار بیرجند افزود: در برنامه شهرداری است که در حوزه 
انجام  مبدا  از  پسماندهای شهری  تفکیک  خدمات شهری، 

می شود و با این سیستم بحث زباله گردی حذف خواهد شد.
جاوید با اشاره به اینکه بزرگترین سالن اجتماعات شهر در 
اعتباری  با  شیرازی  صیاد  بلوار  حاشیه  در  فرهنگسرا  قالب 
بالغ بر ۵ میلیارد تومان تکمیل خواهد شد، خاطرنشان کرد: 
ساختمانی  پروانه های  جاری  سال  اردیبهشت   از   همچنین 

تک برگ شدند و مردم می توانند  از طریق اینترنت وضع 
عوارض و سند خود را رصد کنند.

استفاده از سنگ تولید استان برای 
زیباسازی  بلوارها 

از سنگ  بلوارها  و  آیلندها  زیباسازی  برای  آور شد:  یاد  وی 
سنگ  این  ماندگاری  که  چرا  می شود  استفاده  استان  تولید 
۱۰ برابر سنگ های بتنی است و همزمان با تعویض آیلندها 
و بلوارها، اصالح آبیاری قطره ای و تعویض گونه های گیاهی 
و درختچه ها انجام می شود. جاوید با بیان اینکه ۱۰۷ درصد 
بودجه شهرداری بیرجند در سال گذشته تحقق پیدا کرده است، 
افزود: چند پروژه وجود دارد که یکی از این پروژه ها، پروژه 

فروشگاه رفاه با سرمایه گذاری ۱۸ میلیارد تومان است.

اداره اجرائیات شهرداری در سال جدید 
پیگیر تخلفات خواهد بود

شهرداری  عوارض  میزان  اینکه  یادآوری  با  بیرجند  شهردار 
از  برخی  تاسف کرد:   ابراز  نرخ است،   تمام کشور یک  در 
شهرداری ها در شهرهای کوچک این نرخ ها را کم می کنند 
توسط  موضوع  این  مطمئنا  می باشد  قانون  خالف  این  و 

دستگاه های نظارتی بررسی می شود.
جاوید با اشاره به برخورد اخیر مأمور شهرداری با دست  فروش 
در بیرجند، تاکید کرد:  این اداره از ابتدای سال جاری در راستای 
انتظامات شهری به صورت متمرکز کار خود را آغاز کرده است. 
و تاکنون اداره اجرائیات شهرداری در بیرجند وجود نداشته است 
و در سال جدید با فعالیت مستمر این اداره این دست مشکالت 

حتما  پیگیری خواهد شد. 

عکس: ناصری

آگهي حراج کلي وسائط نقلیه     شناسه: 175895
يك موسسه اقتصادي در نظردارد:  تعداد 700 دستگاه

موتور سيكلت  و 16 دستگاه خودرو ) اوراقي - قابل شماره 
گذاري( را از طريق حراج حضوري و به صورت نقدي به 

فروش برساند.
زمان بازديد: شنبه و يكشنبه 29 و 30 ارديبهشت 97 

ساعت 8 الی 14
مكان های بازديد :

1- کيلومتر 5 جاده بيرجند - زاهدان ابتدای جاده روستای 
ميرعلی، پارکينگ نظام گستر ) خودرو ، موتورسيكلت(

2- شهرستان بيرجند ، سايت اداری ، ميدان راهنمايی و 
رانندگی، پارکينگ ثامن  )خودرو ، موتورسيكلت (

3- شهرستان نهبندان ،کيلومتر 5 جاده نهبندان- بيرجند ، 
پارکينگ نظام گستر ) خودرو ، موتورسيكلت (

4- شهرستان فردوس ، ميدان شهيد صبوری ، جنب هيئت 
حضرت موسی بن جعفر )ع(، پارکينگ حافظ گستر 

)خودرو ، موتور سيكلت(
5- شهرستان سربيشه ، بعد از پارک آزادی روبروی گلزار 

شهدا ، پارکينگ نظام گستر ) خودرو ، موتورسيكلت (
زمان و مكان برگزاري :

دوشنبه 97/02/31 - ساعت 9 صبح
بيرجند - بلوار پاسداران - مجتمع فرهنگي رفاهي غدير - 

سالن همايش امام علي )ع( 
تلفن :  32435348   -  056-32435280

ضمناً 20 درصد  مبلغ پيشنهادي در زمان خريد نقداً دريافت می 
شود و تسويه حساب و ترخيص ظرف مدت 10 روز الزامي مي 
 باشد . دستگاه کارت خوان در محل برگزاري موجود مي باشد .

محل موضوعپروژهشماره فراخوان
اجرا

نوع 
قرارداد

مدت 
پیمان

مبلغ برآورد 
)ريال( براساس 
فهارس بها 1397

مبلغ تضمین 
شرکت در 

مناقصه )ريال( 

تاريخ تحويل 
اسناد و 

پیشنهادات

تاريخ 
بازگشايی

اجرای فاز 2 ابنیه و 200970167000001
محوطه سازی مجتمع 
17 هكتاری گمرکات 

خراسان جنوبی

تكمیل مجتمع
 17 هكتاری 

گمرکات استان 
خراسان جنوبی

براساس بیرجند
فهرست 

بها

 44
روز

حداکثر 18625786868932/000/000
ساعت 9 

صبح مورخ 
1397/3/10

ساعت 11 
صبح مورخ 
1397/3/10

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای )نوبت اول(   شناسه: 175894
اداره کل گمرکات استان خراسان جنوبی )مناقصه گذار به نشانی بيرجند- ابتدای خيابان غفاری- جنب فروشگاه اتكا- اداره کل گمرکات 
استان خراسان جنوبی( در نظر دارد: اجرای پروژه ذيل را بر اساس قانون برگزاری مناقصات )مناقصه عمومی يك مرحله ای با ارزيابی کيفی( به 
پيمانكاران دارای صالحيت از سازمان مديريت و برنامه ريزی کشور )معاونت سابق برنامه ريزی و نظارت راهبردی رياست جمهوری( از محل 
اعتبارات عمرانی واگذار نمايد. لذا پيمانكاران واجد شرايط متقاضی )حداقل پايه 5 در رشته ساختمان( با در نظر گرفتن رشته، پايه و ظرفيت 
آزاد می توانند جهت دريافت اسناد مربوطه از تاريخ 1397/02/25 تا 1397/02/27 به سامانه تدارکات الكترونيكی دولت )ستاد( به آدرس: 

www.setadiran.ir مراجعه نمايند.

تضمین شرکت در مناقصه: ضمانت نامه های معتبر مورد اشاره در آيين نامه تضمين برای معامالت دولتی و مورد قبول کارفرما به مدت سه ماه از 
تاريخ افتتاح پيشنهاد و قابل تمديد برای سه ماه ديگر در وجه  اداره کل گمرکات استان خراسان جنوبی می باشد

محل تحويل اسناد و پیشنهادات: سامانه تدارکات الكترونيكی دولت )ستاد(
ضمنا پاکت »الف« و اسناد ارزيابی عالوه بر بارگذاری در سامانه به آدرس: بيرجند- ابتدای خيابان غفاری- جنب فروشگاه اتكا - دبيرخانه اداره کل 

گمرکات استان خراسان جنوبی در موعد مقرر تحويل گردد. 
اداره کل گمرکات استان خراسان جنوبیمحل گشايش پیشنهادها: اتاق جلسات اداره کل گمرکات استان خراسان جنوبی می باشد.


