
سرمقاله

شنبه 28  اردیبهشت 1398  *  12 رمضان  1440  *  18  می  2019    روزنامه صبح استان  *  سال بیست و دوم  *  شماره: 4351

52 هزار مددجوی بهزیستی  اطعام می شوند3 کلید 32 میلیاردی برای قفل 175 نفری5مرکز پاسخگویی به فعاالن اقتصادی راه اندازی می شود

* امین جم

استان را جوان کنیم! 

به  معطوف  ها  نگاه  همه  روزها  این 
یا  مذاکرات  گرانی،  درخصوص  خبرها 
هر  که  احتماالتی  است.  جنگ  حتی 
روز تحلیلگران سخنی تازه بر آن می 
افزایند و بابی نو در تحلیل اوضاع فعلی 
کشور می گشایند. سخنان چند روز پیش 
رهبری اما شاید فصل الخطابی بر تمامی 
گمانه زنی ها بود. رهبر انقالب احتمال 
جنگ را به کلی مردود و مذاکرات در 
وضع کنونی را نیز اشتباه و سمی مهلک 
اما  رهبری  سخنان  میان  در  خواندند. 
تاکیداتی بر مسئوالن بود که بیشتر به 
اشاره داشت. محورهایی که  دو محور 
در سخنرانی های اخیر رهبری چه در 

سخنان آغاز  ... )مشروح در صفحه 2(

 

صفحه ۶

صفحه ۶

 

 

صفحه ۶

پروژه های احداث 
راه آهن اجرایی می شود

مذاکره با آمریکا 
حرف  شیطانی است

حجت االسالم اژه ای:

ترامپ دستور داده
 آمریکا وارد جنگ نشود

حمید بعیدی نژاد: 

نمی گذاریم کسی غیر 
الریجانی رئیس مجلس شود!

مهرداد الهوتی:

استاندار با بیان اینکه به زودی پروژه های احداث 
راه آهن در خراسان جنوبی اجرایی  می شود، گفت: 
قطعه اول پروژه ریلی اتصال مرکز استان به گناباد 
محمدصادق  می شود.  کلنگ زنی  جاری  هفته 
معتمدیان با بیان اینکه از اولویت های دولت در 
و  راه ها  وضع  به  رسیدگی  زیرساخت ها  زمینه 
برگزاری  با  کرد:  اظهار  است،  استان  جاده های 
انجام شده  با نوبخت  جلساتی که هفته گذشته 
اواسط هفته جاری وزیر راه و شهرسازی همراه با 
چند تن از معاونان به استان سفر  می کند.  وی 
با اشاره به اینکه افتتاح پروژه های در حال اجرا، 
باندهای دوم در  کلنگ زنی پروژه های جدید و 
منطقه دیهوک به فردوس، نهبندان به شوسف 
و همچنین راه آهن از برنامه های سفر وزیر راه 
است،  جنوبی  خراسان  استان  به  شهرسازی  و 

تصریح کرد: ... مشروح در صفحه ۵

آغاز به کار نمایشگاه
قرآن و عترت در استان
صفحه 5

گی
س: گر

عک

عرضه مستقیم قطعات آسانسور

ایران - ایتالیا - ترکیه -  چین

آدرس: بلوار معلم ، خیابان فردوسی 
پالک 26

مراسم تشییع  و تدفین درگذشت بزرگ خاندان
 مرحوم حاج فضل ا... عارفی

 پیشکسوت کمیته امداد امام خمینی)ره( 
را به اطالع تمامی دوستان و همشهریان محترم 
می رساند: مراسم تشییع آن مرحوم امروز شنبه 

98/02/28  ساعت 15 از محل سالن اجتماعات آرامستان بیرجند 
)غسالخانه( برگزار می شود. تشریف فرمایی شما عزیزان و ذکر فاتحه

 باعث شادی روح آن مرحوم و تسلی خاطر بازماندگان خواهد بود.
خانواده مرحوم

آگهـی استخـدام 
مدارس بین المللی خانه هوش خالق در مقاطع پیش دبستانی و  دبستان 

جهت تکمیل کادر آموزشی خود از افراد واجد شرایط ذیل 
دعوت به همکاری می کند:

* دکتری ریاضی  * دکتری ادبیات فارسی  * دکتری علوم آزمایشگاهی 
* معلمین بازنشسته مقطع دبستان  * دکتری روانشناسی 

جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره 32421001 تماس حاصل فرمایید.

جناب آقای مهندس غالمرضا قربانی
مدیر محترم سازمان تعاون روستایی استان خراسان جنوبی

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت

 زنده یاد رضا مراد زاده 
را حضور شما و خانواده محترم تسلیت عرض نموده، از خداوند منان برای آن عزیز سفر کرده 

علو درجات و برای بازماندگان محترم صبر و شکیبایی آرزومندیم.
هیئت مدیره و مدیرعامل

اتحادیه شرکت های تعاونی کشاورزی دامداران آریان خراسان جنوبی

جناب آقای مهندس شاکری  
معاون محترم خدمات شهری 

شهرداری بیرجند
با نهایت تاسف و تاثر درگذشت ناگهانی

 پدر و مادر عزیزتان
 را خدمت شما و خانواده محترم

 تسلیت عرض نموده،
 از خداوند منان برای آن عزیزان علو درجات 
و برای شما و سایر بازماندگان صبر و سالمتی 

آرزومندیم.

مدیریت و کارکنان بانک شهر - بیرجند

کلیه اجناس و دکوراسیون یک باب پوشاک 
فروشی واقع در خیابان معلم با 12 سال سابقه کار 
به دلیل مهاجرت زیر قیمت به فروش می رسد. 

09013534۷99

اجرای نمای آلومینیوم - فروش ورق    
09151۶5553۷- بلوچی

عزیز دلمان خانم مریم عرب زاده
انتخاب شایسته شما را به عنوان

 آموزگار نمونه کشوری در پایه دوم
 مجموعه مدارس سما

که حاصل تالش، مسئولیت پذیری و نوآوری در امر تعلیم و 
تربیت نسل آینده ساز این مرز و بوم می باشد صمیمانه تبریک 
گفته و خدا را بر این امر شاکریم. این موفقیت را به مدیریت 

محترم آموزش و پرورش بیرجند، مدیریت محترم سازمان سما و سایر همکارانتان 
)در دبستان پسرانه سما( تبریک عرض نموده، همواره موفق باشید.

پدر ، مادر و برادرانت )حامد و حمید(

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

جناب آقای دکتر آرین
از اینکه در سایه الطاف الهی چند سال متوالی 
را در کسوت خدمت به جامعه اسالمی به 
انجام وظیفه ای ثمر بخش و موثر پرداخته اید 
و اینک که تقدیر الهی توفیق خدمت گذاری 
در مسند دیگری برآن جناب ارزانی داشته 

برخود الزم می دانیم به پاس تالش ها و زحمات مستمر شما در راستای توسعه و پیشرفت 
اهداف سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان جنوبی نهایت سپاس و قدردانی خود را خدمت 
جناب عالی ابراز داریم بی شک تالش های صادقانه شما، باقیات و صالحاتی است که همواره 

همچون چراغی فروزان به یادگار خواهد ماند. لطف حق یار و یاورتان باد.

همکاران شما در سازمان مدیریت و برنامه ریزی

فراموش شدنی نیستند آنانکه با خط مهر بر قلب مان حک شده اند. اولین سالگرد درگذشت پدر عزیزمان بزرگ خاندان 

 شـادروان حـاج حسین خوشنـام  )پدر شهید رضا خوشنام( 
را با ذکر فاتحه و صلواتی گرامی می داریم.

مهندس خوشنام و خانواده مرحوم

 * دارای پروانه طراحی و مونتاژ
 از سازمان صنعت، معدن و تجارت

* عضو رسمی اتاق بازرگانی
 و سندیکای آسانسور و پله برقی ایران

* نمایندگی فروش موتور الکو  در خراسان جنوبی 
* طراحی، اجرا،  فروش ، نصب و راه اندازی

 انواع آسانسور)کششی، هیدرولیک، روملس، گیرلس( 

شرکت فنی و مهندسی آسانسور و پله برقی آروین

آدرس: بین مـدرس 6۷ و 6۹        تلفـن تمـاس:  056-056۳2۴۴0005
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به مناسبت اولین سالگرد درگذشت پیشکسوت ورزش استان و بزرگ خاندان زنده یاد  
حسین خورشید زاده جلسه بزرگداشتی امروز شنبه 98/2/28 از ساعت 1۶ الی 17  
در محل حسینیه آیت ا... آیتی برگزار می گردد .تشریف فرمایی سروران گرامی مزید امتنان خواهد بود.

خانواده های: خورشید زاده  قیروانی و سایر بستگان
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استان را جوان کنیم!
*امین جم

این روزها همه نگاه ها معطوف به خبرها درخصوص 
گرانی ، مذاکرات یا حتی جنگ است. احتماالتی که هر 
روز تحلیلگران سخنی تازه بر آن می افزایند و بابی نو 
در تحلیل اوضاع فعلی کشور می گشایند. سخنان چند 
روز پیش رهبری اما شاید فصل الخطابی بر تمامی 
گمانه زنی ها بود. رهبر انقالب احتمال جنگ را به کلی 
مردود و مذاکرات در وضع کنونی را نیز اشتباه و سمی 
مهلک خواندند. در میان سخنان رهبری اما تاکیداتی 
بر مسئوالن بود که بیشتر به دو محور اشاره داشت. 
محورهایی که در سخنرانی های اخیر رهبری چه در 
 سخنان آغاز سال و چه در بیانیه گام دوم انقالب ، 
نمود بسیاری داشت. اول توجه و اهمیت به موضوع 
رونق تولید و توجه به نیاز و توان داخل است. نکته بعدی 
که در سخنان رهبری مورد تاکید فراوان قرار دارد، توجه 
و اهمیت به جوانان است. سخنی که همان طور که گفته 
شد بارها تاکید شده اما متاسفانه از سوی مسئوالن هنوز 
آن طور که باید و شاید جدی گرفته نشده است. استفاده 
از ظرفیت جوانان شاید از پایه در تصور برخی اشتباه 
نگاشته شده و قابلیت تغییر حداقلی هم ندارد! همکاری 
با جوانان فقط اهدای میز های مدیریتی به آنان نیست! 
بلکه امروز و در زمان فعلی ، باید از ظرفیت و توانمندی 
و فکر باز ایده ساز جوانان بهره برد و برای بهبود اوضاع 
تالش کرد. متاسفانه بسیاری حتی اعتماد حداقلی به 
جوانان ندارند و با دید تقابلی با آنان برخورد می کنند. 
درحالی که رهبر معظم انقالب همواره از استعدادها و 
توانمندی های قشر جوانی می گویند که با سند و مدرک 
هم می توان توانمندی هایشان را در عرصه هایی که 
به آنان بها داده اند ، اثبات کرد. جای بسی تعجب 
 است چرا افرادی که خود را والیتمدار تلقی می کنند ،

با دستورات موکد رهبری چنین برخورد می کنند؟ 
مطمئنا در آینده ای نزدیک مسئولیت های گوناگون 
باید توسط همین جوانان مدیریت شوند و در آن زمان 
دیگر مهلتی برای آزمون و خطا نیست. چه بهتر که 
از حاال مجالی برای کسب تجربه و بروز استعدادهای 
جوانان مهیا و از ظرفیت های آنان به طور کامل 
استفاده کرد. شاید امسال و با در نظر گرفتن شرایط 
فعلی ، زمانی برای شروع فصلی جدید در اعتماد به 
جوانان و بهره گیری از توانمندی آنان باشد. چه خوب 
است که این مهم در استان خراسان جنوبی هم کلید 
خورده و جوانان نقش پررنگ تری را در سرنوشت 
شهر و استان خود ایفا کنند. شاید برای شروع ، بهبود 
نخبه  جوانان  با  گوناگون  وضع، جلسات مسئوالن 
استان در حوزه های مختلف و همچنین تشکیل 
اتاق فکر جوانان مستعد در کنار سازمان ها و ادارات، 
مطلوب باشد. روحیه مطالبه گر و ذهن آزاد جوان 

کمک های بسیاری خواهد کرد.
امید که جوانان را فقط برای برخی وعده های انتخاباتی 
و شور و هیجان های لحظه ای نخواهیم و در میدان 
عمل و نه شعار ، توانمندی هایشان را ارج نهیم. در این 
راه می توان با بهره گیری از این ظرفیت که در استان 
خراسان جنوبی هم کم نیست ، استان را جوان تر و 

شاداب تر از همیشه نمود. 

اجرای ۸۷۰ طرح اشتغالزایی برای توانمندسازی زنان سرپرست خانوار

صداوسیما- با هدف توانمندسازی خانوارهای زیرپوشش کمیته امداد، ۸۷۰ فرصت شغلی برای مددجویان زن زیرپوشش این نهاد ایجاد شد. 
قائم  مقام کمیته امداد امام خمینی)ره( گفت: پارسال دو هزار و 5۰۰ فرصت شغلی در استان ایجاد شد که ۸۷۰ فرصت شغلی سهم زنان بوده 
است. اکبری افزود: سال گذشته بیش از 51 میلیارد و 2۰۰ میلیون تومان تسهیالت برای اشتغالزایی زنان سرپرست خانوار استان پرداخت شد.

خروج پیاز گل نرگس و بذر پنبه
 از استان ممنوع شد

 ایرنا- مدیر جهاد کشاورزی شهرستان خوسف گفت: 
خروج 2 محصول عمده و استراتژیک پیاز گل نرگس 
و بذر پنبه مله این شهرستان ممنوع شد. رضوی افزود: 
استان  توسط  زیادی  های  درخواست  گذشته  سال 
های دیگر با قیمت های بسیار باالتر از قیمت استان 
برای خریداری پیاز گل نرگس و بذر پنبه مله )قهوه 
ای رنگ( داشتیم. وی گفت: این موضوع سبب شد 
کشاورزان شهرستان را توجیه کنیم و تذکر دهیم به 
هیچ وجه این محصوالت را هر چند با قیمت های باال 
در اختیار افراد غیربومی قرار ندهند. وی با بیان اینکه 
سه ماه تابستان فصل جا به جایی پیاز گل نرگس است 
اظهارکرد: پارسال با استقبال زیاد کشاورزان شهرستان 
برای کشت گل نرگس مواجه شدیم و همین موضوع 
باعث شد جلوی خروج پیاز این نوع گل از شهرستان 
گرفته شود.وی افزود: کشاورزان امسال نیز به افراد 
های  دستگاه  و  نفروشند  را  نرگس  پیاز  غیربومی 
دولتی نیز با نظارت و رصد دقیق، از خرید و فروش 
پیاز گل نرگس و خروج آن از استان جلوگیری کنند. 
رضوی گفت: هر سال حدود 12 میلیون شاخه گل از  
اراضی برداشت می شود و به فروش می رسد. وی 
درباره فروش گل نرگس بیان کرد: پارسال بخشی 
از محصول تولید خوسف توسط شهرداری بیرجند 
خریداری و در مراکز شهر با قیمت مناسب فروخته 
شد همچنین با انعقاد تفاهم نامه همکاری با سازمان 
تعاون روستایی، مقرر شد غرفه ای در تهران برای 
فروش این محصول در نظر گرفته شود. وی ادامه داد: 
فرودگاه های کشور برای خرید این محصول اعالم 
آمادگی کرده اند و امسال در صورت مازاد تولید، گل 

نرگس به خارج استان ارسال خواهد شد.

آغاز طرح ملی کنترل فشار خون از امروز

صداوسیما-طرح بسیج ملی کنترل فشار خون از  امروز 
همزمان با سراسر کشور آغاز می شود. رئیس دانشگاه 
علوم پزشکی بیرجند گفت: گروه هدف این طرح تمامی 
افراد باالتر از ۳۰ سال شامل افرادی که قبل از 29 
اسفند 6۸ متولد شدند و بیماران کلیوی و زنان باردار در 
همه گروه های سنی هستند. دهقانی فیروزآبادی افزود: 
شناسایی افراد بیشتر، شروع مراقبت و درمان در بیماران 
مبتال به فشارخون باال، افزایش آگاهي جامعه نسبت 
به عوامل خطر، پیامدها و اهمیت تشخیص زودرس و 
کنترل فشارخون باال از اهداف کلي اجراي این طرح 
ملي است.وی گفت: بیماری فشار خون باال، اولین 
عامل خطر در مرگ و ایجاد ناتوانی است و این عامل 
خطر تا حدود زیادی قابل پیشگیری و البته کامال قابل 
کنترل است. وی افزود: هم اکنون جمعیت باالی ۳۰ 
سال استان ۳۸5 هزار و ۳۰1 نفر است که از این 
دریافت  برای  نفر  و ۸24  هزار  تاکنون 15۸  تعداد 
از جمله کنترل  قلبی عروقی  خدمات خطرسنجی 
فشارخون حداقل یکبار به پایگاه ها و مراکز خدمات 
جامع سالمت و خانه های بهداشت مراجعه کرده اند 
و تعداد ۳۰ هزار و 944 نفر به عنوان بیمار فشارخونی 

شناسایي شدند و تحت مراقبت قرار دارند.

تولید ساالنه ۸۰۰ تن
 گوشت شترمرغ در قاین

در  مرغ  شتر  گوشت  تن  ساالنه ۸۰۰  صداوسیما- 
واحدهای پرورش شترمرغ  شهرستان قاین تولید می 
شود. مدیر جهاد کشاورزی شهرستان قاین گفت: 5۳ 
واحد پرورش شتر مرغ گوشتی و مولد و توام در سطح 
شهرستان وجود دارد. سجادی با بیان اینکه قاین، 2۸ 
درصد گوشت شتر مرغ استان را تولید می کند، افزود:1۰ 
درصد گوشت تولیدی در داخل شهرستان مصرف و 
شیراز،  تهران،  البرز،  اصفهان،  استان های  به  مابقی 

خراسان رضوی، شمالی و کرمان ارسال می  شود.

وقتی پای سخن بزرگترها می نشینیم و آنان نیز نقل 
قول های پدران خود از سنت رمضو خوانی را روایت 
می کنند، انسان به تاریخ این سرزمین می بالد و به 
خود و بزرگان این سرزمین افتخار می کند که در 
قرون گذشته همواره اعتقادات مذهبی را سرلوحه 
دیگر  بار  فارس،  گزارش  به  داده اند.  قرار  زندگی 
میهمان سفره ای با رنگ و بوی خدایی شده ایم و 
پنجره های آسمان به روی روزه داران گشوده شده 
است؛ بهار قرآن دل ها را با نشاط کرده و شوق بندگی 
سراسر وجود عاشقان درگاه الهی را فرا گرفته است.

ماه رمضان برای مسلمانان تنها یک آیین مذهبی 
ویژه نیست، یک فرهنگ است که در درون هر فرد 
مسلمان فارغ از رنگ و نژاد، نهادینه شده و ایرانیان 

مسلمان نیز از این جریان مستثنی نیستند.
آداب و رسوم ماه مبارک رمضان از مسائل مهم در 
فرهنگ بومی هر منطقه است که به واسطه قدمت 
خود از قداست ویژه ای برخوردار است. ماه رمضان در 
گوشه گوشه این استان مملو از آداب و رسومی است 
که متأسفانه در زندگی شهری و ماشینی، بسیاری از 
این سنت های زیبا به بوته فراموشی سپرده شده و 

بسیاری دیگر نیز کم رنگ تر شده اند.
وقتی به گذشته می نگریم، گستردگی نغمات هنری 
به چشم می آید، آیین هایی که در پیشینه هر یک 
جلوه های بسیار ارزشمندی از انسانیت و کمال در 
آن نمایان است. از هنرهای نمایشی گرفته چون 
نقالی و پرده خوانی، تا کتابت و موسیقی، همه و 
همه در مقطعی تاریخی به خدمت گرفته شده و 
آداب  آن  پذیرفتن  و  ماندگاری  در  تاثیر شگرفی 

توسط نسل های مختلف داشته اند.

شیوه رصد ماه رمضان؛ آب و آئینه
یکی از شهروندان بیرجندی که قریب به ۸۰ بهار از 
عمرش را در این دیار گذرانده در گفتگو با فارس به 
رسوم ماه مبارک رمضان در بیرجند اشاره و می گوید: 
در گذشته بیشتر مردم آخرین روز ماه شعبان را به 

پیشواز رمضان می رفتند و روزه می گرفتند. وی با 
بیان اینکه در آن زمان وسایل ارتباطی قوی برای 
رصد ماه وجود نداشت، می افزاید: بسیاری از مردان 
و مالهای شهر و روستا به هنگام غروب روز 2۸ 
ماه شعبان بر روی بام رفته و در پی رؤیت هالل 

ماه بودند.
کربالیی با بیان اینکه اگر روز 2۸ ماه شعبان ماه 
رؤیت نمی شد روز 29 نیز به همین منوال بر روی 
اضافه  ماه می گشتند،  دنبال  به  و  رفته  بام  پشت 
می کند: زمانی که ماه را می دیدند به مردم خبر آمدن 
رمضان را می دادند. وی با بیان اینکه در گذشته شهر 
و روستاها بزرگ نبود و چراغ و روشنایی وجود نداشت 
لذا غروب هالل ماه راحت تر دیده می شد، تصریح 
می کند: با همسایه ها برای دیدن هالل ماه کاسه 
آب و آئینه را برمی داشتیم و راهی پشت بام خانه 
می شدیم تا هالل ماه را به چشم خود ببینیم و زمانی 
 که هالل ماه رؤیت می شد این اشعار را می خوانند: 
» آمد رمضان و مقدمش بوسیدم، در رهگذرش طبق 
طبق گل چیدم ، من با چه زبان شکر بگویم که به 

چشم، یک بار دگر ماه خدا را دیدم«.

از تمیزکاری تا پخت نان
فاطمه صغری یکی دیگر از شهروندان بیرجندی که 
گرد پیری بر چهره اش نشسته، می گوید: در آن زمان 
ما در خیابان خاکی زندگی می کردیم، دو هفته قبل 
از ماه رمضان دست به کار می شدیم و شروع به 
تمیزکاری خانه می کردیم. وی با بیان اینکه حدود 
یک تا دو روز درگیر نان پختن برای ماه رمضان 
می شدیم، اضافه کرد: در گذشته انواع نان و کلوچه 
توسط بانوان پخته و برای افطار کردن روزه داران 
در مساجد توزیع می شد و این کار کم و بیش در 

روستاها هم اکنون نیز انجام می شود. 

رمضوخوانی؛ سنتی در وادی فراموشی
ادامه می دهد: در شب های  این پیرزن بیرجندی 

افطار عده ای  و  نماز  از  رمضان پس  مبارک  ماه 
به  نفری  چند  دسته های  در  نوجوان  پسران  از 
در خانه های مردم به  ویژه آن هایی که به لحاظ 
مالی در وضعیت بهتری بودند، به امید گرفتن انعام 
نقد( می رفتند. وی می افزاید:  یا وجه  )تنقالت و 
زمانی که به جلوی درب هر خانه می رسیدند، یک 
نفر از بچه ها که او را با عنوان استاد برگزیده اند 
با صدای بلند می گفت رمضانی ما را می دهید یا 
به  چیزی  و  بود  کسی  خانه  در  اگر  بخوانیمش؛ 
آن ها می داد به درب خانه دیگر می رفتند وگرنه اگر 
احساس  می کردند کسی در خانه هست و جوابی 
نمی دهد خواندن رمضانی را آغاز می کردند. برخی 

ابیات اشعار مزبور به این شرح است :
رِمُضو یارب یارب رِمُضو/ رِمُضو آمد خوشنام خدا...
رِمُضو یارب یارب رِمُضو/ رِمُضو آمد خوشنام خدا...
های رمضو آمد، آمد رمضو ... رمضو آمد، خوش نام 
خدا / این ِسرا از ِکنه رو َور باده ... دو پسر داره که 
نو دوماده / این ِسرا از ِکنه رو َور روزه ...دو دختر 
داره که مخمل دوزه/ رِمُضو آمد مهمانش کنید/ بز 
و بزغاله قربانش کنید ... رِمُضو آمد خُود سیصد 
رِمُضو   ... بدار  روزه  َورَدشتِه که آی  سوار/ چوبی 
آمد مهمانش کنید/ بز و بزغاله قربانش کنید ... بز 
و بزغاله که چیزی نِمُشو/  گاو و گوساله را قربانش 
کنید/ این سرا از کیه خش خش می کنه/ طبق نقره 

و کشمش می کنه...
در پایان مراسم، اعضای گروه بخشی از نذورات 
را بین خود و مابقی آن را بین نیازمندانی که مورد 
نظر آن ها بود تقسیم می کردند و به دست آنان 

می رساندند. 

شوخوانی سنتی به درازای 3 قرن
شوخوانی در زمره قدیمی ترین آیین های سحرهای 
ماه رمضان است که بنا به گفته مطلعین محلی 
بیش از سه قرن قدمت دارد. مرسوم می باشد که 
سحرهای ماه رمضان در هر محله افراد سحرخوان 

از دو ساعت به سحر مانده بر مناره مسجد و یا 
بام خانه ای می روند و با صدای خوش مناجات های 

مختلف که در سحر وارد شده، می خوانند.
اهالی هر محله با شنیدن صدای شوخوان متوجه 
صبح  زنان  و  است  نزدیک  سحر  که  می شوند 
شوخوان دوباره بر بام خانه و یا مسجد رفته و با 
صدای بلند اذان صبح را می گویند.یکی دیگر از 
مراسم،  این  خصوص  در  بیرجندی  شهروندان 
یا  شوخوانی  روزها  آن  باصفای  مراسم  از  گفت: 
چاووش خوانی بود که امروز دیگر در کمتر محله ای 
این طور  شوخوانی  درباره  وی  می شنویم.  را  آن 
می گوید: از جذاب ترین رسم های ماه رمضان بود 
که در این رسم مردانی که صدای خوبی داشتند 
نزدیک های سحر به پشت بام ها رفته و با صدای 

بلند شروع به خواندن دعا و نیایش می کردند. 

گرد فراموشی بر آئین های رمضان
قرار  سالگی   9۰ آستانه  در  که  حسن  کربالیی 
دارد هنوز هم به خوبی خاطرات ماه رمضان در 
سال های گذشته را به خاطر دارد و می افزاید: به 
هر طریقی تالش می شد همسایه ای خواب نماند 
وجود  چاووش خوان  که  جاهایی  در  همین  برای 
نداشت کسانی با کوبیدن بر تشت های مسی مردم 
را برای سحر بیدار می کردند.وی اضافه می کند: 
می خواندند  که  گوناگونی  ابیات  با  سحرخوانان 
استغفار  طلب  و  سحرخیزی  به  را  محله  اهالی 
دعوت می کردند.یکی دیگر از شهروندان بیرجندی 
می گوید: آن سال ها در خانه ها ساعت نبود تا برای 
وقت سحر کوک کنند، اهالی شهر خودشان ساعت 
بودند و در هر کوچه و محله ای همیشه یک نفر بود 
که وقت سحر فانوس به دست در خانه ها را بکوبد 

و با صدای بلند سحر را اعالم کند.

زیبایی  آئین های رمضان
حاجیه صغری با بیان اینکه نگاه کردن به  آئینه 

و فرستادن صلوات بر محمد و آل محمد )ص( 
بعد از رویت هالل ماه هنوز هم به عنوان یک 
سالخورده  مردان  و  زنان  از  برخی  بین  در  رسم 
مناطق روستایی مرسوم است، می گوید: مردم این 
خطه معتقدند دل مؤمن باید در ماه میهمانی خدا 
همچون آئینه از آلودگی و گناه پاک و صیقل داده 
شود. وی از آش های رشته، شله زردهایی که توسط 
می گوید:  و  می کند  یاد  می شد  پخت  اجدادشان 
بچه ها  و  می پختند  شله زرد  و  رشته  آش  مادرها 

کاسه کاسه به خانه همسایه ها می بردند.
این شهروند به شیوه بیدار کردن مردم نیز اشاره 
می کند و می افزاید: با شروع ماه رمضان، به ویژه در 
اولین شب ها روی طبل یا ظرفی حلبی می کوبیدند 
تا با صدای آن دیگران را برای خوردن سحری 
بیدار کنند. هر شهر استان خراسان جنوبی برخوردار 
گفته  که  جایی  تا  است  غنی  فرهنگی  آداب  از 
مراسم  بشرویه  و  طبس  شهرستان  در  می شود 
دور  گذشته های  از  رمضان  ماه  در  طبل نوازی 
مرسوم بوده و جالب اینکه مردم این شهرستان ها 
این سنت حسنه را که برای بیداری همسایه ها در 

زمان سحر بوده را هنوز اجرا می کنند. 

مالقه زنی؛ مراسم آئینی شب 2۷ رمضان
ماه  آئین های  دیگر  از  را   2۷ شب  مراسم  وی 
رمضان در استان ذکر و افزود: در شب 2۷ رمضان 
دو نفر از زنان محل ناشناس چادر سفید سر کرده، 
صورت خود را می پوشاندند و یک سینی که روی 
و  آب  کاسه  یک  و  سرمه دان  شانه،  آئینه،  آن 
مالقه را در دست گرفته و به در خانه هایی که 
از پیش در نظر گرفته اند، می روند. این شهروند 
صورت  که  حالی  در  بانوان  می گوید:  بیرجندی 
خود را در چادر پنهان می کنند به در هر خانه ای 
که می رسند با کفچلز )مالقه( چند بار با فواصل 
کوتاه به در خانه می کوبند و به این وسیله حضور 

خود را اعالم می کنند.
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دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه )نوبت اول( شرکت تعاونی مصرف کارگران برق بیرجند
شماره ثبت: ۲۶۰     شناسه ملی: ۱۰۳۶۰۰۱۱۵۷۵

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه )نوبت اول( شرکت تعاونی مصرف کارگران برق بیرجند راس ساعت ۱۷/۳۰ روز سه شنبه تاریخ ۹۸/۳/۲۱  در محل سالن 
اجتماعات امور برق بیرجند واقع در خیابان بهشتی 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 برگ 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 بازرسی می توانند حداکثر ۷ روز پس از انتشار آگهی دعوت به دفتر تعاونی مراجعه و ضمن ارائه مدارک فرم ثبت نام را تکمیل نمایند.
دستور جلسه : استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس ۲- تصویب صورت های مالی سال ۱۳۹۷)تراز نامه ، سود و زیان، تقسیم سود( ۳- انتخاب بازرس اصلی 

و علی البدل برای مدت یک سال مالی ۴- تصویب بودجه پیشنهادی                                                                                

آگهی تحدید حدود ثبت امالک یک قسمت از بخش ۲ شهرستان بیرجند
 به موجب ماده ۱۴ قانون ثبت، تحدید حدود ششدانگ یک قطعه زمین مشجر پالک ۲۵6۱- اصلی بخش ۲ بیرجند واقع 
در اراضی فوق مزرعه چهکند مورد تقاضای قنبر علی حامدی نیا در روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۸/۳/۲۷ ساعت ۱۰ صبح در 

محل شروع و به عمل خواهد آمد.  لذا به موجب ماده ۱۴ قانون ثبت، به صاحبان امالک و حقوق ارتفاقی و مجاورین شماره های فوق 
الذکر بوسیله این آگهی اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر باال در محل حضور به هم 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 و حقوق ارتفاقی که در موقع مقرر حاضر 
نبوده اند مطابق ماده ۲۰ قانون ثبت فقط تا سی روز از تاریخ تحدید حدود پذیرفته خواهد شد و 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.

تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۲/۲۸       علی فضلی - رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان بیرجند

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای - نوبت دوم 
اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس خراسان جنوبی )مناقصه گذار به نشانی بیرجند - بلوار صنعت و معدن - سایت اداری - تلفن ۹۲-۳۲۴۰۰۳۹۰( در نظر دارد: اجرای پروژه های عمرانی ذیل را براساس قانون برگزاری مناقصات به پیمانکاران دارای صالحیت از سازمان برنامه و بودجه کشور واگذار 
نماید. لذا پیمانکاران واجد شرایط متقاضی با در نظر گرفتن رشته، پایه و ظرفیت آزاد می توانند جهت دریافت اسناد مربوطه حداکثر تا پایان وقت اداری مورخ ۱۳۹۸/۲/۳۰ به سامانه تدارکات به آدرس www.setadiran.ir  مراجعه و نسبت به دریافت اسناد و مدارک اقدام نمایند.  ضمنا این آگهی در پایگاه ملی 

اطالع رسانی مناقصات به نشانی http://iets.mporg.ir نیز منتشر شده است. 

محل پروژه
اجرا

مدت نوع پیمانموضوع
پیمان

برآورد براساس فهارس 
بها ۱۳۹۸  )ریال(

تضمین ارجاع 
کار )ریال(

تاریخ تحویل و بارگذاری 
اسناد در سامانه

توضیحاتشماره فراخوانحداقل پایه و رشتهتاریخ بازگشایی

ساختمان نیمه سرایانتکمیل ابتدایی ۶ کالسه جامعه یاوری
تمام موجود

سرجمع به شماره ۹۶/۱۲۹۹۱۸۸ 
مورخ ۱۳۹۶/05/04 

حداکثر پایان وقت اداری ۹/۱۱۱/۶۹۶/۳0۲45۶/000/000 ۹ ماه
مورخ ۱۳۹۸/0۳/۹

پایه 5 رشته ابنیه و ساعت ۱0 صبح ۱۳۹۸/0۳/۱۱
ساختمان

۲0۹۸00۳۷4۸00000۶--

طبس تکمیل سالن نمازخانه دخترانه باهنر
گلشن

ساختمان نیمه 
تمام موجود

حداکثر پایان وقت اداری ۶۲/۳5۶/۳0۲/0۹۳۱۱۸/000/000 ماه
مورخ ۱۳۹۸/0۳/۹

پایه 5 رشته ابنیه و ساعت ۱0 صبح ۱۳۹۸/0۳/۱۱
 ساختمان - 

۲ شخص حقیقی

۲0۹۸00۳۷4۸00000۷--

مرکز فرهنگی و هنری شماره 4 کانون 
پرورش فکری کودکان و نوجوانان

ساختمان نیمه بیرجند 
تمام موجود

حداکثر پایان وقت اداری ۱۲۱۲/0۶0/5۷۹/5۷۲۶0۳/۱00/000 ماه
مورخ ۱۳۹۸/0۳/۹

پایه 5 رشته ابنیه و ساعت ۱0 صبح ۱۳۹۸/0۳/۱۱
 ساختمان -

تاسیسات و تجهیزات

تجدید ۲0۹۸00۳۷4۸00000۸
مناقصه

۱- تضمین شرکت در مناقصه )ارجاع کار(: ضمانتنامه های معتبر مورد اشاره در آیین نامه تضمین برای معامالت دولتی به شماره ۱۲۳۴۰۲/ ت ۵۰6۵۹ هـ مورخ ۹۴/۹/۲۲ و مورد قبول کارفرما به مدت سه ماه از تاریخ افتتاح پیشنهاد و قابل تمدید برای سه ماه دیگر یا واریز نقدی به حساب شماره ۲۱۷۳۰6۲۰۰۹۰۰۸ نزد بانک ملی شعبه مرکزی بیرجند در وجه اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس خراسان جنوبی.  

روابط عمومی اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس خراسان جنوبی۲- محل تحویل اسناد: سامانه تدارکات الکترونیک دولت )ستاد( و محل گشایش پیشنهادها اتاق جلسات این اداره کل  واقع در بیرجند - بلوار صنعت و معدن - سایت اداری. ۳- اعتبار پروژه ها )برابر شرایط مناقصه( به صورت اوراق خزانه اسالمی می باشد.

هیئت مدیره
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پیام شما

تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583
سامانه پیام کوتاه : 3000272424

شنبه * 28  اردیبهشت 1398 * شماره 4351

نصب ۱۱پنل خورشیدی در مناطق روستایی خوسف

صداوسیما- ۱۱نقطه روستایی و عشایری شهرستان خوسف با پنل های خورشیدی روشن شد.فرماندار خوسف در مراسم نصب این پنل های خورشیدی گفت: با کمک امور عشایری ۲۲محله عشایری 
و آبادی زیر ۱۰خانوار محروم از نعمت برق، در شهرستان شناسایی شده است. شفیعی افزود: ۴۵خانوار در ۱۱نقطه عشایری و روستایی با اعتبار ۱۱۰میلیون تومان از نعمت برق پنل های خورشیدی 
برخوردار شده اند. وی ابراز امیدواری کرد: تا پایان ۶ ماهه نخست سال بیش از ۹۵خانوار در روستاهای زیر ۱۰خانوار و محالت عشایری از نعمت برق با استفاده از  پنل های خورشیدی بهره مند شوند.

سالم بنده از کسانی هستم که در عرصه گیاهان دارویی 
به ویژه محصول آنغوزه فعالیت می کنم. ما همه ساله و 
امسال  پول سنگینی را بابت آزادی عرصه های منابع 
طبیعی برای برداشت محصول آنغوزه به حساب خزانه 
به عنوان بهره مالکانه واریز می کنیم و منابع طبیعی در 
عوض پولی که می گیرد هیچ گونه حمایتی از ما نمی 
کند. ما رویشگاه ها را آزاد می کنیم تا بهره برداران بدون 
هیچ مشکلی بهره برداری کنن و بعد جنس آنها را به 
نرخ روز و بسته به نرخ دالر با قیمت خوب خریداری 
می کنیم. منتها آنها )بهره برداران(سنگ،چوب،خاک و 
گریس،سویا،ماکارونی، آجر ساییده شده مخلوط می کنن 
و به شکلی که معلوم نمی شود به قیمت آنغوزه به ما می 
فروشند. ما همه ساله مقدار زیادی شاید در حدود یک 
تن سنگ و آشغال و ناخالصی از داخل جنس جدا می 
کنیم که اصال قابل استفاده نیست. ما  رویشگاه ها را 
همه ساله احیا می کنیم. تقاضا داریم منابع طبیعی در 
عوض پولی که از ما می گیرد از ما مجریان طرح ها 
حمایت قاطع کند. ما مجریان طرح ها تقاضای تسهیل 
در کار صادرات محصول را داریم و همان گونه که در 
حال حاضر صادرات غیر نفتی مد نظر دولت است بتوانیم 
ارز بیشتری وارد کشور کنیم. جوری نباشد که اینقدر ما 
را در پیچ و خم کارهای اداری اذیت کنن که بیزار شویم 
از هر چه صادرات هست. ما هدفمان رونق تولید و ارز 
 آوری برای کشور است منتها دوستان دست اندر کار 
با تنگ نظری به ما نگاه میکنن و فکر میکنن فقط 
شرایط  که  زمانی  کنیم.  می  کار  خودمان  سود  برای 
شاید جنس  هم  مقصد  کشور  و  ندارد  وجود  فرآوری 
فرآوری شده خرید نکند باید شرایط قانونی و آسانتری 
در نظر گرفته شود تا ما بتوانیم مشتریان مان را تامین 
کنیم. شرایط را پیچیده نکنند کشورهای رقیب ما که 
پر  را  ایران  بازار  جای  دارن  زیادی  آنغوزه  محصول 
کنند. افغانستان، تاجیکستان، قزاقستان محصول آنغوزه 
زیادی بدون هزینه های گمرکی ظرف مدت کوتاهی 
تا  ۱۰روز  ما  حاال   . کنند  می  ارسال  هندوستان  به 
۲۰روز طول می کشد تا کارهای اداریمون انجام شود 
و بتوانیم مجوز خروج از کشور بگیریم برای محصولمون. 
 طبیعی است که مشتری ما کم کم دارد کارها را رها 

می کند. تقاضا داریم کارها به شکل بهتری انجام شود.
 ارسالی به تلگرام آوا
بکنند  فکری  استان  شهرسازی  و  مسکن  مسئوالن 
جهت واگذاری زمین و مسکن تا جلوی افزایش نجومی 
قیمت زمین و مسکن و اجاره در بیرجند گرفته شود و 

دست دالالن کوتاه شود.
۹۱۵...۴8۴
شهرداری محترم آسفالت انتهای خیابان یاسمن الین 
دوم انجام نشده است لطفا مد نظر قرار دهید در قلب 

شهر تنها خیابان خاکی منطقه غفاری است.
۹۱۵...۴۲۴
در طرح تحول سالمت در حیطه بهداشت شرح وظایف 
مشخص  شهرستان  و  استان  در  ستادی  نیروهای 
صورت  به  محیطی  نیروهای  وظایف  شرح  نیست. 
یکسان و بسیار بیشتر از توانش هست. پزشک بودن 
یک مدیر در وزارتخانه شرط کافی برای درست بودن 
یک کار نیست. نمایندگان مجلس آیا می شود به یک 

نفر  مسئول هم امیدوار بود؟
۹۱۰...۶73
چند هفته پیش پیامی در خصوص عدم آنتن دهی 
گوشی موبایل و عدم تخصیص خط تلفن ثابت در 
روستای حاجی رضا برای ستون پیام شما فرستادم 
ولی  بودم.  مخابرات  شرکت  از  جوابیه  منتظر  و 
مخابرات  مسئوالن  برای  که  چیزی  تنها  متاسفانه 
بی اهمیته خواسته مردم روستایی است. واقعا جای 
تعجب دارد که در عصر ارتباطات زندگی می کنیم 
ولی از کمترین امکانات بی بهره هستیم. از استاندار 

محترم عاجزانه تقاضای رسیدگی دارم
 ارسالی به تلگرام آوا

عارفی نیا- ۲7 اردیبهشت ماه در ایران به نام روز “ارتباطات و 
روابط عمومی” مزین گشته است.

 ارتباطات از گذشته  های دور به عنوان یک پدیده حیاتی در زندگی 
بشر وجود داشته است. چه زمانی که بشر از ابزارهایی همچون 
دود، نور، آتش و ... استفاده می  نمود و چه با ورود به عصر تلگراف 
که زندگی بشر شکل تازه  تری به خود گرفت و چه امروز که نظام 
 ها و شبکه  های ارتباطی همراه با زندگی روزمره بشر رو به جلو 
حرکت می  نمایند، همواره به ایجاد نظام رابطه  ای اندیشیده است. 
امروزه کم تر کسی را می  توان یافت که خود را بی نیاز از ارتباطات 
و استفاده از ابزارهای ارتباطی بداند. شاید بشر هیچ گاه فکر نمی  
کرد که از ابتدای حیات خویش و همراه و همگام با رشد فکری و 

جسمی، تا بدین حد با نظامی از این دست و با این پیچیدگی ارتباط 
داشته باشد. این امر تا بدان جا مهم به نظر می  رسد که غوطه ور 
 شدن در دنیای ارتباطات و شبکه  های پیچیده ارتباطی، او را به 
باز تعریف برخی از مفاهیم اساسی و نگاه ویژه به مقوله ارتباطات 
و روابط عمومی نیازمند نموده است. نامگذاری یک روز در تقویم 
شمسی ایرانی به نام روابط عمومی نشانگر نقش، کار ویژه و جایگاه 
این بخش در پیشبرد اهداف سازمان در سطوح خرد و کالن است. 
امروزه روابط عمومی ها به عنوان عناصر قوی در ارزیابی و تقویت 
برنامه  ها و پیشبرد اهداف سازمان ها تلقی می  گردند. به عبارت 
دیگر شاید بتوان گفت که بخش عظیمی از موفقیت یک سازمان 
مرهون نقش مؤثری است که روابط عمومی ها بر دوش می کشند.

در یک نگاه کلی می توان گفت روابط عمومی دارای کارکردی 
درون سازمانی و برون سازمانی است. روابط عمومی از سویی مانند 
ویترینی عمل می کند که سازمان را در برابر چشم افکار عمومی 
نشان داده و به تصویر می کشد و از طریق انعکاس مجموعه 
فعالیت های سازمان نقش سازنده ای را در خصوص رشد و توسعه 
سازمانی ایفا می کند. در این ارتباط شاید بتوان نقش آگاهی بخشی 
و اطالع رسانی را هم پای فعالیت  های سازمان، مهم و حیاتی 

برشمرد.
از سوی دیگر تعامل سازنده و پویا با کسانی که از بیرون به سازمان 
می  نگرند ضعف  ها،  نقص ها، کم و کاستی ها و نظرات سازنده را 
به مدیران سازمان انتقال می دهد. در واقع روابط عمومی خالق 

و پویا در پی ارتقای بخش های مختلف سازمانی، از طریق ارائه 
تصویر درست و واقعی از سازمان و نیز ارائه سیستم نظرسنجی 
و بازخوردگیری است. از این منظر می توان روابط عمومی را پل 
ارتباطی سازمان با افکار عمومی دانست که در راستای رسالت 
سازنده خود در ارتقا و پیشرفت سازمان موانع پیش رو را شناسایی 
کرده و به عنوان مشاور امین سازمان، در جهت رفع موانع گام 
برمی دارد. عالوه بر این روابط عمومی نقش مؤثری در پویایی 
و تحرک درون سازمانی دارد. این بخش سازمان حلقه وصلی 
محسوب می شود تا از طریق برنامه ریزی برای ایجاد فضاهای 
ارتباطی بین مدیران و کارکنان سازمان برای شاداب کردن و 
تجدید روحیه افراد و نیز انتقال تجارب عمل کند. در واقع روابط 

عمومی حلقه طالیی ارتباطات اجتماعی درون سازمانی و برون 
سازمانی است که به ایجاد فضای تفاهم و گفتگو میان افراد 

سازمان و اجتماع کمک می کند.
همه  برای  توفیق  آرزوی  و  تبریک  اینکه ضمن  آخر   سخن 
اندیشمندان، فعاالن، کارگزاران و مسئوالن و کارشناسان روابط 
عمومی،  نامگذاری این روز به نام روز “ارتباطات و روابط عمومی” 
فرصت مغتنمی است تا اندیشمندان و مسئوالن و دست اندرکاران 
به موضوع آسیب شناسی این عرصه نیز توجه نمایند تا با توانمند 
سازی هر چه بیشتر روابط عمومی ها، کمک به نهادینه شدن 
جایگاه و ساختار آنها در راستای حل مشکالت، گامی مؤثر در 

جهت رشد و توسعه سازمانی و اجتماعی بردارند.

محمودآبادی- در یخچال را باز کرده از پایین تا باال را وارسی می کند تا شاید 
چیزی برای خوردن بیابد، اما نا امید دوباره عقب می رود و در را می بندد، نگاهی 
به مادر می کند و بعد از کمی این پا و آن نمی داند سراغ کدام نیاز واجب را از مادر 
 بگیرد، داروهای عاطفه ؟ پول کتاب های مدرسه عادل ؟ قبض های تلنبار شده ؟ 
یا آمار روزهای دیگری که باقی مانده تا پدرش پشت میله های زندان بدهی و 
آشفتگی بازاری که هر روز کمر یک آبرومند شهرمان را می شکند؟؟؟ وای چقدر 
سوال بی جواب از در و دیوار خانه هایی که مردهایشان به دلیل بدهی به زندان 
افتاده اند، می بارد. اما انگار آن دورها سوسوی چراغی امید می دهد شاید این 

روزها بعد از جشن گلریزان اردیبهشت پایان یابد.
گاهی چرخ روزگار چنان غلتان و سریع می رود که نمی فهمی کی؟ چطور؟ و 
چگونه آن طور که باید با این چرخ نچرخیده ای؟ در این آشفتگی چرخ روزگار 
 و اقتصادی که روزی دچار حباب سکه می شود و  روزی دیگردچار چالش دالر 
مرد می خواهد که بداند و بفهمد باید چگونه گلیم پاره اش را از آب باال بکشد. به 
 قول همسر یک زندانی مالی آنهایی که بلدند و حالل و حرام شان را یکی کرده اند 
 که در همین اقتصاد فشل خوب می دانند چگونه نردبان گیر بیاورند و باال بروند ، 
اما آنهایی که از زرنگ بازی های بازار چیزی جز آنچه با آن رو به رو هستند را 

یادنگرفته اند محکوم به فنا هستند.
این زن که امروز مجبور به سرپرستی  سه فرزندش است می گوید: همه چیز 
 خوب بود و زندگی مان را می کردیم که نمی دانم چرا دو دو تایمان چهار تا نشد. 
وام های رأسی و ۲8 درصدی بانک ها یکی بعد از دیگری سررسید می شد. براساس 
قانون بانکداری اسالمی مهم نیست مشتری در کاری که شروع کرده چقدر موفق 
بوده چراکه بانک ضامن سودش است بنابراین همسرم بعد از مدتی یک ورشکسته 
واقعی شد. معوقات بانکی سر از میلیون درآورد و ضامن های بانکی ناراحت تر از روز 
گذشته مصر به زندانی شدن همسرم شدند. این زن ادامه می دهد: زندانیان مالی 
تا زمانی که نتوانند بدهی شان را بدهند در زندان می مانند، یعنی برای آزادی شان 
تاریخ مشخصی وجود ندارد ، آنهایی که کالهبرداری کرده اند حساب شان شاید از 
بدهکارن غیر عمد سوا باشد اما زندان یک نام دارد و یک آبرو، نمی توانی برای همه 
توضیح دهی چرا همسرت زندانی شده است. از زندگی سختی که بر او حاکم است 
می گوید و از سه فرزندی که هر کدام شان در سن متفاوت نیازمندی های متفاوتی 
دارند. و از زن های دیگری که همین  وضع را دارند و حتی با شرایطی سخت تر 
مجبورند پول دارو و درمان هم بدهند و در نهایت از کمک های بی دریغ کمیته امداد 
که کاش هیچ زنی به دلیل زندانی شدن همسرش آن هم به دلیل ورشکستگی 

مجبور به استفاده از این کمک ها نشود.
در خراسان جنوبی نیز مانند سایر استان های کشور زندانیان غیر عمد که به دلیل  

اوضاع  اقتصادی گرفتار میله های زندان شده اند چشم انتظار کمک خیران شب های 
تاریک زندان را به طلوع روشن پیوند می دهند.آنهایی که چک دادند و نتوانستند جای 
آن را پر کنند و یا آنهایی که مهریه های آنچنانی را بله گفتند اما در زمان پرداخت 

حوض دارایی هایشان خالی بود. 

دو نوع زندانی مالی
یک وکیل پایه یک دادگستری درباره جرائم مالی می گوید: دو دسته جرم داریم. یک 
دسته جرائمی هستند که عمد و با قصد مجرمانه رخ می دهند و  دسته دیگر جرائم 
غیرعمد هستند که از باب حادثه مانند تصادفات به وقوع می پیوندند که منجر به 

ضرب و جرح و فوت افراد در صحنه می شود.

سید محمد حسن علوی ادامه می دهد: هر چند  قانونگذار به عنوان جرم از آنها یاد 
کرده ولی به دلیل اینکه قصد قبلی برای ارتکاب آنها وجود ندارد بنابراین به عنوان 

جرائم غیرعمد شناخته می شوند.

وی یادآور می شود: زندانیان جرائم غیرعمد نیز دو دسته هستند که یکی شامل 
جرائمی است که مشمول دیه می شود و دسته دیگر شامل بدهکاران مهریه، نفقه و 
چک های بالمحل می شود. بیشترین جرائم غیرعمد مربوط به بدهکاران مالی است.

وی در ادامه با بیان اینکه بازگشت زندانیان به آغوش خانواده هایشان لحظه ای غیر 
 قابل توصیف است می گوید: زندانیان جرائم غیر عمد از بد حادثه گرفتار شده اند  
بنابراین باید تمام تالش خود را انجام دهیم. زندانیان جرائم غیرعمد که سابقه 
شرارت ندارند و به زندان افتاده اند را با اصالح و تربیت از زندان به جامعه برگردانیم 

زیرا آنها هم بخشی از جامعه اند. علوی با اشاره به چک های برگشتی در بانک 
ها و نیز درصدهای باالی وام هایی که برای تولید در سال های گذشته داده 
شده ادامه می دهد: وجود چندین میلیون برگه چک برگشتی در کشور هرچند تا 
حدودی به نبود دقت کافی از سوی برخی افراد یا باال رفتن نرخ تورم بازمی گردد 
اما آمار یاد شده معلول موضوع های دیگری نیز می باشد. به عبارت دیگر هرچند 
کسادی بازار در افزایش چک های برگشتی بی تاثیر نیست اما عامل اصلی آن 
هم به شمار نمی آید. وی می افزاید: 7۵ درصد زندانیان غیرعمد را بدهکاران مالی 
ناشی از چک تشکیل می دهند، مفاد قانون چک شامل موضوعات استخراج شده 
از قانون تجارت است. قانونی که 8۵ سال پیش به تصویب رسیده و بالتبع با آخرین 
اصالحات پولی و بانکی تناسب چندانی ندارد. از طرفی عده ای نیز به نام تولید وام 
های آنچنانی گرفته اند اما در ادامه مشاهدات نشان از قصور در انجام کار دارد ، 
عده ای هم که به واقع شروع به کار کرده اند درگیر ریز و درشت مسائل اقتصادی 
شده اند از تحریم مواد اولیه گرفته تا بازار بی مشتری و از همه مهمتر درصدهایی 
که در بازار نقد نشده است و هزاران مورد دیگر که همه کشوری است و توجه 

نمایندگان را می طلبد.

۱75 زندانی جرائم غیر عمد 
مدیر نمایندگی ستاد دیه خراسان جنوبی نیز با اشاره به همت بلند هم استانی ها و 
خیران استان و خارج استان مهمترین تالش خود را در زمینه گذشت شاکی عنوان 
می کند. چرا که بسیاری از این شاکیان با پذیرش شرایط موجود و اینکه بخشی از 
بدهی توسط همدلی ها پرداخت می شود حاضر به این ثواب بی وصف می شوند 
 که مرد یا زن خانواده که به دلیل بدهی به زندان افتاده به آغوش خانواده برگردد.
خویی اضافه می کند: سال گذشته با همت مردم نیک اندیش و بخشش شاکیان 
متواضع توانستیم ۱3۵ زندان را آزاد کنیم. وی آمار زندانیان مالی شامل کمک ستاد 
دیه برای امسال را ۱7۵ نفز اعالم کرد که برای آزاد شدنشان 3۲ میلیارد تومان نیاز 
است، از بین این افراد ۱۲7 نفر گرفتاران مالی، ۴7 نفر زندانی مهریه و یک نفر بدهکار 
دیه است که امیدواریم با همت خیران و گذشت شاکیان بتوانیم در این ماه عزیز آنها 
را به آغوش خانواده هایشان برگردانیم. وی به این نکته اشاره کرد: در بین بدهکاران، 
کمک ستاد دیه شامل افرادی می شود که سابقه کیفری نداشته باشند، جرم و بدهی 
آنها به واسطه کالهبرداری و مال مردم خوری نبوده باشد و از همه مهمتر سارق و 
دخیل در مشکالت مواد مخدر نباشند ، بنابراین خیرانی که تصمیم دارند از طریق 
این ستاد کمک کنند خیال شان از هر جهت راحت باشد که با کمک آنها نیازمندان 

واقعی از زندان آزاد خواهند شد. 
وعده دیدار ما 30 اردیبهشت 98 در جشن گلریزان 

نت
نتر

س: ای
عک

 کلید 32 میلیاردی برای قفل 175 نفری
آن سوی میله ها ی اردیبهشت

۲7 اردیبهشت، روز ملی ارتباطات و روابط عمومی

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت اول
اینکه در پرونده اجرایی به شماره ۹۶۱۳۰۹ شرکت راهسازی هموار ره آذر محکوم است به پرداخت مبلغ   نظر به 
۴/۰۴۶/۳۸۹/۸۲۵  ریال بابت اصل خواسته در حق محکوم له بنیاد مسکن انقالب اسالمی خراسان جنوبی و پرداخت مبلغ 

۸۴/۹۰۷/۱۸۰ ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ ۱۲۳/۵۸۸/۸۳۰ بابت حق االجرا در حق صندوق دولت و با توجه به توقیف یک دستگاه 
کامیون کمپرسی سیستم اسکانیا تیپ MNA )2*8( P340LB  رنگ سفید روغنی تعداد سیلندر ۶ و تعداد محور ۴ تعداد الستیک 
۱۲ چرخ و ظرفیت ۳۲ تن و مدل سال ۲۰۱۰ که تا مورخ ۱۳۹۸/۶/۱۶ دارای بیمه شخص ثالث و تخفیف ۶ ساله می باشد. وضعیت 
الستیک های خودرو به طور میانگین ۳۵ درصد سالم و وضعیت اتاق جلو، اتاق کمپرس، موتور، گیربکس و سیستم هیدرولیک خوب، به 
مبلغ ۴/۱۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال کارشناسی شده است، از طریق مزایده در روز چهارشنبه تاریخ ۱۳۹۸/۳/۰۸ از ساعت ۹ الی ۱۰ صبح در 
دفتر اجرای احکام حقوقی به فروش می رسد. قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به کسانی که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند 
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 این صورت ۱۰ درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. متقاضیان 
در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا مراجعه تا ترتیب بازدید آنان داده شود. هزینه نقل و انتقال بر عهده 

خریدار خواهد بود. 
آدینه- مدیر دفتر شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری  شهرستان بیرجند

 تاالر و رستـوراندادگستری جمهوری اسالمی ایران
 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 - 09151606836 )قاسمی(
09153401186 )طاهری(

خط ویـژه  
3۱55۰

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

پارکینگ اداری و مسکونی ، کانکس و سوله
 PVC دکوراسیون داخلی ، سقف کاذب و دکوراتیو ، فروش ورق های

KNAUF و SIDING ، UPVC و
طراح و مجری: گروه مهندسی پارسیان سقف مرکز خانه های پیش ساخته

 www. parsiansaghf.COM

 UPVC سـازه های سبک بـا پوشش

تلفکس: 056-۳۲4۲۲44۹
شماره تماس: 0۹۱5۳6۱۷6۱۱  - حاشیه فلکه جماران – باالتر از کاشی فرزاد

سخنران :حجت االسالم والمسلمین مختاری
زمان : از امشب ساعت ۲۱ تا چهارشنبه

 ۹۸/۰۳/۱ به مدت 5 شب
مکان : بیرجند ، معصومیه ، موسسه توانبخشی 

حضرت علی اکبر )ع(
از زائران محترم دعوت می شود 

در این نشست ها شرکت فرمایند 

سلسله نشست هـای اسـرار حـج 
ویژه زائرین حج تمتع سال ۹8

روابط عمومی بعثه مقام معظم رهبری در حج و زیارت استان خراسان جنوبی



موفقیت و انرژی

بی استعدادها

حامی تغییرات  مثبت  باشید
 و آنها را حفظ کنید 

یکی از گام های مهم برای به حداقل رساندن استرس 
در فضای کار، برخورد با دید باز است. به عنوان مدیری 
که از مهارت های ضروری مدیریت برخوردار است باید 
بتوانید با ایده ها و نظرات گوناگون  به درستی برخورد 
کنید. سرکوب ایده های مخالف خود عاملی است که 

منجر به تشدید تنش و استرس می شود. 
ضمن حفظ اهداف اصلی کسب  وکار و مسیری که 
برای رسیدن به آنها در نظر دارید، به تمام نظرات 
چه موافق و چه مخالف گوش دهید. از این میان 
کلیدی  اعضای  کمک  و  مشورت  با  می توانید 
کسب وکار خود، ایده هایی را که منجر به تغییرات 

مثبت می شوند کشف و از آنها دفاع کنید.

راهکارهایی برای پیروزی بی استعدادها!

هر ارتباطی درس جدیدی به شما می دهد که می 
تواند کارساز باشد. در هر یک از این ارتباط ها شما 
بخشی از وجود خودتان را کشف می کنید که می 
تواند در مسیر رسیدن به موفقیت به شما کمک کند.

برای هر چیزی آماده باشید: هر فرصت جدیدی 
می تواند راهی برای رسیدن به موفقیت باشد. درها 
را نبندید و برای پذیرش هر چیزی آماده باشید. هر 
یک از این اتفاقات می تواند نقش موثری بر مسیر 

موفقیت شما بگذارد.
نیمه پر لیوان را ببینید: خوش بین و مثبت باشید، 
قرار نیست به محض این که کاری را شروع کردید، 
موفق شوید. نیمه پر لیوان را ببینید و یادتان باشد هر 
چیز بزرگی مجموعی از چیزهای کوچک است که 

یک روز اصال به آن توجهی نمی کردید.
اشتیاق: شور و شوق سطح بعدی خوش بینی است. 
وقتی آدم ها درباره اتفاقی خوش بین هستند، درباره 
آن هیجان زیادی دارند و با اشتیاق دنبالش می کنند. 
در بیشتر مواقع همین اشتیاق است که کاری می 
کند فرد انگیزه اش را از دست ندهد و از مسیر خارج 

نشود.
ذهن تان را فعال نگه دارید: ذهن فعال، همواره به 
دنبال ایده های جدید می گردد. ذهن تان را فعال 
نگه دارید که بتوانید ایده های جدید پیدا کنید و از 
میان آنها مسیر موفقیت را بیابید. یک ذهن بسته 

هیچ گاه نمی تواند فکر جدیدی بکند.
اولویت ها را در نظر بگیرید:  ما در جهانی زندگی می 
کنیم که سرعت حرف اول را می زند؛ باید سریع بود 
و تند. یادتان باشد بین تمامی کارهایی که هر روز 
باید انجام دهید، بعضی از آنها مهم تر هستند که باید 
آنها را در اولویت قرار دهید. اولویت بندی به شما 

کمک می کند چیزهای مهم را به تعویق نیندازید.

بهترین زمان برای 
ورزش کردن روزه داران 

در بسیاری از ورزش های سنگین، ذخایر قندی مهم ترین 
ماده غذایی برای تأمین انرژی محسوب می شود اما در 
اثر روزه گرفتن کاهش پیدا می کند و در نتیجه ورزشکار 

به خاطر افت عملکرد و کارایی دچار خستگی زودرس 
دارد که  احتمال وجود  این  از سوی دیگر،  می شود. 
ورزشکار دچار کم آبی شود بنابراین ضرورت دارد که 
برای جلوگیری از کاهش عملکرد و کارایی خود در این 
ایام ساعت فعالیت ورزشی خود را به ۲ ساعت قبل از 

افطار و یا ۲ ساعت بعد از افطار موکول کند. 

۶ فنجان قهوه ریسک مشکالت
 قلبی را افزایش می دهد

محققان دریافتند نوشیدن ۶ فنجان قهوه یا بیشتر در 
روز می تواند مضر باشد و ریسک مشکالت قلبی 
عروقی را تا ۲۲ درصد افزایش دهد. برای حفظ سالمت 

قلب و داشتن فشارخون سالم، افراد باید میزان مصرف 
قهوه را به کمتر از ۶ فنجان قهوه در روز محدود کنند.  
با نوشیدن زیاد و بدون برنامه ریزی  این نوشیدنی 
ریسک بیماری قلبی- عروقی با فشارخون باال افزایش 
می یابد و فشارخون باال از پیامدهای مصرف بیش از 

حد زیاد مصرف آن است.

کفش مورد عالقه شما ممکن
 است عامل کمردرد باشد

پوشیدن برخی انواع کفش می تواند موجب کمردرد شود، 
به ویژه اگر کفش هایی که استفاده می کنید پشتیبانی 
خوبی ارائه نکرده یا به طور منظم از آن ها استفاده 

می کنید. اگر کف کفش بیش از حد صاف باشد، فشار 
بیش از حد به پا وارد می شود. قوس کف پا به عنوان 
یک ضربه گیر عمل می کند. زمانی که پا به صورتی 
قرار بگیرد که قوس پا صاف شود، نیروی وارده در پا به 
سمت باال حرکت کرده و در نقطه بعدی جذب می شود 

که می تواند زانوها، ران ها یا کمر باشد.    

گوجه فرنگی در رفع چین و چروک
 پوست کمک می کند

گوجه فرنگی خوراکی  است که به احتمال زیاد آن را 
دوست دارید و زیاد مصرف می کنید اما آیا می دانستید 
که به پیشگیری از چین و چروک پوست نیز کمک 

می کند؟ گوجه فرنگی دارای آنتی اکسیدان قدرتمندی 
به نام لیکوپن است که می تواند از آسیب ناشی از نور 
خورشید به پوست جلوگیری نماید. بدن، لیکوپن گرفته 

شده از گوجه فرنگی را بهتر می تواند جذب کند.
برای شادابی روح و افزایش تندرستی سعی کنید در 

وعده ها و میان وعده های خود از آن استفاده کنید.

در حمام کردن 
به این نکات دقت کنید

قطعا بوی خوشایند صابون های معطر لذت بخش 
است. اما استفاده از صابون های معطر و یا صابون هایی 
که مرطوب کننده ندارند، می توانید باعث تحریک جدی 

پوست خود شوید. مخصوصا  اگر پوست حساسی دارید، 
از این نوع صابون ها استفاده نکنید. گاهی یک حمام 
پس از یک روز سخت الزم است. سعی کنید، زمان 
حمام کردن خود را نهایتا به 15 دقیقه محدود کنید و 
بالفاصله پس از خشک کردن بدن تان با حوله، از 

مرطوب کننده استفاده کنید. 

کارشناسان به روزه داران توصیه می کنند هنگام افطار بالفاصله شروع به خوردن غذا نکنند. به طور مثال وعده 
افطار را با خورن خرما شروع کرده تا معده سیگنال های الزم را دریافت کرده و عملکرد طبیعی خود را داشته 
باشد. وارد شدن ناگهانی حجم باالیی از مواد غذایی به بدن، وضعیت کلی سالمت را تحت تاثیر قرار می دهد. 
به گفته کارشناسان، بدن همچون یک ماشین عمل می کند که پیش از شروع حرکت باید گرم شود. همچنین 
تخم مرغ، مربا، پنیر، سوپ جو، نان، موز و دیگر میوه ها از جمله خوراکی های مفید برای وعده غذایی سحر 
هستند. خرما بهترین جایگزین برای مواد حاوی قند است. مصرف 1۰ عدد خرما نیاز بدن به مس، منیزیم و 
گوگرد همچنین نیمی از آهن و یک چهارم از کلسیم بدن را تامین می کند. عالوه بر این، مصرف خرما در 

عملکرد مناسب مغز و رشد باکتری های مفید در روده نیز موثر است.

از آنجا که مصرف کافی آب و مایعات نقش مهمی در دفع داروها و متابولیت های ناشی از آنها دارد، الزم است دقت 
شود که در فاصله بین افطار تا سحر به میزان کافی آب و مایعات به بدن روزه داران و به خصوص بیمارانی که دارو 
مصرف می کنند برسد، این اقدام ضمن تأمین نیاز بدن روزه داران به مایعات، به خصوص در زمانی که ماه مبارک 
رمضان در فصل گرما قرار دارد، شرایط الزم را برای دفع مناسب داروها و متابولیت های آنها از بدن فراهم خواهد 
کرد. به طور کلی توصیه مي شود در صورت وقوع مشکالت درمانی در ماه مبارک رمضان بهترین کار برای روزه 

داران مشورت با پزشک معالج خود است.
مرکز اطالع رسانی داروها و سموم معاونت غذا و دارو 
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توصیه های دارویی در ماه مبارک رمضانتاثیرات خرما برای روزه داران

روز  عنوان  به  ماه  اردیبهشت   ۲8 ساله  همه 
داشته گرامی  خیام  عمر  حکیم   بزرگداشت 

می شود. ابوالفتح الدین عمر بن ابراهیم نیشابوری مشهور به خیام 
از برجسته ترین حکما و ریاضی دانان جهان اسالم در سال ۳۲۹ 
ه.ق در نیشابور دیده به جهان گشود. خیام پس از طی تحصیالت 
در حوزه های مختلف در رشته ریاضیات و نجوم تبحر خاصی 
یافت و در این حوزه شیوه های خاصی را در حل مسایل مختلف 
ابداع کرد. خیام به دلیل تبحر و دانش عظیمی که در این دو علم 
به دست آورده بود ، ملکشاه سلجوقی او را به سوی دربار فراخواند 

و وی را در صدر نشاند.

خیام در نزد ملکشاه دست به انجام کارهای علمی بسیاری زد 
که از میان آنها می توان به نگارش تقویم جاللی اشاره کرد.

حکیم عمر خیام بنا به در خواست ملکشاه رصدخانه ملکشاهی 
را ساخت و در صدد اصالح تقویم موجود بر آمد. تقویم جاللی 
اعتباری  چنان  از  دارد  رواج  ایرانیان  میان  در  امروزه  که   او 

برخوردار است که تا کنون کمتر به آن ایراد وارد شده است.
پیش تر شش گونه تقویم در حوزه تقویم مسیحی مورد لحاظ قرار 
می گرفت تقویم “چرخه خورشیدی” که مبدا آن سال 5۷۷۷ قبل 
از میالد است. سال قمری ده روز و شش ساعت و یازده ثانیه کوتاه 
تر از سال شمسی است. با تنظیم تقویم جاللی مقرر شد که هر 

چهار سال یک روز بر تعداد روزهای سال بیفزایند و سال چهارم را 
۳۶۶ روز حساب کنند و پس از هر ۲8 سال به جای آنکه به آخرین 
ماه سال یک روز بیافزایند این روز را در نخستین دوره بعد یعنی 
دوره نهم اضافه کنند. حکیم عمر خیام تنها به این امر مبادرت 
نورزید و از خود آثار گرانسنگی در حوزه های مختلف علمی به 
جای نهاده است که از میان آنها می توان به رساله فی شرح ما 
اشکال من مصادرات اقلیدس ، رساله فی ابراهین علی المسائل 
الجبر و المقابله ، میزان الحکم رساله الکون و التکلیف ، الجواب عم 
ثالث مسائل اضیاء العقلی، رساله فی الوجود ، رساله فی کلیه الوجود  

نوروزنامه و کتاب الزیج المکشاهی اشاره کرد.

بزرگداشت حکیم عمر خیام ابداع کننده  تقویم جاللی

آیه روز

مگر کسی که توبه کند و ایمان آورد و کار شایسته کند پس خداوند بدي هایشان را به نیکي ها تبدیل می 
 کند و خدا همواره آمرزنده مهربان است. )سوره فرقان/ آیه ۷۰(

سخن روز

موفقیت و پیروزی تنها نصیب معدودی می شود و این درحالی است که عده کثیری از مردم در رویای رسیدن 
به پیروزی و موفقیت به سر می برند. )جان جانسون(
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فروشگاه ارزان سرا
انواع لوازم کادویی و بلورجات 

فقط 5 هزار تومان

آدرس: روبروی انقالب 1۰

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
۰9155۶37۰74 

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
1 د

۰۰ ) 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 3
3223۰251 - ۰9151۶14287- ۰99۰48۶9971 

اتبلوسازی عابدپور

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

فروش یک قطعه زمین مزروعی 1200 
متر، تک برگ سند، کنار فرودگاه

 فی 90 میلیون تومان  09153301107

به یک همکار و شراکت در کار
 در موقعیت عالی نیازمندیم.

09158254172
یک شرکت معتبر تبلیغاتی به یک 
نفر طراح خانم مسلط به فتوشاپ و 

کورل با روابط عمومی باال و سابقه کار 
نیازمند است.

09365403880 
32226589

برگ سبز خودروی پراید به شماره پالک 
176 ص 36 ایران 52 به نام ملیحه حسین 
احمدی با کد ملی 0880233788 مفقود 
گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

یک شرکت معتبر راه سازی
 جهت تکمیل پرسنل خود به راننده

 دستگاه های راه سازی زیر نیاز دارد. 
کامیون- لودر - غلطک- تراکتور
۰۹۱۵۵۶۲۴۸۸۹ - ۳۲۴۴۲۸۸۶

ایزوگـام محمـدزاده 
تبریز و شرق

نبش چهارراه دوم توحید
09151652600-32447110

مرکـز فـروش مینی کیـس های تعمیر یخچال فریزر در منزل  09153635015 - ناصری نژاد
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
دعـوت بـه همکــاری

شرکت سامان فوالد بیرجند جهت تکمیل کادر مالی ، اداری و فنی خود 
 از افراد متخصص با شرایط ذیل دعوت به همکاری می نماید. متقاضیان 
  S.F.birjand@Gmail.com می توانند رزومه کاری و مدارک شان را به آدرس 
ارسال و یا به دفتر کارخانه واقع در شهرک صنعتی بیرجند، تقاطع 

بلوار صنعت و کوشش، کوشش 1 تحویل نمایند. 
شرایط احراز و توانایی هاعنوان شغلیردیف

2 نفر )مرد یا زن( حداقل با پنج سال سابقه کارشناس حسابداری1
حسابداری و آشنا به نرم افزارهای حسابداری و 
مسلط به قوانین مالیاتی،  بیمه و تهیه صورت های 

مالی، بودجه و گزارشات مدیریتی

یک نفر )مرد یا زن( حداقل سه سال سابقه و دارای کارشناس دفتر فنی2
مدرک کارشناسی عمران یا باالتر،  مسلط به اتوکد،  
نقشه و ضوابط اجرایی سازه های فوالدی مختلف، 

متره و برآورد

یک نفر )مرد( حداقل سه سال سابقه فعالیت مرتبطکارپرداز3

نیروی خدماتی، 4
نگهبان و سرایدار

یک نفر مرد با توانایی های مرتبط
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۲ میلیارد یورو از منابع صندوق توسعه ملی برای طرح های آبرسانی روستایی اختصاص یافت

 تسنیم- نماینده مردم سربیشه و نهبندان در مجلس گفت: دولت مجاز است تا  ۲ میلیارد و ۳۷۵ میلیون یورو از منابع صندوق توسعه ملی را در راه های ایجاد طرح های 
آبیاری تحت فشار و نوین، آبخیز داری و ارتقای کیفی آب شرب شهرهای پرتنش برداشت کند. افضلی اظهارکرد: با حمایت قاطع اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس 

و سایر نمایندگان مجلس، بند )ه( تبصره 4 قانون بودجه 98 در خصوص استفاده دولت از منابع ورودی صندوق توسعه ملی در سال 98 در مجلس تصویب گردید.

استان در هفته گذشته

*ثبت نام اعتکاف دانشجویی در دانشگاه پیام نور بیرجند 
آغاز شد که تا ۳0 اردیبهشت ادامه دارد.

*معاون فرهنگی اوقاف گفت: همزمان با اجرای طرح 
ضیافت الهی در  ماه مبارک رمضان، چهار فقره وقف 
جدید ثبت شد که با احتساب این وقفیات از ابتدای امسال 
تاکنون ۱۱ فقره وقف در استان به ثبت رسیده است.

انتظامی درمیان هزار و 600 قطعه مرغ  *مأموران 
غیرمجاز بدون مجوز حمل بهداشتی از دامپزشکی از 

یک دستگاه خودرو کشف کردند.
*دومین فصل کاوش های باستان شناسی در محوطه 

تاریخی کله کوب آیسک سرایان آغاز شد.

اخبار کوتاه

آغاز به کار نمایشگاه قرآن  و عترت در استان
رفع آسیب های اجتماعی نیازمند توجه به سالمت معنوی است

از دستور ریلی وزیر تا 
انقالب در حوزه آبخیزداری

جنوبی   خراسان  گذشته،  هفته  آبادی-   مهدی 
از  که  گذاشت  سر  پشت  را  گوناگونی  رویدادهای 
مهم ترین آنها می توان به ورود دام با ارز 4۲00، 
رئیس  معاون  تاکید  و  فعال  غیر  واحد  احیای ۱۵ 
جمهور بر حفاظت از تاالب کجی در روز شنبه اشاره 
کرد. یکشنبه رسانه های مکتوب از وعده های وزیر، 
عوامل فرار پزشکان متخصص غیر بومی از استان،  
بودن  باال  و  بودجه 98  ته جدول  خراسان جنوبی 
پوشش بیمه سالمت از میانگین کشوری خبر دادند. 
برای محور  تومانی »نوبخت«  میلیارد  وعده ۲00 
دلهره، اولین موضع معاون عمرانی استاندار درباره 
ایجاد زیر ساخت سرمایه گذاری در استان، 6۵0 بیمار 
خاص تحت پوشش بیمه سالمت و پایان کسری 
از مهم ترین  آینده  آبی استان در ۵ سال  مخازن 
خبرهای دوشنبه بود. انقالب در آبخیزداری استان، 
جزئیات جدید از احداث ۱0 هزار مسکن محرومان، 
خراش نخاله های ساختمانی بر گونه های شهر تیتر 
های اصلی سه شنبه بود. چهارشنبه روزنامه ها به 
دستور ریلی وزیر، انتقاد معاون استاندار از برگزاری 
مصنوعی  چمن  افتتاح  و  خروجی  بدون  جلسات 
تامین  پرداختند.  درخشان  استعدادهای  دبیرستان 
از مدارس، ردیف  نفتی  بخاری های  اعتبار حذف 
بودجه مستقل برای بیمارستان نهبندان و زنگ خطر 
ترافیک در خیابان ارتش از مهم ترین خبرهای رسانه 
های نوشتاری استان در روز آخر هفته بود. دستور 
تسریع در پروژه اتصال بیرجند به خط ریلی راه آهن 
سراسری از مهم ترین اخبار این هفته بود. در دیدار 
استاندار با وزیر راه و شهرسازی مهم ترین مطالبه 
مردم استان درباره اجرای پروژه راه آهن بیرجند- 
ایستگاه یونسی و بیرجند - زاهدان مطرح شد. محمد 
اسالمی با بیان اینکه این پروژه از کریدورهای مهم 
از  پروژه  اجرای  پیگیر  افزود: شخصا  است،  کشور 
طریق سرمایه گذار و فایناس و استفاده از ظرفیت 
صندوق توسعه ملی هستم؛ از این رو دستور تسریع 
در روند اجرای این پروژه صادر شد. نبود خط راه آهن 
در استان از مهمترین موانع سرمایه گذاری محسوب 
می شود و وجود محصوالت کشاورزی راهبردی و 
بازارهای هدف،  به  برای رسیدن  آنها  فرآوری  نیز 
تامین زیرساخت های الزم در حوزه حمل و نقل 
به ویژه ریلی باید مورد توجه قرار گیرد. این پروژه 
برای اولین بار در سال ۱۳80 با درخواست مجمع 
نمایندگان خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان 
آغاز شد. هفته  رئیس جمهور وقت  از  در مجلس 
گذشته همچنین انقالب در آبخیزداری مورد توجه 
و  طبیعی  منابع  مدیرکل  گرفت.  قرار  خوانندگان 
آبخیزداری با بیان اینکه 60 میلیارد تومان برای طرح 
این  دریافت  افزود:  شد،  تصویب  آبخیزداری  های 
اعتبار برابر همه اعتبارات این حوزه از زمان تاسیس 
استان تاکنون است. وی همچنین از تصویب  ۱۵ 
بیابان  های  برای طرح  ویژه  اعتبار  تومان  میلیارد 
زدایی با هدف مقابله با گرد و غبار خبر داد. به گفته 
نصرآبادی کارنامه مقبول خراسان جنوبی در اجرای 
طرح های آبخیزداری، مسئوالن کشوری را ترغیب 
کرد تا برای این طرح ها اعتباری به بزرگی اعتبارات 
تاریخ استان به این حوزه اختصاص دهند که خود به 

منزله انقالبی در آبخیزداری  استان است.
خراسان جنوبی ته جدول بودجه 98 از مهم ترین 
واکنش  که  بود  گذشته  هفته  در  استان  خبرهای 
بسیاری از خوانندگان را به همراه داشت. در الیحه 
قعر  در  البرز  از  بعد  جنوبی  خراسان  بودجه ۱۳98 
جدول قرار گرفته است. نگاهی به جدول بودجه 98 
نشان می دهد برخی استان های ته جدول، همان 
استان هایی هستند که در زمره استان های محروم 
و کم برخوردار و کم توسعه جای گرفته و شاید بیش 
از استان دیگری نیازمند کمک های مالی و اعتباری 
دولت هستند. استاندار در دیدار با مدیران رسانه ها در 
این باره با بیان اینکه مدیران برای افزایش اعتبارات 
باید تحرک داشته و از پشت میز کنار بروند و به دنبال 
بودجه باشند، عنوان کرد: کمترین میزان اعتبارات در 
سفرهای رئیس جمهور به خراسان جنوبی اختصاص 
یافته است و باید برای توسعه استان تالش بیشتری 

در جذب اعتبارات داشته باشیم.

گروه خبر- طی مراسمی، دوازدهمین نمایشگاه قرآن و 
عترت خراسان جنوبی افتتاح  شد.

مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری 
رفع  برای  گفت:  مراسم  این  در  جنوبی  خراسان 
آسیب های اجتماعی که در جامعه وجود دارد، باید 
در کنار سالمت جسمانی و روانی، به دنبال سالمت 
معنوی نیز باشیم. موسوی کیا روز پنجشنبه در آیین 
گشایش دوازدهمین نمایشگاه بزرگ قرآن کریم 
خراسان جنوبی افزود: سالمت معنوی با متوسل 
شدن به قرآن کریم امکان پذیر است. وی گفت: 
باید سازمان نهضت قرآن آموزی در استان ایجاد 
شود اما امروز این تشکیالت وجود ندارد. مدیرکل 
دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری اظهار کرد: 
هرچند اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی و اداره 
کل اوقاف و امور خیریه متولی این امور هستند اما 
سازمانی را که اختصاصی بر موضوع قرآن متمرکز 
شود، نداریم و علما و معلمان هم باید کمک کنند تا 

قرآن مهجور نباشد.
وی افزود: در جهان بینی ما مسیری برای انسان 
که اشرف مخلوقات است در قرآن مبین، بیان شده 

و جایگاه اعلی علیین برای انسان تعیین شده است.وی 
گفت: بضاعت انسان به قدری است که از فرشتگان 
هم باالتر می رود و پیامبر اسالم )صلی ا... علیه و آله( 

در معراج به جایگاهی رسیدند که حتی فرشتگان هم 
راه پیدا نمی کردند.وی بیان کرد: مقام معظم رهبری 
بارها گفته اند ورود به فهم قرآن مهم است اما باالتر از 

آن تدبر و تفاسیر و عمل به قرآن است.

 وجود بیش از ۷۶ موسسه قرآنی در استان
ناصر نبی زاده، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی،  
هم در این مراسم اظهار کرد: وجود بیش از ۷6 

موسسه قرآنی در استان زمینه توجه مدیران را به 
قرآنی فراهم کرده است.  فعالیت های  از  حمایت 
و  اشاره   9۷ سال  در  قرآنی  فعالیت های  به  وی 
بیان کرد: برگزاری آزمون سراسری حفظ و مفاهیم 

از  قرآنی  فعاالن  از  تکریم  جلسه  اولین  و  قرآن 
گذشته  سال  قرآنی  شاخص  برنامه های  جمله 
اظهار  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  است.مدیرکل 

امیدواری کرد: با تصویب سند توسعه فعالیت های 
حمایت  برای  تر  منسجم  اندازی  چشم  قرآنی 
ادامه  نبی زاده  شود.  فراهم  قرآنی  فعالیت های  از 
اداره کل فرهنگ و ارشاد  داد: فعالیت های قرآنی 

با عنوان جشن رمضان برگزار می شود. اسالمی 
وی با بیان اینکه مهم  ترین این فعالیت ها برپایی 
سایر  داد:  ادامه  است،  عترت  و  قرآن  نمایشگاه 
فعالیت ها شامل؛ نشست های علمی و تخصصی 
در حوزه قرآن و عترت، برگزاری محافل قرآنی، 
فعالیت های فرهنگی و هنری، جلسات تفسیر و 

تجلیل از فعاالن عرصه قرآن است. 
نمایشگاه قرآن و  ادامه داد: 6۲ غرفه در  نبی زاده 
عترت بیرجند ایجاد شده و ۳0 ناشر در حوزه نشر 
و ۱0 غرفه  دیجیتال  در حوزه  ناشر  مکتوب، ۱0 
مربوط به موسسات و سازمان ها به ارائه دستاوردهای 
خود می پردازند. وی تصریح کرد: برگزاری محافل 
قرآنی، اجرای تئاتر، تعزیه و شب شعر و رونمایی از 
بعضی پوسترها و کتاب ها از برنامه های جنبی این 
نمایشگاه است. مدیرکل فرهنگ و ارشاد یادآور شد: 
نمایشگاه قرآن و عترت از ساعت ۱۷ تا ۲۳ در سالن 
پذیرای عالقه  بیرجند  شماره ۲ حسینیه جماران 

مندان خواهد بود.
برنامه های جشن رمضان از ۲6 اردیبهشت تا یکم 

خرداد در حسینیه جماران بیرجند برپاست. 

۵ هزار مددجوی بهزیستی
 اطعام می شوند

گفت:  جنوبی  خراسان  بهزیستی  مدیرکل   - ایرنا 
با اجرای طرح »مهمانی خدا« پیش بینی می شود 
به مدت ۱0 شب، پنج هزار معلول و مددجوی این 
نهاد در وعده افطار اطعام شوند. عرب نژاد اظهار کرد: 
پارسال در راستای اجرای طرح مهمانی خدا ۱۳8جلسه 
ضیافت افطاری برگزار و بیش از ۳۲ هزار پرس غذای 
گرم به مددجویان تحویل شد. وی ادامه داد: اعتبار 
هزینه شده برای این طرح در رمضان سال گذشته 
بالغ بر ۲ میلیارد و 8۳۵ میلیون ریال بوده است. وی 
گفت: در این مدت همچنین حدود یکهزار سبد غذایی 
با کمک مردم و خیران به مبلغ 8۳۲ میلیون ریال تهیه 
و بین جامعه هدف و نیازمندان تحت پوشش بهزیستی 

استان توزیع شده است.

 آواربرداری از 1۵ واحد مسکونی 
سیل زده در استان

مسکونی  واحد   ۱۵ از  آواربرداری  صداوسیما-کار 
به  بشرویه  و  در شهرستان های طبس  زده  سیل 
پایان رسید. مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی 
با بیان اینکه آواربرداری ها هنوز ادامه دارد، گفت: 
تاکنون 4 هزار و 600 مترمکعب آواربرداری از ۱۵ 
واحد مسکن روستایی انجام شده است.آسمانی مقدم 
با اشاره به اینکه آواربرداری از واحد مسکونی فقط به 
شرط رضایت مالک و حضور در زمان تخریب واحد 
انجام می شود، افزود: مبالغ تسهیالت و کمک های 
بالعوض که قرار است به سیل زدگان استان پرداخت 
شود،تا هفته جاری تعیین و به استان ابالغ می شود. 
به گفته وی در استان ۱0۲ واحد مسکونی نیاز به 
آواربرداری برای ساخت مجدد دارند که ۱0۱ واحد در 
روستاها و یک واحد در شهر است. وی گفت: براساس 
امداد خمینی)ره( و مدیریت  با کمیته  توافقاتی که 
کار  شد،  انجام  استاندار  دستور  راستای  در  بحران 
بازسازی بالفاصله بعد از آواربرداری انجام خواهد شد 
که امیدواریم مردم نیز مشارکت الزم را داشته باشند.

“خطبه های آدینه”

قدرت ما برای صلح، ثبات و امنیت است
حجت االسالم مختاری امام جمعه موقت بیرجند گفت: 
امام جمعه موقت بیرجند گفت: در چند سال گذشته 
توانستیم راهبرد دشمن را در منطقه با شکست کامل 
مواجه و ثابت کنیم قدرت ما برای صلح، ثبات و امنیت 
است. وی افزود: امروز نظام ما به یک نظام بین المللی و 
مقتدر در جهان و منطقه تبدیل شده است و ما هرگز سر 

دوراهی جنگ و صلح قرار نداریم.
مذاکره فرجام و ثمره ای ندارد 

حجت االسالم رحمانی امام جمعه قاین نیز در خطبه 
های این هفته نماز جمعه گفت: این مذاکره ای که 
های  روزنامه  و  مغرض  افراد  برخی  از سوی  دائما 

زنجیره ای دم زده می شود فرجام و ثمری ندارد.
مقاومت، گزینه قطعی ملت ایران 

در مواجهه با دشمن است
حجت االسالم نجمی پور امام جمعه سرایان  با تبیین 
رهنمودهای مقام معظم رهبری در دیدار مسئوالن 
و کارگزاران نظام گفت: مقاومت، گزینه قطعی ملت 

ایران در مواجهه با دشمن است.

پروژههایاحداثراهآهنبهزودیاجراییمیشود
زودی  به  اینکه  بیان  با  جنوبی  خراسان  استاندار 
پروژه های احداث راه آهن در خراسان جنوبی اجرایی  
می شود، گفت: قطعه اول پروژه ریلی اتصال مرکز 

استان به گناباد هفته جاری کلنگ زنی می شود.
 به گزارش تسنیم، محمدصادق معتمدیان در جمع 
خبرنگاران با بیان اینکه از اولویت های دولت در زمینه 
و جاده های  راه ها  به وضع  زیرساخت ها رسیدگی 
استان است، اظهار کرد:  با برگزاری جلساتی که در 
هفته گذشته با نوبخت انجام شده اواسط هفته جاری 
وزیر راه و شهرسازی همراه با چند تن از معاونان 
به استان سفر  می کند.وی با اشاره به اینکه افتتاح 
پروژه های در حال اجرا، کلنگ زنی پروژه های جدید و 
باندهای دوم در منطقه دیهوک به فردوس، نهبندان به 
شوسف و همچنین راه آهن از برنامه های سفر وزیر راه 
و شهرسازی به استان خراسان جنوبی  است، تصریح 
کرد: کلنگ زنی احداث پروژه اتصال فردوس از طریق 
خط آنتنی از دیگر برنامه های مهم و بزرگ سفر وزیر 

راه و شهرسازی به  خراسان جنوبی است.

یکی از مطالبات جدی استان 
اتصال بیرجند به شبکه ریلی است

وی با اشاره به اینکه هفته گذشته محل ایستگاه 
راه آهن در بیرجند جانمایی شده و تا چند روز آینده 
نهایی  می شود، بیان کرد: از مطالبات جدی استان 
اتصال بیرجند به شبکه ریلی است که در سفر وزیر 
راه و شهرسازی به استان قطعه اول شبکه ریلی 
مرکز استان به گناباد به طول ۳0 کیلومتر کلنگ زنی 
خواهد شد. استاندار اظهار کرد: این استان به عنوان 
چهارمین استان در کشور جشن اختتامیه پروژه های 
مسکن مهر را با حضور وزیر راه و شهرسازی و افتتاح 

۷98 واحد مسکن مهر برگزار می کند. 
جدی  اولویت های  از  را  شهری  بازآفرینی  وی 
استان برشمرد و افزود: ۷00 هکتار بافت فرسوده 

در شمال استان وجود دارد که طی دو هفته آینده 
طرح توسعه شمال شهر بیرجند نهایی می شود. 
معتمدیان از تدوین سند جامع توسعه شمال شهر 
بیرجند خبر داد وافزود: در این راستا طرح توسعه 
شمال شهر، احداث منازل جدید، زیرساخت های 
و  پارک ها  تخصصی،  درمانگاه های  آموزشی، 

کتابخانه ها را در این منطقه خواهیم داشت.

اختصاص ۶0 میلیارد تومان اعتبار 
آبخیزداری به استان در سال 98

استاندار از اختصاص 60 میلیارد تومان اعتبار آبخیز 
برابر  سه  معادل  که  در سال 98  استان  به  داری 
اعتبارات ۱4 سال گذشته استان است خبر داد وگفت: 
طی سنوات گذشته پروژه های بلندمدت، میان مدت 
وکوتاه مدتی و در حوزه مطالبات مردم در خصوص 

تأمین آب در دستور کار دولت قرار گرفته است.
وی با بیان اینکه بر اساس شرایط اقلیمی استان 
خراسان جنوبی بهترین گزینه برای  اجرا طرح های 
آبخیزداری و آبخوان داری بوده که در بارندگی های 

طی  افزود:  است،  داشته  خوبی  تأثیرات  نیز  اخیر 
سال های گذشته دو هزار و ۳00 بند خاکی توسط 
منابع طبیعی استان ایجاد شده است که 80 میلیون 

متر مکعب حجم ذخیره آبی دارد.
اخیر  بارش های  در  اینکه  به  اشاره  با  معتمدیان 
بندهای استان حدود 60 میلیون متر مکعب آبگیری 

شده است، گفت: زمان احداث بندها و هزینه هایی که 
در این زمینه انجام گرفته نسبت به سایر روش های 

ذخیره سازی آب بسیار کمتر و نتایج موثرتری دارد.
وی با اشاره به اینکه بیست سال خشکسالی پیاپی در 
استان خراسان جنوبی مشکالت اساسی برای مردم 
در بر داشته است، اظهار کرد: برای ساخت بندها 
کمتر از 60 میلیارد تومان و جهت ساخت سدهای 
استان بیش از ۳00 میلیارد تومان هزینه شده است.

مقام عالی دولت در  استان با بیان اینکه  در سنوات 
گذشته هفت سد با ذخیره حداکثری ۷0 میلیون 
مترمکعب در استان خراسان جنوبی ساخته شده 
است،  خاطر نشان کرد: در بارش های اخیر حدود 
۱۲.۵ میلیون متر مکعب ذخیره سدهای استان بوده 

است. معتمدیان با بیان اینکه با همراهی مجلس و 
صندوق توسعه ملی در سال جاری اعتبارات بسیار 
آبخیزداری تخصیص داده  برای طرح های  خوبی 
شده ، اظهارکرد: ۱60 میلیارد ریال برای طرح های 
استان در نظر گرفته شده بود که مشکالت چندانی 
این  رایزنی هایی که در  با  اما  را برطرف نمی کرد 
خصوص انجام شد حدود 600 میلیارد ریال اعتبار 
برای طرح های آبخیزداری استان اختصاص یافت 
گرفته شده  نظر  در  که  اعتباری  با  امیدواریم  که 
بتوانیم یک میلیون هکتار زمینی که برای طرح های 
آبخیزداری استان پیش بینی شده را تا پایان سال 
عملیاتی کنیم. معتمدیان با اشاره به اینکه استفاده از 
ظرفیت قانونی فروش سوخت به کشور مقابل طی 
هفت سال گذشته از مهم ترین پتانسیل ها در مرز 
بوده است، گفت: ۱.۵ میلیون لیتر سهمیه ماهیانه 
استان بوده که گاهی به دالیلی جذب نمی شده و 
مجموع سودی که به حساب مرز نشینان در شعاع 
بیست کیلومتری رسیده کمتر از سه میلیارد تومان 
مورد  و  مهم  موضوعات  از  یکی  وی  است.  بوده 
توجه تقویت نگاه فرصتی به مرزها دانست وگفت: 
ظرفیت های بالقوه ای در حوزه مرزهای استان وجود 
دارد که باید نهایت استفاده را از آن داشت که در 
این راستا در اسفند سال گذشته با پیگیری های الزم 
محدودیت ها برداشته شده و سهمیه ده میلیون لیتر 
برای استان در نظر گرفته شد و 6.۵ میلیارد تومان 
سود مرزنشینان طی اسفند سال گذشته بود که توجه 
خوبی را به استان جلب کرد. وی با اشاره به اینکه 
درخواست ۱۵ میلیون لیتر در فروردین را داشته ایم 
که اتفاق بسیار خوبی بوده است، بیان کرد: به دنبال 
این هستیم در اردیبهشت جاری سهمیه استان را به 

۲0 میلیون لیتر افزایش دهیم.
وی با بیان اینکه از اسفند سال گذشته حدود 600 تانکر 
در مرزهای استان تردد داشته اند، افزود: افزایش سهمیه 

سوخت استان عالوه بر عوائد مستقیم به مرزنشینان 
بخش های حمل و نقل استان نیز از این ظرفیت بهره 
مند خواهند شد. معتمدیان با اشاره به اینکه تالش ما 
بر استمرار و ایجاد زمینه های اشتغال در استان است، 
گفت: استان خراسان جنوبی استانی برخوردار از مواهب 
الهی است که متأسفانه این مواهب ناشناخته مانده لذا 
از اولویت های ما معرفی این ظرفیت ها در کشور است. 
وی با بیان اینکه در مالقات با رئیس  مجلس شورای 
اسالمی گزارشی از وضع استان داده شد و رسماً از 
وی دعوت شد به استان سفر کنند و از نزدیک با 
توانمندی های استان آشنا شوند، عنوان کرد: پس از 
ماه مبارک رمضان رئیس مجلس شورای اسالمی 
به خراسان جنوبی سفر می کند. وی همچنین به 
حضور وزیر ارتباطات پس از ماه مبارک رمضان در 
استان اشاره کرد و گفت: در سفر وزیر ارتباطات در 
بهمن  سال 96 به استان مصوباتی گرفته شد که 
طی بررسی های انجام شده خوشبختانه بخش قابل 
توجهی از مصوبات عملیاتی شده و دستور اجرای 
مابقی مصوبات تا پایان ماه مبارک رمضان از سوی 

وزارتخانه صادر  می شود.

در آینده نزدیک؛ رونمایی از  سند جامع آب 
خراسان جنوبی با حضور وزیر نیرو

 وی افزود: اوایل تیر نیز وزیر نیرو در استان حضور می 
یابد و سند جامع استان که در برگیرنده نیازهای آبی 
استان است، نهایی خواهد شد. وی با بیان اینکه ۷00 
میلیون مترمکعب روان آب در استان داریم که برنامه 
میان مدت مهار بخش قابل توجه این روان آب ها 
است. وی اظهار کرد: با توجه به آثار ملی و فاخری 
که در استان وجود دارد رئیس میراث فرهنگی، صنایع 
دستی و گردشگری کشور نیز خراسان جنوبی را جزو 
سفرهای اولویت دار خود جهت تقویت زیرساخت های 

گردشگری در نظر گرفته است.
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روابط عمومی حرفه ای و هوشمند
 پل ارتباطی مردم و مسئوالن است

به مناسبت روز  پیامی  استاندار در  دادرس مقدم- 
عمومی  روابط  گفت:  عمومی  روابط  و  ارتباطات 
بین  ارتباطی  پل  عنوان  به  هوشمند  و  ای  حرفه 
مردم و مسئوالن با استفاده از هنر، مهارت، دانش 
اطالع  برای  سالم  فضایی  تواند  می  تخصص  و 
رسانی وسیع، وثیق و شفاف فراهم آورد. استاندار 
خراسان جنوبی بیان کرد: همزمان با ۲۷ اردیبهشت 
ماه، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره پروفسور کاظم 
معتمدنژاد پدر علم ارتباطات و روزنامه نگاری نوین 
- از مشاهیر بنام و فرهیخته خراسان جنوبی - و 
همه  به  عمومی’  روابط  و  ارتباطات  ‘روز  تبریک 
امید  این عرصه،  اساتید و فعاالن  صاحب نظران، 
با  حساس،  و  کارآمد  حرفه  این  تالشگران  است 
شناسایی  در  عمومی  روابط  خطیر  وظیفه  درک 
افکار عمومی، اطالع رسانی و پاسخگویی شفاف 
به مردم، در تقویت ارتباطات بین دولت و ملت و 
ارتقای روحیه امید و نشاط در جامعه و توسعه کمی 
و کیفی خدمت رسانی به مردم تالش کنند. توفیقات 
روزافزون همه تالشگران عرصه ارتباطات و روابط 
عمومی را از درگاه خداوند متعال مسئلت می نمایم.

مرکز پاسخگویی به فعاالن اقتصادی راه اندازی می شود

استاندار خراسان جنوبی گفت: به دنبال راه اندازی 
مرکزی در استان هستیم که به راحتی افراد برای 
پیگیری امور خود در بخش های گوناگون اقتصادی 
و تولیدی به آن دسترسی داشته باشند. به گزارش 

پنجشنبه در  ایرنا، محمد صادق معتمدیان عصر 
نشست کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان 
کارشناسان  مرکز،  این  در  افزود:  جنوبی  خراسان 
امور  زیرساختی،  گوناگون  های  حوزه  در  مجرب 

بانکی، امور مالیاتی و ارزش افزوده، منابع طبیعی، 
محیط زیست، استعالمات و دیگر مواردی که به 
عنوان مانع در مسیر واحدهای تولیدی وجود دارد 
را احصا کرده و با نظارت استانداری در حداقل زمان، 
مشکالتی را که از ناحیه واحدهای تولیدی مطرح 
می شود، با کار کارشناسی برای رفع مشکل تصمیم 

گیری می کنند.
معاونت  نظر  زیر  یاد شده  اظهار کرد: مرکز  وی 
اقتصادی استانداری و با حضور کارشناسان مجرب 
در  که  کند  می  فعالیت  اقتصادی  های  دستگاه 
جلسه بعدی کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید 
توضیح بیشتری در این خصوص ارائه می شود. 

کارگروه  جلسه  ششمین  این  کرد:  بیان  استاندار 
تسهیل و رفع موانع تولید در سال جاری است و 
به دلیل اهمیتی است که امسال توسط مقام معظم 
رهبری به سال رونق تولید نامگذاری شده است.
واحدهای  مشکالت  احصاء  موضوع  گفت:  وی 
تولیدی خراسان جنوبی از کارهایی است که در این 
کارگروه انجام شده و اشراف کاملی درباره مسائل و 
مشکالت واحدهای تولیدی استان داریم و براساس 
بررسی های میدانی و اقداماتی که توسط معاونت 
و  معدن  سازمان صنعت،  و  استانداری  اقتصادی 
تجارت انجام گرفته، کارهای خوبی انجام و جنس 
مشکل مشخص شده که در چه حوزه هایی واحد 

های تولیدی مشکل دارند. معتمدیان بیان کرد: 
واحدهای تولیدی در حوزه مسائل زیرساختی، آب، 
گاز و برق و ارتباطات مشکالتی دارند و مشکالتی 
هم مربوط به بانک ها مثل معوقات و مطالبات و 
غیره به عنوان بیشترین مشکل واحدهای تولیدی 
استان است.وی گفت: از مشکالت دیگری که در 
استان داریم، مشکالت کارگری است که بخشی 
واحدهای  در  و  بوده  استان  زحمتکش  جامعه  از 
تولیدی خراسان جنوبی فعالیت می کنند و مطالبات 
و معوقاتی دارند و این از اولویت های ماست که 
تالش می کنیم در رفع مشکل واحدهای تولیدی 

و کارگران تصمیمات جدی داشته باشیم.
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کشیک ماه  مبارک رمضان-  ظهر دایر است
آماده پذیرایی از جلسات افطاری شما

سوپ - چای - نان - پنیر رایگان
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با پیک
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به اطالع همشهریان عزیز می رساند:ختم کالم ا... مجید ارسا
به یاد اموات توسط قاریان قرآن انجام می گردد 

و عواید آن صرف بیماران سرطانی صعب العالج می شود.
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نمی گذاریم کسی غیر الریجانی 
رئیس مجلس شود!

مهرداد الهوتی سخنگوی فراکسیون مستقلین درباره 
بررسی مسئله انتخابات هیئت رئیسه مجلس شورای 
اسالمی در فراکسیون مستقلین گفت: خط قرمز ما 
دکتر الریجانی است واجازه نمی دهیم شخص دیگری 

به ریاست مجلس برسد.

عضو فعال ‘ تیم ب’ جا زد

نخست وزیر رژیم صهیونیستی که به عنوان یکی 
از اعضای ‘ تیم ب’ نقش اصلی را در دروغ پردازی 
علیه ایران و تشویق آمریکا به خروج از برجام و 
تشدید تنش ها در منطقه داشته، اکنون مدعی شده 
که تمام تالش خود را می کند تا تنش ها به منطقه 

خلیج فارس کشیده نشود.

تخت روانچی: ترامپ دنبال
 جنگ با ایران نیست اما...

مجید تخت روانچی سفیر ایران در سازمان ملل متحد در 
مصاحبه با »سی بی اس نیوز« گفت: »من معقتدم ترامپ 
خواستار جنگ نیست، ولی این به معنای آن نیست که 

افراد نزدیک به او با وی هم نظرند.«

رئیسی: مدیرانی که به مردم خسارت 
وارد کردند باید پاسخگو باشند

رئیسی ریاست قوه قضاییه گفت: اگر هر مدیری در هر 
دوره ای که مسئولیت داشته از ناحیه آنها خساراتی به 
مردم وارد شود، باید مورد سوال قرار گیرند، حتی اگر 
زمان زیادی از دوره کاری آنها گذشته باشد. این قضیه 

باید در کشور باب شود.

انصارا... : حمله به خط لوله
 سعودی ربطی به ایران نداشت

یکی از رهبران گروه انصارا... یمن اعالم کرد: حمله 
سه شنبه به خط لوله  انتقال نفت در عربستان سعودی 
ارتباطی به ایران نداشت. محمد علی الحوثی گفت: 
نیروهای انصارا... چهار سال است که علیه ائتالف 
متجاوز عربی به رهبری عربستان می جنگند و جنگ 

آنها به نیابت از ایران نیست.

بعیدی نژاد: ترامپ به وزارت دفاع 
دستور داده آمریکا وارد جنگ نشود

حمید بعیدی نژاد سفیر کشورمان در لندن در صفحه 
منابع  از  اخبار  برخی  به  اشاره  با  خود  اینستاگرام 
به  آمریکایی که  از چندین مقام  به نقل  آمریکایی 
برگزار کرده است،  ارشد  با مقامات  ترامپ  جلسات 
نوشت: این منابع گزارش کرده اند که ترامپ به پاتریک 
شاناهان سرپرست وزارت دفاع دستور داده که سیاست 
فشار بر ایران نباید آمریکا را وارد جنگ با ایران کند. 
وی با اشاره به اختالف نظر در کاخ سفید به ویژه بر 
سر جان بولتون  گفت: وجود اختالف نظر جدی است.

حساب یارانه  بگیران
 از ۴.۵ میلیون رد شد

یارانه های  پرداخت  از  مرحله  نوزدهمین  واریز  با 
تومان  میلیون  از ۴.۵  یارانه بگیر  نقدی، حساب هر 
گذشت. با وجود الزام چند ساله قانون برای غربالگری 
یارانه بگیران و حذف افراد پردرآمد همچنان روال قبلی 
پرداخت ادامه داشته و در هر ماه حدود ۷۸ میلیون نفر 

یارانه نقدی ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی دریافت می کنند.

اپلیکیشن های موبایل مجوز
 فروش بلیت هواپیما ندارند!

ایسنا- سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری اعالم 
بلیت  فروش  مجوز  موبایلی  اپلیکیشن های  کرد: 
هواپیما ندارند و این اقدام از سوی آنها بدون طی 

مسیر،  غیرقانونی است.

دولت سقف حداکثر حقوق را برای 
برخی کارمندان برداشت

کارمندان  از  برخی  دولت  با مصوبه جدید  تسنیم- 
عالی رتبه دولت بیشتر از سقف حقوق مصوب سال 
است:   آمده  تبصره  این  در  می کنند.  دریافت   ۹۸
اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش 
عالی و پژوهشی، قضات، کارمندان وزارت اطالعات، 
کارمندان دیوان محاسبات کشور و کارمندان سیاسی 
و کارمندان شاغل در پست های سیاسی وزارت امور 

خارجه از شمول حداکثر این بند مستثنی می باشند.

جزئیات تخصیص وام ۲.۵ میلیون 
تومانی به خودروها

مدیر سی. ان .جی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
از اختصاص وام ۲.۵ میلیون تومانی به متقاضیان خبر 
www.irngv.ir داد. وی  گفت: تاکنون در سایت 
یک میلیون و ۱۵۰ هزار نفر ثبت نام کردند اما بر 
اساس برنامه، تنها به دو میلیون نفر وام تعلق خواهد 
گرفت که تاکنون با پست بانک برای یک میلیون 
نفر مذاکره شده و قرار شده بانک رفاه نیز به یک 
میلیون نفر دیگر وام اختصاص دهد که اکنون در 

حال رایزنی و مذاکره هستیم.

بازگشت ۶۰ درصد ارز حاصل
 از صادرات به چرخه اقتصاد

عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی در یادداشتی 
از  ناشی  ارز  درصد  نزدیک ۶۰  تاکنون  کرد:  اظهار 

صادرات، به چرخه اقتصاد برگشته است.

پس از افزایش فشار تحریم ها و همچنین فرصت 
 ۶۰ روزه دولت ایران به طرف های مقابل در برجام ، 
از  مجدد  مذاکرات  درخصوص  جدیدی  سخنان 
سوی برخی شنیده می شود که جای تامل بسیار 
دارد. در همین خصوص ، نظر برخی مسئوالن نظام 

را در این باره می خوانیم.
ظریف : امکانی برای مذاکره نیست

وزیر امور خارجه درباره دلیل سفرش به توکیو، به 
خبرنگاران گفت: »در مورد شرایط کنونی منطقه، 

اقدامات آمریکا و نحوه حفاظت از برجام، اگر جامعه 
بین المللی عالقه مند باشد از برجام حمایت کند، 
گفتگو شد.«وی افزود: روش های کاهش تنش در 
منطقه و توقف اقدامات جنگ طلبانه آمریکا را برای 
ایشان توضیح دادم و اینکه ایران به دنبال درگیری 
در منطقه نیست، ولی همواره از منافع خود با قدرت 
دفاع کرده و اکنون نیز همین کار را انجام خواهد 
داد.« ظریف در پاسخ به این سؤال که آیا او به 
گشایش گفتگوی دوجانبه با آمریکا برای کاهش 

تنش از جمله در زمینه مبادله زندانیان تمایلی دارد، 
گفته است: »نه، هیچ امکانی برای مذاکرات وجود 
ندارد.« این دیپلمات عالی رتبه کشورمان در بخشی 
از این مصاحبه گفت: تیم “ب”با اقدامات جنگ 
طلبانه، دست به خودکشی ]سیاسی[ خواهد زد. 
وی همچنین گفت: آیا جهان متمدن، قلدری رژیم 
آمریکا علیه کسانی که قانون را رعایت می کنند و 
قطعنامه شورای امنیت را اجرا می کنند، می پذیرد؟! 

اژه ای: مذاکره با آمریکا 
حرف  شیطانی است

قضائیه  قوه  اول  معاون  اژه ای  االسالم  حجت 
گفت: امروز در تصمیم گیری ما نفوذی ها در حال 
کار هستند، مگر نبوده است که بیش از دو سال ما 
را معطل برجام کردند که از این طریق مشکالت 
خودمان را حل کنیم، ولی فقیه که فریاد زد به 
شیطان اعتماد نکنید قابل اعتماد نیست، آمریکا 
بزرگ  را شیطان  آن  راحل  امام  کسی است که 
نامید، بیش از دو سال مسائل کشور را به برجام 
گره زدند، بحث مذاکره با آمریکا از آن حرف های 

شیطانی است که باید به خدا پناه برد.

سخنگوی سازمان انرژی اتمی: طبیعی 
است که مذاکره ای اتفاق نمی افتد

اتمی،  انرژی  سازمان  سخنگوی  کمالوندی 
و  رد  در  رهبری  معظم  مقام  سخنان  درباره 
مسموم دانستن »مذاکره« با آمریکا با بیان این 
ایدئولوژیک  مبانی  در  ایشان  »فرمایشات  که 
و علمی و عقلی کامال درست است« گفت: به 
عنوان کسی که ۴۰ سال تجربه کار دیپلماتیک 
و سیاسی دارد معتقدم االن زمان مذاکره نیست. 
به خصوص اگر موضوع مذاکره توانایی های ما 
باشد مذاکره به هیچ وجه قابل پذیرش نیست. 
تا وقتی آمریکا از موضوعاتی از جمله توانایی های 
موشکی و دفاعی و مسایل دیگر دست برندارد، 
نمی شود با آن ها مذاکره کرد. همان طور هم که 
رئیس جمهور گفت، منظور آن ها از تلفن دادن این 
است که بیایید و مذاکره کنید اما با وجود توطئه ها 
و دشمنی های آمریکا این کار شدنی نیست. اگر 
را  دارید  “هر چی  که  باشد  مبنا  این  بر  آمریکا 

بدهید”، طبیعی است مذاکره ای اتفاق نمی افتد.

ابتکار: کسی را در دولت نمی شناسم
 که طرفدار مذاکره با آمریکا باشد

گفت:  رئیس جمهور  معاون  ابتکار  معصومه 
و  است  آماده  مذاکره  برای  دارد  ادعا  آمریکا 
نوعی  به  می دهد،  شماره  رئیس جمهورشان 
می خواهد مسئله را بر گردن ما بیندارد یا اصطالحا 
توپ در زمین ما باشد.وی در پاسخ به این سوال که 
آیا شما کسی را در دولت می شناسید که موافق 
مذاکره باشد« گفت: خیر من چنین کسانی را در 

کابینه  نمی شناسم. 
خرازی: هیچ کس در ایران 

حاضر به گفتگو با ترامپ نیست
سیدکمال خرازی رئیس شورای راهبردی روابط 
خارجی در گفتگو با رادیو بین المللی فرانسه اظهار 
کرد: در ایران هیچ کس حاضر به گفتگو با ترامپ 
نیست، زیرا هیچ اعتمادی به او وجود ندارد. این به 
خاطر خروج او از توافق برجام و اعمال همه گونه 
تحریم علیه ایران است. با دولتی که رسما اعالم 
ایران است، چگونه  نظام  تغییر  می کند هدفش 

می توان مذاکره کرد؟

مذاکره در این شرایط »محال« به نظر می رسد

تابناک - به تازگی رئیس کل بانک مرکزی در 
ارز به  خصوص تدابیری که برای کاهش نرخ 
ویژه دالر طراحی شده است، هشدار داد مردم در 
این بازار سرمایه گذاری نکنند. البته این توصیه 
مسئول عالی مسائل پولی و بانکی کشور مثل 
بازار  اندازی  راه  بر  او  بار  این  و  نیست  گذشته 
متشکل ارزی که دست دالالن را از این بازار 
کوتاه و بساط سفته بازی را جمع می کند، چنین 
سخنی گفته است؛ موضوعی که قریب به اتفاق 
کارشناسان تأکید دارند، در صورت اجرا حتما نرخ 
ارز را کاهش خواهد داد و منجر به جلوگیری از 

نوسانات لحظه ای می شود.

نرخ دالر به زیر ۱۱ هزار تومان می رسد؟
تأکید کرد: »گفته ام  بانک مرکزی  رئیس کل 
ارز  به  این متغیر ها  به  با توجه  نباید  که مردم 

تصمیم  از  پس  خواستند  عده ای  کنند.  نگاه 
برجام  خصوص  در  ایران  اسالمی  جمهوری 
ببرند،  باال  را  نرخ  شد،  اعالم  پیش  هفته  که 
ارز  روی  مردم  که  می گویم  نتوانستند.  ولی 
ما  مدنظر  موجود  نرخ  و  نکنند  سرمایه گذاری 
خصوص  در  بینی  پیش  او  چند  هر  نیست.« 
نظر  مورد  عدد  گویا  است،  نداشته  ارز  قیمت 
رئیس بانک مرکزی نرخی زیر ۱۱ هزار تومان 
بانک  در  مسئولیتش  ابتدای  در  که  )رقمی 

مرکزی شاهد آن بودیم( است.

 بازار متشکل ارزی چیست؟
جدیدترین راهکار عملی دولت و بانک مرکزی 
برای کنترل و ساماندهی بازار ارز، راه اندازی 
بازار  طرح  البته  است.  ارزی«  متشکل  »بازار 
سال های  در  و  نیست  جدید  ارزی  متشکل 

ارزی  بحران  با  که  مقاطعی  در  هم  گذشته 
ساماندهی  برای  طرح  این  بودیم  مواجه 
به  متعددی  دالیل  به  اما  شد،  پیشنهاد  بازار 
آنچه  با  مطابق  است  قرار  حاال  نرسید.  اجرا 
مرکزی  بانک  کل  رئیس  همتی  عبدالناصر 
گفته، بازار متشکل ارزی از ۲۸ اردیبهشت ماه 
شروع به کار کند. هدف دولت و به طور ویژه 
بانک مرکزی و وزارت اقتصاد از راه اندازی این 
بازار این است که بتوانند با ایجاد بازار متشکل 
کانال های  از  را که  ارز  متعدد  نرخ های  ارزی، 
غیررسمی و از سوی سوداگران تعیین می شود، 
عنوان  به  را  متشکل  بازار  جدید  نرخ  و  حذف 
ثبات  شاهد  تا  کنند  جایگزین  بازار  در  مبنا 
گیری های  تصمیم  در  آرامش  و  اقتصاد  در 
کارشناسان  برخی  هرچند  باشیم؛  اقتصادی 
نگرانی هایی هم از بابت دخالت دولت در روند 

تصمیم گیری، نرخ گذاری و بازار دارند.

شیر نرخ ارز بعد از این
 در دست بانک مرکزی است

اقتصادی  فعال  و  کارشناس  مجیدرضا حریری 
و  ارزی  متشکل  بازار  کارکرد  چگونگی  درباره 
بازار  گفت:  بازار  به  بخشی  تعادل  در  آن  تأثیر 
متشکل ارزی در واقع یک صرافی بزرگ است 
که بانک مرکزی آن را طراحی کرده و تأسیس 
می کند. باید این واقعیت را بپذیریم در ایران بازار 
معنا ندارد، چون انحصار در اقتصاد ایران وجود 
تأکید کرد:  انکارنکردنی است. وی  این  دارد و 
بازار  در  مرکزی  بانک  است  قرار  اگر  معتقدم 
دخالت مستقیم داشته باشد و در زمان های نیاز، 
ارز در بازار تزریق یا جمع آوری و قیمت را از این 
طریق کنترل کند، سیاست و راهکار درست و 

کارآمد این است که نسبت به ایجاد یک صرافی 
بزرگ اقدام کند که تشکیل بازار متشکل ارزی 
هم در راستای همین اقدام است.حریری با بیان 
اینکه هیئت مدیره شرکت مشخص شده اند و 
تحت نظر بانک مرکزی هستند و از این پس، 
مرکزی  بانک  دست  در  ارز  بازار  جریان  شیر 
خواهد بود تا شدت آن را کنترل کند، گفت: نفوذ 
قطعا  اما  است،  بینی  پیش  قابل  ارزی  دالالن 
مقابل  در  و  آن ها کاهش  مانور  قدرت  و  سهم 

قدرت مانور بانک مرکزی افزایش پیدا می کند.

قیمت دالر به زیر ۱۱ هزار تومان می رسد؟

برادر گرامی آقای سبحان کاظمی
با نهایت تاسف و تاثر درگذشت همسر گرامی تان

 زنده یاد حاجیه خانم زهرا فرخ نژاد
 را در کنار مضجع شریف رضوی همزمان با دهم رمضان سالروز وفات حضرت خدیجه )س( 
 تسلیت عرض نموده امیدواریم خداوند به حرمت این ایام آن مرحومه را با حضرت فاطمه زهرا )س( 

محشور و به شما و خانواده گرامی صبر عنایت فرماید.
شورای سرپرستی مجتمع فرهنگی مذهبی محبان الزهرا )س( بیرجند

مناقصه  های عمومی یک مرحله ای 98-۱۲۴۱ ، 98-۱۲۴۲ ، 98-۱۲۴3 ، 98-۱۲۴۴
شرکت آب و فاضالب روستایی خراسان جنوبی در نظر دارد مناقصه هایی با موضوعات ذیل برگزار نماید:                 شماره: 67/420          تاریخ: 98/2/26

موضوع مناقصهشماره مناقصهردیف
مبلغ برآورد

نوع تضمين و )ریال(
ساعت مدتمبلغ)ریال(

بازگشایی

198 -1241
خرید 3000 متر لوله upvc همراه اتصاالت مورد نياز 

10,000,000,000جهت پروژه کوثر
ضمانتنامه معتبر به 

10صبح30روزمبلغ 500,000,000

298 -1242
خرید 10 دستگاه کلریناتور گازی مورد نياز جهت

4,080,000,000 پروژه های سطح استان
ضمانتنامه معتبر به 

10:10 صبح30روزمبلغ 204,000,000

398- 1243
خرید 150تن لوله پلی اتيلن جهت پروژه های سطح 

22,500,000,000استان 
ضمانتنامه معتبر به مبلغ 

10:20 صبح30روز1,125,000,000

498 -1244
خرید لوله چدن داکتيل جهت پروژه های خوشاب، 

37,200,000,000درویش آباد، القار
ضمانتنامه معتبر به مبلغ 

10:30 صبح30روز1,860,000,000

زمان دریافت اسناد مناقصه: 1398/02/28 الی 1398/03/01      2(تاریخ ارسال پيشنهادات :  ساعت 14:30 مورخ 1398/03/18
3(تاریخ و محل بازگشایی پاکت ها: مورخ 1398/03/19- سالن جلسات شرکت آب و فاضالب روستایی خراسان جنوبی    

4(دبيرخانه مناقصه گذار: بیرجند، بلوار بهشتی ، انتهای بهشتی 7 ، صندوق پستی 813-97175  5( استفاده از مصالح و تولیدات داخلی استان در اولویت قرار دارد 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- 056 اداره امور حقوقي و قراردادها تماس حاصل 

فرمایید.   
قابل توجه کلیه هم استانی های محترم
 مایع تميز کننده َمن )جرم گير و ضدعفونی کننده (
 اولين و قدیمی ترین تميز کننده ایران با نيم قرن 
فعاليت ، کيفيت فوق العاده باال و قيمت مناسب 
را می توانيد از کليه فروشگاه های بزرگ و معتبر 

سطح استان تهيه فرمایيد.
ما کيفيت  تمیز کننده اصلی َمن

 توليدی شرکت تاپ َمن
 با نيم قرن تجربه را تضمين می کنيم 

09122140937

وزارت نيرو
شرکت آب و فاضالب روستایی

 خراسان جنوبی

آگهی فراخوان مناقصه عمومی
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان جنوبی در نظر دارد: پروژه عمرانی ذیل را بر اساس قانون برگزاری مناقصات به شرکت های ساختمانی دارای صالحیت )حداقل رتبه 5 ابنیه 
از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و دارای گواهی صالحیت ایمنی( واگذار نماید. لذا از کلیه شرکت های واجد شرایط دعوت به عمل می آید از تاریخ نشر این آگهی جهت دریافت 
اسناد مناقصه به پایگاه ملی مناقصات به آدرس http://iets.mporg.ir و یا به سایت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان جنوبی به آدرسkhj.farhang.gov.ir و یا سایت  

www.setadiran.ir  با شماره فراخوان 2098000189000001 مراجعه فرمایند. الزم به ذکر است فقط به اسناد تحویلی به دبیرخانه اداره کل تر تیب اثر داده می شود.

آخرین بخشنامه سرجمع )مترمربع(نوع قرارداد

راس ساعت 9 مورخ 1398/3/9بازگشایی پاکت ها

راس ساعت 13 مورخ 1398/3/8 الزم به ذکر است فقط به اسناد تحویلی به دبيرخانه اداره کل ترتيب اثر داده می شودآخرین مهلت تسليم پيشنهادها

1398/2/29آخرین مهلت دریافت اسناد مناقصه
ضمانت نامه بانکی به مبلغ 200/500/000نوع و مبلغ تضمين شرکت در مناقصه )ریال(

4/006/441/000مبلغ برآورد )ریال(

4 ماهمدت پيمان

شهرستان قاینمحل اجرا

تکميل اتاق تمرین مجتمع فرهنگی و هنری قاینموضوع قرارداد

تکميل اتاق تمرین مجتمع فرهنگی و هنری قاینعنوان پروژه

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان جنوبی

امور حقوقی و قراردادها شرکت آب و فاضالب روستایی خراسان جنوبی


