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صفحه 5

اعتبار دولتی برای ساخت وتامین 
فضاهای آموزشی کافی نیست

تکمیل آبرسانی از دشت مختاران 
به بیرجند تا پایان سال

اوج همدلی در کمک
 به سیل زدگان

که  کردیم  آغاز  حالی  در  را   98 سال 
نزدیک به سه هفته است استان های 
باران و  بارش شدید  با  ایران  گوناگون 
سیل دست و پنجه نرم می کنند.تاکنون 
استان های فارس ، لرستان، گلستان ، 
خوزستان و کرمانشاه از جمله مناطقی 
هستند که بیشترین آسیب را در جریان 
درعین  اند.  دیده  سابقه  کم  سیل  این 
حال هنوز خطر سیل فروکش نکرده و 
این احتمال وجود دارد که بعضی مناطق 
 31 شوند.از  روبرو  سیل  با  نیز  دیگر 
استان ایران دست کم 20 استان دچار 
بارندگی های شدید، آب گرفتگی و سیل 
... )مشروح در صفحه 2( اند که  شده 

سرمقاله
* خیرآبادی

 نظر بازارتامین شد

30 ثانیه تشویق ایستاده تماشاگران برنامه “عصر جدید” 
میزان رضایت آنها از عملکرد جوان هنرمند بیرجندی را 
به خوبی نشان داد. محمد ولوی برخالف تصور داوران 
و مخاطبان، روبیک ها را روی یک تابلو چید و با برعکس 
کردن تابلو، احسان علیخانی با تماشای چهره خود  مبهوت 
وحیرت زده شد. این در حالی بود که داوران حتی نتوانستند 
جوان  ولوی  محمد  کنند.  درست  را  روبیک  طرف  یک 
خوش نام بیرجندی با هنر مثال زدنی، تحسین داورهای 
برنامه تلویزیونی “عصر جدید” را  ... مشروح در صفحه 2

درخشش جوان مستعد بیرجندی 
در عصرجدید و خندوانه

جلسه جمعی از کسبه با شهردار درباره خیابان جمهوری:

*با تشکیل کارگروهی ، نظرهای گوناگون جمع آوری و تدبیری اندیشیده شود 
*اگر وضع خیابان خوب بود اصال ورود نمی کردیم

  بیرجند؛ شهرناشناخته    

 جناب آقای سید هاشم اسماعیل زاده
 مدیرعامل اسبق موسسه خیریه توانبخشی حضرت علی اکبر )ع(

با نهایت تأسف درگذشت پدر ارجمندتان 

شادروان حاج سید رضا اسماعیل زاده 
را خدمت جناب عالی و خانواده محترم تسلیت عرض نموده، ضمن آرزوی علو 
 درجات برای آن مرحوم صبر و اجر بازماندگان را از ایزد منان مسئلت داریم.
مدیرعامل، هیئت مدیره و کارکنان موسسه خیریه توانبخشی

 حضرت علی اکبر )ع(

ضمن تشکر از کانون بازنشستگان نیروهای مسلح جهت برگزاری
 مراسم یادبود درگذشتگان سال ۹۷ و ۹6 

اولین سالگرد درگذشت

 مرحوم  محمد سنگ آبادی 
را با ذکر فاتحه و صلوات گرامی می داریم. 

)هزینه مراسم سالگرد صرف امور خیریه می گردد(
همسر و فرزندان

قابـل توجـه شهرونـدان محتـرم
چهارشنبه بازار واقع در بلوار آیت ا... دکتر شهید بهشتی و بلوار شهید فایده - 
جنب پارک خانواده این هفته ۱3۹۸/۱/۲۱ به دلیل تعمیرات تعطیل و در محل 
 جدید واقع در بلوار مسافر )بازار فروش محصوالت محلی و صنایع دستی - 

چهارشنبه بازار جدید( برگزار خواهد گردید.

روابط عمومی سازمان ساماندهی مشاغل شهری 
و فرآورده های کشاورزی شهرداری بیرجند

همکار محترم جناب آقای سید هاشم اسماعیل زاده
 با  قلبی مملو از اندوه درگذشت پدر گرامی تان مرحوم حاج سیدرضا اسماعیل زاده 

را حضور شما تسلیت عرض نموده، از پروردگار سبحان برای آن مرحوم
 غفران و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل آرزومندیم.

 از طرف اعضای هیئت مدیره و کارکنان انجمن حمایت از  زندانیان بیرجند

همکار محترم جناب آقای سید هاشم اسماعیل زاده
 با  قلبی مملو از اندوه درگذشت پدر گرامی تان مرحوم حاج سیدرضا اسماعیل زاده

 را حضور شما تسلیت عرض نموده، از پروردگار سبحان برای آن مرحوم
 غفران و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل آرزومندیم. 

از طرف موسسه خیریه امیدکوثر خراسان جنوبی

خّیر محترم جناب آقای سید هاشم اسماعیل زاده
مدیرعامل محترم انجمن حمایت از زندانیان خراسان جنوبی

با نهایت تأسف درگذشت پدر گرامی تان 

شادروان حاج سید رضا اسماعیل زاده
 را خدمت شما و خاندان محترم تسلیت عرض نموده، خود را در غم شما شریک می دانیم.

کارگزاران زیارتی دفاتر بیرجند تنعیم ، عماد

فراخـوان
با عنایت به اینکه اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان جنوبی در نظر دارد از چاپ کتاب 
گزیده اشعار شاعران استان حمایت کند، لذا از کلیه شعرای محترم دعوت می گردد تا پنجم 
اردیبهشت ماه سال جاری اشعار خود را در قالب لوح فشرده به این اداره کل ارسال نمایند . 

شماره تماس : 3۲3۲33۹۹)مستقیم( یا 3۲3۲33۹۴ داخلی ۱۲5
معاونت امور فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان جنوبی

یک شرکت دارویی جهت توزیع دارو در منطقه نیاز به یک دستگاه 
کامیونت یخچال دار  دارد. داشتن کلیه مدارک الزامی است.

شماره تماس: 324552۶۷ - 32455120
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با نهایت تأسف درگذشت پدر ارجمندتان 

شادروان حاج سید رضا اسماعیل زاده 
را خدمت جناب عالی و خانواده محترم تسلیت عرض نموده، ضمن آرزوی علو 
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اولین سالگرد درگذشت
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مدیرعامل محترم انجمن حمایت از زندانیان خراسان جنوبی

با نهایت تأسف درگذشت پدر گرامی تان 

شادروان حاج سید رضا اسماعیل زاده
 را خدمت شما و خاندان محترم تسلیت عرض نموده، خود را در غم شما شریک می دانیم.

کارگزاران زیارتی دفاتر بیرجند تنعیم ، عماد

فراخـوان
با عنایت به اینکه اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان جنوبی در نظر دارد از چاپ کتاب 
گزیده اشعار شاعران استان حمایت کند، لذا از کلیه شعرای محترم دعوت می گردد تا پنجم 
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شماره تماس : 3۲3۲33۹۹)مستقیم( یا 3۲3۲33۹۴ داخلی ۱۲5
معاونت امور فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان جنوبی

آگهی مزایده شماره ۱/۹۸    نام مزایده گذار: بانک سپه 
موضوع مزایده : فروش امالک مازاد بانک سپه

نحوه فروشتوضیحاتآدرسقیمت پایه )ریال(اعیانعرصهنوع کاربریشماره پالک ثبتیردیف 

قطعه ۴۰۵۰ از بلوک صنایع ۱
شیمیایی )کارخانه سروشان پلیمر(

کارخانه: ۴7۳۰۱۶7۵۶/۴۸۰/۰۰۰/۰۰۰صنعتی
ماشین آالت: ۲/۹7۶/۰۰۰/۰۰۰

زمین واگذاری شرکت شهرکهای صنعتی خراسان جنوبی می باشد و متقاضی باید کلیه شرایط بیرجند- شهرک صنعتی 
شرکت مزبور را دارا باشد . کارخانه به همراه ماشین آالت به صورت یکجا به فروش می رسد

۲۰ درصد نقدی الباقی 
۳۶ قسط متوالی

پالک ثبتی ۲۰۸۲ فرعی از ۲۰۶ ۲
اصلی واقع در شهر آیسک

آیسک - اراضی چاه موتور ۹۲۶/۱۲۴۹۰۱/۰۸۰/۰۰۰/۰۰۰کارگاهی
قدس

۲۰ درصد نقدی الباقی تخلیه - سند ششدانگ
۳۶ قسط متوالی

پالک ثبتی ۱۰۴۴ فرعی از 7۸۲ ۳
فرعی از ۲۸ اصلی بخش ۶ بیرجند

خراسان جنوبی - سربیشه  ۱۰/۶7۸/۶۵۰/۰۰۰--۱۴۲۳/۸۲تجاری
نبش میدان بسیج 

۱۰۰ درصد نقدیتخلیه - سند ششدانگ

شماره پروانه معدن گرانیت تاالران۴
بهره برداری

نوع ماده 
معدنی

میزان استخراح 
سالیانه

خراسان جنوبی - ۹/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
شهرستان نهبندان- بخش 
شوسف - روستای خواجه  

دوچاهی 

متقاضی می بایست کلیه شرایط قانونی از جمله صالحیت فنی، توان مالی و ... مورد تایید 
سازمان محترم صنعت ، معدن و تجارت خراسان جنوبی را دارا باشد. همچنین معرفی مسئول 

فنی، ارائه طرح بهره برداری ، تودیع ضمانت نامه از سوی متقاضی ضروری می باشد.

۲۰ درصد نقدی الباقی 
۳۶ قسط متوالی

۱۰۳۱/۱۴۴۸۶
۸۴/۱۰/7

۴۰۰۰تنگرانیت

عالقه مندان به شرکت در مزایده می توانند پس از نشر آگهی جهت دریافت برگ شرایط مزایده با در دست داشتن فیش واریزی به مبلغ ۱۰۰/۰۰۰ ریال به حساب ۴6۰/۱۰۰۰۰ به نام بستانکاران این بانک نزد یکی از شعب بانک سپه در سراسر کشور بابت شرکت در مزایده به مدیریت شعب بانک سپه واقع 
در خراسان جنوبی - بیرجند - میدان طالقانی - دایره پشتیبانی و خدمات مراجعه نمایند. 

 مهلت دریافت اسناد : حداکثر تا آخر وقت اداری روز شنبه مورخ ۹۸/۰۱/3۱  ب : مهلت تحویل پیشنهادات : حداکثر تا آخر وقت اداری روز سه شنبه مورخ۹۸/۰۲/۱۰
ج: کلیه اموال و امالک عرضه شده با وضعیت موجود به فروش می رسد.  د: در شرایط مساوی اولویت با فروش نقدی است . 

بانک سپه دایره پشتیبانی و خدمات مدیریت خراسان جنوبیه: به میزان پرداخت غیر نقدی طبق تعرفه بانکی سود تعلق می گیرد.

برای کسب اطالعات بیشتر با شماره ۳۲۳۸۷۱۲۵  - ۰۵۶ تماس حاصل فرمایید

یک شرکت دارویی جهت توزیع دارو در منطقه نیاز به یک دستگاه 
کامیونت یخچال دار  دارد. داشتن کلیه مدارک الزامی است.

شماره تماس: 324552۶۷ - 32455120
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سرمقاله

سه شنبه * 20 فروردین 1398 * شماره 4319

اوج همدلی در کمک
 به سیل زدگان
* خیرآبادی

سال 98 را در حالی آغاز کردیم که نزدیک به سه 
بارش  با  ایران  گوناگون  استان های  است  هفته 
شدید باران و سیل دست و پنجه نرم می کنند.

تاکنون استان های فارس ، لرستان ، گلستان ، 
خوزستان و کرمانشاه از جمله مناطقی هستند که 
بیشترین آسیب را در جریان این سیل کم سابقه 
فروکش  درعین حال هنوز خطر سیل  اند.  دیده 
نکرده و این احتمال وجود دارد که بعضی مناطق  

دیگر نیز با سیل روبرو شوند.
دچار  استان   20 کم  دست  ایران  استان   31 از 
 بارندگی های شدید ، آب گرفتگی و سیل شده اند

 که موجب جان باختن و مجروحیت تعدادی از 
هموطنان عزیزمان و زیرآب رفتن خانه ها ، مزارع 
در روستاها و شهرها شده و خسارات فراوانی را 
به بار آورده است که با دیدن تصاویر آن دل هر 
انسانی به درد می آید.بیشتر راه های ارتباطی از 
بین رفتند، بیش از صد روستا در محاصره سیل 
قرارگرفته و امداد رسانی را نیز دشوار کرده است.
 براساس گزارش رئیس سازمان مدیریت بحران ،

خسارت  تومان  میلیارد  هزار   15 از  بیش  سیل 
برجای گذاشته است.

در این نوشتار بنا نداریم به علل و عوامل این سیل 
بپردازیم که حتما در فرصت های دیگر  ویرانگر 
این موضوع توسط کارشناسان و مسئوالن پیگیری 
بارندگی  و  الهی  موهبت  این  چرا  که  خواهد شد 
 های اخیر به فاجعه ای عظیم از تخریب مراتع ، 
مسکونی  منازل  و  ها  جاده   ، کشاورزی  اراضی 
تبدیل شد و مهم تر اینکه موجب از دست دادن 

جان تعدادی از هموطنان ما شده است.
اما تجربه هایی از این سیل مهیب نوروز 98 برای 
آیندگان ماند که از هیچ مصیبت دیگری حاصل 
نیامده بود.هرچند وسعت خسارات بسیار گسترده و 
دامنه دار بود که جبران آن از دستگاه های دولتی 
به تنهایی ساخته نیست و از طرفی با پیام همدردی 
و ارسال کمک روبرو بودیم اما شاهد اوج همدلی 
بودیم.کمک  ایران  خوب  مردم  همه  همکاری  و 
های بی دریغ مردم عزیز و اقدامات مجاهدانه تمام 
نیروهای مردمی، امدادی، هالل احمر ، گروه های 
ظرفیت  سایر  و  ارتش   ، سپاه  و  بسیج   ، جهادی 
رسانی  خدمات  های  موکب  جمله  از  الزم  های 
اربعین به میدان آمدند و تالش های گسترده برای 
امدادرسانی به مردم سیل زده فوق العاده بود.سیل 
محبت مردم به سیل زدگان سرازیر و همه دست 

به هم داده تا کمبودهای موجود را جبران کنند.
خسارات  گرچه  الهی  رحمت  و  باران  بارش  این 
زیادی بر جای گذاشت اما حس نوعدوستی و عطر 
و لطافت و طراوت همدلی را نیز در سراسر ایران 
کمک  رکورد  که  حدی  نمود.به  پراکنده  اسالمی 

های مردمی هالل احمر شکست.
هزاران نیروی داوطلب به سیل زدگان خدمت رسانی 
کردند.بالغ بر 64 میلیارد تومان کمک های نقدی 
به حساب  فقط  وارده  برای جبران خسارات  مردم 
هالل احمر واریز شد و مردم نیز به هر طریق کمک 
های نقدی و غیرنقدی خود را به شماره حساب ها 
و مراکزی که اعالم شده بود تحویل نمودند تا شاید 
بتوانند سهمی در کاهش آالم و دردهای سیل زدگان 
داشته باشند که فوق العاده ستودنی است.اما با توجه 
به عمق این فاجعه عظیم ، هنوز تا ساماندهی کامل 
سیل  توسط  که  مناطقی  بازسازی  و  زدگان  سیل 
داریم.این  پیش  در  زیادی  راه  است،  شده  ویران 
فرصت را باید قدر بدانیم و حس نوعدوستی و کمک 
را ترویج نموده و سعی کنیم مشکالت سیل زدگان 
را کاهش دهیم.امید که با همت مردم و مسئوالن 
در ادامه این راه ، شاهد تسکین آالم  عزیزان مان در 

سراسر کشور باشیم.

کوچ بهاره عشایر درمیان انجام شد

ایرنا- مدیر امور عشایری شهرستان درمیان گفت: کوچ بهاره عشایر این شهرستان از ابتدای اسفند پارسال آغاز شد و به دلیل وضع 
خوب مراتع، تمامی عشایر اقدام به کوچ کرده اند. حسینی افزود: با توجه به بارندگی های مناسب در سال زراعی جاری وضع مراتع 
شهرستان از لحاظ پوشش گیاهی نسبتا مناسب است و بارندگی ها مناسب و وضع خوب مراتع باعث خوشحالی عشایر شده است.

درخشش جوان مستعد بیرجنـدی 
در عصرجدیـد و خندوانـه

مهدی آبادی- 30 ثانیه تشویق ایستاده تماشاگران برنامه 
هنرمند  جوان  عملکرد  از  آنها  رضایت  میزان  جدید”  “عصر 
بیرجندی را به خوبی نشان داد. محمد ولوی برخالف تصور 
با  و  چید  تابلو  یک  روی  را  روبیک ها  مخاطبان،  و  داوران 
چهره  تماشای  با  علیخانی  احسان  تابلو،  کردن  برعکس 
داوران  که  بود  حالی  در  این  شد.  زده  وحیرت  مبهوت  خود  
محمد  کنند.  درست  را  روبیک  طرف  یک  نتوانستند  حتی 
با هنر مثال زدنی، تحسین  نام بیرجندی  ولوی جوان خوش 
داورهای برنامه تلویزیونی “عصر جدید” را بر انگیخت و اکنون 
 ساخت بزرگترین تابلوی مکعبی جهان را در برنامه خود دارد. 
به بهانه درخشش این ژن خوب !بیرجندی در برنامه عصر جدید، 

با  وی گفتگویی انجام دادیم.   

تجربه دارید؟ با مکعب روبیک  کار  چندسال در 
 آشنایی من با مکعب روبیک به سال سوم راهنمایی زمانی که 
 فقط 14 سال داشتم  برمی گردد و هنگامی که قرار بود  مسابقه ای 
در مدرسه  تیزهوشان شهید بهشتی  برگزارشود. در آن زمان یاد 
نداشتم و تماشای بچه هایی که با مکعب روبیک کار می کردند 
برایم جالب بود، روزی جرات به خرج دادم و از یکی از آنها  خواستم 
مکعب روبیک را به من آموزش دهد و نکته جالب اینجا بود که سر 

کالس امال و انشا تمرین می کردم تا توانستم یاد بگیرم.
 در همان زمان با اینکه آخرین نفری بودم که یادگیری مکعب 
روبیک را شروع کردم، در مسابقه نفر اول شدم و این انگیزه 
برای  را  خودم  تالش  تابستان  در  داد.  افزایش  مرا  یادگیری 
یادگیری  زیاد کردم و مکعب های گوناگونی را یاد گرفتم اما 
در مکعب 3در3 پیشرفت کردم. تا سال دوم دبیرستان پیشرفت 
زیادی در مکعب داشتم و رکوردام به زیر 10 ثانیه نیز رسیده بود.

 درمسابقه ای هم شرکت کردید؟
بله، »ایران سامرکیوب 2013« در تهران. در این مسابقه تهرانی 
ها تعجب کرده بودند که فردی از خراسان جنوبی در این مسابقه 
شرکت کرده و رکوردهای خوبی هم می زند چون رکوردداران 
روبیک از استان های تهران، همدان و کرمانشاه بودند. در آنجا 
از بین 60-50 نفری که حضور داشتند،  نفر دهم شدم. آزمون 
بعدی مسابقه رسمی “ایران اپن 2017” در تهران بود. در این 
مسابقه در آیتم 2در2 به مرحله فینال رسیدم. دوازده نفر به فینال 
رفتند که من دهم شدم. البته در آیتم 3 در3 خیلی رکوردهای 
خرابی زدم چون استرس داشتم و در نهایت 26ام شدم. همچنین 
تابستان 96 هم در “اولین دوره مسابقات روبیک بیرجند” شرکت 

کردم و اول شدم. در مسابقه های دیگری نیز شرکت کردم.
   

برای پیشرفت از اساتید این رشته کمک گرفتید؟
تماشای  با  من  و  نبود  مدرسی  آنچنان  زمان  آن  در  خیر، 
فیلم های مرتبط در فضای مجازی و آپارات، مهارت خود 
را افزایش دادم و خودم راهم را پیدا کردم و هیچ منبع و 

استادی هم آن زمان نبود.  
  البته برای مدتی دو سال با تاکید خانوده از روبیک فاصله گرفتم 
و به تحصیلم پرداختم که رتبه ام درکنکور در منطقه دو 342  شد 
و اکنون نیز در رشته پزشکی مشهد مشغول به تحصیل هستم.

   ایده ترسیم  چهره های
 افراد با روبیک از کجا  آمد؟ 

در دورانی که برای درسم از روبیک فاصله گرفتم افراد زیادی 

وارد این حرفه شدند که تصمیم گرفتم از رکورد زدن فاصله 
بگیرم. آنجا بود که این ایده به ذهنم رسید تصویر اشخاص را 
با کمک نرم افزار فتوشاپ ترسیم و با استفاده از روبیک چهره 
این افراد را طراحی کنم. البته در دوران کنکور کلیپ هایی از این 
کار تماشا کردم و تابستان 97 با تالش 3 ماهه این ایده خود 
را به مرحله اجرا درآوردم. سپس کارهایم را در شبکه اجتماعی 
اینستاگرام عرضه کردم که از ان استقبال شد و همین انگیزه مرا 

برای ادامه کار، افزایش داد.

چقدر طول می کشد که ترسیم یک چهره 
را به سرانجام برسانید؟

مهم ترین قسمت کار پیکسری کردن آن است یعنی در نرم افزار 

فتوشاپ چهره فرد را  در قالب روبیک در بیاورم که معموال یک 
تا 2 روز طول می کشد و سپس کنار گذاشتن 720 روبیک که 

7 ساعت زمان می برد.

 معموال تصویر چه کسانی را طراحی می کنید ؟
افراد مشهور را کار می کنم و تاکنون  چهره سلبریتی ها و 
خیرابی،  اشکان  جوان،  رامبد  همچون  هنرمندانی  تصویر 
محسن  جهانبخش،  بابک  گلزار،  محمدرضا  یگانه،  محسن 
را ترسیم کرده  ریوندی  )دوبلور مشهدی( و حسن  خواجوی 
ام. از این بین اشکان خطیبی، بابک جهانبخش، حسن ریوندی 
و جواد خواجوی از این کار استقبال کرده و در پیچ اینستاگرام 

خود ان را بازتاب دادند.

 مکعب روبیک تا چه میزان فکر و ذهن شما را به 
خود مشغول کرده است؟

روبیک در دوران نوجوانی همراه من بود، تا جایی که دوستان 
زیادی در این دوران پیدا نکردم و بیشتر در خانه سرگرم تمرین 
با آن بودم. اکنون نیز با توجه به اینکه افراد دیگری وارد این 

حرفه شدند و نمی خواهم از این کار فاصله بگیرم بیشتر فکر 
مرا به خود درگیر کرده است. البته تحصیلم اولویت من است و 

این کار را در کنار این موضوع دنبال می کنم. 

ایده جدیدی در روبیک را  
در آینده دنبال خواهید کرد؟

روبیکی  تابلوی  بزرگترین  گینس  رکورد  آوردن  دست  به   
با تالش  امیدوارم  و  آینده من است  برنامه های  از  جهان 
نیازمند  البته  کنم.  عملی  را  خودم  برنامه  این  کوشش  و 
حامی برای این کار هستم که خود این موضوع   وابسته 
ایده  به  این  کنار  در  است.  کارهایم  بیشتر  شدن  دیده  به 
های دیگری نیز فکر می کنم که اکنون زمان مناسبی برای 

پرداختن به آنها نیست.

مکعب روبیک  برای شما 
درآمدی هم دارد؟

بله. در تلگرام و اینستاگرام کارهای خودم را نمایش می دهم البته 
در تلگرام تمرکزم بر آموزش این حرفه است و در اینستاگرام به 
معرفی کارهایم می پردازم. تاکنون چند شرکت لوگو خودشان 
را برای طراحی به من سپرده اند و به طور کلی هر کاری که 
مرتبط با روبیک باشد از قبیل آموزش، چهره سازی و کارهای 

تبلیغاتی را انجام می دهم.

چطور به برنامه عصر جدید،  راه پیدا کردید؟ 
ها  سلبریتی  اینستاگرام  پیچ  در  کارهایم  از  بعضی  وقتی   
در  که  شد  می  بیشتر  کار  این  از  استقبال  شد،  می  دیده 
همین بین دوستی پیشنهاد  داد که ویدئویی از کارهایم را 

برای برنامه عصر جدید بفرستم.
علیخانی(  )احسان  برنامه  این  کننده  تهیه  از  که  زمانی   
جدید  عصر  سازندگان  برای  را  ویدئویی  شدم،  مطمئن 

تماس  بهمن   10 تاریخ  در  بعد  نیم  ماه  یک  که  فرستادم 
گرفتند تا برای کارهای مقدماتی حضور پیدا کنم.

 بار اول به نوعی تست بود که برای عوامل سازنده این برنامه  
کار رامعرفی کنم. از بین 3000 ویدئو که برای شرکت در این 
برنامه فرستاده شده بود، 150 کار قبول شد که کار من نیز جز  
انها بود. آنجا داورهای پشت صحنه کارهای کسانی که حضور 
داشتند را می دیدند و نکاتی را برای اجرای بهتر در حضور 
داورهای اصلی برنامه به ما می گفتند. 20 روز بعد دوباره برای 

اجرای اصلی با حضور 4 داور نهایی تماس گرفتند. 
2 روز در تهران بودم که روز اول عوامل سازنده برنامه کار 
نهایی را بررسی می کردند و نکاتی را برای اجرای بهتر می 
گفتند و روز دوم با حضور داورهای اصلی برنامه کار خودمان را 

در صحنه با حضور تماشاگران نشان می دادیم. 
که4 رای مثبت از داورهای مسابقه گرفتم و به فینال برنامه 
راه پیدا کردم. اما در فینال شرکت کننده دیگری نظر مثبت 

داورها را کسب کرد. 

در سری بعدی این مسابقه شرکت می کنید؟
ایده های جدیدی برای بهتر شدن در ذهن دارم  که در دوره 

های جدید این برنامه سعی می کنم آنها  را به نمایش بگذارم.

خاطره ای از برنامه عصر جدید دارید؟
زمانی که برای اولین بار وارد استودیو شدم، افراد گوناگونی را 

دیدم که هرکدام مشغول تمرین بودند.
 شعبده باز، خواننده، بدل کار و ... هر قسمت استودیو را نگاه 
می کردم فردی در حال تمرین بود. این باعث استرسم شد 
اما بعد از گذشت مدتی، زمانی که فهمیدم کار من از بقیه این 
کارها خاص تر است؛ آرام شدم. همچنین وقتی نمایش تمام 
شد حدود 30 -40 ثانیه مدام تشویق شدم که انتظار آن را 

نداشتم و این حس خیلی خوبی به من داد.

 گویا در  برنامه خندوانه هم حضور داشتید؟
پیچ  در  و  کردم  ترسیم  روبیک  با  را  جوان  آقای  تصویر  بله، 
اینستاگرام گذاشتم. یکی از دوستان آقای جوان تصویر روبیک 
را به ایشان نشان داد. آقای جوان نیز گفتند این تصویر را در 
برنامه قارچ خندوانه دوباره ترسیم کنم که این نیز در برنامه 

خندوانه پخش شد.

درکارهایتان به معرفی شهر و
 فرهنگ مردم استان نیز می پردازید؟

بله، پرتره دکتر گنجی را چند وقت پیش ترسیم کردم و برای 
معرفی مفاخر بزرگ استان و نقاط تاریخی و گردشگری نیز 
در آینده کار خواهم کرد  همچنین  در جشنواره ها و مسابقه 
مردم  فرهنگ  بیانگر  که  کارهایی  از  حتما  رو  پیش  های 
خراسان جنوبی است استفاده خواهم کرد که امیدوارم با این 
کار فرهنگ خراسان جنوبی را برای عالقه مندان به این حرفه 
و مردم ایران بازگو کنم. البته در تمام کارهایی که در شبکه 
خود شهر  اسم  از  گذاشتم،  نمایش  به  اینستاگرام   اجتماعی 

»بیرجند« نیز استفاده کردم.

تاکنون از کاربا روبیک پشیمان هم شدید؟
بله، چند بار پشیمان شدم. گاهی پرتره افراد مشهور را ترسیم 
کرده و مورد بی توجهی آن ها قرار می گرفتم. گاهی جا به 
جایی 720 روبیک اذیتم می کرد. همچنین بعضی وقت ها، 
انتظاری که از کار خودم داشتم، محقق نمی شد و باعث دلسردی 
از این کار می شد اما خانواده ام و به ویژه خواهر بزرگم حمایتم 

می کردند و این انگیزه دوباره ای به من می داد.

نقش خانواده و دوستان را در موفقیت خود، 
چگونه ارزیابی می کنید؟

خانواده ام نقش ویژه ای در موفقیت من داشته اند، اما با اینکه 
بر تحصیلم تاکید داشتند، برخالف میل شان، امکاناتی که برای 
روبیک نیاز داشتم را فراهم می کردند و اینگونه به عالقه من 
احترام گذاشتند. خواهر بزرگم حمایت ویژه ای از من داشت که 
واقعا از او تشکر می کنم چون هیچوقت اجازه ناامید شدن به من 

را نمی داد و پشتیبان من در  همه  لحظات زندگی بود.

چه توصیه ای به جوانان
 با استعداد خراسان جنوبی دارید؟

داشتن اعتماد به نفس اولین توصیه ام به جوانان هم استانی 
ساز  زمینه  شکست  بدانند  و  کنند  باور  را  خودشان  است. 
پیروزی است. البته حتما باید تالش و کوشش فراوان بکنند. 
اگر به انسان های موفق نگریسته شود، متوجه خواهید شد 
با تالش و کوشش  بودند که  انسان های معمولی  آنها  که 
اند به موفقیت  فراوان و تحمل شکست های زیاد توانسته 
برسند. این موضوع الزمه آن است که فرد اعتماد به نفس 
داشته باشد. اکنون نیز با حضور شبکه های اجتماعی دیگر 
از دست  را  تلویزیون مرکزیت خود  نظیر  رسانه ای قدیمی 
داده و افراد در هر کاری که استعداد دارند از این شبکه ها به 
معرفی هنر خود می پردازند و بدانند اگر کارشان به آن درجه 

از پختگی رسیده باشد، حتما دیده خواهند شد.
 داشتن اعتماد به نفس و استفاده حداکثری از ظرفیت شبکه 
برنامه  در  و  شود  دیده  کارم  که  شد  باعث  اجتماعی  های 

موفق “عصر جدید” حضور پیدا کنم.  
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برای اولین بار فرش های خود را اتو کشیده تحویل بگیرید

عضو معتبر اتحادیه   مسئول: دستگردی
دفتر : توحید21 ، نبش نبوت 21 ، پالک 105

 www. iranwash. ir  قاليشويي و مبل شويي ايـران
تخـت تخـتلـول لـولصـاف صـاف

دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی فوق العاده 
شرکت تعاونی مسکن اتحاد کارگران کویرتایر)نوبت سوم( تاریخ انتشار: ۹۸/۱/۲۰ 

جلسه مجمع عمومی فوق العاده )نوبت سوم( شرکت تعاونی مسکن اتحاد کارگران کویرتایر ساعت ۱۶  
روز سه شنبه مورخ ۹۸/۲/۳ در محل مسجد حضرت رقیه )س( برگزار می شود. از کلیه اعضا دعوت می 
شود جهت اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل در این جلسه حضور بهم رسانند. ضمنا چنانچه عضوی 
بنا به دالیلی نتواند شخصا حضور یابد می تواند همزمان با نماینده تام االختیار خویش، به دفتر شرکت 
مراجعه و برگ وکالتنامه را تنظیم و برگه ورود به جلسه مجمع را دریافت نمایند. حداکثر آرای وکالتی هر 
عضو سه رای و هر فرد غیر عضو یک رای می باشد. الزم به ذکر است با توجه به ثبت مجامع تعاونی در 
سامانه الکترونیکی سازمان ثبت اسناد و امالک کشور ارائه تصویر صفحه اول شناسنامه و کارت ملی عضو 
الزامی می باشد. دستور جلسه: اصالح ماده ۶ اساسنامه شرکت )مدت فعالیت شرکت تعاونی مسکن 

اتحاد کارگران کویرتایر(
هیئت مدیره شرکت تعاونی مسکن اتحاد کارگران کویرتایر

دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه 
شرکت  تعاونی مسکن اتحاد کارگران کویرتایر )نوبت دوم( تاریخ انتشار: ۹۸/۱/۲۰ 

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه )نوبت دوم( شرکت تعاونی مسکن اتحاد کارگران  کویرتایر ساعت ۱۴ روز 
سه شنبه مورخ ۹۸/۲/۳ در محل مسجد حضرت رقیه )س( برگزار می شود. از کلیه اعضا دعوت می شود 
جهت اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل در این جلسه حضور بهم رسانند. ضمنا چنانچه عضوی بنا به 
دالیلی نتواند شخصا حضور یابد می تواند همزمان با نماینده تام االختیار خویش، به دفتر شرکت مراجعه و 
برگ وکالتنامه را تنظیم و برگه ورود به جلسه مجمع را دریافت نمایند. حداکثر آرای وکالتی هر عضو سه رای 
و هر فرد غیر عضو یک رای می باشد. الزم به ذکر است با توجه به ثبت مجامع تعاونی در سامانه الکترونیکی 
 سازمان ثبت اسناد و امالک کشور ارائه تصویر صفحه اول شناسنامه و کارت ملی عضو الزامی می باشد.

دستور جلسه: گزارش هیئت مدیره و بازرس تعاونی مسکن - تصمیم گیری در خصوص تغییرات اعضا و 
 سرمایه - عضوگیری اعضای جدید - تصمیم گیری در خصوص تعیین تکلیف زمین زون H  حاشیه بلوار امامیه -

انتخاب بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یک سال مالی - تعیین خط مشی آتی شرکت
هیئت مدیره شرکت تعاونی مسکن اتحاد کارگران کویر تایر

 دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت تعاونی نوین ابتکار سالمت بیرجند )نوبت اول(
شماره ثبتی : ۵۴۶۷  شناسه ملی: ۱۴۰۰۶۴۰۰۹۸۳  تاریخ انتشار: ۹۸/۱/۲۰

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه )نوبت اول( شرکت تعاونی نوین ابتکار سالمت بیرجند راس ساعت ۱۶/۳۰ 
روز سه شنبه تاریخ ۱۳۹۸/۲/۱۰ در محل خیابان غفاری، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، مسجد دانشگاه برگزار 
می شود. از کلیه اعضا دعوت می شود جهت اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل در این مجمع حضور بهم 
رسانند. ضمنا چنانچه عضوی بنا به دالیلی نتواند شخصا حضور یابد، می تواند همزمان با نماینده تام االختیار 
خویش با هم به دفتر شرکت مراجعه و برگ وکالت نامه را تنظیم و برگه ورود به جلسه مجمع را دریافت نمایند. 
حداکثر آرای وکالتی هر عضو سه رای و هر فرد غیر عضو یک رای می باشد. ضمنا متقاضیان سمت هیئت مدیره 
و بازرسی می توانند حداکثر هفت روز پس از انتشار آگهی دعوت به دفتر تعاونی به آدرس خیابان غفاری، نبش 
غفاری ۱۶ پالک ۲ طبقه همکف مراجعه و ضمن ارائه مدارک فرم ثبت نام را تکمیل نمایند. دستور جلسه:  
استماع گزارش کتبی هیئت مدیره و بازرس شرکت -  طرح و تصویب صورت های مالی سال ۹۷ - طرح و 
تصویب بودجه پیشنهادی سال ۹۸ -  انتخاب بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یک سال مالی - انتخاب 

اعضای اصلی هیئت مدیره و علی البدل برای مدت سه سال مالی - تعیین خط مشی آتی شرکت

دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی فوق العاده )نوبت دوم(
شرکت تعاونی نوین ابتکار سالمت بیرجند

شماره ثبت :۵۴۶۷ شناسه ملی: ۱۴۰۰۶۴۰۰۹۸۳
تاریخ انتشار: ۹۸/۱/۲۰

جلسه مجمع عمومی فوق العاده )نوبت دوم( شرکت تعاونی نوین ابتکار سالمت بیرجند ساعت 
۱۷/۳۰ روز سه شنبه تاریخ ۱۳۹۸/۲/۱۰ در محل خیابان غفاری، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، 
مسجد دانشگاه 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 مراجعه و برگ وکالت نامه را 
تنظیم و برگه ورود به جلسه مجمع را دریافت نمایند. حداکثر آرای وکالتی هر عضو سه رای و هر 

فرد غیر عضو یک رای می باشد.
دستور جلسه: ۱- تغییر ماده )۶( اساسنامه )تغییر آدرس(

فراخوان تجدید مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی )فشرده( یک مرحله ای  “ اجرای بخشی از عملیات اجرایی ساختمان مرکزی پارک علم و فناوری خراسان جنوبی”
پارک علم و فناوری خراسان جنوبی در نظر دارد: مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی )فشرده( اجرای بخشی از عملیات اجرایی ساختمان مرکزی پارک علم و فناوری خراسان جنوبی به 
شماره )۰۰۰۰۰۰۱ ۲۰۹۸۰۰۴۷۲( را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی 
پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد. الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در 
سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه ۹۸/۱/۲۰ می باشد. ضمنا هزینه آگهی از برنده مناقصه دریافت می 
شود. مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت ۱۵ روز یکشنبه تاریخ ۹۸/۱/۲۵ مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: ساعت ۱۵ روز شنبه تاریخ ۹۸/۲/۷ زمان بازگشایی پاکت ها: 
ساعت ۹ صبح روز یکشنبه تاریخ ۹۸/۲/۸ اطالعات تماس دستگاه مناقصه گذار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها: بلوار مدرس - چهار راه سیلو - خیابان 
امام موسی صدر شرقی - دبیرخانه مرکزی پارک علم و فناوری خراسان جنوبی - تلفن ۰۵۶۳۲۴۶۲۱۲۱  آدرس دفتر خدمات جهت راهنمایی مناقصه گران : ابتدای خیابان مطهری - سازمان 

صنعت، معدن و تجارت - تلفن : ۰۵۶۳۲۲۲۱۲۲۰
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افزایش سرمایه گذاری در شهرک های صنعتی

صداوسیما-قراردادهای سرمایه گذاری در شهرک ها و نواحی صنعتی خراسان جنوبی، پارسال افزایش داشت. مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی استان گفت: در این مدت 54 قرارداد منعقد شد 
که 54 درصد افزایش دارد که بیشتر در بخش  فرآوری مواد معدنی بوده است.جرجانی همچنین از واگذاری بیش از یک و نیم برابری زمین های شهرکها و نواحی صنعتی به متقاضیان سرمایه گذاری 
نوروز در سال گذشته خبرداد و افزود: در این مدت 60 هکتار زمین واگذار شد.وی افزود: همچنین سال گذشته 14 واحد تولیدی در شهرکها و نواحی صنعتی به بهره برداری رسید که 55 درصد افزایش دارد. بنده تعطیالت عید  نو  باسالم و تبریک سال 

های  جاذبه  کردم  سپری  بیرجند  در  را  روزی  چند 
و  امنیت  مهمتر  چیز  همه  از  و  شهر  و  گردشگری 
تمیزی فوق العاده بود که از تمامی ارگان ها و سازمان 

های ذی ربط تقدیر و تشکر فراوان دارم
یک شهروند
قرار بود تا نوروز آنتن دهی ایرانسل و ایتترنت در روستاهای 
رزه و مرتیغ و ذکری و گل نی از توابع شهرستان درمیان 
بخش گزیک برقرار بشه ولی متاسفانه هیچ خبری نیست
یک شهروند
از شهردار محترم و مسئوالن فضای سبز و پرسنل 
زحمتکش وخدوم این سازمان کمال تشکر را داریم 
که در احیا و زیباسازی پارک آزادی  اقدامات الزم  را 

به عمل آوردند
915...352
وخانواده  خودتون  انشاا...  پرتالش.  شهردار  سالم 
تان عاقبت به خیر باشید که بهترین حاجت هاست.
هستیم،در  موضوع  این  پیگیر  است  سال  چندین 
مهرشهر  به  کارگران  انتهای  از  که  پلی  با  رابطه 
ترافیک  حجم  از  تا  بفرمایید،  اقدام  دارید  درنقشه 
اقدام  ومهمترین  بزرگترین  و  کاسته  شعبانیه  بلوار 
باشید. داده  منطقه شمال شهرانجام  برای مردم  را 

باسپاس فراوان اجرکم عندا...
915...049
سالم.لطفا به زمین پروژه ورزشگاه فلکه سوم سجاد 
شهر نظارت شود.چراتغییر کاربری و تجارت خانه شده 
است...جوانان شهر نیاز به ورزشگاه دارن....فروشگاه 

به حد کافی داریم.
915...955
احترام خدا را شاکریم که  با سالم و عرض ادب و 
ما را همیشه از نعمتهای خودش بی بهره نگذاشته 
ما دیگه  اینکه میگن  با وجود  و  نخواهد گذاشت  و 
ایران  مشکل آب نداریم و سدهای کشور عزیزمان 
پر آب ما از بی آبی تو شهرک چهکند بسیار رنج می 
بریم هر روز صبح آب قطع میشه تا 12ظهر خدایا آیا 

کسی نیست توی این بیرجند بداد ما برسه؟
933...089
توقف  رستم  دیگ  در  نهار  وعده  یک  عید  ایام  در 
داشتیم متاسفانه فضای مجاور آبگرم که دارای نخل 
های زیبا و دارای سایه بود بسیار کثیف و پر از آشغال 
ومشمئزکننده. پیشنهاد به مسئوالن امر که یک مبلغ 
ورودی حداقل بگیرند ولی به بهداشت محل برسند و 
از آن نعمت طبیعی و فضای گردشگری به نحو احسن 

استفاده کنند . قدرداشته هایمان را بدانیم
915...386

با سالم بلیط واحد 600 تومان نقدی 1000 تومان. 
بابت  عمومی  سرویس  با  باید  نفره   5 خانواده  یک 
رفت و برگشت 12000 تومان بپردازد چون خیلی از 
مسیرها باید دو سرویس عوض کنیم. چراهمه معیارها 
بنزین، نه گازوئیل و نه گاز گران شده  پیاز شده.نه 
در  ها  قیمت  این  دهد.  می  اجازه  چرا شورای شهر 
قاسم  اندازه  به  بیرجندکه  نه  است.  تهران  و  مشهد 

آباد مشهد نیست.
915...386
و  اراذل  پاتوق  به   ... روستای  و   ... مدرس  سالم 
و  جدید  سال  آغاز  با  شده  تبدیل  معتادها  و  اوباش 
مرخصی زندانی ها جمع شدند و شبانه روز با انواع 
موتورسیکلت و ماشین و عربده کشی مزاحمت ایجاد 
میراث  و  شهرداری  و  استانداری  آقایان  کنند  می 

فرهنگی تا کی باید وضع اینطور باشد
939...650

کتاب حکیم قهستان )نزاری( جدیدترین تالیف آیت 
ا... دکتر رضایی بیرجندی از سوی انتشارات دانشگاه 

بیرجند چاپ و منتشر شده است.
این کتاب شامل پیش گفتار و چهار بخش می باشد:

بخش اول: زندگی فردی و اجتماعی حکیم نزاری 
مشتمل بر چهار فصل می باشد که عبارتند از:

دوم:  نزاری فصل  آثار حکیم  و  زندگی  اول:  فصل 
اتهام اسماعیلی بودن به حکیم نزاری

و  قدیم  اسماعیلی  ساختگی  مذهب  سوم:  فصل 
استعماری جدید

فصل چهارم: مخالفان حکیم نزاری
بخش دوم: اعتقادات حکیم نزاری که مشتمل بر 

پنج فصل می باشد که عبارتند از: 
فصل اول: توحید در اندیشه حکیم نزاری
فصل دوم: عدالت در اندیشه حکیم نزاری
فصل سوم: نبوت در اندیشه حکیم نزاری

فصل چهارم: امامت در اندیشه حکیم نزاری
فصل پنجم: معاد در اندیشه حکیم نزاری

بخش سوم: حکیم و معارف عرشی که مشتمل 
بر سه فصل می باشد که عبارتند از: 

نزاری  حکیم  اندیشه  در  معیار  انسان  اول:  فصل 
نزاری  حکیم  اندیشه  در  عشق  جابگاه  دوم:  فصل 

فصل سوم: می در اندیشه حکیم نزاری
بخش چهارم: حکیم نزاری از نگاه بزرگان ادبیات ایران 

و جهان که مشتمل بر دو فصل می باشد که عبارتند از:
ادبیات  بزرگان  نگاه  از  نزاری  حکیم  اول:  فصل 
استان  ادبیات  اساتید  از  نفر  اظهارات سه  و  فارسی 

در ارتباط با کتاب
فصل دوم: حکیم نزاری از نگاه خاورشناسان.

جلسه جمعی از کسبه بازار با شهردار: نظر بازارتامین شد

با تشکیل کارگروهی ، نظرات گوناگون جمع آوری و تدبیری اندیشیده شود / اگر وضع خیابان خوب بود  که اصال ورود نمی کردیم

معرفی کتاب

امین جم - صبح دیروز جمعی از کسبه بازار بیرجند برای کسب 
اطالع درباره برخی شایعات در خصوص طرح جدید شهرداری 
برای زیباسازی خیابان جمهوری اسالمی ، با حضور در شهرداری 
با دکتر جاوید و مسئوالن مربوطه این پروژه دیدار و گفتگو داشتند.

طرح جدید شهرداری
 بازار را از محوریت می اندازد

یکی از کاسبان بازار با بیان اینکه با طرح جدید شهرداری برای دو 
الین اطراف خیابان جمهوری اسالمی و حاشیه بازار ، ورودی های 
بازار بسته می شود ، گفت : این مسئله  باعث مشکالت متعددی  
می شود و برای حمل و نقل بار و تردد شهروندان مشکل ایجاد 

خواهد کرد.
 وی با بیان اینکه با این حرکت جدید که پارکینگ های حاشیه بازار 
 گرفته می شود ، کمبود پارکینگ بازار را از رونق خواهد انداخت ، 
گفت: این اتفاق بازار را از محوریت می اندازد و در این وضع سخت 
 اقتصادی و رکود بازار، کار را برای کسبه مرکز استان سخت تر 
می کند. وی با بیان اینکه خیابان جمهوری و قسمت بازار از قدیم 
تجاری بوده و جای پارکینگ داشته است ، ادامه داد: ما به نمایندگی 
از بازاریان اینجا حضور پیدا کردیم تا صدای اعتراض و نگرانی آنان 
 را به گوش شما برسانیم و کاری برای حل مشکل انجام شود.

این کاسب بازاری افزود: اگر صدای این اعتراض شنیده نشد و 
خدایی ناکرده جایی از اعتراض و بسته شدن بازار بهره برداری 

شد ، ما مقصر نیستیم زیرا قبال انتقاد خود را منعکس کرده ایم.

بانک ها و موسسات ماشین های
 خود را کنار خیابان پارک می کنند

 اما به اسم بازاریان تمام می شود

یکی دیگر از بازاریان نیز با بیان اینکه بیشتر کسبه بازار خودروهای 
شخصی خود را در پارکینگ طبقاتی پارک می کنند و این اعتراض 
ما برای مردمی است که می خواهند برای خرید یا کار به بازار 
بیایند اما جای پارکی نخواهد بود. ادامه داد: اینکه برخی دوستان 
می گویند ما ماشین خود را در حاشیه خیابان پارک می کنیم فقط 
بهانه است و طرح جدید پارکینگ را کم و اقتصاد بازار را تحت 
الشعاع قرار خواهد داد. وی با بیان اینکه گویا مطابق این طرح 
ورودی های بازار بسته خواهد شد ، گفت : کسبه ماشین خود را در 
پارکینگ می گذارند اما بانک ها و موسسات در حاشیه بازار پارک 

می کنند که این کار به نام کسبه تمام می شود.

امداد رسانی در اطراف بازار 
 مشکل خواهدشد

این کاسب بازار ادامه داد: اگر عصرها به کوچه ها بروید می بینید بسیار 
شلوغ است و اگر حادثه ای رخ دهد ، راهی برای امداد رسانی به علت 
شلوعی نیست. طرح جدید نیز باعث می شود میزان ترافیک در کوچه 
ها بیشتر شود. یکی دیگر از بازاریان نیز با بیان اینکه شهرداری با  
طرح های سلیقه ای باعث خلل در رفت و آمدها شده است، گفت: در 
خیابان جمهوری نرده کشیدند درحالی که همه کسبه مخالف بودند 
زیرا برای حمل و نقل بار و وسایل مشکل ایجاد شد و بعدا شهرداری 

مجبور به تغییراتی شد که باز هم کافی نیست.

شهرداری نباید عملکرد خود را
 با اجرای چنین طرح هایی 

 زیرسوال ببرد

وی افزود: متاسفانه تصمیمات سلیقه ای و بدون بررسی کارشناسی 
و نیازسنجی مشکالت زیادی را ایجاد می کند و تمام کسبه با 
حذف پارکینگ های حاشیه بدون جایگزینی مناسب مخالف 
هستند. وی ادامه داد: در نزدیکی مصلی پارکینگی وجود داشت که 
مردم از آن استفاده می کردند اما حاال به خاطر طرح فرزان تصرف 

شده است و در این ایام اگر مراسمی در مصلی گرفته شود ، برای 
جای پارکینگ چه باید بکنیم؟

وی با بیان اینکه باید به نیاز کسبه توجه شود ، گفت: کارهایی 
که در شهر انجام شده است قابل تقدیر است اما شهرداری نباید 

عملکرد خود را با طرح هایی از این دست زیرسوال ببرد.

این طرح روی کاغذ زیباست

یکی از بازاریان باسابقه هم ، با بیان اینکه این طرح ها روی کاغذ 
زیباست ، گفت: عمال شما تمام بار ترافیکی را به قسمت حاشیه 
خیابان یعنی بخش کندرو هدایت خواهید کرد. وی با اشاره به 
اینکه 3 هزار فعال صنفی داریم و بسیاری از کسبه به احترام 
مشتری حاشیه خیابان پارک نمی کنند، گفت: 50 سال الین کنار 
خیابان جای پارک بود و جای پارک بعد از طرح جدید ، پاسخگوی 
نیاز مردم و کسبه نیست. وی خطاب به شهردار با بیان اینکه شاید 
شما  5 تا 10 ساعت در بازار بوده اید اما ما هر روز آنجا هستیم، 
گفت: از 7 اسفند تا عید پارکینگ طبقاتی کامل پر شده بود و این 

نشان از کمبود فضای پارک در خیابان است. 
حال با طرح جدید چه اتفاقی برای این خیابان خواهد افتاد؟ وی 

افزود: ابتدا فضای پارکینگ مناسب را ایجاد کنید، سپس طرح 
خود را ادامه دهید.تمام سخنان ما برای پیشگیری از حادثه هایی 

است که ممکن است بعدا رخ دهند.

با تشکیل کارگروهی ، نظرات گوناگون
 جمع آوری و تدبیری اندیشیده شود

یزدان شناس عضو شورای شهرنیزبا بیان اینکه بدون اغراق 
بین شهرداری ، شورای شهر و مردم ارتباط صمیمانه ای وجود 
دارد که باید از این فرصت استفاده کرد ، گفت : مطمئنا اگر 
مجموعه شهرداری سرجای خود نشسته و کاری نکند هیچ 
اعتراضی هم نخواهد بود اما وقتی کاری انجام می گیرد متعاقبا 

اختالف نظرات هم شروع می شود. وی با اشاره به اینکه قبل 
سال جلسه ای با شهردار گذاشتیم تا برای منظم و شکیل تر 
کردن بازار برنامه ریزی کنیم ، ادامه داد : شهردار با این کار 
این زمینه  باید در  بازاریان هم  البته  موافقت کردند و گفتند 
همکاری کنند. وی با بیان اینکه عوارضی که بازاریان پرداخت 
دوستان  بازار شود، گفت: دغدغه  باید صرف خود  کنند  می 
پارکینگ است و فضای کم پارکینگ موجود جوابگوی نیاز 
نیست.یزدان شناس تصریح کرد : اگر امروز فکری به حال 
بازار و مشکل پارکینگ و ترافیک آن نشود، در سال های بعد 
ممکن است تبدیل به مشکل بزرگی شود در حالی که می شود 
با مشورت مردم و همکاری شهرداری وضع را بهبود بخشید. 
وی ادامه داد: به نظر می رسد بهتر است کارگروهی متشکل 
از مسئوالن مربوطه و کسبه بازار تشکیل شود تا برای حل 

مشکالت ،جمعی چاره ای اندیشیده شود.

با اجرای این طرح رونق بازار
 چند برابر خواهد شد

ابتدای خیابان  با بیان اینکه هم اکنون از  معاون شهردارهم 

جمهوری بعد از میدان امام خمینی )ره( تا سه راه اسدی جمعا 
در  کنند،گفت:  پارک  توانند  بازار می  در حاشیه  320 خودرو 
طرح جدید برای پارکینگ پیش بینی شده است و از بهترین 

مشاور طراحی در ایران استفاده کرده ایم.
عدل با بیان اینکه در ابتدا چند طرح داده شد که باید درختان 
را برای تعریض خیابان قطع می کردیم ، افزود : ما با این 
طرح ها مخالفت کردیم و  سعی کردیم بهترین طرح با توجه 
 به شرایط را انتخاب کنیم.وی افزود: در خصوص حاشیه بازار ، 
4 متر قسمت کند رو است که در طرح جدید نیز تعبیه شده 
حاال  و  بوده  پارکینگ  که  است  فضا  دومتر  برسر  بحث  اما 
اندیشیده شده است.وی  برای آن  در طرح جدید تمهیداتی 
افزود: قول می دهم پس از اجرای طرح رونق بازار نه فقط 

کم نشده، بلکه چند برابر شود.

حاال برای اجرای پروژه فرزان بدهکار شده ایم!

شهردار ابتدا ضمن تشکر از حضور بازاریان برای بیان نظر و مشکل 
خود ، با اشاره به طرح فرزان ، گفت: همه شاهد بودند که برای اجرایی 
شدن طرح فرزان چه خون دل ها خوردیم و اعتراض بود که چرا 
چندین سال است طرح را معطل گذاشته اید،  اما حاال هرکجا می 
رویم بدهکار هستیم! جاوید ادامه داد: برنامه داشتیم در عید این مسیر 
برای مردم بازگشایی شود اما به خاطر 4 پایه برق که برای روشنایی 

نیاز بود و مسائلی از این دست نمی توان پروژه را افتتاح کرد.

اگر وضع خیابان خوب بود
 که اصال ورود نمی کردیم

وی با بیان اینکه برخی با حرف های غیرکارشناسی ذهنیت ها 
را نسبت به عملکرد شهرداری منفی می کنند، گفت: ما هم می 
توانیم بی تفاوت باشیم اما اگر کاری انجام می گیرد با هدف خدمت  
و استفاده از فرصت هاست. شهردار بیرجند با بیان اینکه خیابان 

جمهوری اسالمی را به عنوان یکی از مهمترین خیابان ها دست 
 گذاشته ایم و مبلغی که پیش بینی شده، کم نیست ، ادامه داد : 
اگر وضع این خیابان خوب بود چرا باید وارد عمل شویم؟ ورود 
شهرداری به خاطر نابسامانی های موجود است و کار سلیقه ای 
نیست. جاوید گفت: سعی کردیم طرحی را بگذاریم که هیچ دغدغه 

ای نباشد و حتی ارزش افزوده هم ایجاد کند.

فرعی های بازار بسته نشده است

وی تصریح کرد: دوستان نامه ای دادند با این مضمون که قرار 
است فرعی های بازار بسته شود و ما اعتراض داریم؛ چه کسی 
در دست  ای  برنامه  چنین  اصال  است؟  گفته  را  حرفی  چنین 

برای آب های سطحی برخی  داد:  ادامه  شهرداری نیست.وی 
دغدغه دارند اما من می گویم با طرحی که انجام شد ، این مسئله 
50 برابر بهتر هم شده است.شهردار بیرجند با اشاره به طرح جدید 
در دست اقدام شهرداری در این خیابان گفت : اینکه حاشیه بازار 
از ابتدا تا انتهای خیابان پارکینگ باشد اصال پسندیده نیست چون 
تردد باید راحت تر انجام گیرد. جاوید افزود: گاهی دیده می شود 
در این مسیرها یک وانت متوقف و در حال تخلیه بار است و تمام 
مسیر را بسته است؟! وی تصریح کرد: به فاصله هر بیست متر 
جای پارک برای چند خودرو پیش بینی شده و در بین زیباسازی  

انجام گرفته تا شهروندان بتوانند بیشترین استفاده را ببرند.

پارکینگ جدید احداث خواهیم کرد

وی با بیان اینکه در شهرهای دیگر هم زیباسازی می شود و به 
شهر و شهروند ارزش می دهد، ادامه داد: آیا ما باید قانع باشیم 
که شهروندان ما در بدترین وضع باشند؟ما به دنبال ایجاد حالت 
ایده آل هستیم. شهردار افزود: اکنون یک قسمت صدمتری 
جلوی مجموعه های دولتی این طرح شروع شده است و می 
خواهیم تکمیل کنیم و بعد ببینیم نظر دوستان و شهروندان 
نسبت به ادامه طرح درتمام مسیر چیست.جاوید با بیان اینکه 
همه فضای حاشیه خیابان پارکینگ باشد مخالفیم و حتی اگر 
این طرح نیز عملیاتی نشود باید برنامه ای دیگر برای بهبود 
وضع انجام دهیم ، گفت: در طرح جدید ما پارکینگ پیش بینی 
کرده ایم اما تفاوت این است که ممتد نیست و سعی بر این بوده 
راهی مسدود نشود و با نظر متخصصان و مشاوران این طرح 
نوشته شده است. وی افزود: در طرح جدید در نهایت تفاوت 
تعداد پارکینگ 60 ماشین خواهد بود که مابه التفاوت آن را 
البته نیاز به همراهی شما  پارکینگ احداث خواهیم کرد که 

برای تامین زمین دارد

مطمئنا با عملیاتی شدن طرح
 رونق بازار افزایش می یابد

به گونه ای است که الین کندرو  داد: االن شرایط  ادامه  وی 
قفل شده و حتی تردد اتوبوس ها نیز سخت شده است. شهردار 
تصریح کرد : اگر دوستان انتقادی دارند بگویند تا بررسی کنیم 
برداشته  ترافیک  به حال وضعیت  فکری  باید  به هر حال  اما 
شود.شهردار بیرجند اظهار کرد: با تصوری که ما داریم ، یک 
جاذبه برای این منطقه با اجرایی شدن طرح ایجاد خواهد شد 
و مطمئنا بر رونق بازار تاثیر مثبت خواهد داشت. جاوید با بیان 
 اینکه چندین میلیارد تومان باید در این طرح هزینه شود، گفت : 
ما برای این طرح زمانبندی مشخص داریم و نمی توانیم کار را 
مدت زیادی به عقب بیاندازیم زیرا مجبور می شویم بودجه را 
برگشت دهیم.وی ادامه داد : شما با توجه به شناختی که دارید زمین 
مناسب به ما معرفی کنید و قول می دهیم نقدی خریداری کنیم.

پیگیر حقوق اصناف هستیم  و
 امیدواریم با طرح های شهرداری

 شاهد رونق بازار باشیم

در حاشیه جلسه ، یزدان شناس عضو شورای شهر با بیان اینکه 
در این جلسه مباحث خوبی مطرح شد ، گفت : شهرداری حدود 
10 میلیارد تومان در این طرح برای ارتقای کیفیت و زیباسازی 
شهری سرمایه گذاری کرده که هم شهروندان و هم کسبه از 

نتایج آن بهره مند شوند.
وی با بیان اینکه نگرانی ها برطرف خواهد شد و سوءتفاهماتی 
درباره طرح ایجاد شده، افزود: شهرداری قول داده پارکینگ های 
جدید احداث کند. وی تصریح کرد:  ما پیگیر حقوق اصناف 
هستیم و امیدواریم با همکاری شهرداری و برنامه هایی که در 
آینده برای جلب رضایت کسبه و مردم اجرا خواهد شد ، بتوانیم 

رونق اقتصادی را در بازار در سال رونق تولید داشته باشیم.
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آگهی نوبت اول ثبت نام انتخابات اتحادیه صنف
تعمیرکاران لوازم برقی و خانگی

با عنایت به آیین نامه اجرایی انتخابات اتحادیه های صنفی )ماده 22 قانون نظام صنفی( از داوطلبان عضویت در هیئت مدیره 
 و بازرس اتحادیه صنف فوق الذکر که دارای شرایط ذیل می باشند دعوت می شود ظرف مدت پانزده روز از تاریخ ۰۱/2۰/ ۹۸ 
جهت ثبت نام در سامانه ایرانیان اصناف )www.iranianasnaf.ir( مراجعه و اصل مدارک را به دبیرخانه هیئت اجرایی 
برگزاری انتخابات واقع در خیابان شهید مطهری - سازمان صنعت، معدن و تجارت )اداره امور اصناف و تشکل ها(  تحویل 

نمایند.
شرایط داوطلبان:

تابعیت جمهوری اسالمی ایران - اعتقاد و الزام عملی به نظام جمهوری اسالمی ایران- نداشتن سوءپیشینه کیفری موثر- 
عدم ممنوعیت تصرف در اموال مانند حجر، ورشکستگی و افالس-  عدم اشتغال در ارگان ها و دستگاه های اجرایی )موضوع 
ماده 5 قانون خدمات کشوری( و همچنین کارکنان اتحادیه ها و اتاق اصناف - عدم اعتیاد به مواد مخدر- عدم اشتهار به 

فساد- داشتن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم برای افراد فاقد سابقه عضویت در هیئت مدیره اتحادیه 
حداکثر سن در زمان ثبت نام هفتاد و پنج سال-  داشتن پروانه کسب معتبر دائم-  وثاقت و امانت

مدارک مورد نیاز: فتوکپی پروانه کسب معتبر )2 برگ(- فتوکپی از تمام صفحات شناسنامه )صفحه اول 2 برگ(- عکس 
4×3 رنگی )6 قطعه(- فتوکپی کارت ملی )2 برگ( - فتوکپی آخرین مدرک تحصیلی- گواهی عدم سوء پیشینه کیفری- 

گواهی عدم اعتیاد به مواد مخدر. داشتن اصل مدارک فوق زمان ثبت نام الزامی است. 
آریانفر - رئیس هیئت اجرایی برگزاری  انتخابات اتحادیه های صنفی بیرجند

دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه موسسه خیریه صدیقین
 شماره ثبت: ۷۶ و شناسه ملی ۱۰۳۶۰۰۰۴۶۷۰

از کلیه اعضای هیئت امنای موسسه خیریه صدیقین بیرجند به شماره ثبت ۷6 دعوت می شود در 
جلسه مجمع عمومی سالیانه که در تاریخ ۱3۹۸/2/۷ ساعت ۱۸ در محل دفتر موسسه واقع در بیرجند، 
 خیابان شهدا 4، کنار مسجد النبی )ص( کدپستی ۹۷۱4۸۸3۹۱۹ برگزار می گردد، حضور بهم رسانند.

دستور کار جلسه به شرح زیر است: 
تصویب تراز مالی سال ۱3۹۷ - انتخاب بازرس اصلی و علی البدل

هیئت مدیره موسسه خیریه صدیقین بیرجند

آگهی مزایده اموال غیر منقول - نوبت دوم
 نظر به اینکه در پرونده کالسه ۹۷۰6۹2 اجرایی آقای حسن علی آبادی فرزند غالمرضا محکوم به پرداخت مبلغ ۱۷3/65۷/۹۰۹ 
ریال در حق شرکت فروزان بیرجند و مبلغ 4/62۰/۰۹3 ریال حق االجرا در حق دولت گردیده است و در قبال بدهی محکوم 

علیه دو سهم مشاع از ۱2 سهم عرصه و اعیان یک باب منزل مسکونی ) به استثنای بهای ثمن عرصه و اعیان( تحت پالک ۸۸ فرعی از 
433۷ اصلی بخش یک بیرجند واقع در بیرجند خیابان ۱۷ شهریور 2۹ کوچه شهید حسن فروتن حد فاصل مهدیه و حسینیه پالک 4۱ 
جنوبی ) که حسب نظر کارشناس منتخب میزان عرصه 3۰5/4۷ متر مربع و میزان اعیان ۱۷۰ متر مربع به صورت قدیمی ساز و سقف 
ها با تیرآهن و طاق ضربی پوشش گردیده است. دارای انشعابات منصوبه آب و برق می باشد معرفی و توقیف گردیده که جمعا به مبلغ 
۹۰۱/۱36/5۰۰ ریال کارشناسی گردیده و قرار است از طریق مزایده در مورخ ۱3۹۸/2/3 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. ۱۰ 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 اینصورت ۱۰ 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 ۱6 و ۱4 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

آگهی تحدید حدود اختصاصی
حوزه ثبتی قاینات پیرو آگهی تحدید حدود قبلی 
که به موجب مقررات ماده ۱4 قانون ثبت منتشر 

گردیده، اینک بر حسب درخواست واصله مستند به ماده مذکور و 
ماده 6۱ آئین نامه قانون ثبت تحدید حدود قسمتی از امالک واقع 
در بخش ۱۱ حوزه ثبتی این واحد به شرح ذیل: بخش ۱۱ قطعه 
مفروزه مزرعه جعفر آباد پالک ۱26۸- اصلی 6۰ فرعی غالمرضا 
برزگرنژاد احدي از ورثه عبداله برزگرنژاد و غیره ششدانگ یک 
قطعه زمین واقع در کشمان جعفر آباد در روز ۱3۹۸/2/۱۰ - قطعه 
مفروزه مزرعه ابوالخیری پالک ۱2۷۰- اصلی  ۱536 فرعي از 
۹6 فرعی سید مهدی فقیه ششدانگ یک قطعه باغ نرسیده به 
میدان ابوالمفاخر در روز ۱3۹۸/2/۱۱- قطعه مفروزه مزرعه فرخ 
آباد پالک ۱5۸۹- اصلی  3۰4 فرعی حیدر پارسائی ششدانگ 
یک قطعه زمین واقع در کشمان فرخ آباد در روز ۱3۹۸/2/۱2 در 
مواعد مشخص انجام خواهد شد لذا به موجب ماده ۱4 قانون ثبت 
به صاحبان امالک و مجاورین شماره فوق الذکر به وسیله این آگهی 
اخطار می گردد که در موعد مشخص شده فوق ساعت ۸ الی ۱۰ 
صبح در محل وقوع ملک حضور به هم رسانند. چنانچه هر یک از 
صاحبان امالک یا نماینده قانونی آنها در موقع مقرر حاضر نباشند؛ 
مطابق ماده ۱5 قانون مزبور ملک مورد آگهي با حدود اظهار شده 
از طرف مجاورین تحدید خواهد شد و اعتراضات مجاورین نسبت 
به حدود و حقوق ارتفاقی و نیز صاحبان امالک که در موقع مقرر 
حاضر نبوده اند: مطابق ماده 2۰ قانون ثبت فقط تا 3۰ روز از 
تاریخ تحدید حدود پذیرفته خواهد شد و برابر ماده ۸6 آیین نامه 
اصالحی قانون ثبت، معترضین می بایست از تاریخ تسلیم اعتراض 
خود به اداره ثبت اسناد و امالک قاینات ظرف یک ماه دادخواست 
اعتراض خود را به مرجع ذیصالح قضایی تقدیم و گواهی الزم از 
مرجع  مذکور اخذ و به این اداره تسلیم نمایند، در غیر این صورت 
متقاضی می تواند به دادگاه مربوطه مراجع و گواهی عدم تقدیم 
دادخواست را دریافت و به اداره ثبت تسلیم و اداره ثبت هم بدون 

توجه به اعتراض عملیات ثبتی را طبق مقررات ادامه مي دهد . 
تاریخ انتشار: ۹۸/۱/۲0       علی صفایی فر - رئیس اداره 
ثبت اسناد و امالک قائنات



موفقیت و انرژی

غزل

 اهداف تان را بنویسید

نوشتن اهداف فقط مربوط به پول و کار نیست. اهداف 
می تواند مربوط به زندگی زناشویی، درس و روابط شما 
نیز باشد. اولین کاری که صبح انجام می دهید، تعیین 
می کند که روزتان چگونه قرار است باشد. ذهن تان را 
جوری برنامه ریزی کنید که از همان لحظه  بیدارشدن در 
شرایطی قوی و توانا باشد؛ با این روش، قطعا یک روز 
عالی و مفید خواهید داشت. حاال چطور می توانید چنین 
شرایطی را برای خودتان ایجاد کنید؟با نوشتن اهداف تان 
هر روز صبح. وقتی این کار را کردید، دور مهم ترین 
هدف تان خط بکشید؛ هدفی که در درازمدت، بیشترین 
تاثیر را در زندگی تان خواهد گذاشت. حاال از خودتان 
بپرسید: »امروز چه کارهایی می توانم انجام دهم که همه 
چیز را تغییر دهد و مرا به این هدفم نزدیک تر کند؟« 
تمام کارها و اقداماتی که به ذهن تان می رسد را بنویسید.

غزل سال نو
 )شکرین گفتمان رهبر فرزانه(

خواهانم ابتدا مدد از  ذات ذوالجالل
آن خالق زمین و زمان، رّب بی مثال

بعد از مدد ز محضر یکتای بی نظیر
با خادمان آل عبایم به طول سال

تحویل سال و گردش ایام و لطف یار
باشد به کام جمله محّبان اهل حال

شد با قدوم یار، صحنه ی سیما منوّری
فرمایشات ناب، چو سرچشمه زالل

جاری شد و فضای وطن شد معّطری
زآن گفتمان ویژه به دور از غم و مالل

بعد از درود و حمد به دادار مهربان 
تبریک عید گفت رهبر با فضل با کمال

بر محضر امام زمان )عج( ملت شریف
آن رادمرد خوش سخن با صفا جمال

بنهاد نام سال رونق تولید رهبرم
سال هم نکوست آمده زیبا جواب فال

خواهانم از خدا و چهارده معصوم درگهش 
آن عزت و کمال نگیرد دمی زوال

ماه رجب والدت شاه نجف علی )ع(
چون ماه کامل است نباشد چو یک هالل

هر کس که قصد سوء به حریم وال کند
قبل از فنا شود به جهان کور و کر و الل

من جان نثار والی ُملک والیتم
باشم غزلسرای نبّی و علّی و آل

از گفتمان  رهبر فرزانه پند گیر
از دشمنان طلب منما روزی حالل

“عاشق” ز لطف خالق مّنان مدد گرفت
تکمیل این غزل شده با لطف ذوالجالل

عزیز ا... کار کن

آب لیمو از بین برنده لکه های پوستی 
و باز شدن منافذ پوست

آب لیمو می تواند در از بین بردن لکه های پوستی و 
سوراخ های ایجاد پوست موثر باشد و معموال برای 
لیمو  آب  شود.  می  استفاده  صورت  پوست   درمان 

می تواند حساسیت زا باشد و باعث خاریدن پوست شود.  
اگرچه متخصصان پوست بر این باورند که آب لیمو 
مالیم ترین ترکیبی نیست که می توان از آن استفاده 
کرد. راجع به اینکه آب لیمو نباید با چشم برخورد داشته 
باشد و امکان سوزاندن پوست خشک توسط آن وجود 

دارد، هشدار داده شده است.

 تذکرات مهم برای تعیین کالری
 مورد نیاز بعد از ورزش 

پس از ورزش وعده های غذایی را به طور پیوسته، 
منظم و سر ساعت مصرف کنید. میان وعده نیز مصرف 
کنید، غذا های انرژی زا مانند کشمش، آجیل، پنیر، شیر، 

ماکارونی، برنج، نان و غالت را مصرف کنید، در تمام 
وعده های غذایی خود نوشیدنی های پر انرژی  مثل شیر، 
نوشیدنی های مخصوص ورزش، آب پرتقال و سایر آب 
میوه ها مصرف کنید. یک تا ۲ ساعت بعد از هر بار 
تمرین ورزشی، یک وعده غذایی که حاوی پروتئین و 

مایعات فراوان است را مصرف کنید.

نکات مهم و قابل تامل 
 درباره لیف حمام

قرار دادن لیف داخل حمام های تاریک به مدت طوالنی 
می تواند آن را به منبعی از آلودگی ها که باعث ابتال به 
بیماری های قارچی و عفونی می شود، تبدیل کند. پس 

بهتر است حمام، دارای تهویه مناسب و نورگیر باشد. 
اگر حمام تاریک و مرطوب است،  بهتر است برای لیف 
جایی خارج از حمام در نظر بگیرید. ز آنجا که رطوبت، 
گرما و تاریکی، زمینه رشد و تکثیر قارچ ها را فراهم 
می کند، بنابراین هرگز لیف های خیس را در محیط 

مرطوب و تاریک حمام رها نکنید.

میخک اشتها را کم کرده
 و برای هضم غذا مفید است

میخک ادویه ای است که در آشپزی کاربرد گسترده ای 
دارد، اما میخک روند متابولیسم را سرعت می بخشد،

اشتها را کم می کند و طعمی که در دهان حس می کنید 

را کاهش می دهد؛ در نتیجه بعد به غذا طعمی یکنواخت 
می دهد و عالقه به غذا کم می شود. میزان ترشح اسید 
معده را افزایش می دهد، بنابراین غذا به طور کامل 
هضم می شود. باعث کاهش باد معده و اسهال می شود.  
تعریق را افزایش می دهد، بنابراین آب اضافی بدن همراه 

با سموم از سطح بدن خارج می شود.

دمنوش چای ترش 
موثر برای الغری

چای ترش سرشار از آنتی اکسیدان و نقش موثری در 
بدن  تقویت عضالت  و  چربی های شکمی  کاهش 
دارد. طرز تهیه: آب را بجوشانید، پس از به جوش آمدن 

گل های چای ترش را به آن اضافه کنید و اجازه دهید که 
به مدت ۱۵ دقیقه با حرارت مالیم بجوشد. سپس زیر 
شعله را خاموش کنید و بگذارید ۱۰ دقیقه بماند. جوشانده 
را صاف و ۲ بار در روز میل کنید. این روند را به مدت ۱۰ 
روز ادامه دهید و سپس ۵ روز استراحت کنید. می توان 
چای ترش را به صورت خنک و همراه با یخ نیز میل کرد.

ضعف عضالنی: وجود ویتامین ای برای سیستم عصب مرکزی ضروری است و به عنوان یکی از آنتی اکسیدان های اصلی 
بدن تعریف شده که کمبود آن باعث »استرس اکسیداتیو«، تولید اثر سمی و آسیب به ساختارهای درون سلولی می شود که 
درنهایت احساس ضعف در ماهیچه ها به انسان دست می دهد. ناموزون راه رفتن: کمبود ویتامین ای باعث ایجاد نورون های 
خاصی شده و روند سیگنال رسانی به سیستم عصبی را مختل می کند. خستگی و سوزن سوزن شدن بدن: آسیب دیدن 
فیبرهای عصبی مانع از انتقال سیگنال به درستی شده و عامل ایجاد نوروپاتی محیطی می شود. کاهش وضوح دید: کمبود 
ویتامین ای باعث ضعیف شدن گیرنده های نور در شبکیه شده و سلول های چشم تضعیف می شوند. این پدیده می تواند منجر 
به از بین رفتن دید در درازمدت شود. اختالل در سیستم ایمنی بدن: برخی تحقیقات نشان می دهد کمبود ویتامین ای می تواند 

مانع فعالیت سلول های ایمنی بدن شود که این امر در بزرگساالن خطرآفرین می شود.

از آنجا که فصل زمستان با کم تحرکی، مصرف غذاهای سنگین و بیماری هایی نظیر سرماخوردگی و آنفلوآنزا همراه 
است در بهار، ورزش و تحرک بیشتر در کنار رژیم غذایی مناسب می تواند بسیار مفید و جبران کننده باشد. هر هفته 
حداقل ۱۵۰ دقیقه فعالیت هوازی در حد متوسط داشته باشید و در کنار آن حداقل دو روز در هفته تمرینات و فعالیت های 
تقویت  عضالنی را انجام دهید.در بهار نیز مانند سایر فصول مواد غذایی سالم مانند انواع میوه ها و سبزی ها، غالت کامل، 
گوشت غیرفرآوری و محصوالت لبنی کم چرب را در رژیم تغذیه ای روزانه خود بگنجانید.برای کاهش کالری دریافتی و 
حفظ سالمتی خود، آب را جایگزین انواع نوشابه ها از جمله نوشیدنی های شیرین و قندی کنید.خواب کافی داشته باشید 
و فراموش نکنید که افراد بزرگسال به حداقل هفت ساعت خواب آرام در طول شب نیاز دارند.ترک سیگار فاکتوری 

جدانشدنی از تمام توصیه های سالمتی است.

توصیه  های مهم سالمتی برای بهارعالئم اصلی کمبود ویتامین »ای« 

روز سوم ماه شعبان سال چهارم هجرت دومین فرزند برومند 
حضرت علی و فاطمه )س(، در خانه وحی و والیت، چشم به جهان 
 گشود. چون خبر والدتش به پیامبر گرامی اسالم )ص( رسید،
به خانه  حضرت علی و فاطمه )س( آمد و اسماء را فرمود تا کودک 
را بیاورد. اسماء او را در پارچه ای سپید پیچید و خدمت رسول اکرم 
)ص( برد، آن گرامی به گوش راست او اذان و به گوش چپ 
او اقامه گفتند. روزهای اول والدت با سعادت شان، امین وحی 
الهی، جبرئیل  فرود آمد و گفت: سالم خداوند بر تو باد ای رسول 
خدا، این نوزاد را به نام پسر کوچک هارون »شبیر«  که به عربی 
»حسین «خوانده می شود، نام بگذار. چون علی )ع( برای تو بسان 

هارون برای موسی بن عمران است جز آنکه تو خاتم پیغمبران 
هستی.ایمان، علم، بخشش، بزرگواری، فصاحت، شجاعت، تواضع، 
دستگیری از بینوایان، عفو و حلم از صفات برجسته این حجت الهی 
به شمار می رفت.در دوران امامت پدر ارجمندشان، همچون برادر 
عزیزش و همچون سربازی فداکار در کنار آن حضرت بود و در سه 
جنگ جمل، صفین و نهروان شرکت داشتند. پس از شهادت امام 
علی )ع( که امامت به برادرش امام حسن )ع( رسید هم مانند یک 
سرباز، مطیع کامل رهبر و موالی خویش و همراه برادر بود و در 

اطاعت اوامر ایشان، ذره ای سستی نمی کرد.
حضرت سیدالشهدا )ع( پس از انعقاد پیمان صلح امام حسن )ع( 

با معاویه، همراه با برادر گرامی و بقیه اهل بیت )ع( از کوفه به 
مدینه آمدند و پس از شهادت امام حسن مجتبی )ع( در سال ۵۰ 
هجری قمری )که با توطئه معاویه و به دست همسرش جعده،  
مسموم و به شهادت رسید.(، بار امامت را به دوش گرفت. در تاریخ 
انقالب اسالمی  ماسپاه پاسداران با الگوبرداری از فرهنگ ناب 
عاشورا تاسیس شد که توانست ادامه دهنده مسیر حماسه حسینی 
باشد که تالقی این تداوم در سال های نخستین انقالب اسالمی، 
دوران جنگ تحمیلی و سال های سازندگی پس از آن به خوبی 
عینیت یافته است و به حق سالروز میالد امام حسین )ع( روز پاسدار 

نام گرفته است.

والدت امام حسین )علیه السالم( حماسه ساز کربال و روز پاسدار مبارک

آیه روز

ولی کسانی که مرتکب گناهان شدند آنگاه توبه کردند و ایمان آوردند قطعا پروردگار تو پس از آن آمرزنده 
مهربان خواهد بود. )سوره اعراف/ آیه۱۵۳(

سخن روز

»همه دوست دارند در رأس قله باشند، در حالی که همه ی خوشحالی و رشد مربوط به زمانی است که با 
هدف رسیدن به قله از کوه باال می روید« )اندی رونی(
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جدول ۴۳۱۹                        

پارکي   - نظر  دقت   -۱ افقي: 
تفریحي  و  از وسایل سرگرمي  پر 
معروف  غذاي   - معروف   -۲
اسب   -۳ عروس  یار   - ایراني 
و  مرام   - کننده  باطل   - تنومند 
عقیده ۴- ساز خوشبو! - انبار کشتي 
- آماده - آب در لغت محلي ۵- دانه 
خوشبو - همسن - روش ۶- نماي 
عمارت - کمک - پارچه شلواري 
محکم ۷- جان پناه - کشوري در 
شاخ آفریقا - سوره نود و دوم قرآن 
۸- پارچه اي با خاصیت ارتجاعي 
لکوموتیو - کشوري در جنوب   -
آفریقا ۹-  صداي افسوس - کاغذ 
معروف اسید - نیمه گرم ۱۰- پول 
سامورایي ها - با شیله مي آید - 
 - آبادي   - اکسیر ۱۱- خم شده 
شامل همه ۱۲- قوم ایراني - شانه 
به سر - پایین و قعر - کلمه آرزو 
۱۳- توبه پذیرنده - کافه - زمزمه 
کننده  ۱۴-  قیمت مطلوب مشتري 
 - زینتي  قامت  خوش  درخت   -
کشور نایروبي ۱۵- از سازهای بادی 

- شهر تپه تاریخي کول تپه 

فاطمه  همبازي   -۱ عمودي: 
سینمایي  فیلم  در  آریا  معتمد 

درخت   - نکرد  سکوت  یحیي 
انگور ۲- جلودار - اثر - یکي از 
دو زوج کمدین مشهور دهه هاي 
بیست تا پنجاه سینماي امریکا ۳- 
گوهري سبزرنگ - ورزشي خشن 
- کشیدگي ۴- امیر - فریاد شادي 
- دویدن - محصول ۵- بستني 
یخي بدون چوب - ریسمان سوزان 
چراغ - گیاه توخالي ۶- منقار کوتاه 
- بافنده - به دنیا آمدن ۷- نمد 
دریاي  کرانه  بر  کشوري   - زین 
پرجمعیت  شهر  دومین   - سرخ 
 - نیست  ناقص   -۸ افغانستان 
چهارمین شهر پرجمعیت سوئیس 
- در شعر همراه قافیه مي آید ۹- 
جاده هموار - یکي از سازمانهاي 

تخصصي وابسته به سازمان ملل 
متحد - ابزار نجاري ۱۰- کارهاي 
عدد   - فهرست   - المنفعه  عام 
ماه   - نپذیرفتن   -۱۱ ورزشي 
چهارم سال میالدي - کسي که 
تمام  باشد ۱۲-  اتهام  معرض  در 
پوشش خانه - ویتامین جواني - 
گوشت  براي  مناسبي  جایگزین 
است و از لحاظ غذایي هم بسیار 
مفید و با ارزش است - به تنهایي 
زانوي   - آنیم  در  که  سالي   -۱۳
در - فروتني ۱۴- جانور مکنده - 
واحد سنجش حجم مایعات - نامي 
دخترانه ۱۵- زاپاس - این وسیله 
مسافتي را که یک خودرو حرکت 

کرده است، نشان مي دهد

جدول کلمات

1234567891۰1112131415
1
2
3
4
5
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8
9
1۰
11
12
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15

1234567891۰1112131415
کیمتیرهنییاغاب1
رکابیماحهبابس2
یجهسونیسکوریپ3
سورالالادلرا4
تررابماسراپر5
وافلاکلهمناش6
فانهینرواتکی7
ریدمنابنامدمه8
کوانقادنقانز9
نسررموسجاورا1۰
اامگیسملواار11
براسنادورکیم12
وهایامنراتدوع13
دالوفردنببانب14
یمتسرایکناغماد15

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

آسفالت )محوطه و پشت بام(
 و  قیـرگونـی

Cinemaferdosi_Birjand :اینستاگرام    @ cinemaferdosi :کانال خبری تلگرام 

پیشونی سفید 3
16:15شروع سانس

متری شیش و نیم
17:452022:15شروع سانس

جابجایی ساید بای ساید و گاو صندوق
 به شیوه فنی و تخصصی 

)در ضمن باز و بسته کردن درب یخچال ساید
 به شیوه تخصصی انجام می گیرد(

داشتن کارگر ماهر و ماشین در شهرهای تهران، 
بالعکس در هر روز  بیرجند،  مشهد، زاهدان، 
هفته و تخفیف ویژه. حمل بار و اثاثیه و هرگونه 

کاالی صنعتی از جمله کاشی، سرامیک
 MDF ، ضایعات، برنج و غیره 

با ایسوزو،  تک، ده چرخ ، تریلی 
به تمام نقاط کشور

اتوبار قاصدک/ ۰9157563875- سعدی

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

۰915   ۰56   21۰۰ 

ایزوگام و قیرگونی آراسته
فروش و نصب انواع عایق های رطوبتی 

 ایزوگام شرق و دلیجان
مدیریت: حسن آراسته

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

نقد و اقساط

نقاشـی ساختمـان
انواع رنگ های روغنی ،پالستیک، 
اکرولیک، مولتی کالر، کنیتکس، 
کناف و ... با قیمت مناسب    

09156633230- برگی

یک شرکت راهسازی جهت تکمیل 
پرسنل خود به نیرو های ذیل

نیازمند است :
راننده تراکتور  1 نفر
راننده تریلی    1 نفر

سرپرست کارگاه   1 نفر
کمک سرویس کار   1 نفر
راننده کمپرسی  1 نفر 

راننده غلطک   1 نفر
نقشه بردار   1 نفر

آشپز   1 نفر
05632440137  

ساعت تماس : 8 الی 14

به افراد ذیل جهت کار 
در رستوران نیازمندیم.

ساعت کاری:
 5/30 عصر الی یک بامداد

پیک موتوری 2 نفر
صندوق دار خانم یک نفر
کارگر ساده خانم 2 نفر

 32446262
09153168573 

ساعت مراجعه 8/30 شب 
)نبش مدرس 50(

32435686 - 09365237014-09157063220 - خسروی

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

ی
مین

تض
د 

رص
1 د

۰۰ ) مدرن برتر(

آگهـی استخـدام
شرکت سراسری شکالت باراکا نمایندگی خراسان جنوبی از افراد ذیل با شرایط  

حقـوق ثابت + پورسـانت + بیمـه
  دعوت به همکاری می نماید.

شرایطجنسیتسابقهتعدادعنوان شغلیردیف

روابط عمومی باال، ظاهر خانم/ آقا1 سال12 نفربازاریاب1
آراسته، ضامن معتبر

آشنایی کامل با استان  و آقا2 سال2 نفرسرپرست فروش2
روش های پخش مویرگی

نیسان مسقف و آشنایی آقا--2 نفرراننده با نیسان3
کامل به شهر و استان

روابط عمومی باال ، ظاهر آقا2 سال 2 نفرتوزیع کننده4
آراسته و ضامن معتبر

شماره هماهنگی و تعیین وقت مصاحبه 2-3237138۰ - ۰9159628582 تماس از ساعت 8 صبح الی 16
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پیش بینی بارش باران تا پایان هفته 

حسینی-کارشناس اداره کل هواشناسی گفت: تا پایان هفته به تناوب وزش باد و گرد و خاک، افزایش ابر، رگبار و رعد و برق پراکنده با احتمال بارش تگرگ در نواحی کوهستانی و مستعد قابل 
پیش بینی است. وی افزود: بارش ها برای سه شنبه پراکنده و چهارشنبه در قسمت شرقی و بخش مرکزی نیز پیش بینی می شود. نخعی یادآور شد: میزان بارندگی ها از یکشنبه شب تا عصر 

دوشنبه در رباط خان طبس 12 میلیمتر، کریمو سرایان 4 میلیمتر، سرند، دیهوک، فتح آباد و چیروک 2 میلیمتر و طبس، سرایان، سه قلعه و فردوس کمتر از نیم میلیمتر گزارش شده است.

خبر ویژه

بیرجند، شهر ناشناخته

نوروز  در  گردشگری  ششم  رتبه  کسب  حسینی- 
افتخاری است که در این روزها نصیب استان شده 
است. با این وجود باز هم بسیاری از مردم ایران نه 
فقط از ویژگی های این منطقه مطلع نیستند بلکه حتی 
نام “بیرجند” به گوش شان نخورده و یا با توصیفاتی 
غیر واقعی آن را می شناسند. مواردی که فقط در یک 
سفر نوروزی با آن برخورد کردیم و نمونه هایی از آن 
را می خوانید. اشتباه گرفتن نام “بیرجند” با “بجنورد” 
یا “بروجرد”  از رایج ترین این موارد بود. هنگامی که 
به فردی خرم آبادی گفتم اهل بیرجند هستم، عنوان 
کرد:” از مشهد تا آنجا دو ساعت و نیم که بیشتر طول 
نمی کشد؟ از جاده قوچان باید برویم!”. نمونه دیگر 
زمانی بود که از فردی اهل بندر گناوه راجع به بیرجند و 
میزان آشنایی او با این منطقه پرسیدم و ناگهان گفت: 
“شما کنار مرز هستید و با وجود داعش و قاچاقچیان 
مواد مخدر چه می کنید!؟” این فرد برخالف واقعیت، 
چهره ای کامال ناامن را از استان متصور بود. بسیاری 
هم بالفاصله پس از شنیدن نام بیرجند به یاد خاطرات 
سخت سربازی خود در پادگان 04 می افتادند، خاطراتی 
که شیرین نبود و باعث می شد فکر دوباره سفر به این 
شهر کامال از سرشان بیافتد! در این بین افرادی کامال 
با نام بیرجند غریبه بودند و پس از ارائه توضیحاتی راجع 
به استان خراسان جنوبی و همسایگی آن با خراسان 
رضوی و سیستان و بلوچستان ، تازه متوجه موقعیت 
جغرافیایی  منطقه می شدند.مخاطب یکی از پرس و 
جوهای ما ، فعال اجتماعی اهل تهران بود که بارها برای 
رفع محرومیت در روستاهای سیستان و بلوچستان و 
کرمان کمک هایی جمع آوری کرده و فعالیت های این 
چنین داشته است. اما باز هم از بیرجند و خراسان جنوبی 
فقط نامی شنیده بود و هیچ آشنایی با منطقه خراسان 
جنوبی نداشت. اگر بخواهیم محاسبه ای ساده داشته 
باشیم، از هر 10 نفر فقط یک نفر بیرجند و خراسان 
جنوبی را می شناخت.به گفته برخی از مردم استان، 
کسب رتبه ششم ماحصل معرفی استان طی سال 
های اخیر بوده اما برخی نیز معتقد بودند این آمار در 
نوروز امسال ، فقط به دلیل وضع جوی و ایجاد شرایط 
نابسامان در بسیاری از شهرهای  دیگرایران بود که 
موجب شد مسافران به این سمت از کشور بیایند و یا 
گذری  به آن داشته باشند!. اما آنچه نمی توان منکر 
آن بود، پرداخته نشدن به بیرجند و خراسان جنوبی در 
عرصه ملی است. با وجود 11 پدر علم و محققان بزرگ، 
انواع محصوالت کشاورزی ارزشمند، میراث فرهنگی و 
جاذبه های طبیعی متعدد باز هم آن طور که باید شناخته 

شده نیستیم..
 به نظر می رسد باید در سطح رسانه های کشوری به 
خصوص صدا و سیما حساس سازی الزم ایجاد شود 
زیرا این ناشناخته بودن موجب شده بسیاری از ویژگی 
های خاص  منطقه به نام استان های دیگر مطرح شود 
همچون زعفران که خراسان رضوی از آن به عنوان 
سوغات استان خود یاد می کند، اخیرا نیز عناب بیرجند 
با نام عناب تازه خراسان! با کیفیتی نه چندان خوب در 
جاده های غرب و جنوب کشور به فروش می رسد. 
بدیهی است که شهرت، قدرت هم می آورد و یکی 
از شاخصه های توسعه استان بدون شک ، شناخته 
شدن در سطح ملی است. از این رو باید همه مسوالنه 
در این زمینه فعال شوند. خوانندگان ارجمند می توانند 
 نظرات خویش را درباره این ستون به حساب کاربری

 avasardabir@ در تلگرام ارسال فرمایند.(

2 نوجوان در بند خاکی نهبندان
 غرق شدند

 معاون مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی 
استان گفت: 2 نوجوان 12 ساله هنگام شنا در بند 
خاکی یکی از روستاهای نهبندان غرق شدند. عباسی 
افزود: با توجه به اینکه مدت زمان زیادی از غرق شدن 
این 2 نوجوان گذشته بود، هنگام رسیدن تکنسین 
های اورژانس این افراد فوت شده بودند و اقدامات 

درمانی تاثیرگذار  نبود.

ریزش دیوار یک کشته 
و سه زخمی برجای گذاشت

مدیر جمعیت هالل احمر درمیان گفت: در اثر ریزش 
این  بنیاب  روستای  در  مرغداری  واحد  یک  دیوار 
شهرستان یک نفر کشته و سه نفر زخمی شدند. مرادی 
افزود: هشت کارگر در روستای بنیاب شهرستان درمیان 
مشغول آواربرداری یک واحد مرغداری بودند که در اثر 
ریزش دیوار چهار کارگر زیر آوار گرفتار شدند به گفته 
وی: یک نفر از حادثه دیدگان در بیمارستان فوت کرد و 

2 نفر به صورت سرپایی درمان شدند

نجات مرد 4۵ ساله از داخل چاه

مرد 45 ساله که در اثر بی احتیاطی به داخل چاه 5 
متری در بیرجند سقوط کرده بود با کمک آتش نشانان 
نجات یافت.رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی 
شهرداری بیرجند گفت: این حادثه بر اثر بی احتیاطی فرد 
و  همچنین بازبودن دهانه چاه در مجتمع مسکونی در 
حال ساخت رخ داد که  آتش نشانان پس از اطمینان  از  
ایمنی محل ، فرد مصدوم را که از ناحیه پا دچار جراحت 

شده بود نجات دادند.

سفیر ایران در افغانستان امروز
به استان سفر می کند

غالمی- روز گذشته جلسه برنامه ریزی سفر سفیر 
ایران در افغانستان به استان با حضور معاون هماهنگی 
امور اقتصادی و توسعه منابع و سرپرست معاونت 
سیاسی،امنیتی و اجتماعی استانداری خراسان جنوبی 
برگزار شد. سفیر جمهوری اسالمی ایران در کشور 
افغانستان امروز به استان سفر می کند . گمانه زنی 
ها حاکی از این است این سفر در راستای شناسایی 
بهتر امکانات استان برای تبادالت بیشتر اقتصادی و 

تجاری با کشور افغانستان و تسهیل آن است.

*به گفته مدیر کل راهداری اطالعات مربوط به وضع 
جاده های استان در سامانه 141 راهداری به روز است 
و مسافران قبل از سفر اطالعات الزم را کسب کنند.

بیاض  دشت  خضری  کرغند  روستای  *مردم 
شهرستان قاین در اقدامی خودجوش  5 میلیون تومان 

به سیل زدگان کشور کمک کردند.
*هزار و 300 قطعه مرغ بدون مجوز بهداشتي در 

شهرستان بیرجند توقیف شد.
فقره   120 گفت:  حکومتی  تعزیرات  *مدیرکل 
گزارش تخلف در مدت اجرای طرح نظارتی نوروز 98 
توسط بازرسان سازمان صمت و اتاق اصناف تنظیم 
و در شعب تعزیرات حکومتی استان رسیدگی شد.

واحد صنعتی،  گاز گفت: 49۷  *مدیرعامل شرکت 
خدماتی و تولیدی به شبکه گاز طبیعی متصل شد. 

حوادث

اخبار کوتاه

تسنیم- رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری خوسف گفت: سازه 
خاکی آرک بین آباد در اثر بارندگی های اسفند  30 درصد آبگیری 
شد و تاثیر آن بر افزایش آب قنات های پایین دست کامال مشهود 
است. کرباسچی اظهار کرد: بارندگی ها در 2۷ اسفند  سبب شد 
تا 30 درصد از بزرگ ترین سازه خاکی شرق کشور در خوسف 
آبگیری شود. وی افزود: بارندگی های نوروز تاثیر زیادی در آبگیری 
این بند خاکی نداشت اما تاثیر همان 30 درصد بر قنات های پایین 
دست مشهود است.  وی گفت: حجم آب قنات در روستاهای 
دهن رود، حامی و بین آباد دو برابر شده است. شهردار خوسف نیز 
گفت: با بارندگی های امسال گواب خوسف آبگیری شد و شهرداری 
برای نخستین بار با راه اندازی مجموعه قایق سواری مسافران و 
گردشگران زیادی را در تعطیالت نوروز از نقاط گوناگون به خوسف 
کشاند. وی افزود: گواب به عنوان یک منطقه بکر طبیعی در کنار 
دیگر جاذبه ها، آثار تاریخی و کمپ گردشگری عشایری امسال 
شاهد بیش از هشت هزار بازدید کننده بود و حدود چهار هزار نفر نیز 

از آن استفاده کردند. علیزاده بیان کرد: کمپ گردشگری عشایری 
در حاشیه منطقه گردشگری گواب و در زمینی به مساحت 3 هکتار 
با سرمایه گذاری بخش خصوصی ایجاد شده که با 18 غرفه 
شامل بازارچه صنایع دستی، محصوالت کشاورزی و سوغات 
محلی، خانه های سنتی برای استراحت و پارک حیات وحش 
در کنار دریاچه طبیعی گواب محیطی زیبا را برای گردشگران و 
مسافران فراهم کرده است. رئیس میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردشگری خوسف نیز اظهار کرد: در نخستین روزهای نوروز 
امسال استقبال بسیار خوبی از منطقه گردشگری گواب خوسف 
شده است. صالحی افزود: ایجاد بازارچه اقامتی، دریاچه طبیعی و 
قایقرانی در منطقه گردشگری گواب زمینه استقبال بیش از پیش 
مسافران را در این شهرستان فراهم کرده است. وی ادامه داد: 
در کمپ گردشگری گواب، نمایشگاه صنایع دستی و تولیدات 
استان در 22 غرفه و سیاه چادر  کشاورزی دامی و عشایری 

عشایری برپا شده است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی با بیان اینکه 
ذخیره کنونی سدهای مخزنی استان در مقایسه با فروردین 
سال گذشته 1.5 برابر افزایش یافته است، گفت: از برنامه های 
پروژه  یک  فاز  اتمام  و  سیاهو  سد  آبگیری  سال 98  در  ما 

آبرسانی به بیرجند از دشت مختاران است.
به گزارش تسنیم، امامی در حاشیه بازدید از سدهای مخزنی 
اظهار کرد: باید تالش کنیم با بهره برداری از خالقیت ها و 
استعدادها و خدمت به موقع، منظم و دقیق در راستای شعار 
سال که همان رونق تولید است حرکت کنیم.وی با بیان اینکه  
از اهداف ما در سال 98 آبگیری سد سیاهو و اتمام فاز یک 
پروژه آبرسانی به بیرجند از دشت مختاران است، گفت: توجه 
به افت کیفی آب از دیگر برنامه های این شرکت است که به 

طور جد مورد توجه قرار گرفته است. 
وی گفت: در ساماندهی رودخانه های استان اقدامات مناسبی 
انجام شده و بالغ بر ۷ میلیارد تومان پروژه عمرانی اجرایی 

شد اما همچنان حریم و بستر رودخانه باید جدی گرفته شود. 
امامی با بیان اینکه در سال گذشته اقدمات خوبی انجام شده و 
با اجرای طرح احیا و تعادل بخشی مخزن دشت ها به کمتر از 
120 کیلومتر مکعب رسیده که نشان می دهد با وجود بارندگی 
کم اما در سال های قبل به میزان قابل توجهی کسری مخزن 
جبران شده و امید است در برنامه 5 ساله کسری مخزن به 
صفر برسد. وی با اشاره به بارندگی های اخیر اظهارکرد: با 
میلیون   18.5 داشتیم  ماه  فروردین  در  که  بارندگی هایی 
مترمکعب آب در سدهای مخزنی استان دخیره شده است که 
در مقایسه با ابتدای سال آبی یعنی مهر9۷ میزان ۷.5 متر 

مکعب افزایش دارد.
 مدیر عامل شرکت آب منطقه ای گفت: ذخیره کنونی سدهای 
مخزنی استان در مقایسه با فروردین سال گذشته 1.5 برابر 
افزایش یافته و اکنون50 میلیون متر مکعب از مجموع ظرفیت 

سدهای استان خالی است.

آبرسانی از دشت مختاران به بیرجند ۳۰ درصد آبگیری شد

اجتماعی  و  امنیتی  سیاسی،  معاونت  سرپرست 
استانداری گفت: اعتبار دولتی  برای ساخت و تامین 
فضاهای آموزشی کافی نیست و بیشتر تالش می شود 
مشارکت مردمی در جشنواره های خیرین مدرسه ساز 
دنبال شود که حضور خیرین و مردم در این جشنواره ها 
بسیار مفید است. به گزارش ایسنا،حسنی مقدم روز 
گذشته در جمع خبرنگاران، در خصوص جذب خیرین 
برای مدرسه سازی در استان، اظهار کرد: اینکه بتوان 
از توان خیرین در وضع بد اقتصادی کشور بهره برد، 
موضوع مهمی است که با اطالع رسانی گسترده قابل 
حل است. وی با بیان اینکه خراسان جنوبی نیاز به 
احداث بیش از 350 کالس درس دارد، افزود: ساخت 
این تعداد کالس درس قطعا در آموزش و تعلیم و 
تربیت کشور اثرگذار خواهد بود.وی هدف از برگزاری 
جشنواره های خیرین مدرسه ساز را مشارکت عمومی 
و عزم عمومی در خصوص ایجاد مراکز تعلیم و تعلم 

عنوان و تصریح کرد: جشنواره خیرین مدرسه ساز 
خراسان جنوبی، سوم اردیبهشت  جاری برای تشویق 
و ترغیب خیرین غیرساکن  استان در شهر مشهد 

مقدس برگزار خواهد شد.

در توسعه  از ظرفیت خیرین مدرسه ساز 
مباحث نوین آموزش و پرورش استفاده شود

فرماندار سربیشه  نیز در این باره با بیان اینکه اکنون 
باید از ظرفیت خیرین مدرسه ساز در راستای توسعه 
کنیم،  استفاده  پرورش  و  آموزش  نوین  مباحث 
گفت: به جای پرداختن به کمیت ها باید به سمت 
ارتقای کیفیت مدارس حرکت کنیم و در راستای 
بحث کیفیت سازی به موضوعاتی همچون ارتقای 
سطح علمی دانش آموزان، آزمایشگاه های مدارس، 
کارگاه های تخصصی مدارس و غیره بپردازیم. فالحی 
با اشاره به اینکه امروز در امر مدرسه سازی در کشور 

با کمک خیرین مدرسه ساز به جایگاهی رسیدیم که 
نیاز به تاسیس مکان فیزیکی مدارس کمتر وجود 

دارد، افزود: البته هنوز در بسیاری از شهرها از جمله 
بیرجند که جمعیت آن به علت مهاجرت روستاییان 
در حال افزایش است، نیاز فیزیکی به ساخت مدارس 
برگزاری  خصوص  در  فالحی  می شود.  احساس 
جشنواره خیرین مدرسه ساز در شهر مشهد، یادآور شد: 

برگزاری این جشنواره می تواند با ظرفیت سازی بهتر و 
باالتر سبب جذب خیرین دیگر به سمت موضوع مهم 

مدرسه سازی شود.

خیرین مدرسه ساز توسعه معنوی 
مدارس را در دستور کار قرار دهند

امام جمعه سربیشه نیز با بیان اینکه کار خیرین 

مدرسه ساز به اندازه تعلیم و تربیت دارای اهمیت 
به  منحصر  نباید  خیرین  کار  گفت:  است،  بسیار 
معنوی  توسعه  و  باشد  مدارس  فیزیکی  ساخت 
مدارس و کمک به دانش آموزان نیز باید مورد توجه 
سنجری،اظهار  جت االسالم  بگیرد.  قرار  خیرین 
گذشته  سال های  طی  مدرسه ساز  خیرین  کرد: 
فعالیت های خوبی در حوزه مدرسه سازی داشته اند و 
در خراسان جنوبی به خصوص شهرستان سربیشه 
شاهد فعالیت های خیرین هستیم. وی با بیان اینکه 
به گفته مدیرکل آموزش و پرورش طی چند سال 
نخواهیم  غیراستاندارد  و  کانکسی  مدرسه  آینده 
داشت، اظهار کرد: اکنون در مرکز سربیشه به همت 
و  مازاد هستیم  مدرسه  دارای  مدرسه ساز  خیرین 
دیگر نیازی به تاسیس مدرسه جدید نداریم و در 
روستاهای این شهرستان نیز خیرین مدرسه ساز از 

جمله بنیاد برکت کارهای خوبی انجام داده اند.

اعتبار دولتی برای ساخت و تامین فضاهای آموزشی کافی نیست
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گروه خبر - 100 برنامه ویژه هفته هنر انقالب اسالمی 
در استان برگزار می شود. رئیس حوزه هنری خراسان 
جنوبی در نشست خبری از اجرای برنامه های متنوع 
در این هفته خبر داد و گفت: در هفته هنر انقالب 
اسالمی که از امروز آغاز می شود عالوه بر مرکز 
استان در شهرستان ها نیز، محافل شعر آئینی، سرود، 
تئاتر، دیدار با خانواده های شهدای هنرمند و چندین 
برنامه دیگر برگزار می شود.کریمیان افزود:  در هفته 
هنر انقالب اسالمی سه جشنواره سرود خاوران، تئاتر 
مردمی مسجد و  ورکشاپ طوفان شن نیز برگزار می 
شود.وی با بیان اینکه هدف از اجرای تمامی برنامه 

های این هفته یادآوری جریان های انقالب اسالمی و 
تولیدات هنری انقالب است گفت : هنر انقالبی قابلیت 
عرضه به عموم مردم را دارد و تمام تالش ما این است 
که جامعه هنری را به سمت قشرهای مختلف مردم 
ببریم.براتی مسئول برگزاری ورکشاپ طوفان شن نیز 
گفت : این ورکشاپ با حضور استاد صابر شیخ رضایی 
با موضوع واقعه صحرای طبس با شرکت  50 نفر از 
هنرمندان 6 استان خراسان جنوبی، رضوی، شمالی، 
سیستان و بلوچستان، یزد و کرمان در قالب پوستر 
برگزار می شود و آثار منتخبان در نمایشگاهی به 

نمایش گذاشته خواهد شد.

نصری مسئول واحد موسیقی و سرود حوزه هنری 
استان نیز هدف از برگزاری جشنواره سرود خاوران را 
شناسایی استعدادها و تولید آثار فاخر و ارزشمند انقالبی 
عنوان کرد و گفت: فراخوان این جشنواره به گروه های 
سرود داده شده تا در مکان های عمومی سرودهای 
خود را با موضوع انقالب، 40 سالگی انقالب، حجاب 
و عفاف، رونق تولید، سبک زندگی اسالمی، نماز و 
زندگی بدون ربا، اجرا و فایل ویدئویی آن را تا 25 
فروردین به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند.پسندیده 
مسئول واحد نمایش حوزه هنری هم از اجرای اولین 
جشنواره تئاتر مردمی مسجد خبر داد و گفت: این 

جشنواره با هدف احیای تئاتر در مساجد با آموزش 
رایگان تئاتر در قالب موضوعات مذهبی و اجتماعی 
برای عالقه مندان برگزار می شود و ثبت نام اولیه آن 

تا اول اردیبهشت امسال ادامه دارد.
برگزاری مراسم نکوداشت شهید آوینی، نقد شعر، 
غبارروبی گلزار شهدا، دیدار با خانواده های شهدا، 
برپایی نمایشگاه کتاب و آثار تجسمی در روز جمعه، 
نمایشگاه دونالد سلمان در نگارخانه بهمن بیرجند، 
نمایشگاه عکس عشایر، نقد فیلم، برگزاری جشن 
هنر انقالب، پاتوق تئاتر، شب خاطره و نشست طنز از 
دیگر برنامه های هفته هنر انقالب در بیرجند است. 

اجرای بیش از 1۰۰ برنامه در هفته هنر انقالب اسالمی
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شعبه 1: نبش معلم 50      
  شعبه 2: ورودی بلوار معلم
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آمریکا رسما نام سپاه پاسداران را 
در لیست ترویستی خود قرار داد

قوانین  با  مغایر  و  خصمانه  اقدامی  در  سفید  کاخ 
بین المللی نام سپاه پاسداران انقالب اسالمی را رسما 
در لیست به اصطالح تروریستی خود قرار داد. دونالد 
ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در یک اقدام غیر قانونی 
بیانیه ای را در این باره امضا کرد.ترامپ در این بیانیه 
آورده است : این گام بی مانند نشان گر آن است که 
ایران نه تنها یکی از حامیان اصلی تروریسم است بلکه 
فعالیت هایی که سپاه پاسداران در آن دخیل است، 

تروریسم را ترویج و حمایت مالی می کند.

پاسخ محکم ایران
 به حماقت آمریکا 

فارس - شورای عالی امنیت ملی ایران در بیانیه ای 
را »دولت  آمریکا  ایاالت متحده  رژیم  اعالم کرد، 
آمریکا  مرکزی  »فرماندهی  و  تروریسم«  حامی 
موسوم به سنتکام« و تمامی نیروهای وابسته به آن 

را »گروه تروریستی« می داند.

حاجی دلیگانی: دولت
 سر مجلس کاله گذاشت

حسینعلی حاجی دلیگانی گفت: بنا بود وزرای کشور، نیرو 
و شهرسازی در مجلس حضور پیدا کنند و با حضور این 
وزرا مسئله سیل اخیر و آسیب های آن و نقاط ضعف و 
قوت در خدمت رسانی و جبران خسارت ها مورد بحث 
و بررسی قرار گیرد اما حسینعلی امیری معاون پارلمانی 
تهران  در  وزرا  این  نوشت  نامه  رسما  رئیس جمهور 
نیستند و در مناطق سیل زده حضور دارند ولی طبق 
بررسی هایی که ما انجام داده ایم هر سه وزیر زمانی 
که جلسه مجلس دایر بوده در تهران به سر می بردند و 
رسما آنها دروغ گفتند. شان مجلس زیر سؤال رفت و 

دولت کاله بزرگی را بر سر مجلس گذاشت.

اتحادیه اروپا تحریم های حقوق 
بشری علیه ایران را تمدید کرد

بنا بر اطالعیه ای که روی وبسایت شورای اروپا منتشر 
 2019 سال  آوریل   8 گذشته  روز  شورا  این  شده، 
میالدی )19 فروردین ماه 1398( تحریم های مرتبط با 
حقوق بشر علیه ایران را تا تاریخ 13 آوریل سال 2020 
میالدی تمدید کرد. بنا بر این گزارش، این تحریم ها 
نخستین بار در سال 2011 میالدی علیه ایران وضع 

شده و از آن سال تا کنون هر ساله تمدید شده است.

لبیک مجلس به تذکر 
نوروزی رهبر انقالب

نمایندگان مجلس در نامه ای خطاب به رهبر معظم 
خصوص  در  شما  تذکر  که  کردند  عنوان  انقالب 
کوتاهی در گذراندن مصوبه علیه آمریکا را با جان و دل 
پذیرفته و سعی در جبران آن داریم. رئیس کمیسیون 
امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی 
هم از 1۴ طرح جدید این کمیسیون برای مقابله با 

اقدامات تروریستی آمریکایی  ها خبر داد.

سپاه به دنبال خودنمایی نیست

سردار سالمی جانشین فرمانده سپاه گفت : سپاه به 
دنبال خودنمایی نیست و این وظیفه ماست که خادمی 
مردم را بکنیم چراکه ما به مردم غرب و جنوب غرب 
ایران مدیون هستیم و اگر می بینید جایی حضور رسانه 
ای هم داریم فقط به خاطر آن است به مردم دلگرمی 
و پشت گرمی بدهیم که به آینده و به خوزستانی بهتر 

و با نشاط تر از قبل امیدوار باشند.

ساز و کار مسخره ای که
 به جوک شبیه است!

تشخیص  مجمع  عضو  مصباحی مقدم  غالمرضا 
مصلحت نظام با بیان اینکه ساز و کار تعبیه شده 
توسط اروپایی ها برای استمرار مراوده اقتصادی با ایران 
واقعاً مسخره است و به جوک شبیه است، گفت: معنا 
و مفهوم این ساز و کار این است که به جای مبادله 
تجاری با اروپا که حتی در دوران تحریم های شورای 
امنیت علیه ایران نیز این مبادالت وجود داشت، همه 
اروپا  و  ایران  میان  اقتصادی  و  تجاری  فرآیند های 

موقوف به کانال اینستکس شود.

حداد عادل نقطه کانونی
 اختالف ها در میان اصولگرایان!

برخی  تالش  با  حدادعادل  غالمعلی  اخبار  قرار  از 
در  رئیسی  ابراهیم  صندلی  به  خاص  های  طیف 
شورای وحدت رسید اما این خود نقطه ای برای آغاز 
جدال ها شده است. سنتی ها از جبهه پیروان گرفته 
تا برخی تشکل های دیگر البته و حتما موتلفه چندان 
دل شان با غالمعلی حدادعادل صاف نیست. اگرچه 
در این میان حرف هایی شنیده می شود که حتی 
برخی افراد و جریان ها تالش می کنند، غالمعلی 
اما  برسانند  به ریاست مجلس جدید  را  حدادعادل 
گویا اوضاع خراب تر از آن است که آنها بتوانند به 
کمتر از حداقل سه لیست در زمان برگزاری انتخابات 
برسند. بدنه دو آتیشه جریان اصولگرایان که تلفیقی 
از عدالتخواهان و تحول خواهان است هم چندان 
ژنرال های قدیمی  ندارد که دوباره همان  تمایلی 

پیش قراول آنها در انتخابات پیش رو باشند.

آمریکا به خاطر ایران
 یقه بانک انگلیسی را گرفت

نقض  اتهام  به  چارترد  استاندارد  انگلیسی  بانک 
ایران  علیه  آمریکا  های  تحریم  به  مربوط  قوانین 
حدود 900 میلیون دالر جریمه می پردازد. روزنامه 
گاردین گزارش داد که مقامات این بانک با آمریکا 
در زمینه پرداخت جریمه به توافق دست یافته اند. 
اجرای این توافق باعث می شود اختالفات میان دو 
طرف حل و فصل شود و از مواجه شدن این بانک 
با تبعات کیفری دیگری جلوگیری شود. این شرکت 
باید شرایط خاصی از جمله جریمه نقدی را بپذیرد. 

آخرین وضعیت جاماندگان 
دریافت “بسته حمایتی” تشریح شد

تأمین  سازمان  مالی  و  اداری  معاون   - تسنیم 
دیگر  اجتماعی  تامین  سازمان  گفت:  اجتماعی 
بسته  با جاماندگان  ارتباط  در  را  هیچ مسئولیتی 
منابع  باید  رفاه  وزارت  واقع  در  و  ندارد  حمایتی 
و  برنامه  سازمان  طریق  از  را  خود  نیاز  مورد 
را  حمایتی  بسته  واریز  فرآیند  و  تامین  بودجه، 
انجام دهد. اردالن متذکر شد: در حال حاضر نیز 
اختیار  در  حمایتی  بسته  واریز  زمان  از  اطالعی 
زمینه  این  در  و  نیست  اجتماعی  تامین  سازمان 

باید از طریق وزارت رفاه پیگیری شود.

حذف رانت با یکسان سازی
 نرخ عرضه گوشت قرمز

مدیرکل دفتر برنامه ریزی تامین، توزیع و تنظیم 
بازار، هدف هیئت وزیران از مصوبه واردات گوشت 
قرمز با ارز نیمایی را کمک به افزایش تولید داخل 
عرضه  نرخ  سازی  یکسان  گفت:  و  کرد  عنوان 
گوشت قرمز موجب حذف رانت و داللی می شود.

“هدیه ازدواج”  و “وام تولد” ؛مصوبات 
جدید مجلس برای حمایت از جوانان

فرهنگی مجلس  آزادی خواه سخنگوی کمیسیون 
به  کرده  مکلف  را  دولت  کمیسیون  گفت:  این 
دخترانی که زیر 20 سال و پسرانی که زیر 2۴ سال 
اساس  کند. بر  پرداخت  ازدواج  هدیه  ازدواج  کنند، 
وام  اختصاص  به  مصوبه کمیسیون، دولت مکلف 
قرض الحسنه به ازای تولد هر یک از فرزندان سوم 
برای  بیشتر  اوالد  بعد، پرداخت 50 درصد حق  به 

کارکنان دولت به ازای فرزندان دوم به بعد شد.

سهم ۲۸.۵ درصدی پراید
 در تصادفات نوروزی

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا گفت: ۷9 درصد 
تصادفات مربوط به خودروهای سواری شخصی بوده 
است که از این تعداد 28.5 درصد با فراوانی 1۷ درصد 
سایر  درصد  پژو، 25.2  درصد  پراید، 2۶  به  مربوط 
اتوبوس و  خودروها، 10 درصد وانت ها، 0.۶ درصد 
مینی بوس ها، ۴.2 درصد وسایل نقلیه سنگین و 5.5 

درصد سایر وسایل نقلیه بوده است.

واجدین  درخواست  مهلت  آخرین 
شرایط قانون جریمه مشموالن غایب

به  اشاره  با  ناجا  عمومی  وظیفه  سازمان  رئیس 
اینکه قانون جریمه مشموالن غایب در سال 98 
اجرا نخواهد شد، اظهار کرد: مشموالن غایبی که 
واجد شرایط قانون جریمه بوده اند ولی به دالیلی 
مانند نقص مدارک و ... موفق به ثبت درخواست 
انتظامی  الکترونیک  خدمات  دفاتر  طریق  از  خود 
)پلیس + 10( نشده اند، حداکثر تا پایان روزکاری 
سه شنبه 30 فروردین سال 98 فرصت دارند نسبت 
به تکمیل مدارک و ثبت درخواست خود از طریق 

دفاتر )پلیس+ 10( اقدام کنند.

قیمت سکه در بازار آزاد

آزادی  بهار  تمام  سکه  قیمت  آزاد  بازار  در  دیروز 
در  تر  قبل  روز  به  نسبت  افزایش  با  جدید  طرح 
قیمت ۴ میلیون و 920 هزار تومان و سکه بهار 
تومان  هزار   ۷00 و  میلیون   ۴ قدیم  طرح  آزادی 
بهار  سکه  نیم  قطعه  هر  آزاد  بازار  شد.در  معامله 
آزادی2 میلیون و ۷10 هزار تومان، ربع سکه یک 
میلیون و ۷50 هزار تومان و هر قطعه سکه گرمی 

930 هزار تومان فروخته شد.

محدودیت در مبلغ تراکنش 
امور خیریه تا اطالع ثانوی لغو شد

به منظور  ایران  بانک مرکزی جمهوری اسالمی 
به وقوع  توجه  با  نقدی مردم  تسهیل کمک های 
بانک های  سیل در بخشنامه ای به مدیران عامل 
دولتی و خصوصی و موسسات اعتباری محدودیت 
تاکید  و  لغو  را  خیریه  امور  تراکنش های  مبلغ  در 
کرد که تمامی تراکنش ها با مبلغ بیش از یکهزار 
اجرا،  عدم  در صورت  و  شوند  پردازش  باید  ریال 
اقدامات انضباطی بانک مرکزی در انتظار بانک ها 

یا موسسات مذکور خواهد بود.

ابالغ تعرفه خدمات تشخیصی
 و درمانی در سال ۱۳۹۸

وزارتخانه های  مشترک  پیشنهاد  به  وزیران  هیئت 
و  کار  تعاون،  پزشکی،  آموزش  و  درمان  بهداشت، 
رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه کشور و تأیید 
خدمات  تعرفه  کشور،  سالمت  بیمه  عالی  شورای 
تشخیصی و درمانی در سال 1398 در بخش دولتی با 
به طور میانگین 10 و در بخش خصوصی با 13 درصد 

رشد تصویب کرده است.

بلیت قطار ارزان برای »مهدی« ها

به نقل از روابط عمومی شرکت حمل و نقل ریلی رجا، 
این شرکت ریلی به مناسبت فرا رسیدن نیمه شعبان و 
سالروز فرخنده میالد حضرت مهدی )عج(، در قالب طرح 
 »میالد«   به مسافران با نام  »مهدی« تخفیف می دهد.

د ر این طرح صرفا به مسافران با نام »مهدی«که در 
بازه های زمانی حرکتی 31 فروردین لغایت ۶ اردیبهشت 
98  و از تاریخ فروش 2۴ فروردین 98 بلیت خریداری 

کنند، 30 درصد تخفیف اعطا می شود.

 امام مهدی علیه  السالم فرمودند :

إنّا یُحیُط ِعلُمنا بأنبائُِكم و الیَعُزُب َعنّا َشی ءٌ مِن أخباِرُکم

ما از همه خبرهای شما آگاهیم و چیزی از خبرهای شما از ما پنهان نیست.

)بحار األنوار : ج 53 ، ص 1۷5(
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 با ابالغ افزایش تعرفه های آب و برق پر مصرف ها 
از سوی دولت به وزارت نیرو تعرفه های جدید این 
گروه که شامل رشد 23 درصدی خواهد بود، از 

خرداد ماه اعمال می شود. 
مناطق  مشترکان  قبض  اطالعات  به  توجه  با 
عادی، 85 درصد از مشترکان زیر ۴00 کیلووات 
ساعت در ماه برق مصرف می کنند و 15 درصد 
مابقی نیز مصرف برق باالی ۴00 کیلووات ساعت 
پرمصرف  مشترکان  عنوان  به  و  داشته  ماه  در 
شناخته می شوند. نکته قابل توجه این است که 
بین مشترکان پرمصرف نیز حدود یک درصد از 
آنها  برق  مصارف  که  دارند  وجود  نیز  مشترکان 
به صورت بسیار غیر متعارف بوده به طوری که 
متوسط مصرف آنها بیش از 1500 کیلووات ساعت 

در ماه است. اگر چنانچه قیمت برق متوسط قیمت 
برق صادراتی به کشورهای همسایه به مقدار 9.5 
سنت درنظر گرفته شود آنگاه با احتساب قیمت 
از  درصد  یک  این  برق  یارانه  سنا،  سامانه  دالر 
میلیون  از یک  بیش  پرمصرف  بسیار  مشترکان 
و 330 هزار تومان در ماه خواهد شد. این امر در 
حالی است که حقوق یک کارگر در سال گذشته 
به میزان یک میلیون و 11۶ هزار تومان مصوب 
شده است. به همین دلیل، می توان گفت که یارانه 
برق یک درصد از مشترکان بسیار پرمصرف از 
حقوق یک کارگر در ماه بیشتر بوده و این مصداق 
بارز بی عدالتی و نابخردی در نظام تعرفه گذاری 
برق است. در بخش آب نیز پایین بودن قیمت 
آب باعث شده تا مشترکان خانگی بدون در نظر 

گرفتن الگوی مصرف،صرفه جویی را چندان جدی 
نگیرند و این جدی نگرفتن را می توان در باال بودن 
سرانه مصرف آب در ایران )سرانه مصرف آب در 
تهران 250 لیتر تا 300 لیتر( به خوبی دید. هدایت 
فهمی معاون مدیر کل دفتر برنامه ریزی کالن 
آب و آبفای وزارت نیرو در این باره گفت: سرانه 
مصرف آب در ایران هم اکنون 220 لیتر در شبانه 
روز به ازای هر نفر است که این رقم در برخی از 
کالنشهرهای کشور مانند تهران به بیش از 300 
لیتر در شبانه روز می رسد.وی افزود: مصرف بهینه 
و معقول از آب شهری مستلزم فرهنگ سازی، به 
کارگیری تجهیزات کاهنده مصرف آب، استفاده 
از لوازم خانگی با میزان مصرف استاندارد، روش 
بازچرخانی آب خاکستری و بسیاری موارد دیگر 

است.همچنین مصرف سرانه آب در بخش خانگی 
ایران به طور  لوله کشی خانگی( در  )آب شرب 
متوسط در طول سال 15۷ لیتر در روز به ازای هر 
نفر برآورد می شود که شامل پنج لیتر آشامیدن، 10 
لیتر پخت وپز، 50 لیتر حمام و شست وشو، 20 لیتر 
لباس شویی، 15 لیتر ظرف شویی، 30 لیتر مصارف 
بهداشتی، 10 لیتر نظافت خانه و 1۷ لیتر مصارف 
متفرقه می شود.خوشبختانه دولت در نهایت به این 
نتیجه رسید که در گام نخست برای واقعی شدن 
قیمت آب و برق باید به سمت تشویق و تنبیه 
مشترکان و افزایش تعرفه آب و برق مشترکان 
پرمصرف حرکت کند.براساس مصوبه دولت که 
ابتدای  از  است  شده  ابالغ  هم  نیرو  وزارت  به 
تمامی  برق  و  شرب  آب  بهای  ماه  اردیبهشت 

مشترکان ساالنه به میزان ۷ درصد افزایش می 
یابد و از ابتدای خرداد ماه،ساالنه 1۶ درصد به 
خالص صورت حساب آب و برق مصارف خانگی 
افزوده می شود  الگوی مصرف  مشترکان باالی 
که جمع این رشد تعرفه بالغ بر 23 درصد برای 

مشترکان پرمصرف خواهد بود

خرداد ، زمان اعمال افزایش ۲۳ درصدی تعرفه  آب و برق

از  گمشده«  »دکل  پرماجرای  داستان   - ایسنا 
آن  در  آغاز شد.  احمدی نژاد  دوم محمود  دولت 
سال ها، شرکت تأسیسات دریایی به مدیرعاملی 
علی طاهری مطلق، در یکی از مناقصه های فاز 
پروژه  همین  و  می شود  برنده  پارس جنوبی   1۴
بهانه ای می شود تا این شرکت تالش کند برای 
خریداری  نفتی  حفاری  دکل  وظایفش،  انجام 
کند. شرکت تأسیسات دریایی جست وجو برای 
آغاز می کند  را  برای خرید  مناسب  یافتن دکل 
بازدید  برای  فرسوده  دکل  دو  مسیر،  این  در  و 
بازدید  از  انتخاب می شوند. در نهایت پس  فنی 

فنی، دکلی حفاری با نام »فورچونا« برای خرید 
انتخاب می شود؛ دکلی متعلق به شرکت رومانیایی 
GSP که الزم بوده پیش از استفاده در ایران، 
در ترکیه بازسازی شود.شرکت تأسیسات دریایی 
قرار  پیشابرجامی  تحریم های  فهرست  در  که 
پوششی  نیازمند  دکل  این  خرید  برای  داشته، 
برای دورزدن تحریم ها بوده است. رضا مصطفوی 
طباطبایی، متهم ردیف سوم این پرونده که به 
عنوان مشاور با شرکت تأسیسات دریایی همکاری 
می کرده و از همان ابتدا پیشنهاد خرید فورچونا 
را نیز مطرح کرده بود، مقدمات تأسیس شرکت 

کاغذی  این شرکت  فراهم می کند.  را   پوششی 
 Dean International Trading
نام می گیرد و با مالکیت »عمر کامل السواده«، 
وکیل ساکن امارات، در این کشور ثبت می شود و 
عمر کامل در همان زمان ضمانتی به مصطفوی 
شرکت  می دهد.  شرکت  این  برای  طباطبایی 
کاغذی Dean با شرکت رومانیایی وارد معامله 
می شود و قرارداد خرید دکل فورچونا امضا می شود. 
در ابتدا 1۷ میلیون و ۴00 هزار دالر معادل 20 
درصد مبلغ قرارداد به عنوان پیش پرداخت از طرف 
شرکت تأسیسات دریایی در اختیار این شرکت 
کاغذی قرار می گیرد که تنها 13 میلیون  و ۴00 
هزار دالر آن به دست شرکت رومانیایی می رسد. 
پس از آن و هنگامی که بازسازی فورچونا به پایان 
نزدیک می شود، شرکت رومانیایی باقی مبلغ قرارداد 
را طلب می کند اما شرکت تأسیسات دریایی در این 
هنگام نقدینگی الزم را برای پرداخت مبلغ نداشته 
است. مدتی بعد شرکت تأسیسات دریایی موفق 
می شود مبلغ باقی مانده را فراهم کند و آن را در 
اختیار شرکت Dean قرار می دهد؛ بی خبر از آن 
که شرکت رومانیایی قرارداد خود را با این شرکت 
فسخ کرده و دکل فورچونا قرار نیست به ایران بیاید. 

 Dean دکل به مکزیک می رود، پول نزد شرکت
و در واقع رضا مصطفوی طباطبایی که در خارج از 
کشور بوده است، می ماند و تیتر »گم شدن دکل 
نفتی« روی خروجی خبرگزاری ها قرار می گیرد. 
نفتی  دکل  یک  ایران  برای  بود  قرار  که  پولی 
فراهم کند، طبق ادعای وکیل یکی از متهمان 
دادگاه  به  کامل«  »عمر  که  اسنادی  و  پرونده 
طباطبایی  مصطفوی  سوی  از  است،  کرده  ارائه 
صرف سرمایه گذاری در صنعت شراب سازی شده 
مبالغ  وکیل، مصطفوی  این  ادعای  طبق  است. 
در  ترامپ  تبلیغاتی  کمپین  به  نیز  چشمگیری 
انتخابات ریاست جمهوری آمریکا کمک کرده است.

شاکی: در صورت تصمیم
 هیئت مدیره اعتراض می کنیم

ابوالقاسم رحمانی، مدیرعامل شرکت تأسیسات 
ایران، درباره حکم صادرشده به »شرق« گفت: 
شکایت  دو  پرونده  این  شاکی  عنوان  به  ما 
همزمان در دادگاه لندن و همچنین دادگاه ایران 
اقامه کردیم و در حال حاضر حکم این دو دادگاه 

با هم تفاوت زیادی دارد. 
در  خیانت  مسئله  تنها  ایران،  دادگاه  حکم  در 

مال که 8۷  رد  از  و خبری  امانت مطرح شده 
میلیون دالر از سرمایه این شرکت بوده، نیست 
از  نفر  چند  لندن  دادگاه  در حکم  که  حالی  در 
متهمان به رد کامل این مبلغ به عالوه بهره آن 
و تمامی هزینه های حقوقی ما به عنوان شاکی 

محکوم شده اند. 

کالفی که پیچیده تر شد
در نهایت و تا کنون با جمع بندی آن چه درباره 
ماجرای دکل گمشده می دانیم، دادگاه لندن، در 
اسفند سال 9۷ و در پیش نویس حکم خود که 
طبق روال دادگاه پیش از صدور در اختیار متهم و 
شاکی قرار می گیرد، سه متهم )طاهری، شیرانی 
و عمر کامل( را به پرداخت 8۷ میلیون دالر و 
متهم دیگر پرونده )مصطفوی( را به پرداخت سه 
میلیون دالر به شرکت تأسیسات دریایی محکوم 
کرده است. اما در حکم بدوی دادگاه ایران، دو 
متهم )طاهری و مصطفوی( به تحمل سه سال 
حبس و متهم دیگر )شیرانی( به تحمل شش ماه 
حبس محکوم شده اند و خبری از رد مال نیست؛ 
را  گمشده  نفتی  دکل  پرونده  که  تفاوت هایی 

پیچیده تر از گذشته می کند.«

ادعای عجیب؛ پول دکل  گمشده خرج شراب و ترامپ شد!

به یک نیرو ی آقا برای کار در خشکشویی به صورت 
دوشیفت نیازمندیم.   09335611664

مناقصه عمومی )یک مرحله ای(  شماره )۹۸-۰۱-۲(
۱( دستگاه برگزار کننده مناقصه: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی 

درمانی بیرجند 
۲( موضوع مناقصه: واگذاری تعمیر و نگهداری و راهبری تاسیسات مکانیکی و الکتریکی بیمارستان 

رازی بیرجند 
۳( شرایط شرکت در مناقصه: کلیه شرکتهای دارای مجوز و صالحیت از اداره کل تعاون، کار و  رفاه 
 اجتماعی و شرکتهای پیمانکاری تأسیسائی دارای پایه حداقل )5 تاسیسات( و دارای گواهی صالحیت ایمنی 

مدت و محل انجام کار:یک سال کامل شمسی - بیمارستان رازی بیرجند 
۵( مدارک الزم جهت خرید اسناد مناقصه : 

 الف( واریز مبلغ ۱5۰/۰۰۰  ریال به شماره حساب ۲۱۷۸۱۶۲۱۹۸۰۰۷  بانک ملی )سیبا( و ارائه فیش آن
  به انتشارات نسبت به خرید اسناد اقدام نمایند. ب(  دریافت رایگان اسناد از سایت دانشگاه به آدرس 
 http:mss.bums.ac.ir جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره ۳۲۳۹5۲5۲ ۰5۶تماس حاصل فرمایید

6( نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: ضمانتنامه معتبر بانکی به مبلغ ۲۷۷/۰۰۰/۰۰۰  ریال 
یا واریز نقدی  وجه به حساب شماره ۲۶۴۳۸5۶ بانک رفاه شعبه معلم بیرجند به نام سپرده جاری 

دانشگاه )شرکت در مناقصه( 
۷( مهلت خرید اسناد : از تاریخ ۹۸/۱/۲۰  لغایت ۹۸/۱/۲۳

 ۸( مهلت تحویل اسناد: تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ ۹۸/۲/۲ 
۹( محل تحویل اسناد : خراسان جنوبی - دبیرخانه دانشگاه علوم پزشکی بیرجند تحویل و رسید 

دریافت گردد.
 ۱۰( محل و تاریخ شروع فرآیند بازگشایی پاکت ها : سالن معاونت توسعه دانشگاه - ساعت ۹ 
صبح مورخ ۹۸/۲/۳  در ضمن هزینه چاپ و نشر آگهی بر عهده برنده  مناقصه بوده و دانشگاه در رد 

یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات تابع آئین نامه مالی معامالتی خویش مختار می باشد
 توجه: جهت دریافت پیامک های مناقصات پیمانکاری تأسیسانی و مکانیکی می توانید عدد ۲۲ را 

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی بیرجندبه شماره ۳۰۰۰۴۸۴۸۷۷ ارسال فرمایید.

مزایده عمومی واگذاری به اجاره مکان داروخانه سرپایی 
بیمارستان شهید مصطفی خمینی طبس )۹۷-۷۴-۲(

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بیرجند در نظر دارد: در راستای اجرای 
دستورالعمل واگذاری داروخانه بیمارستانی به بخش غیر دولتی، محل داروخانه سرپابی بیمارستان شهید 
مصطفی خمینی طبس را از طریق برگزاری مزایده عمومی به اجاره واگذار نماید. لذا از کلیه داروسازان 
و شرکت های دارای مجوز از کمیسیون قانونی داروخانه ها دانشگاه علوم پزشکی بیرجند دعوت به عمل 
می آید ضمن بازدید از محل مورد نظر با رعایت مهلت های  تعیین شده نسبت به خریداری اسناد مزایده 

اقدام و پس از تکمیل در موعد مقرر تحویل نمایند.
 ۱( مدت انجام کار : یک سال کامل شمسی ۲( مدارک الزم جهت خرید اسناد مزایده: الف( 
واریز مبلغ ۱5۰۰۰۰ ریال به شماره حساب ۲۱۷۸۱۶۲۱۹۸۰۰۷  بانک ملی )سیبا( و ارائه فیش آن به 
انتشارات نسبت به خرید اسناد اقدام نمایند. ب( دریافت رایگان از طریق پایگاه ملی مناقصات به آدرس : 
 http:mss.bums.ac.ir وhttp://iets.mporg.ir ج( جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره 
 ۴ - ۰5۶۳۲۳۹5۲5۱  تماس حاصل فرمایید ۳( مهلت دریافت اسناد: از تاریخ ۹۸/۱/۲۰  لغایت ۹۸/۱/۲۳  
۵(  مهلت تحویل اسناد مزایده: حداکثر تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ ۹۸/۲/۲ ۵- ضمانتنامه 
معتبر بانکی به مبلغ ۹۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال یا واریز نقدی وجه به حساب شماره ۲۶۴۳۸5۶ بانک رفاه شعبه 

معلم بیرجند به نام سپرده جاری دانشگاه )شرکت در مناقصه(
 6( محل تحویل اسناد: خراسان جنوبی - دبیرخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند تحویل و 

رسید دریافت گردد.
 ۷( شروع فرآیند بازگشایی پاکت ها : ساعت ۱۰ صبح روز سه شنبه مورخ ۹۸/۲/۳  - سالن معاونت 
توسعه )سازمان مرکزی دانشگاه(  در ضمن هزینه نشر آگهی بر عهده برنده مزایده بوده و دانشگاه در رد 

یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات تابع آئین نامه مالی معامالتی خویش مختار می باشد.
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

سیل ویرانگر تلخکامی های مردم سرزمین من      وفاق ملی و میهنی
کانون هنرمندان خراسان جنوبی ضمن تسلیت به بازماندگان فاجعه سیل و همدردی با تمامی 
هموطنانی که خسارت جبران ناپذیر سیل را متحمل شده اند همپا با دیگر نهادها و تشکل های 
 مردمی  در یک حرکت خودجوش و خیر خواهانه و برای کمک به انسان هایی که گرفتار سیل شده اند 
از هیچ تالشی فرو گذار نخواهد کردو در این راه از تمامی اعضا و هنرمندان گرامی ، دوستان و 
تمامی مهربانانی که به نوعی قلب شان به تپش درآمده دعوت به همیاری می نماید. برآن شدیم 

که کمک های نقدی و غیر نقدی شما را  به دست هموطنان سیل زده برسانیم 
دوستان می توانند کمک های غیر نقدی خود را به مقر کانون هنرمندان واقع در پارک توحید 

تحویل نمایند تا پس از جمع آوری به مناطق سیل زده ارسال گردد.
 ضمنا اقالم مورد نیاز بیش از هر چیز پوشاک گرم، وسایل بهداشتی کودکان و بانوان،   پتو ،زیر انداز 

و درصورت امکان  نان کاک و دارو می باشد . یاران همراه اقالم اهدایی  راحتما کاور کرده و به صورت بسته بندی های مرتب صورت بگیرد .
قابل ذکر است وضعیت حادتر از آن چیزی است که من و شما فکر می کنیم

 پس لطفا در تحویل کمک ها سرعت عمل به خرج داده تا حداکثر تا اواسط هفته آینده کمک ها ارسال گردد. 
جهت آگاهی ازاطالعات تکمیلی می تو انید باشماره ۰۹۱۵۵۶۱۰۱۳۴  آقای سامان اکبرپور هماهنگی فرمایید.

کانون هنرمندان 
خراسان جنوبی


