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 پرونده  اعتبارنامه  منتخبان
 به شورای نگهبان می رود

نایب رئیس مجلس  :

صفحه  ۲

 برای بررسی اعتبارنامه
 تهدید مسلحانه می کنند

مجتبی رضاخواه  :

کسی ریسک اعالم
 کشته های آبان را قبول نکرد

محمود صادقی :

صفحه  ۲

صفحه  ۲

خداوند این
کوخ نشین ها را 

 برای ما حفظ کند
و  سی  خرداد،  چهاردهم   فردا، 
حضرت  رحلت  سالروز  یکمین 
امام خمینی)ره( بنیانگذار جمهوری 
پیر  همان  است؛  ایران  اسالمی 
فرزانه ای که قیام پانزده خرداد و 
حماسه عظیم سال چهل و دو را 
به مدد نفس مسیحایی اش مقدمه 
ای برای پیروزی انقالب قرار داد. 
سال هاست معتقدم این جسم ها 
هستند که می میرند نه نام ها و 

یادها، و   ... مشروح در صفحه 2

* هرم پور

ایجاد کارخانه نوآوری های استان    5مراسم ۱۴ و ۱۵ خرداد در مساجد استان برگزار می شود     3قهرمانان شمشمیر بازی خراسان جنوبی در زیرزمین2پیشنهاد 

چشم روشنی 
معاون رئیس جمهور برای مبتکران

آغاز پرداخت تسهیالت به فناوران استان

 سالروز عروج ملکوتی
 امام خمینی )ره( تسلیت باد

عکس : قلندری

فراخوان عمومی

 دعوت از متقاضیان سرمایه گذاری

 در مجتمع ها / شهرکهای کشاورزی ) گلخانه ای (

 شرح در صفحه آخر

جناب آقاي محمد کسائی
انتصاب بجا و شایسته جناب عالی به عنوان

مدیراداره تعاون، کار و  رفاه اجتماعی شهرستان بیرجند

 باعث مسرت و خشنودی است.
از صمیم قلب انتصاب تان را تبریک و تهنیت عرض نموده 

و توفیقات روز افزون و سالمتی شما را از درگاه 
خداوند منان خواهانیم.

مدیرعامل و کارکنان شرکت چدن کویر خاوران

»موفقیت همیشه نتیجه کار سخت است«

جناب آقای مهندس محمد شفیعی 
فرماندار محترم و  پرتالش شهرستان خوسف

نوید مسرت بخش انتخاب جناب عالی به عنوان 
فرماندار برتر حوزه اقتصادی کشور که نشان از پشتوانه 
آشنایی ، دانایی و توانمندی های علمی و مدیریتی شما بوده در 
کمال امتنان و افتخار تبریک و تهنیت عرض می نماییم از درگاه حق 
تعالی توفیقات روزافزون همراه با عزت و سالمتی تان را خواهانیم.

مدیرعامل و هیئت مدیره شرکت تعاونی تولید سبزآفرینان خوسف

جناب آقای مهندس محمد شفیعی
فرماندار محترم و مردمی شهرستان خوسف

اقدامات موثر و درخشان جناب عالی در جهت حمایت از واحدهای 
تولیدی و طرح های سرمایه گذاری که موجب انتخاب ارزنده 
 شما به عنوان فرماندار نمونه کشوری که شایسته و برازنده 

جناب عالی بوده، تبریک عرض نموده، از درگاه خداوند منان 
برای شما توفیق روز افزون در راه خدمت به جامعه آرزومندم.

اسماعیل خداپرست - رئیس انجمن صنفی کارفرمایی 
مجتمع های خدماتی ، رفاهی بین راهی استان خراسان جنوبی

برادر محترم جناب آقای مهندس شفیعی
 فرماندار پرتالش شهرستان خوسف
خبر مسرت بخش انتخاب جنابعالی به عنوان

 فرماندار برتر استان  و نیز فرماندار برتر و موفق کشوری در 
حوزه تحقق برنامه های رونق تولید و اشتغال در سال ۹۸ 
که نشان از درایت ، لیاقت ، شایستگی ، تعهد و کارآمدی شماست 
و همواره در صحنه تولید در کنار مردم و از جنس مردم  می باشید 
را به حضرتعالی تبریک عرض نموده ، از خداوند منان برایتان تداوم 

تعالی و توفیق روز افزون، سعادت و سیادت را مسئلت داریم.
پینگ های شان - کارخانه چدن کویر خاوران

جناب آقای مهندس شفیعی
فرماندار محترم شهرستان خوسف

انتخاب جناب عالی را به عنوان 
فرماندار موفق و منتخب ملی در حوزه اقتصادی کشور

 که حاصل سال ها تجربه ارزنده، درایت و توانمندی اجرایی تان 
می باشد، صمیمانه تبریک عرض نموده، سربلندی و موفقیت 
روز افزون شما را از درگاه بلند یگانه هستی بخش آرزومندیم.

شرکت میناکان )معدن مس قلعه زری( جناب آقای مهندس محمد کسائی
با کمال مسرت انتصاب ارزشمند جناب عالی را به سمت 

مدیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان بیرجند
 که حاصل سال ها تجربه ارزنده ، شایستگی و توانمندی اجرایی 

شما می باشد، صمیمانه تبریک عرض نموده 
سربلندی و موفقیت روز افزون تان را در مسئولیت جدید

 از درگاه خالق هستی آرزومندیم.

هیئت مدیره تعاونی تولید کنندگان و بافندگان فرش
 و تابلو فرش خراسان جنوبی – ملکی ، عسکری

از قبیـل:
 قابلمه، تابه،
 پلوپز، کیک پز،
 اسنک ساز و کف اتو
به صورت گرانیتی

 با ۳ سال ضمانت 
بیرجند، خیابان توحید،  نبش توحید ۲۸    تلفن تماس:  ۰۵۶۳۲۴۳۲۹۵۰

بازسـازی انواع ظروف تفلون و چدن
برای اولین بار در خراسان جنوبی

یک دم گمان مبر که ز هجر تو غافلم 
گر مانده ام خموش، خدا داند و دلم

شانزدهم خرداد ماه اولین سالگرد  پرواز ناباورانه عزیز دل مان 

مرحومه کربالئیه حمیده کوهستانی
)همسر محمد عشقی موحد( 

را با ذکر فاتحه ای گرامی می داریم و روزهای دلتنگی مان را 
به یاد خوبی ها و صبوری هایش سپری می کنیم. 

روح پاکش قرین رحمت الهی باد

خانواده های: عشقی موحد ، کوهستانی و نجف زاده

جناب آقای دکتر احمد قندهاری
عرصه باز خدمت برای شخصیتی متعهد و اصالتمند چون شما 

از مباهات است. انتصاب شایسته جناب عالی را به سمت

 مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی
 تبریک عرض نموده، طول عمر با عزت، سالمتی و سربلندی 

روز افزون تان را از درگاه ایزد منان خواستاریم.

روابط عمومی و امور بین الملل سازمان
 منطقه ویژه اقتصادی استان خراسان جنوبی

جناب آقای مهندس محمد شفیعی
فرماندار محترم و پرتالش شهرستان خوسف

موفقیت شما را در کسب عنوان فرماندار برتر حوزه اقتصادی کشور که شایسته و برازنده 
جناب عالی بوده و بیانگر توانمندی و مسئولیت پذیری شماست، صمیمانه تبریک عرض می نماییم 

و از درگاه ایزد منان برایتان موفقیت روز افزون آرزومندیم.

مدیرعامل و پرسنل شرکت حمل و نقل کاالی خوسف

یک شرکت ساختمانی به یک نیروی کارپرداز
با شرایط زیر نیازمند است:

* به صورت دو شیفت         * دارای گواهینامه
    *کارت پایان خدمت            * دارای وسیله نقلیه

شماره تماس: 09154946360

مراسم چهلمین روز درگذشت پدری فداکار،همسری مهربان،
برادری دلسوز و پدر بزرگی عزیز

 شادروان حاج حسن صابر تنها
روز پنجشنبه ۹۹/۳/۱۵ از ساعت ۵ الی ۶ بعدازظهر در محل 

هیئت محترم ابوالفضلی)مصلی( برگزار می گردد. 
حضور شما سروران گرامی موجب تسلی خاطر بازماندگان و شادی 

روح آن عزیز سفر کرده خواهد بود. 
خانواده های صابر تنها و سایر بستگان 

 

 بازگشت همه به سوی اوست   

                                               پدرم دیده بسویت نگران است هنوز                          
   غم اندیدن تو بار رگان است هنوز                                                       

گان رکدی توآنقدر مهر و واف                    رب هم
 انم نیکت همه جا ورد زبان است هنوز                                                   

 اردی لسوززورب، ربانهمسر ی مه  ، فداکاری پدررد گذشت  روز چهلمین هب مناسبت
 ن صاربتنهاحاج سح   شاردوانپدرزبرگی زعزی 

  ردمحل بعدازظهر 6 الی 1 از ساعت 51/3/99 نبهپنشج روز رتحیمیمجلس    
 )مصلی(هیات محترم ابزالفضلی

 سلیت ه مزجب شالی روح آن رمحزم و مایی شما رسوران رگامی رد این جلس ریف رفربزگار می رگلل. تش 
 .خارط بازماندگان خزاهد بزل

 بستگان سایر و صابرتنها خانواده های :

 گردد. می  ضمنا مجلس ترحیم جهت بانوان محترمه همزمان در همان مکان برگزار

صفحه 5
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 پرداخت یارانه به متولدان جدید مشروط شد
آیین نامه اجرایی منابع و مصارف هدفمندی یارانه ها در جلسه هیئت دولت تصویب شد 
که بر اساس آن، موالید جدید صرفاً با تأیید وزارت تعاون و در صورت وجود منابع به 
تشخیص سازمان هدفمندی یارانه ها مشمول دریافت یارانه خواهند بود. 

خداوند این کوخ نشین ها 

را برای ما حفظ کند  

* هرم پور

فردا، چهاردهم خرداد، سی و یکمین سالروز 
بنیانگذار  )ره(  خمینی  امام  حضرت  رحلت 
پیر  همان  است؛  ایران  اسالمی   جمهوری 
فرزانه ای که قیام پانزده خرداد و حماسه عظیم 
مسیحایی  نفس  مدد  به  را  دو  و  سال چهل 
اش مقدمه ای برای پیروزی انقالب قرار داد. 
 سال هاست معتقدم این جسم ها هستند که 
به  قرار  اگر  و  یادها،  و  ها  نام  نه  میرند  می 
پوشاندن رخت رحلت به تِن یاد کسی باشد،  
 این ما هستیم که نامی را به دست فراموشی 
پاک می  ها  از ذهن  را  یادی  یا  می سپاریم 
کنیم، چه ذهن خودمان و چه ذهن دیگران. 
مدت هاست به نظرم می آید اگر قرار است 
چنین کارهایی انجام دهیم، یعنی رخت رحلت 
و مرگ بر تن یاد و نام کسی بپوشانیم، فقط 
کافیست دو کار مهم انجام دهیم؛ اول آنکه 
بزرگی های آن فرد را کوچک جلوه دهیم و یا 
خیانت بارانه، غلّو کنیم و آن  فرد را تا مرزهای 
تفکرات،  آنکه  ببریم. دوم  خداگونه ای پیش 
آرمان ها و دغدغه های آن فرد را عمداً یا سهواً 
یا حتی گاهی منفت طلبانه، به کناری بگذاریم 
و فراموش شان کنیم. در همه این سال های 
پس از رحلت امام بزرگوارمان، برخی عمداً و 
برخی سهواً، کوشیدند یکی از این دو کار را 
انجام دهند. غافل از آنکه امام شخصیتی نیست 
که با مرگ جسمی از ذهن ها و یادها برود، مگر 
به دست خود ما که گاهی مدعی دوست داشتن 
او، پیروی از حضرت روح ا... و طرفداری از این 
سترگ مرد بی مثال  هستیم. امام بزرگوار ما، 
عرصه های مختلفی را برای بقای یاد و نام 
نیکش درنوردیده است؛ حمایت، توجه و التفات 
از همین دغدغه های  یکی  به مستضعفین، 
در جای  بود.  )ره(  امام خمینی  مهم حضرت 
جای سخنرانی ها، موضع گیری ها، وصیت 
نامه سیاسی و الهی و در همه ابعاد زندگی اش، 
این دغدغه و این نگرانی از احتمال عدم توجه 
به قشرهای ضعیف به چشم می خورد. امام به 
واقع دریافته بود که نظام از همان جایی ضربه 
خواهد خورد که از همان جا شروع شده؛ یعنی از 
طبقه محروم و مستضعف جامعه و آن هم با بی 
توجهی و عدم التفات به آنان، محقق خواهد شد  
و چه بسا از طرف افرادی که قدرشناس نیستند 

و شاید از سوی طیف تازه به دوران رسیده های 
بی فرهنگی که از ُگرده این بینوایاِن کوخ نشین، 
پود جان شان،  و  تار  از  و  »پول« می سازند 
 »کاخ«. امام )قدس ا... نفسه الزکیه( می گفت:

» افتخار انقالب ما حمایت از پابرهنگان است«. 
امام می گفت:»در خدمتگزاری به مستضعفان 
و محرومان که جمهوری اسالمی رهاورد آنها 
و با فداکاری آنان تحقق پیدا کرد و بقای آن 
نیز مرهون خدمات آنان است، فروگذار نکنید«.  
اینهاست،  مال  فرمود:»مملکت  می  امام 
نهضت را اینها پیش برده اند، ما مرهون اینها 
 هستیم، ما زندگی مان را اینها اداره می کنند، 
کوخ نشین ها هستندکه مؤونه )ذخیره( مملکت 
و سرمایه مملکتند، نه آن کاخ نشین. خداوند 
این کوخ نشین ها را برای ما حفظ کند«. در 
این سال ها، نه کم، که بسیار بسیار فراوان، این 
پابرهنگان و مستضعفان و محرومان را فراموش 
کرده ایم یا به گونه ای تصمیم گرفته ایم و 
برنامه ریزی کرده ایم و اجرا نموده ایم که به 
ایجاد حلقه های بزرگ تری از این پابرهنگان 

کمک گشته است. 
می  امام  پیرو  را  خود  کشیم  نمی  خجالت 
با  ولی  پوشیم  می  سیاه  او  برای  و  دانیم 
عملکردهایمان به این امام عزیز توهین می 
یا  اداره  بر سر درب  کنیم  نمی  کنیم؟ شرم 
نهاد یا ارگانی پارچه های سیاه با فرمایشاتی 
از امام محرومان می آویزیم و آن گونه عمل 
را  ارگان  یا  اداره  یا  نهاد  این  که  کنیم   می 
پابرهنگان  و  محرومان  به  ظلم  منشأ  سر 
نشان بدهد؟ به خدا قسم و به حرمت نفس 
زکیه امام خمینی )ره( قسم، دروغ می گویند 
کسانی که این روزها لیترلیتر برای امام گریه 
می کنند  و سیاه می پوشند و زانوی غم بغل 
می زنند، اما کمیت اراده شان  در رسیدگی 
به محرومان لَنگ می زند و دست شان در 
حمایت واقعی، نه ظاهری و تبلیغی از آنان 
باشد که  لرزد؛ چه می خواهد یک فرد  می 
نام امام را یدک می کشد و چه یک ارگان 
دارد.  را  امام  از  تبعیت  داعیه  که  نهادی  یا 
داشت  نگه  زنده  برای  ای  بهانه  سالگردها، 
نام هاست. برای نام ها و یادهایی که هرگز 
یادبود،  بهترین  شاید  شوند،  نمی  فراموش 
های  دغدغه  و  ها  توصیه  به  واقعی  عمل 
امام خمینی)ره( باشد. امام، سی و یک سال 
از رحلتش می گذرد و بین ما نیست، اما از 
انقالب جلوتر است. او همیشه هست، این ما 
هستیم که هستیم ولی از انقالب سال هاست 

که عقب تریم.
  )لطفا نظر و پیشنهاد خود در رابطه با یادداشت های 
روزنامه را به شماره 09304943831 ارسال فرمایید(

 دالیل مخالفت با رهبری شوراییسرمقاله
آیت ا... محمد یزدی رئیس جامعه مدرسین حوزه 
علمیه قم گفت: امام زمان )عج( فرمودند مجتهد 
جامع الشرایط در زمان تعدد یکی که مسئولیت بر 
عهده گرفت، بقیه موظف هستند او را حمایت کنند 
این مبنای شرعی است و یکی از وظایفی است که 
باید خبرگان حفاظت کند و با شورایی مخالفت کند.

30 هزار دستگاه خودروی معوقه

ایران خودرو اعالم کرد: پیش فروش 45 هزار 
دستگاه از محصوالت ایران خودرو از هفته آینده 
آغاز می شود. تعداد تعهدات معوقه به مشتریان به 
30 هزار دستگاه رسیده است که در بازه زمانی یک 

تا دو ماهه به مردم تحویل می دهیم.

اعتبارنامه سه نماینده مجلس به کجا رسید؟

پاسخ  در  اسالمی  شورای  مجلس  نایب  رئیس 
به تذکر نادران مبنی بر تعیین تکلیف وضعیت 
منتخبانی که اعتبارنامه آنها مورد تصویب قرار 
نگرفته است، گفت: پرونده اعتراض به اعتبارنامه 

این منتخبان به شورای نگهبان می رود.

کسی ریسک اعالم کشته شدگان آبان 
را قبول نکرد

محمود صادقی نماینده مردم تهران در مجلس 
دهم، گفت: از آنجایی که پیگیری برای آمار کشته 
شدگان آبان 98 با انتخابات و کرونا پیوند خورد و از 
سوی دیگر جنبه محرمانه و امنیتی هم پیدا کرد، 
کسانی که مطلع شدند ریسک اعالم آن را نپذیرفتند.

 5 میلیون نفر در طرح فروش فوق العاده خودرو
تا کنون بیش از 5 میلیون نفر برای شرکت در قرعه 
کشی ثبت نام کرده اند که حدود نیمی از آن ها 
 tu5 یعنی 2.5 میلیون نفر متقاضی خرید پارس
بوده اند. به عبارتی در شرایط فعلی به ازای هر 200 
نفر یک خودرو در فرآیند قرعه کشی وجود دارد.

ایران، چین و روسیه در ناآرامی های 
آمریکا دست دارند 

مشاور امنیت ملی کاخ سفید در سخنانی ایران، 
چین و روسیه را به افزایش ناآرامی ها در ایاالت 
متحده متهم کرد و مدعی شد ایاالت متحده بر 

این بحران ها غلبه خواهد کرد.

ما را تهدید مسلحانه  می کنند

مجتبی رضاخواه نماینده مردم تهران در مجلس 
شورای اسالمی، در اینستاگرام با درج این جمله ، 
آورده که  »تا چندی پیش حتی تمدن های دیگر 
را هم به گفتگو دعوت می کردند. جدیدا برای 

بررسی اعتبارنامه تهدید مسلحانه می کنند. « 

پیشنهاد ایجاد کارخانه نوآوری های استان     
دکتر سورنا ستاری معاون علمی و 
فناوری ریاست جمهوری اسالمی  
در سفر به خراسان جنوبی به همراه 
مهندس معتمدیان استاندار و جمعی 
از مسئوالن دانشگاه های استان ، 
با حضور در دانشگاه آزاد اسالمی 
خراسان جنوبی از مرکز رشد واحد 
اسالمی  آزاد  دانشگاه  فناور  های 
بر  و  کرد  بازدید  جنوبی  خراسان 
حمایت  از شرکت ها و هسته های 

فناور تاکید کرد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه 
جنوبی  خراسان  اسالمی  آزاد 
سید  دکتر  بازدید  این  ابتدای  در 
حسن هاشمی رئیس دانشگاه آزاد 
اسالمی خراسان جنوبی ضمن خیر 
مقدم و تشکر، حضور ارزشمند و 
فناوری  و  علمی  معاون  بازدید  
رئیس جمهور ، استاندار و مسئوالن 
عالی استان از مرکز رشد واحدهای 
فناور دانشگاه آزاد اسالمی بیرجند 
نشاط  تقویت  و  دلگرمی  مایه  را 
و  جوان  پژوهشگران  انگیزه  و 
ضمن  و  دانست  فناور  واحدهای 
ارائه پیشنهاد دانشگاه آزاد اسالمی 
ایجاد  بر  مبنی  جنوبی  خراسان 
 : استان  گفت  آوری  نو   کارخانه 
اسالمی  آزاد  دانشگاه  واحدهای 
های  زمینه  در  جنوبی  خراسان 
علمی ،آموزشی و پژوهشی تالش 
ها و توفیقات ارزشمندی داشته اند.

دکتر هاشمی با اشاره به اینکه واحد 
ها و هسته های فناور دانشگاه آزاد 

کوتاه  مدت  در  جنوبی  خراسان 
توفیقات ارزشمندی داشته اند  ابراز 
امیدواری کرد: با حمایت معاونت 
ریاست  فناوری  و  علمی  محترم 
جمهوری بتوانند بر شتاب رشد و 

حرکت علمی خود بیفزایند.
معاون  آبادی  علی  مجید  دکتر 
دانشگاه آزاد استان در این بازدید 
ضمن بیان گزارشی از فعالیت های 
مختلف فناورانه و پژوهشی واحد 
بیرجند گفت: هسته  فناور شهید 
مهاجر سال 96 با همکاری نیروی 
هوا فضای سپاه پاسداران انقالب  
اسالمی در واحد بیرجند مستقر و 
در آذر ماه 96 موفق به تولید اولین 
نمونه مواد ویژه باروری ابرهای سرد 
شد. وی افزود: مواد ساخته شده به 
تایید مرکز ملی باروری ابرها رسید 
و سپس این هسته فناوری موفق 
شد تاییدیه بین المللی مواد را از 
هوای  و  آب  مرکزی  رصدخانه 
در پی  و  دریافت کند   را  روسیه 
اختیار  در  شده  ساخته  مواد  آن 
مرکز  و  سپاه  فضای  هوا  نیروی 
ملی مطالعات وتحقیقات باروری 
ابرها قرار گرفت و عملیات باروری 
به صورت محدود در سراسر کشور 
دکتر  گرفت.  قرار  استفاده   مورد 
های  گام  در  افزود:  آبادی  علی 
موفق  فناوری  هسته  این  بعدی 
ابر  ساز  شبیه  دستگاه  به ساخت 
گردید که این دستگاه قادر است 
تعداد هسته های حاصل از سوختن 

صورت  به  را  ابرها  باروری  مواد 
افزود:  وی  کند.  محاسبه  دقیق 
تنها  این دستگاه  فناوری ساخت 
در اختیار چند کشور محدود می 
هسته  این  حاضر  حال  در  باشد، 
فناوری موفق به تولید و مواد ویژه 
ابرهای گرم  نیز گردیده  باروری 
بارندگی  ایجاد  به  قادر  که  است 
باشد.  می  سال  گرم  فصول   در 
تحقیقات  همچنین  افزود  وی 
جدیدی توسط این واحد فناوری 
در زمینه مه زدایی از فرودگاه ها در 
حال انجام می باشد که نتایج آن به 

زودی منتشر خواهد شد.
رئیس  نژاد  بهشتی  دکتر حسین 
مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه 
نیز  جنوبی  خراسان  اسالمی  آزاد 
گزارشی  بیان  به  بازدید  این  در 
و  پرداخت  مرکز  های  فعالیت  از 
گفت: مرکز رشد واحدهای فناور 
خراسان  اسالمی  آزاد  دانشگاه 
بارورسازی  جنوبی در حوزه های 
تولید  بتن،  تکنولوژی  نانو  ابرها، 
نانو دارو ، ساخت قطعات دکوراتیو 
 پیش ساخته  بتن ، تولید بیوفیلتر ، 
نانو  آنالین،  افزارهای  نرم  تولید 
افزودنی چند منظور بتن و قطعات 
پیش ساخته پردوام جهت شبکه 
توزیع برق توسط واحد فناور دهر 
دستگاه  همچنین   ، ناب  اروین 
تولید محلول ضد عفونی صنعتی 
و خانگی و تولید کننده تجهیزات 

بیومکانیک فعالیت داشته است.

در مراسم بازدید معاون رئیس جمهور از مرکز رشد دانشگاه آزاد اسالمی خراسان جنوبی مطرح شد :      

آگهی مزایده عمومی 
و  کشاورزی  آموزش  و  تحقیقات  مرکز 
منابع طبیعی خراسان جنوبی در نظر دارد 
برگزاری  طریق  از  را  عناب  تن   7 حدود 
تدارکات  سامانه  طریق  از  عمومی  مزایده 
الکترونیکی دولت )ستاد( با شماره فراخوان 
1099091730000001 به فروش رساند. 
"دریافت  از  مزایده  برگزاری  مراحل  کلیه 
پیشنهادات  اسناد،  ارسال  مزایده،  اسناد 
از  برنده"  اعالم  و  پاکات  بازگشایی  قیمت، 
طریق درگاه سامانه تدارکات دولت )ستاد( به 
آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد 

شد.
1- شماره فراخوان وتاریخ انتشار آگهی 
روز  در سامانه: 1099091730000001 

سه شنبه 99/03/13
از  مزایده  اسناد  دریافت  2-تاریخ 
لغایت    99/03/13 مورخ  از  سامانه: 

99/03/24 ساعت 12
3-تاریخ بازدید: از مورخ99/03/13 لغایت 

99/03/24  از ساعت 8 صبح الی 13
4-آخرین مهلت ارائه  نرخ پیشنهادی 
و تحویل اسناد: تاریخ 99/03/24 تا ساعت 

12
5-زمان گشایش پیشنهادها : ساعت12 

مورخ 99/03/25 اتاق رئیس مرکز 
6-مبلغ و نوع تضمین شرکت در مزایده:  
وایز مبلغ 40،000،000 ریال )چهل میلیون 
ریال( به شماره حساب 785796642 به نام 
مرکز تحقیقات کشاورزی، بانک کشاورزی  

می باشد.
7- متقاضیان می توانند جهت بازدید 
تعطیالت  از  غیر  به  اداری  ساعات  در 
جاده   18 کیلومتر  آدرس:  به  رسمی 
بیرجند - کرمان، مرکز تحقیقات و آموزش 
کشاورزی مراجعه نمایند و در صورت نیاز به 
اطالعات بیشتر با شماره 05632223004 

تماس حاصل فرمایند.

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و 
منابع طبیعی خراسان جنوبی

                       آگهي مناقصه های عمومی یک مرحله ای         شماره: 11384         تاریخ: 1399/03/06      
  شرکت آب و فاضالب استان خراسان جنوبی در نظر دارد: اجرای پروژه های 1- مجتمع آبرسانی حاشیه شهر بیرجند 2- مجتمع آبرسانی باغستان شهرستان فردوس 
3- آبرسانی به روستای تیغاب از مجتمع محمد آباد پسکوه شهرستان قائنات 4- آبرسانی به روستای خیرآباد از مجتمع آواز شهرستان درمیان را با مشخصات زیر از 

طریق مناقصه براساس قانون برگزاری مناقصات از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید.

محل اجرامشخصات پروژه
محل 
تامین 
اعتبار

مبلغ اولیه 
برآورد  

)ریال(

مبلغ تضمین 
فرآیند ارجاع 

کار )ریال(
مدت 

اجرا

رتبه و 
گواهی 
موردنیاز

1

لوله گذاری در خط انتقال به طول 4072 متر طبق اسناد پیمان. 
احداث 12 باب حوضچه شیرآالت طبق اسناد پیمان. اجرای 22 
مورد عالئم مسیر طبق اسناد پیمان. اجرای یک مورد عبور 
عرضی جاده طبق اسناد پیمان.تهیه نقشه چونساخت با تمام 

جزییات طبق اسناد پیمان.
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2

لوله گذاری در شبکه توزیع به طول 3550 متر طبق اسناد 
پیمان. احداث 3 باب حوضچه شیرآالت طبق اسناد پیمان. 
احداث 12 باب جایگاه برداشت آب شیرین طبق اسناد پیمان.    
احداث 1 باب اتاق تابلوبرق به ابعاد 4*3 متر طبق اسناد پیمان.
پیمان. اسناد  طبق  شیرین  آب  تانکر  اتاقک  باب  احداث 3 
بهسازی و مرمت ابنیه و تاسیسات مجتمع طبق اسناد پیمان.

اجرای 200 رشته انشعاب طبق اسناد پیمان.اجرای سنگفرش 
به مساحت 272 مترمربع طبق اسناد پیمان. مرمت آسفالت 
نوار حفاری به مساحت 6632  مترمربع طبق اسناد پیمان.تهیه 

ن نقشه چونساخت با تمام جزییات طبق اسناد پیمان.
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لوله گذاری در خط انتقال به طول 2950 متر طبق اسناد پیمان.
احداث یک باب مخزن 500 مترمکعبی طبق اسناد پیمان.احداث 
یک باب اتاق تاسیسات به ابعاد 4*6 مترمربع طبق اسناد پیمان.
احداث یک مورد حصارکشی به طول 158 متر طبق اسناد پیمان.
احداث 6 باب حوضچه شیرآالت طبق اسناد پیمان.احداث یک 
باب ایستگاه پمپاژ طبق اسناد پیمان.احداث برید به طول 150 
متر طبق اسناد پیمان.اجرای 12 مورد عالئم مسیر طبق اسناد 
ع پیمان.تهیه نقشه چونساخت با تمام جزییات طبق اسناد پیمان.
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لوله گذاری در خط انتقال به طول 12500 متر طبق اسناد پیمان. 
احداث یک باب ساختمان تاسیسات به ابعاد 5*5 مترمربع 
طبق اسناد پیمان.احداث 22 باب حوضچه شیرآالت طبق اسناد 
پیمان.احداث یک مورد حصارکشی به طول کلی 56 متر طبق 
اسناد پیمان. احداث برید به طول 550 متر طبق اسناد پیمان.
اجرای 45 مورد عالئم مسیر طبق اسناد پیمان.اجرای یک مورد 
عبور عرضی جاده طبق اسناد پیمان.تهیه نقشه چونساخت با 

 از تمام جزییات طبق اسناد پیمان.
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 از کلیه پیمانکاران واجد شرایط دعوت می  شود جهت اعالم آمادگی وکسب اطالعات بیشتر و دریافت اسناد  مناقصه از تاریخ 10 /1399/03 لغایت 1399/03/17 
به سامانه تدارکات الکترونیک دولت مراجعه نمایند. شایان ذکر است اعالم پاسخ به فراخوان هیچ گونه حقی برای پیشنهاددهندگان ایجاد نمی  نماید. پیمانکاران جهت 
کسب اطالعات بیشتر می  توانند به سایت شرکت آب و فاضالب استان و یا پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات مراجعه و یا با شماره های 32024167-32430990-
32213490- 056 تماس حاصل فرمایند. توضیحات ضروری: 1- مهلت تحویل: آخرین مهلت ارسال اسناد ساعت 12 ظهر روز شنبه 1399/03/31 می باشد و 
زمان گشایش پیشنهادات روز یکشنبه 1399/04/01 ساعت 10 صبح در محل اتاق جلسات شرکت برگزار خواهد شد.2- پیمانکاران حقوقی دارای رتبه 5 یا باالتر در 
رشته آب  از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور 3- ارائه گواهی صالحیت ایمنی در این مناقصه الزامی می باشد. 4- صرفاً تضمین هایی که براساس بخشنامه شماره 
123402/ت 50659 هـ مورخ 94/9/22 تنظیم شده باشند، قابل قبول خواهد بود. 5- لطفاً اسناد مناقصه را از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت دریافت نمایید. 

www.abfa-khj.ir - http://iets.mporg.ir -  http://setadiran.ir 

ردیف

 دفتر حقوقی و  قراردادها شرکت آب و فاضالب خراسان جنوبی

  
                                                 

  
                                                 

   تجدیدآگهي مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی شماره: 2/11376
شرکت آب و فاضالب استان خراسان جنوبی در نظر دارد: پروژه عملیات اجرایی مخزن 1000 مترمکعبی 
وخط انتقال آب شهرگزیک را با مشخصات زیر از طریق مناقصه براساس قانون برگزاری مناقصات از طریق 

مناقصه عمومی واگذار نماید.
محل مشخصات پروژهردیف

اجرا
محل 
تامین 
اعتبار

مبلغ اولیه برآورد  
براساس فهرست 
بهاء سال1399 
سازمان برنامه 

وبودجه

مدت 
اجرا

رتبه و 
گواهی 
موردنیاز

1

عملیات احداث یکباب 
مخزن1000  نیمه 

مدفون،احداث حوضچه 
های ورودی و خروجی  
و سرریز مخزن،احداث 

ساختمان کلرزنی،اجرای 
تاسیسات برقی ساختمان 

کلرزنی،احداث محوطه 
سایت و نیرو رسانی به 
سایت،تهیه و اجرای 

تاسیسات مکانیگی سایت 
مخزن و اجرای محوطه 

سازی سایبان مخزن 1000 
مترمکعبی، احداث جاده 

دسترسی  سایت و عملیات 
اجرایی خط برگشت مخزن 
به طول حدود 1200متر و 
حوضچه های شیرآالت 

شهر
گزیک

ی 
ران

عم
ت 

ارا
عتب

    ا
     

     
     

 35,707,519,651
10 ماهریال

حداقل
 پایه 5 

آب و یا 
تاسیسات 
و جهیزات 

گواهی
 صالحیت

 ایمنی

از کلیه پیمانکاران واجد شرایط دعوت می  شود جهت اعالم آمادگی وکسب اطالعات بیشتر و دریافت 
اسناد ارزیابی و دعوت نامه حداکثر به مدت 4 روز پس از تاریخ انتشار آگهی به سایت آب و فاضالب 
خراسان جنوبی و سایت ملی مناقصات و سایت ستاد مراجعه نمایند. شایان ذکر است اعالم پاسخ به 
فراخوان هیچگونه حقی برای پیشنهاد دهندگان ایجاد نمی  نماید.پیمانکاران جهت کسب اطالعات بیشتر 

می  توانند با شماره های 32433406-32430990-056تماس حاصل فرمایند. 
توضیحات ضروری:              

مهلت تحویل: 1- آخرین مهلت ارسال اسناد ارزیابی و دعوت نامه ساعت 10 صبح روز شنبه 99/04/07 
می باشد و زمان گشایش اسناد ارزیابی و پیشنهادات روز شنبه 99/04/07 ساعت 10:15 صبح در محل 

اتاق جلسات در سایت ستاد انجام خواهد شد.
2- پیمانکاران حقوقی دارای رتبه 5 یا باالتر در رشته آب و یا تاسیسات و تجهیزات از سازمان مدیریت 
و برنامه ریزی کشور 3- پیمانکارانی که باالی 65 امتیاز را براساس آیتم های ارزیابی کسب نمایند وارد 

پروسه پیشنهاد قیمت خواهند شد.  4- اعتبار این پروژه از محل اعتبارات عمرانی  می باشد. 
5- ارائه گواهی صالحیت ایمنی در این مناقصه الزامی می باشد.  6- لطفاً اسناد مناقصه را از طریق سایت 

  www.setadiran.ir .ستاد ایران دریافت و سپس بارگذاری نمایید

 دفتر حقوقی و قراردادها شرکت آب وفاضالب خراسان جنوبی

                   تاریخ:1399/03/13
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س:  
عک

آغاز برداشت خوشه های طالیی گندم در استان

صدا و سیما - برداشت خوشه های طالیی گندم از ۱۸ هزار و ۶۰ هکتار از گندم زار های خراسان جنوبی آغاز شد. مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان پیش بینی کرد: 
 امسال ۶۴ هزار تن گندم از مزارع زیرکشت این محصول در استان برداشت شود. حسینی افزود: بیشترین سطح زیرکشت گندم در خراسان جنوبی با ۳ هزار و ۱۹۰ هکتار 

به شهرستان قاین اختصاص دارد. وی گفت: پارسال از ۱۸ هزار و ۱۷۰ هکتار سطح زیرکشت گندم در خراسان جنوبی ۶2 هزار و 5۰ تن گندم برداشت شد. 
* قابل توجه شهردار محترم پارک توحید 
با وجودی که در مرکز شهر قرار داره 
توجهی بهش نمیشه حوض ها همه 
خالی، آسفالت وسنگ ها کنده شده خیلی 

جای تأسفه لطفا رسیدگی شود.

* خواهشا برای روزهای تعطیل و جمعه 
دو  یکی  حداقل  بذارین  اتوبوس  هم 
 تا در این روزها هم خیلی سرکارشان 
می روند با تاکسی اصال صرف نمی کند.

* با سالم گناه مردمان روستاهای بخش 
مرکزی بیرجند چیست حدود ۷2 ساعت 
با وجود بیماری و گرما هنوز با قطعی آب 
مواجه هستیم لطفا به داد مردم برسید 
تا کی باید شاهد قطعی آب باشیم اکثر 
خصوصا  مرکزی  بخش  روستاهای 
غیوک با این مشکل مواجه هستن لطف 
کنید به داد ما برسید ما چه گناهی داریم 
که باید باغ ویالهای اطراف دارای آب 
باشند و ما در گرما و بیماری بدون آب 

لطفا به داد ما برسید.

* ارگانی نیست این سگ های ولگرد 
رو جمع آوری کنه؟؟!!

* عرض کنم مهرشهر بیشتر خیابان ها 
فاضالب کشی شده علت اینکه جنت 
۱۳ نشده چیه؟چه زمانی انجام خواهد 

شد ؟ لطفا پاسخگو باشین. ممنون

که  این  غیر  چیه؟!  معبر  *معنی سد 
جلوی رفت و آمد افراد گرفته بشه. از 
... یک باب  بهمن پارسال در خیابان 
مغازه را داربست بستند حاال بعد از چند 
ماه دور داربست را کیسه کشیدند که 
کال پیاده رو بسته شده، خیابان هم که 
همیشه  خداماشین ها دوبل می ایستند، 
شما بگویید مردم از کجا عبور کنند؟ آیا 
از نظر شهرداری این سد معبر نیست؟؟

 * مسئولین محترم لطفا برای خاک هایی
که کنار مصلی، سه راه اسدی ریختین 
به  این محله  مردم  بکنین  فکری  یه 
فرزان  طرح  هایی  خرابکاری  خاطر 
کافی  اندازه  به  مانده  کاره  نیمه  که 
کنند  می  استشمام  آلودگی  و   خاک 
کوچه ها به اندازه  کافی خاک و خرابی 
دارد فکر می کنم دیگه نیازی نباشه که 
همه بالها رو روی سر مردم این محله 
در بیارین ، واقعا آیا روزی خواهد رسید 
که مردم این محله بدون ترس و با خیال 
راحت از خانه ها بیرون بیایند لطفا به این 

محله هم کمی رسیدگی بفرمایید.

* موضوع مهریه باعث منبع درآمد و 
تجارت و سوءاستفاده بعضی از خانم ها 
شده که آقایون رو سرکیسه می کنند 
و  فرزندآوری  بحث  در  موضوع  این 
جمعیت و ازدواج که مورد تاکید رهبری 

هم بوده بی تاثیر نخواهد بود. 

منابع  عزیزان  به  کسی هست  آیا   *
پاسدار  که  گشتی  مامور  بگه  طبیعی 
اراضی ملی هست چقدر بخشنامه ها 
به  وقتی  بفهمد  تا  کند  می  مرور  رو 
محلی اعزام می شود باید چه چیزهایی 
را رعایت کند با زنگ هرکسی اعزام 
و بدون هیچ و پوچ مردم را در اراضی 

خودشان دچار مشکالت می کنند.

* همه قبول داریم در اسالم مالک 
ولی  نیست  ثروت  و  مال  به  برتری 
قوانینی از قبیل قانون شان و جایگاه 
خانواده و زن از نظر ثروت وجود دارد 
که این مالک ها را زیر سوال می برد و 

سبب برخی از طالق هاست.

* سالم آوا من بیرجندی هستم و همسرم 
موفقیت های خبر  از  دیار خوسف   از 

 فرماندار محترم آنجا خیلی خوشحال 
شدم و جای تقدیر دارد. انصافا وقتی 
اخیر  سال  چند  طی  و  رویم  می 
بینیم جای  را می  سرمایه گذاری ها 
یک  عنوان  به  ولی  دارد  خوشحالی 
بیرجندی سوال می کنم آیا در مسیر 
رشد و توسعه استان توجهی به مرکز 
استان و بیرجند هم می شود؟ خیلی 
بد است که از مرکز استان برای کار 
روند  می  دیگر  های  شهرستان   به 
من نمی گویم شهرستان ها نباید داشته 
باشند ولی باید متوازن باشد همانقدر که 
به شهرستان ها رسیدگی می شود به 
بررسی  اگر  برسند.  هم  استان  مرکز 
کنید خواهید دید که در این سال ها 
با توجه به حجم خدماتی که بیرجند به 
کل استان می دهد و حجم مراجعات 
به استان زیرساخت های موجود حتی 
پاسخگوی یک شهرستان نیست چه 

برسد به پاسخگویی کل استان. 

تلفن : 32224582 -  نمابر : 32234583
پیام رسان های اجتماعی : 09017245463

سامانه پیام کوتاه : 3000272424

پیام شما

منطقه ویژه  استان
آموزش ویژه برای رشد 

 سرمایه گذاری بدهد
سالم.  همشهری عزیزی گفته بودند 
خراسان  اقتصادی  ویژه  منطقه  که 
آماده جهت  گذشته طرح  در  جنوبی 
سرمایه گذاری می داده که واقعا این 
یک  عنوان  به  من  اما  است  خوب 
عالقه مند به توسعه استان که اصال 
پولم به سرمایه گذاری در مناطق ویژه 
و شهرک های صنعتی هم نمی رسد 
بارها دورادور برای تحقیقاتم صحبت 
های رئیس آنجا را شنیده ام و به نظرم 
خیلی می تواند به مردم کمک کند. 
چقدر خوب می شود اگر منطقه ویژه 
دوره های مخصوص سرمایه گذاری 
مردم  جلوی  راه  اصال  و  کند  برگزار 
بگذارد. من در همین روزنامه شما ادعا 
می کنم در بالش بعضی همشهری ها 
اندازه ده تا کارخانه هم پول است ولی نه 
بلدند کار راه بیاندازند و نه عادت دارند که 
غیر از پس انداز کاری کنند حتی بعضی 
ها می ترسند پول را به بانک ببرند که 
خدایی نکرده کسی آنها را چشم بزند 
اما اگر این دوره های آموزشی و حتی 
کارگاه های چهره به چهره برای برخی 
در استان اتفاق بیفتد بسیاری از سرمایه 
های نهفته ما وارد بازار اقتصاد استان می 
شود و ثمره اش را با سطح رفاه جامعه 
استان  جوانان  برای  اشتغال  ایجاد  و 
خواهیم دید. من معتقدم دستگاه های 
دولتی چابکی الزم برای جذب سرمایه 
و تخصص  تجربه  اما  ندارند  را  گذار 
مجموعه ای مثل منطقه ویژه اقتصادی 

می تواند در این مسیر راهگشا باشد. 
م . م  از سربیشه

پیام رسان های اجتماعی : 09017245463
سامانه پیام کوتاه : 3000272424

 دیدگاه خوانندگان

ثبت ۴۰ اختراع 
در حوزه سالمت استان    
فناوری  و  تحقیقات  معاون   - ایرنا 
خدمات  و  پزشکی  علوم  دانشگاه 
بهداشتی درمانی بیرجند گفت: تاکنون 
توسط  سالمت  حوزه  در  اختراع   ۴۰
دانشگاه علوم پزشکی بیرجند ثبت شده 
است. طوبی کاظمی در حاشیه بازدید 
معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری 
از مرکز رشد فناوری سالمت دانشگاه 
علوم پزشکی بیرجند افزود: مرکز رشد 
این دانشگاه از سال ۹2 مصوب شد و 
اکنون چهار شرکت دانش بنیان شامل 
تهیه کیت های تشخیص جنین، آنتی 
آلرژی و تولید قرص  آنتی  اکسیدان، 
زعفران در مرکز مستقر است که هر 
شرکت یک تیم چهار یا پنج نفر دارد. 
به گفته وی از معاونت علمی و فناوری 
رئیس جمهوری، اختصاص ۱.5 میلیارد 
تومان اعتبار برای مرکز نوآوری دانشگاه 
علوم پزشکی بیرجند درخواست داریم، 
و  ایده  دارای  افراد  برای  مرکز  این 
مشاوره های  محصول  به  آن  تبدیل 
الزم را ارائه می دهد. معاون تحقیقات 
و  پزشکی  علوم  دانشگاه  فناوری  و 
خدمات بهداشتی درمانی بیرجند عنوان 
کرد: برای تجهیز آزمایشگاه مرکز رشد 
فناوری سالمت ۴۰۰ میلیون تومان و 
کلین روم تحقیقاتی برای تهیه کیت ها 
نیز 5۰۰ میلیون تومان اعتبار نیاز است 
مبلغ  این  تامین 5۰ درصد  برای  که 
توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
استان قول مساعد داده شده است. وی 
یادآور شد: یکی دیگر از درخواست های 
ما از معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری ایجاد مرکز ساخت برای تولید 
قرص و محصوالت دارویی نیمه جامد 
و جامد مانند پماد و قرص است. کاظمی 
ادامه داد: برای احداث این مرکز ۳۰۰ 
میلیون تومان اعتبار نیاز است و از هفته 
آینده دانشجویان دانشکده داروسازی 
شروع به تحصیل می کنند. وی با اشاره 
به مشکالت شرکت های دانش بنیان 
دانشگاه علوم پزشکی بیرجند گفت: در 
زمینه صدور مجوز برای مراحل ساخت 
کیت ها از نظر اینکه تجهیزات پزشکی 
آن را قبول کند با مشکل مواجه ایم. 
معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم 
درمانی  بهداشتی  خدمات  و  پزشکی 
بیرجند، کمبود تسهیالت را از دیگر 
بنیان  دانش  شرکت های  مشکالت 
البته صندوق  دانست و تصریح کرد: 
پژوهش پارک علم و فناوری استان 
راه اندازی شده و تسهیالت مورد نیاز 

در اختیار شرکت ها قرار خواهد گرفت.

خبر ویژه

قهرمانان شمشمیر بازی استان در  زیر زمین 
نبود سالن مناسب تمرین،  سد ارتقای شمشیربازان 

جزو  ما  استان  در  شمشیربازی   قاسمی- 
رشته های ورزشی پر مدال می باشد که شاید 
چندان کسی از آن اطالعی ندارد. قهرمانانش 
در سکوت و بدون حاشیه در یک زیرزمین به 
تمرینات خود می پردازند. همین مشکل باعث 
شده است که تنها درخواست قهرمانان این 
ورزش تأمین سالن باشد. آن ها  از مسئوالن 
می خواهند این نکته را مورد توجه قرار دهند 
و مدال های این ورزشکاران را هم ببینند. 
این در حالی است که گفته شده اداره کل 
 ورزش این رشته را جزو رشته های قهرمانی 

اولویت دار در نظر نگرفته است. 

یک پیست داریم
محمد عارف دانشمند که ۱۸ سال دارد در 
این زمینه به آوا گفت: حدود ۱2 سال است 
که در این ورزش فعالیت می کنم و تا کنون 
بیش از ۱۰ عنوان قهرمانی در کشور کسب 
کرده ام و ۴ سال پی در پی به اردوی تیم 
مشکالت  درباره  وی  ام.  شده  دعوت  ملی 
این ورزش در استان تأکید کرد: تنها مشکل 
می  تمرین  زمین  زیر  در  که  است  این  ما 
کنیم که استاندارد نیست در حالی در استان 
 های دیگر کمترین تعداد پیست آنها ۸ مورد 
می باشد برای ما فقط یک پیست تمرینی 
منتظر  باید  ورزشکاران  باقی  و  دارد  وجود 
اتمام تمرین دو نفر داخل پیست باشند. در 
 این زمان بدن سرد شده و آن طور که باید 
نمی توان تمرین کرد و تنها یک رشته سالح 
اپه در استان فعال می باشد. به گفتۀ وی تنها 
درخواست ورزشکاران این رشته تأمین سالن از 
مسئوالن می باشد که هر چه سریعتر این قول 

بعد از سالیان سال باالخره عملی شود.

استعداد داریم اما فضا نداریم
این قهرمان جوان استان عنوان کرد: با وجود 
اینکه در یک زیرزمینی تمرین می کنیم ولی 

تعداد قهرمانان و مدال های این ورزش خیلی 
بیشتر از دیگر رشته می باشد و هر ساله در 
مسابقات مدال آوری داشته ایم، اما هیچ کس 
به ما توجه نمی کند و فقط هیئت استان در 
حد توان خود از ما حمایت می کند. دانشمند 
تصریح کرد: اگر به این رشته بها داده شود 
مهیا شود می  ورزشکاران  برای  و فضایی 
توانند بیش از پیش موفقیت هایی کسب 
کنند، بیشتر از قبل خوش بدرخشند و سکودار 
کشور باشند و جایگاه خراسان جنوبی را ارتقا 
به گفتۀ وی در خراسان جنوبی در  دهند. 
این ورزش استعدادهای خوبی داریم که به 
دلیل نبود فضای تمرینی دلسرد شده اند و 
از ادامه راه بازمانده اند. با توجه به این ورزش 
تجهیزات  با  اختصاصی  فضای  داشتن  و 
کامل می توانیم تمام سه اسلحه را در استان 
فعال کنیم و موفقیت های بیشتری برای 
 خراسان جنوبی کسب کنیم و شاهد ارتقای

سطح استان باشیم. وی درخواست کرد که 
مسئوالن ورزش، تمام رشته ها را در یک 
سطح ببینند و به همه رشته هایی که دارای 
قهرمان هستند تجهیزت و امکانات یکسان 

برای تمرین بدهند.

شمشیرهایی که به سقف می خورد
محدثه ساالرپور از دیگر قهرمانان این ورزش 
که ۱5 سال دارد و قهرمانی هایی در سه سال 
حضور خود کسب کرده است نیز گفت: مشکل 
اساسی ما سالن می باشد که خیلی کوچک 
است و حتی زمانی که شمشیرهای خود را 
باال می آوریم به سقف می خورد. به گفتۀ 
وی مشکل دیگر در نامناسب بودن تایم های 
موجود برای تمرین بانوان و کمبود تجهیزات 
می باشد که به دلیل این مشکل برخی از 
ورزشکاران که قادر به خرید تجهیزات نبوده 
اند، کناره گیری کرده اند. وی خاطر نشان کرد: 
به دلیل اینکه سالن اختصاصی نداریم هنوز 

این ورزش در استان ناشناخته است و با وجود 
قهرمانی های خوبی که داشته ایم مردم استان 
به ویژه بیرجند نمی دانند که باشگاهی حتی در 
یک زیرزمینی هم داریم و برای معرفی این 
ورزش شاید نیاز است که رسانه ها و صدا 
و سیما وارد عمل شوند، تا مسئوالن توجه 
بیشتری به ما داشته باشند و مردم نیز به این 

ورزش جذب شوند. 

قول هایی برای تأمین سالن 

هم  استان  شمشیربازی  هیئت  رئیس 
هنوز  گفت:  آوا  خبرنگار  به  باره  این   در 
بودجه ای دریافت نکرده ایم . در زمان مدیرکل 
سابق برای بازسازی این سالن بودجه ای در 
نظر گرفه شد که پرداخت نشد. هزینه های 
تجهیزات این ورزش خیلی گران است وتأمین 
آن ها در حد توان هیئت نمی باشد هرچند 
در حد توان خود تهیه کرده ایم اما تجهیزات 
موجود برای تمام ورزشکاران به ویژه در بخش 
حرفه ای کفایت نمی کند. قالسی مود اعالم 
کرد: برای توسعه شمشیربازی سال گذشته 

طرح استعدادیابی داشته ایم و در سال جاری 
نیز برنامه اعزام مربیان برای ارتقای سطح، در 
دستور کار هیئت قرار دارد. به دنبال این هستیم 
که برای ارتقای سطح ورزشکاران نیز مسابقات 
دوستانه ای با دیگر استان های همجوار داشته 
باشیم. به گفتۀ وی، مشکل اصلی در زمینه 
سالن است که قول هایی در این زمینه داده اند 
و با وجود استعدادیابی ها به دلیل کوچک بودن 
 سالن ورزشکاران با استعداد خود را از دست 
می دهیم. برای ارتقای این ورزش باید سالنی 

استاندارد در اختیار هیئت قرار گیرد. 

برنامه ای نداریم
با مدیرکل ورزش و جوانان  این زمینه  در 
عنوان  که  کردیم  گو  و  گفت  نیز  استان 
کرد: برای هیئت شمشیربازی برنامه خاصی 
نداریم. عزیزی خاطر نشان کرد: در بخش 
قهرمانی یک نقشه راهبردی داریم که ۱۱ 
رشته اولویت دار را در نظر گرفته ایم و تأمین 
های  رشته  این  قهرمانی  های  زیرساخت 

ورزشی در اولویت ماست.

قهرمانی در بدترین شرایط
کل  اداره  های  اولویت  جزو  شمشیربازی 
ورزش نیست اما دبیر هیئت شمشیربازی 
استان در زمینه قهرمانی از موفقیت های 
افزود:  یوسفی  گفت.  استان  شمشیربازان 
سال ۹۸ که بدترین سال در بخش تعطیلی 
لیگ ها و نبود بودجه بود و اعزام چندانی 
کشوری  مدال   ۴ نداشتیم،  مسابقات  به  
همچنین  داد:  ادامه  وی  ایم.  کرده  کسب 
سال ۹۷ در المپیاد استعدادهای برتر کشور 

۳ مدال قهرمانی و در دختران 2 مدال و 
نوجوانان و جوانان 5 مدال داشته ایم و در 
 سال ۹۶ نیز ۱۱ قهرمانی کشور داشته ایم. 
که  است  درست  اینکه  بیان  با  یوسفی 
تعداد ورزشکاران کمی داریم اما دلیل کم 
زیرساخت  نبود  هیئت،  ورزشکاران  بودن 
ها و تجهیزات و گران بودن آن است که 
 با وجود همین تعداد کم، نشان داده ایم که 
می توانیم در چه حد خود را نشان دهیم و 
حتی چندین ورزشکار عضو ثابت تیم ملی و 

مدال آورانی در مسابقات آسیایی داریم.

فراخوان مناقصه عمومی دومرحله ای مناقصه گران )همراه با ارزیابی کیفی( )نوبت اول(
اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی در نظر دارد: اقالم  جدول ذیل را با مشخصات 
مشروحه از طریق مناقصه عمومي دو مرحله ای از بین تامین کنندگان واجد شرایط خریداری نماید.

تعدادموضوع مناقصه ردیف
اقالم

مبلغ ضمانت 
نامه

)به ریال(
محل اجرا

حداقل امتیاز 
ارزیابی 
کیفی
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- شماره ثبت در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( 2099003929000002 می باشد و اطالعات 
اولیه مناقصه در پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات به آدرس https://iets.mporg.ir  درج شده است. 
دریافت اسناد مناقصه و ارائه پیشنهادات و بازگشایی پاکت های پیشنهاد به صورت الکترونیکی و از طریق 
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس )www.setadiran.ir( می باشد و  نیز ارسال پاکات 
ارزیابی کیفی عالوه بر بارگذاری در سامانه به آدرس مناقصه گذار انجام خواهد گردید و فقط شرکت هایی 

که قبال در سامانه مذکور ثبت نام کرده اند قادر به شرکت در مناقصه خواهند بود.
 - پیشنهادها باید از هرحیث براي مدت 3  ماه بعد از تاریخ تعیین شده براي تسلیم پیشنهادها معتبر باشند.

- اطالعات اولیه مناقصه: دبیرخانه کمیسیون مناقصات ، محل تشکیل جلسات ، تحویل اسناد و 
مدارک حسب مورد و بازگشایی پاکات استان خراسان جنوبی- بیرجند - خیابان محالتی حد فاصل 

خیابان معلم و پاسداران پالک 65 - ساختمان اداره کل حفاظت محیط زیست استان می باشد.
-  متقاضیان باید کیفیت و استانداردهای مندرج در اسناد مناقصه را با  ارائه اسناد یا گواهی نامه های معتبر 
اثبات کنند. - تضمین قابل قبول جهت شرکت در مناقصه ضمانت نامه بانکي یا واریز وجه نقد به حساب 
سپرده تعیین شده در اسناد مناقصه می باشد و مناقصه گران الزم است نسخه اصلی تضمین شرکت در 
فرآیند ارجاع کار را در پاکت جداگانه )الف( قرار داده و یک روز قبل از زمان گشایش پاکت پیشنهادات 
)الف و ب( در سامانه ستاد، به صورت حضوری به دبیرخانه کمیسیون معامالت اداره کل حفاظت محیط 
زیست استان خراسان جنوبی تسلیم نمایند. - آخرین مهلت دریافت اسناد )دفترچه ارزیابی کیفی و اسناد 
مناقصه “پاکت های الف، ب و ج”( از سامانه ستاد 7 روز پس از انتشار آگهی نوبت دوم و آخرین مهلت 

تحویل )عودت( اسناد در سامانه ستاد 14 روز از آخرین مهلت دریافت اسناد می باشد 
- نحوه ارزیابی کیفی و معیارهای مورد نظر برابر مندرجات دفترچه مربوطه )فرم های ارزیابی کیفی( می 
باشد و مناقصه گران پس از کسب حداقل امتیاز ارزیابی کیفی درمراحل بعدی مناقصه شرکت می نمایند.

- زمان بازگشایی پاکت  اسناد ارزیابی کیفی 99/04/8 و زمان بازگشایی “پاکت های الف و ب” اسناد 
مناقصه99/4/10 وتاریخ بازگشایی پاکات پیشنهاد قیمت متعاقباً درجلسه بازگشایی پاکات )الف و ب( 

اعالم خواهد شد.  - پرداخت هزینه آگهي به دفتر روزنامه به عهده برنده مناقصه مي باشد.
- سایراطالعات  و جزئیات مورد نیاز در اسناد مناقصه موجود می باشد.

روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی

آگهي تجدید مناقصه عمومي )یك مرحله اي( شماره )99-10(
خرید  دارد:  نظر  در  بیرجند  درمانی  بهداشتی  خدمات  و  پزشکی  علوم  دانشگاه 
خدمت اعزام بیماران بیمارستان شهید سید مصطفي خمیني)ره( شهرستان طبس 

را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir به شماره فراخوان 
)2099030259000010( به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی داراي مجوز از کمیسیون ماده 20 و 
 دارای گواهي صالحیت ایمنی از اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعي واگذار نماید ، لذا متقاضیان واجد شرایط 
می توانند حداکثر تا ساعت 09:00 صبح روز شنبه مورخ 1399/03/17 با مراجعه به آدرس الکترونیکی 

فوق نسبت به دریافت اسناد و مدارک اقدام نمایند.
1- مدت و محل انجام کار : 12 ماه کامل شمسی - بیمارستان شهید سید مصطفي خمیني)ره( 

شهرستان طبس
2- نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه : ضمانت نامه معتبر بانکي به مبلغ 175/000/000 ریال یا 
واریز نقدي وجه به حساب شماره 2643856 بانک رفاه شعبه معلم بیرجند به نام سپرده جاري دانشگاه 

)شرکت در مناقصه(
3- مهلت ارائه اسناد: تا ساعت 09:00 صبح روز چهارشنبه مورخ 1399/03/27 

4- محل و تاریخ شروع فرآیند بازگشایي پاکات: سالن جلسات معاونت توسعه دانشگاه
روز چهارشنبه مورخ 1399/03/27 )ساعت 12:00 (

در ضمن هزینه چاپ و نشر آگهي بر عهده برنده مناقصه بوده و دانشگاه در رد یا قبول یک یا کلیه 
پیشنهادات تابع آئین نامه مالي معامالتي خویش مختار مي باشد.

روابط عمومي دانشگاه علوم پزشكي بیرجند

آگهي مناقصه عمومي )یك مرحله اي( شماره )99-9(
واگذاری  دارد:  نظر  در  بیرجند  درمانی  بهداشتی  و خدمات  پزشکی  علوم  دانشگاه 
را  دانشگاه  تابعه  واحدهای  و  مرکزی  سازمان  ای  رایانه  شبکه  پشتیبانی  خدمات 

فراخوان  شماره  به   www.setadiran.ir آدرس  به  دولت  الکترونیکی  تدارکات  سامانه  طریق  از 
)2099030259000008( به کلیه شرکت هاي پشتیبانی داراي مجوز و دارای صالحیت از وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دارای صالحیت ایمنی کار واگذار نماید. لذا متقاضیان واجد شرایط می توانند 
حداکثر تا ساعت 09:00 صبح روز شنبه مورخ 1399/03/17 با مراجعه به آدرس الکترونیکی فوق نسبت 

به دریافت اسناد و مدارک اقدام نمایند.
1- مدت و محل انجام کار : 12  ماه کامل شمسی -  دانشگاه علوم پزشکی بیرجند و واحدهای تابعه 

2- نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه : ضمانت نامه معتبر بانکي به مبلغ 175/000/000 ریال یا 
واریز نقدي وجه به حساب شماره 2643856 بانک رفاه شعبه معلم بیرجند به نام سپرده جاري دانشگاه 

)شرکت در مناقصه(
3- مهلت ارائه اسناد: تا ساعت 09:00 صبح روز سه شنبه مورخ 1399/03/27 

4- محل و تاریخ شروع فرآیند بازگشایي پاکات: سالن جلسات معاونت توسعه دانشگاه 
روز  سه شنبه مورخ 1399/03/27 )ساعت 11:00(

در ضمن هزینه چاپ و نشر آگهي بر عهده برنده مناقصه بوده و دانشگاه در رد یا قبول یک یا کلیه 
پیشنهادات تابع آئین نامه مالي معامالتي خویش مختار مي باشد.

روابط عمومي دانشگاه علوم پزشكي بیرجند

طراحـی و مجـری
UPVC سازه های سبک با پوشش ساندویچ پنل و

ویالسازی و محوطه سازی و دکوراسیون داخـلی 
کانکس، سایبـان، پارکینگ اداری و مسکونـی
پیمانکـاری و احـداث و بازسـازی ساختمـان

KNAUF-UPVC فروش و اجرای ورق های ساندویچ پنل و

مرکز خانـه های  گروه مهندسی پارسیان سقف
پیـش ساختـه

بیرجند – باالتر از مدرس ۶0- حاشیه میدان جماران )مدیریت برزگانی(
091۵3۶1۷۶11 -0۵۶3۲0۴۴۴۴9

استخدام در نمایندگی بیمه ایران - عزیزی
1. حداقل مدرک کارشناسی 2. دارای فن بیان و روابط عمومی بسیار باال
3. دارای مهارت های کار با کامپیوتر   4. حقوق:1تا 2 میلیون تومان

صبح ها و3 روز عصر         شماره تماس: 09225616001



موفقیت و انرژی

مناسبت ها

برای ذهن خود وقت بگذارید

در روز، زمانی را برای خود و ذهن تان در نظر 
بگیرید. لبخند بزنید، کارهای مورد عالقه تان 
را انجام دهید، به تماشای فیلم بنشینید، پیاده 
روی کنید، به دل طبیعت بروید و به دور از هر 
چه دست و پای شما را بسته است، شاد باشید. 
چیزی که حال و هوایتان را تغییر مثبت دهد، 
کاری که حال دل تان را خوب کند. هر کدام این 
موارد باعث می شوند که ذهن با شادی درونی 
به آرامش برسد و خود را از دغدغه هایی که با 
افکار و اعمال روزانه به آن اجبار می کنیم برهاند. 
این کارها هم سالمتی جسم را تضمین می کند 

و هم به سالمت روح کمک می کند.

قیام خونین 15 خرداد

بی تردید هیچ دگرگونی و انقالبی بی ریشه و علت 
پدید نمی آید و بسترها و عواملی در شکل گیری 
آن مؤثر است. قیام 15 خرداد نیز جنبشی ماندگار 
و اثرگذار است و نقطه عطفی در کارنامه انقالب 
اسالمی ایران به شمار می رود. این قیام، سر آغاز 
تحّوالت و دگرگونی های شگفت آوری شد که به 

حق می توان از آن به عنوان »یوم ا...« نام برد.
در سحرگاه 15 خرداد 1342، عوامل رژیم شاه به 
خانه ساده و بی آالیش حضرت امام در قم یورش 
بردند و امام خمینی )ره( که روز پیش از آن در 
روز عاشورای حسینی در مدرسه فیضیه قم، طی 
سخنان کوبنده ای پرده از جنایات شاه و اربابان 
آمریکایی و اسرائیلی او برداشته بودند،  دستگیر و 
به زندانی در تهران منتقل شدند. پس از انتشار 
خبر دستگیری امام )ره ( در پانزدهم خرداد 1342، 
بسیاری از مردم قم، به منزل ایشان رفتند و به 
اتفاق فرزندشان، حاج آقا مصطفی ، حدود ساعت 
شش بامداد، به سمت حرم مطهر حضرت معصومه 
)س( حرکت کردند. پس از مدتی، صحن مطهر و 
خیابان های اطراف، لبریز از جمعیتي شد که شعار 
“یا مرگ یا خمینی” را با هیجان شدیدی تکرار می 
کردند. در همان زمان، علما و مراجع وقت هم با 
صدور بیانیه هایی، خواستار آزادی فوری حضرت 
امام )ره (شدند. حدود ساعت 10 صبح، با ورود 
نیروهای مسلّح برای تقویت نیروهای شهربانی 
قم، تیراندازی و رگبار مسلسل ها شروع شد و تعداد 
زیادی از مردم زخمی شده یا به شهادت رسیدند. 
شّدت تیراندازی به حّدی بود که امکان انتقال 
زخمی ها و اجساد شهیدان  نبود و این کشتار، تا 

ساعت پنج عصر ادامه یافت.

هندوانه بینایی را بهبود می بخشد

بتاکاروتن موجود در هندوانه پس از ورود به بدن 
به ویتامین A تبدیل می شود. این باعث می 
شود افراد در برابر اختالالت چشم وابسته به سن 
محافظت شوند، همچنین باعث ایجاد رنگدانه 

در شبکیه چشم شود. ویتامین A همچنین به 
حفظ سالمت پوست، دندان ها و استخوان های 
به خصوص در کودکان کمک می کند. هندوانه 
 به خالص شدن از مایعات اضافی بدن کمک 

می کند.

رابطه بلندی قد و پرش کودکان

کل  به  که  دارد  وجود  پرش  مانند  تمریناتی 
بدن کمک می کند. اگر می خواهید فرزندتان 
قد بلندی داشته باشد، این یک تمرین عالی 
است. بدن هنگامی که فرد جست و خیز می 

کند به طور کامل کشیده می شود، بنابراین 
کند.  می  تقویت  را  کودک  در  عمودی  رشد 
همچنین این یک تمرین قلبی شگفت انگیز 
است و مطمئناً کودک را متناسب و فعال نگه 

می دارد.

 عرق نعناع و زنان شیرده

شیر مادر هنوز هم، روش درست انتقال مواد مغذی 
از جسم مادر به نوزاد است. علم نیز با یافتن فواید 
متعدد شیردهی برای مادر و نوزاد، این مسئله را 
بروز  باعث  شیردهی  متاسفانه،  می کند.  تایید 

ناراحتی هایی از جمله آسیب نوک سینه برای مادر 
می شود. عرق نعناع می تواند راهی برای حل این 
مشکل باشد. استفاده از عرق نعناع برای درمان 
ترک و درد نوک سینه به ویژه برای مادرانی که 

نخستین تجربه شیردهی را دارند، موثر است.

مزایای چای برگ درخت به چیست؟

برگ به کبد را پاک می کند و سرفه مزمن 
را درمان می کند. برگ به تب را پایین می 
آورد. برگ به استرس و خستگی را تسکین 
می دهد. برای روده و معده مفید است ، انگل 

ها را از بین می برد. برگ به ، به درمان زخم 
ها کمک می کند. ساختار پوست را تنظیم می 
کند و باعث درخشندگی می شود. برگ به، 
 قدرت از بین بردن میکروب ها و عفونت ها 

را نیز دارد.

درمان از بین رفتن حس بویایی 

اگر احساس از دست دادن حس بویایی در اثر 
اختالالت انسداد مانند احتقان یا تب یونجه ، 
آلرژی ، عفونت سینوس یا پولیپ بینی دارید ، 
برای بهبود آن الزم است که موضوع زمینه ای 

را درمان کنید. 
بینی  استروئیدهای  مورد  در  خود  پزشک  با 
صحبت کنید ، این ممکن است به پاک کردن 
بینی کمک کند و به شما در تنفس و بوی بهتر 

کمک کند.

در عصر کنونی نیازمند والدین توانا و مقتدر )نه مستبد( ، دارای صالحیت های ذهنی و دانش کافی نسبت 
به تغییرات شتابان اجتماعی، برای پیاده کردن اهداف متعالی در زندگی هستیم. داشتن اقتدار و قاطعیت و 
هماهنگی والدین در انتخاب روش تربیتی آنها برای تربیت فرزندان از مهم ترین مواردی است که والدین 
باید به آن توجه داشته باشند. البته این موضوع اصال به معنای ترسیدن کودک از پدر و مادرش نیست ، 

بلکه به معنای قاطعیت والدین و یادگیری نظم و انضباط از سوی کودکان است.
والدین باید دارای صالحیت اخالقی و الگوی فرزندان باشند و به یاد داشته باشند که فرزندان از راه چشم 

تربیت می شوند، نه از راه گوش.

رنگ قرمز گوجه فرنگی نشان می دهد این خوراکی سرشار از یکی از قوی ترین آنتی اکسیدان ها یعنی لیکوپن 
است. بنابراین مصرف این خوراکی مانع ابتال به سرطان می شود. البته این ویژگی در دیگر خوراکی های حاوی 

آنتی اکسیدان نیز وجود دارد اما لیکوپن یکی از تاثیرگذارترین این خوراکی هاست.
 دلیل آن نیز تاثیر این آنتی اکسیدان روی رادیکال های آزاد است. این خوراکی منبع انواع ویتامین ها به ویژه 
ویتامین C و K   است. مصرف گوجه فرنگی میزان فشار خون را تنظیم می کند. بنابراین مصرف آن برای 
همه افراد به ویژه افراد مبتال به فشار خون باال بسیار مناسب است. روزانه دو عدد متوسط یا روزانه 10 عدد 

گوجه گیالسی به صورت خام مصرف شود.

 گوجه فرنگی دشمن سرطانفرزندپروری

امام خمینی هدف ها و آرمان ها و هر آنچه را که می بایست 
ابالغ کند ، گفته بود و در عمل نیز تمام هستي اش را برای 
تحقق همان هدف ها به کار گرفته بود. در 14 خرداد سال 
1368 خود را آماده مالقات عزیزی کرد که تمام عمرش را 
برای جلب رضای او صرف کرده بود و قامتش جز در برابر 
او ، در مقابل هیچ قدرتی خم نشد و چشمانش جز برای او 

گریه نکرده بود.
سروده های عارفانه اش همه حاکی از درد فـراق و بیان 
عطش لحظه وصال محبوب بود. و اینک ایـن لحظه 

شکوهمند بـرای او  و جانکاه و تحمل ناپذیر برای پیروانش ، 
فرا مـی رسید. او خـود در وصیتنامه اش نـوشـته است : با دلی 
آرام و قلبی مطمئن و روحی شاد و ضمیری امیدوار به فضل 
خدا از خدمت خواهران و برادران مرخص و به سوی جایگاه 
ابدی سفر می کنم و به دعای خیر شما احتیاج مبرم دارم و 
از خدای رحمن و رحیم می خواهم که عذرم را در کوتاهی 
خدمت بپذیرد و از ملت امیدوارم که عذرم را در کوتاهی ها 
و قصـور و تقصیـرها بپذیرند و با قدرت و تصمیم و اراده به 

پیش بروند.

امام خمینی در یکی از غزلیاتش که چند سال قبل از رحلت 
سروده است آورده اند :

انتظار فرج از نیمه خرداد کشم سال ها می گذرد حادثه ها 
می آید

ساعت 22/20 روز شنبه سیزدهم خرداد سال 1368 لحظه 
وصال بود. قلبی از کار ایستاد که میلیون ها قلب را بـه نور خدا 
و معنویت احیا کرده بود. وقتی گوشه هایی از حاالت معنوی و 
آرامش امام در این ایام از تلویزیون پخش شد غوغایی در دل 
ها بر افکند که وصف آن جز با بودن در آن فضا ممکن نیست.

14 خرداد ماه؛ سالروز عروج ملکوتی امام خمینی )ره( تسلیت باد
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سازمان  معروفترین   -1 افقي: 
نظام  نوعي   - دنیا  تبهکاري 
فعل  نشانه   -2 اجتماعي 
استمراري- یکي از شرقي ترین 
شهرهاي استان گیالن- تصویب 
خرامان-   - گهواره   -3 شده 
شهر  پنجمین   -4 شنونده 
دلیر  باب-   - ترکیه  پرجمعیت 
اتحادیه  احسنت-   -5 شجاع  و 
فوتبال اروپا- آشکار 6- اعمال قوه 
مجریه جز در اموري که در این 
قانون مستقیماً بر عهده رهبري 
گذارده، از طریق رئیس جمهوري 
و... است- نماد پاکیزگي در سفره 
هفت سین- اثري از کافکا ادیب 
چک 7- حافظ را به شاخه نبات 
سوگند دهند و از او گیرند- زن 
کردن-  گله  درگیري 8-  زیبا- 
مخفف از آن- دلیري 9- آینده- 
با  ناگهاني 10-  خوردن-  سرما 
آمد آید- بیماري سگي- جواب 
گرفته 11- بیصدا- وقت چیزي 
یا کاري- نقشه فرنگي12- سرما 
ورزشي-  عدد  تابستاني-  آفرین 
طرد کردن 13- قوه رشد و نمو- 
وجود ندارد- بافنده 14-  به خاطر 

اینکه- مرکز اسپانیا- خیط شده 
15- بلندي این درخت بین 10 
تا 20 متر است و معمو اًلداراي 
شاخه  با  گسترده  و  پهن  تاجي 
هایي راست و کشیده است- پایان
فیلم  خانم  عمودي:1-بازیگر 
سینمایي متروپل  به کارگرداني 
مانند  سازي  کیمیایي-  مسعود 
دهل2- حاضر، مهیا- بسندگي- 
عقاید 3- فدراسیون جهاني شنا- 
فرمانروایي- نوعي نان 4- ملکه 
کلید  عامیانه-  یک  آدریاتیک- 
بلندترین  آسیب-   -5 خودرو 
قله- شایورد6- دشمن سخت- 
مناره دریایي- نوکر و خدمتگزار- 

دانشمند 7- خرس چیني- اداره 
عالي- کشتي جنگي 8- گرفتار و 
مبتال- شاعر سیرالعباد الي المعاد- 
  HIV ویروس  از  ناشي  بیماري 
9- باالي زانو- نوعي لیمو- کالم 
نارسا 10- عدد ماه- رقیب سیر!- 
رسم  خطکش  نمایشي-  نمونه 
11- شهري در استان مرکزي- 
 -12 دختر  زحمتکش-  کارگر، 
گازي  خودآرایي-  دادن-  تکیه 
غیرقابل رؤیت 13- مقابل فروع- 
عیبها- خویشاوندي 14- شیوه، 
منوال- آرام گرفته- ادامه دهنده 
هاي  شیریني  از  ویران-   -15

مخصوص عید نوروز در گیالن

جدول کلمات

1234567891۰1112131415
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1۰
11
12
13
14
15

یاد یاران

شهید علیرضا محمدزاده افین     نام پدر: محمدحسن        نام شهرستان: قاین
و اما پدرم و مادر عزیزم، می دانم که هر پدری و مادری آرزو دارند که فرزندشان نزد خودشان باشد و از آنها دور نشود ولی امروز باید آرزوهای ما جهت دیگری پیدا کند و آن تقویت اسالم 

باشد. وقتی پای مسئولیت الهی پیش می آید خودتان هم باید قبول داشته باشید که دستورخدا را باید اجرا کرد.

1234567891۰1112131415
دجیروباشینمیلس1
ساروههسمدشاوی2
تشاکطارخدانسا3
نوزاماهالکهمه4
مقباوسلاوسیخ5
اکدلوماوروشا6
زارمسیبوکراسن7
مارورگامیطح8
کلسمدایرتارام9
ینایکروفنمبر1۰
لنناتانالانی11
ویرسرقنویرانس12
گنیرجلفکتلوات13
رواکمیتینیکسم14
مالساهمانراکیی15

32435686 - 09365237014-09157063220 - خسروی
تشخیص و رفع بو و نم به روش ایزونانو * صد درصد تضمینی

رتر(
     لولـه بازکنـی ) مدرن ب

روزی
بانه 

  ش

لوازم یدکی خودرو با موقعیت عالی 
)لوازم پراید، پژو ، پیکان و...(

به فروش می رسد. 09059953462 شی
رو

ف

09150806459 - 09039642773  )عباسی( خیابان نواب صفوی – داخل نواب صفوی 13

* فروش و نصب و تعمیر انواع دوربین های مداربسته تحت شبکه
 و آنالوگ و AHD و تجهیزات جانبی آن 

* ارائـه مشاوره در انتخاب انـواع مـدل دوربیـن های مـدار بسته
* ارائه سرویس های انتقال و ضبط تصاویر، بک آپ گیری از اطالعات

* فروش و نصب دزدگیر ساختمان و سیستم های اعالن حریق اماکن

 عقد قرارداد با ادارات و ارگان های دولتی

* فروش کاشی و سرامیک از متری۱۰/۰۰۰ تومان
* فروش انواع لوله و اتصاالت فاضالبی و سرد و گرم و ۵ الیه 

* فروش آبگرمکن بوتان، کولر، هود و گاز و سینک
* فروش کلیه لوازم یدکی فالش تانک ، فرنگی، وان و جکوزی و ...

۰۹۱۵۳۶۱۳۵۱۱ - ۳۲۴۴۲۳۹۷
   آدرس: داخل مدرس ۲۵ - روبروی مدرسه امام حسین )علیه السالم( - پالک ۳۲

فروشگاه لوازم بهداشتی ساختمانی هاونگی

ت و اقساط ویژه
خفیفا

 با ت

ت افتتاحیه
ه مناسب

ب

به یک راننده لودر،تراکتور و نیروی 
تدارکات جهت کار در نایبند طبس با حقوق 

عالی و بیمه نیازمندیم.    09155623441 یم
ند

زم
نیا برگ سبز و سند خودروی سواری کیا 

به شماره پالک ایران 52 145 ص 14 
به نام محمد خزاعی دالکه به شماره 
ملی 6529891811 به شماره موتور 

G4FC/HH317891 و شماره شاسی 
NAS621100H1041221 مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

دی
قو

مف

مغازه پوشاک زنانه با کلیه اجناس 
به فروش می رسد.
09158346255 شی

رو
ف

دستگاه صنعتی تصفیه آب ده هزاری 
باد و تانک دوهزاری با قیمت سی و 

پنج میلیون تومان به فروش می رسد 
09155613643 شی

رو
ف

  حمل اثاثیه منزل مداحی
با خاور مسقف
 و کارگر ماهر
 داخل و خارج شهر   

تهران - مشهد - زاهدان با کارگر بار و تخلیه

@ birjand-bar       ۰915  363  3647    شهرام  مداحی  

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

نقد و اقساط

فروش و نصب انواع عایق های رطوبتی 
 ایزوگام شرق و دلیجان

مدیریت : حسن آراسته

 جک پارکینگی ، 
کرکره و سکوریت اتومات 

خیابان شهید رجایی  
نبـش رجایـی 15
09155614880

انواع تشک طبی  فنری و بیمارستانی
فقط روزی 5۰۰۰ تومان

خیابان ارتش ، حد فاصل خیابان عدل 
و خیابان معلم، پالک 168 )عقب رفتگی(

خرید نقدی 1۰ درصد تخفیف

خدمات بیل مکانیکی زنجیری 
)راهسازی، حفاری، خاکبرداری(

09155623441
خیابان مدرس 
 جنب استانداری
  ۰915163586۰ - کرباسچی



۵
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شناسایی ۶ مورد جدید مبتال به ویروس کرونا

صدا وسیما - تعداد مبتالیان قطعی به بیماری کرونا در خراسان جنوبی با شناسایی ۶ مورد جدید به ۶۸۵ نفر رسید. معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند با اشاره به 
شناسایی مبتالیان جدید از بین ۹۲ آزمایش انجام شده، گفت: ۳ مورد از مبتالیان جدید در نهبندان، ۲ مورد سرایان و و یک مورد مربوط به بیرجند است. مهدی زاده افزود:  تا 
کنون ۶۳۲ بیمار با حال عمومی خوب از بیمارستان ها ترخیص شدند و یا از موارد سرپایی بودند و ۸ نفر در بیمارستان ها بستری هستند که حال عمومی یک بیمار وخیم است.

گمشده بعد ۴ ساعت
 پیدا شد

رئیس جمعیت هالل احمر شهرستان 
مفقود  ساله  فرد ۵۰  بشرویه گفت: 
شده در روستای فتح آباد بشرویه با 
چهار ساعت تالش نیروهای امدادی 
و انتظامی پیدا شد. علی رمضانیان 
جست  تخصصی  تیم  افزود:  مقدم 
و جو و نجات هالل احمر به محل 
حادثه اعزام و با همکاری نیروهای 
انتظامی و امدادی هالل احمر این 
آغوش  به  کامل  سالمت  با  فرد 

خانواده بازگشت.

کشف ۱۸ راس احشام قاچاق 
در درمیان

انتظامی  فرمانده   - سیما  و  صدا 
مأموران  گفت:  درمیان  شهرستان 
 ۱۸ درمیان  شهرستان  انتظامی 
از  بازرسی  در  قاچاق  احشام  رأس 
کردند.  کشف  عبوری  خودروهای 
مأموران  افزود:  دشتستانی  سرهنگ 
رأس   ۱۸ خودرو  از  بازرسی  در 
که  کردند  کشف  قاچاق  گوسفند 
کارشناسان ارزش ۳۰۰ میلیون ریال 
برآورد کردند. در این راستا یک متهم 
دستگیر و برای سیر مراحل قانونی 

روانه دادسرا شد.

حوادث

نمایندگی  نهاد  فرهنگی  *معاون 
مقام معظم رهبری در دانشگاه علوم 
به  باید  خبر  گفت:  بیرجند  پزشکی 
موقع، صادق و دقیق باشد و ریشه 

شایعات، انتشار اخبار ناصحیح است.
* فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه 
قاینات گفت: ۱۲ هزار و ۲۹۶ بسته 
معیشتی در قالب رزمایش مواسات و 
کمک مومنانه دراین شهرستان توزیع شد.

*خواسته ها و مشکالت مرکز رشد و 
شرکت های دانش بنیان دانشگاه علوم 
پزشکی بیرجند با حضور معاون علمی 

و فناوری رئیس جمهور بررسی شد.
به  جنوبی  خراسان  دامپزشکی   *
دامداران در زمینه شیوع بیماری کزاز 

علفی در گله های آزاد چر هشدار داد.
یارانه  پرداخت  مرحله  پانزدهمین   *
کارفرمای  به ۳۸  استان  در  دستمزد 
بهره مند از مزایای این طرح پرداخت شد.

احمر  هالل  جمعیت  *مدیرعامل 
خراسان جنوبی از برگزاری ششمین 
دوره جشنواره فیلم کوتاه دانش آموزی 

»مدرسه« در استان خبر داد.
* مدیرکل بهزیستی خراسان جنوبی 
گفت: چهار هزار و ۸۲۰ بسته معیشتی 
توسط بهزیستی خراسان جنوبی در ماه 
رمضان بین نیازمندان استان توزیع شد.

اخبار  کوتاه 

نظارت بر شرکت های بازاریابی
 بیشتر می شود    

ایرنا - تهوری معاون بازرسی و حمایت از مصرف 
تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  کنندگان 
خراسان جنوبی از تشدید نظارت بر شرکت های 
بازاریابی شبکه ای با همراهی پلیس آگاهی و 

سایر دستگاه های مرتبط در استان خبر داد.

مراسم ۱۴ و ۱۵ خرداد در مساجد 
استان برگزار می شود   

گروه خبر- رئیس شورای هماهنگی تبلیغات 
اسالمی استان خراسان جنوبی گفت: مراسم 
بزرگداشت ۱۴ و ۱۵ خرداد در مساجد استان با 
رعایت پروتکل های بهداشتی برگزار می شود. 
حجت االسالم احمد مالیی افزود: سخنرانی 
رهبر معظم انقالب اسالمی به مناسبت سی 
و یکمین سالگرد ارتحال ملکوتی امام خمینی 
)ره( ساعت ۱۱ روز چهارشنبه ۱۴ خرداد به 
صورت زنده از شبکه یک سیما، شبکه خبر و 

رادیو ایران پخش خواهد شد.

پیشرفت خوب زائرسرای استان
 در مشهد 

مسئول ستاد بازسازی عتبات عالیات استان 
گفت : پروژه زائر سرای ارزان قیمت خراسان 
خوبی  پیشرفت  مقدس  مشهد  در  جنوبی 
گود  مراحل  حاضر  حال  در  و  است  داشته 
آن  ساخت  پروانه  شده،  انجام  آن  برداری 
صادر و نقشه های طراحی آماده شده است. 
این  استانی  مسئوالن  همایش  در  جوینده 
ستاد افزود: این پروژه در ۹ طبقه با ظرفیت 
۵۰۰ نفر در هر شیفت در حال انجام است.
وی ادامه داد: مردم خراسان جنوبی در این 
چهار  تاکنون  پارسال  از  اقتصادی  شرایط 
امر  این  به  تومان  میلیون   ۲۰۰ و  میلیارد 
اختصاص دادند که در کشور بی نظیر است.

در این همایش از روسای ستاد های های برتر 
خراسان جنوبی تجلیل شد.

ری
اکب

س:  
عک

و  پژوهش  صندوق  اندازی  راه  با   - کاری 
فناوری در خراسان جنوبی با حضور سورنا 
و  خالقانه  و  نو  های  ایده  با  افراد  ستاری، 
شرکت های دانش بنیان از تسهیالت این 

صندوق بهره مند می شوند.

29 میلیارد اعتبار طالیی
این صندوق دیروز با حضور معاون علمی 
و فناوری رئیس جمهور و استاندار خراسان 
فناوری  و  علم  پارک  محل  در  جنوبی 
استان آغاز به کار کرد. رئیس پارک علم 
با  صندوق  این  گفت:  استان  فناوری  و 
مشارکت ۴۹ درصدی پارک علم و فناوری 
و دانشگاه های آزاد اسالمی، علوم پزشکی و 
دانشگاه بیرجند و سهم ۵۱ درصدی بخش 
ناصری  است.  شده  اندازی  راه  خصوصی 
اعالم  تومان  میلیارد  را ۴  آن  اولیه  اعتبار 
کرد و افزود: با افتتاح این صندوق که مجوز 
بانک مرکزی را نیز دارد، پرداخت تسهیالت 
به افراد با ایده های نو و فناورانه آغاز می 
ریاست  فناوری  و  علمی  معاونت  شود. 
اندازی صندوق پژوهش  راه  برای  جمهور 
و فناوری استان، ۲۹ میلیارد تومان اعتبار 

اختصاص داده است.

ضرورت امروز کشور
 ستاری در دیدار با نماینده ولی فقیه در استان 
هم  گفت: کرونا آزمون بزرگی برای دنیا بود که 

ایران از این آزمون سربلند بیرون آمد.
معاون رئیس جمهور با اشاره به اینکه به 
واردات  کرونا  شیوع  ابتدای  روز  چند  جز 
تجهیزات مورد نیاز درمان نداشتیم، افزود: 
امروز پیچیده ترین تجهیزات پزشکی مورد 
نیاز این حوزه را با تالش نخبگان مان در 
داخل کشور می سازیم. ستاری افزود: ایران و 
خراسان جنوبی گذشته پرافتخاری در زمینه 
پرورش نخبگان و نخبه پروری دارند که 

باید دوباره به  این مسیر پرافتخار برگردیم.
وی با اشاره به اینکه با استفاده از اقتصاد 
دانش بنیان جلوی خام فروشی کاال هایی از 
جمله نفت و محصول استراتژیک زعفران 
را بگیریم، گفت: استفاده از اقتصاد دانش 
محصوالت  افزوده  ارزش  می تواند  بنیان 
از  دارو  تولید  آن  نمونه  کند که  بیشتر  را 
فناوری  و  علمی  معاون  است.  زعفران 
دانشگاه های  کرد:  تأکید  جمهور  رئیس 
ما باید به سمتی پیش روند که مشکالت 

منطقه و کشور را حل کنند.

نماینده، ولی فقیه در استان هم بر توجه 
حل  برای  جوانان  توان  و  استعداد ها  به 
مشکالت کشورتأکید کرد. حجت االسالم 
کنار  در  کرونا  گفت:  عبادی  المسلمین  و 
تجریه  ما  برای  داشت  که  مشکالتی 
غربی  کشور های  حالی  در  بود  خوبی 
در  اما  هستند،  فراوان  مشکالت  دارای 
به  کمک  دنبال  به  مردم  اسالمی،   ایران 
اینکه  بیان  با  وی  هستند.  نوعان  هم 
دانشگاه ها باید برای حل مشکالت مردم 
پای به میدان بگذارند، افزود:توجه به اقتصاد 

دانش بنیان ضرورت امروز کشور است.

قول ستاری به فناوران 
دانشگاه بیرجند  

فناوری رئیس جمهور در  معاون علمی و 
بیرجند  دانشگاه  فناور  واحد های  از  بازدید 
هم با تأیید  فعالیت های  انجام شده  قول 
همکاری و ادامه حمایت از حرکت رو به 
داد.   سورنا ستاری گفت:  دانشگاه  جلوی 
ورود شرکت های دانش بنیان و پارک های 
علم و فناوری کشور در بحث مبارزه با کرونا 
انواع  آنان در زمینه ساخت  و فعالیت های 
ماسک به ویژه ماسک N۹۹، پژوهش و 

تجهیزات  و ساخت  کرونا  واکسن  ساخت 
تجهیزات  و  ونتیالتور  جمله  از  مختلف 
اتاق عمل و آی سی یو سبب شد که در 
به  پزشکی  ملزومات  کرونا،  شیوع  اوضاع 
موقع و به حد الزم در اختیار مردم و مراکز 
بهداشتی و بیمارستان ها قرار گیرد و بتوان 
در  که  کرد  مدیریت  را  شرایط  این  بهتر 
همین خصوص به شرکت های دانش بنیان 

تسهیالت نیز داده شد.
وی که با همراهی استاندار و  جمعی از مدیران و 
مسئوالن استان انجام شد از مرکز اشتغال زایی 
و کارآفرینی دانشگاه و کارگاه مهارت آموزی 

دکتر  اسدا... زنگویی نیز بازدید کرد. وی باحضور 
در ساختمان صنایع خالق از کارگاه های مستقر 
در این مرکز شامل  صنایع چوب فغانی، گلیم 
بافی آریسام، گوهر تراشی آذین، حوله بافی، 
قدیفه و معرق کاری ساج نیز بازدید کرد و در 
جریان  برنامه ریزی انجام شده  دانشگاه برای 
افتتاح فازهای بعدی این مجموعه قرار گرفت. 

۳ هزار متر برای زیست بوم فناوری
رئیس دانشگاه بیرجند هم با ارائه گزارشی 
فرهنگی  و  علمی  مختلف  فعالیت های  از 

دانشگاه  بیرجند گفت: ۳ هزار متر از فضاهای 
دانشگاه در اختیار زیست بوم فناوری قرار 
خواهد گرفت.  خامسان  با اشاره به اینکه  
حدود۹۰ درصد از زیست بوم دانشگاه بیرجند 
تاکنون فعال شده است ، یادآور شد: اتفاق 
و  برنامه  ریزی  خوشایند دیگر درخصوص 
پروژه  به سمت  که  است  آموزشی  توسعه 
های تقاضا محور و فناورانه حرکت می کنیم. 
وی بیان کرد:  ۳۶۰ میلیون تومان  سهام 
که  داریم  نوآوری  و  در صندوق شکوفایی 
با حمایت های استانی درحال بهره برداری 
در  مرکز  این   ۲ فاز  افتتاح  به  است.  وی 

هفته دولت سال جاری اشاره کرد و افزود: 
با حمایت معاونت علمی و فناوری  رئیس 
جمهوری فازهای دیگر این مرکز نیز  به 

بهره برداری خواهد رسید. 

فعالیت ۱2 شرکت دانش بنیان 
نوآوری  فناوری و  نجفی معاون پژوهشی، 
دانشگاه بیرجند  نیز با اشاره به  ایجاد مرکز 
نوآوری و رشد واحدهای فناور عنوان کرد: 
فاز اول مرکز نوآوری و شتابدهی با همکاری 
و حمایت معاونت علمی و فناوری رئیس 
 جمهوری افتتاح شد که هم اکنون ۱۲ شرکت 
دانش بنیان در آن فعالیت دارند.  وی با اشاره 
به  به استقرار ۴ هسته نوآور در این مرکز 
ادامه داد: برای توسعه فیزیکی و گسترش 
مرکز نوآوری و رشد واحدهای فناوری  شش 
فاز با  ۳ هزار  مترمربع فضا پیش بینی شده 
است که در یک برنامه ۵ ساله از ۱۳۹7 تا 

۱۴۰۲ عملیاتی خواهد شد. 
معاون پژوهشی، فناوری و نوآوری دانشگاه 
بیرجند  با بیان اینکه همچنین مرکز مهارت 
آموزی نیز با مشارکت خیر در دهه فجر سال 
  ۹۸ به بهره برداری رسید،  ادامه داد: در هفته 
دولت سال جاری نیز فاز دوم مرکز  با ۴7۵ 
مترمربع فضا افتتاح خواهد شد.  وی یادآور شد: 
همچنین  ۵۰ ایده در سال ۹۸  ثبت شده است 
و واحد های مستقر ما به ۱۱ واحد رسیده است. 

نجفی ضمن اشاره به اختصاص دادن مبلغ ۲۰۰ 
میلیون تومان ستاد انرژی های تجدید پذیر در 
سال ۱۳۹۱ برای ساخت نیروگاه  خورشیدی 
این  ساخت  بر  عالوه  شد:  یادآور  دانشگاه،  
نیروگاه هم اکنون مرکز سیستم های  هوشمند 
انرژی نیز راه اندازی شده است وی ضمن اشاره  
به قدمت دانشگاه بیرجند افزود: تقریباً تمامی 
آزمایشگاه های ما قدیمی اند و نیاز به  بازسازی 
دارند که در این خصوص چیزی حدود ۳۵ تا 

۴۰ میلیارد تومان در درازمدت نیاز داریم. 
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بخش دو بیرجند به نشانی بیرجند، بلوار غفاری، خیابان ظفر ۱۶، پالک ۷ ملکی آقای احمد هادی فرزند محمد با کد ملی 
۰۶۵۲۱۸۷۸۶۲ که سند مالکیت آن ذیل ثبت ۴۸۳۰۷ صفحه ۱۰۱ دفتر جلد ۳۱۷ به نام وی صادر و تسلیم گردیده است و 
دارای حدود اربعه ذیل به شرح پرونده ثبتی شماال ؛ به طول ۱۰ متر دیواریست به پی پالک ۱۰۵۹ فرعی، شرقا: ۱- به طول 
۲۲ متر دیواریست به باقیمانده ۲- به طول ۳ متر دیواریست به دور برگردان، جنوبا؛ به طول ۱۰ متر پی دیواریست به کوچه، 
غربا: ۱- به طول ۷ متر درب و دیواریست به دور برگردان ۲- به طول ۱۸ متر دیواریست به دیوار پالک ۱۰۶۵ فرعی )فاقد 
حقوق ارتفاقی( که برابر سند رهنی شماره ۲۷۳۶۷ – ۱۳۹۲/۱۱/۸ و متمم شماره ۲۹۸۸۳ – ۱۳۹۳/۷/۱۲ تنظیمی دفترخانه 
۷ بیرجند در قبال مبلغ سه میلیارد ریال )۳/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰( موضوع بدهی نامبرده به عنوان وام گیرنده و راهن تا سال ۹۴ در 
رهن تعاونی اعتبار منحله بدر توس به وکالت موسسه اعتباری آرمان قرار گرفته است، چون متعهدین ظرف مدت مندرج در سند 
به تعهدات خویش عمل ننموداند، موسسه اعتباری کاسپین به وکالت از موسسه آرمان )وکیل تعاونی اعتبار منحله بدر توس( به 
 عنوان مرتهن مستند به ماده ۳۴ - اصالحی قانون ثبت از دفترخانه تنظیم کننده سند راجع به وصول مبلغ ۲/۱۲۰/۰۰۰/۰۰۰ 
 ریال تقاضای صدور اجرائیه علیه متعهد و راهن با مشخصات فوق را نموده و پرونده ای تحت شماره بایگانی ۹۵۰۰۲۱۵ در 
 این خصوص نزد اداره اجرای اسناد رسمی بیرجند تشکیل شده است. پس از ابالغ مفاد اجرائیه و انقضای مهلت مقرر قانونی 
به دلیل اینکه متعهد بدهی خویش را پرداخت یا نزد صندوق ثبت تودیع ننموده اند، به درخواست بستانکار نسبت به ارزیابی ملک 
مورد رهن اقدام و پس از رسیدگی به اعتراضات واصله برابر نظریه کارشناس رسمی دادگستری وارده به شماره ۹۸۰۰۴۹۶۳- 
۱۳۹۸/۵/۱۰ ششدانگ مورد رهن به صورت یک باب مجتمع مسکونی با عرصه ای به مساحت ۲۵۰ مترمربع و اعیانی به مساحت 

حدود ۲۹۳/۷۰ مترمربع و دارای دو طبقه شامل همکف و اول )هر کدام یک واحد مسکونی مستقل( 
هر طبقه دارای دو خواب، کف ها از موزائیک، دیوارها گچ ساده، سقف هال و پذیرایی و اتاق ها دارای 
گچبری ساده، آشپزخانه اپن با کابینت فلزی، سیستم سرمایشی کولر آبی و گرمایشی بخاری و آبگرمکن 
دیواری، نوع سازه ساختمان نیمه اسکلت شناژی، نماها سنگ و شیشه و درب و پنجره ها فلزی با شیشه 

معمولی و شامل دو امتیاز برق ، دو امتیاز گاز ، یک امتیاز آب و یک امتیاز فاضالب می باشد که با در نظر گرفتن جمیع جهات به 
 مبلغ نه میلیارد و پنجاه میلیون ریال ) ۹/۰۵۰/۰۰۰/۰۰۰( ارزیابی گردیده و قطعیت یافته است و به درخواست نماینده بستانکار 
در روز سه شنبه  ۱۳۹۹/۴/۳ از ساعت ۹ الی ۱۲ ظهر در محل اداره اجرای اسناد رسمی بیرجند واقع در میدان شهدا از طریق 
مزایده به فروش خواهد رسید. مورد مزایده برابر اعالم بستانکار فاقد بیمه می باشد. مزایده حضوری و از مبلغ ارزیابی شده فوق 
شروع می گردد. مورد مزایده طبق مقررات آئین نامه اصالحی به باالترین قیمت پیشنهادی واگذار خواهد شد. اشخاص با 
 تهیه چک تضمینی به میزان ۱۰ درصد مبلغ پایه مزایده حق شرکت در جلسه مزایده خواهند داشت و در صورت برنده شدن 
می بایست نسبت به پرداخت مابه التفاوت مبلغ مزایده ظرف پنج روز پس از مزایده اقدام نماید در غیر این صورت مبلغ مذکور 
قابل استرداد نیست و به  خزانه واریز خواهد گردید. الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق 
انشعاب و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از 
اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد بر عهده برنده مزایده است که در صورت وجود مازاد مسترد خواهد شد. حقوق 
دولتی به شرح ماده ۴۰ – آیین نامه اجرا نقدا وصول و نسیه فقط راجع به طلب بستانکار با موافقت بانک توسعه و تعاون جایز 
می باشد. هرگاه متعهدین تا قبل از تنظیم صورتجلسه مزایده اقدام به پرداخت یا تعیین تکلیف بدهی خویش نمایند از انجام 

مزایده خودداری می گردد. 
 تاریخ انتشار: 1۳۹۹/۳/1۳       غالمرضا دادی – رئیس اداره اجرای اسناد رسمی بیرجند

جدیدترین و متفاوت ترین دوره حسابداری کاربردی 
ویژه فارغ التحصیالن رشته های حسابداری ، کامپیوتر و مدیریت

 ) از صفر تا صد( با رویکرد ورود به بازار کار+ آموزش رایگان قوانین 
کار+ ارائه گواهی نامه بین المللی فنی و حرفه ای 

@ kiyasatedu  راه های ارتباطی:  تلفن : ۳۲۲۳60۸0    آدرس اینستاگرام
@ kiyasat_maharat  آدرس  کانال تلگرام    www.ksedu.ir آدرس سایت

 آموزشگاه کیاست برگزار می کند 
ظرفیت محدود



حدیث روز روزنامه اجتماعی ، فرهنگی ، ورزشی و اقتصادی 
 مدیرمسوول و صاحب امتیاز : غالمرضا جعفرپور مقدم 
سردبیر : علی جعفرپور مقدم
بیرجند، شهدا 8 ، ساختمان آوا   صندوق پستی 136 تلفن : 32224582  نمابر : 32234583   
  عضو اتحادیه مطبوعات محلی و شرکت تعاونی مطبوعات کشور

چاپ : چاپ و نشر گلرو -  بها : 500 تومان 

اذان ظهر
اذان مغرب 

نیمه شب شرعی
اذان صبح 

طلوع آفتاب

ن 
ستا

ز ا
رک

ی م
رع

ش
ت 

وقا
ا

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

12 : 31
    19 : 57
23 : 42
3 : 46 
5 : 25

  

  

امام صادق علیه  السالم فرمودند:
الَمسجوُن َمن َسَجنَتُه ُدنیاهُ َعن آِخَرتِِه

زندانی ]واقعی[ کسی است که دنیایش او را از آخرتش باز داشته باشد.
)الكافي : ج2، ص455، ح۹(

مرکز  دیروز  ظهر  آبادی-  مهدی 
با  بیرجند  صنعتی  دانشگاه  نوآوری 
حضور معاون علمی و فناوری رئیس 
جمهور و استاندار خراسان جنوبی افتتاح 
شد. رئیس گروه کارآفرینی و ارتباط 
بیرجند  صنعتی  دانشگاه  صنعت  با 
مساحت  با  مرکز  این  اینکه  بیان  با 
1040 مترمربع در یک طبقه کامل از 
دانشکده مهندسی کامپیوتر و صنایع به 
بهره برداری رسید، گفت: هزینه تجهیز 
این مرکز بالغ بر 300 میلیون تومان 
معاونت  را  آن  میلیون  بوده که 200 
علمی و فناوری ریاست جمهوری، 50 
میلیون را پارک علم و فناوری استان و 
50 میلیون نیز توسط دانشگاه صنعتی 
بیرجند تامین شده است. مودی اضافه 
فضای  فضا،  این  از  متر   600 کرد: 
 مسقف و 440 متر فضای روباز می باشد.

وی با اشاره به دو فضای تعبیه شده 
دو فضای  عنوان کرد:  مرکز  این  در 
علم  مرکز  در  شرکتی  و  استارت آپ 
است.  نظر گرفته شده  در  فناوری   و 
در فضای استارت آپی امکان فعالیت 10 
 تیم 4 نفره مجموعاً با ظرفیت 40 نفر در 
 نظر گرفته شده است. در فضای شرکتی

نیز 9 شرکت امکان استقرار دارند.
رئیس گروه کارآفرینی و ارتباط با صنعت 
دانشگاه صنعتی بیرجند همچنین اظهار 
کرد: در این مرکز دانشجویان می توانند 
چارچوب  در  را  خودشان  ایده های 
پروپزال به مرکز تحویل دهند تا اگر 
فضایی  دارد  تجاری سازی  قابلیت 
 برای گسترش آن به آنها تعلق گیرد.

مودی با بیان اینکه 3 تا 6 ماه زمان 
گرفته  نظر  در  دانشجویان  برای 
زمان  این  از  پس  داد:  ادامه  شده، 
استقرار  شرکتی  فضای  در  تیم ها 
را  شان  محصول  تا  می کنند  پیدا 
قرارداد  به  وی  کنند.  تجاری سازی 
دانشگاه صنعتی بیرجند با پارک علم 
و فناوری اشاره کرد و افزود: تیم های 
حمایت های  از  مرکز  این  در  مستقر 
شد. خواهند  بهره مند  نهاد   این 

دانشگاه به دنبال 
حل مشکالت باشد    

معاون علمی و فناوری رئیس جمهور 
در آیین افتتاح این مرکز با بیان اینکه 
باید به دنبال ایجاد راه حل  دانشگاه 

برای مشکالت باشد، گفت: با وجود 
تعداد باالی دانشگاه ها و شرکت های 
دانش بنیان، نباید مشکالتی از قبیل 
بیکاری، کمبود محصوالت کشاورزی، 
محیط زیست، مشکل آب و ... وجود 
داشته باشد.  دکتر سورنا ستاری اضافه 
کرد: وظیفه مسئوالن فراهم کردن زیر 
ساخت ها برای به نتیجه رساندن ایده ها 
است.  مشکالت  حل  راهکارهای   و 
عملکرد  از  رضایت  ابراز  با  وی 
دانشگاه های خراسان جنوبی ادامه داد: 
در استان روحیه همدلی و همکاری 
گسترش پیدا کرده که خوشحال کننده 
است. رئیس دانشگاه صنعتی بیرجند 
خوش  ضمن  مراسم  این  در  نیز 
کرد:  تاکید  مهمانان  به  آمدگویی 
با همت  که  دانشگاه  نوآوری  مرکز 
و پیگیری دفتر کارآفرینی و ارتباط 
است،  شده  راه اندازی  صنعت  با 
شتابدهی ایده ها به سمت کارآفرینی 
شرکت های  تشکیل  قالب  در 
دانش بنیان را هدف قرار داده است. 
زمینه  مرکز  این  از  بهره برداری  با 
کسب و کار برای دانشجویان نخبه 

فراهم می گردد.

  افتتاح مرکز نوآوری دانشگاه صنعتی بیرجند
با حضور معاون علمی و فناوری رئیس جمهور انجام شد:

جناب آقای مهندس شفیعی 
فرماندار  پرتالش و محبوب شهرستان خوسف

برتر  فرماندار  از ۳۱  یکی  عنوان  به  را  عالی  جناب  انتخاب 
اجرایی  های  اولویت  تحقق  حوزه  در  کشور  موفق  و 
اقتصادی و برنامه ریزی های تولید و اشتغال در سال ۱۳۹۸ 
خدمت شما تبریک عرض نموده، خدمات ارزنده حضرت عالی در 
شهرستان خوسف و در بخش جلگه ماژان قابل تقدیر و ستودنی است. 
از درگاه ایزد منان تندرستی و موفقیت روز افزون برایتان خواستارم.

سید سعید حسینی – رئیس شورای اسالمی بخش جلگه
 ماژان و نایب رئیس شورای اسالمی شهرستان خوسف

شرکت شهرکهای کشاورزی در نظر دارد متناسب با موقعیت، مساحت، مستحدثات و وضعیت موجود 
 تعدادی از مجتمع ها و شهرکهای کشاورزی گلخانه ای را با شرایط زیر به متقاضیان واگذار نماید.

الف- شرایط عمومی:
1 - به هر شخص حقیقی یا حقوقی متقاضی بخشی از شهرک کشاورزی )گلخانه ای و دامپروری( 
واگذار خواهد شد. 2 - واگذاری با ملحوظ داشتن زیرساخت ها و مستحدثات انجام و وضعیت موجود 

به صورت  قرارداد اجاره به شرط تملیک و برابر مقررات انجام خواهد شد.
3 - حق تفکیک و نحوه تفکیک شهرک کشاورزی )گلخانه ای و دامپروری( و قطعات آن برای شرکت 
شهرکهای کشاورزی محفوظ است. 4 - نرخ واگذاری توسط کارشناسان رسمی دادگستری تعیین که 
سی )30( درصد آن هنگام انعقاد قرارداد و مابقی حداکثر طی شش )۶( قسط هر شش ماه یکبار از 
متقاضی دریافت می شود. 5 - متقاضیان بایستی عالوه بر توانایی فنی و مالی برای ایجاد زیرساخت 
ها، توانایی تأمین حداقل بیست )20( درصد آورده و وثایق الزم برای اخذ تسهیالت بانکی به منظور 
ایجاد سازه ها را داشته باشند. ۶ - بازدید متقاضیان از محل  شهرک کشاورزی و قطعات مورد تقاضا 
 الزامی بوده زیرا واگذاری با وضعیت موجود بوده و هیچگونه ادعایی پس از آن قابل پذیرش نمی باشد.

7 - متقاضیان مؤظف هستند برنامه زمانبندی اجرای عملیات تکمیل زیرساخت ها و سازه ها را در 
قالب زمانبندی معین ارائه و اجرای آن را در مدت تعیین شده تعهد نمایند. 8 - متقاضی تعهد می 
نماید که ادامه کار و تکمیل زیرساخت مربوط به قطعه یا قطعات مورد تقاضا در شهرک را برابر ضوابط، 
طراحی و نقشه مورد تائید شرکت انجام دهد. 9 - عرصه مورد واگذاری و مستحدثات آن منحصراً 

جهت احداث شهرک کشاورزی )گلخانه ای و دامپروری( واگذار می گردد و متقاضیان حق تغییر 
کاربری اراضی مورد واگذاری را ندارند. 10 - از متقاضیان در دفترخانه اسناد رسمی، وکالت اجرای 
تعهدات مندرج در مفاد قرارداد اجاره به شرط تملیک و ضمائم آن که به امضای طرفین رسیده اخذ 
می گردد. 11 - صدور سند به نام سرمایه گذار منوط به اتمام و به بهره برداری رساندن طرح در زمان 
تعیین شده و تحقق سایر شروط مندرج در  قرارداد می باشد. 12 - براساس مفاد ماده )۶( اساسنامه 
موضوع بندهای )الف، ب، ج، هـ ،ز( وظایف هدایت، راهبری، سیاست گذاری، برنامه ریزی و نظارت بر 
توسعه زیرساخت ها و اداره امور مجتمع ها و شهرکهای کشاورزی )گلخانه ای و دامپروری( بر عهده 
این شرکت می باشد. 13 - شرکت کنندگان در فراخوان می بایست آئین نامه های مربوط به معامالت 
دولتی و نیز قانون منع مداخله کارمندان در معامالت دولتی را مد نظر قرار داده و رعایت نمایند. 
14 - پس از انعقاد قرارداد، شرکت نسبت به صدور پروانه تأسیس مجتمع ها یا شهرک کشاورزی 
)گلخانه ای و دامپروری( اقدام خواهد نمود. 15 - در شرایط مساوی اولویت با متقاضیان و سرمایه 
 گذاران بومی خواهد بود. 1۶ - شرکت در رد یا قبول تمام یا هر یک از پیشنهادات مختار است.
 17 - هزینه درج آگهی در روزنامه ها به نسبت بر عهده سرمایه گذاران منتخب خواهد بود. 18 -
هزینه تعرفه کارشناسان رسمی دادگستری قطعه یا قطعات مورد درخواست به نسبت برعهده سرمایه 
گذاران منتخب خواهد بود. 19 - متقاضیان بعد از انعقاد قرارداد ضمن ارائه برنامه زمانبندی می 
بایست ظرف مدت یک ماه عملیات اجرایی را آغاز و نسبت به اجرای دقیق پروژه مطابق برنامه 
 اقدام نمایند و در صورت استنکاف شرکت حق فسخ قرارداد به طور یکجانبه را خواهد داشت.
ب-  شرایط اختصاصی  :  1 -  دارا بودن مدرک تحصیلی دانشگاهی   2 - دوره آموزشی گذرانده شده )گواهینامه 

 آموزشی مرتبط(   3 - عدم بدهی سررسید شده در سیستم بانکی )که متقاضی را از دریافت تسهیالت منع نماید( 
ها( بانک  و  اعتباری  و  مالی  موسسات  از  گواهی  و  صورتحساب  )ارائه  مالی  توانایی  احراز   -  4 
 5 - سابقه فعالیت های سرمایه گذاری۶ -  مهارت فنی و تخصصی و اجرایی تجربی مرتبط با موضوع فعالیت

7 - بومی استان بودن )ساکن در استان(
محل و مهلت دریافت پاکات درخواست متقاضیان:

متقاضیان می توانند از روز سه شنبه مورخ 1399/03/13 به مدت یک  )1( ماه ، با مراجعه به سایت 
سازمان جهاد کشاورزی به آدرس kj-agrijahad.ir  مراجعه و اطالعات مرتبط با درخواست خود را 
در پورتال سازمان جهاد کشاورزی استان ثبت نمایند. بدیهی است نتیجه نهایی اقدامات صورت گرفته 

به شماره تماس متقاضیان پیامک خواهد شد.
شرکت شهرکهای کشاورزی     تلفن: 32431071

 فهرست مجتمع ها و شهرک های کشاورزی
مساحت برای فراخوان )هکتار( نوع فعالیت نام مجتمعشهرستانردیف

۳0گلخانه ایمجتمع نهبنداننهبندان ۱

۳۱گلخانه ایمجتمع سربیشه سربیشه2

40گلخانه ایمجتمع سرایان سرایان۳

2۳گلخانه ایمجتمع زیرکوه زیرکوه 4

 وزارت جهاد کشاورزی
 شرکت شهرکهای کشاورزی

   فراخوان عمومی دعوت از متقاضیان سرمایه گذاری در مجتمع ها
/ شهرکهای کشاورزی )گلخانه ای (

شروع ثبت نام آزمون دانشگاه فنی و حرفه ای سال 1399 از تاریخ 99/3/11  الی 99/3/18

به مناسبت چهلمین روز درگذشت

 سید رضا اکبری )بهدان(
 جلسه یادبودی به یاد تمامی خاطرات زیبایش در روز 
پنجشنبه ۱۳۹۹/۳/۱۵ ساعت 4 الی ۵ بعدازظهر در 
 محل سالن هیئت ابوالفضلی )مصلی( منعقد می گردد.
خاطر  تسلی  موجب  گرامی  سروران  شما  حضور 
بازماندگان و شادی روح آن عزیز سفر کرده خواهد بود.
خانواده های:  اکبری، خراشادی زاده و سایر بستگان


