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یکی به جای همه!

»هر هفته شنبه که می شود کفش 
در  برای شرکت  و  کنم  می  کاله  و 
کارگروه اشتغال به استانداری می روم، 
تقریبا  بیشتر اعضا کارگروه در مدتی 
که من در جلسات شرکت می کنم ، 
باالخره یک جلسه غیبت را داشته اند 
و البته این امری طبیعی است .اینکه 
در جلسات مذکور چه مصوباتی داریم 
، چه تجزیه و تحلیلی انجام می شود و 
در نهایت خروجی آن چیست ؟ بماند 
که از حوصله بحث خارج است ، اما 
نکته بسیار ظریف آن حضور یک عضو 
ثابت در تمام جلسات است که جای 

تامل دارد ...) ادامه در صفحه ۲ (

سرمقاله
*امین جم

روزنامه صبح استان  *  سال بیستم   *  شماره: 4089

7آغازطرح تعریض معبر شهید قرنی 7بازگشایی جاده بیرجند -چهکند کلید خورد 3“ ماخونیک “ رنگ مرمت گرفت

جهاد کشاورزی 417 پروژه در استان
افتتاح می کند

صبح دیروز نشست خبری رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان به مناسبت هفته جهاد کشاورزی 
برگزار شد. ولی پور مطلق با بیان این که در این هفته 417 پروژه زیرساختی افتتاح خواهد شد، ادامه 
داد: اعتبارات دولتی این پروژه ها 16 میلیارد و 700 میلیون تومان بوده و 14 میلیارد و 800 میلیون 
تومان نیز از محل تسهیالت بانکی برای برخی پروژه ها هزینه شده است. به گفته وی بخشی از این 
پروژه ها از محل خودیاری مردمی بوده که جمع اعتبارات دولتی، بانکی و خودیاری مردمی 39 میلیارد و 
160میلیون تومان است. رئیس جهاد کشاورزی استان همچنین با اشاره به این که ۲3 هزار و430 نفر 

از این پروژه ها برخوردار خواهند شد...) ادامه در صفحه4(   

           10 گروه     برای    رصدآسمان  شوال د ر استان

عکس:  خضری

    صفحه 7

 بازدید جمعی  از مسئوالن استان از روستاهای ذکری و گل نی/ 7

جناب آقای وحید خّرمشاد
رئیس محترم هیئت ووشو استان 

موفقیت جناب عالی را در آزمون داوری بین المللی ووشو به عنوان 
تنها داور بین المللی ووشو در شرق  کشور

تبریک عرض نموده
  توفیق روز افزون در عرصه ورزش و داوری را برایتان آرزومندیم. 

 مربیان و هنرجویان ووشو بیرجند

به مناسبت اولین سالگرد  درگذشت

 شادروان حاج محمد حسین شیرزایی 
)دبیر بازنشسته آموزش و پرورش( 

جلسه یادبودی روز پنجشنبه 97/3/24 از ساعت 17 
الی 18 در محل حسینیه آیت ا... آیتی برگزار می گردد 
حضور شما سروران گرامی در این جلسه موجب شادی روح 

آن مرحوم و تسلی خاطر بازماندگان خواهد بود. 
خانواده های: شیرزایی ، موسوی 

به مناسبت چهلمین روز درگذشت 

مرحومه حاجیه فاطمه طوفانی
 )همسر مرحوم اسماعیل طوفانی نژاد(

 جلسه یادبودی امروز چهارشنبه 97/3/23 از ساعت 17/30 الی 18/30 
در محل هیئت ابوالفضلی )مصلی( برگزار می گردد 

تشریف فرمایی شما سروران ارجمند در این جلسه موجب شادی روح آن مرحوم 
و تسلی خاطر بازماندگان خواهد بود.

خانواده های: طوفانی نژاد، اسالمی، دباغی ، حاجی پور و سایر بستگان

پدرم تا به ابد جای تو بر دیده ماست
سال ها گر گذرد یاد تو در سینه ماست

دهمین سالگرد درگذشت 
پدری مهربان و پدر بزرگی عزیز و فداکار شادروان

 محمد علی بنی اسدی مقدم 
که نامش سند افتخارمان می باشد را گرامی می داریم.

روحش  شاد و  یادش تا ابد ماندگار
فرزندان و نوه ها

شرکت پخش بهروز در خراسان جنوبی جهت تکمیل کادر فروش 
خود)محصوالت غذایی بهروز( به تعدادی بازاریاب متخصص و متعهد 

نیازمند است.  09156707535

قابل توجه همشهریان عزیز
به مناسبت عید سعید فطر 

بازگشایی استخر آزادی )خرمشهر( 
با بازسازی درسیستم تصفیه آب و تغییرات کلی در سیستم استخر

 و امکانات جدید آماده خدمت به همشهریان عزیز می باشد.
شیفت آقایان:

 همه روزه از ساعت 19 الی 21 شیفت اول و 21/30 الی 23/30 شیفت دوم 
شیفت بانوان:

 همه روزه به جز جمعه ها:
15 الی 18

ژده
م

آدرس: مفتح 29  تلفن: 32445544
تخفیف به مناسبت عیدفطر5000 تومان

بهاي بلیت ٨000 تومان 
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تاریخ بازگشایی: 25 خرداد ماه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خرید راهبردي در مدیریت منابع

 استقرار راهنماي بالینی در مدیریت منابع

 تأمین منابع مالی پایدار در مدیریت منابع

 استقرار سازمان الکترونیک در مدیریت منابع

 ارتقاي کیفیت خدمات در مدیریت منابع

 سطح بندي و نظام ارجاع در مدیریت منابع

 سخنرانی اساتید برجسته  -1        
 ارائه مقاالت برگزیده به صورت سخنرانی - 2   

 ارائه مقاالت به صورت پوستر -3

 توانمندسازي بیمه شدگان نمایشگاه  -4   
 در حاشیه همایش       
    

 :سامانه الکترونیکی درج مقاالت
http://mrc 

 :دبیرخانه همایش
 اداره کل بیمه سالمت

32424570-056 
32424580-056 

خرید راهبردي در مدیریت منابع -1     
استقرار راهنماي بالینی در مدیریت منابع -2          

تأمین منابع مالی پایدار در مدیریت منابع -3    
استقرار سازمان الکترونیک در مدیریت منابع -4                

ارتقاي کیفیت خدمات در مدیریت منابع -5         
سطح بندي و نظام ارجاع در مدیریت منابع -6    

سامانه الکترونیکی درج مقاالتآدرس 
۹۷http://mrc .bums.ac.ir

دبیرخانه همایش
اداره کل بیمه سالمت -بیرجند -استان خراسان جنوبی

32424570-3: تلفن
32424580: دورنگار

صاحبان محترم مشاغل )کسبه( و وسایط نقلیه عمومی:                                                                                     
شما می توانید بدون مراجعه به ادارات امور مالیاتی، از طریق سامانه www.tax.gov.ir اظهارنامه الکترونیکی خود را حداکثر تا پایان خرداد ماه سال جاری ارسال و مالیات مربوطه را نیز پرداخت نمایید.

شرط برخورداری از نرخ صفر و  هر گونه معافیت یا مشوق در قانون مالیات های مستقیم 
و سایر قوانین دارای حکم مالیاتی تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی است 

روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی      
مرکز ارتباط مردمی و پاسخگویی تلفنی 1526

18
41
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س
شنا

    
   

با عنایت به بند یک مستخرجه از صورتجلسه شماره 60 مورخ 97/2/24 شورای محترم اسالمی 
شهر بیرجند از تاریخ 97/4/1 صدور فیش عوارض خودرویی در دفاتر پیشخوان دولت 

جهت مودیان مراجعه کننده به صورت رایگان خواهد بود.

حوزه معاونت توسعه مدیریت و منابع شهرداری بیرجند ـه
یـ

الع
اط

استاد گرامی  و فرهیخته
 آقای مهندس فریدون حمیدی

درگذشت برادر گرامی تان 

 شادروان محمـود حمیـدی 
تجسم مهربانی و فداکاری را حضور جناب عالی و خاندان محترم 

تسلیت عرض نموده ، از خداوند بزرگ برایتان صبر و شکیبایی آرزومندم.
حسین دادرس مقدم
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زمان واریز یارانه خردادماه تغییر کرد

به طور معمول یارانه نقدی هر ماه در روز بیست و ششم به حساب سرپرستان خانوار واریز می شود، اما برای ماه جاری با توجه به تعطیالت عید فطر دولت پرداخت یارانه خرداد ماه را 
دو روز زودتر انجام می دهد و در ساعت ۲۴ روز پنجشنبه همزمان با ۲۴ خردادماه به حساب سرپرستان خانوار واریز خواهد شد. در کنار یارانه نقدی که واریز می شود از فروردین سال 
گذشته طبق قانون بودجه دولت مبلغی را به طور مازاد برای مستمری افراد تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد نیز واریز می کند.

یکی به جای همه!    

* امین جم

)ادامه سر مقاله از صفحه اول( ... اینکه در جلسات مذکور 

چه مصوباتی داریم، چه تجزیه و تحلیلی انجام 
می شود و در نهایت خروجی آن چیست؟ بماند 
که از حوصله بحث خارج است، اما نکته بسیار 
تمام  در  ثابت  عضو  یک  حضور  آن  ظریف 
نماینده  یک  دارد  تامل  جای  که  است  جلسات 
مجلس، بسیار پیگیر و مطالبه گر ، همان چیزی 
در  داریم.  را  انتظارش  مسوالن  تمام  از  ما  که 
این میان سوالی همواره ذهن من را درگیر خود 
مجلس  نمایندگان  آیا حضور  اینکه  آن  و  کرده 
در کار گروه اشتغال استان الزامی است؟ که اگر 
اینگونه است پس بقیه نمایندگان کجا هستند؟! 
یعنی این استان با این وسعت فقط یک نماینده 
دارد؟! یا نه هیچ الزامی به حضور ایشان نیست 
بسیار  مسئولیت  حس  این  حالت  این  در  که 
در  شرکت  به  ملزم  را  خود  که  است  ستودنی 
آن  در  برایت  جایگاهی  رسما  که  کنی  جلساتی 
که  اینست  تر  ظریف  نکته  است!  نشده  تعریف 
این نماینده  در هر جلسه یکی دو نفر از سرمایه 
را  آفرینان  یا کار  تولید و  گذاران، فعاالن حوزه 
برای حل مشکالتشان با خود همراه می کند و 
از بیشتر این جلسات دست پر خارج می  تقریبا 
برآن دست می  بوسه  آری: صدها فرشته  شود. 

زند، کز کار خلق یک گره بسته وا کند.
از جلسات هفتگی  مدیر  توصیف یک  باال،  متن 
کارگروه تخصصی اشتغال در استانداری است که 
نکات قابل توجه ای نیز در آن وجود دارد. یکی 
از سواالتی که برای مردم مطرح شده و سرمایه 
که  است  این  داشتند،  هایی  گالیه  هم  گذاران 
ومرتبط   مسئول  کامال  افرادی  و  سازمانها   چرا 
بسیاری  پاسخگوی  برابرقانون ووظیفه  باید   که 
نمی  این جلسه حضور  در  باشند،  ها  استعالم  از 
وموثر  به طور مستمر  نماینده  یابند. حضور یک 
شایسته تقدیر است و البته نیازمند شفاف سازی 
دالیلی  چه  به  و  چرا  شود  مشخص  تا  بیشتر 
یابند. نمی  حضور  جلسه  در  سایرنمایندگان 
خصوصا با توجه به دستاوردهایی که این نماینده 
در جلسات به دست آورده و به اصطالح دست پر 
سایر  نمایندگان  از  را  مردمی  توقع  گردد،  برمی 
شهرستان های استان  بیشتر می کند که به نظر 
می رسد باید در این خصوص به درستی اطالع 
رسانی و روشنگری شود تا از ایجاد هر شائبه ای 

جلوگیری شود.

کمبود سکه وجود ندارد
ولی ا... سیف گفت: آمارهای بانک مرکزی نشان 
می دهد که در پیش فروش سکه، ۷ میلیون سکه 
بازار  وارد  سرعت  به  که  است  رسیده  فروش  به 
برای  این صورت هیچ کمبودی  غیر  در  شده اند؛ 
بازار در عرضه سکه وجود ندارد. وی با بیان اینکه 
افزایش قیمت سکه ناشی از عوامل روانی است، 
می تواند  تدریج  به  موضوع  این  کرد:  خاطرنشان 
مسائل  المللی،  بین  شرایط  البته  شود؛  برطرف 
روانی و بزرگ نمایی برخی مسائل که ریشه واقعی 
ندارد، توانسته چنین اثری در بازار ایجاد کند که 

البته محدود به طال هم نیست.

زمان واریز مرحله جدید سود 
سهام عدالت

گفت:  سازی  خصوصی  سازمان  رئیس  مشاور 
مشموالنی که شماره شبای خود هنوز ارائه نکرده 
اند تا پایان خردادماه وقت دارند شماره شبای حساب 
بانکی خود را در این سامانه ثبت برسانند و این افراد 
از نیمه اول تیرماه امسال سود سهام عدالت خود را 
دریافت می کنند. سید جعفر سبحانی در خصوص 
میزان واریز سود سهام عدالت بیان کرد: تاکنون ۳۲ 
هزار میلیارد ریال سود سهام عدالت برای بیش از 
۳۸ میلیون و ۸۰۰ هزار مشمول واریز شده است. 
مابقی مشموالن تا پایان خردادماه وقت دارند شماره 
شبای حساب بانکی خود را در این سامانه ثبت کنند 
و این افراد نیز از نیمه اول تیرماه امسال سود سهام 
عدالت خود را دریافت می کنند. مشاور رئیس سازمان 
خصوصی سازی در خصوص تعداد مشمولینی که 
شماره شبا ارائه کرده اند، گفت: تا خرداد ماه، بیش از 
۴۲ میلیون نفر از مشموالن به سامانه سهام عدالت 
مراجعه و خدمات گرفته اند که از این میان حدود ۳۹ 
میلیون و ۴۰۰ هزار نفر شماره شبای بانکی خود را 

به این سامانه وارد کرده اند.

خوش خبری درباره پرداخت 
حقوق شاغلین و بازنشستگان

داشت:  اظهار  دولت  نوبخت سخنگوی  محمدباقر 
دولت خودش را برای عید فطر آماده کرده و بهترین 
تبریک ایفای بخشی از تعهداتش است. وی افزود: 
و  بازنشستگان  شاغلین،  حقوق  فطر  عید  از  قبل 
نوبخت گفت:  پرداخت می کنیم.  را  ایرانیان  یارانه 
پاداش های بازنشتگان ظرف سه ماه آینده پرداخت 
می شود.کاش توانایی دولت به قدری بود که همین 
اما  می کنیم  پرداخت  را  همه  امروز  بگوییم  االن 
محدودیت داریم. هیچ دولتی نیست نخواهد پول 
بازنشتگان را پرداخت نکند.با لب خندان پول های 
بازنشتگان را می دهیم تا نگویند دولت برای پول 

دادن به مردم عزا می گیرد.

گوشت گوسفندی را گران تر از 
۴۳ هزار تومان نخرید

رئیس انجمن صنفی تولید و بسته بندی مواد پروتئینی 
کشور گفت: در تامین گوشت قرمز هیچ کمبودی 
نداریم و گوشت به اندازه کافی تولید، وارد و توزیع 
می شود. مسعود رسولی با اشاره به اینکه ستاد تنظیم 
بازار به منظور مدیریت و تامین نیاز با همکاری بخش 
خصوصی گوشت قرمز گوسفندی وارد کرده است 
افزود: براساس آمارها روزانه 1۰۰ تن گوشت قرمز در 
استان تهران که پر مصرف ترین بازار کشور است 
عرضه می شود. وی گفت:  میزان واردات گوشت 
قرمز به حدی است که نیاز بازار را تا چندین ماه آینده 
پاسخگو است. رئیس انجمن صنفی تولید و بسته 
بندی مواد پروتئینی افزود: گوشت گوسفندی وارداتی 
با قیمت های مصوب ستاد تنظیم بازار و با بسته بندی 
بصورت پاکسازی شده در فروشگاههای زنجیره ای و 

میادین تره بار روزانه توزیع می شود.

سرمقاله

با خروج آمریکایی ها از برجام تعادل آن بهم ریخت

محمد جواد الریجانی دبیر ستاد حقوق بشر گفت: 
اینکه اروپایی ها تقسیم کار کرده باشند یا نکرده باشند 
باید این اهداف تامین شود. با خروج آمریکایی ها از 
برجام تعادل آن بهم ریخت و منافع زیاد و سنگینی 
از ما آسیب دیده است. بخش عمده ای از آن ها را 
اروپایی ها جرات ندارند و بخش دیگری را نیز تصمیم ندارند انجام دهند. 
باید هر چه زودتر اعالم کنیم که ما تعهدات مان را در برجام الزام موجه 
نداریم. این خیلی مهم است که ما الزاماتی به انجام تعهدات مان نداریم.

تمهیداتی براساس رفتارهای آمریکا اتخاذ شده است

علی الریجانی رئیس مجلس گفت: با توجه به این 
که آمریکایی ها در برجام خالف اخالق، ضوابط و 
تعهدات بین المللی عمل کرده و به طور رسمی از 
آن خارج شده اند که البته از گذشته نیز این موضوع 
بوده، این حرکت مقداری در شرایط کشور از لحاظ 
نوع سرمایه گذاری تاثیرگذار بوده است از این رو تمهیداتی در حال اتخاذ 
و بر همین اساس مذاکراتی در حال انجام است. باید نگاه واقع بینانه ای 
به وضعیت اقتصادی کشور داشته باشیم تا پایه ای برای حل مسائل شود.

برخی مسئوالن پیاده نظام دشمن هستند

پرویز سروری دبیر کل جمعیت رهپویان انقالب اسالمی گفت: برخی مسئوالن با 
بعضی اظهارات و اقدامات شان به تعبیری پیاده نظام دشمن هستند و با رفتارهای 
خود مردم را نیز دچار چنددستگی می کنند. مردم ما فرقی با اوایل انقالب نکرده 
اند بلکه مقاوم تر شده اند. اگرمردم ببینند بعضی از مدیران و مسئوالن شان تحلیلی 
را که دشمن دارد، درسر دارند و نمی توانند در یک صف واحد حرکت کنند، 
دچار اعوجاج و تردید می شوند و چنین مواردی آفت های بزرگی را برای بر 
هم زدن انسجام در پی دارد. و به جای هم افزایی، واگرایی را به دنبال می آورد.

هیات رئیسه  مجلس سوال از رئیس جمهور را طول داد

جبار کوچکی نژاد نماینده رشت گفت: هیات رئیسه با دولت مماشات انجام داد 
و سوال از رئیس جمهور را طول داد. در نهایت بعد از اینکه یک هفته از سوال 
گذشت عده ای از نمایندگان امضای خود را پس گرفتند. دولت تنها یک هفته 
فرصت دارد تا البی انجام دهد و سوال را از نمایندگان پس بگیرد، اما این سوال 
که یک هفته از مطرح شدن آن گذشته بود، پس گرفته شد که خالف قانون 
اساسی است. من معتقد هستم که هیئت رئیسه تخلف کرده و همچنان سوال 
باقی است و آقای رئیس جمهور باید در مجلس حضور یابد و پاسخگو باشد.

سخنان رئیس اصالحات درباره عارف را باورنمی کنم

در  اصالح طلبان  سیاستگذاری  عالی  شورای  عضو  رسولی،  حسن  سید 
واکنش به صحبت های اخیر رئیس دولت اصالحات مبنی بر اینکه عارف 
اصالح طلب تر از روحانی نیست، اظهار کرد: نمی پذیرم که اظهارات اخیر 
منتسب به رئیس دولت اصالحات درباره رئیس فراکسیون امید مبنی بر 
این که عارف اصالح طلب تر از روحانی نیست از زبان خاتمی بیان شده 
باشد، چرا که چند شب پیش نزد ایشان بودم و کال نمی پذیرم که وی چنین 

رویکردی درباره رئیس فراکسیون امید داشته باشد.

دولت تضمین کند پرونده برای معترضین ایجاد نشود

عماد افروغ فعال سیاسی گفت: شهروندان نگرانی ها 
و دغدغه هایی دارند، بنابراین دولت باید تضمین کند 
تا پرونده امنیتی برای مردم در صورت اعتراض ایجاد 
نشود. چراکه مردم حق دارند نسبت به مشکالت شان 
اعتراض کنند. اکنون کشور از نظر سیاسی و اجتماعی 
در شرایط ویژه ای قرار دارد، لذا در ماه های اخیر برخی  گروه های اجتماعی 
نسبت به بیان خواسته هایشان با موانع و مشکالتی مواجهند و این حرکت 
فرصت مناسبی است تا مردم حقوق مدنی و قانونی خود را از دولت مطالبه کنند.

 همین که متوجه شوندکاري مي کنیم به ما حمله می کنند

آقاتهرانی عضو پایداری گفت: سعی داریم  ساختار و 
سازمان درونی جبهه را منسجم تر سازیم. اقدام مهم 
دیگر جبهه پایداری مسائل و اقدامات فرهنگی است 
که در این مورد نیز چندان بنا نداریم سر و صدا کنیم؛ 
چرا که خیلی ها قربت الی ا... همین که متوجه شوند ما 
کاری می کنیم، اقدام می کنند به حمله کردن به ما. چه ضرورتی دارد که دیگران 
را تحریک کنیم؟ درنتیجه کارهای مان را آرام آرام پیش می بریم و انتخابات 
هم یکی از وظایف ما است که باید نسبت به آن حساسیت داشته باشیم.

 اگر برجام نبود روزانه صدها میلیارد ضرر می کردیم

محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت گفت: اگر برجام 
نبود حتما روزی بیش از صدها میلیارد تومان ضرر 
باید درک کنیم.  را  می کردیم. واقعیت های کشور 
در یک شرایط اضطرار قرار گرفته ایم و در وضعیتی 
قرار نداریم که بتوانیم هزاران دالر به مسافران خارجی 
پرداخت کنیم. نمی توانیم جامعه و مردممان را در برابر تهدیدات بدخواهان 
تنها بگذاریم. در شرایطی مجبوریم با شرمندگی درخواست های بعضی اقشار را 

اجابت نکنیم تا بتوانیم به امور ۸۰ میلیون ایرانی رسیدگی کنیم.

امیدی ها  این بحث سیاسی را مطرح می کنند

علیرضا رحیمی عضو هیات رئیسه مجلس نوشته 
بود: »از گزارش نمایندگان در حضور دکتر الریجانی 
مشخص شد مرکز طراحی و سازماندهی پیامک های 
شبکه ای علیه نمایندگان و مجلس، شهر مشهد بوده 
است« نماینده مردم مشهد در واکنش به این مطلب، 
گفت: این یک بحثی سیاسی است که زنجیره ای ها و امیدی ها آن را مطرح 
می کنند« وی  در پاسخ به این سوال که آیا اساسا این بحث که منشا پیامک 
ها مشهد است، صحت دارد یا خیر؟ گفت: من نمی دانم صحت دارد یا نه.

مجتبی ذوالنور نماینده قم گفت: آقای 
رئیس جمهور، امور از دست شما خارج 
شده است. وضعیت بازار خودرو، ارز، 
تحریم  بقای  رکود،  و  قاچاق  سکه، 

فشار  در  را  مردم  تشدیدشان  و  ها 
با  برخورد  است.  داده  قرار  سنگینی 
این مقوالت وظیفه دولت و مجلس 
نیست؟ چه کاری از اینها مهمتر است؟ 

وی ادامه داد: آقای رئیس جمهور به 
در  نمایندگان  نظر  و  اساسی  قانون 
مورد موسسات مالی و اعتباری احترام 
نگذاشتنید و با فشار و تهدید نمایندگان 

را بعضا وادار به انصراف از سوالشان 
کردید. چرا نمی گذارید نمایندگان به 
وظیفه قانونی خود عمل کنند؟ شما 
شعار قانون اساسی سر دادید، اما به 

قانون تمکین نمی کنید و برای پاسخ 
به نمایندگان اهمیتی قائل نیستید. 
ذوالنور افزود: سوال این است که چرا 
در اثر سوء مدیریت و نظارت مسئوالن 
چنین هزینه ای به کل کشور تحمیل 
تومان  میلیارد  هزار  است؟ ۲۰  شده 
خطای  جبران  برای  مردم  جیب  از 
نهادهای نظارتی زیر نظر شما هزینه 
شده است. با »بک یا اهلل« شب قدر، 
چنین گناهی قابل شستشو نیست. 
حداقل به قانون اساسی احترام می 
گذاشتید و به مجلس می آمدید. از 
چه می ترسید؟ او گفت: کلید شما 
را  ها  حباب  این  بود  تیز  نوک  اگر 
باید می ترکاند ولی متاسفانه نمک 
بر زخم مردم می زنید و می گویید 
تورم را تک رقمی نگه داشته اید. این 
صداقت نیست و مردم را می سوزاند

رئیس قوه قضاییه با اشاره به فرمایش 
های مقام معظم رهبری در مراسم 
سالروز ارتحال حضرت امام خمینی، 
گفت: سخنان رهبر معظم انقالب به 
ویژه درخصوص برجام، سرنوشت آن 
و مسیر ایران دراین عرصه بسیار مهم 
و قابل توجه بود و خط سیر جمهوری 
مردم  و  مسئوالن  برای  را  اسالمی 
در  ما  عملکرد  باید  کرد.  مشخص 
چارچوب فرمایش های ایشان باشد 
و نباید به گونه ای عمل کنیم که 
دشمن تصور کند خروج او از برجام، 
عزم راسخ ملت و دولت را تغییر خواهد 
داد. وی راه مقابله با چنین تصوری را 
استعدادهای  به  توجه  و  خودباوری 
انسانی و منابع غنی کشور دانست 
و  تعقل  با  باید  کرد:  اظهار  وی 
ویژه  به  بیرون  از  را  ها  نگاه  تدبیر، 

از کشورهای سلطه به سمت درون 
تالش  باید  همه  بازگردانیم.  کشور 
گذاری  سرمایه  برای  راه  که  کنیم 
قضاییه  قوه  رئیس  شود.  باز  مردم 

گفت: رئیس جمهوری فعلی آمریکا 
عالوه براینکه قابل اعتماد نیست، از 
عدم تعادل روحی و روانی نیز رنج می 
برد چنانکه همه مشاهده کردند چند 

روز قبل پس از امضای بیانیه گروه 
»جی۷«، امضای خود را در هواپیما 
پس گرفت! این نوعی تفرعن جدید 
است. فرعون ها تصور می کرده و 

می کنند که با قدرت ظاهری قادر 
به انجام هر اقدامی هستند؛ حال آنکه 
چنانکه قرآن نیز تصریح کرده است 
از آن خداست. تنها  و قدرت  عزت 

آقای رئیس جمهور، امور از دست شما خارج شده است 
نمک بر زخم مردم می زنید و می گویید تورم را تک رقمی نگه داشته اید

سخنان رهبر معظم انقالب درباره برجام، سرنوشت آن 
و خط سیر جمهوری اسالمی را برای مسئوالن و مردم مشخص کرد

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت اول 

نظر به اینکه در پرونده کالسه ۹۷۰۰۸۵ اجرایی محکوم علیه آقای محمدرضا کرمانی فرزند اسداله محکوم به پرداخت 
مبلغ 33/3۷4/۵۵۰ ریال در حق محکوم له آقای محمد یوسف قاسمی و مبلغ 1/3۹۰/2۵۰ ریال حق  االجرا در حق دولت 
گردیده است و در قبال بدهی محکوم علیه یک دستگاه خودروی سواری پژو 4۰۵ مدل 13۸۵ به شماره انتظامی ۷۹ ب ۹33 
ایران ۵2 )که حسب نظر کارشناس منتخب خودرو تا اسفند ماه ۹۷ با تخفیف 1۰ ساله  بیمه دارد. وضعیت الستیک ها 2۰ 
درصد می باشد. تجهیزات داخلی خودرو خوب بوده و جلو پنجره شکسته است حدودا 2۰ درصد در سالمت قرار دارد، فاقد رادیو 
ضبط و رو دری داخل بوده و بدنه خودرو کامال تجدید رنگ شده و درب جلو سمت راننده نیاز به صافکاری و رنگ دارد( معرفی و 
توقیف و به مبلغ هشتاد و دو میلیون ریال کارشناسی گردیده و قرار است از طریق مزایده در مورخ ۹۷/4/6 از ساعت ۹ الی ۹/3۰  
صبح در دفتر اجرای احکام مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند به فروش برسد که قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به 
شخصی که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد. 1۰ درصد مبلغ پیشنهادی في المجلس از برنده مزایده دریافت 
و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید در غیر این صورت 1۰ درصد اولیه 
به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. لذا متقاضیان در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا 
واقع در خیابان طالقانی - بین طالقانی 16 و 14 مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند مراجعه و از مورد مزایده بازدید به عمل 
www.dadkj.ir آورند. هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود. ضمنا آگهی مزایده از وب سایت دادگستری به آدرس 

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

دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی فوق العاده )نوبت سوم(
 شرکت تعاونی مسکن میعاد خراسان جنوبی    تاریخ انتشار: 97/3/23

جلسه مجمع عمومی فوق العاده  )نوبت سوم( شرکت تعاونی مسکن میعاد خراسان جنوبی ساعت 1۷/3۰ 
روز شنبه ۹۷/4/۹ در محل سالن اجتماعات اداره کل آموزش و پرورش خراسان جنوبی واقع در خیابان 
معلم- چهارراه بهداری برگزار می شود. از کلیه اعضا دعوت می شود جهت اتخاذ تصمیم نسبت به موضوع 
 ذیل در این مجمع حضور بهم رسانند. ضمنا چنانچه عضوی بنا به دالیلی نتواند شخصا حضور یابد 
می تواند همزمان با نماینده تام االختیار خویش با هم به دفتر شرکت واقع در پاسداران 16- پالک 2۷ 
مراجعه و برگ وکالت نامه را تنظیم و برگه ورود به جلسه مجمع را دریافت نمایند. حداکثر آرای وکالتی 

هر عضو 3 رای و هر فرد غیر عضو یک رای می باشد. 
دستور جلسه:  تصمیم گیری در خصوص انحالل شرکت تعاونی

هیئت مدیره

دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی عادی )نوبت دوم(
 شرکت تعاونی مسکن میعاد خراسان جنوبی   تاریخ انتشار: 97/3/23

جلسه مجمع عمومی عادی )نوبت دوم( شرکت تعاونی مسکن میعاد خراسان جنوبی ساعت 1۸/3۰ روز 
شنبه ۹۷/4/۹ در محل سالن اجتماعات اداره کل آموزش و پرورش خراسان جنوبی واقع در خیابان معلم- 
چهارراه بهداری برگزار می شود. از کلیه اعضا دعوت می شود جهت اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات 
 ذیل در این مجمع حضور بهم رسانند. ضمنا چنانچه عضوی بنا به دالیلی نتواند شخصا حضور یابد 
می تواند همزمان با نماینده تام االختیار خویش با هم به دفتر شرکت واقع در پاسداران 16- پالک 2۷ 
مراجعه و برگ وکالت نامه را تنظیم و برگه ورود به جلسه مجمع را دریافت نمایند. حداکثر آرای وکالتی 
هر عضو 3 رای و هر فرد غیر عضو یک رای می باشد. ضمنا داوطلبان عضویت در سمت هیئت تصفیه 
موظفند حداکثر ظرف مدت ۷ روز از تاریخ انتشار آگهی یا صدور دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی عادی 
مدارک مربوطه را به دفتر شرکت تعاونی تحویل نمایند. دستور جلسه: انتخاب 3 نفر هیئت تصفیه برای 

مدت دو سال - تعیین حق الزحمه اعضای هیئت تصفیه 
هیئت مدیره

 دعوتنامه تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه )نوبت دوم( 
شرکت تعاونی مصرف کارکنان شهرداری بیرجند   تاریخ انتشار: 97/3/23

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه )نوبت دوم( شرکت تعاونی مصرف کارکنان شهرداری بیرجند 
ساعت 13 روز پنجشنبه مورخ ۹۷/4/۷ در محل نمازخانه شهرداری برگزار می شود. از کلیه اعضا  
دعوت می شود جهت اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل در این مجمع حضور بهم رسانند، ضمنا 
چنانچه عضوی بنا به دالیلی نتواند شخصا حضور یابد، می تواند همزمان با نماینده تام االختیار خویش 
با هم به دفتر شرکت مراجعه و برگه وکالت نامه را تنظیم و برگه ورود به جلسه مجمع را دریافت 

نمایند.

 دستور جلسه :
 گزارش هیئت مدیره و بازرس - طرح و تصویب صورت های مالی سال 13۹۵ و 13۹6

بودجه پیشنهادی 13۹۷ - طرح و تصویب سود سال 13۹۵ و 13۹6 - انتخاب هیئت مدیره اصلی 
و علی البدل برای مدت سه سال شمسی - انتخاب بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یک سال 
مالی - گزارش تغییرات اعضا و سرمایه - طرح و تصویب خط مشی و برنامه آتی شرکت تعاونی که در 

اختیار مجمع عمومی می باشد.
آگهی مزایده اموال غیر منقول - نوبت اول هیئت مدیره

نظر به اینکه در پرونده اجرایی به شماره ۹۷۰۰2۰ محکوم علیه آقای عیسی کاظمی قلعه نو محکوم است به پرداخت 
مبلغ 1/466/31۰/622 ریال بابت اصل خواسته و غیره در حق محکوم له مهرداد ارشادی فر و پرداخت مبلغ 62/۵۰۰/۰۰۰ ریال 
بابت حق االجرا در حق دولت و با توجه به تعرفه پالک ثبتی به شماره 131 فرعی از 44 اصلی بخش 2 بیرجند به مساحت 
126۷۹ مترمربع از پالک فوق از ناحیه شخص ثالث آقای ایمان کاظمی قلعه نو در اجرای تبصره ماده 34 قانون اجرای احکام 
مدنی که حسب نظریه کارشناسی زمین فوق واقع در دشت رکات و زمین به صورت دیمه زار و از قسمت شرق در مجاور جوی 
عام فاضالب شهری و از غرب در مجاور چاه آب معروف به چاه حاتمی از شمال به زمین آقای چوبدار و از جنوب به راه عام منتهی 
شده است که ارزش هر مترمربع 1۰۰۰۰۰ ریال کارشناسی است و قیمت کل 126۷۹ مترمربع به مبلغ 1/26۷/۹۰۰/۰۰۰  ریال 
کارشناسی شده است که از طریق مزایده در روز یکشنبه تاریخ 13۹۷/4/3 از ساعت ۹ الی 1۰ در دفتر اجرای احکام مدنی به 
فروش می رسد که قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به کسانی که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند فروخته خواهد 
شد. 1۰ درصد مبلغ پیشنهاد في المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت 
باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید در غیر اینصورت 1۰ درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. متقاضیان 
در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا مراجعه تا ترتیب بازدید آنان داده شود. هزینه نقل و انتقال 

به عهده خریدار خواهد بود.
رجبی - مدیر دفتر شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان بیرجند

 آگهی تغییرات شرکت فنی مهندسی خاوران هزاره سوم باقران )سهامی خاص( به شماره ثبت 3999 
و شناسه ملی 103600۵434۸ به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/2/30 

تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
عطف به صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۹۷/2/3۰ نقل و انتقال سهام در شرکت های سهامی خاص برابر مواد 3۹ و 4۰ الیحه اصالح 
قسمتی از قانون تجارت جزو امور داخلی شرکت بوده و از موارد ثبت و آگهی نمی باشد. با ثبت این مستند تصمیمات نقل و انتقال 
سهام انتخاب شده توسط متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل 

دسترس می باشد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری بیرجند

آگهی تغییرات شرکت فنی مهندسی خاوران هزاره سوم باقران )سهامی خاص( به شماره ثبت 3999 
و شناسه ملی 103600۵434۸ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده  مورخ 1397/2/30 

تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
 موضوع شرکت به شرح ذیل تغییر و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید: موضوع شرکت به نحو ذیل تغییر یافت: تولید وسایل 
الکترونیکی و کامپیوتری و انجام کلیه پروژه های الکتروتکنیکی و الکترونیکی و فیبر نوری و  تهیه و تولید و توزیع نصب قطعات و 
تجهیزات الکترونیکی و الکتریکی و شرکت در مناقصات اعم از دولتی و غیر دولتی، داخلی و خارجی ، واردات و صادرات قطعات مرتبط 

با موضوع شرکت. فعالیت پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیصالح . 
ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ مجوز و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.  با ثبت این مستند تصمیمات اصالح ماده اساسنامه 
)الحاق به موضوع فعالیت( انتخاب شده توسط متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های 

سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری بیرجند

آگهی تغییرات شرکت فنی مهندسی خاوران هزاره سوم باقران )سهامی خاص( به شماره ثبت 3999 
و شناسه ملی 103600۵434۸ به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 97/2/30  تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

1- خانم  محدثه خاکسار به شماره ملی 361۰۷۷۰333 به عنوان رئیس هیئت مدیره و آقای مرتضی خاکسار به شماره 
ملی ۰6۵32۵۸۷۹۸ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره و آقای محسن اکبری به شماره ملی ۵23۹۰۹436۵ به عنوان منشی هیئت 
مدیره و آقای مرتضی خاکسار به شماره ملی ۰6۵32۵۸۷۹۸ به عنوان مدیر عامل شرکت برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 
2- کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی و سایر نامه های اداری با امضای آقای مرتضی خاکسار )مدیرعامل( و خانم محدثه خاکسار 
)رئیس هئیت مدیره( همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. با ثبت این مستند تصمیمات تعیین دارندگان حق امضا، تعیین سمت 
مدیران انتخاب شده توسط متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل 

دسترس می باشد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری بیرجند

 آگهی تغییرات شرکت فنی مهندسی خاوران هزاره سوم باقران )سهامی خاص( به شماره ثبت 3999 
و شناسه ملی 103600۵434۸ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 1397/2/30

 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
1- آقای مرتضی خاکسار به شماره ملی ۰6۵32۵۸۷۹۸ و آقای محسن اکبری به شماره ملی ۵23۹۰۹436۵ و خانم محدثه خاکسار 
به شماره ملی 361۰۷۷۰333 به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 2- آقای سعید مزیدی با 
شماره ملی 3621۷43634 به عنوان بازرس اصلی و آقای حسین نخعی به شماره ملی ۰۹۰23۷۰243 به عنوان بازرس علی البدل 
شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. 2- روزنامه کثیراالنتشار آوای خراسان جنوبی جهت درج آگهی های شرکت 
انتخاب گردید. با ثبت این مستند تصمیمات انتخاب روزنامه کثیراالنتشار، انتخاب بازرس، انتخاب مدیران انتخاب شده توسط متقاضی 

در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری بیرجند
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کالسهای اوقات فراغت تابستان در 430 کانون برگزار می شود  
تابستان را برگزار می کنند. مسئول دبیرخانه  اوقات فراغت  صدا وسیما- 430 کانون فرهنگی و هنری مساجد در استان، کالس های 
کانون های مساجد گفت: خراسان جنوبی 616 کانون فرهنگی و هنری مساجد دارد که در 430 کانون، تابستان امسال کالس های اوقات 
انقالب فراغت برگزار می شود. حجت االسالم سبزه کار بیان کرد: مساجد استان 30 عنوان رشته کالس را در تابستان رایگان برگزار می کنند. انقالب خصوصا  با سالم ما کسبه خیابان 

13 تا 9 امانمان از دست موتورها بریده خیابان راه 
برگشت ندارد و دائما از پیاده رو و با سرعت خالف 
عبور می کنند و به عابرین و زن بچه مردم رحم نمی 
کنند عاجزانه از پلیس راهور و عوامل دست اندر کار 
خواهش داریم فکری برای ما ساکنین بردارند و یا با 
بلوکه سر پیاده رو را ببندند اینجا شده  میدان تاخت و 

تاز موتور . با تشکر
915...866
سالم ضمن سپاس از پیگیری های دکتر رضایی 
همکاران  و  محترم  شهردار  جناب  از  بیرجندی، 
زحمتکش  ایشان که باعث و بانی گسترش فضای 
و  تشکر  گردیده  نزاری  حکیم  ساختمان  اطراف 
قدردانی می نمایم  باشد که با همت کلیه عزیزان 
فرهنگی  مکانی  به  موجود  فضای  اندرکار  دست 

وگردشکری تبدیل شود.
915...629
سالم آوا بعد از جاده اکبرآباد به سمت حسن آباد انگار 
تیربرق گذاشتین برای دکور... هیچ کدام  از آنها المپ 
ندارند . منطقه اصال روشنایی ندارد .  باید حتما خدایی 
نکرده تصادفی بشود و جان ملت گرفته شود تا شما 

مسئوالن محترم کمی به فکر باشید؟؟؟
ارسالی به تلگرام آوا
سالم آقایه شهردار.میدان آزادی کوچه بانک ملی 
به سمت صمدی خودتون برید ببینید خیلی خرابه 
من سه باره که پیام میدم ولی دریغ از  یک توجه 

! همش پشت گوش گذاشتن...
915...810
فرمانداری و بخشداری ها پاسخ دهند.برای گرفتن هر 
معرفی نامه از دهیاری به هر اداره ،یک روستایی باید 
سی هزار تومان بپردازد، در جواب شورا ودهیاری ها 
می گویند مصوبه است و خودکفا شده ایم، پس چه 

خدمتی برای یک روستایی انجام می شود؟
915...293

بیرجند  شهرستان  برق  اداره  مسئوالن  از  سالم. 
خواهشمندیم یه فکر به حال ما مردم روستا میرعلی 
شهرک جدید بنیاد مسکن بکنند . روستا نیاز به ترانس 
برق داره. توی این گرما وقتی کولر روشن می کنیم 
یخچال خاموش میشه. اگر به این وضع پیش بره تمام 

وسایل برقی ما می سوزه.لطفا پیگیری کنید
915...450

آوای عزیز لطفا رمزیابی بفرمایید برای جلوگیری 
محدوده  در  ساختمانی  ی  گسترده  خالفهای  از 
از  بعد  نسلهای  و  کند  می  غوغا  امیرکبیرکه  ی 
ازکه  باید  بود  نخواهند  امان  در  عذابش  ماهم 
پاسخگو  مقامی  هیچ  چون  کنیم  خواهی  تظلم 
این  های  جرم  گرفتن  پول  با  مگر  نیست 
شود؟! می  سازخنثی  ومشکل  سنگین  چنین 
915...278

جوابیه شرکت مخابرات استان

 در جواب مطلب مندرج در ستون پیام شما مورخ 
97/3/20 به اطالع می رساند: قرارداد با پیمانکاران 
محلی طبق قانون کار منعقد می گردد و مخابرات 
منطقه بر اجرای آن نظارت کامل دارد. قابل ذکر است 
هیچ نیرویی تاکنون تعدیل نشده است و تالش بر این 
است که نه تنها نیرویی کاهش نیابد ) به استثنای 
تخلفات قانونی( بلکه به منظور ارائه خدمات بهتر در 

موارد الزم افزایش نیرو هم خواهد داشت.

جوابیه های شهرداری بیرجند

*در جواب مطلب مندرج در ستون پیام شما مورخ 
97/3/5 به اطالع می رساند:  بنا بر اعالم سازمان 
منظر و فضای سبز شهرداری در خصوص این که 
شمال شهر فاقد مسیر پیاده روی و فضای سبز است 
و مشکالت بوستان وصال در محدوده شمال شهر، 
بلوار  حاشیه  در  معتمدنژاد  پروفسور  های  بوستان 
انتهای کارگران 26 و بوستان  ، آفتاب در  شعبانیه 
انتهای رجایی 20 با مساحت بالغ بر 5  شقایق در 
هکتار موجود می باشد و پارک وصال شمالی و جنوبی 
نیز در حاشیه بلوار شعبانیه به علت فشار کم آب شرب 
در آن محدوده با واگذاری انشعاب مخالفت گردیده که 
آبیاری به صورت منظم با آب غیر قابل شرب توسط 
تانکر صورت می گیرد درخصوص مسیر پیاده روی از 
ابتدای کارگر شمالی به سمت خیابان نرجس و بلوار 
بقیه ا... )عج( تا جلوی آتش نشانی احداث گردیده که 
شهروندان محترم از آن استفاده می نمایند و نصب 

وسایل تندرستی در دستور کار قرار دارد .

*در جواب مطلب مندرج در ستون پیام شما مورخ 
97/3/6  درخصوص رسیدگی به درختان تازه کاشته 
شده در بلوار غفاری، رسیدگی و آبیاری به موقع صورت 
می گیرد و بهسازی ادامه بلوار نیز در دستور کار می باشد.

*در جواب مطلب مندرج در ستون پیام شما مورخ 
97/3/2 در خصوص پارک الهام در خیابان صدف 
خیابان  در  الهام  پارک  رساند  می  استحضار  به 
صدف فاقد وسایل  بازی برای کودکان می باشد 
که نسبت به ایمن سازی و استاندارد سازی وسایل 
بازی اقدام گردیده و ایمن سازی زمین بازی در 

دستور کار سازمان قرار دارد.

*در جواب مطلب مندرج در ستون پیام شما مورخ 
97/3/8 در خصوص تاخیر کمیسیون ماده 100 به 
استحضار می رساند: تجدید نظر ماده صد پس از مدت 
کوتاهی وقفه به جهت معرفی نماینده جدید وزارت 
کشور در این کمیسیون در مورخ 97/3/13 تشکیل 
گردیده و پرونده های مربوطه به ترتیب تاریخ بررسی 

و رای متقاضی صادر می شود.

افزایش  و  گرانی  از  موجی  با  رمضان  ماه  هم  امسال 
باعث  و  آمده  مردم  افطاری  سفره های  به  قیمت 
افزایش  البته  است  شده  مردم  سفره  شدن  کوچک 
نیست  تازه ای  اتفاق  سال  ایام  از  برخی  در  قیمت ها 
به  گرفته اند.  خود  وضعیت  این  با  حدودی  تا  مردم  و 
مایحتاج  به  مردم  سال  ایام  از  برخی  تسنیم،  گزارش 
مبارک  ماه  ایام  این  از  یکی  که  دارند  نیاز  بیشتری 
که  است  مناسکی  از  یکی  روزه داری  است.  رمضان 
نفس  تزکیه  با  می کنند  تالش  مومنان  آن  طریق  از 
آخر  هفته  در  اینکه  با  شوند.  نزدیک   خداوند  به  خود 
به سر می بریم همچنان موج گرانی و  مبارک رمضان 
از همان روزهای نخست  برخی کاالها  قیمت  افزایش 

ماه مبارک آغاز شده و هنوز هم ادامه دارد.
خراسان  کویری  استان  سوزان  آفتاب  در  روزه داری 
مشاغل  جوشکاری،  نانوایی،  مانند  مشاغلی  در  جنوبی 
سختی  مشاغل  دیگر  و  خودرو  تعمیرات  و  ساختمانی 
گرم  کوره های  کنار  در  یا  و  سوزان  آفتاب  زیر  در  که 
این  با  است.  فرسا  و طاقت  واقعًا سخت  انجام می شود 
به  که  اندکی  حقوق های  با  و  کاری  سخت  شرایط 
افزایش  می کند،  تأمین  را  خانواده  هزینه های  زحمت 
گرده  بر  دردی مضاعف  تورم  و  گرانی  و  کاالها  قیمت 
به  خرید  برای  وقتی  که  است  زحمتکش  مردم  این 
با دیدن قیمت ها سرت که سوت  بازار مراجعه می کنی 
می کشد هیچ دیگر توان و رمقی برای افطارکردن باقی 
مردم  میان  به  تسنیم  خبرنگار  راستا  این  در  نمی ماند. 
آنها در مورد گرانی کاالها  از  شهرستان بیرجند رفته و 
در ماه مبارک رمضان پرسیده است که نتیجه اظهارات 
در  هم  امسال  که  می رساند  نتیجه  این  به  را  ما  مردم 
خودنمایی  مردم  سفره های  سر  بر  گرانی  رمضان  ماه 
و  افطاری  سفرهای  شدن  کوچک تر  باعث  و  می کند 
سحری شده است. مردم زحمتکش و خداجوی خراسان 
می کنند  سپری  را  ساله   19 خشکسالی های  که  جنوبی 
و 460 روستای استان با تانکر آبرسانی می شود و حتی 
برخی روستاها هیچ آبی برای خوردن ندارند و تنها منبع 
درآمدی آنها یارانه است، در ماه مبارک رمضان مشکل 
گرانی نیز دردی مضاعف بر مشکالت آنها افزوده است.
افزایش  و  گرانی  از  موجی  با  رمضان  ماه  هم  امسال 
قیمت به سفره های افطاری مردم آمده و باعث کوچک 

قیمت ها  افزایش  البته  است  شده  مردم  سفره  شدن 
تا  مردم  و  نیست  تازه ای  اتفاق  سال  ایام  از  برخی  در 
حدودی با این وضعیت خود گرفته اند. افزایش ناگهانی 
برنج  گوشت،  از  اعم  اساسی  کاالهای  از  برخی  قیمت 
و  کند  می  خودنمایی  کاالهای  بقیه  از  بیش  شکر  و 
به دغدغه ای بزرگ برای شهروندان تبدیل شده است. 

قیمتی  نوسان  و  نشیب ها  و  فراز  در  بازار  که  روزهایی 
از  نیاز  مورد  کاالهای  ضروری ترین  است،  گرفته  قرار 
سبد مصرف خانواده ها حذف شده و تهیه آنها به رویایی 
دست نیافتنی تبدیل شده است. این روزها بازار میوه و 
تره بار نیز حال خوشی ندارد و حتی برای خرید هندوانه 

که میوه شب های رمضان اقشار کم درآمد است هم باید 
هزینه زیادی بپردازی که شاید تأمین این هزینه برای 
خیلی از مردم سخت باشد و خوردن میوه نیز برای آنها 

رویایی دور از دسترس باشد.
کاالها  از  بسیاری  در  قیمت  انتظار  بدون  رشد  متاسفانه 
مردم را در تنگناهای اقتصادی قرار داده و حتی بازاریان 

را نیز متحیر ساخته است. فروش بدون حساب و کتاب 
که  است  حالی  در  هم  مرغ  تخم  مانند  اقالم  از  برخی 
می دهند.  خبر  بازار  بر  مستمر  نظارت های  از  مسئوالن 
و  معدن  سازمان صنعت،  بازرسی  و  نظارت  اداره  رئیس 
تجارت خراسان جنوبی در گفت وگو با تسنیم اظهار کرد: 

قیمت کاالها در خراسان جنوبی نسبت به سایر استان ها 
بازار،  کنترل  راستای  در  افزود:  تهوری  است.  مطلوب تر 
طرح ویژه نظارت و بازرسی ماه رمضان تا 24 خرداد در 

استان در حال اجرا است.
بازرس صنعت و معدن  این طرح 40  بیان کرد: در  وی 
صنفی  اتحادیه های  استان،  اصناف  اتاق  همکاری  با 

غیرصنفی  و  صنفی  واحدهای  بر  حکومتی  تعزیرات  و 
کنترل  بازار،  پایش  هدف  با  طرح  این  و  دارند  نظارت 
رئیس  می شود.  اجرا  رسیدگی ها  در  تسریع  و  قیمت 
نیز  جنوبی  خراسان  تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان 
اظهار کرد: بازرسی ها از 22 اردیبهشت آغاز شده و تا 10 

از 151 میلیون  ارزش بیش  به  خرداد 25 پرونده تخلف 
نظارتی  افزود: طرح  است. شهرکی  شده  تشکیل  تومان 
ویژه ماه مبارک رمضان با نظارت 42 بازرس و 406 ناظر 
افتخاری تا 24 خرداد در استان ادامه دارد و تا 10 خرداد 
تلفنی  سامانه  طریق  از  مردمی  گزارش  مورد   110 ماه 
این سازمان اعالم شده  بازرسی  اداره نظارت و  به   124

است.اگر چه مردم به روند افزایش قیمت ها و نظارت های 
سوری مسئوالن عادت کرده اند اما نوسان قیمت در بازار 
و سرگردانی مردم در هیاهوی افزایش قیمت ها می طلبد 
که چاره اندیشی واقعی صورت گیرد نه اینکه متولیان به 

منظور تنها رفع تکلیف دست به اجرای برنامه ها بزنند.

برای شنیدن دارد که می  ناگفته های زیادی  ماخونیک 
توان نه تنها با ساکنانش بلکه باید با خشت خشت خانه 
های آن ارتباط برقرار کرد. خانه های ماخونیک با دیوار 
های کوتاه گنجینه ای از اسرار نهفته تاریخ در این گوشه 
عجیب  رسوم  با  روستا  این  ساکنان  است،  سرزمین  از 
 شان کشف های تازه ای را برای هر بازدید کننده رقم 

می زنند. 
از بیرجند مرکز خراسان جنوبی تا روستای »ماخونیک«، 135 
 کیلومتر راه در پیش است، همه چیز این روستا از جمله ساکنان ،
 آداب و رسوم و حتی خوردن و آشامیدن آنها خاص است. 
به گزارش ایرنا، ماخونیک در دامنه تپه و به نوعی در گودی 
زمین قرار گرفته و خانه هایی به هم فشرده با ارتفاع کم 

دارد، قد کوتاه اهالی ماخونیک منجر به ساخت خانه های 
کم ارتفاع شده و آن را تبدیل به جاذبه گردشگری کرده، 
البته این موضوع برای دوران گذشته  بوده و اکنون در این 

روستا تا حدودی قدها متعادل شده است. 
پیروی  خاصی  ریاضی  منطق  از  ماخونیک،  سنتی  بافت 
نمی کند، سنگالخ بودن و ناهمواری زمین، مسائل امنیتی، 

رابطه خویشاوندی و شرایط اقلیمی موجب شکل گیری این 
گونه معماری شده است. 

مصالح سازنده هر خانه، عموما سنگ، چوب و هیزم است 
که متاسفانه، آفت نوین بسیاری از روستاهای ایران، مانند 
آجر به مصالح این خانه ها راه پیدا کرده و نسل جدید اهالی 
از بافت سنتی آن فاصله می گیرند  ماخونیک، به تدریج 

که همین موضوع، به لحاظ گردشگری می تواند به جاذبه 
بیرونی روستا جدا از ساکنان آن لطمه بزند. 

قسمت اعظم سقف خانه ها را سنگ های صاف تشکیل 
با مخلوط کاه گل، ساروج و  را  آنها  می دهند که روی 
با  ها  خانه  این  ارتباطی  راه  تنها  اند،  پوشانده  سنگریزه 
بودن  پایین  وجود  با  که  است  کوچکی  پنجره   بیرون، 

بیشتر نشان می دهد و  را  از سطح زمین، خود  خانه ها 
به زحمت می توان با عبور از یکی دو پله وارد خانه شد. 

 ماخونیک همچنان زنده است 

)اجاق  کرشک  جو(،  و  گندم  نگهداری  )مخزن  کندیک 

گلی برای پخت غذا(، طاق و طاقچه مهمترین بخش هر 
خانه است. نکته جالب سقف خانه هاست که آنها را با تنه 
درختان محلی و بوته پوشانده اند، به طور معمول در میان 
یکدیگر ساخته شده  کنار  در  بدون حصار  اتاقی که  چند 
اند، تنها یک اتاق مورد استفاده شخصی قرار می گیرد که 
به آن خانه آدمی یا خانه نشست می گویند. این خانه که 

مساحت آن حدود 10 تا 15 متر مربع است، برای نشست 
و برخاست، خوابیدن، پخت و پز، انبار جو و گندم، کارگاه 
ها  اتاق  و سایر  رود  کار می  به  پذیرایی  اتاق  و  بافندگی 
که کوچک هستند برای نگهداری حیوانات و انبار علوفه و 

چغندر استفاده می شود. 
ماخونیک همچنان  انگیز  خانه  های شگفت  حال  این  با 

امروزی  ساخت  با  منازلی  شدن  برفراشته  و  پابرجاست 
بگیرد،  روستا  سنتی  بافت  از  را  ها  نگاه   است  نتوانسته   ،
ماخونیک همچنان زنده است. سال گذشته سازمان میراث 
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آستین همت را برای 
بازسازی و مرمت این روستای تاریخی باال زد. سرپرست 
گردشگری  و  صنایع  دستی  میراث  فرهنگی،  نمایندگی 
سربیشه در این ارتباط به خبرنگار ایرنا گفت: مرحله اول 
مرمت بافت تاریخی روستای ماخونیک آغاز شده که برای 
این منظور 50 میلیون تومان از محل اعتبارات ملی در نظر 
گرفتیم. هاشم اتفاقی، با بیان اینکه در این مرحله از مرمت 
15 میلیون تومان نیز مشارکت دهیاری و بخشداری جذب 
شد، افزود: در اولین مرحله مرمت بافت قدیم، نماها، جداره 
ها و بام ها هدف پروژه بود که با اعتبارات موجود توانستیم 
35 تا 40 درصد آن را انجام دهیم. وی با اشاره به شروع 
ابتدای امسال اظهار داشت: در این  از  مرحله دوم مرمت 
مرحله نیز 150 میلیون تومان اعتبار در نظر گرفته شده 
که 50 میلیون تومان آن صرف مطالعات و امکان سنجی 
روستا می شود. سرپرست  گردشگری  توسعه  طرح های 
گردشگری  و  صنایع  دستی  میراث  فرهنگی،  نمایندگی 
گردشگری  آینده  مطالعاتی  طرح  این  داد:  ادامه  سربیشه 
روستا را برای ما مشخص می کند. وی با بیان اینکه آمار 
دقیقی از منازل مسکونی در بافت تاریخی موجود نیست، 
گفت: همان طرح مطالعاتی می تواند برنامه آماری نیز در 
این خصوص به ما ارائه دهد. اتفاقی، با بیان اینکه 100 
با اولویت  میلیون تومان دیگر به صورت پیمانی و امانی 
تکمیل پروژه سال گذشته هزینه می شود، افزود: مرمت 
جداره ها، استحکام بخشی پی ساختمان، بام سازی و اصالح 
راه آب ها و نیز مرمت بخشی از فضاهای داخلی از جمله 
برنامه های مرمتی پیش رو است که با بهره گیری از توان 
نیروهای بومی در حال اجراست و این پروژه نیز تا پایان تیر 

ماه امسال ادامه می یابد.

 ساالنه 8 هزار گردشگر داخلی 
از ماخونیک بازدید می کنند 

و  دستی  صنایع   میراث  فرهنگی،  نمایندگی  سرپرست 
گردشگری سربیشه با تاکید بر اینکه در بافت قدیم روستای 
ماخونیک اجازه هیچ گونه ساخت و ساز جدید داده نمی شود، 
گفت: باید در ساخت ها و سازهای بافت تاریخی فرم معماری 
مد نظر میراث فرهنگی رعایت شود. اتفاقی با اشاره به حضور 
بیان کرد:  تا 2 گردشگر خارجی در ماخونیک  روزانه یک 
ساالنه 8 هزار گردشگر داخلی نیز از این روستا بازدید می 
کنند. ماخونیک روستایی است که در دهستان ُدُرح بخش 
مرکزی شهرستان سربیشه واقع شده و براساس سرشماری 

مرکز آمار ایران در سال 95، جمعیت آن 787 نفر است. 

 کوچک شدن سفره مردم با افزایش قیمت ها

“ ماخونیک “ رنگ مرمت گرفت

یرنا
س:ا

عک

پاسخ مسئوالن به پیام شما

نت
نتر

س:ای
عک
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آتش گرفتن گوشی سامسونگ موجب انفجار یک ماشین شد

 یک زن آمریکایی ساکن دیترویت، در حالی که یک گوشی هوشمند سامسونگ گلکسی S4 و گلکسی S8 به همراه داشت، بر اثر جرقه یکی از 
 دو گوشی هوشمند، ماشین وی دچار آتش سوزی شد. بسیاری از کاربران با این حادثه احتماال یاد روزهایی افتادند که بارها گوشی هوشمند گلکسی 
نوت ۷ آتش گرفت و افراد بسیاری را در جهان با مشکالت متعددی روبرو کرد.

چهارشنبه * 23 خرداد 1397 * شماره 4089

معرفی شهدای استان

شهيد جان ميرزا آهني

شهید جان میرزا آهنی در روستای سلطانی نهبندان در 
خانواده ای مذهبی به دنیا آمد. بعد از گذراندن دوران 
ابتدایی حضور فعال در کالس های قرآنی داشت و با 
اهداف ارزش های اسالمی آشنا شد. با شروع جنگ 
8 ساله برای ثبت نام در بسیج به بیرجند مراجعه کرد 
و سپس برای شرکت در جبهه حق علیه باطل عازم 
کردستان گردید. بعد از مدتی برای گذراندن خدمت 
سربازی وارد سپاه و به جبهه جنوب اعزام شد. این 
و  در جبهه جنوب  ماه  از گذراندن 10  شهید پس 
رسید.  شهادت  فیض  به  بدر  عملیات  در  شرکت 
گذری بر وصیت نامه شهید آهنی: وای بر تو ای 
جوان اگر در بستر بمیری، زیرا که در بستر مردن ننگ 
است بر جوان. وای بر تو ای جوان اگر در بستر بمیری ، 
زیرا که امام حسین )ع( در میدان نبرد شهید شد، زیرا که 
علی اکبر در میدان نبرد شهید شد زیرا که قاسم نوجوان 
در میدان نبرد شهید شد، زیرا که عباس)ع( رشید در 
میدان نبرد شهید شد.  پس باید بکوشیم که گفته امامان 
را تداوم بخشیم که این جوانهای ایران باید تنور جنگ 
را گرم نگهدارند. ای منافقان کوردل که در گوشه و کنار 
این مملکت می نشینید و هی دم از جدایی و بر علیه 
انقالب سخن می زنید ، این را بدانید تا وقتی که جوان 
چون قاسمها و علی اکبرها در این مملکت هستند و  
 پیرانی چون عمار و سلمان و یاسر در این مملکت هستند 

جای شما  اینجا نیست.
کنگره ملی 2000 شهید خراسان جنوبی

ترجيح می دهم به جای بازیگری 
در خانه بمانم و آشپزی کنم

مهشید افشارزاده بازیگر و کارگردان سینما با تاکید 
با  بر خانه نشینی خود طی 2 سال گذشته گفت: 
به  دهم  می  ترجیح  ایران  سینمای  فعلی  وضعیت 
جای بازیگری در خانه بمانم و آشپزی کنم. من مثل 
بسیاری از افراد که دارای باند و البی هستند یک شبه 
به جایی نرسیده ام و به خاطر اینکه راه های نامتعارف 
جذب سرمایه را بلد نیستم فعاًل مشغول کاری نیستم.

فيلم فرمان آرا به سينماها می آید

پوستر فیلم سینمایی »دلم می خواد« به کارگردانی 
پردیس  سینمایی  گروه  در  که  آرا  فرمان  بهمن 
امین  شد.  رونمایی  رود،  می  پرده  روی  زندگی 
را  خواد«  می  »دلم  فیلم  پوستر  طراحی  شفیعی 
برعهده دارد. رضا کیانیان، مهناز افشار، محمدرضا 
صابر  نونهالی،  رویا  دولتشاهی،  سحر  گلزار، 
هستند. فیلم  این  بازیگران  جعفری  بهناز  و  ابر 

شوخی ها ی سياسی 
باعث مميزی فيلمم نشد

گفت:  نکش«  »خجالت  کارگردان  مقصودی  رضا 
نداشت.  فیلم  و  فیلمنامه  ممیزی  و  تذکر  هیچ 
این موارد برخورد کردند، من  با همه  خیلی راحت 
صورت  حذفی  هیچ  ولی  کردم  تعجب  اولش  هم 
را  نگرفت. شاید لحن من طوری است که کسی 
می کنم  شوخی  که  است  درست  نمی کند،  اذیت 
کسی  به  نیست،  آزاردهنده  شوخی هایم  ولی 
 توهین نمی کنم و سعی می کنم فقط شوخی کنم. 

این مسئله هم در متن فیلمنامه بود و هم در فیلم. 

سینما و تلویزیون

سیده الهام حسینی- صبح دیروز نشست خبری 
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان به مناسبت 
هفته جهاد کشاورزی برگزار شد. ولی پور مطلق با 
این هفته 417 پروژه زیرساختی  این که در  بیان 
این  دولتی  اعتبارات  داد:  ادامه  افتتاح خواهد شد، 
پروژه ها 16 میلیارد و 700 میلیون تومان بوده و 14 
میلیارد و 800 میلیون تومان نیز از محل تسهیالت 

بانکی برای برخی پروژه ها هزینه شده است. 
به گفته وی بخشی از این پروژه ها از محل خودیاری 
و  بانکی  دولتی،  اعتبارات  جمع  که  بوده  مردمی 
خودیاری مردمی 39 میلیارد و 160میلیون تومان 
همچنین  استان  کشاورزی  جهاد  رئیس  است. 
این  از  نفر  و430  هزار   23 که  این  به  اشاره  با 
با  کرد:  اضافه  شد،  خواهند  برخوردار  پروژه ها 
افتتاح این پروژه ها 108 فرصت اشتغال مستقیم 
خطر، معرض  در  اشتغال   915 و  هزار  و   ایجاد 

تثبیت می شود. ولی پور مطلق 294 پروژه را در حوزه 
آب و خاک عنوان کرد و افزود: این تعداد پروژه به 
دلیل اهمیت این حوزه و این که تنها منبع فعالیت ها 
عمدتا منابع آب زیرزمینی هستند، تعریف شده است.
آبیاری  به گفته وی اجرای 2 هزار و 438 هکتار 
طول  کیلومتر   8 بازسازی  و  مرمت  فشار،  تحت 
 120 و  گذاری  لوله  کیلومتر   40.4 قنات،  رشته 
هزار مترمکعب استخرهای پرورش ماهی از جمله 
طرح های مربوط به حوزه آب و خاک است. وی 
خاطرنشان کرد: در امور دام 8 پروژه ، عشایر 10، 
باغبانی 4، حفظ نباتات یک پروژه،  آبزی پروری و 
شیالت 6 ، مکانیزاسیون و تجهیزات و نوسازی 70، 
منابع طبیعی 10، صنایع کشاورزی 3 و در بخش 
مرکز تحقیقات 11 پروژه تعریف شده است. رئیس 
پروژه های هر  سازمان جهاد کشاورزی همچنین 
شهرستان را نیز به تفکیک اعالم کرد: در شهرستان 
بشرویه 46 پروژه، بیرجند 43 ، خوسف 40، درمیان 
 20، زیرکوه 23، سرایان52، سربیشه 16، طبس57،
 فردوس16، قاین 78 و در شهرستان نهبندان26 

پروژه افتتاح خواهد شد.

به  اراضی  از  درصد   80 حدود  شدن  مجهز 
سیستم آبیاری نوین تا 5 سال آینده

ولی پور مطلق از اجرای 18 هزار هکتار سیستم 
با  گفت:  و  داد  خبر  استان  در  نوین  آبیاری  های 
این که در ثبت اراضی کشاورزی بیست و نهمین 
استان هستیم ولی در اجرای سیستم های آبیاری 
نوین سومین یا چهارمین استان کشور از نظر حجم 
عملیات شناخته شده ایم. وی با تاکید بر این که 
اکنون  و  بوده  بسیار خوب  مردم  مشارکت  میزان 
با  اگر  داد:  ادامه  زیاد هستند،  کار  پای  کشاورزان 
همین روند پیش برویم، حداقل تا 5 سال آینده، 

75 تا 80 درصد از اراضی مجهز به سیستم آبیاری 
نوین می شوند.

بخش کشاورزی تنها زراعت و باغبانی نیست
رئیس سازمان جهاد کشاورزی همچنین با اشاره به 
این که افزایش ایجاد شغل در کشاورزی مغایر با 
شرایط خشکسالی نیست، خاطرنشان کرد: بخش 
احداث  و  نبوده  باغبانی  و  زراعت  تنها  کشاورزی 
گلخانه، صنایع تبدیلی، دام و طیور، کسب و کار 
بخش های  از  نیز  پزشکی  گیاه  کلینیک  و  خرد 
با  مطلق  پور  ولی  شوند.  می  محسوب  کشاورزی 
بیان این که باید در استان توسعه جایگزینی باغات 
برخی محصوالت  در  به خصوص  زراعت  به جای 
اجرایی شود، اضافه کرد: اکنون سطح زراعی استان 

نصف شده و مقدار اندکی به سطوح باغی اضافه شده 
است، از طرفی نمی توان کشاورزی را که در این 
استان معیشت اول روستاییان است به یکباره گرفت 
و شغل دیگری را جایگزین کرد. وی به جبران 55 
میلیون متر مکعب کسری مخزن در سال 95 اشاره 
کرد و افزود: همان سال 203 میلیون متر مکعب 

کمتر از چاه ها آب کشیده شده است.
اگر مصرف آب تعدیل شود می توان در این 

شرایط هم کشاورزی کرد
وی با اعتقاد بر این که اگر مصرف آب تعدیل شود 
می توان در این شرایط هم کشاورزی کرد، ادامه 

همان  از  آب  مدیریت  و  موضوعات  این  باید  داد: 
ابتدای استان شدن مطرح می شد، اکنون نیز که 
پای کار هستیم چند سالی زمان خواهد برد تا به 
شرایط ایده آل برسیم. ولی پور مطلق تصریح کرد: 
با این حال اطمینان می دهم اگر این تالش ها ادامه 
داشته باشد و بقیه افراد نیز به جای ایراد گرفتن 
کمک کنند، شرایط مصرف آب در بخش کشاورزی 
به حدی خواهد رسید که حتی با وجود نزوالت کم 

آسمانی آسیبی به منابع آبی وارد نشود.
حذف بسیاری از مزارع دیم از مدار تولید به 

دلیل خشکسالی
رئیس سازمان جهاد کشاورزی در بخش دیگری از 
 سخنانش، با بیان این که خشکسالی یکی از چالش های

آسیب  وجود  با  کرد:  عنوان  است  استان  اصلی   
به  کشاورزی  بخش  در  تاکنون  که  زیادی  های 
موفق  کشاورزان  اما  شده،  وارد  خشکسالی  دلیل 
عمل کرده اند. ولی پور مطلق از عواقب ناشی از 
خشکسالی سخن گفت و افزود: کمبود محصوالت 
کشاورزی، اختالف قیمت ها، توسعه آفات و بیماری 
ها، تامین نهاده های وارداتی در بخش کشاورزی که 
تحت تاثیر روابط بین المللی قرار گرفته از جمله این 
عواقب است. به گفته وی محصوالت راهبردی مانند 
زعفران و زرشک غیر از خرده مالکان، آسیب زیادی 
ندیده به جز در مواردی که ناشی از کیفیت آب 

باشد، اما تمام باغات انار استان در اثر سرما زدگی 
دچار آسیب جدی شدند. 

رئیس سازمان جهاد کشاورزی با اشاره به این که 
دچار  ساله  چند  خشکسالی های  در  دیم  زراعت 
کاهش  دلیل  به  کرد:  اظهار  است،  شده  آسیب 
دبی یا شارژ چاه ها و کاهش آب قنوات بسیاری از 
اراضی از مدار تولید حذف شدند. ولی پور مطلق با 
تاکید بر این که در محصول گلخانه داران انحصاری 
وجود ندارد، یادآور شد: چهار تعاونی گلخانه داران 
در استان ایجاد شده تا این امر انحصاری نشود ، 
همچنین برخی گلخانه داران نشاء گیاهان دارویی 
آنان در دوره های کشت،  برای  و  تولید می کنند 

کالس های آموزشی برگزار می شود.

900 میلیون یورو تامین منابع ارزی برای کشت 
فرا سرزمینی

از آخرین وضع کشت فراسرزمینی  وی همچنین 
شد:  یادآور  و  داد  خبر  اوکراین  کشور  در  استان 
هزار و 200 هکتار قرارداد منعقد شده که اکنون 
430 هکتار آن گندم و جو و 500 هکتار آن گل 
آفتابگردان کشت شده است. رئیس سازمان جهاد 
کشاورزی اضافه کرد: همچنین  900 میلیون یورو 
تامین منابع ارزی شد که به یکی از بانک های استان 

حواله شده تا به کشور اوکراین پرداخت شود.
توسعه کشاورزی به معنای افزایش سطح زیر 

کشت  نیست
ولی پور مطلق با تاکید بر این که توسعه کشاورزی 
به معنای افزایش سطح زیر کشت نداریم، بیان کرد: 
اما برخی محصوالتی مانند دانه های روغنی از جمله 
کلزا، کنجد وکینووا مورد حمایت این سازمان است.  
وی تاکید کرد: در محصوالت زراعی کشت حفاظتی 
یعنی تغییر شیوه های کشت را دنبال می کنیم. 
رئیس سازمان جهاد کشاورزی به واردات دام اشاره 
کرد و گفت: به دلیل این که اکنون با افزایش قیمت 
گوشت مواجه هستیم مخالفتی نداریم لذا اگر فردی 
درخواست مجوز واردات داشته باشد در استان مورد 

تایید قرار می گیرد.
شروع سند ملی آب در 5 شهرستان

ولی پور مطلق از اعالم آمادگی این سازمان برای 
سرمایه  به  تسهیالت  پرداخت  و  همکاری  هرنوع 
تجهیز  یا  توسعه  احداث،  به  مند  عالقه  گذاران 
کرد:  عنوان  و  داد  خبر  نهبندان  در  کشتارگاه 
نیز در نظر  برای احداث قرنطینه دامی  همچنین 
قرار  متقاضی  اختیار  در  تسهیالت  و  زمین  داریم 
دهیم. وی همچنین با بیان این که سند ملی آب در 
5 شهرستان شروع و امسال تمام خواهد شد، ادامه 
داد: بر اساس اطالعات این سند و با مشارکت مردم و 
همکاری نظام صنفی قصد داریم الگوهای کشت چاه 
های کشاورزی را تعیین کرده و در ادامه کشاورزان را 

نیز به پیروی از این الگوها تشویق کنیم.

جهاد کشاورزی 417 پروژه در استان افتتاح می کند

سر کوچک شده ی یک انسان، عکسی یادگاری با بلندترین و 
کوتاه ترین مردان قبایل بدوی جهان و آثاری از هم نشینی با 
قبایل وحشی قاره ی سیاه، تنها گوشه ای از گنج برادران امیدوار 
است که در مجموعه ی سعدآباد به  نمایش گذاشته شده است. 
موزه ی »برادران امیدوار« در مجموعه ی فرهنگی - تاریخی 
سعدآباد قرار دارد، ساختمانی که یک سال پیش، بازسازی شد 
و در گذشته، کالسکه خانه  و استراحتگاه سورچی ها در سعدآباد 
بود و در سال 82 هم به موزه ی مردم شناسی ایران تبدیل 
شد و بعدها ابزار،  عکس ها، گنجینه ها و یادگاری های سفر 
10 ساله ی برادران امیدوار به این ساختمان منتقل شد و نام 

موزه ی برادران امیدوار را به خود گرفت.
عیسی و عبدا... در سال 1333، جهانگردی خود را آن هم 
از نوعی که با قاطعیت می توان گفت در آن دوره، کم نظیر 
با  ساله  هفت  سفر  یک  نخست  کردند.  آغاز  است،  بوده 
موتورسیکلت مچلس انگلیس به قدرت  500cc که روی 
گلگیر چرخ جلوی آن شعار »همه متفاوت، همه خویشاوند« 
اتومبیل  با  نوشته شده بود و بعد هم یک سفر سه ساله 
سیتروئن دو سیلندر که هنگام بازگشت از سفر اول، شرکت 
سیتروئن فرانسه آن را هدیه داد. عبدا... امیدوار در پایان این 
ماجراجویی کاوشگرایانه ی 10 ساله در قاره ی سیاه، جنوبگان 
)قطب جنوب(، آسیا، قطب شمال، آمریکا و استرالیا، در کشور 
و  است  کار سینما مشغول  به  اکنون  و  شیلی ساکن شد 
عیسی امیدوار به وطن برگشت و همین جا ماندگار شد. حاال 
یکشنبه ی اول هر ماه می توان عیسی امیدوار را با کت وشلوار 
روشن اتوکشیده و موی سپیدکرده، در موزه دید که مشتاقانه، 
خاطراتش را با بازدیدکنندگان مرور می کند، عکس یادگاری 
تمام  در  و  می زند  گپ  دانشجوها  با  و  می گیرد  آن ها  با 
لبخند  و  می ایستد  آورد،  ابرو  به  َخم  بی آن که  مدت،  این 
تاکسیدرمی شده  حیوانات  یادگاری ها،  عکس ها،  می زند. 
با  آن ها  آنچه  می گوید،  امیدوار  برادران  زندگی نامه ی  و 

ماجراجویی در میان قبایل بدوی و وحشی قاره ی آفریقا، 
آمریکا و استرالیا انجام دادند، در نوع خود شگفت انگیز و 
کم نظیر بوده است؛ اما جای تعجب و البته سوال دارد که 
چرا مردم ایران »مارکوپولو« را که نصف این ماجراجویی ها 
را هم نداشته است، بیشتر از برادران امیدوار می شناسند. قطعا 
کارتن ها و فیلم های متعددی که از مارکوپولو، بارها و بارها از 
تلویزیون ایران پخش شد و در عوض آن، فیلم مستند مهیج 
این برادران که به جای تلویزیون، به کتابفروشی ها و موزه 

فرستاده شد، به این تعجب و سوال، پاسخ روشنی می دهد.
برادران  موزه ی  در  که  می شود  بیشتر  وقتی  تأسف  این 
کتاب  قبال  که  می بینیم  را  خارجی  گردشگران  امیدوار، 
حجیم زندگی نامه ی آن ها را خوانده اند، فیلم شان را دیده اند 
و عیسی و عبدا... را خوب می شناسند، برای همین مسیر 
سرباالیی سعدآباد را به عشق دیدن این ماجراجویان بزرگ 
طی می کنند و برای گرفتن یک عکس یادگاری همراه با 
عیسی امیدوار هیجان زده می شوند. البته آن زمان هم که 
این دو برادر در پایان سفرشان از هر کشوری گذر می کردند، 

آن  پادشاه های  گاه  و  مقامات عالی رتبه  پرشور  استقبال  با 
از  برخی  اکنون عکس های  که  می شدند  روبه رو  کشورها 
مردی  روزها،  این  می شود.  دیده  موزه  دیوار  روی  آن ها 
فرانسوی هم در موزه دیده می شود که مشغول ترجمه ی 
کتاب زندگی نامه ی برادران امیدوار به زبان فرانسوی است 
و روزهایش را در موزه، به گرفتن عکس از مجالت خارجی 
که در آن دوره، گزارش هایی را از سفر این دو برادر منتشر 
کرده بودند، می گذراند تا تحقیقات و اثرش را پربارتر کند. 
سراسر دیوارهای چهار اتاقی که موزه را تشکیل می دهند، 
با عکس هایی گاه شگفت انگیز از ماجراجویی های این دو 
با  برادر، مزین شده است، عکس هایی که برادران امیدوار 
جمجمه ی گوریل های شکارشده و مردان بلند و کوتاه قامت 
قبایل آمازون گرفته اند، تصاویری از قطب شمال و جنوب 
و پنگوئن های آن، آیین های قبایل بدوی آمازون، آفریقا و 
استرالیا، استقبال از برادران امیدوار در ایران و تجمع مردم 
در مقابل سینمایی که فیلم مستند سفر آن ها را پخش کرد. 
راهنمای موزه می گوید: عکس ها هر شش ماه یک بار جابه جا 

می شوند تا تصاویر جدیدتر نمایش داده شوند. حتما سفر به 
دارد. عالوه  بیشتر و مهیج تری  99 کشور جهان، تصاویر 
بر حیوانات و حشرات تاکسیدرمی شده می توان عاج و پای 
فیل هایی که از آفریقا آورده اند،  استخوان نهنگی که با آن 
چاقو و شمشیر ساخته اند، ابزار و آالت شکار و موسیقی قبایل 
آفریقایی و آمازون را دید. از همه مهیج تر هم سِر انسان بومی 
است که توسط یک قوم بدوی آمازون کوچک شده و داستان 
سفر و مواجهه ی برادران امیدوار با این قوم نشان می دهد، چه 

خطری از بیخ گوش آن ها گذشته است.
براساس توضیح هایی که در کنار سر کوچک شده در این 
موزه داده شده است، قبیله ی »جیوارو« پس از پیروزی در 
اسارت می گرفت و سر  به  را  قبیله ی مغلوب  زنان  جنگ 
مردان را از تن جدا می کرد، سپس از فرق سر تا پشت گردن 
را شکافته و داخل پوست سر را تخلیه می کردند و لب ها 
را می دوختند تا اسرار قبیله را نزد ارواح خبیثه فاش نکنند. 
سپس این پوست سر به مدت سه روز در محلولی گیاهی 
قرار می دادند. بعد از خارج کردن آن از محلول درون آن شن 
داغ می ریختند و آن را دود می دادند تا ماندگاری اش بیشتر 
شود. پوست سر پس از این عملیات کوچک می شد. این 
سرهای کوچک شده نماد قدرت این قبیله بود که مردم آن ها 

را به گردن  و در خانه های شان می آویختند. 
در محوطه ی بیرونی موزه، اتومبیل سیتروئن و موتورسیکلت 
شیشه یی  محفظه ای  در  گردشگران  این  استفاده ی  مورد 
قرار داده شده و در راهروی ورودی هم،  ابزار عکسبرداری 
و فیلم برداری و نمونه ای از لباس های مورد استفاده ی آن ها 
به نمایش گذاشته شده که آغازی برای یک ماجراجویی چند 
ساعته در موزه ی برادران امیدوار است. شاید به قول عیسی 
امیدوار، دیگر ردی از آن قبایل بدوی و وحشی باقی نمانده 
باشد؛ اما رفتن به این موزه، مثل همراه شدن با این برادران 
ماجراجو در 60 سال پیش و دیدن آن قبایل تارومار شده است.

ده سال ماجراجویی دو برادر جهانگرد ایرانی در موزه سعدآباد

تیم مختلف  اپتا شانس قهرمانی 32  موسسه 
در جام جهانی را منتشر کرده و بر این اساس 
تیم ملی برزیل، با 13.2 درصد بیشترین شانس 
را برای فتح این مسابقات دارد. پس از برزیل، 
آلمان، آرژانتین، فرانسه و اسپانیا بیشترین احتمال 
قهرمانی را به خود اختصاص داده اند. نکته جالب 
از این لیست، حضور ژاپن در جمع 10 تیم باالیی 
جدول است. این موضوع به دلیل گروه نه چندان 
سخت این تیم است. تیم ملی کشورمان که در 
گروهی بسیار سخت قرار گرفته، بیش از یک 
درصد شانس قهرمانی در این مسابقات را دارد. 
مرحله  از  روش  کی  شاگردان  که  در صورتی 
گروهی صعود کنند، با توجه به حذف یک تیم 
 A بزرگ از گروه شان و تقابل با تیمی از گروه
شانس قهرمانی بسیار زیادی حداقل روی کاغذ 
خواهند داشت. کمترین شانس برای کسب جام 
را مراکش دارد. آن ها اگر چه قهرمان آفریقا 
و  اند  گرفته  قرار  سختی  گروه  در  اما   هستند 
شانس صعود از گروه شان نیز کمتر از ایران است.

حریف ایران، کمترین شانس 
قهرمانی در جام جهانی

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت اول 
نظر به اینکه در پرونده کالسه 970189 اجرایی 

مبلغ   پرداخت  به  محکوم  برات  فرزند  طیبی  رمضان  آقای 
 42/880/000  ریال در حق محکوم له آقای احمد برات زاده 
و مبلغ 1/982/000 ریال حق االجرا در حق دولت گردیده است 
 و در قبال بدهی محکوم علیه 40 تن کاشی و سرامیک فله 
 )واقع در شهرک صنعتی بیرجند جنب کارگاه سفال آقای فالحی (
 معرفی و توقیف و جمعا به مبلغ شصت میلیون ریال )از قرار 
هر تن مبلغ یک میلیون و پانصد هزار ریال ( کارشناسی گردیده 
و قرار است از طریق مزایده در مورخ 97/4/3 از ساعت 9 الی 
9/30 صبح در دفتر اجرای احکام مجتمع شوراهای حل اختالف 
بیرجند به فروش برسد که قیمت پایه از بهای ارزیابی شده 
شروع و به شخصی که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته 
خواهد شد. 10 درصد مبلغ پیشنهادی في المجلس از برنده 
مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت 
به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید در غیر این صورت 
10 درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد 
لذا متقاضیان در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد 
مزایده به این اجرا واقع در خیابان طالقانی - بین طالقانی 16 و 
14 مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند مراجعه و از مورد 
مزایده بازدید به عمل آورند. هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار 
خواهد بود. ضمنا آگهی مزایده از وب سایت دادگستری به آدرس 

www.dadkj.ir قابل مشاهده می باشد .

مهدی چاپاری -  مدیر اجرای احکام مجتمع شوراهای 
حل اختالف بیرجند

* انجام کلیه امور حسابداری 
شرکت ها

* تنظیم اظهارنامه مالیاتی
* تنظیم اظهارنامه مالیات بر 

ارزش افزوده
* مشاوره در زمینه حسابداری

 شمارشگـر
شرکت حسابداری

شماره ثبت: 4598

09351356628- 09910736538- اکبری

همشهریان و هم استانی های عزیز
مهربانی را نشر دهیم.

فطریه و کفاره خود را به حساب دختران ۶ تا ۱۲ سال بی سرپرست 
و بد سرپرست مرکز نگهداری رایحه رحمت واریز کنیم

 تا گامی در جهت روشن تر شدن آینده این عزیزان برداریم.

شماره تلفن مرکز: 05632219466
شماره کارت مجازی موسسه برای انتقال وجه:

5029087000351000
آسوده - مدیر مرکز رایحه رحمت

حمل  اثاثيه منزل
 با خاور مسقف و کارگر ماهر

)ضمنا کارگر تنها برای تخلیه و بارگیری اثاثیه منزل داریم(

ود   09159639065- علـی آبادی 
حد

وم
ژه  

 وی
ش

رو
ف

درب اتوماتيک سيــد
 جک پارکینگی ، کرکره 

و سکوریت اتومات 
خیابان شهید رجایی  - نبش رجایی ۱5   

09۱55۶۱4880

فروش ویـژه 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
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غمواندوهبابدنتانچهمیکند؟

و  تعبیر می شود  آزردگی  به دل  اندوه معموال  و  غم 
برای همین تعجبی ندارد که معموال اندوه را عالوه 
می دانیم.  همراه  نیز  فیزیکی  درد  با  روحی،  درد  بر 
تحقیقات اخیر نشان داده که اندوه می تواند واقعا به 

قلب آسیب بزند.
داده که  نشان  اخیر  : تحقیقات  نامنظم  قلب  ضربان 
اندوه می تواند واقعا به قلب آسیب بزند. مطالعه ای که 
روی 886000 نفر انجام شد دریافت آنهایی که همسر 
بودن  نامنظم  در معرض  بیشتر  از دست می دهند  را 
ضربان قلب هستند، مخصوصا اگر کمتر از 60 سال 

سن داشته باشند 
محققان  گفته ی  به  ایمنی:  سیستم  عملکرد  کاهش 
استرس  معرض  در  زیاد  که  افرادی  برای  می توان 
هستند از مکمل های هورمونی یا محصوالت مشابه 
برای  البته حمایت دوستان و خانواده  و  استفاده کرد 

کنترل احساسات ناخوشایند این افراد ضروری است.
اندوه  و  از غم  ناخوشی جسمی، عالمتی   : اضطراب 
است که می تواند خودش را به صورت عالئمی شبیه 
اضطراب نشان بدهد. در موارد مرگ ناگهانی یکی از 
عزیزان، تاثرات جسمی می توانند با استرس و شوک 
عاطفی مرتبط باشند، مانند دل آشوبه، ضربان تند قلب، 

لرزش و حساسیت شدید نسبت به صدا.
مشکالت پوستی : همانطور که بروز درد جسمی غیر 
عادی نیست، تظاهر مشکالت پوستی یا تنفسی نیز 
غیر معمول نیست. پوست، بزرگ ترین اندام بدن است. 
وقتی رنج و اندوه شدید داریم و دچار استرس ناشی 
کند.  بروز  است  ممکن  نیز  پوستی  مشکل  آنیم،  از 
مشکل پوستی خصوصا در افرادی که احساسات خود 

را سرکوب می کنند بیشتر مشاهده می شود.

همیشهیکراهحلوجوددارد

روزگاری یک دهقان در قریه زندگی می کرد که باید پول 
زیادی را که از یک پیرمرد قرض گرفته بود، پس می داد.

دهقان دختر زیبایی داشت که خیلی ها آرزوی ازدواج با او 
را داشتند. وقتی پیرمرد طمعکار متوجه شد دهقان نمی تواند 
پول او را پس بدهد، پیشهاد یک معامله کرد و گفت اگر با 
دختر دهقان ازدواج کند قرض او را می بخشد، و دخترش از 
شنیدن این حرف به وحشت افتاد و پیرمرد کاله بردار برای 
 اینکه حسن نیت خود را نشان بدهد گفت: اصال یک کاری

می کنیم، من یک سنگریزه سفید و یک سنگریزه سیاه در 
کیسه ای خالی می اندازم، دختر تو باید با چشمان بسته یکی 
از این دو را بیرون بیاورد. اگر سنگریزه سیاه را بیرون آورد 
باید همسر من بشود و بدهی بخشیده می شود. در همین 
حین پیرمرد خم شد و دو سنگریزه برداشت. دختر که چشمان 
تیزبینی داشت متوجه شد او دو سنگریزه سیاه از زمین برداشت 
و داخل کیسه انداخت. ولی چیزی نگفت. دخترک دست خود 
را به داخل کیسه برد و یکی از آن دو سنگریزه را برداشت و 
به سرعت و با ناشی بازی، بدون اینکه سنگریزه دیده بشود، 
وانمود کرد که از دستش لغزیده و به زمین افتاده. پیدا کردن 
آن سنگریزه در بین انبوه سنگریزه های دیگر غیر ممکن 
بود. دخترک گفت سنگریزه داخل کیسه را دربیاوریم معلوم 
می شود سنگریزه ای که از دست من افتاد چه رنگی بوده 
است. آن پیرمرد هم نتوانست به حیله گری خود اعتراف کند.

همیشه آزاد هستی که ذهن خود
 را تغییر دهی و آینده ای متفاوت، 
یا گذشته ای متفاوت را انتخاب کنی.

اگر کسی به شما فرصتی عالی پیشنهاد می دهد ولی 
مطمئن نیستید که بتوانید از پسش برآیید، آن را قبول 

کنید. بعدا یاد بگیرید که چگونه انجامش دهید! 

ای باد حدیث من نهانش می گو
سر دل من به صد زبانش می گو

می گو نه بدانسان که ماللش گیرد
می گو سخنی و در میانش می گو

اگر در دفاع از محدودیت های
 خود صحبت کنی، پس مطمئنا 
دارای آن محدودیت ها هستی.

خدایا زیاد کن بهره مرا در آن از اقدام به مستحبات وگرامی 
دار در آن به حاضر کردن ویا داشتن مسائل ونزدیک گردان 

در آن وسیله ام به سویت از میـان وسیله ها ای آنکه 
سرگرمش نکند اصرار وسماجت اصرار کنندگان.
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حرف های ابریشمی موفقیت

شعر روز 

پیامک

دعای روز بیست و هشتم رمضان

یک لحظه مکث کن

نگرش

آیه روز  

پس سوگند به پروردگار آسمان و زمین که واقعا او حق است همان گونه که خود 
شما سخن می  گویید.سوره  الذریات آیه 23

حدیث روز  

تکمیل روزه به پرداخت زکات یعنی فطره است، همچنان که صلوات بر پیامبر )صلی ا... علیه و آله( کمال نماز است همانند کسی که روزه 
بگیرد و زکات نپردازد برایش روزه ای نیست. امام صادق )علیه السالم(

سبک زندگی

چگونه انرژی منفی را از خانه دور کنیم؟
راههای زیادی برای زدودن انرژی منفی از پیرامون تان وجود 
دارد که می تواند در ایجاد تعادل و هارمونی در زندگی شما 
و البته زندگی سایر اعضای خانواده تاثیر چشمگیری بگذارد.

خانه جایی است که باید در آن بیشتر از هر جای دیگری 
احساس امنیت و آرامش کنیم، اما وقتی خانه ُپر از انرژی 
هیجانات  و  احساسات  بر  محسوسی  تاثیر  می شود  منفی 
با  را  انرژی  نمی توانید  شما  می گذارد.  ما  البته سالمتی  و 
چشمهای تان ببینید اما مطمئنا می توانید آن را احساس کنید 
و انرژی داخل خانه  ی شما معموال انعکاسی از وضع هیجانی 
درونی شماست. این انرژی اگر منفی باشد می تواند اعتماد 
بنفس شما را نابود کند، رویاهای تان را محو کند، ارزش شما 

را سُبک کند و توانایی های تان را سرکوب کند.
1.تمیزوپاکیزهکردنخانه

وقتی وارد اتاقی تمیز و مرتب می شوید احساس خوبی به 
شما دست می دهد و برعکس؛ وقتی وارد اتاقی بهم ریخته و 
نامرتب می شوید احساس ناخوشایندی خواهید داشت. علتش 
هم این است که بهم ریختگی و کثیفی انرژی منفی را جذب 
می کند. هر زمانی که جایی را مرتب و تمیز می کنید به طور 
ناخودآگاه انرژی منفی را حذف می کنید. به همین علت تمیز 
و مرتب کردن خانه یا محل کار باید الویت شما برای کمک 

به ُپر کردن اطراف تان از انرژی مثبت باشد.
همه  جای خانه را به طور مرتب جاروبرقی بکشید و تمیز 
کنید، همه ی اتاق ها و حمام و آشپزخانه. درها، دستگیره ها و 

پنجره ها را تمیز کنید چون باید بدون هرگونه گرد و غبار و 
آلودگی باشند. هر شب آشپزخانه را مرتب کنید و هیچ ظرف 
نشسته ای باقی نگذارید. چیزهایی را که دیگر نیازی به آنها 
ندارید دور بیندازید، با نگه داشتن این وسایل فقط دور و 
برتان را شلوغ تر می کنید. مواد سمی را از خانه دور کنید. 
لباس های چرک را هر جای خانه نگذارید و آنها را فقط در 

سبد مخصوص لباس های کثیف قرار دهید.
2.استفادهازدودمعطر

موثرترین  و  قدیمی ترین  از  یکی  معطر  گیاه  سوزاندن 
راههای دور کردن انرژی منفی از خانه است. این سنت 
کهن در نیاکان ما نیز بسیار رایج بوده است. معروف ترین 
وقتی  گلی  مریم  است.  گلی  مریم  دود کردن  برای  گیاه 
سوزانده می شود مقدار زیادی یون منفی وارد هوا می کند 
که خنثی کننده ی یون مثبت در هواست )باال بودن میزان 
و  درد  سر  افسردگی،  احساس  باعث  هوا  در  مثبت  یون 
افراد می شود(. یون های منفی کمک می کنند  رخوت در 
و ذهن تان شفاف شود ضمنا  تندرستی کرده  احساس  تا 

رایحه ی مریم گلی، آرامشبخش است.
شاخه های مریم گلی در بازار موجودند اما شما خودتان هم 
می توانید یک دسته از این شاخه ها را در خانه درست کنید. 
چند شاخه مریم گلی را در آفتاب خشک کنید و سپس این 
شاخه های خشک شده را با نخ محکم به هم ببندید، دسته ی 
مریم گلی شما آماده است. قبل از اینکه کار را شروع کنید 

باید خانه را تمیز کنید و تمام درها و پنجره ها و قفسه ها و 
گنجه ها و ... را باز بگذارید. دسته ی شاخه های مریم گلی را 
در یک ظرف نسوز بگذارید تا خاکستر و آتشپاره ها در آن قرار 
بگیرند و شاخه ها را روشن کنید و کمی فوت کنید تا دود کند. 
از خودتان شروع کنید؛ دود را به سمت خودتان فوت کنید، از 

پا شروع کرده و به سمت دست  ها و سرتان بیایید.
۳.تغییردکوراسیون

انرژی منفی برای اینکه باقی بماند نیاز به اشیاء و وسایل 
دارد برای همین باید دکور خانه را هر از چند گاهی تغییر 
دهید. حتی فقط تغییر چیدمان مبلمان کافیست تا انرژی 
منفی را دور کند. دست کم ماهی یک بار مبلمان را کمی 
حرکت دهید. البته تغییر چیدمان وسایل خانه بیشتر اوقات 
نیز  بیشتری  راحتی  احساس  و  می کند  بازتر  را  جای تان 
خواهید داشت. تغییر دکوراسیون را تجربه کنید تا فضای 
خانه تان ُپر از حس زندگی شود. هر چیزی که حس خوب 
به شما نمی دهد تغییر دهید و از نظرات اعضای خانواده و 
دوستان کمک بگیرید. وسایل شکسته و خراب شده  را که 

دیگر کاربردی ندارند در خانه نگه ندارید و دور بیندازید.
4.نورخورشیدوهوایتازه

هوای تازه و نور آفتاب قابلیت شگفت انگیزی در پاکسازی 
دارند. انرژی قدرتمند طبیعت همیشه احساس خوبی به شما 
می دهد. پس اجازه دهید کمی نور خورشید و هوای تازه وارد 
فضای خانه شود؛ این هم یک راه ساده ی دیگر برای تقویت 

انرژی مثبت در خانه است. صبح زود، درها و پنجره ها را باز 
کنید تا هوای تازه و نور آفتاب وارد خانه شده و انرژی های 
منفی خارج شود. حتی می توانید کنار پنجره ی باز بایستید و 
بدن تان را در معرض نور صبحگاهی آفتاب قرار دهید. این 
کار به بدن تان کمک می کند تا ویتامین بسازد. نور درخشان 
خورشید می تواند اضطراب و افسردگی را تسکین بدهد. به 
غیر از بدن و فضای اتاق، لباس های شسته شده نیز باید در 
معرض نور خورشید خشک شوند. ُگل و گیاهان خانگی تان را 

نیز هرازگاهی در آفتاب قرار دهید.
5.بلنددستزدن

صدا و ارتعاشاتی که از بلند دست زدن ناشی می شود کمک 
می کند تا انرژی های منفی دور شده و پراکنده شوند. در 
واقع صداهای بلند و واضح، از متدهای قدرتمند پاکسازی 
خانه هستند. مادر طبیعت با صدای رعد و برق نیز همین 
ناقوس کلیسا،  بازی و  را می کند. حتی صدای آتش  کار 

آرامشبخش و پاکسازی کننده است. 
در خانه راه بروید و با صدای بلند دست بزنید، مخصوصا 
در گوشه ها، روی قفسه ها و زیر پله ها تا از سکونت انرژی 
منفی در فضای خانه جلوگیری کنید. صدای دست زدن 
نزنید  دست  بیحال  و  سنگین  باشد.  سُبک  و  جانانه  باید 
چون تداعی منفی دارد. همزمان با دست زدن می توانید از 
زنگوله، ناقوس و یا طبل استفاده کنید تا انرژی های منفی 

را در خانه از بین ببرید.
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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.

شماره 4089                         

537649281

841572963

692381457

263198745

478265319

915734628

729816534

154823876

386457192

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

را تجربه کنید.   09158668002

اقساط 1 ، 2 ،3 و 4 ماهه         نقدی تخفیف ویژه ویژه  
خدمات تایر در همان مکان انجام می شود

باالنس تضمینی، گاز نیتروژن 
با دستگاه های تمام اتوماتیک ایتالیایی 

نبش جمهوری 28 و 30 به سمت مزار شهدا )قلعه( 

الستیک فرازی
09155622291

32211684

سالن عروس سی تل ارائه می دهد:
تخفیـف پکیـج استثنـایی
 گریـم و شنیـون عروس
با خدمات رایگان: رنگ مو، 

دو جلسه پاکسازی پوست، اصالح صورت 
و ابرو، رنگ ابرو، کاشت مژه و کاشت ناخن 

)به همراه تخفیف ویژه آتلیه و مزون(
توجه داشته باشید رزرو این پکیج فقط 

تا آخر خرداد ماه می باشد و زمان استفاده 
از این پکیج در هر تاریخی از سال 97 

امکان پذیر می باشد.

32354549 - 09037847024 
هنگام مراجعه زنگ درب را بزنیدآدرس: بین مدرس 11 و 13 

فریزر صندوقی دست دوم 
خریداریم. 09395625280

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

09158254172

خریدار انواع کیسه خالی آردی ، شکری ، دان 
مرغی و سبوسی و ...  09903321767

تعمیر یخچال فریزر در منزل  
09153635015 - ناصری نژاد

به تعدادی سمند ، پژو ، ویتارا و پیکاپ مدل 92 به باال با 
راننده در شهر بیرجند و مراکز شهرستان های خراسان جنوبی 

جهت کار در اداره دولتی نیازمندیم. 09908059728
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دفتر فروش: بیرجند- بلوار خلیج فارس - نرسیده به پمپ 
شعله - جنب کارگاه معاشری 

صنـایع فلـزی پـارس فــوالد
طراحی و ساخت: 

انواع مخازن فلزی )ثابت - چرخدار - هوایی(
ساخت تانکرهای ذخیره سوخت تا ظرفیت 500 هزار لیتر

ساخت سیلوی سیمان در ظرفیت های مختلف
ساخت اسکلت های فلزی جوشی،انواع تیر ورق،گونیا، بلت و صفحه ستون

تلفن: 32222380-056   همراه : 09151414431- 09151607721
کارخانه: شهرک صنعتی مود- جنب پمپ بنزین 

 حمـل  اثاثیـه 
ل بار

حم

 100 درصد تضمینی
 09159618581  

فاروقی

 با  کارگر ماهر و ماشین اتاق بزرگ 
مسیر مشهد و  زاهدان / حمل یخچال ساید 

در اسرع وقت / حمل بار برای خارج شهر 
 20 میلیون بیمه

نقاشی ساختمان کارنگ
با قیمت استثنـایی - کیفیت ممتاز

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

طرح )کاغذ، سنگ و ...(  09156655054 

آماده پذیرایی از مراسم ضیافت افطاری شما
ضمنا سفره خانه قلعه بیرجند با فضای تاریخی و سنتی 
در خدمت همشهریان عزیز می باشد.

 )کشیک رمضان( رستوران نوید
پیک رایگان

ظرفیت 100 نفر

32224991 - 09150051239
)خرما ،چای ، پنیر 

و سبـزی(
 رایگـان

طراحی - تعمیرات - مهندسی معکوس/ تجهیزات الکترونیک
قطعات پروژه های دانش آموزی و دانشجویی

الکترونیـک راشـدی

 آدرس: داخل حکیم نزاری 14 - روبروی بانک سپه

تلفن : 32225671 - 09157201597 - 09016072220
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نمک، باکتری های مفید روده 
را از بین می برد

مصرف باالی نمک ممکن است به برخی از 
باکتری های روده آسیب بزند و می تواند در باال 
رفتن فشار خون و بروز بیماری هایی که سیستم 
ایمنی را تحت تاثیر قرار می دهند، نقش داشته 
ممکن  نمک  پر  غذایی  رژیم  همچنین  باشد. 

است پیشرفت بیماری های خود ایمنی از قبیل 
MS را تسریع کند. نوعی باکتری روده موسوم 
به »الکتوباسیلوس« در گروه باکتری های خوب 
برابر  در  را  بدن  باکتری ها  این  می گیرد.  قرار 
باکتری  می کنند.  حفظ  بیماری ها  انواع  برخی 
به  مقاوم  باکتری  رشد چندین  الکتوباسیلوس 
داروها را متوقف کرده و ممکن است به کاهش 
التهاب کلیه در زنان مبتال به لوپوس کمک کند.

خوراکی هایی که گلبول های سفید 
خون را زیاد می کنند

چای سبز غنی از آنتی اکسیدان هاست که به 
بدن کمک می کند با عفونت ها مبارزه کند. چای 
سبز تقویت کننده  عملکرد سیستم ایمنی هستند. 
در نتیجه چای سبز می تواند با تقویت سیستم 
ایمنی تعداد گلبول های سفید خون را افزایش 

چای  در  موجود  تیانین  ال  اسید  آمینو  بدهد. 
سبز به تولید ترکیبات جنگنده با میکروب در 
سلول های T کمک می کند. شما می توانید چای 
سبز را هر روز بنوشید. سیر هم برای افزایش 
تعداد گلبول های سفید خون و تقویت فعالیت 
از  است. سیر سرشار  مفید  نابودگر  سلول های 
سولفور است که می تواند ایمنی بدن را تقویت 
کرده و بر تعداد سلول های سفید خون بیفزاید.

قهوه دوست کبد

دور  به  بیشتر  یا  قهوه  فنجان   3 نوشیدن 
کبدی  بیماری های  به  ابتال  خطر  شدن 
مطالعه  یک  در  می کند.هرچند،  کمک 
فنجان  سه  روزانه  که  افرادی  شد  مشخص 
کمتر  درصد   ۲۱ می نوشند  بیشتر  یا  قهوه 
کبد  با  مرتبط  بیماری های  به  ابتال  دلیل  به 

قهوه  نوشیدن  می شوند.  بیمارستان  روانه 
کاهش  را  کبدی  بیماری های  به  ابتال  خطر 
است  این  کننده  تایید  فوق  مطالعه  می دهد. 
که مصرف کم و متعادل قهوه نمی تواند برای 
قهوه  نوشیدن  بودن  مفید  باشد.  مضر  کبد 
چندین  نیست.  جدیدی  موضوع  کبد  برای 
مطالعه نشان می دهد نوشیدن قهوه با کاهش 
چشمگیر در خطر ابتال به سیروز مرتبط است.

خواص عجیب و غریب 
خورشت بادمجان 

  
این خورشت عالوه بر تولید انرژی زیاد در بدن 
موجب تناسب اندام هم می شود و برای مبتالیان 
به قند، فشار و چربی خون مفید است. این خورشت 
نقش مؤثری در تقویت دستگاه بینایی دارد و به 
علت داشتن فیبر روده ها را تقویت و یبوست را 

برطرف می کند. خورشت کدو و بادنجان به علت 
داشتن گروه ویتامین های B و امالح معدنی تأثیر 
چشمگیری در تقویت و شادابی پوست و مو دارد؛ 
کلسیم، فسفر، ویتامین K و منیزیم موجود در این 
خورشت استخوان ها و دندان ها را محکم و از بروز 
پوکی استخوان در افراد جلوگیری می کند. ویتامین 
ب کمپلکس موجود در خورشت کدو و بادنجان 
انرژی بدن را تأمین و خلق و خو را بهتر می کند.

فواید گل میخک برای بدن

میخک خاصیت بی حس کنندگی دارد و عصاره 
آن را می توانید از داروخانه ها تهیه کنید و اگر 
به پودر میخک دسترسی دارید با ریختن مقداری 
با  لحظه  از چند  بعد  دندان  پودر میخک روی 
ترکیب شدن با بزاق میخک روی دندان اثر می 
کند و بی حس می شود. عالوه بر کاهش درد به 

رفع عفونت دندان هم کمک می کند. پودرگل 
میخک و روغن گل میخک می تواند برای رفع 
حالت تهوع کمک تان کند، استفاده از آن هم 
تا  عصاره  بوییدن  از  دارد  مختلفی  های  روش 
خوردن مقدار کمی از آن باعث رفع حالت تهوع 
می شود. سرفه و تنگی نفس را می شود با مصرف 
گل میخک درمان کرد. برای درمان سرفه می 
توانید با مصرف روزانه گل میخک بهبود پیدا کنید. 

یادداشت

یادداشت

توقیف اتوبوس با ۲۰ هزار نخ سیگار قاچاق در نهبندان

غالمرضا شاهوردی، فرمانده انتظامی نهبندان گفت: مأموران انتظامی 
دستگاه  یک  به  عبوری  محورهای  کنترل  هنگام  نهبندان  شهرستان 
مأموران  کردند.  متوقف  بازرسی  جهت  را  خودرو  و  مشکوک  اتوبوس 
دربازرسی از خودرو ۲۰ هزار نخ انواع سیگار خارجی قاچاق کشف کردند 
که در این رابطه خودرو توقیف و متهم با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل 
قانونی به مراجع قضائی معرفی شد. فرمانده انتظامی نهبندان تاکید کرد: 
قاچاق کاال پدیده ای است که از جهات گوناگون حیات سالم اقتصادی و 

فرهنگی یک جامعه را تهدید می کند.

توقیف خودروی حامل طیور زنده در بشرویه

رئیس شبکه دامپزشکی بشرویه گفت: در راستای تشدید نظارت های 
بهداشتی بر ورود و خروج طیور زنده با هدف پیشگیری از بروز بیماری 
آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان یک دستگاه خودرو حامل 365 قطعه طیور 
زنده غیر مجاز بدون مجوز حمل بهداشتی و قرنطینه ای طیور در مسیر 
بردسکن - طبس در روستای نیگنان توقیف شد. سید حمید عبدی افزود: 
این محموله شامل جوجه یک روزه، بوقلمون و کبک است. وی گفت: 
حمل هرگونه طیور بدون رعایت ضوابط و مقررات دامپزشکی و اخذ 
گواهی بهداشتی قرنطینه ای حمل از دامپزشکی باعث بروز خسارات 

فراوان به صنعت طیور کشور و هدر رفت سرمایه ملی می شود.

برگزاری اولین دوره مسابقات تراکتور سواری در استان

فاطمه چهکندی نژاد رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان خوسف 
گفت: اولین دوره مسابقات تراکتور سواری در شهر خوسف برگزار می شود. 
برنامه های ورزشی در روستاهای شهرستان خوسف به دلیل  برگزاری 
اینکه بیش از ۷۰ درصد جمعیت خوسف در روستاها ساکن هستند از 
اولویت های این اداره است. روستای اصغریه در ۴۰ کیلومتری خوسف 
واقع است که این جشنواره به عنوان اولین جشنواره استانی در این روستا 
برگزار می شود.  وی از برگزاری مسابقات چوب کشی و تیراندازی با تیر 
وکمان سنتی در حاشیه این جشنواره خبر داد و بیان کرد: تیم بومی و 

محلی شهرستان در این دو رشته انتخاب خواهند شد.

حضور تیم دو ومیدانی استان در رقابت های کشوری

چاجی، رئیس هیئت دو و میدانی استان گفت: تیم دو و میدانی مردان 
استان به رقابت های دو و میدانی کشور که از بیست و پنجم خردادماه 
امسال به میزبانی مشهد برگزار می شود، اعزام خواهندشد. وی افزود: 
محمود سیف الهی، مهدی آهویی، محمد بابایی ترکمانی و حبیب حسینی 

نمایندگان استان در این رقابت ها خواهند بود.

حوادث استان

ورزش استان

کاریکاتور  داده نما

نوشیدنی  نوع  هر  سراغ  دارویتان  بلع  برای  که  این  از  قبل 
ها  میوه  آب  از  معمولی  های  نوشیدنی  باشید  مراقب  بروید، 
چای  یا  قهوه  مانند  داری  کافئین  های  نوشیدنی  تا  گرفته 
دهند  کاهش  را  خاصی  داروهای  اثربخشی  است  ممکن 
است.  سالمت  کننده  تهدید  که  کننده  ایجاد  وضعیتی  و 
استفاده  برای  است  ممکن  که  هایی  نوشیدنی  ترین  خطرناک 
در  است:  قرار  این  از  کنید،  انتخاب  خاص  داروهای  برخی  از 

بسیاری  شدن  شکسته  باعث  که  دارد  وجود  آنزیمی  انار  آب 
داروهای  با  کلسیم  شود.  می  خون  فشار  ضد  داروهای  از 
آسم  افدرین،  داروی  از  اگر  کند.  می  ایجاد  تداخل  تیروئید 
کافئین  حاوی  نوشیدنی  همزمان  و  شود  استفاده  آمفتامین  و 
سبز  چای  است.  خطرناک  فرد  سالمتی  برای  شود،  مصرف 
و  بروکلی  مثل  کا  ویتامین  حاوی  های  خوراکی  سایر  نیز  و 
کومارین  مثل  کننده خون  رقیق  داروهای  با  نباید  را  پیچ  کلم 

کاهش  شدت  به  آنها  اثردهی  چون  کرد  مصرف  وارفارین  یا 
یابد. می 

آن  از  استفاده  بنابراین  داشته،  شیر  مشابه  اثراتی  هم  دوغ   
است  کلسیم  حاوی  نیز  نوشیدنی  این  نمی شود.  توصیه  هم 
جلوگیری  کلسیم  جذب  از  آن  به  اتصال  با  داروها  برخی  که 
سایر  به  نسبت  بهتری  گزینه  آب  کلی  طور  به   پس  کند؛  می  

نوشیدنی  هاست.

این نوشیدنی ها را همراه با دارو نخورید 

برای اولین بار فرش های خود را اتو کشیده تحویل بگیرید   ۲- ۲۰ 43 4۲ 66/3۲ 66 44 3۲     
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کمک 400 میلیون تومانی خیر بیرجندی 
به مجمع خیران سالمت

خیر بیرجندی 400 میلیون تومان برای ساخت مرکز 
خیران  مجمع  به  شهری  سالمت  جامع  خدمات 
سالمت استان کمک کرد. به گزارش صداو سیما، 
مدیرعامل مجمع خیران سالمت گفت: با کمک 400 
میلیون تومانی خانواده مرحوم حاج سید نجف نجفی 
گل، مرکز خدمات جامع سالمت شهری در خیابان 
شهید طهماسبی بیرجند احداث و به بهره برداری 
خواهد رسید. حسینی با بیان اینکه 60 درصد هزینه 
ساخت این مرکز را خیر پرداخت می کند، افزود: مابقی 
هزینه ها را مجمع خیران سالمت و دانشگاه علوم 
پزشکی بیرجند پرداخت می کنند. وی گفت: این مرکز 
با زیربنای 500 متر مربع و با هزینه 750 میلیون تومان 
ساخته خواهد شد. هم اکنون مجمع خیران سالمت 
استان بیش از 35 طرح با زیربنای بیش از 30 هزار 

متر مربع را در دست اجرا دارد.

تعهد و تخصص نیروی انسانی
 الزمه تحقق شعار سال

نماینده ولي فقیه در خراسان جنوبي گفت:تعهد و 
تخصص نیروی انسانی الزمه تحقق شعار سال است. 
به گزارش صدا و سیما، نماینده ولی فقیه در استان 

در نشست شورای فرهنگ عمومی خراسان جنوبی 
گفت: سرمایه و تخصص نیروهای انسانی، در بحث 
اقتصاد جامعه از تولید تا توزیع، از مقتضیات تحقق 
جلسات  در  افزود:  عبادی  ا...  است.آیت  سال  شعار 
شورای فرهنگ عمومی استان باید با مسئولیت دهی 
به نهادها و سازمان ها، در بازه زمانی مشخص، برای 
این شورا  اهداف  به  رسیدن  در  ها  فعالیت  بررسی 
تالش کرد. استاندار هم خروج سرمایه های نقدی و 
نیروهای متخصص را بزرگترین موانع در مسیر رونق 
و حمایت از تولیدات داخلی استان  دانست و گفت: باید 
برای بی تمایلی سرمایه داران  به سرمایه گذاری در 
خراسان جنوبی و همچنین بهره نبردن از متخصصان 

بومی در استان چاره اندیشی کرد.
مروج الشریعه خواستار نظارت بر پرداخت تسهیالت 
و نحوه ی مصرف آن شد و افزود: ایران گردی و 
معرفی تولیدات سایر استانها به مردم نیز گامی مؤثر 

برای حمایت از کاالی ایرانی است.

پایان خرداد ، آخرین مهلت ارائه 
اظهارنامه  مالیاتی

آخرین مهلت ارائه اظهار نامه مالیاتی عملکرد سال 
سیما،  و  صدا  گزارش  به  است.  خرداد  پایان   ،96
و  مشاغل  صاحبان  گفت:  مالیاتی  امور  مدیرکل 
پایان خرداد فرصت  تا  نقلیه عمومی فقط  وسایط 
دارند اظهارنامه مالیاتی خود را ارائه دهند.نباتی افزود: 
مؤدیان مالیاتی موصوف در اسرع وقت با مراجعه 
به سامانه www.tax.gov.ir اظهارنامه مالیاتی خود 
را تکمیل کنند.وی گفت: برای برخورداری از نرخ 
صفر مالیاتی و یا هر گونه معافیت یا مشوق در قانون 
حکم  دارای  قوانین  سایر  و  مستقیم  های  مالیات 
موضوع  پایه  معافیت  از  استفاده  جمله  از  مالیاتی 
ماده 101 قانون مالیات های مستقیم برای عملکرد 
سال 96 به مبلغ 18 میلیون تومان ، مؤدیان باید 
اظهارنامه خود را تا پایان خرداد ارائه دهند در غیر 
مشوق  و  ها  معافیت  از  توانند  نمی  صورت  این 
های مالیاتی استفاده کنند و باید جریمه غیر قابل 
را  قطعی شده  مالیات  درصد  معادل 30  بخشش 
بپردازند. نباتی گفت: کسبه و صاحبان وسایط نقلیه 
به دلیل ترافیک باالی شبکه و سامانه ، این مهم 

را به روزهای پایانی خرداد موکول نکنند.

فعالیت ۱0 گروه برای رؤیت هالل
 ماه شوال در استان

فارس- مسئول ستاد استهالل خراسان جنوبی گفت: 
10 گروه در استان استهالل ماه شوال را رصد می کنند. 
ناصری، اظهار کرد: 10 گروه در استان استهالل ماه 
شوال را رصد می کنند. وی با بیان اینکه استهالل در 

شهرهای بیرجند، قاین، فردوس، نهبندان، سه قلعه، 
می شود،  انجام  زیرکوه  بشرویه،  سربیشه،  خضری، 
گفت: دو گروه در مرکز استان فعالیت خواهند داشت. 
مسئول ستاد استهالل افزود: غروب خورشید در روز 
پنجشنبه ساعت 19.43 دقیقه و غروب ماه ساعت 
20.20 دقیقه است و در این زمان بایستی رصد صورت 
گیرد. ناصری عنوان کرد: در زمان غروب خورشید 
ماه هشت درجه سمت چپ خورشید و شش درجه 
باالی افق است و این میزان ارتفاع زیادی نیست 
و ماه به راحتی در این زمان رؤیت نمی شود.وی با 
بیان اینکه اعضای ستاد استهالل یک ساعت قبل 
مستقر  تعیین شده  مکان های  در  آفتاب  غروب  از 
می شوند، خاطرنشان کرد: با توجه به وجود گرد و 
خاک و غبار در جو استان انتظار رؤیت هالل اول 

ماه را در استان نداریم.

ثبت 64 هزار فقره تخلف رانندگی

صدا و سیما- 64 هزار و 55 فقره تخلف رانندگی 
از ابتدای امسال در معابر شهری خراسان جنوبی به 
ثبت رسید. رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان 
با بیان اینکه از این تعداد تخلف، 45 هزار و 6 تخلف 
تصادفات 7  این  در  گفت:  است،  بوده  ساز  حادثه 
نفر جان باختند و 600 نفر زخمی شدند. سرهنگ 
رضایی 71 درصد متوفیان تصادفات درون شهری 
در این مدت را مربوط به عابران پیاده اعالم کرد و 
افزود: تنها راه کاهش تصادفات عابران پیاده رعایت 
قانون از سوی رانندگان و عابران پیاده است. وی 
با بیان اینکه از آغاز امسال تاکنون 2 هزار و 298 
دستگاه موتورسیکلت و 273 دستگاه خودروی دارای 
تخلفات راهنمایی و رانندگی در استان توقیف شدند، 
از رانندگان خواست که در خیابان های شهر عالوه 
حقوق  به  رانندگی  و  راهنمایی  قوانین  رعایت  بر 

عابران پیاده نیز توجه کنند.

وجود 70 مدرسه کانکسی در استان

استان  مدارس  تجهیز  و  توسعه  نوسازی،  مدیرکل 
گفت: حدود 70 مدرسه کانکسي در استان وجود دارد. 
بیکی در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد: 1257 کالس 
درس در استان تخریبی هستند که این میزان، 14 
درصد کل کالس های درس استان است. وی با بیان 
اینکه مدرسه خشت و گلی وجود ندارد، افزود: حدود 
70 مدرسه کانکسي در استان وجود دارد. مدیرکل 
نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس بیان کرد: میزان 
تعهدات خیرین مدرسه ساز تا قبل از برگزاری بیستمین 
میلیارد   119 استان  ساز  مدرسه  خیرین  جشنواره 
تومان بوده که بیش از 75 درصد آن محقق شده 
است. بیکی  یادآور شد: در بیستمین جشنواره خیرین 
مدرسه ساز که اردیبهشت  سال جاری برگزار شد نیز 
بالغ بر بیست میلیارد تومان تعهد از خیرین اخذ شد.

اختصاص ۱00 میلیون تومان 
برای بازسازی ارگ طبس

میراث  کل  اداره  فرهنگی  میراث  غالمی-معاون   
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان گفت: امسال 
با تخصیص 100 میلیون تومان از اعتبارات ملی سازمان 
میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور مرمت 

و بازسازی ارگ تاریخی طبس ادامه می یابد.

۱۲00 متر مکعب عملیات آبخیزداری
 در سرایان اجرا شد

عملیات  از  سرایان  طبیعی  منابع  مهر-رئیس 
پارسا  شهید  سد  و  زابری  های  حوزه  آبخیزداری 
داد.  خبر  مکعب  متر  و 200  هزار  میزان یک  به 
اشاره  با  خبرنگاران  جمع  در  گذشته  روز  صادقی 
به خشکسالی های چندساله و بحران آب حاکم 
بر شهرستان اظهار کرد: این مسئله ضرورت توجه 
کرده  بیشتر  را  آبخیزداری  های  پروژه  اجرای  به 
است. وی با اشاره به اقدامات این اداره در جهت 
مردم طی چند سال  منابع آب گفت:  از  حفاظت 
اخیر به دلیل پی بردن به اهمیت آب به اقدامات 
آبخیزداری مشارکتی از جمله احداث بند خاکی با 
نظارت این اداره روی آورده اند و به دلیل اثرات 
زیر  سطح  افزایش  و  قنوات  تغذیه  در  آن  مثبت 
کشت ایجاد اشتغال تقاضا برای این گونه پروژه 
ها رو به افزایش است. رئیس منابع طبیعی سرایان 
افزود: سال گذشته در روستای سراب با احداث بند 
خاکی و ذخیره سازی 30 هزار متر مکعب آب دبی 
یکی از قنوات این روستا از نیم لیتر به حدود 3 لیتر 
برثانیه رسیده که به دنبال آن خیلی از اراضی که 
سال ها به دلیل کم آبی لم یزرع باقی مانده بود به 
زیر کشت رفته است.صادقی همچنین از عملیات 
آبخیزداری حوزه های زابری و سد شهید پارسا به 

میزان یک هزار و 200 متر مکعب خبر داد.

آغاز ثبت نام دانش آموزان از  امروز

صداوسیما-ثبت نام دانش آموزان در مقاطع مختلف از  امروز چهارشنبه در مدارس خراسان جنوبی آغاز می شود. سرپرست آموزش و پرورش 
خراسان جنوبی گفت: دستورالعمل ثبت نام مدارس در سال تحصیلی97-98 به ادارات رسیده و والدین می توانند برای ثبت نام دانش آموزان در 
مقاطع مختلف به مدارس مراجعه کنند. وی گفت: در سال تحصیلی جدید متولدین نیمه اول سال 91 و قبل از آن می توانند در مدارس ثبت نام کنند.

*35 هزار پرس غذای گرم در ماه رمضان به همت 
آستان قدس رضوی و قرارگاه شهید ناصری بین 

محرومان توزیع شد.
*فرماندار  خوسف با بیان اینکه تنها شهرستانی که 
هنوز پرونده مسکن مهر آن بسته نشده  خوسف است، 
گفت: تا پایان شهریور مشکل 30 ساله زمین های 

شهر خوسف حل می شود.
*رئیس شبکه دامپزشکی نهبندان گفت: 45 هزار 
راس دام در این شهرستان برای پیشگیری از تب 

کریمه کنگو، رایگان سمپاشی شدند.
*مدیرکل حفاظت محیط زیست گفت: 53 درصد 
مساحت استان تحت تاثیر فرسایش بادی است که 
این روند نشان دهنده بحرانی بودن وضعیت استانی 

با 11 درصد مساحت کشور است.
*مدیر آب و خاک و امور فنی و مهندسی سازمان 
جهاد کشاورزی گفت: اجرای سامانه های آبیاری نوین 
در سطح 15 هزار هکتار از اراضی استان در دست 
انجام بوده که تعهد امسال 13 هزار و 800 هکتار است.
*کارشناس هواشناسی استان گفت: از امروز وزش 
روزهای  برای  و  می شود  شدیدتر  استان  در  بادها 
چهارشنبه و پنجشنبه، آسمانی غبار آلود همراه با گرد و 

خاک پیش بینی می شود.
*مدیرکل اوقاف و امور خیریه گفت: 36 جلسه تفسیر 
قرآن در طول ماه مبارک رمضان در بقاع متبرکه 

خراسان جنوبی برگزار شد.
*مدیرکل بیمه سالمت خراسان جنوبی از برگزاری 
با  مصارف  و  منابع  “مدیریت  کشوری  همایش 
رویکردهای نوین در تجویز منطقی خدمات پزشکی” 

31 خردادماه در خراسان جنوبی خبر داد.

اخبار کوتاه

فرماندار بیرجند با تأکید بر اینکه اعتبارات در نظر 
گرفته شده تکافوی برگزاری کنگره را نمی دهد، 
گفت: جهت هر چه با شکوه برگزار کردن کنگره 
دو هزار شهید خراسان جنوبی نیازمند اعتبارات 
سازمانی و مردمی هستیم. به گزارش فارس، 
سرداران،  کنگره  شهرستانی  ستاد  در  ناصری 
از  را  مذکور  کنگره  شهید،   2000 و  امیران 
 برنامه های عظیم پیش رو دانست و اظهار کرد :
جهت هر چه بهتر برگزار شدن امور، جلسات 

متعددی در ستاد استانی برگزار شد.
وی با بیان اینکه در راستای کنگره دو هزار شهید 
استان بیشترین تمرکز  بر اجرای اجالسیه های 
در نظر گرفته شده است، بیان کرد: با توجه به 
انجام  استان  بیشتر کار در مرکز  اینکه حجم 
می شود بنابراین برنامه های متعددی نیز برای هر 

شهرستان در نظر گرفته شده است.
فرماندار بیرجند با اشاره به اینکه امیدواریم بتوانیم 
را  برنامه ها  استانی  اجرایی  ستاد  طراحی  در 
براساس چکیده در شهرستان ها نیز داشته باشیم، 
مطرح کرد: مهم ترین انتظاری که از کمیته های 
تعریف شده داریم، این است که با حضور اعضای 
خود جلسات را به صورت هفتگی برگزار نمایند.

ارزش و اهمیت نمایشگاه
 “ از حرا تا حرم”

ناصری نمایشگاه از “حرا تا حرم” را بسیار مهم 
دانست و با اعالم اینکه ساخت این نمایشگاه 
نیازمند همکاری تمام مسئوالن و مردم است، 
بیان کرد: روند ساخت و اتمام نمایشگاه مذکور 
نیازمند پشتیبانی مالی و تجهیزات است که در 
این راستا خواهان همکاری و مساعدت مردم و 

نهادهای دولتی هستیم.
نیازمند  هنری  بحث  در  اینکه  بیان  با  وی 
هنر  گروه  اساتید  و  دانشجویان  مشارکت 
از  همچنین  کرد:  تصریح  هستیم،  دانشگاه ها 
مستقر  مختلف  اقشار  پیشنهادات  و  نظرات 

بحث  در  نیز  هنری  فرهنگی  کانون های   در 
اجرا استفاده می کنیم.

برنامه های  برخی  اجرای  به  بیرجند  فرماندار 
کنگره در روستاها اشاره و با بیان اینکه در این 
راستا نیازمند همکاری کمیته ها هستیم، تبیین 
کرد: برگزاری یادواره شهدا و سرکشی از خانواده 
شهدا بخشی از برنامه هایی است که در قالب 

کنگره اجرا می شود.

اعتبارات در نظر گرفته شده تکافوی 
برگزاری کنگره را  نمی دهد

ناصری با تأکید بر اینکه اعتبارات در نظر گرفته 
شده تکافوی برگزاری کنگره را نمی دهد، اعالم 
کرد: جهت هر چه با شکوه برگزار کردن کنگره 
دو هزار شهید خراسان جنوبی نیازمند اعتبارات 

سازمانی و مردمی هستیم.
وی فرهنگ ایثار و شهادت را از افتخارات نظام 
جمهوری اسالمی و مسئوالن دانست و مطرح 

کرد: باید برای نسل کنونی و آینده کشور خوراک 
فکری داشته باشیم.

نباید کار برای شهدا را تنها به بسیج 
و سپاه محول کنیم

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج بیرجند با بیان اینکه 
بسیج در برنامه های مربوط به شهدا و ایثارگران 
بر حسب وظیفه و رسالت ذاتی خود پیش قدم 
است، بیان کرد: نباید کار برای شهدا را تنها به 
بسیج و سپاه محول کنیم بلکه تمام نهادهای 

حاکمیتی در این زمینه دخیل هستند.

پشتیبانی  و  حمایت  به  صادق احمدی  مهدی 
مردم و نهادهای حاکمیتی در دفاع مقدس اشاره 
کرد و گفت: اگر مساعدت و همکاری مردم و 
مسؤوالن نبود در دوران دفاع مقدس به پیروزی 
دست نمی یافتیم. وی با تأکید بر اینکه در بحث 
کنگره ملی دو هزار شهید استان باید کار را از 
خودمان آغاز کنیم، مطرح کرد: باید کار را همانند 

دفاع مقدس از خودمان بدانیم و نهایت تالش 
خود را در این زمینه بکار گیریم.

لزوم دخیل کردن مردم
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج بیرجند، کنگره ملی 
دو هزار شهید خراسان جنوبی را یک کار مردمی 
بعد  در  مردم  کردن  دخیل  لزوم  بر  و  دانست 

پشتیبانی و مالی این کنگره تأکید کرد.
صادق احمدی به نمایشگاه “ از حرا تا حرم” اشاره 
اقدامات  داد:  توضیح  این خصوص  در  و  کرد 
عمرانی این نمایشگاه از دو ماه گذشته آغاز شده 

و اقشار مختلف مردم در زمینه بازسازی نمایشگاه 
فعالیت می کنند.

مردم و مسئوالن به کمک
بسیج  بشتابند

وی با اعالم اینکه علی رغم گذشت دو ماه از آغاز 
کار هنوز کارهای عمرانی نمایشگاه 40 درصد 

پیشرفت فیزیکی دارد از آحاد مردم و مسئوالن 
خواست تا به کمک بسیج بشتابند و اضافه کرد: 
در زمینه های عمرانی، تأمین مصالح، حمل و نقل 
و تجهیزات، طراحی دوخت و تأمین پارچه و 
غیره نیازمند مساعدت های مردمی و مسؤوالن 
بیرجند  بسیج  مقاومت  ناحیه  هستیم.فرمانده 
شامل  حرم  تا  حراء  از  نمایشگاه  کرد:  عنوان 
پیامبر)ص(،  بعثت  مانند  متعددی  بخش های 
مظلومیت  غدیر،  واقعه  بازسازی  کعبه، 
پیامبر)ص(،  رحلت  از  بعد  زهرا)س(  حضرت 
مسجدالنبی)ص(، صحرای کربال و غیره است.
مسئول دفتر نماینده ولی فقیه در استان حفظ آثار 
شهدا و دفاع مقدس را بحثی دانست که ریشه 
در قرآن و احادیث دارد و بیان کرد: امروزه برای 
حفظ آثار تمدنی هزینه های هنگفتی می شود و 
حساسیت این موضوع زمانی بیشتر می شود که 

این آثار مرتبط با پیامبران الهی باشد.
حجت االسالم عارفی به اهمیت زنده نگه داشتن 
واقعه کربال از زبان ائمه)ع( اشاره کرد و بیان 
داشت: تمام انبیاء الهی بر زنده نگهداشتن واقعه 
کربال تأکید داشتند لذا اینکه گفته می شود “کل 
یوم عاشورا و کل ارض کربال” نشان دهنده 

حفظ این اثر بزرگ است.

حفظ نظام جز با  حفظ آثار باقی مانده 
از شهدا میسر نمی شود

وی مشاهده آثار شهدا و راهیان نور را یک امر 
واجب دانست و عنوان کرد: جمهوری اسالمی 
و حفظ آن از اوجب واجبات است و حفظ این 
آثار  نامه ها و  با حفظ یادمان، قبور،  نظام جز 
باقی مانده از شهدا میسر نمی شود.مسئول دفتر 
نماینده ولی فقیه، کار و سرمایه گذاری برای 
شهدا را اسراف ندانست و تأکید کرد: در این 
مسیر هر چقدر سرمایه گذاری کنیم ارزش دارد 
بنابراین هر چه از لحاظ فکری و امکانات در 

اختیار داریم باید در این مسیر بکار گیریم.

کاری- معاون هماهنگی امور عمراني استانداري 
مدیرعامل جمعیت  به همراه  خراسان جنوبي 
هالل احمر و جمعی از مدیران کل استان در 
کم  روستاهاي  از  درمیان  شهرستان  به  سفر 
برخوردار و مرزي گل ني و ذکري بخش گزیک 
این شهرستان بازدید کردند. در این بازدید تمام 
جمله  از  گزیک  بخش  روستاهای  مشکالت 
تامین آب شرب، بهسازي و نوسازي مسکن 
روستایي، گازرساني و بهداشت و درمان مورد 

بررسي و رسیدگي قرار گرفت.
شهریاری مدیر عامل جمعیت هالل احمر از 
بیماری پوستی شایع در  پیگیری روند درمان 
اعزام کاروان  از  منطقه خبر داد و گفت: پس 
و 4  در 3  مذکور  مناطق  به  اعزامی  سالمت 
احمر  هالل  جمعیت  جاری  سال  اردیبهشت 

جهت  نوبت  ده  تاکنون  درمیان  شهرستان 
بازدید  از منطقه  بیماران  روند درمان  پیگیری 
در  بیماران  نیاز  مورد  داروهای  و  است  داشته 

جریان این بازدیدها تامین شده است.
وی اظهار کرد: پس از ماه مبارک رمضان کاروان 
سالمت و نیکوکاری این جمعیت با هدف بررسی 
نتیجه درمان بیماران و توزیع اقالم بهداشتی به 

منطقه اعزام خواهد شد.
شهریاری با اشاره به اینکه حضور کودکان در 
فضای باز و قرار گرفتن در برابر نور مستقیم 
خورشید از عوامل تشدید کننده بیماری می باشد، 
گفت: یکی از نیازهای کودکان روستای ذکری 
شهربازی سرپوشیده است که کودکان را از تابش 
شدید آفتاب محافظت کند و در صورت همراهی 

مسئوالن و خیران این مهم اجرایی خواهد شد.

حسینی- مدیر ساخت و توسعه راه های اداره 
کل راه و شهرسازی استان، با اشاره به اجرایی 
شدن عملیات بازگشایی جاده بیرجند-چهکند 
عنوان کرد: این جاده با عرض معبر 14 متر از 
میدان سپاه در بلوار پیامبر اعظم )ص( تا چهکند 
ادامه دارد. رجبی در گفتگو با آوا، با بیان این که 

پیمانکار اکنون در حال کار روی قطعه اول است، 
اضافه کرد: سعی شده تا کار مرحله به مرحله 
پیش برود و پس از اتمام این قطعه به سراغ ادامه 
کار خواهیم رفت. وی از پیشنهاد 800 میلیون 
ریال اعتبار برای این پروژه سخن گفت و افزود: 
منتظر تصویب این مبلغ در سال جاری هستیم. 

به گفته وی اتمام کار به اعتبار بستگی دارد و 
اگر بودجه باشد، ظرف 6 تا 7 ماه کار جاده تمام 
می شود. مدیر ساخت و توسعه راه های اداره 
کل راه و شهرسازی استان همچنین خاطرنشان 
کرد: این جاده مدت هاست که در دستور کار 
بوده و قرار بود به عنوان جمع کننده مسیر باشد. 

ابتدا پیشنهاد داده شد از مسیر قدیم و راه خاکی 
موجود به چهکند برود، ولی این مسیر به محور 
بیرجند - خوسف نزدیک است و عمال فرقی 
ایجاد نمی کرد، به همین جهت مقرر شد جاده 
از باال دست گذر کند و زمین های شخصی در 

مسیر نیز تملک شوند.

کاوش-شهردار بیرجند گفت: عملیات اجرایی 
تعریض خیابان شهید قرنی کلید خورده است. 
جاوید در محل اجرای پروژه اظهار کرد: شماری 
از امالک واقع در این مسیر با انجام توافق بین 
که  شده  تکلیف  تعیین  مالکان،  و  شهرداری 
بسیاری از مشکالت ترافیکی مسیر را کاهش می 
دهد.شهردار بیرجند هدف از اجرای این پروژه را 
کمک به بحث ترافیک حدفاصل چهار راه قرنی 
تا میدان شهدا عنوان کرد و گفت: در عملیات 
تعریض این خیابان، اجرای جوبه و جدول به 
از  انجام است. جاوید  طول 280 متر در حال 

یک هزار و 600 متر مربع زیرسازی و آسفالت 
این خیابان خبر داد و بیان کرد: برای اجرای 
جوبه و زیرسازی و آسفالت این خیابان مبلغی 
معادل 500 میلیون ریال هزینه شده است. وی 
خاطرنشان کرد: مردم از شهرداری توقع خدمت 
دارند و در این راستا باید همکاری بین حوزه 
مدیریت شهری و مردم ایجاد و تقویت شود.

اتمام زیباسازی تقاطع شهید قرنی
عملیات زیباسازی تقاطع شهید قرنی و بلوار شهید 
صیاد شیرازی بیرجند به پایان رسید. سرپرست 

سبز شهرداری  فضای  و  منظر  سیما،  سازمان 
بیرجند گفت: اجرای آبنما، باغچه، نورپردازی و 
تکمیل طرح خانه سنتی از جمله اقداماتی است 
که در این تقاطع اجرا شده است. شاکری با بیان 
اینکه مهمترین امور در زیباسازی شهری خالقیت 
است، افزود: این طرح با هزینه 3 میلیون و 500 
هزار تومان در تقاطع شهید قرنی بیرجند اجرا شد. 
وی گفت: برای رسیدن به راهکارهای مناسب در 
طراحی و ساماندهی تقاطع ها، توجه به شرایط 
بومی و اقلیمی بسیار اهمیت دارد که در این تقاطع 

از آن الگوبرداری شده است.

اعتبارات اندک کنگره ملی شهدا

بازدید جمعی  از مسئوالن استان از روستاهای ذکری و گل نی 

بازگشایی جاده بیرجند - چهکند کلید خورد

آغاز طرح تعریض معبر شهید قرنی 

در ستاد شهرستانی کنگره ۲۰۰۰ شهید استان مطرح شد:

مردم و مسئوالن به کمک بسیج بشتابند

دی
سعی

س:
عک

ری
خض

س: 
عک

اگر اعتبار باشد ، ظرف 6 تا 7 ماه کار جاده تمام می شود

نت
نتر

س: ای
عک

یما
و س

دا 
 ص

س:
عک

الی
کم

س:
عک

می
مقا

س:
عک



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

اذان ظهر
اذان مغرب 

نیمه شب شرعی
اذان صبح 

طلوع آفتاب

ن 
ستا

ز ا
رک

ی م
رع

ش
ت 

وقا
ا

سامانه پیام کوتاه : 3000272424 @ avanews724  : کانال تلگرامیwww.ava724.ir       email:ava.khjnews@yahoo.com

12:33
20 : 02
23 : 43
3 : 45
5 : 24

 پیامبر خدا صلی  ا...  علیه  و  آله فرمودند:
ال تَطلُبوا َعثَراِت المؤمنیَن؛ فإنّ  َمـن تَتَبَّع َعثَراِت أخیهِ تَتَبَّع ا... َعثَراتِهِ، و َمن تَتَبَّع ا... َعثَراتِهِ یَْفَضْحهُ و لو في َجوِف بَیتِِه

لغزشهای مسلمانان را نجویید که هر کس لغزش های برادرش را پی جوید خداوند لغزش های او را 
پیگیری می کند و هر که را که خداوند عیب جویی کند رسوایش می سازد هر چند در اندرون خانه خود 

باشد.  )الكافي : 5/355/2(

هـوا مطبـوع شـرق دنیـای مـس
اجرای سیستم های نوین برودتی * کولر گازی ، اسپیلت و چیلر

تعمیر، فروش، نصب و اجرای  لوله های مسی

05632234606 -09158636100

غذای آماده برادران خزیمه )شمال شهر( 
کباب کوبیده ،حلیم ، سوپ

بلوار شعبانیه ، وصال جنوبی   32311717
شعبه 2: غذای رز، بین معلم 49-47

32342008
آماده پذیرایی در ماه مبارک رمضان

ردب  ضدسرقت خالقی
به تعدادی نصاب ماهر جهت نصب انواع درب داخلی و ضد سرقت نیازمند است.

بیرجند، خیابان مدرس، نبش مدرس 44
32444080 - 09153614899

به تعدادی جوشکار اسکلت ترجیحا مجرد و جوان جهت کار در 
شهرک صنعتی نیازمندیم. شماره تماس صبح ها:  09157234706

استقرار صندوق های جمع آوری فطریه و کفاره
برای کمک به خانواده های تحت پوشش 
مجمع خیریه قمر بنی هاشم )ع( بیرجند

همزمان با روز عید سعید فطر

آدرس: مفتح 32- پالک 51
شماره کارت نزد بانک سپه جهت واریز اینترنتی

5892101217130232

فرصتی ربای با هم بودن 


