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زیرساخت خود
 فرش قرمز است!

های  ظرفیت  جنوبی  خراسان  استان 
توجه  نیازمند  که  دارد  خوبی  بالقوه 
خاص است. توجهاتی که نه بودجه از 
پس تامین نیاز آن بر می آید و نه عقب 
ماندگی های تاریخی مان مسیری برای 
رشد آن باز می کند. با وجود تالش های 
سالهای  این  طی  در  مسئوالن  بسیار 
که  آنطور  ایم  نتوانسته  شدن،  استان 
باید از پس تامین زیرساخت ها در حوزه 
های گوناگون برآییم.هنوز با اینکه یکی 
از اولین فرودگاه های کشور را داشته ایم، 
آنطور که باید و شاید توسعه ای را شاهد 
نبوده ایم. یا مثال در نگاه کلی به حوزه 
حمل و نقل هم ... مشروح در صفحه 2

 

صفحه ۶

صفحه ۶

 

 

آقای روحانی!  پذیرفتنی 
نیست  بگویید اختیار ندارم!

مصطفی کواکبیان:

صفحه ۶

ممکن است از 
برجام خارج شویم

بهروز کمالوندی:

 اینستکس ظرف چند هفته 
آینده عملیاتی می شود

موگرینی:

 بیابان های خراسان جنوبی چند سالی است که در 
برداشت آنغوزه عایدی خوبی در حدود 50 تا 60 میلیارد 
تومان نصیب بهره برداران می کند،اما این گیاه پر سود 
بدون کوچکترین فرآوری به هندوستان صادر می شود.

مدیرکل منابع طبیعی خراسان جنوبی با اشاره به اراضی 
که از سوی منابع طبیعی به بهره برداران آنغوزه سپرده 
شده است به آوا می گوید: حدود هزار خانوار در فصل 
برداشت مشغول به کار می شوند. نصرآبادی افزود: این 
 افراد آنغوزه برداشت شده را به 5 خریدار که زمین ها 
 را از منابع طبیعی گرفته اند می دهند و حق الزحمه

خود را دریافت می کنند. ... مشروح در صفحه 5

دبه های60  میلیاردی
خراسان جنوبی در راهند

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری خراسان 
جنوبی از برگزاری جلسات بدون خروجی و نتیجه 
موثر انتقاد کرد. ناصر خوش خبر اظهار کرد: باید 
تعارف ها را کنار بزنیم و ابتدا اتاق فکری تشکیل شود 
و بدانیم چگونه باید برنامه ریزی شود. وی افزود: 
ما در این جلسات نشستیم تا جامعه هدف خود را 
بشناسیم و دقیق برنامه ریزی کنیم و کارهای علمی، 

تخصصی و بر اساس .... مشروح در صفحه  5

انتقاد  معاون استانداری از 
برگزاری جلسات  بدون خروجی

در دیدار استاندار با وزیر راه محقق شد : 
دستور اسالمی برای تسریع در اتصال بیرجند به راه آهن سراسری

پروژه  قطار  
مرکز   استان
سرعت می گیرد

افتتاح چمن مصنوعی دبیرستان استعدادهای درخشان /  صفحه 6

صفحه 5

قابل توجه همشهریان بیرجنـدی

مشاوره ، خرید و فروش ، بازسازی
 و تعمیرات امالک بیرجندی ها

 در مشهد مقدس        
    09151۶1391۷ - جعفر خسروی

جناب آقای مهندس تنها معاون محترم عمران روستایی استان خراسان جنوبی
جناب آقای مهندس گل محمدی مدیر محترم بنیاد مسکن انقالب اسالمی شهرستان بیرجند

جناب آقایان مهندس نیازی و افشارنسب 
کارشناسان محترم دفتر فنی بنیاد مسکن انقالب اسالمی شهرستان بیرجند

 از زحمات و پیگیری های مجدانه شما عزیزان در خصوص اجرای آسفالت معابر روستای دهنو که نشان از دلسوزی شما می باشد کمال تشکر را داریم.

 به مناسبت چهلمین روز درگذشت مرحوم مغفوردهیاری و شورای اسالمی روستای دهنو

حاج سیدرضا اسماعیل زاده 
جلسه یادبودی امروز چهارشنبه 98/2/25 از ساعت

 17 الی 18 در محل  مسجد آیت ا... آیتی  برگزار می شود
حضور شما سروران گرامی مزید امتنان خواهد بود..

 خانواده های:اسماعیل زاده،نوع دوست، صالحی،صفری،یادگاری
زنگویی،انصاری فرد،دهقانی و سایر فامیل وابسته

شرکت شیر فجر گنبد )صباح( 
به یک سرپرست فروش

 با تجربه و با حداقل 2 تا 3 سال 
رزومه  سرپرستی 

نیازمند است.
09154518220

انواع گوشت تازه روز را به صورت متمرکز و در بسته بندی بهداشتی از هایپر گوشت الماس تهیه کنید  

گوشت گوسفند ، گوساله ، شتر ،  مرغ ، جگر ، دل ، قلوه ، کله پاچه 
بیرجند - بین مطهری ۱ و ۳     تلفن : ۳۲۲۳۹۷۳۹

ضمن تقدیر و تشکر از تمامی عزیزانی که در مراسم تشییع و تدفین و ترحیم 

مرحومه فاطمه سلطان فوائدی  »همسر محمدعلی زنجیری« 
شرکت نمودند به اطالع می رساند: مراسم چهلمین روز درگذشت آن عزیز سفر کرده امروز چهارشنبه 98/2/25 از ساعت ۴ الی 5 

بعدازظهر در محل هیئت محترم ابوالفضلی )مصلی( برگزار می گردد، تشریف فرمایی سروران گرامی مزید امتنان می باشد.
خانواده های: زنجیری، فوائدی و سایر بستگان

نامت را به کتیبه ای از جنس عاطفه حک خواهم کرد تا گواهی بر معصویت تو باشد، 
عکست را در گلدانی از جنس عشق خواهم گذارد تا به بام باغ ملکوت غنچه دهد.

در ششمین سالروز آسمانی شدن عزیزمان شادروان حسین صالحی گیو 

یاد و خاطره اش را گرامی می داریم.

از طرف خانواده

 شرکت آب و فاضالب خراسان جنوبی در نظر دارد تجدید مناقصه هایی با موضوعات ذیل برگزار نماید:. شماره: ۶7/399  تاریخ: 98/2/21

ف
دی

شماره ر
موضوع مناقصهمناقصه

مبلغ برآورد
نوع تضمین)ریال(

تاریخ مدت  و مبلغ )ریال(
ت بازگشایی

اع
س

ی
شای

زگ
با

198 -1238/1

آبرسانی به روستاهای 
علی آباد، حمبل، عنید 
و بواج شهرستان های 

بیرجند و خوسف

3,780,556,130
ضمانتنامه 

معتبر به مبلغ 
190,000,000

 12۴
روز

13
98

/03
/0910

298 -1239/1
آبرسانی به روستاهای 

کرچ و گوراب 
شهرستان قاینات

3,853,۴89,786
ضمانتنامه 

معتبر به مبلغ 
193,000,000

 150
10:15روز

زمان دریافت اسناد مناقصه: 1398/02/22 الی 02/2۶/  1398  تاریخ ارسال پیشنهادات:  ساعت 14:30 مورخ  08 /1398/03( 1
محل بازگشایی پاکت ها: سالن جلسات شرکت آب و فاضالب روستایی خراسان جنوبی    رشته و رتبه پیمانکار: رشته آب - حداقل پایه 5  ( 2

دبیرخانه مناقصه گذار: بیرجند، بلوار بهشتی ، انتهای بهشتی 7 ، صندوق پستی 97175-813
ضمناً : 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.   
این شرکت در رد یا قبول پیشنهادات برابر قوانین و مقررات مربوطه مختار می باشد. برای کسب اطالعات بیشتر از شرایط شرکت در مناقصه و 
مشخصات پروژه به وب سایت شرکت آب و فاضالب روستایي خراسان جنوبي )www.abfar-kj.ir( و یا وب سایت پایگاه ملي اطالع رساني 

مناقصات )iets.mporg.ir( مراجعه و یا با شماره 8-32214752- 05۶ اداره امور حقوقي و قراردادها تماس حاصل فرمایید.   

امور حقوقی و قراردادها شرکت آب و فاضالب روستایی خراسان جنوبی

    تجدید مناقصه  های  عمومی یک مرحله ای 98-1238/1 ، 98-1239/1
وزارت نیرو

شرکت آب و فاضالب روستایی
 خراسان جنوبی

دی
مو

مح
س: 

عک
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زیرساخت، خود
 فرش قرمز است!
*امین جم

استان خراسان جنوبی ظرفیت های بالقوه خوبی دارد 
که نیازمند توجه خاص است. توجهاتی که نه بودجه 
از پس تامین نیاز آن بر می آید و نه عقب ماندگی 
های تاریخی مان مسیری برای رشد آن باز می کند. 
با وجود تالش های بسیار مسئوالن در این سال های 
استان شدن ، نتوانسته ایم آن طور که باید از پس 
تامین زیرساخت ها در حوزه های گوناگون برآییم.هنوز 
 با اینکه یکی از اولین فرودگاه های کشور را داشته ایم ،
  آن طور که باید و شاید توسعه ای را شاهد نبوده ایم.
 ، نقل هم  و  حوزه حمل  به  کلی  نگاه  در  مثال   یا 
در حد یک استان هیچ تالش ویژه ای ندیده ایم! 
نیازهای حداقلی به خاطر برخی بی مهری ها نادیده 
گرفته شده است و شاید تا سال های دیگر هم قرار 
نیست از مرکز،  نیم نگاهی هرچند کوچک به سمت 
دیار مظلوم خراسان جنوبی برسد. در این میان راهکار 
کارشناسان ، استفاده از ظرفیت های سرمایه گذاران 
است. ظرفیت هایی که البته به آسانی نصیب استان نمی 
 شود اما می توان با برخی تسهیالت و بسترسازی ها، 
جلب توجهات ویژه ای داشت. مطمئنا تعامل با سرمایه 
گذاران و استفاده از ظرفیت و توانمندی آنان در راستای 
، بسیار آسان تر و سهل  تبلور استعدادهای استان 
الوصول تر از نگاه به دستان مسئوالن کشوری است. 
با بررسی اوضاع کلی کشور نیز می توان به وضوح 
 مشاهده کرد توقع اینکه آبی برای استان گرم شود ، 
دور از منطق است! آنچه مشخص است استفاده از 
ظرفیت مسئوالن کشوری برای حفظ و تثبیت جایگاه 
استان مطلوب است اما برای ارتقای این جایگاه فقط 
می توان روی سرمایه گذاران حساب کرد. با اینهمه 
و تاکیدات بسیاری که مسئوالن و دلسوزان استان در 
این مورد دارند ، اما مشوق ها یا تسهیالتی که کشش 
ایجاد کند را نداریم. زیاد پیش آمده است که در همین 
روزنامه آوا ، مطالبی با عنوان »فرش قرمز پهن شده 
است« یا تسهیالت ویژه و ... از قول مسئوالن گفته 
و چاپ شده است اما در واقعیت فرش قرمز در استان 
هیچ محلی از اعراب ندارد! خصوصا اینکه در طی این 
چند سال برخی مسئوالن با برخوردهای نادرست ، 
ظرفیت های منطقه ویژه اقتصادی استان را نیز نادیده 
گرفته و حتی سنگ هایی در راه توسعه آن انداختند 
که به تازگی برخی از آنها تسهیل شده است.در چنین 
شرایطی و با چنین پیشینه ای ، معاون تازه منصوب 
شده استاندار سخن از تالش برای پهن کردن فرش 
قرمز برای سرمایه گذاران به میان آورده است.نکته 
جالب توجه مطالب معاون استاندار ، توجه به اهمیت 
ایجاد زیرساخت هاست که به خودی خود می تواند 
نه  کند  توجه  جلب  و  باشد  نظر  مورد  قرمز  فرش 
تشریفات و وعده های تو خالی و دروغین، نگاهی که 
بسیار قابل تامل است و به نوعی دیدی تازه در مسئله 
جذب سرمایه گذار محسوب می شود.تاکنون نگاه ها 
به این صورت بوده است که باید سرمایه گذار را با 

روش هایی جذب کنیم.
اما مشکل از جایی شروع می شد که سرمایه گذار به 
خاطر نبود زیرساخت ها، فرار را بر قرار ترجیح می داد! 
زیرساخت هم مسئله ای است که تا نباشد ، نمی شود 
فقط روی تسهیالت حساب باز کرد. مانند اینکه یک 
خودرو در اختیار سرمایه گذار بگذاریم اما مسیری برای 
تردد این خودرو نباشد! توسعه زیرساخت ها عالوه بر 
جذب سرمایه گذاران خارج از استان و حتی کشور ، 
باعث تسهیل وضعیت و کار سرمایه گذاران فعال در 
استان نیز می شود. موردی که بر نگه داشت سرمایه 

گذاران در استان نیز تاثیر بسزایی دارد.

همدلی دانش آموزان بیرجندی با دانش آموزان مناطق سیل زده

صداوسیما- جمعی از دانش آموزان و فرهنگیان شهرستان بیرجند، 150 میلیون و 200 هزار ریال به دانش آموزان سیل زده استان گلستان کمک کردند. مهران فر رئیس اداره 
مدارس غیردولتی و مشارکت های مردمی آموزش و پرورش گفت: این کمک ها در 16 مدرسه هیئت امنایی و مشارکتی بیرجند در جشن گلریزان جمع آوری شد.جشن گلریزان 

هفته پیش در مراسم اختتامیه نمایشگاه دستاوردهای مدارس غیردولتی و مشارکتی برگزار شد که این کمک ها به مدت یک هفته در صندوق های این جشن جمع آوری شد.

غربت حکیم نزاری ۷۰۰ ساله شد!
امروز اگر در کوچه و پس کوچه های شهر قدم بزنی 
و از کسی سؤال کنی کمتر کسی را می بینی که 
محمد نزاری بیرجندی را بشناسد و اگر هم بشناسد 
بداند این شاعر اهل خراسان جنوبی بوده و اشعار 

زیادی از وی به یادگار مانده است.
 به گزارش فارس، در ابتدای سرباالیی نه چندان 
تند خیابان حکیم نزاری، سال ها است که روزگار 
در سکوت می گذراند، سایه ساختمان ممتد و بلند 
با  کوچک  بنایی  می کند،  سنگینی  آن  بر  بانک 
با قفل و زنجیر  نمایی آجری، دولنگه در آهنی 
دعوت  برای  پوستری  و  شده  بسته  هم  به 
صاحب  معرفی  و  خوشنویسی  به  عالقه مندان 

مقبره روی نرده های بنا نصب شده است. 
پشت نرده ها و قبل از ورودی بنا، در آهنی دیگری 
را  برای دیدن داخل فضا  وجود دارد که تالش 
غیر ممکن می کند اما پشت این درها و دیوارها 
فرهیخته ای آرمیده است، جایی که قرار بود مانند 
سعدیه و حافظیه شیراز، تبدیل به نزاریه شود اما 
پیشنهاد مطرح شده هنوز روی کاغذ هم نیامده و 
انگار قرار نیست به این زودی ها راه به جایی ببرد. 
ملقب  نزاری قهستانی،  آرامگاه سعدالدین  اینجا 
به »حکیم نزاری« سراینده و شاعر سده هفتم 
هجری است، مکانی که بدون شک هر شهروند 
بیرجندی برای یک بار هم که شده از کنار آن 
عبور کرده اما کمتر هستند افرادی که شناخت 
کاملی از شخصیت وی داشته یا بدانند که مقبره 

او اینجاست. 

معرفی محمد نزاری/
 غربتی به درازای 7 قرن!

محمد نزاری فوداجی بیرجندی قهستانی متولد حدود 
650 هجری قمری است که در سال 721 وفات 
یافت. وی از شاعران غزل سرای اواخر قرن هفتم 
و اوایل قرن هشتم است. او جزو کسانی است که 
عنوان »حکیم« در دوران حیاتش نیز به او گفته 
معتقد  اسماعیلی  یک  را  نزاری  عده ای  می شد، 
می دانند او مردی دانشمند در زمان خویش بود و 
عالقه خاصی به تحصیل فلسفه و آشنایی با تعالیم 

فرقه های مختلف داشته است.
حکیم سعدالدین بن شمس الدین نزاری بیرجندی 
هشتم  و  هفتم  قرن  بزرگ  شاعران  از  قهستانی 
است که او را نخستین نویسنده دوره بعد از الموت 
اصطالحات  و  تعبیرات  شعر،  زبان  که  دانسته اند 
صوفیان را برای پنهان کردن عقاید اسالمی برگزید.
بسیاری از شعرا و نویسندگان از جمله جامی، شاعر و 
عارف نامدار قرن نهم برخی از اشعار حافظ را متأثر از 
اشعار حکیم نزاری می دانند و به عبارت دیگر معتقدند 
که حافظ از شیوه نزاری پیروی کرده است.تألیفات 
مهم حکیم نزاری عبارتند از دیوان نزاری، سفرنامه، 
ادب نامه، ماجرای شب و روز، مثنوی ازهر و مزهر، 

دستورنامه که مشهورترین مثنوی نزاری است.

 اظهار بی اطالعی شهروندان
به میان مردم و کسبه محل رفته و با پرس وجوی 
کوتاهی متوجه می شویم که این حکیم بزرگ چنان 

به فراموشی سپرده شده که حتی مردم ساکن خیابان 
حکیم نزاری نیز او را نمی شناسند و نمی دانند مقبره 
او در کجا قرار دارد. از یکی از جوانان محل آدرس 
آرامگاه حکیم نزاری را جویا می شوم که با کمی 
مکث اظهار بی اطالعی می کند و می  گوید: آدرسی 
که به شما داده اند کجاست؟ مطمئنید بیرجند است؟!
از یکی دیگر از کسبه محل جویای آدرس می شوم 
نزاری  خیابان حکیم  پاسخ سؤالم می گوید:  در  و 
که همین خیابان است اما تا جایی که یادم هست 
مقبره ای در این مکان وجود ندارد! این ساکن خیابان 
حکیم نزاری بیرجند از مقبره و شخصیت حکیم 

نزاری اظهار بی اطالعی می کند و ما را به یکی از 
افراد قدیمی محل ارجاع می دهد و می گوید: شاید 

ایشان بتوانند کمک تان کنند! 

حکیم بیرجندی در غربت!
نزاری  حکیم  خیابان  قدیمی  کسبه  از  حسینی 
بیرجند است که بیش از 60 سال از عمرش را در 
این خیابان گذرانده است. وی در پاسخ به سؤال 
خبرنگار ما مبنی بر آرامگاه حکیم نزاری کجاست، 
می  گوید: همین راهی که آمده اید را برگردید همان 
ساختمان پهلوی بانک ملی است. از او در خصوص 
حکیم نزاری می پرسم که می افزاید: محمد نزاری 
شاعر و مفسر قرآن بوده و مقبره وی نیز پهلوی 
بانک ملی ورودی خیابان حکیم نزاری است. این 
کسبه خیابان حکیم نزاری در خصوص بنای این 
مقبره می گوید: این شاعر بیرجندی در غربت به سر 
می برد و از همان زمانی که به یاد دارم این مقبره 
همین جوری مانده و هیچ نهادی برای این مقبره 
کاری انجام نداده است. حسینی می افزاید: حتی 
برای این حکیم بزرگ ارزش یک تابلو و اسم را هم 
قائل نشده اند تا حداقل از روی اسم و تاریخچه آن 
مردم متوجه شوند، متأسفانه مسئوالن امر این کار 
ساده را هم انجام نداده اند.شهروند دیگری آدرس 
مقبره ای که داخل مسجد آیت ا... حائری است را 

می دهد و می گوید: به گمانم باید همانجا باشد چون 
بیشتر شهروندان به آنجا می روند! 

مقبره ای رها شده و مسئوالنی در خواب
 شهروندی دیگری که این حکیم بیرجندی را به 
خوبی می شناسد از بی توجهی های صورت گرفته 
به این شاعر بیرجندی گالیه می کند و می گوید: 
و  شد  نوسازی  ملی  بانک  مسئوالن،  غفلت  در 
به سر می برد.  کامل  بی توجهی  در  آرامگاه  این 
برای  کاری  متأسفانه  می کند:  اضافه  سلطانی 
مشاهیر و عرفا از جمله نزاری انجام نمی شود و 

وضع مقبره شایسته این شخصیت و مردم شهر 
فرهنگی بیرجند نیست.

وی متذکر شد: مسئوالن باید فکری برای آن بردارند 
در حالی که این همه سال این مقبره به امان خدا 
رها شده و عین خیال هیچ کدام از مسئوالن نیست 
و از مردم هم نمی شود توقعی داشت چون کاری 

نمی توانند انجام دهند.

برای حکیم بیرجندی هیچ اقدامی
 انجام نداده اند

و  شعر  اهل  خود  که  شهروندان  از  دیگر  یکی 
شاعری است، می گوید: امروزه بسیاری از شهرها 
و حتی کشورها شهرت و آوازه خود را مدیون نام 
در  آرامگاهی  بزرگانی هستند که  و  شخصیت ها 
شأن آن ها احداث شده است. غفرانی با اشاره به 
مانند سعدی، حافظ و شهریار،  شهرت شاعرانی 
تبلیغات  شاعرانی  چنین  شهرت  دلیل  می افزاید: 
ایران و حتی جهان  در  آن ها  آثار  معرفی  و  زیاد 
این  اقدام ها در خصوص  این  است که متأسفانه 
شاعر بیرجندی انجام نشده است. وی از ناشناخته 
ماندن این شاعر بیرجندی بین مردم خبر می دهد و 
می گوید: متأسفانه بسیاری از شهروندان بیرجندی 
این شاعر را نمی شناسند در حالی که ممکن است 

بارها از کنار مقبره وی عبور کرده باشند. 

مقبره ای که اجاره داده شد
چند سالی است که این بنای ارزشمند توسط میراث 
فرهنگی به یکی از خوشنویسان نامدار بیرجندی 
اجاره داده شده و وی نیز هر سال قرارداد را تمدید 

و دوره های آموزش خوشنویسی را برگزار می کند.
به گفته وی در این مکان عصرها از ساعت 16:30 به 
بعد باز است و گاهی هم برای بازدیدها با هماهنگی 

میراث فرهنگی در آرامگاه باز می شود.
 زهرا علیزاده بیرجندی استادیار دانشگاه بیرجند، 
بیرجند  مشاهیر  و  برگزیدگان  تاریخ  کتاب  در 
آورده است که نزاری در قبرستان شرقی بیرجند 

به خاک سپرده شده بود و قبر او به همت حاجی 
 ،30 دهه  سال های  در  ولی  تعمیر  تاجر  ملک 
قبرستان به جای دیگری انتقال یافت و به جای 

آن پارک ساخته شد و آرامگاه او ویران شد.

حکیمیه  می سازیم!
وی اضافه کرد: در سال 1336  شمسی، شهرداری 
بیرجند باغ ملی را به بانک ملی می فروشد و سال 
بعد از آن اقداماتی برای احداث بنای یادبودی به 
نام نزاری قهستانی از طرف شورای حفاظت آثار 
عالقه مندان  سایر  و  محل  مسئوالن  و  باستانی 
دانشگاه  استاد  این  که  چنان  آن  می شود.  انجام 
در  بانک ملی  می گوید: در سال 1352 شورای 
مورد واگذاری زمینی به مساحت 158.37متر مربع 
از اراضی بانک که حدود 5 هزار مترمربع می شود 
آغاز  آرامگاه  ساخت  کار  سال 54  در  و  موافقت 

می شود. 
سوم خرداد 1393 بود که مدیر کل میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری خراسان جنوبی در جمع 
خبرنگاران در خصوص وضع آرامگاه حکیم نزاری 
تاریخی مجاور  بنای  بیرجند، گفت: متأسفانه  در 
بانک در  بین رفته و ساختمان  از  نزاری  آرامگاه 
مجاورت آن گسترش داده شده و امکان استفاده 
را از عالقه مندان هنر و ادب فارسی گرفته است. 

وی اضافه کرد: با همت قائم مقام نماینده ولی 
شهرداری  گردید  مقرر  وقت  جمعه  امام  و  فقیه 
نسبت به تملک پالک های مجاور آرامگاه اقدام 
توجه  با  برنامه،  این  عملی شدن  به محض  که 
به اینکه آرامگاه در فهرست ملی کشور ثبت ما 
نیز با اختصاص اعتبار در راستای طراحی و ایجاد 

حکیمیه در این محل اقدام خواهیم کرد.

درخواست هنرمندان از رئیس جمهور
از  جمعی   1393 سال  دی   دوم  در  همچنین 
جمهور  رئیس  به  نامه ای  طی  استان  هنرمندان 
نوشتند؛ مرمت و ساخت بنای حکیمیه در آرامگاه 
اصلی  دغدغه  های  از  قهستانی  نزاری  حکیم 
اصحاب قلم و هنر در این خطه می  باشد لذا این 
آرامگاه قابلیت تأسیس و تجهیز آرامگاهی مشتمل 
کتابخانه ای  مناسب،  امکانات  با  مجموعه ای  بر 
در  است.  غیره  و  فرهنگ سرایی مجهز  و  بزرگ 
پی ثبت سوژه »مرمت، توسعه، تجهیز و مرمت 
مقبره حکیم نزاری«  در سامانه فارس من، خبرنگار 
فارس موضوع را از مسئول مربوطه پیگیری کرد. 
مدیر کل میراث فرهنگی در گفتگو با فارس، به 
ملی  آثار  فهرست  در  نزاری  حکیم  آرامگاه  ثبت 
اشاره کرد و گفت: بنای مقبره حکیم نزاری 24 
خرداد 90 در فهرست آثار ملی ثبت و در چند سال 
گذشته هم به خوشنویس ممتاز برای کار هنری 

اجاره داده شده است.

شهرداری پای کار بیاید
وی به توسعه این بنا اشاره و تبیین کرد: برای کار 
توسعه شهرداری باید بناهای اطراف را خریداری 
کند زیرا ملک مجاور آن ثبت آثار ملی نیست که 
میراث فرهنگی بتواند در این کار دخالتی داشته باشد.

رمضانی به اقدامات انجام شده در این مکان، گفت: 
مقبره در چند مرحله مرمت و از محل اعتبارات 
ملی 30 میلیون تومان برای مرمت و نورپردازی 
آن هزینه شد.توسعه مکان در دستور کار میراث 
فرهنگی نیست. وی با بیان اینکه آرامگاه نیاز به 
بازسازی ندارد و سالم است، اضافه کرد: اگر کسی 
و یا ارگانی دنبال توسعه این مکان باشد ما حاضر 
به همکاری هستیم. رمضانی با اشاره به سخنانی 
به حکیمیه، تصریح کرد:  تبدیل مکان  بر  مبنی 
طرح مربوط به ما نبوده و امام جمعه سابق )رضایی 
بیرجندی( مطرح کرد مشروط بر اینکه شهرداری 
اراضی اطراف را تملک کند. وی با تأکید بر اینکه 
کمک نه به معنای پول بلکه به معنای اینکه اجازه 
می دهیم اطراف آن را پارک کنند، تبیین کرد: توسعه 
این مکان در دستور کار میراث فرهنگی نیست!

و اما...
از جمله  که شهرهای شاعرخیز کشور  حالی  در 
شیراز را به حافظ و سعدی می شناسند اما با گذشت 
700 سال از وفات نزاری در حالی مقبره او ثبت 
آثار ملی کشور شده که این حکیم فرزانه حتی در 
شهر و دیار خویش غریب مانده و هنوز هم از هاله 

گمنامی به در نیامده  است.
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نمایشگاه قرآن و عترت برگزار می شود

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان جنوبی گفت: 
دوازدهمین نمایشگاه قرآن و عترت از مجموعه برنامه 
های جشن رمضان از 26 اردیبهشت ماه جاری تا یکم 
خرداد ماه در استان برگزار می شود. به گزارش ایرنا، 
ناصر نبی زاده روز گذشته در نشست خبری افزود: 
تاکنون 62 غرفه در نمایشگاه قرآن و عترت بیرجند 
ایجاد شده و 30 ناشر در حوزه نشر مکتوب، 10 ناشر در 
حوزه دیجیتال و 10 غرفه مربوط به موسسات و سازمان 
هاست که دستاوردهای خود را به نمایش می گذارند. 
جنوبی  خراسان  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  مدیرکل 
ادامه داد: نمایشگاه قرآن و عترت از ساعت 17 تا 23 
در محل سالن شماره 2 حسینیه جماران بیرجند برگزار 
می شود. وی اظهار کرد: برگزاری محافل قرآنی، اجرای 
تئاتر، تعزیه و شب شعر و رونمایی از بعضی پوسترها و 
کتاب ها از برنامه های جنبی نمایشگاه است. نبی زاده 
بیان کرد: فعالیت های قرآنی اداره کل فرهنگ و ارشاد 
اسالمی با عنوان جشن رمضان برگزار می شود و شامل 
برگزاری محافل قرآنی، نشست های علمی و تخصصی 
در حوزه قرآن و عترت، فعالیت های فرهنگی و هنری، 
جلسات تفسیر و تجلیل از فعاالن عرصه قرآن بوده که 
مهم ترین آن برپایی نمایشگاه قران و عترت است. وی 
اظهارکرد: امسال 75 فعالیت در قالب جشن رمضان 
در سراسر استان تعریف کردیم که شاخص ترین آن 
نمایشگاه قرآن و عترت است و در شهرستان ها هم این 
نمایشگاه برگزار می شود. وی بیان کرد: حوزه فناوری 
نو بحث مهمی است و در گسترش فضای قرآنی باید 
مورد توجه قرار گیرد و تالش داریم بحث فناوری نو را 
به عنوان یک مساله در بعضی نشست ها عنوان کنیم.

200 حامی ایتام و نیازمندان درمیان 
جذب شدند

ایرنا- مدیر کمیته امداد امام خمینی )ره( درمیان گفت: 
با سفر به تهران در شروع ماه مبارک رمضان برای 
حمایت از فرزندان ایتام و محسنین 200 حامی جدید 
را جذب کردیم. بصیری پور افزود: اکنون بیش از 
300 یتیم زیر پوشش کمیته امداد شهرستان هستند. 
وی بیان کرد: هزار و 340 حامی در طرح های ایتام، 
محسنین و شفا با کمیته امداد درمیان همکاری دارند 
و 493 نفر از فرزندان محسنین زیر پوشش کمیته 
امداد شهرستان نیز نیازمند کمک خیران هستند. مدیر 
کمیته امداد درمیان گفت: محسنین به فرزندان فاقد 
سرپرست گفته می شود یا والدینی که به دلیل زندانی 
بودن، طالق، اعتیاد یا بیماری از تامین مخارج آنها 
عاجز هستند. وی اظهار کرد: حامیان به طور میانگین 
ماهانه بیش از 100 هزار تومان به حساب ایتام و 
پرداخت  خود  معنوی  فرزندان  عنوان  به  محسنین 
می کنند و با توجه شرایط اقتصادی موجود جامعه 
از حامیان تقاضا داریم برای حل مشکل معیشتی آنان 

این مبلغ را افزایش دهند.
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آگهی تغییرات انجمن صنفی کارفرمایی شن شویی استان خراسان جنوبی

در راستای مجمع عمومی عادی مورخ ۱۳۹۸/۲/۱۴ انتخاب آقای اسکندر دستگردی به عنوان بازرس 
اصلی انجمن صنفی کارفرمایی شن شویی استان خراسان جنوبی تایید می گردد. انجمن صنفی 
مذکور به شماره ۱۲۵-۳/۲-۱۲ در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان به ثبت رسیده و مطابق 
اساسنامه انجمن کلیه اسناد و اوراق مالی و بهادار و تعهدآور با امضای رئیس هیئت مدیره یا دبیر به 

اتفاق خزانه دار و ممهور به مهر انجمن صنفی معتبر خواهد بود.

آگهی تغییرات شرکت سامان رادین بیرجند )سهامی خاص( به شماره ثبت ۳076 و شناسه ملی ۱0۹۸00۳۵۴۲۸ به استناد صورتجلسه 
هیئت مدیره مورخ ۱۳۹7/۱0/۱0 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ - آقای صائب صباغ گل با شماره ملی 0۹۴000۸۱۴۹ به سمت رئیس هیئت 
مدیره و مدیرعامل و آقای مصطفی نعمتیان با شماره ملی 0۸۳۹۹۳۴0۵۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و خانم حوا کمیلی با شماره ملی 
0۸۸۸۸۲6۳۲۱ به سمت منشی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند ۲-کلیه اوراق عادی و اداری و اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور 
شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها و عقود اسالمی با امضای آقای صائب صباغ گل )مدیر عامل( همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )467128(

آگهی تغییرات شرکت سامان رادین بیرجند )سهامی خاص( به شماره ثبت ۳076 و شناسه ملی ۱0۹۸00۳۵۴۲۸ به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۱۳۹7/۱0/۱0 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ - آقای صائب صباغ گل با شماره ملی 0۹۴000۸۱۴۹ و خانم 
حوا کمیلی با شماره ملی 0۸۸۸۸۲6۳۲۱ و آقای مصطفی نعمتیان با شماره ملی 0۸۳۹۹۳۴0۵۱ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت 
دو سال انتخاب گردیدند. ۲ - خانم زهرا حسینی مقدم به شماره ملی 06۴0۴070۴۸ به سمت بازرس اصلی و خانم مهدیه نمکین به شماره ملی 
06۴0۱۳۲0۴۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ۳ - پس از قرائت گزارش بازرس قانونی ترازنامه و حساب 

سود و زیان شرکت منتهی به سال ۹6 مورد تصویب قرار گرفت.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )467129(

آگهی تحدید حدود اختصاصی ثبت امالک یک قسمت از بخش 2 شهرستان سربیشه
حوزه ثبتی سربیشه سال یکهزار و سیصد و نود و هشت. پیرو آگهی های تحدید حدود عمومی منتشره در روزنامه آوای 
خراسان جنوبی شماره ۴۲۸۴ مورخ ۱۳۹7/۱۱/۱۸ و به موجب ماده ۱۴ قانون ثبت امالک تحدید شماره زیر ۱- ششدانگ 

یک قطعه زمین مزروعی بند سار و دیمه زار واقع در پالک ۲۵60 - اصلی بخش سربیشه مورد تقاضای محمد ولی رمضانی روز ۱۳۹۸/۳/۱۹ 
ساعت ۸ صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد در روزهای فوق مندرج در این آگهی انجام می گردد. لذا به موجب ماده ۱۴ قانون ثبت 
امالک به صاحبان امالک و مجاورین شماره های فوق الذکر بوسیله این آگهی اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر باال در محل حضور بهم 
رسانند. چنانچه هر یک از صاحبان امالک یا نماینده قانونی آنها در موقع مقرر حاضر نباشند، مطابق ماده ۱۵ قانون مزبور ملک مورد آگهی 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 ۲0 قانون ثبت فقط تا سی روز از تاریخ تحدید حدود پذیرفته خواهد شد و برابر ماده ۸6 آیین نامه اصالحی 
قانون ثبت معترضین می بایست از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت 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 اینصورت متقاضی می تواند به اقدامی مربوطه مراجعه 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 می دهد.
تاریخ انتشار: 1۳98/2/2۵      محمد حسین مصلحی -رئیس ثبت اسناد و امالک سربیشه

 تاالر و رستـوران
 بـرادران کـریم

آماده پذیرایی از مجالس افطاری شما 
در ماه مبارک رمضان می باشد.

ضمنا نان،  پنیر،  سبزی و چای رایگان می باشد
چهارراه آخر توحید به سمت سجاد شهر

 ابتدای سپیده 

خط ویـژه  
3۱۵۵0

تاالر و رستوران کریم 
کشیک ماه مبارک رمضان
آماده پذیرایی از جلسات افطاری 

شما همشهریان عزیز هستیم.

پنیر، سبـزی، چای و سـوپ 
رایگـان می باشد

آدرس: خیابان ارتش
 حدفاصل معلم و غفاری

۳۲۲۱۸۴۹۰

  غذا آماده برادران خزیمه
کشیک ماه مبارک رمضان
افطار: حلیم و سوپ جو + 
سفارشات جهت مجالس

بلوار شعبانیه - وصال جنوبی ۳۲۲۳۱7۱7
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و درب اتوماتیک سیــد
 جک پارکینگی ، کرکره و سکوریت اتومات 

خیابان شهید رجایی  - نبش رجایی  15   09155614880

ن تحت پوشش نمایند. آمادگی دارد ات خیرین ارجمند را شریک سفره بی ریای نیازمندا

)با مجوز سازمان بهزیستی(

شماره حساب جاری: 
4000/۱۱۱/۱63۹03۵/۱

کارت بانک ملت: 
6۱04337۹2۹7۵۱3۹2
کارت بانک توسعه تعاون: 
۵02۹0۸۱0۱۸۱2۵44۹

جهت دریافت کمک های نقدی 
*************

به منظور تحویل کمک های غیر نقدی 
)برنج، روغن، مرغ و گوشت و...( دفتر موسسه به آدرس: بیرجند خیابان جمهوری 

 بین جمهوری 3 و خیابان قائم- طبقه فوقانی  پخش رنگ محمدزاده  - تلفن: 322۱0۹32 

موسسه خیرهی مهر ماندگار
طاهری: 0915۳401186 قاسمی: 091516068۳6
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سامانه پیام کوتاه : 3000272424

چهارشنبه * 25  اردیبهشت 1398 * شماره 4349

خریداری بیش از 233 هزار جلد کتاب درسی

صداوسیما- 233 هزار و 210 جلد کتاب درسی تاکنون برای دانش آموزان سال تحصیلی 99-98 در خراسان جنوبی خریداری شده است. مسئول توزیع کتاب اداره کل آموزش و 
پرورش گفت: این کتاب ها در 21 عنوان و برای مقاطع اول تا ششم ابتدایی خریداری شده  که البته کامل نیستند.یعقوبی افزود: کتاب های دوره متوسطه هم تا خرداد تهیه و برای سال 

تحصیلی آینده آماده می شود. مسئول توزیع کتاب اداره کل آموزش و پرورش گفت: نام نویسی برای کتاب دانش آموزان کالس اول و دهم از 20 تیر آغاز می شود.
خسته نباشید خدمت شهردار محترم لطفا در خصوص 

احداث پارک خطی مهر شهر اقدام نمایید. با تشکر
915...358

مسئوالن بازرگانی از توزیع گوشت گرم و سرد و سایر 
اقالم تنظیم بازار می گویند ولی ما مردم عادی هنوز 
چشممون به این مواد روشن نشده لطفا توضیح بدن کجا 

توزیع میشه مردیم از این بی برنامگی و هرج و مرج.
915...423

جاده سالمت غفاری و سجادشهر چرا از نظر امکانات 
این همه تبعیض؟

915...157
همکاری  با  کنیم  می  خواهش  انتظامی  نیروی  از   
آنها  زیبای  پارکها و فضای سبز در حفظ و  سازمان 
شریک باشند. چرا که زیبایی پارک ها با بی خردی 
برخی از بین می رود.
915...784

از روزنامه وزین آوای  با سالم و وقت بخیر و تشکر 
خراسان جنوبی  واقعا بعد از خواندن ستون پیامهایی که 
شهروندان برای شهرداری می فرستند  آدم ناراحت می 
شود که اصال از سوی شهرداری هیچ اقدامی انجام نمی 
شوداز خیابان هایی که به شدت گرفتار شده با شهرداری 
عارفی 1 است که نمی دانم به چه دلیل بارها پیام دادیم 
و حضوری هم خدمت شهردار رفتیم ساکنان مجتمع 
مسکونی که در این میالن زندگی می کنند از دست 
سرویس های خوسف به تنگ آمده اند با چه زبانی باید 
بگوییم که این خیابان ترمینال نیست خواهشا فکری 
کردیم  سعی  چه  هر  شهردار  فرموده  به  چون  بکنید 

نتوانستیم منزل مان را عوض کنیم!!
915...390

به  سری  انتظامی  نیروی  است  خواهشمند  سالم. 
پارک ها بزنند تا ببینند چگونه موجب سوء استفاده 

برخی معتادان شده است!
937...640

با توجه به خبر خوبی که از جناب شهردار برای پارک 
خطی ویژه معلوالن شنیدم جا دارد تشکر ویژه ای از 
ایشان داشته باشیم که  دید همه جانبه ای نسبت به همه 

مسائل شهری دارند .
935...256

سالم خدمت مدیرکل منابع طبیعی برای بیابان زدایی 
شهر بیرجند  فکری بردارید. خسته شدیم از این همه 
گرد و خاک و زندگی تو این شهر دلگیر. یک مکان 
تفریحی و فضای سبز درست وحسابی که شهر نداره. 
خانواده ما که هیچ، به خاطر خانواده خودتون  یک 

اقدامی بکنید تا افسرده نشن.
915...368

منابع طبیعی لطفا در اجرای قوانین، شرایط جغرافیای 
منطقه و تجربه نیاکان در حفظ و نگهداری و تثبیت 
کانون جمعیتی استان رو مد نظر داشته باشن مشارکت 

مردمی رمز بقای اراضی ملی می باشد. 
915...491

آوای عزیز ای کاش شهردار محترم با یک شرکتی 
زمینه  در  قراردادی   ... یا  شهر  زیباسازی  امر  در 
و  دهد  انجام  کاج  درختان  کردن  شکیل  و  اصالح 
یک تغییری در شهر نمایش داده شود! اگر درختان 
نمایید سازی  زیبا  و  اصالح  طوری  یک  رو   کاج 

 صد درصد تغییرات احساس خواهد شد
915...095

مسئوالن ستاد تنظیم بازار، وقتی قیمت مرغ زنده 10000 
تومان بود  قیمت مصوب تعیین کردین االن قیمت مرغ 
7000 تومان شده شما کجایین؟ اگه اقدامی نکنین 3 ماه 

دیگه قیمت به قبل بر می گرده  
915...291

ابتدای بلوار شهید ناصری تعداد زیادی گز خودرو در حال 
رشد است و منظره نازیبایی دارد شهرداری همین االن 

که بوته ها کوچک است آن ها را جمع آوری کند
915...230

حسینی- نشست ورزشی این هفته روزنامه آوا با رئیس هیئت اسکیت و دو 
نفر از مقام آوران این رشته با هدف معرفی این ورزش و بیان مشکالت آن در 
استان برگزار شد. شبانی که از ابتدای آذر 96 سکان دار هیئت شده است درباره 
وضع فعلی اسکیت استان عنوان کرد: اسکیت خراسان جنوبی نسبت به سایر 
استان های کشور به دلیل شرایط مالی و نبود حامی وضع خوبی ندارد. اسکیت 
دارای 9 رشته است ولی در استان تنها 4 رشته آن شامل سرعت، رول بال، 
اسکیت برد و فری استایل فعال هستند که با تورم های رخ داده شرایط کار 
را سخت تر کرده و برای کار حرفه ای هزینه ها بسیار باالتر رفته است. وی 
با اشاره به این که در سه رشته سرعت، رول بال و فری استایل تاکنون اعزام 
های کشوری داشته ایم، ادامه داد: اما برای رشته اسکیت برد  فقط یک بار به 
تهران اعزام داشتیم و ورزشکاران این رشته آمادگی رقابت در سطح کشوری 
را ندارند. رئیس هیئت اسکیت به 3 باشگاه فعال در استان از جمله بیرجند آریا، 
پارت اسکیت و زاوه اشاره کرد و افزود: در بین شهرستان ها نیز فقط قاین، 
طبس، سرایان، فردوس، بشرویه و نهبندان فعالیت دارند. شبانی درباره کارهای 
انجام گرفته برای استعدادیابی در این رشته بیان کرد: سال گذشته یک مسابقه 
با همکاری آموزش و پرورش در روز معلم بر گزار کردیم ، 2 تا 3 بار نیز جشنواره 

هایی برای جذب استعدادهای این ورزش داشته ایم.

از اولین هیئت هایی بودیم
 که تقویم ورزشی ارائه کردیم

وی با بیان این که موثرترین نهادی که تاکنون با آن همکاری داشتیم آموزش 
و پرورش بوده است، اضافه کرد: قرار بود امسال نیز استعدادیابی انجام شود 
اما طبق دستور مدیر کل ورزش و جوانان برنامه به گونه ای شده است که 
استعدادیابی تمام رشته ها همزمان توسط اداره کل انجام گیرد. رئیس هیئت 
اسکیت با اشاره به این که از اولین هیئت هایی بودیم که تقویم ورزشی خود 
را ارائه کردیم، ادامه داد: سال گذشته سالن رزمندگان در اختیار هیئت استان 
بود ولی با تدبیر مدیر کل ورزش و جوانان قرار شد سالن ها در اختیار هیئات 
شهرستانی قرار بگیرد که ما نیز از این اتفاق استقبال می کنیم. شبانی از واریزی 
اعتبارات به هیئت نیز سخن گفت و خاطرنشان کرد: سال 97 ، فدراسیون فقط 
حدود 4 میلیون تومان واریز داشت، اما اداره کل ورزش و جوانان 35 میلیون 

تومان به هیئت اعتبار تخصیص داد.

هنگام تخصیص اعتبارات ، خراسان جنوبی را ویژه ببینند

وی میزان کمک های مردمی، خیران و اسپانسرهای مالی از هیئات ورزشی 
استان را با توجه به شرایط فعلی بسیار کم عنوان کرد و افزود: در گفتگویی 
که با رئیس هیئت اسکیت کرمان داشتیم گفتند ما برای موضوعات مالی سراغ 
اداره کل نمی رویم، بلکه کارخانه ها ماهیانه مبلغی را به حساب هیئت واریز 
می کنند، در همین لحظه مانده حساب مان 140 میلیون تومان است! همچنین 
مبلغ واریزی اسپانسرها برای هیئت خراسان رضوی در 9 ماه از سال 96، 65 
میلیون تومان بود. رئیس هیئت با بیان این که چندین بار به کارخانه کویرتایر 
امور ورزشی  اعتبارات خود را صرف سالن و سایر  اما آن ها  مراجعه داشتیم 
کارخانه می کنند، اضافه کرد: مسئوالن باالدستی باید این را مد نظر قرار دهند 
که خراسان جنوبی استانی محروم است و هنگام تخصیص اعتبار همچون سایر 

استان ها دیده نشود.

اسپانسرها در گزارشات صدا و سیما دیده نمی شوند
شبانی با اشاره به این که سال گذشته به زحمت  یک اسپانسرپیدا کردیم، اما 

آن هم فقط درصدی از مبلغ را پرداخت کرد، یادآور شد: اسپانسرها با هدف 
تبلیغ کمک می کنند اما وقتی صدا و سیما هنگام گرفتن گزارش در نقطه 
ای می ایستد که بنر اسپانسر دیده نمی شود ، مشخص است که اسپانسر 
رغبتی به کمک ندارد. وی از مقام هایی که تاکنون توسط ورزشکاران این 
هیئت کسب شده است نیز سخن گفت و ادامه داد: سال 90،89 و 91 باشگاه 
آریا بیرجند در لیگ کشور تیم داشت ولی به دلیل هزینه های باالی شرکت 
تا مدتی طوالنی اسکیت سرعت استان  ادامه دهد و  نتوانست  در مسابقات 
تعطیل شد. سال گذشته نیز در لیگ حضور نداشتیم اما امسال حتما در لیگ 
شرکت خواهیم کرد. در رشته اسکیت ماراتن هم خانم ادیبی سال گذشته در 
مسابقات کشوری بندرعباس شرکت کرد. امسال نیز ایشان در مسابقات هفته 
گذشته کرمان نایب قهرمانی را کسب کرد. دو ورزشکار از طبس نیز داریم که 
در رشته ماراتن فعالیت داشتند اما به دلیل افزایش قیمت کفش اسکیت فعال 
این ورزش را کنار گذاشتند. در رشته فری استایل هم سال گذشته نزدیک 
به 17 نفر به مسابقات کشوری اعزام شدند که کسب 2 مدال طال، یک نقره 
و 2 برنز از دستاوردهای آنان بود. رئیس هیئت در ادامه از وجودحدود 750 

ورزشکار بیمه شده در این هیئت خبر داد و افزود: نزدیک به 200 نفر از این 
افراد، حرفه ای فعالیت می کنند.شبانی همچنین با بیان این که اسکیت رشته 
ای است که عالوه بر فعالیت بدنی نیاز به تمرکز باال دارد، ادامه داد: دانش 
فراغت  اوقات  برنامه  در  را  اسکیت   ، استعدادهایشان  پرورش  برای  آموزان 

تابستانی خود داشته باشند.

اسکیت سرعت را پس از 
4 سال تعطیلی ، فعال کردیم

حسین ادیبی فر، مربی اسکیت و مسئول کمیته رول بال هیئت استان نیز 
با بیان این که 17 سال است در این ورزش فعالیت می کنم، عنوان کرد: 
من تا دو سال پیش مربی نداشتم تا این که با دکتر مجیدی مربی اسبق 
تیم ملی آشنا و شاگرد ایشان شدم. وی با اشاره به این که اسکیت سرعت 
دلیل  به  این رشته  4 سال  اضافه کرد: حدود  از سال 88 شروع کردم،  را 
دوباره   95 سال  از  ولی  شد  تعطیل  استان  در  کافی  علم  و  امکانات  نبود 

فعالیت این رشته را به همراه خواهرم که در شاخه ماراتن فعالیت می کرد، 
است،  کرده  کسب  خواهرش  تاکنون  که  هایی  مقام  به  وی  کردیم.  آغاز 
و  کردند  را شرکت  اهواز  ماراتن  مسابقات   97 سال  ایشان  گفت:  و  اشاره 
امسال هم در مسابقات کرمان نایب قهرمانی را به دست آوردند. همچنین 
مقام  آزاد کشوری  در مسابقات دسته جات  بال دختران  رول  در مسابقات 
پنجم را کسب کرده و در مسابقات لیگ برتر رول بال بانوان به همراه تیم 
مقام قهرمانی را از آن خود کردند. همچنین سال 94 به مسابقات جهانی 
را کسب کردند.  به عنوان ملی پوش مقام سوم  و  اعزام شدند  هندوستان 
ادیبی فر که مدیرعامل باشگاه پارت اسکیت نیز می باشد عنوان کرد: دو 
کردم  آزاد شرکت  بال دسته جات  رول  قهرمانی کشور  مسابقات  در  دوره 
و  نیز دعوت شدم  ملی  تیم  اردوی  کردم. سه  را کسب  مقام سومی  دو  و 
یک  درجه  مربی  همچنین  ندارم.  دیگری  مقام  طرف  این  به   97 سال  از 
بین  داور  هاکی،  المللی  بین   c درجه  مربی   ، فدراسیون  مدرس  سرعت، 
نیز  سرعت  اسکیت  داور  اسکیتینگ،  آیس  المللی  بین  داور  هاکی،  المللی 
ام. برتر هاکی چندین دوره سوت زده  تاکنون در مسابقات لیگ   هستم و 

و  ورزش  کل  مدیر  سرپرست  آقای  که  زمانی  از   97 سال  داد  ادامه  وی 
جوانان شد، خیلی کمک مان کردند در حدی که برای مسابقات لیگ رول 
اگر کمک  و  باشگاه کمک کردند  به  تومان مستقیم  میلیون   6 بانوان  بال 

های ایشان نبود بچه ها نمی توانستند مقام بیاورند.

رئیس هیئت حمایت احساسی
 و مالی از ورزشکاران نداشتند

این ورزشکار رشته اسکیت استان در ادامه باگالیه از رئیس هیئت عنوان 
این  داشتند.  ورزشکاران  از  مالی  نه  و  احساسی  حمایت  نه  ایشان  کرد: 
درحالیست که هدف از برگزاری مسابقات، همایش ها و ... قهرمان پروری 
چرا  ولی  باشیم،  داشته  قهرمان  تا  کنیم  می  جمع  را  ورزشکاران  و  است 
زمانی که یک سری ورزشکار در سطح قهرمانی فعالیت می کنند به گونه 
ای با آنان برخورد می شود که از این ورزش دفع شوند؟ لطفا به ورزشکاران 
بداند هر  تا ورزشکار  بلکه روحی و احساسی  نه به لحاظ مالی  بها بدهید، 

کند.ادیبی  می  پشتیبانی  و  حمایت  او  از  است  ریاست  مسند  بر  که  کسی 
 ، بوده  مفرح  و  جذاب  بسیار  اسکیت  رشته  که  این  بیان  با  همچنین   فر 
اضافه کرد: این ورزش حتی در تحصیل نیز کمک بسیاری به بچه ها می 
کند زیرا ذهن را آزاد کرده و قدرت تصمیم گیری را باال می برد. از طرفی   
از محبوب ترین رشته ها در فدراسیون است. وی با اشاره به این که کالس 
ها با شهریه پایین برگزار می شوند، عنوان کرد: اگر کسی بخواهد وارد این 
رشته شود می توانیم تجهیزات را با تخفیف و قیمت مناسب در اختیارش 
قرار دهیم. از طرف خودم نیز قول می دهم به افراد با بضاعت کم رایگان 
آموزش دهم. وی همچنین از پدر و مادر خود بابت تمام حمایت هایی که 

داشتند،ویژه  تشکر کرد.

جاده نامناسب برای تمرین و نبود حامی مالی،
 از مشکالت ملی پوش اسکیت استان

فاطمه ادیبی فر مدال آور رشته اسکیت استان هم با بیان این که 10 سال 
است در این رشته فعالیت دارم، ادامه داد: 4 سال رشته رول بال را دنبال کردم 
و توانستم سال 94 مقام سوم کشوری را کسب کنم و به مسابقات جهانی 
آوردم.  به دست  را  مقام سوم  هم  مسابقات  این  در  اعزام شوم،  هندوستان 
همچنین 2 مقام سوم مسابقات دسته جات آزاد در سال 95 و قهرمانی لیگ 
برتر رول بال در سال 97 را بین 11 تیم دارم. در اسکیت سرعت نیز در شاخه 
ماراتن 4 کیلومتر زیر نظر مربی اسبق تیم ملی دکتر مجیدی فعالیت کردم 
و توانستم نایب قهرمانی این رشته را در سال 98 بین 17 نفر کسب کنم.  
2 سال است که کارت مربی گری دارم و از زمان شروع این ورزش تاکنون 
از مشکالتی که در مسیر ورزشکاران این  ادیبی فر  برادرم مربی من بوده، 
رشته است همچون نبود حامی مالی، جاده نامناسب برای تمرین، هزینه های 
باالی اسکیت و هزینه هایی که خود برای اعزام به مسابقات پرداخت کرده 
است سخن گفت و افزود: اگر حمایت خانواده و برادرم نبود، به هیچ کدام از 

این موفقیت ها دست پیدا نمی کردم.

کالس هایی که هیئت برگزار می کرد را متوقف کردیم
 تا باشگاه ها از سالن استفاده کنند

انتقادهای مطرح شده از سوی ادیبی فر، شبانی توضیحاتی در این  از  پس 
باره ارائه داد و گفت: آقای ادیبی فر مسئول فنی کمیته رول بال هستند اما 
99 درصد کارهای باشگاه خود را می کنند و فعالیت کمی از ایشان در هیئت 
دیدیم. وی به حمایت هایی که تاکنون از باشگاه ها داشته است اشاره کرد و 
افزود: کالس هایی که هیئت برای درآمدزایی برگزار می کرد را قطع کردیم 
تا باشگاه ها از سالن استفاده کنند. همچنین یک جلسه را رایگان و دو جلسه 
هم با 50 درصد تخفیف برایشان در نظر گرفتیم. زمان مسابقات رول بال نیز 
سالن رایگان در اختیار بچه های رول بال بود. اگر این ها حمایت نیست ، 
نام آن را چه می گذارید؟ پس از بحث بین ادیبی فر و شبانی رئیس هیئت، 
قرار شد جلسه ای با حضور نمایندگان ورزشکاران و رئیس هیئت برای حل 

اختالفات هیئت اسکیت  برگزار شود.
اطالع  برای  را  شهر  در  فعال  های  باشگاه  اطالعات  شبانی  است،  گفتنی 
 رسانی به متقاضیان اعالم کرد: باشگاه اسکیت بیرجند آریا، واقع در مهرشهر ، 
تقاطع بلوار همت با شماره تماس 09159618233، باشگاه اسکیت پارت ، 
خیابان 15 خرداد شرقی، حد فاصل چهار راه طوس و میدان دانشگاه با شماره 
تماس 09151605154 و باشگاه زاوه واقع در باهنر غربی با شماره تماس 

09155618176 آماده پذیرش عالقه مندان به اسکیت هستند.

نت
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مسئوالن کشوری هنگام تخصیص اعتبار
 خراسان جنوبی را ویژه ببینند

رئیس هیئت اسکیت استان درنشست ورزشی عنوان کرد:

دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی فوق العاده )نوبت اول(
شرکت تعاونی نانوایان خوشدست کویر بیرجند

شماره ثبتی : ۴۹۶۷             شناسه ملی: ۱۴۰۰۴۶۸۴۵۲۹

جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت تعاونی نانوایان خوشدست کویر 
بیرجند ساعت ۹/30 روز دوشنبه به تاریخ ۹۸/۲/30 در محل دفتر شرکت 
واقع در خیابان قائم - نبش قائم ۲ تشکیل می گردد. از کلیه اعضا دعوت می 
شود جهت اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل در این مجمع حضور به هم 
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.
هیئت مدیرهدستور جلسه: ۱- تصویب اساسنامه جدید تعاونی

آگهي تحدید حدود عمومي حوزه ثبتي سربیشه
مستندا به ماده ۱٤ قانون ثبت و ماده ٦۱ آئین نامه قانون مذکور آگهي تحدید حدود عمومي یک قسمت از امالك واقع در بخش هاي ۲و ٤و ٦ این حوزه ثبتي در سال یکهزار و سیصد و نود و هشت شمسي به شرح زیر منتشر مي گردد

بخش ٢ پالك ٩٢٠ - اصلي مزرعه استانست ۱- ششدانگ یکباب منزل مسکوني پالك ٧٤٧ فرعي از ۹۲0 - اصلي بخش ۲ سربیشه مورد تقاضاي فاطمه زهرا استانستي ۲- ششدانگ یکباب باغ منزل مشجر پالك ٧٤۸ فرعي از ۹۲0 - اصلي بخش 
دو سربیشه مورد تقاضاي سیده رقیه معاشر 3- ششدانگ یکباب منزل مسکوني پالك ٧٤۹ فرعي از ۹۲0 - اصلي بخش دو سربیشه مورد تقاضاي صغري استانستي بخش ٢ سربیشه پالك ١١٥٩ - اصلي مزرعه دهن آب مود ۱- ششدانگ یک باب محوطه پالك 
۱٦٦٥ فرعي از ۱۱٥۹ - اصلي دهن آب مود بخش دو سربیشه مورد تقاضاي محمد حسین زاده ۲-  ششدانگ یک باب محوطه پالك ۱٦٦٦ فرعي از ۱۱٥۹ - اصلي دهن آب مود بخش دو سربیشه مورد تقاضاي مهدي مهرجو بخش ٢ سربیشه پالك ١٢٠٥ - اصلي 
مزرعه گل كمران پایین ۱- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعي پالك ۱3 فرعي از ۱۲0٥ - اصلي بخش دو سربیشه مورد تقاضاي عبد الرحمن زارویي صیاد ۲- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعي پالك ۱٤ فرعي از ۱۲0٥ - اصلي بخش ۲ سربیشه مورد تقاضاي عبد 
الرحمن زارویي صیاد. 3- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعي پالك ۱٥ فرعي از ۱۲0٥ - اصلي بخش دو سربیشه مورد تقاضاي عبدالرحمن زارویي صیاد ٤- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعي پالك ۱٦ فرعي از ۱۲0٥ - اصلي بخش دو سربیشه مورد تقاضاي عبدالرحمن 
زارویي صیاد. بخش ٢ سربیشه پالك ٢٥٦٢ - اصلي چاه فالحي ۱- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعي پالك ۲٥٦۲ - اصلي بخش دو سربیشه مورد تقاضاي محمد غفاریان. پالك هاي اصلي بخش ٤ سربیشه ۱- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعي پالك ۸٥0 
- اصلي بخش ٤ سربیشه واقع در مستثنیات اراضي ملي و مرتعي موسوم به جیک وزیدر قطعه ۱ مورد تقاضای امین عبدالهي ۲- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعي مشتمل بر انباري و خانه کارگري پالك ۸٥۱ - اصلي بخش ٤ سربیشه واقع در مستثنیات اراضي ملي

و مرتعي موسوم به جیک وزیدر و متداخله ها قطعه ۲ مورد تقاضای امین عبدالهي 3- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعي پالك ۸٥۲ - اصلي بخش ٤ سربیشه قطعه شماره 3 در مستثنیات اراضي ملي و مرتعي موسوم به جیک وزیدر و متداخله ها مورد تقاضاي امین 
عبدالهي. بخش ٦ سربیشه پالك ٢٨ - اصلي: ۱- ششدانگ قسمتي از یکباب منزل )قسمت جنوبي و غربي ( قسمتي از پالك 3۱۹ فرعي از ۲۸ - اصلي شهر سربیشه بخش ٦ سربیشه که با قسمت دیگر منزل )قسمت شرقي( به شرط تجمیع تشکیل ششدانگ 
منزل را مي دهد مورد تقاضاي مهدي نادي. بخش ٦ سربیشه پالك هاي اصلي: ۱- ششدانگ یک قطعه زمین دیمه زار پالك ٤۸۸ - اصلي بخش ٦ سربیشه اراضي مجاور روستاي پخت مورد تقاضاي خانم نساء چهکندي ۲- ششدانگ یک قطعه زمین بندسار و دیمه 
زار واقع در مستثنیات اراضي ملي و مرتعي - مرتع چاه مار و متداخله ها پالك ٤۸۹ - اصلي. بخش ٦ سربیشه مورد تقاضا ي محمد بلوچي 3- ششدانگ یک قطعه زمین بندسار و دیمه زار واقع در مستثنیات اراضي ملي و مرتعي - مرتع چاه مار و متداخله ها پالك 
٤۹0 - اصلي بخش٦ سربیشه مورد تقاضاي محمد بلوچي ٤- ششدانگ یک قطعه زمین بند سار و دیمه زار واقع در مستثنیات اراضي ملي و مرتعي -  مرتع چاه مار و متداخله ها پالك ٤۹۱ - اصلي بخش ٦ سربیشه مورد تقاضاي محمد بلوچي ٥- ششدانگ یک 
قطعه زمین بند سار و دیمه زار پالك ٤۹۲ - اصلي بخش ٦ سربیشه قطعه ۱ واقع در مستثنیات اراضي ملي و مرتعي -  مرتع دشت سربیشه بخش ٦ مورد تقاضاي غالمحسین قاسمي پور ٦- ششدانگ یک قطعه زمین بند سار و دیمه زار پالك ٤۹3 - اصلي بخش ٦ 

سربیشه قطعه ۲ واقع در مستثنیات اراضي ملي و مرتعي -  مرتع دشت سربیشه بخش ٦ سربیشه مورد تقاضاي غالمحسین قاسمي پور
تاریخ هاي تحدید حدود ۱3۹۸/3/۲۱ - ۱3۹۸/3/۲۲ - ۱3۹۸/3/۲3 تحدید حدود شماره هاي مذکور در روزهاي مندرج در این آگهي انجام مي گردد. لذا به موجب ماده ۱٤ قانون ثبت اسناد و امالك به صاحبان امالك یا نماینده قانوني آنها در موقع مقرر حاضر نباشند 
مطابق ماده ۱٥ قانون مزبور ملک مورد آگهي با حدود اظهار شده از طرف مجاورین تحدید حدود خواهد شد و اعتراضات مجاورین نسبت به حدود و حقوق ارتفاقي و نیز صاحبان امالك که در موقع مقرر حاضر نبوده اند مطابق ماده ۲0 قانون ثبت فقط تا سي روز از 
تاریخ تحدید حدود پذیرفته خواهد شد و برابر ماده ۸٦ آیین نامه اصالحي قانون ثبت معترضین مي بایست از تاریخ تسلیم اعتراض ظرف مدت یک ماه دادخواست اعتراض خود را به مرجع ذیصالح قضایي تقدیم وگواهي الزم از مرجع مذکور اخذ و به این اداره تسلیم 

نمایند. در غیر این صورت متقاضي مي تواند به دادگاه مربوطه مراجعه وگواهي عدم تقدیم دادخواست را دریافت و به اداره ثبت تسلیم و اداره ثبت هم بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتي را طبق مقررات ادامه خواهد داد.

تاریخ انتشار: ١۳٩٨/٢/٢٥       محمد حسین مصلحی - رئیس ثبت اسناد و امالك سربیشه



موفقیت و انرژی

فواید روزه

ارزش شما باید درونی باشد 

این  بیاموزید  می توانید  که  دیگری  زندگی  درس 
است که زمان و انرژی خودتان را با مقایسه  خودتان 
با دیگران از دست ندهید. وقتی به خاطر کاری که 
انجام داده اید احساس خوبی دارید، اجازه ندهید نظرات 
یا دستاوردهای فرد دیگری، این احساس را از شما 
بگیرد. اگرچه غیرممکن است که واکنش های تان به 
آنچه دیگران در مورد شما فکر می کنند را کامال از 
بین ببرید، نیازی نیست که خودتان را با بقیه مقایسه 
را جدی  نظرات دیگران  کنید و همیشه می توانید 
نگیرید. با این کار، هر چه دیگران فکر کنند یا انجام 
دهند بی اهمیت است و ارزش شما از درون تان ناشی 
می شود. صرف  نظر از اینکه دیگران در مورد شما چه 
فکری می کنند، یک نکته قطعی است: شما هیچ گاه 

به همان خوبی یا بدی که آنها می گویند، نیستید.

برخی از فواید و فضائل روزه

صادق  امام  اخالص.  و  پرهیزکاری  تقوا،  تقویت 
متعال  خداوند  فرمایند:  می  السالم(  )علیه 
من  را  آن  پاداش  و  است  من  از  »روزه  فرمود: 
علیها(  ا...  )سالم  فاطمه  حضرت  دهم.«   می 
می فرمایند: »خداوند روزه را برای استواری اخالص، 
اخروی:  مانع عذاب های دنیوی و  واجب فرمود.« 
پیامبر اکرم )صلی ا... علیه و آله( می فرمایند: »روزه 
سپری در برابر آتش است.« آرامش روان و جسم: 
نیز جسم  و  دل  و  قلب  و  روان  و  روح  داری  روزه 
تندرستی  و  روح  سالمتی  باعث  و  داده  آرامش  را 
آله(  ا... علیه و  اکرم )صلی  پیامبر   جسم می شود. 
می فرمایند: »روزه بگیرید تا سالم بمانید.« حضرت 
علی )علیه السالم( می فرمایند: »خداوند بندگان مؤمن 
 خود را به وسیله نمازها و زکات و حدیث در روزه داری 
آرام کردن اعضا و  برای  روزه های واجب رمضان 
جوارح آنان، خشوع دیدگان و فروتنی جان هایشان 
امروزه  کنند.«  می  حفظ  هایشان  دل  خضوع  و 
تندرستی  و  بهداشت  نظر  از  و  پزشکی  علم  در 
بر  فراوانی  تأثیرهای  ثابت شده که روزه داری  نیز 
دارد،  بدن  و  روان و سالمتی جسم  و  آرامش روح 
خون،   قند  فشار،  تنظیم  مزاحم،  های  چربی  دفع 
نمونه آن است. مانع نفوذ شیطان: امام علی )علیه 
السالم( به پیامبر اکرم )صلی ا... علیه و آله( عرض 
کردند: یا رسول ا...! چه چیزی شیطان را از ما دور 
می کند؟ پیامبرگرامی)صلی ا... علیه و آله( فرموند: 
 روزه چهره او را سیاه می کند و صدقه پشت او را 
می شکند.« روزه مانع نفوذ شیطان و و سوسه را خنثی 
می کند. انسان روزه دار هنگام گرسنگی و تشنگی، 
فقرا و بینوایان را یاد می کند و به کمک آن ها می 

شتابد.

نوشابه و صابون باعث ایجاد
 چین و چروک پوست می شود

نوشیدن برخی از مایعات مانند نوشابه ها می توانند به 
بدن شما بسیار آسیب وارد کنند اما طریقه نوشیدن این 
نوشابه ها نیز بسیار مهم است. نوشیدن از بطری و یا 

استفاده از نی می تواند باعث ایجاد چین و چروک در 
صورت شود پس همیشه سعی کنید با لیوان نوشابه 
از  که  دارد  وجود  ای  ماده  پوست  روی  بر  بنوشید. 
پوست محافظت می کند. این در حالی است که وقتی 
صورت خود را با صابون می شویید این ماده پاک شده 

و صورت تان پذیرای چروک ها می شود.

فعالیت های  استقامتی
 در پیشگیری از آلزایمر موثر است

فعالیت استقامتی، چه در قالب دوچرخه سواری، شنا و 
یا حتی یک پیاده روی طوالنی می تواند در به تاخیر 
انداختن و پیشگیری از بروز آلزایمر موثر باشد. مغز از 

توانایی بازتولید نورون های جدید و سالم برخوردار است 
و تصادفا، ناحیه ای در مغز که نورون های جدید می 
توانند توسعه یابند، ساختاری به نام هیپوکامپ است 
که مسئول حافظه و یادگیری نیز محسوب می شود. 
بهتر است تمرینات هوازی را نیز برای حفظ سالمت 

و تناسب مغز و بدن در برنامه ورزشی خود جای دهید.

میوه را پیش از
 وعده غذایی بخورید

اگر قصد دارید میوه بخورید بهترین زمان برای انجام 
این کار پیش از وعده غذایی و با معده خالی است زیرا 
گوارش میوه به آنزیم های متفاوتی نیاز دارد و قندهای 

ساده موجود در میوه به زمان بیشتری برای جذب کامل 
نیاز دارند. افزون بر این، هنگامی که معده خالی است، 
از تمام مواد مغذی، فیبر و قندهای ساده موجود در میوه 
بهره خواهید برد. در مقابل، مصرف میوه پس از آن می 
تواند به آروغ زدن، سوزش سر دل و سوء هاضمه  منجر 

شود.

سیر و توت فرنگی موثر برای
 پیشگیری از انواع سرطان ها

مصرف سیر برای پیشگیری از انواع سرطان ها به 
خصوص سرطان های گوارشی مانند معده، مری و روده 
بزرگ مفید است. کارشناسان خوردن حداقل یک حبه 

از آن را توصیه می کنند. انواع توت ها مانند توت فرنگی 
حاوی آنتی اکسیدان های قوی برای مبارزه با رادیکال 
های آزادی هستند که به سلول ها آسیب می رسانند. 

همچنین تحقیقات نشان داده مصرف گوجه فرنگی 
منجر به محافظت از مردان در برابر ابتال به سرطان 

پروستات می شود. 

فرمول  پیشگیری
 از فقر آهن!

میزان آهن موجود در میگو، صدف چروک و صدف دو 
کفه ای تقریبا مشابه با گوشت است و این به معنای 
جذب آسان تر توسط بدن است. افزون بر این که لوبیا 

منبع خوبی برای پروتئین محسوب می شود، این ماده 
غذایی در انواع مختلف خود منبع خوبی برای آهن نیز 
است. سبزیجات از جمله سبزیجات سبز برگ، لوبیا 
سبز، و گوجه فرنگی منابع خوبی برای آهن هستند. 
آب گوجه فرنگی نیز یکی از معدود نوشیدنی های 

حاوی آهن محسوب می شود.

مواد غذایی شیرین شده با قندهای مصنوعی همان خاصیت غذاهای شور را در برهم زدن تعادل مایعات بدن دارند. 
غذاهایی مانند میوه های تازه یا منجمد، غالت سبوسدار، چای گیاهی شیرین نشده را جایگزین شربت ذرت با فروکتوز 

باال، آبنبات، مربا، ژله، نان شیرین، نوشابه ها، غالت شیرین و انواع کیک کنید تا سرگیجه در شما کاهش یابد.
انواع مغز آجیل و دانه ها از جمله بادام زمینی، گردو، دانه کدو تنبل و دانه کنجد اگر چه برای سالمت قلب مفیدند، ولی 
حاوی تیرامین هستند. شما می توانید برای حفظ سالمت قلب، از چربی های سالم کم تیرامین مانند روغن کانوال، روغن 
زیتون، ماهی قزل آال، آووکادو استفاده کنید. اگر مستعد ابتال به سرگیجه و میگرن توامان هستید، از غذاهایی مانند 
کالباس، سوسیس، جگر پخته، پنیر کهنه پرهیز کنید. این محصوالت یک ماشه برای بروز عالئم میگرن است. در 

عوض می توانید از جایگزین هایی مانند ماهی و گوشت  استفاده کنید.

غذا می تواند باعث کاهش، افزایش و یا تأخیر در جذب دارو شود. اکثر هموطنان در وعده افطار، روزه خود را با غذاهای حاوی 
مقادیر باالی کربوهیدرات و چربی به همراه چای باز کرده و یک وعده حاوی پروتئین به عنوان شام بالفاصله بعد آن و یا با 
2 تا 3 ساعت فاصله مصرف می کنند،این حجم وعده غذای مصرفی در ماه مبارک به دلیل اثر بر جذب داروها، باید مدنظر 
قرار بگیرد. تانن موجود در چای می تواند با آهن و کلسیم ترکیب شده و مانع جذب آنها شود. در مصرف داروهایی که بعد 
غذا تجویز می شوند باید به این نکته توجه داشته باشیم که در صورت مصرف بعد از سحری احتمال بروز عوارض تحریک 
گوارشی نسبت به مصرف بعد از افطار بیشتر است، به عالوه گرسنگی باعث القای آنزیمی و تغییر در فعالیت آنزیم ها می شود.  

بنابراین در صورت مصرف هر گونه دارو باید درباره  روند مصرف دارو در این ماه نظر پزشک معالج را جویا شد.
مرکز اطالع رسانی داروها و سموم معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی بیرجند - تلفن 190

توصیه های دارویی در ماه مبارک رمضانوقتی سرگیجه دارید این غذاها را نخورید

فردوسي،  ابوالقاسم  حکیم  بزرگداشت  روز  اردیبهشت   25
سرایان  حماسه  از  یکي  و  ایران  ُسراي  حماسه  بزرگ ترین 
بزرگ جهان است. وي در سال 319 یا 320 ش برابر با سال 
329 ق در طوس متولد شد. شهرت جهاني فردوسي، به خاطر 
کتاب شاهنامه است که وي سرودن آن را از دوران جواني آغاز 
کرد، تا پایان عمر، بارها آن را بررسي و ویرایش کرد و بر غناي 
آن افزود. شاهنامه، گنجینه میراث هزار ساله ملت و کشور 
ایران و دایرةالمعارف فرهنگ و تاریخ ایرانیان است. آن گونه 
که فردوسي مي گوید، سرودن شاهنامه، سي سال طول کشید. 
این اثر جاویدان فردوسي که در شمار بهترین آثار حماسي عالم 

است، در حدود پنجاه هزار بیت دارد و تاکنون به زبان هاي 
مختلف دنیا ترجمه شده است. شاهنامه فردوسي بر اثر نفوذ 
شدیدي که در میان طبقات مختلف ایرانیان یافت، در همه 
ادوار تاریخي بعد از قرن پنجم هجري مورد توجه بود چنانکه 
همه شاعران حماسه گوي ایراني تا عهد اخیر تحت تاثیر آن 

بوده و از آن پیروي کرده اند. 
فردوسي در حفظ جانب امانت هنگام نقل مطالب، به کار 
بردن نهایت مهارت در وصف مناظر طبیعي و میدان هاي 
نیز ذکر ِحَکم و مواعظ  جنگ و قهرمانان منظومه خود و 
دلپذیر، کمال توانایي را نشان داده است. فردوسي در بیان 

افکار و نقل معاني و رعایت سادگي زبان، صراحت و روشني 
سخن، انسجام، استحکام و متانت کالم در درجه اي از قدرت 
اعالي  نمونه  استادان،  میان  در  است که کالمش همواره 
فصاحت و بالغت شمرده شده و به منزله سخن سهل و 

ممتنع تلقي گردیده است. 
براي بزرگداشت مقام این شاعر و سخن سراي نامي، روز 25 
اردیبهشت هر سال به نام حکیم ابوالقاسم فردوسي نامگذاري 
شده است تا فرصتي فراهم آید که عالوه بر شناساندن این 
شخصیت بزرگ ادبي به اقشار مختلف مردم، زمینه حفظ این 

گنجینه و میراث غني در همگان افزون گردد.

روز بزرگداشت استاد سخن و ادب فارسي “حكیم ابوالقاسم فردوسي

آیه روز

کسانی که امید به دیدار ما ندارند و به زندگی دنیا دل خوش کرده و بدان اطمینان یافته  اند و کسانی که 
از آیات ما غافلند. سوره یونس/ آیه ۷

سخن روز

موفقیت کار ساده ای است. اول تصمیم بگیرید که دقیقا چه می خواهید، آن گاه تصمیم بگیرید که در صورت 
رسیدن به آرزوها، بهای آن را بپردازید. و بعد هم بهای آن را پرداخت کنید. آنتونی رابینز
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سودوکو جدول اعدادی است که امروزه یكی 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 آمریكایی در سال 
۱۹۷۹ اتشار یافت اما انتشار آن به طور مستمر و پی گیر برای نخستین 
بار برمی گردد به ژاپن در سال ۱۹۸۶ و از سال ۲00۵ این سرگرمی به 

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

به اطالع همشهریان عزیز می رساند:
ختم کالم ا... مجید به یاد اموات توسط قاریان 

قرآن انجام می گردد و عواید آن صرف بیماران 
سرطانی صعب العالج می شود.

09155618482 -32227177
موسسه خیریه هیئت ابوالفضلی

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

تخریب و گودبرداری محمدی
0۹۱۵۵۶۳۷0۷4 

به یک حسابدار با حداقل 5 
سال سابقه کار نیازمندیم. 

در صورت تمایل رزومه 
خود را به آدرس ایمیل زیر 

ارسال کنید:
arad.ghatreh@gmail.com

32435686 - 09365237014-09157063220 - خسروی

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

ی
مین

تض
د 

رص
۱ د

00 ) مدرن برتر(

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

آسفالت )محوطه و پشت بام(
 و  قیـرگونـی

فروشگـاه خواجـوی
فروش آب شیرین کن خانگی

 ویژه ماه مبارک رمضان   )نقد و اقساط( 
18ماه گارانتی / نصب و فیلتر رایگان

آدرس: خیابان فردوسی  نبش حافظ  09155438760- 32457033

ساخت ، سرویس ، تعمیر ، بازسازی 
انواع تابلوهای حروف برجسته ، 

چلنیوم ، L.E.D و فلکس
با بیش از نیم قرن تجربه کـاری 

با مجوز از اتحادیه تابلوسازان و خطاطان
آدرس : خیابان شهدا - شهدا ۳

  0۹۱۵۱۶۱4۲۸۷- 0۹۹04۸۶۹۹۷۱ 
۳۲۲۳0۲۵۱

اتبلوسازی عابدپور

تعمیر یخچال فریزر در منزل  
09153635015 - ناصری نژاد

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

استخدام نیروی ساده خانم
 در رستوران

32342315 -09396843371
به یک همکار و شراکت در کار
 در موقعیت عالی نیازمندیم.

09158254172

به تعدادی بازاریاب و پشتیبان در 
زمینه خدمات بانکی )کارت خوان( 

نیازمندیم.
 طالقانی 2، ساختمان آلما، طبقه دوم 

واحد 204   32213735

ایزوگـام محمـدزاده 
تبریز و شرق

نبش چهارراه دوم توحید
09151652600-32447110

امـالک المهـدی
مهرشهر- نبش حافظ غربی 2

32300228
09155629683 -09151613776

مرکـز فـروش مینی کیـس های 
قدرتمند  سرعت باال

رم DDR3   فقط650 هزار تومان
 ساعت کاری: 18 الی 20

آدرس: حاشیه پاسداران15    
@ asbirjsnd  www.asbirjand.ir

شغلی نوین، کم هزینه با درآمد عالی
تکثیر و پرورش زالوی طبی، 

فروش زالوی طبی، 
همراه با موسسه زالوپروران شرق 

تلفن تمـاس : 32213272- 09021632273
بیرجند، بلوار شهید صیاد شیرازی ، مجتمع تجاری میرداماد واحد 125 - مهندس اکبری

 شماره ثبت: 443

به کارگیری نیرو در کارواش
09157605001

جابجایی اثاثیه با ایسوزو ۵/۵ متر 
مجهز به پتو  و ضربه گیر

کارگر تنها جهت تخلیه و بارگیری داریم.
تهران - مشهد- زاهدان - بیرجند

و بالعکس * 100 درصد تضمینی و شبانه روزی 
هر روز هفته با کامیون های 

5/5 و 6/5 متر

0۹۳۶۸۹۹0۷۲۲ -0۹۱۵۷۵۶۳۸۷۵

انجام کلیه مصنوعات چوبی
Decoart056 :اینستاگرام

09370937338

کـارگـر ســاده دامــداری 
با حقوق مکفی 

09156046934



۵
چهارشنبه * 25 اردیبهشت 1398 * شماره 4349

باد شدید اغلب مناطق استان را فرا می گیرد

کاوش-کارشناس اداره کل هواشناسی  گفت: با توجه به همدیدی و آینده نگری نقشه های پیش یابی هواشناسی امروز در اغلب نقاط استان شاهد وزش تندباد و 
 گرد و خاک خواهیم بود. نخعی در گفتگو با خبرنگار ایرنا افزود: در این مدت به ویژه در مرز شرقی وزش باد شدید، گرد و خاک و کاهش دید افقی پیش بینی 
می شود.وی گفت: برای روزهای پنجشنبه و جمعه افزایش ابر و در برخی نقاط به خصوص شمال استان رگبار پراکنده پیش بینی می شود.

خبر ویژه

*رئیس محیط زیست خوسف گفت: گونه کمیاب 
سوسمار خاردم ایرانی که توسط ماموران آتش نشانی 
بازگشت. به طبیعت  بود،  زنده گیری شده  خوسف 
*جانشین انتظامی استان از دستگیری سارقان جواهرات 

شهروند بیرجندی در هرمزگان خبر داد.
*بیش از 2 تن مواد اولیه کارخانجات تولید خوراک دام و 
طیور در فردوس از چرخه مصرف دام و طیور خارج شد.
*رئیس اداره امور معادن سازمان صمت استان گفت: از 

آغاز امسال 3 معدن جدید کشف شده است .
* رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی گفت: 
تا پایان برنامه هفتم با اجرای پروژه های غیرسازه ای، 54 
میلیون مترمکعب به منظور جبران کم آبیاری مدیریت 
خواهد شد تا کشاورزان که بخش اعظمی از مردم استان 

را تشکیل می دهند، متضرر نشوند.
*معاون امداد و نجات جمعیت هالل احمر گفت: چهار 
هزار و 312 حادثه دیده از ابتدای سال جاری تاکنون از 

خدمات امدادی این جمعیت بهره مند شدند.
*سرپرست فرمانداری ویژه طبس گفت: طبس مقام 
دوم را در پرداخت تسهیالت اشتغال پایدار روستایی 
داد. اختصاص  خود  به  جنوبی  خراسان  عشایری  و 

اخبار کوتاه

دستور تسریع در پروژه اتصال بیرجند به خط ریلی راه آهن سراسری صادر شد

کارگروه تخصصی زنان و خانواده استان برگزار شد

دبه های 60 میلیاردی
 خراسان جنوبی در راهند

محمودآبادی- بیابان های خراسان جنوبی چندسالی 
است که در برداشت آنغوزه عایدی خوبی در حدود 
50 تا 60 میلیارد تومان نصیب بهره برداران می کند، 
اما این گیاه پر سود بدون کوچکترین فرآوری به 
هندوستان صادر می شود. مدیرکل منابع طبیعی 
خراسان جنوبی با اشاره به اراضی که از سوی منابع 
طبیعی به بهره برداران آنغوزه سپرده شده است به آوا 
می گوید:حدود هزار خانوار در فصل برداشت مشغول 
به کار می شوند.علیرضا نصرآبادی افزود: این افراد 
آنغوزه برداشت شده را به 5 خریدار که زمین ها را 
از منابع طبیعی گرفته اند می دهند و حق الزحمه 
اینکه  به  اشاره  با  وی  کنند.  می  دریافت  را  خود 
درآمدی که از فروش آنغوزه به دست می آید مورد 
رضایت روستاییان و افرادی است که در برداشت به 
خریداران عمده کمک می کنند اضافه کرد: عایدی 
این محصول امسال حدود 60 میلیارد تومان بوده که 
بیشتر آن به هندوستان صادر شده است.نصرآبادی با 
اشاره به اینکه بذر این گیاه و مشاوره هایی درباره 
شده  ارئه  برداران  بهره  به  غیره  و  برداشت  نحوه 
کند:  می  عنوان  گیاه  این  صادرات  نحوه  درباره 
صادرات این محصول فله ای بوده و تاکنون فرآوری 
برای آنغوزه نداشته ایم. پاسخ مرکز تحقیقات جهاد 
کشاورزی نیز به این سوال خبرنگار ما که آیا برای 
 آنغوزه تاکنون پژوهشی در زمینه فرآوری شده است ،
کارهای  محمودی  مهندس  گفته  به  است.  منفی 
زیادی در مورد بذر، کاشت و اهلی کردن گیاه کردیم 
و البته نتیجه نیز داشته است اما هنوز در  موضوع 
فرآوری ورود نکردیم. وی اعالم کرد: چون ما در 
تیم  تا  نداریم،  نام صنایع غذایی  به  مرکز بخشی 
تحقیقاتی در آن داشته باشیم تاکنون برای فرآوری 
ورود نکردیم.جهادکشاورزی خراسان جنوبی نیز در  
مباحث ترویجی برای آنغوزه به خوبی ورود پیدا کرده 
اما چراغ های خاموش فرآوری این محصول باعث شده 
صادرات خام آن به هندوستان بدون هیچ محدودیتی 
ادامه یابد.استانی که توانسته عایدی میلیونی برای هزار 
خانوار به وجود آورد حتما با اندکی کنجکاوی خواهد 
بیابد،البته  را هم  این محصول  فرآوری  راز  توانست 
 اگر متولیان بخواهند. )خوانندگان ارجمند می توانند 
نظرات خویش را درباره این ستون به حساب کاربری  

avasardabir@ در تلگرام ارسال فرمایند.(

کشت دیم در اراضی شیب دار زیرکوه 
موفق است

 ایرنا - مدیر جهاد کشاورزی زیرکوه گفت: امسال 
79 هکتار باغ زرشک و گل محمدی در اراضی دیم و 
شیب دار این شهرستان ایجاد شده و تاکنون موفقیت 
آمیز بوده است. درویشی روز گذشته در گفتگو با ایرنا 
افزود: این باغ ها در اراضی شیبدار و مستعد شهرستان 
زیرکوه احداث و بیشتر درختان سبز شده است. وی 
بیان کرد: جهاد کشاورزی برای احداث باغ دیم به 
کشاورزان تسهیالت بلندمدت با کارمزد پایین پرداخت 
گفت:  زیرکوه  کشاورزی  جهاد  مدیر  است.  کرده 
امسال همچنین یک هزار هکتار از اراضی شهرستان 
زیرکشت دیم از جمله گندم، جو و محصوالت جالیزی 
رفته است و پیش بینی می شود از این اراضی بیش از 
400 تن محصول دیم برداشت شود. وی ادامه داد: به 
دلیل پراکنش بارندگی های خوب در سال آبی جاری 
محصوالت باکیفیت از اراضی دیم شهرستان برداشت 
خواهد شد و بیشتر محصوالت جالیزی در بندهای 
خاکی احداثی توسط مردم کشت شده است. درویشی 
گفت: خشکسالی و کمبود منابع آبی جهاد کشاورزی 
را به سمت تغییر الگوی کشت با هدف استفاده بهینه 
از اراضی دیم و ایجاد باغ در اراضی شیب دار و مستعد 
سوق داد که این اقدام باعث توسعه باغ ها، افزایش 
تولید، اشتغالزایی و افزایش درآمد روستاییان می شود.

اهدای یک دستگاه آمبوالنس و 9 تخت 
بستری به بیمارستان خاتم االنبیاء درمیان

صداوسیما-یک دستگاه آمبوالنس و 9 تخت بستری از 
سوی خیرین به بیمارستان خاتم االنبیاء )ص( درمیان اهدا 
شد. رئیس بیمارستان خاتم االنبیاء )ص( درمیان گفت: 
9 تخت بستری به ارزش 45 میلیون تومان از سوی 
مجمع خیرین سالمت استان به این بیمارستان اهدا شد 
که با این تخت ها، تعداد تخت های فعال بیمارستان از 
39 تخت به 48 تخت افزایش یافت.عثمانی افزود: یک 
دستگاه آمبوالنس نیز اهدایی بانک ملی خراسان جنوبی 
به دانشگاه علوم پزشکی بیرجند بوده که دانشگاه آن را 
به بیمارستان درمیان اختصاص داد. وی با بیان اینکه 
بیمارستان خاتم االنبیاء )ص( شبانه روزی فعال است، 
گفت: هم اکنون 6 متخصص داخلی، اطفال، رادیولوژی، 
زنان، بیهوشی و جراح در این بیمارستان فعالیت می کنند.

انتقاد نماینده ولی فقیه از نحوه
 توزیع کاالهای اساسی

تسنیم- نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی با بیان 
اینکه تغییر و تحول در وزارتخانه ها که گاهی بی جا 
و بدون دلیل صورت می گیرد جز وقت سوزی فایده 
دیگری ندارد گفت: متأسفانه امروز مسئوالن عملکرد 
قابل قبولی نداشته و حتی ده کیلو شکر و گوشت 
را نمی توانند توزیع کنند. عبادی در دیدار با اعضای 
قرارگاه دانشجویی شهید احمدی روشن اظهار کرد: 
دانشگاه از جایگاه اجرایی کشور نباید فاصله داشته 
روند  این  اگر  و  است  درستی  مطلب  این  و  باشد 
را  خود  اصلی  جایگاه  دانشگاه  کند  پیدا  گسترش 
پیدا خواهد کرد. وی با اشاره به اینکه گاهی اوقات 
موانع به صورت تسهیالت و گاهی ممکن است از 
ناشایستگی های مدیران دولتی باشد ادامه داد: این 
بانک ها قرار است چه زمانی اصالح شوند؟ وی با 
بیان اینکه مسائل فرهنگی، مادر همه مسائل است 
عنوان کرد: پرداختن به همه مسائل اقتصادی، سیاسی 

و اجتماعی در جای خود بسیار مهم است.

مراسم “خدیجه )س( مادر امت” 
در ۱6 بقعه متبرکه برگزار می شود

تسنیم- معاون فرهنگی اداره کل اوقاف از برگزاری 
ویژه برنامه »خدیجه )س(، مادر امت« همزمان با شب 
و روز دهمین روز ماه مبارک رمضان در 16 امامزاده 
شاخص خبر داد.  حجت االسالم مختاری با بیان اینکه 
این مراسم با تشکیل ستاد بزرگداشت، دعوت از مردم و 
مسئوالن، خانواده های شهدا و ایثارگران، بانوان و به ویژه 
مادران و همسران شهدا برگزار می شود گفت: پذیرایی 
با افطار ساده از میهمانان، برگزاری مراسم ختم قرآن، 
ترتیل خوانی، سخنرانی و مدیحه سرایی از برنامه های 
بزرگداشت حضرت خدیجه )س( در آستان  مراسم 

مقدس امامزادگان و بقاع متبرکه است.

۲.۵ میلیارد ریال پرونده تخلف
 در خراسان جنوبی تشکیل شد

تسنیم-معاون بازرسی و حمایت از مصرف کنندگان 
جنوبی  خراسان  تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان 
گفت: از ابتدای امسال تاکنون 147 فقره پرونده تخلف 
به ارزش دو میلیارد و 506 میلیون و 993 هزار ریال 
برای واحدهای صنفی و غیرصنفی متخلف در استان 
تشکیل شده است. تهوری در حاشیه بازدید از اجرای 
طرح نظارت ویژه ماه رمضان در شهرستان بیرجند 
اظهار کرد: از ابتدای امسال بیش از 8 هزار و 500 
مورد بازرسی از واحدهای صنفی و غیر صنفی خراسان 
جنوبی انجام شده که 147 مورد پرونده تخلف به 
ارزش دو میلیارد و 506 میلیون و 993 هزار ریال 
تشکیل شده و جهت سیر مراحل قانونی به تعزیرات 
حکومتی ارسال شده است.معاون بازرسی و حمایت 
از مصرف کنندگان سازمان صنعت، معدن و تجارت 
خراسان جنوبی گفت: در این مدت 269 مورد گزارش 

مردمی از طریق سامانه 124 دریافت شده است.

دولت قیمت پایه خرید گندم  کشاورزان را ۱۷ هزار ریال تعیین کرد

پروژه قطار بیرجند سرعت می گیرد

مدیرکل شرکت غله و خدمات بازرگانی خراسان 
جنوبی قیمت پایه خرید گندم مازاد بر نیاز کشاورزان 
را توسط دولت در سال جاری 17 هزار ریال عنوان 
کرد. اسداللهی در گفتگو با تسنیم، اظهار کرد: در 
راستای تسهیل در ارائه خدمت به گندمکاران، 19 
مرکز خرید ملکی و مباشر خرید گندم و 2 مرکز 
خراسان  استان  در  روغنی  دانه های  خرید  جهت 
جنوبی آماده سازی شدند. وی افزود: 3 مرکز خرید 
ملکی شامل سیلوی بتنی و انبار مکانیزه بیرجند و 
انبار مکانیزه قاین و تعداد 16 مرکز ذخیره سازی 
غیر ملکی در استان آماده سازی شدند. وی بیان 
کرد: از 16 مرکز ذخیره سازی غیرملکی یک مرکز 
در شهر خوسف )شرکت تعاونی مالک اشتر ماژان(، 

3 مرکز در شهرستان طبس )شرکت تعاونی انقالب، 
شرکت تعاونی جوخواه و شرکت تعاونی عشق آباد( و 
3 مرکز در شهرستان بشرویه )شرکت تعاونی اسالم، 
شرکت تعاونی امام رضا )ع( و شرکت تعاونی ابوذر 
غنی آباد( آماده سازی شده است. اسداللهی از وجود 
2 مرکز ذخیره سازی غیر ملکی در شهرستان سرایان 
)شرکت تعاونی مطهری و شرکت تعاونی فجر سه 
قلعه سرایان( خبر داد و تصریح کرد: یک مرکز در 
شهرستان فردوس )اتحادیه تعاون روستایی( و یک 
مرکز در شهرستان زیرکوه )شرکت تعاونی روستایی 

قدس زیرکوه( آماده سازی شده است.
وی از آماده سازی یک مرکز در شهرستان درمیان 
)شرکت تعاونی روستایی حافظ گزیک(، 3 مرکز 

در شهرستان سربیشه )شرکت تعاونی های فدک 

مختاران و درح و اتحادیه تعاون روستایی سربیشه( و 
یک مرکز در شهرستان نهبندان خبر داد و خاطرنشان 

کرد: شرکت تعاون روستایی بهمن چاهداشی آماده 

است  گندمکار  کشاورزان  از  گندم  تحویل گیری 
و شرکت تعاونی مالک اشتر ماژان خوسف و انبار 

مکانیزه قاین نسبت به تحویل گیری دانه های روغنی 
اقدام خواهند کرد. مدیرکل شرکت غله و خدمات 
بازرگانی خراسان جنوبی یادآور شد: تمامی عملیات 
تحویل گیری گندم از کشاورزان و رانندگان از جمله 
نمونه برداری، توزین، تعیین آفت و تخلیه گندم های 
تحویلی رایگان بوده و از این بابت هیچگونه وجهی 
دریافت نمی شود. اسداللهی اظهار کرد: در صورت 
تحویل مستقیم گندم به مراکز ملکی دولتی بیرجند 
و قاین به ازای هرکیلوگرم گندم تحویلی 200 ریال 
کرایه به کشاورزان پرداخت خواهد شد. وی گفت: 
خرید،  مراکز  به  گندم  تحویل  از  قبل  کشاورزان 
به سامانه پهنه بندی مراجعه و نسبت به تکمیل 

اطالعات خود اقدام کنند.

کاوش-استاندار خراسان جنوبی به همراه معاون 
هماهنگی امورعمرانی استانداری و مدیرکل راه 
و شهرسازی استان با مهندس اسالمی وزیر راه 
مسائل  جلسه  این  در  کرد.  دیدار  شهرسازی  و 
شد  مطرح  جنوبی  خراسان  استان  مشکالت  و 
خصوص  در  استان  مردم  مطالبه  مهمترین  که 
یونسی  ایستگاه  بیرجند-  آهن  راه  پروژه  اجرای 
و بیرجند- زاهدان مطرح و وزیر راه و شهرسازی 

مهم  کریدورهای  از  پروژه  این  کرد،  اعالم  نیز 
از  پروژه  اجرای  پیگیر  شخصاً  که  بوده  کشور 
از  استفاده  و  فاینانس  و  گذار  سرمایه  طریق 
از این رو  ؛  ظرفیت صندوق توسعه ملی هستم 
دستور تسریع در روند اجرای این پروژه صادر شد. 
بر پایه این گزارش مطالعات تکمیلی قطعه اول 
پیمان  اقدامات  آماده شده و در حال  پروژه  این 
سپاری است؛همچنین دستور توسعه کریدورهای 

جاده ای با عنوان تکمیل باند دوم محورها و نیز 
تامین اعتبار مورد نیاز برای اجرای پروژه محور 
ارتباطی بیرجند - قاین و راه های روستایی استان 
صادر شد. شایان ذکر است انشاءا...در سفر قریب 
استان خراسان  به  راه و شهرسازی  الوقوع وزیر 
جنوبی تعدادی از پروژه های مهم مرتبط با راه و 
راه آهن و همچنین طرح های باز آفرینی شهری 

بهره برداری و کلنگ زنی خواهد شد.

رونمایی از مستند “ممنونم”
کاری - روز گذشته رونمایی از فیلم کوتاه »ممنونم« 
به تهیه کنندگی و کارگردانی محمدرضا سلطانپور 
در خانه جوان بیرجند با حضور اعضای هالل احمر 
استان  انجام شد. محمدرضا سلطانپور  افزود: زمان 
فیلم حدود 6 دقیقه است و 32  نفر به عنوان عوامل 
تولید و 8 نفر به عنوان عوامل فنی در تولید آن 
نقش داشتند. این فیلمساز جوان اظهار کرد: حدود 5 
میلیون تومان برای تولید این فیلم هزینه شده است.
سلطانپور خاطرنشان کرد: فیلم کوتاه “ممنونم” سه 
سال پیش تولید شده و قرار بود در تهران رونمایی 
شود اما به دلیل عالقه تیم تولیدکننده به حامیان 
تولید، این فیلم در خراسان جنوبی رونمایی شد. وی 
با بیان این که این فیلم در فضای مجازی منتشر 
می شود اظهار کرد: این فیلم به زبان فارسی تولید 
شده است و نسخه هایی با زیرنویس های انگلیسی و 
عربی نیز دارد که در رسانه های مجازی عرب زبان 

و انگلیسی زبان انتشار داده خواهد شد. تهیه کننده 
و کارگردان فیلم کوتاه ممنونم گفت: مدیران عامل 
آقای  جناب  استان  هالل احمر  کنونی  و  سابق 
شهریاری، معاونت امداد و نجات جناب آقای اسعد 
زاده و رئیس اداره عملیات هالل احمر استان جناب 
آقای رفیعی، هالل احمر شعبه بیرجند سرکار خانم 
خادمی و تیم واکنش سریع هالل احمر خراسان 
جنوبی ما را در تولید این فیلم یاری کردند. سلطانپور 
با بیان این که رونمایی این فیلم به همت سازمان 
مردم نهاد پویندگان میراث خاوران و با همکاری خانه 
جوان خراسان جنوبی صورت گرفت افزود: مدیرکل 
ورزش و جوانان خراسان جنوبی نیز در محل رونمایی 
حضور داشت و از این اثر استقبال کردند. وی اظهار 
کرد: حوزه هنری خراسان جنوبی نیز در برگزاری 
احمر  آنست هالل  تیم  فعالیت  نمایشگاه عکس 

همکاری داشت.

دو قالده سگ فعال در آنست استان
مسئول مرکز آنست خراسان جنوبی هم در گفتگو 
با خبرنگار آوا عنوان کرد: هر استان دو قالده سگ 
زنده یاب دارد ولی در خراسان جنوبی به دلیل پیری و 
بازنشستگی یکی از این سگ ها 3 قالده سگ وجود 
دارد.وی خاطر نشان کرد: اکنون دو سگ به نام های 
مایلو و جکی در  سازمان هالل احمر استان فعال و 
آموزش می بینند.  اسماعیل ظریفی ادامه داد: هر روز 
در استان یک مربی با این سگ ها تمرین می کند و 
آنها آماده برای هر گونه حادثه و اتفاقی هستند. وی 
با اشاره به اینکه تربیت و آماده کردن سگ هاي 
حوادث  و  بحران  زمان  در  مهمي  نقش  تجسس 
طبیعي به خصوص زلزله به منظور یافتن افراد زنده 
گرفتار در آوار و برف دارد، خاطر نشان کرد: آموزش 
هر سگ تا آمادگی کامل آن حدود دو سال زمان می 
برد. وی  افزود: تعلیم مربیان زیر نظر مدرسان صلیب 

سرخ آلمان بوده که هر سه ماه یکبار برای آموزش 
این مربیان به ایران آمده و آموزش های الزم را به 
آنها ارائه می دهند و تعلیم این سگ ها در استان زیر 

نظر مربیان امدادگر استان است.

طرح آموزش سگ های خانگی 
برای حوادث استان

وی یادآور شد: کار خوبی که در استان برای اولین 
بار قرار است انجام شود از مردمی که دارای  سگ 
های باهوش و نژاد ژرمن هستند دعوت شده است 
تا برای آموزش سگ ها با هالل احمر همکاری 
کنند. ظریقی با بیان اینکه استارت کار از هفته آینده 
زده می شود افزود: هدف از این طرح این است که  
چون استانی حادثه خیز هستیم  حدود 40 الی 50 
سگ  آموزش دیده  در مواقع حوادث به کمک ما 

خواهند آمد.

اطعام بیش از 8 هزار روزه دار از محل موقوفاتبهره مندی 9 هزار و 8۱۱ کارگر از بیمه

هم اکنون 9 هزار و 811 نفر کارگر ساختمانی در خراسان جنوبی 
از مزایای بیمه بهره مندند. به گزارش صداوسیما،معاون امور 
بیمه ای اداره کل تأمین اجتماعی استان گفت: آمار کارگران 
ساختمانی بیمه شده در استان تا پایان اسفند پارسال به 9 هزار 
و 112 نفر رسید که نسبت به سال 96 حدود یک و نیم درصد 
افزایش یافت. در سال 96، 8 هزار و 963 کارگر ساختمانی در 

خراسان جنوبی بیمه بودند. علی اکبری افزود: کارگران ساختمانی 
که دارای شرایط هستند می توانند برای  بهره مندی از این 
نوع پوشش بیمه ای به شعب استان مراجعه و نام نویسی کنند.  
اکبری با بیان اینکه طرح بیمه کارگران ساختمانی از تیر ماه سال 
89 در کشور اجرایی شد، افزود: با توجه به قانون ، افرادی واجد 
شرایط استفاده از این بیمه هستندکه ضمن داشتن کارت مهارت 
معتبر از سوی سازمان فنی وحرفه ای ، به طور مستقیم در 
مشاغل صنعت ساختمان اشتغال داشته باشند و مشمول مقررات 
خاص از نظر بیمه و بازنشستگی نباشند. وی گفت: در این طرح 
7 درصد حق بیمه کارگران ساختمانی توسط شخص بیمه شده 
و 20 درصد باقیمانده از محل صدور پروانه های ساختمانی تأمین 
و پرداخت می شود. معاون امور بیمه ای اداره کل تامین اجتماعی 
استان افزود: کارگران زیر پوشش این نوع بیمه از دفترچه خدمات 
درمانی، بازنشستگی، ازکارافتادگی و سایر مزایای مندرج در قانون 

تأمین اجتماعی بهره مند می شوند.

ماه رمضان  ابتدای  از  امور خیریه گفت:  و  اوقاف  مدیرکل 
مرتبط  از محل موقوفات  نفر  از هشت هزار  بیش  تاکنون 
گزارش  به  شدند.  اطعام  استان  در  رمضان  مبارک  ماه  با 
ایسنا، حجت االسالم پرویز بخشی پور در جمع خبرنگاران، 
با اشاره به اجرای طرح ضیافت الهی در بقاع متبرکه، اظهار 
از 15  الهی در 45 بقعه متبرکه استان  کرد: طرح ضیافت 
اردیبهشت  ماه لغایت 15 خرداد برگزار می شود. وی با بیان 
اینکه 130 موقوفه در استان با نیت افطاری ثبت شده که 
از این تعداد 109 مورد مختص ماه مبارک رمضان است، 
روزه داران  اطعام  نیت  با  موقوفات  بیشترین  کرد:  تصریح 
به شهرستان فردوس با 37 موقوفه اختصاص دارد. وی از 
برپایی سفره های افطاری ساده در جوار بقاع متبرکه خبر داد 
و بیان کرد: این سفره های افطاری در فضایی کامال روحانی 
و معنوی توسط خادمین بقاع متبرکه در راستای میزبانی از 
روزه داران گسترانیده می شود. بخشی پور تصریح کرد: این 

سفره های آسمانی در راستای اجرای طرح نیات واقفین از 
محل موقوفات در بقاع متبرکه برپا می شود که روزه داران 
با  وی  هستند.  اطعام  سفره های  این  میهمان  ایام  این  در 
بیان اینکه همه ساله طبق نیات واقفان از محل درآمد موقوفات 
اطعام روزه داران انجام می شود، اظهارکرد: در برخی نقاط از جمله 
حسینیه امام رضا )ع( نیز وقف با نیت اطعام روزه داران وجود دارد 
که به تناسب درآمد هزینه می شود. وی با بیان اینکه در ماه 
مبارک رمضان روزه داران از محل موقوفات مرتبط به مدت سی 
شب اطعام می شوند، تصریح کرد: از ابتدای ماه رمضان تاکنون 
بیش از هشت هزار نفر از محل موقوفات مرتبط با ماه مبارک 
رمضان در استان اطعام شدند. بخشی پور خاطرنشان کرد: مراسم 
افطاری یکی از سنت های خوبی است که در ماه مبارک رمضان 
بین مؤمنان رایج شده و ریشه در ایمان مردم دارد که این مهم 
موجب انس و الفت، تجدید دیدارها، پیوند ارحام، انفاق و ترویج 

خوبی ها و دوستی ها می شود.

انتقاد معاون استانداری از برگزاری جلسات بدون خروجی
اجتماعی  و  امنیتی  سیاسی،  خبر-معاون  گروه 
جلسات  برگزاری  از  جنوبی  خراسان  استانداری 
بدون خروجی و نتیجه موثر انتقاد کرد. ناصر خوش 
زنان و  خبر،  روز گذشته در کارگروه تخصصی 
خانواده استان اظهار کرد: باید تعارف ها را کنار بزنیم 
و ابتدا اتاق فکری تشکیل شود و بدانیم چگونه باید 
برنامه ریزی شود.معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی 
استانداری خراسان جنوبی افزود: ما در این جلسات 
نشستیم تا جامعه هدف خود را بشناسیم و دقیق 
برنامه ریزی کنیم و کارهای علمی، تخصصی و 

بر اساس فرهنگ جهادی دنبال کنیم.
خوش خبر تصریح کرد: سیاست های دولت تدبیر 
و امید در جلسه این نیست که اگر کاری انجام 
شده تنها گزارش دهیم باید ببینیم آیا نسبت به 
این برنامه ها شناخت بوده یا خیر و آیا پول ها با 
خود  اهداف  به  چقدر  و  است  هزینه شده  هدف 
برنامه  یک  باید  داد:  ادامه  شدیم؟وی  نزدیک 

عملی و تخصصی داشته باشیم نه اینکه در این 
جلسه گزارش کار دهیم و چون جامعه هدف ما در 
این جلسه حضور ندارد که ما را نقد کند، کارهای 

خود را دنبال کنیم. وی خاطرنشان کرد: مدیران 
مربوطه باید حتماً خود در جلسه حضور داشته باشند 
و تعارف را کنار بگذارند چرا که در اینجا کار مالک 

است. خوش خبر با بیان اینکه کارها باید عملیاتی و 
در میدان حل شود و با هم افزایی می توان برخی از 
کارها را انجام داد، اظهار کرد: دستگاه های اجرایی 

مربوطه در سال 98 برنامه تخصصی خود را اعالم 
کنند که این برنامه ها باید از روی شناخت و بر 

مبنای آمار و ارقام باشد.

وی افزود: زنان جامعه اسالمی ایران نیز دچار 
مشکالت متعددی هستند، این زنان در دوران 
بسیاری  نقش  اسالمی  انقالب  و  مقدس  دفاع 

معاون  کردند.  پشتیبانی  را  شهدا  و  داشتند 
به  استاندار خطاب  اجتماعی  و  امنیتی  سیاسی، 
عمل  جزیره ای  احساس  کرد:  بیان  مسئوالن، 

باید  همه  و  باشید  نداشته  استان  در  کردن 
تاثیرگذار  مردم  برای  ها  برنامه  تا  کنید  کمک 
سیاست های  از  یکی  اینکه  بیان  با  وی  باشد. 
دولت نیز نشاط در خانواده ها و امیدواری آن ها 
به جمهوری اسالمی است، اظهار کرد: زنان در 
توانمند هستند و می توانند  عرصه های مختلف 
در حوزه های مدیریتی کمک یار دولت باشند و 
باید از اندیشه آن ها استفاده کرد. وی افزود: باید 
اجرایی  در دستگاه های  نیروها  کارگیری  به  در 
داشته  نگاهی  نیز  متخصص  و  متعهد  زنان  به 
باشیم و بستر الزم برای کار قانونمند و تالش 
اینکه  بیان  با  خبر  شود.خوش  بیشتر  جدیت  و 
باید جایگاه خانواده را ارج نهیم و به آن احترام 
با  نباید  ایران  کشور  کرد:  خاطرنشان  بگذاریم، 
با  نباید  نیز  و خراسان جنوبی  دیگر  کشورهای 
باید  بلکه  شود  مقایسه  دیگر  استان های  سایر 

خراسان جنوبی را با خودش مقایسه کنیم.
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افزایش پروازهای بیرجند - تهران
 از ۲9 اردیبهشت

و  بیرجند   - تهران  مسیر  پروازهای  صداوسیما- 
بالعکس از 29 اردیبهشت افزایش می یابد. مدیر کل 
فرودگاه های استان گفت: این خط پروازی رفت و 
برگشت با هواپیمای بوئینگ ام دی متعلق به شرکت 
هواپیمایی ایران ایر انجام می شود. هادی سالمی 
افزود: این پرواز ساعت 17:30 وارد بیرجند و 15: 18 
بیرجند را به مقصد تهران ترک می کند. با اضافه شدن 
این پرواز، تعداد پروازهای مسیر تهران - بیرجند و 

بالعکس به 18 پرواز در هفته  افزایش می یابد.

آغاز عملیات آسفالت گسترده
 معابر شهر بیرجند

غالمی-عملیات آسفالت معابر شهر بیرجند در سطح 
گسترده آغاز شد.شهردار بیرجند گفت: آسفالت 78 
هزار و 500 مترمربع از معابر شهر با هزینه ای بیش 
از 3 میلیارد و 100 تومان در دستور کار قرار دارد.
جاوید افزود: براین اساس 12 هزار مترمربع از معابر 
مهرشهر و 8 هزار مترمربع معبر کارگران با 800 
میلیون تومان آسفالت می شود. وی با بیان اینکه 
آسفالت معابر شهر بیرجند براساس اولویت و حجم 
آسفالت  روکش  گفت:  شد،  خواهد  اجرا  ترافیک 
معابر خیابان شهید خزاعی بین انقالب و مطهری 
خیابان  غرب  ضلع  مترمربع،   3500 مساحت  به 
مطهری به متراژ 8 هزار مترمربع و 9500 مترمربع 
از خیابان شهید ذقنی و کالهدوز )انقالب( با هزینه 
840 میلیون تومان اجرا می شود. وی از آسفالت 
خیابان سجاد 6 به متراژ 3 هزار مترمربع و هزینه 
120 میلیون تومان خبر داد و افزود: آسفالت بلوار 
امام رضا )ع( از بلوار صیاد شیرازی تا بلوار ناصری 
به متراژ 18 هزار مترمربع و بلوار آوینی از میدان تا 
مجتمع مسکونی قرارگاه سلمان به متراژ 9 هزار متر 
مربع و مجموعا با هزینه یک میلیارد و 80 میلیون 
گفته  به  است.  گرفته  قرار  کار  دستور  در  تومان 
شهردار بیرجند مسیر خیابان نواب تا سجاد 6 نیز 
به مساحت 7500 متر مربع و با هزینه 300 میلیون 

تومان انجام خواهد شد.
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افتتاح زمین چمن مصنوعی 
دبیرستان استعدادهای درخشان 

شهیدبهشتی

به گزارش آوا و به نقل از روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان بیرجند 
زمین چمن مصنوعی دبیرستان استعدادهای درخشان شهید بهشتی بیرجند با 

حضور مسئولین استانی و شهرستانی افتتاح شد.
در آغاز آیین افتتاحیه این زمین ورزشی مهدی قسوره مدیر آموزشگاه بهره برداری از 
این پروژه را نتیجه یک کار تیمی در آموزش و پرورش دانست و افزود: افتتاح چمن 
مصنوعی آموزشگاه در راستای کیفیت بخشی به امر تعلیم و تربیت دانش آموزان 

نخبه و سرآمد شهرستان صورت گرفته است.
محمدحسین یکه خانی مدیر آموزش و پرورش بیرجند نیز با اشاره به منویات مقام 
معظم رهبری عنوان کرد: افتتاح بستر ورزش دانش آموزان روزه دار استعدادهای 
 درخشان شهرستان در ماه عبادت و بندگی نمادی از تحقق توصیه به تحصیل،تهذیب و

 ورزش مقام معظم رهبری است.
یکه خانی افزود: توسعه تربیت بدنی و ورزش دانش آموزی در جهت افزایش سالمت 

و نشاط دانش آموزان شهرستان یک امر مهم و الزم االجراست.
محمدعلی واقعی مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی نیز در مراسم افتتاحیه 
عنوان کرد: این زمین چمن در ابعاد 44 در 24 متر مربع و اعتبار 300 میلیون تومان 

در دبیرستان استعدادهای درخشان شهید بهشتی احداث شده است.
وی، با اشاره به افتتاح سه زمین چمن مصنوعی در طول  سال تحصیلی جاری؛ 
تصریح کرد: 448 دانش آموز دوره  های متوسطه اول و دوم از مزایای این طرح 

بهره مند شدند.
واقعی از تکمیل و بهره برداری دو زمین چمن مصنوعی دیگر در شهر دیهوک و 
شهرستان بیرجند خبر داد و افزود: عالوه بر این دو زمین استخر شنای دانش آموزی 

بشرویه تا پایان سال تحصیلی جاری به بهره برداری می رسد.

عکس : مهرجویی

                                                                                                                                                                                                               
بانک مهر اقتصاد در نظر دارد امالک مشروحه زیر را از طریق مزایده به فروش برساند 

 متقاضیان و عالقه مندان به شرکت در مزایده می توانند جهت دریافت برگ شرایط مزایده با در دست داشتن فیش واریزی به مبلغ 150.000 ریال به حساب جاری مزایده به شماره  
1-13726303-30-9438 نزد هر یک از شعب این بانک بابت شرکت در مزایده به آدرس سرپرستی بانک مهر اقتصاد مراجعه نمایند . همچنین جهت کسب اطالعات بیشتر، بازدید ازملک، 
دریافت برگ مزایده و درخواست شرکت در مزایده و تسلیم پیشنهادات خود حداکثرتا پایان وقت اداري روز دوشنبه مورخ 1398/2/30 از ساعت 07:30 صبح  الي 18:30 با شماره هاي 

زیر تماس گرفته و جهت انجام امور مزایده با هماهنگي نماینده بانک اقدام نمایند.
بازگشایی پاکت های پیشنهادی ارائه شده پس از 10 روز در حوزه مرکزی بانک مهر اقتصاد انجام می پذیرد 

میزان پرداخت غیر نقدیمیزان پرداخت نقدیشرایط پرداختردیف
-100 درصدنقدی1
70 درصد بصورت اجاره به شرط تملیک مطابق ضوابط بانک مرکزی30 درصدتسهیالت2
امالک ستاره دار قابلیت تهاتر ، تسهیالت اجاره به شرط تملیک و یا تخفیف نقدی را دارد -**3

نحوه دریافت ثمن معامله پس از اعالم برندگان و همزمان با انعقاد قرارداد به شرح جدول فوق مي باشد. 
توضیحات و شرایط :

مبلغ پیشنهادي باید مشخص ، معین و بدون ابهام باشد و در پاکت سر بسته به وسیله پست پیشتاز و یا به صورت مستقیم به آدرس بیرجند - خیابان شهید محالتی - تقاطع 13 آبان اداره 
امورشعب بانک مهراقتصاد  - کد پستی16167-97186 واحد پشتیبانی و مهندسی ارسال گردد.

صرف شرکت در مزایده هیچگونه تعهدی برای مزایده گر)متقاضی خرید( ایجاد نمی نماید و مزایده گذار )بانک( در رد یا قبول هر یک یا تمام پیشنهادات مختار خواهد بود.  
مبلغ سپرده )وجه ضمانت( شرکت در مزایده معادل 5 درصد مبلغ پایه مزایده مندرج در آگهي مي باشد که باید به صورت نقدی توسط متقاضي به حساب جاری مزایده به شماره 

1-13726303-30- 9438 نزد هر یک از شعب بانک مهر اقتصاد واریز و رسید آن به صورت جداگانه تحویل گردد.
امالک عرضه شده با وضعیت موجود به فروش مي رسد و قبل از ارائه پیشنهاد بازدید از ملک ضروری است. 

 هزینه هاي آگهي مزایده و سایر هزینه هاي مرتبط از برندگان مزایده اخذ مي گردد.
در شرایط مساوی بودن قیمت های پیشنهادی ، اولویت با فروش نقدی است.     

بانک سایت  وب  آدرس  به  یا  - 09155616912و   32465367 - از: 32465160  عبارتند  ملک  از  بازدید  جهت  هماهنگی  و  بیشتر  اطالعات  کسب  تماس جهت  های   تلفن 
 www.mebank.ir  قسمت مزایده های فعلی بانک مهر اقتصاد مراجعه نمایند. 

بانک در قبول یا رد پیشنهادها مختار است.
به پیشنهادهای فاقد سپرده )وجه ضمانت شرکت درمزایده( و یا کمتر از مبلغ مقرر ، همچنین به پیشنهادهای فاقد امضا ، مهر و امضای مجاز )در اشخاص حقوقی( مشروط ، مخدوش ، 

مبهم ، دارای قلم خوردگی ، مغایرشرایط مزایده ، افراد ممنوع المعامله پیشنهادهایی که پس از مهلت مقرر واصل شود ترتیب اثر داده نخواهد شد مگر به تشخیص بانک. 
 

توضیحاتقیمت پایه عرصه )متر مربع(اعیانکاربرینوع ملکآدرس ملککد ملکردیف

ششدانگ 22.500.000.000 ریال3088-مسکونیزمینبیرجند - خیابان انقالب - میدان شهید کالهدوز - جنب مجتمع پرستاران1896287**

ششدانگ6.250.000.000 ریال782.35-کارگاهیزمینبیرجند - بلوار مسافر - جنب مرکز تعویض پالک2675952**

ششدانگ 1.300.000.000 ریال74117.4مسکونیساختمانبشرویه - خیابان قدس 8 3508589

توضیحات : 
- ملک ردیف 1 دارای مجوز پروانه ساخت 153 واحد مسکونی در 11 طبقه و دو طبقه زیر زمین بعنوان پارکینگ اختصاصی با زیر بنای تقریبی 18000 مترمربع می باشد که هزینه تمدید 

پروانه بر عهده خریدار می باشد . 
- ملک ردیف 2 در موقعیت مکانی مناسب ، قابلیت ایجاد انبار بزرگ و در دسترس شهری و امکان تردد آسان خودروهای سنگین را دارد.  

مزایده امالک شماره 1 سال 1398

آقایـان:
یکشنبه - سه شنبه - پنجشنبه - جمعه 21/00 تا  1/00 

چهارشنبه: 23/30 تا 1/30  

بانـوان 
دوشنبه: 23 تا 00/30   چهارشنبه: 21 تا  22/30

ساعات کاری استخر شهید ناصر مرتضوی
   در ایـام ماه مبارک رمضـان

قابل توجه کلیه هم استانی های محترم
 مایع تمیز کننده َمن )جرم گیر و ضدعفونی کننده (
 اولین و قدیمی ترین تمیز کننده ایران با نیم قرن 
فعالیت ، کیفیت فوق العاده با ال و قیمت مناسب 
را می توانید از کلیه فروشگاه های بزرگ و معتبر 

سطح استان تهیه فرمائید.
ما کیفیت  تمیز کننده اصلی َمن

 تولیدی شرکت تاپ َمن
 با نیم قرن تجربه را تضمین می کنیم 

09122140937

فراخوان عضویت در انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان
در راستای اجرای فصل سوم قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان و به منظور ساماندهی 

مشارکت مردمی در اجرای سیاست ها و برنامه های مرتبط با حقوق مصرف کنندگان و نظر به برگزاری 
 انتخابات انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان شهرستان بیرجند در خردادماه سال جاری از عالقه مندان 
)سامانه جامع عضویت ملی  انجمن  به سایت رسمی   به عضویت در مجمع عمومی دعوت می شود 
 www.members.crps.ir ( مراجعه و ثبت نام نمایند. همچنین از متقاضیان حضور در هیئت مدیره 
و بازرس انجمن دعوت می گردد ظرف مدت 5 روز از تاریخ 98/2/30 لغایت 98/3/3 درخواست و مدارک 
 خود را به آقای علی سرگلزایی )رئیس انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان شهرستان بیرجند( 

به آدرس بلوار شهدای عبادی - کوچه صنایع - سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تحویل نمایند.

آقای روحانی! از شما پذیرفتنی 
نیست بگویید اختیار ندارم!

مصطفی کواکبیان گفت: آقای روحانی از شما پذیرفتنی 
نیست که بگویید چندان اختیاری ندارم به هر حال شما 
به عنوان رئیس شورای امنیت ملی و ریاست ده ها 
شورای جور واجور دارای اختیارات گسترده ای هستید.

ممکن است از برجام خارج شویم

اتمی  انرژی  بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان 
گفت: اگر اتحادیه اروپا موضوع هسته ای ایران را 
به شورای امنیت ببرد، برجام از بین خواهد رفت و 
هر واکنشی از سوی تهران محتمل است از جمله 

خروج از این توافق.

تاج زاده: چرا اجازه دادید برجام 
بیست دقیقه ای به تصویب برسد؟

سیدمحمود  با  مناظره  در  تاج زاده  سیدمصطفی 
نبویان در دانشگاه صنعتی شریف با بیان اینکه آقای 
دیپلماسی  این  چرا  بودید  در مجلس  نبویان شما 
اجازه دادید که در  غربی را تصویب کردید ، چرا 
با قیام و قعود به تصویب  عرض بیست دقیقه و 
برسد ، گفت : چرا زمان تایید صالحیت ما شورای 
نگهبان، فقهای خداترس و عالیه هستند، اما وقتی 
که برجام را تایید کردند شما انتقاد می  کنید. شما که 
دست تان برای اعتراض و اعتصاب باز است علیه 

شورای نگهبان اعتصاب می کردید.

موگرینی: اینستکس ظرف
 چند هفته آینده عملیاتی می شود

موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا دوشنبه 
مدعی شد ، کانال تجاری اروپا برای تسهیل مبادالت 
تجاری با ایران ظرف هفته های آینده عملیاتی می شود.

نطق جنجالی حضرتی درباره 
شجریان و رئیس دولت اصالحات

الیاس حضرتی با بیان اینکه از نظام انتظار گذشت 
می رود، گفت: شجریان در حال مردن است؛ اگر وزیر 
فرهنگ و ارشاد اسالمی از او عیادت کند - گیرم این 
فرد در جایی هم اشتباهی کرده باشد- چه ایرادی 
از  خاتمی  آقای  شود،  انجام  حصر  رفع  اگر  دارد؟ 
محدودیت در آید، چه ایرادی دارد؟ در حالی که تمام 
این افراد مرتبا به مردم پیام می دهند که در صحنه 

باشید و به کشور کمک کنید.

نتیجه شبیه سازی جنگ ایران وآمریکا

محمدحسن قدیری ابیانه گفت: در سال 2000 برنامه 
عظیم شبیه سازی جنگ با ایران در ارتش آمریکا 
برنامه ریزی شد. نتیجه آن شد که 16 ناوشکن آمریکا 
و همچنین ناو هواپیمابر آمریکا غرق شد و پایگاه های 
آمریکا در منطقه هدف حمالت گسترده موشکی و 
حداقل 22 هزار آمریکایی کشته شدند. آمریکا از این 

جنگ خارج و ایران پیروز میدان بود.       

شرط بانک مرکزی برای ادامه 
استفاده از رمز دوم ایستا

بانک مرکزی با ابالغ دستورالعمل رمزهای دوم یک بار 
مصرف، تصمیم گیری درباره ادامه استفاده از رمزهای 
دوم ایستا برای تراکنش های کمتر از ۵00 هزار تومان 
سوءاستفاده های  مسئولیت  پذیرش  صورت  در  را 
احتمالی توسط بانک مربوطه را به بانک ها واگذار کرد.

تعیین روش قیمت گذاری
 در سایت ها تا چند روز آینده

سخنگوی اتحادیه کسب و کار های مجازی گفت: 
نحوه قیمت گذاری بر روی قیمت خودرو و مسکن با 
انجام برنامه مشترک با اتحادیه ها طی چند روز آینده 

 صورت خواهد گرفت.
چک های غیرکاغذی در راه بانک ها

و  ضوابط  »الزامات،  نویس  پیش  مرکزی  بانک 
فرآیندهای اجرایی چک الکترونیکی« را منتشر کرد. 
حداقل  به  الکترونیک،  سامانه چک  اصلی  رویکرد 
رساندن مخاطرات و کاستی های موجود در فرآیندهای 
چک کاغذی و ارائه روشی امن و در عین حال ساده 

برای مشتریان و بانک ها بیان شده است.

کاال برگ ، ضد فقر

مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی با تاکید بر 
ضرورت کنارگذاشتن سیاست ارز ترجیحی، پیشنهاد 
داد: کارت الکترونیک نقدی- کاالیی به هفت دهک 
اول درآمدی تعلق گیرد به طوری که تا انتهای امسال، 

هر ایرانی جمعاً 432 هزار تومان دریافت کند.

قانون جریمه مشموالن
 غایب تمدید نمی شود

ناجا  اعزام سازمان وظیفه عمومی  و  احضار  معاون 
گفت: مشموالن غایب، منتظر تمدید قانون جریمه 
نباشند و هرچه سریعتر برای تعیین تکلیف وضعیت 

خدمتی خود اقدام کنند.

توضیح وزیر درباره علت گرانی 
ماکارونی و تن ماهی

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: 
افزایش نرخ خرید تضمینی گندم علت گرانی ماکارونی 
و کاهش واردات ماهی و افزایش قیمت ورق قوطی 
وزیر  توسط  ماهی  تن  گرانی  علت  ماهی  کنسرو 

صنعت، معدن و تجارت اعالم شد.        


