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فرهنگ انتخابات
* قاسم زاده نداف

نظام جمهوری اسالمی ، نظامی مردمی است که 
در آن با )با توجه به بنیانهای اعتقادی و اخالقی( 
انتخابات و تبلیغات با هر روش و معیاری صورت 
 نمی گیرد . اگر در نظام های غربی از هر وسیله ای 
برای انجام تبلیغات استفاده می کنند و حتی در 
مواردی اخالق انسانی را زیر پا می گذارند ، در 
جمهوری اسالمی، این قوانین اسالمی - انسانی 
تعیین  را  تبلیغات  چگونگی  و  شکل  که   است 
در  اسالمی  قواعد  مهمترین  جمله  از  کند.  می 
تبلیغات انتخاباتی، مقدم داشتن مصالح اسالمی و 
مصالح کشور و مردم بر منافع و مصالح شخصی 
این نکته  به  است. در نوشتار قبلی به طور گذرا 
به  مراجعه  با  محترم  کاندیداهای  که  شد  اشاره 
با  افراد  و  رقبا  سایر  با  مذاکره  و  گفتگو  و  خود 
و شرایط  زمینه  ، در صورتی که  تجربه و صالح 
مسئولیت خطیر  داری  عهده  برای  کافی  و  الزم 
نمایندگی را در خود نمی بینند  ... ) ادامه در صفحه2 (

یادداشت

اکبریه ؛ معمای حل نشده شهر
 آغاز ثبت نام آزمون استخدامی 

دستیاران دستگاه های اجرایی از امروز 
ایسنا: مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور 
از آغاز فرآیند ثبت نام برای شرکت در اولین آزمون 
ستادی  دستیاران   94 سال  متمرکز  استخدامی 
ماه  بهمن   5 امروز  از  اجرایی کشور  دستگاه های 
راهنمای ثبت نام  افزود: دفترچه  توکلی،  داد.  خبر 
روی سایت سازمان سنجش قرار می گیرد و این 
آزمون در روز جمعه 12 اسفند 94 برگزار می شود.

سال آینده مالیات افزایش نمی یابد
بولتن  با  گفتگو  در  اقتصاد  وزیر  معاون  محمدی 
نیوز، گفت: نرخ های مالیاتی در سال آینده افزایش 
شناسایی  طریق  از  می خواهیم  و  یافت  نخواهد 
مودیان جدید درآمدهای مالیاتی را افزایش دهیم.

  خبر خوش سربازی برای دانشجویان 
تحصیالت تکمیلی 

نیروهای  کل  ستاد  نخبگان  بنیاد  جانشین  ایسنا: 
خدمت  کسر  اعطای  مصوبه  تمدید  از  مسلح 
تحقیقاتی به مشموالن سربازی تا پایان سال 99 
خبر داد. قاسمی گفت: مصوبه اعطای کسر خدمت 
به کسانی که فعالیت تحقیقاتی برای نیروهای مسلح 

انجام دهند، تا پایان سال 99 تمدید شد.  

حذف قیمت مصرف کننده
 از برخی کاالها 

ایسنا:به گفته رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی، 
اجرایی  زودی  به  است  قرار  که  طرحی  براساس 
شود در ابتدا قیمت مصرف کننده از برخی کاالهای 
غیرضرور حذف می شود تا ادامه طرح در بقیه کاالها 
بررسی شود. آقاطاهر افزود: این طرح در مرحله اول 

در تنقالتی مثل پفک و چیپس اجرایی می شود.

صفحه3

با وجود مالکان متعدد؛ روستای اکبریه در قلب بیرجند بی صاحب رها شده است

رهبری در دیدار با بازداشت کنندگان آمریکایی ها :

کارتان عالی و به هنگام بود
دریایی  نیروی  جوان  پاسداران  با  اسالمی  انقالب  معظم  رهبر 
سپاه که با شجاعت در مقابل ورود نظامیان آمریکایی به آب های 
جمهوری اسالمی ایران، اقدام و متجاوزان را بازداشت کرده بودند، 
دیدار کردند و آنان را از نزدیک مورد تفقد قرار دادند. به گزارش 
»انتخاب«، حضرت آیت ا... خامنه ای همچنین در سخنان کوتاهی، 
این اقدام ستایش برانگیز نیروی دریایی سپاه پاسداران را شجاعانه 
و همراه با ایمان خواندند و خاطرنشان کردند: کار شما بسیار عالی، 
جالب و به هنگام بود و در واقع باید این حادثه را کار خدا دانست که 
آمریکایی ها را به آب های ما کشاند تا با اقدام به هنگام شما، آن گونه 

با دست هایی که بر سر گذاشته بودند، بازداشت شوند.

استاندار در نشستي کاري با معاون اول رئیس جمهور پیگیری کرد؛

اتصال خراسان جنوبی
 به راه آهن سراسري

صفحه 7

جناب آقای سید حامد موسوی
مصیبت جانگداز فوت پدر عزیزتان 

 مرحوم سید یوسف موسوی
 را تسلیت عرض نموده، برای آن مرحوم علو درجات و برای 

شما و سایر بستگان صبر و  شکیبایی مسئلت داریم. 

خانواده های: بیازی ، پرهامی

پکیج و رادیاتور فرولی
نقد و چک با نصب رایگان

تلفن: 32424841  همراه: 09151639262
فرجامی   

با نهایت تاسف و تالم درگذشت

 مرحوم حاج سید رسول موسوی
 را به اطالع کلیه اقوام، دوستان، آشنایان و همشهریان عزیز می رساند: 

مراسم تشییع آن شادروان امروز دوشنبه 94/11/5 
ساعت 9/30 الی 10/30 صبح از محل غسالخانه انجام می گردد

 حضور یکایک شما سروران ارجمند موجب امتنان است. 
خانواده های: موسوی ، رضایی ، موسوی نژاد ، تفکر و سایر بستگان

به یک نفر کارشناس عمران با 
3 سال سابقه کار بعد از مدرک 
مهندسی  پروانه  با  تحصیلی 
نفر  یک  و  اجرا(  و  )نظارت 
کشاورزی  یا  عمران  مهندس 
گرایش )آب( با 3 سال سابقه 
تحصیلی  مدرک  از  بعد  کار 

نیازمندیم. 
شماره تماس: 09151614366

برای تکمیل کادر آشپزی 
به تعدادی آشپز ماهر آقا 

نیازمندیم. 
تلفن تماس

 در ساعات اداری 
09025613094

تقدیر و تشکر

حال که خواست پروردگار بر این است که در جایی دیگر از کشور عزیزم 
خادم مردم شریف میهنم باشم هیچگاه خاطره شیرین خدمت به مردم 

فهیم و با فرهنگ خراسان جنوبی از ذهنم فراموش نخواهد شد. 
بر خود الزم دانستم از تمامی عزیزانی که این حقیر را در انجام وظایف 
محوله یاری کردند و با راهنمایی ها و گاهاً انتقادهای سازنده مرا همراهی 

نمودند به خصوص :
مهندس خدمتگزار استاندار فهیم و معزز استان، معاونین محترم 

 ایشان، مجمع نمایندگان مردم شریف استان، حضرت حجت االسالم 
 و المسلمین جناب آقای دکتر رضایی قائم مقام محترم ولی فقیه در استان 
و همکاران گرانقدرم در سازمان صنعت، معدن وتجارت استان که همواره 

در جهت توسعه و اعتالی استان در کنار حقیر بودند نهایت تشکر و 
 قدردانی را داشته باشم. امید است با حضور جناب آقای مهندس شهرکی
  و بکارگیری تجربه و تخصص خود و استعانت از درگاه ایزد متعال در آینده ای 

نه چندان دور شاهد شکوفایی اقتصاد استان خراسان جنوبی باشیم.

 سید نعمت اله حقیقی 

 از خداوند منان موفقیت فراوان برای شما و استمرار گام هایتان در راه تعالی و قرب
 به خداوند را خواستاریم. ضمناً از زحمات جناب آقای دکتر حقیقی

 در مدت تصدی سمت مزبور تشکر و قدردانی می گردد. 

روابط عمومی سازمان منطقه ویژه اقتصادی خراسان جنوبی

جناب آقای مهندس شهرکی
بدینوسیله ضمن تبریک انتصاب شایسته جناب عالی  به سمت 

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت
 استان خراسان جنوبی

فروش ششدانگ زمین تجاری حاشیه خیابان مطهری )محدوده سه راه اسدی(

یا معاوضه با آپارتمان یا ویالیی 09151641294 - 32432090

قدردانی
تقدیر و تشکر می شود از:

مدیرعامل و کارکنان محترم شرکت کویرتایر
مدیرکل و کارکنان محترم میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری 

استان خراسان جنوبی
مدیرکل و کارکنان محترم آموزش و پرورش استان خراسان جنوبی

جانشین و کارکنان محترم فرماندهی انتظامی استان خراسان جنوبی فرماندهی 
و کارکنان محترم انتظامی شهرستان سربیشه
مدیر و کارکنان محترم دبستان شاهد دختران

دفتر فرماندهی سپاه انصار الرضا )ع( خراسان جنوبی و کلیه اقوام، آشنایان
به منظور ابراز همدردی و حضور در مراسم تشییع و تدفین و ترحیم 

شادروان محمد علی شعیبی
 که باعث تحمل این ضایعه بزرگ و تسلی خاطر خانواده و بستگان مرحوم 

گردیده از درگاه ایزد منان توفیق، سعادت، سالمتی و سربلندی
 برای همه شما بزرگواران را خواهانیم.

خانواده های: شعیبی ، رادمرد

قابل توجه ادارات ، شرکت ها و سازمان ها
به مناسبت ایام دهه فجر و انتخابات 

چاپ  بنر با کیفیت  متری 5000 تومان 

آدرس: بیرجند - طالقانی 8 - چاپ مجید
تلفن: 32238695   همراه: 09151639930

به استناد مصوبه شورای اسالمی شهر از اول بهمن تا پایان بهمن ماه 25 درصد /  از اول اسفند تا پانزدهم اسفند ماه 20 درصد
شهرداری بیرجند   این تخفیف شامل بدهی های معوقه نیز می گردد.

قابل توجه همشهریان گرامی                           تخفیف عوارض سالیانه کسب 
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 سه پیش شرط رونق مسکن 

مشاور وزیر راه و شهرسازی در امور حسابداری، حسابرسی و حاکمیت 
سه  با  مسکن  بازار  رونق  کرد:  اعالم  شرکتی 
پیش شرط مهم در ارتباط است.سالمی در گفتگو 
کالن شهرها،  جمعیت  کاهش  بر  عصرایران،  با 
ایجاد شهرهای جدید و بهره گرفتن از تکنولوژی 
به عنوان پیش شرط های مهم  صنعت ساختمان 
ایجاد رونق و تثبیت قیمت ها در بازار زمین و مسکن تاکید کرد. وی 
نظام  ایران،  ارزی  منابع  شدن  آزاد  و  تحریم ها  رفع  با  مسلما  گفت: 
ساخت وساز رونق خواهد گرفت. همچنین با توجه به اثر مستقیمی که 
نفت و فروش آن بر اقتصاد کشور دارد و در حال حاضر نیز قیمت جهانی 
آن کاهش چشمگیری داشته است، نباید در کوتاه مدت انتظارات فراوانی 

را از این صنعت خواستار شد. 

60 درصد از سیاست های خروج از رکود
 دولت اجرایی شد

دارایی  و  اقتصادی  امور  وزارت  اقتصادی  معاون 
های  سیاست  از  درصد   60 شدن  اجرایی   از 
و  داد  خبر  تقاضا  تحریک  و  رکود  از  خروج 
گذاری  سرمایه  افزایش  برای  همچنین   گفت: 
گذاری  سرمایه  های  بخش  کشور  در   خارجی 
گزارش  به  معرفی خواهد شد.  خارجی  گذاران  به سرمایه  و  مشخص 
ایرنا، محمدی، با اشاره به اقدامات انجام شده در سازمان امور مالیاتی 
و همچنین بانک ها گفت: کاهش نرخ ذخیره قانونی، توسعه بازار بین 
بانکی و افزایش حجم معامالت آن قابل توجه بوده به نحوی که نرخ بازار 
بین بانکی کاهش یافته و امیدواریم این امر به کاهش نرخ تامین مالی 

در کشور منجر شود.

 اختصاص ردیف بودجه خاص عمرانی برای 
فضاهای آموزشی مناطق محروم

بیان  با  پرورش  و  آموزش  وزیر  عمرانی  معاون 
اینکه ردیف بودجه خاص عمرانی برای فضاهای 
یافته  اختصاص  محروم  استان های  به  آموزشی 
است، گفت: بودجه پیش بینی شده برای بازسازی 
 1395 سال  در  کشور  مدارس  سازی  مقاوم  و 
نسبت به سال جاری کاهش یافته است. رئیسی در گفتگو با فارس، با 
بیان اینکه بودجه پیش بینی شده برای بازسازی و مقاوم سازی مدارس 
کشور در سال 95 حدود هفتصد میلیارد تومان است، اظهار کرد: این 
بودجه نسبت به سال 1394 کاهش داشته است و جذب خیرین در این 
زمینه بیشتر خواهد بود. وی همچنین افزود: 30 میلیارد تومان برای 

تأمین تجهیزات آموزشی در مناطق محروم اختصاص می یابد.

با اشاره به شرایط سخت اقتصادی 30  وزیر بهداشت 
ماه گذشته برای دولت اظهار کرد: دکتر روحانی دولت 
اقتصادی  وضعیت  که  گرفتند  تحویل  شرایطی  با  را 
که صورت  مطلوبی  مالی  مدیریت  با  اما  نبود  مناسب 
گرفت، مشکل جدی در کشور به وجود نیامد. به گزارش 
افزود: خوشبختانه در حال حاضر  ایسنا، دکتر هاشمی 
تورم کاهش پیدا کرده و باید به رونق تولید در فضای 
جدید پساتحریم امیدوار باشیم. وی گفت: دولت تصمیم 
گرفت که به حوزه سالمت به عنوان یکی از اولویت های 
اساسی توجه کند و زمانی که مسئولیت کار را به عهده 
وجود  دارو  جدی  بحران  سالمت  حوزه  در  گرفتیم، 
مواجه  دارو  قلم  با کمبود 300  که  گونه ای  به  داشت؛ 
بودیم و این کمبودها امروز به کمتر از 30 قلم رسیده 
است. عالوه بر این دسترسی مردم نیز به دارو افزایش 

و  واردات  دالری  میلیون   400 کاهش  شاهد  و  یافت 
برابری صادرات دارو و تجهیزات به خارج  افزایش دو 
از کشور بودیم. در طول کمتر از دو سال گذشته 2000 
خانه بهداشت ساخته شده و اقالم دارویی نیز در نقاط 
مرزی افزایش پیدا کرده است. هاشمی اظهار کرد: در 
حوزه درمان جزو معدود کشورهایی بودیم که پرداخت 
از جیب مردم حداقل 58 درصد بود، اما در حال حاضر 
این هزینه ها در نقاط شهری به 6 و در نقاط روستایی 
بیان  با  یافته است. وزیر بهداشت  به 3 درصد کاهش 
مرکز  و 4000  درمانی  مرکز  از 6000  بیش  در  اینکه 
بهداشتی خدمات متنوعی به مردم ارائه می شود، افزود: 
ما در وزارت بهداشت حدود 40 هزار خدمت به مردم 
ارائه می کنیم و راه اندازی چنین عملکرد و نظام تعهدی 

در آن کار بسیار سخت و دشواری بود. 

آخرین  خصوص  در  قضائیه  قوه  سخنگوی 
وضعیت پرونده پدیده شاندیز گفت: قرار بر 
این شد تا آنجایی که ممکن است جاهایی 
و  شود  اصالح  شده  کار  قانون  خالف  که 
جلوی  نیست  اصالح  قابل  که  آنهایی 

گزارش  شود.به  گرفته  آن  ساز  و  ساخت 
اژه ای  محسنی  حجت االسالم  فارس، 
افتاد  اتفاق  کار  چند  پرونده  این  در  افزود: 
ندارند  حق  دیگر  که  شد  گفته  اینکه  اول 
تبلیغات بیشتر کنند و پول بیشتری از مردم 

از  برخی  که  دفاتری  اینکه  ضمن  بگیرند 
فعالیتش  جلوی  بودند  کرده  ایجاد  دالل ها 
گفته  پروژه  مسئول  گفت:  وی  شد.  گرفته 
نقدینگی  پروژه  تکمیل  برای  که  بود 
وام  نبودند  حاضر  بانک ها  اما  می خواهد 

کالن بدهند و این پروژه را به عنوان وثیقه 
افراد حقیقی  بردارند به همین جهت جدیداً 
آمادگی  اعالم  که  شدند  پیدا  حقوقی  و 
تا  بیاورند  نقدینگی  و  شوند  شریک  کردند 

پروژه تکمیل شود. 

وزیر بهداشت: ارائه 40 هزار خدمت به مردم 

 آخرین وضعیت پرونده پدیده شاندیز از زبان اژه ای

قائم مقام بانک مرکزی گفت: هر چند رشد اقتصادی در 6 ماه آغاز سال 94 به برخی دالیل منفی بود اما پیش بینی می شود این وضع در
 سه ماهه پایانی سال بهبود یابد. کمیجانی در گفتگو با بولتن نیوز، درباره ساماندهی موسسه های غیرمجاز نیز گفت: این موسسه ها
 عارضه جدی است که در اقتصاد ما رشد کرده و بانک مرکزی با حمایت قوه قضائیه در حال ساماندهی آنهاست. 

وضع رشد اقتصادی در سه ماه پایانی امسال بهبود می یابد

 وام میلیاردی به هر۵0 خانواده روستایی

ریاست  محروم  مناطق  و  روستایی  توسعه  معاون 
جامعی  برنامه  روحانی  دکتر  گفت:دولت  جمهوری 
برای افزایش توان فرهنگی و اقتصادی روستائیان 
آغاز کرده است.به گزارش مهر، رضوی با اشاره به 
روستاها  در  مشارکتی  های  شرکت  ایجاد  مصوبه 
گفت:  اگر 25 خانوار با هم شرکتی تشکیل دهند 
نسبت 40 درصد  به  تومان  میلیون  تا سقف ۷50 
از سوی روستائیان و 60 درصد از سوی دولت، وام 
دریافت می کنند.وی ادامه داد: برای 50 خانوار تا 
سقف یک میلیارد تومان به نسبت 35 درصد آنها 
و 65 درصد از سوی دولت وام تعلق می گیرد.وی 
برای  درصد   3 را  روستائیان  مشارکت  وام  کارمزد 
روستائیان غیر مرزی و صفر درصد برای روستاهای 
مرزی برشمرد و افزود:  برای بازپرداخت این وام ها در 
دو سال اول معافند و به نسبت تعداد خانوارها از سال 

سوم بازپرداخت ها تا ۷ سال به طول می انجامد.

سازمان حمایت مسئول قیمت گذاری 
خودرو می شود؟   

اگرچه طبق قانون شورای رقابت هم اکنون مسئول 
قیمت گذاری خودروهای داخلی است، وزارت صنعت، 
معدن و تجارت در حدود دو سال اخیر با ارسال چند 
نامه به شورای اقتصاد، خواستار خروج خودرو از لیست 
کاالهای انحصاری و در نتیجه خروج قیمت گذاری 
آن از شورای رقابت شده است. با این حال از یک سو 
شورای اقتصاد هنوز اظهارنظری در این رابطه نداشته 
است و از سوی دیگر نیز شورای رقابت در دور جدید 
فعالیت خود که از چند ماه پیش آغاز شده، اعالم 
نظری درباره قیمت گذاری خودرو نداشته است. به 
گزارش ایسنا، در این شرایط در اصالحیه آیین نامه 
مصرف کنندگان  حقوق  از  حمایت  قانون  اجرایی 
خودرو، عرضه کنندگان این محصول ملزم به رعایت 
ضوابط قیمت گذاری سازمان حمایت مصرف کنندگان 
مشخص  شرایط  این  در  شده اند.  تولیدکنندگان  و 
این  قیمت گذاری  وظیفه  مرجعی  چه  که  نیست 

محصوالت را بر عهده خواهد داشت.

بانک ها 266 هزار میلیارد تومان 
تسهیالت پرداخت کردند

به  بانک ها   1394 سال  اول  ماهه   9 در  مهر: 
بخش های اقتصادی بیش از 266  هزار میلیارد تومان 
تسهیالت پرداخت کردند که نسبت به مدت مشابه 

سال گذشته رشد 11.9 درصدی نشان می دهد. 

فرهنگ انتخابات
گذرا  طور  به  قبلی  نوشتار  در  اول(  صفحه  از  )ادامه   
با  کاندیداهای محترم  اشاره شد که  نکته  این  به 
با سایر رقبا و  مراجعه به خود و گفتگو و مذاکره 
و  زمینه  که  در صورتی   ، و صالح  تجربه  با  افراد 
مسئولیت  داری  برای عهده  کافی  و  شرایط الزم 
خطیر نمایندگی را در خود نمی بینند میدان را برای 
کسانی که از صالحیت الزم و کافی برخوردارند، 
خالی کنند تا از این رهگذر مصالح کشور و نظام در 
حوزه قانون گذاری و نظارت بر حسن اجرای قوانین 

تامین و پیگیری مطالبات مردم تسهیل گردد .
آزردگی  بیان هر چند ممکن است موجبات  این   
سر  از  اگر  اما  باشد  آورده  فراهم  را  برخی  خاطر 
انصاف و منطق و با تحلیلی درست به نتیجه ای که 
با روند فعلی و احساس تکلیف همگانی آقایان !! رقم 
خواهد خورد بیندیشند و از عملکرد گذشته بویژه در 
 موسم انتخابات ریاست جمهوری عبرت بگیرند ، 
تصدیق خواهند کرد که اتحاد و کنارگذاشتن روحیه 
مطلوب  نتیجه  به  رسیدن  راه  تنها  خودبرتربینی 
است . ضمن اینکه رفتار شناسی مردم در انتخابات 
گویای این واقعیت است که رقابت منفی کاندیداها 
و حامیانشان نسبت به سایر رقبا بویژه زمانی که از 
اقبال عمومی قرار  تنها مورد  نه  باشند  یک جناح 

نمی گیرد بلکه نتیجه عکس نیز به بار می آورد .
 خواست مردم از کاندیداهای محترم این است که 
بیش از هر چیز به اثبات خود و بیان دیدگاه هایشان 
نسبت به اصول و اهداف انقالب اسالمی بپردازند و 
با تبیین برنامه های خود برای آینده و شفاف سازی 
نسبت به آنچه تاکنون صورت گرفته و یا بایستی 
را  انتخاب اصلح  ، زمینه  صورت می گرفته است 
فراهم کرده و خطای انتخاب گزینه برتر از سوی 

مردم را به حداقل برسانند .
بر  مبتنی  فریبانه  عوام  رویکردهای  شک  بی   
احساسات  تحریک  و  کاذب  هیجانات  برانگیختن 
مملو  و  آلود  ایجاد فضای شبهه  و  قومی  و  دینی 
بمنظور  اساس  و  اصل  بی  و  ناروا  اتهامات  از 
تخریب رقبا و همچنین هزینه کردن از چهره های 
محبوب نظام و انقالب به هدف دستیابی به کرسی 
انقالبی و   تیزبین مردم  از نگاه  نمایندگی مجلس 
شعارهای  همچنانکه  ماند  نخواهد  دور  ما  بصیر 
فریبنده و به ظاهر خیرخواهانه برخی کاندیداها در 
خصوص بهره مندی از رفاه و موقعیت های ویژه 
اقتصادی در پرتو ارتباط با آمریکا و تنش زدایی  با 
دشمنان انقالب اسالمی مورد پسند واقع نخواهد 
قلوب  که  داریم  مسئلت  متعال  خداوند  از  شد. 
مومنین را به سوی افرادی که انتخاب آنها بیشترین 
عزیزمان  مردم  و  اسالمی  انقالب  عاید  را   نفع 

می نماید ، هدایت فرماید . 

یادداشت

آگهی مزایده اموال غیر منقول )رهنی(
به استناد مواد 121 و 122- آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی ششدانگ یک باب منزل واقع در بیرجند، سجادشهر، پشت آتش نشانی ، خیابان 
رضویه، رضویه 4 پالک 3 شامل پالک ثبتی 31 فرعی از 231- اصلی بخش 2 بیرجند به مساحت 312 مترمربع که برابر جوابیه ثبتی شماره 
301/93/20431 - 93/9/8 سند مالکیت آن به استثنای بهای ثمن اعیان، نسبت به دو دانگ و دو پنجم دانگ مشاع برای هر یک به نام مصطفی 

و مجتبی شهرت هر دو مطهری فرد و نسبت به یک دانگ و یک پنجم دانگ مشاع به نام منیره مطهری فرد صادر و تسلیم گردیده است. )یک هشتم آن چون 
آقای محمد علی مطهری فرد فوت نموده در سهم همسر وی به نام مرضیه یوسف پور قرار دارد( که اصل ششدانگ آن برابر سند شماره 86628- 85/7/22 دفتر 
16 بیرجند در رهن بانک تجارت قرار گرفته است و بانک مذکور طی نامه شماره 79/979116/715 مورخ 94/10/12 اعالم داشته راجع به سند رهنی فوق طلبی 
ندارد و مازاد آن برابر سند 123324- 1391/9/30 دفتر 16 در قبال مبلغ 2/156/800/000 ریال بدهی آقای حمیدرضا یوسف پور فرزند فیروز دارنده شماره ملی 
0651030994 در رهن بانک تجارت شعبه میدان امام خمینی )ره( بیرجند قرار گرفته است. چون متعهدین ظرف مدت مندرج در سند به تعهدات خویش عمل 
ننموده اند لذا بانک مرتهن مستند به ماده 34- اصالحی قانون ثبت از دفترخانه تنظیم کننده سند درخواست صدور اجراییه به مبلغ 2/155/000/000 ریال به شرح: 
مبلغ 1/400/000/000 ریال بابت اصل طلب و مبلغ 695/000/000 ریال به عنوان سود و مبلغ 60/000/000 ریال بابت خسارت تاخیر تادیه تا روز درخواست 
93/6/18 به انضمام دیرکرد تا روز وصول علیه نامبردگان نموده که پرونده ای تحت کالسه 9300246 در این خصوص نزد اجرای اسناد رسمی بیرجند تشکیل شده 
است. پس از ابالغ اجراییه و انقضای مهلت مقرر قانونی به دلیل اینکه متعهدین بدهی خویش را پرداخت یا نزد صندوق ثبت تودیع ننموده اند، با توجه به تقاضای 
بانک بستانکار نسبت به ارزیابی مورد رهن اقدام و پس از رسیدگی به اعتراضات واصله بر طبق نظریه کارشناس رسمی دادگستری وارده به شماره 93001925- 
1393/11/12 ملک فوق که در موقعیت شمالی جنوبی واقع شده و در دو طبقه همکف و اول با عرصه ای به مساحت 312 مترمربع و اعیانی به مساحت 387 متر 
مربع دارای دو امتیاز برق و سه امتیاز گاز و یک امتیاز آب جمعاً به مبلغ 3 میلیارد و سیصد و بیست و پنج میلیون و دویست هزار ریال )3/325/200/000( ارزیابی و 
قطعیت یافته است و در روز چهارشنبه مورخ 1394/12/5 از ساعت 9 الی 12 ظهر در محل اداره اجرای اسناد رسمی بیرجند واقع در میدان شهدا از طریق مزایده به 
فروش خواهد رسید. مزایده حضوری و نقدی از مبلغ ارزیابی شده فوق شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی فروخته می شود. الزم به ذکر است پرداخت بدهی های 
مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره 
تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است و نیز در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از 
محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد. حقوق دولتی به شرح ماده 40- آیین نامه اجرا نقداً وصول می گردد و نسیه فقط راجع به طلب بستانکار با موافقت بانک 
تجارت جایز خواهد بود. چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی گردد،  مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد و 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: 94/11/5          مسئول واحد اجرای اسناد رسمی بیرجند

آگهی مزایده اموال غیر منقول )رهنی(
به استناد مواد 121 و 122- آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی ششدانگ  یک دستگاه آپارتمان واقع در طبقه زیر زمین به مساحت 94/95 مترمربع 
پالک باقیمانده 2678 فرعی از 249- اصلی واقع در بخش 2 بیرجند به آدرس بیرجند خیابان توحید 26 پالک 9 که در دفتر 200 صفحه 46 به نام 

هادی صابر تنها به انضمام قدر الحصه از عرصه کل به مساحت 360 مترمربع و حق استفاده از راپله مشاعی طبقات به مساحت 14/95 مترمربع که درب ورودی از 
حیاط مشاعی است و با حق استفاده از حیاط مشاعی به مساحت 142 مترمربع و با حق استفاده از کانال کولر اختصاصی محاط در واحدها و سایر مشاعات به شرح 
قانون و آیین نامه تملک آپارتمانها می باشد ثبت و سند مالکیت صادر و تسلیم گردیده است و برابر سند شماره 12928- 1393/5/26 دفتر 10 بیرجند در قبال مبلغ 
1/087/532/330 ریال بدهی آقای میثم شکری نیا فرزند غالمعلی دارنده شماره ملی 0651893747 در رهن بانک سامان بیرجند قرار گرفته است. چون متعهدین 
ظرف مدت مندرج در سند به تعهدات خویش عمل ننموده اند لذا بانک مرتهن مستند به ماده 34- اصالحی قانون ثبت از دفترخانه تنظیم کننده سند درخواست 
صدور اجرائیه به مبلغ 1/087/532/330 ریال به شرح: مبلغ 839/582/220 ریال بابت اصل طلب و مبلغ 85/147/082 ریال به عنوان سود و مبلغ 162/803/028 
ریال بابت خسارت تاخیر تادیه تا روز درخواست 1394/6/8 به انضمام دیرکرد تا روز وصول علیه نامبردگان نموده که پرونده ای تحت کالسه 9300276 در این 
خصوص نزد اجرای اسناد رسمی بیرجند تشکیل شده است. پس از ابالغ اجراییه و انقضای مهلت مقرر قانونی به دلیل اینکه متعهدین بدهی خویش را پرداخت یا نزد 
صندوق ثبت تودیع ننموده اند، با توجه به تقاضای بانک بستانکار نسبت به ارزیابی مورد رهن اقدام و پس از رسیدگی به اعتراضات واصله بر طبق نظریه کارشناس 
رسمی دادگستری وارده به شماره 9401897 - 1394/9/8 ششدانگ یک واحد از پالک ثبتی باقیمانده 2678 فرعی از 249- اصلی بخش 2 بیرجند به مساحت 
94/95 مترمربع و عرصه مشاعی360 مترمربع با انشعابات منصوبه جمعاً به مبلغ یک میلیارد و هفتاد میلیون ریال )1/070/000/000( ارزیابی و قطعیت یافته است 
و قطعیت یافته است و در روز یکشنبه مورخ 1394/12/9 از ساعت 9 الی 12 ظهر در محل اداره اجرای اسناد رسمی بیرجند واقع در میدان شهدا از طریق مزایده به 
فروش خواهد رسید. مزایده حضوری و نقدی از مبلغ ارزیابی شده فوق شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی فروخته می شود.  الزم به ذکر است پرداخت بدهی های 
مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره 
تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد بر عهده برنده مزایده است و نیز در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از 
محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد. حقوق دولتی به شرح ماده 40- آیین نامه اجرا نقداً وصول می گردد و نسیه فقط راجع به طلب بستانکار با موافقت بانک 
سامان جایز خواهد بود. چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی گردد، مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد و هر گاه متعهدین 

تا قبل از تنظیم صورتجلسه مزایده اقدام به پرداخت یا تعیین تکلیف بدهی خویش نمایند از انجام مزایده خودداری می گردد.
تاریخ انتشار: 94/11/5             غالمرضا دادی- مسئول واحد اجرای اسناد رسمی بیرجند

مناقصه شماره  94/19
 ADSL موضوع مناقصه: عبارت است از انجام امور پشتیبانی و پاسخگویی مشتریان سرویس های 

و مشترکین 20117 شرکت مخابرات خراسان جنوبی طبق شرایط منضم به طرح قرارداد
شرط تهیه اسناد: کلیه شرکت های واجدشرایط با واریز مبلغ 200/000 ریال به حساب سیبا شماره 

0106034398001 بانک ملی می توانند در مناقصه شرکت نمایند.
مهلت تهیه اسناد: از تاریخ 94/11/5 تا پایان وقت اداری 94/11/14 و تحویل اسناد پایان وقت اداری 94/11/24 و 

بازگشایی پاکت ها 94/11/25
تضمین : تضمین شرکت در مناقصه مبلغ 98/800/000 ریال به صورت ضمانت نامه بانکی یا چک تضمین شده بانکی 
و یا واریز نقدی به حساب سیبا بانک ملی مرکزی به شماره 0106034398001 به نام مخابرات خراسان جنوبی می 
 باشد. محل تهیه اسناد: بیرجند- بلوار پاسداران - میدان جانبازان - شرکت مخابرات خراسان جنوبی- اتاق شماره 124

 تلفن تماس: 32445444-056  فاکس 056-32424004
شرکت مخابرات خراسان جنوبی

مزایده خودرو
اداره کل تبلیغات اسالمی خراسان جنوبی در نظر دارد: تعداد 5 دستگاه خودرو مزدا 
دوکابین دو گانه سوز مدل 1387و یک دستگاه پیکان وانت دوگانه سوز مدل 1389را 

از طریق مزایده به فروش برساند.
متقاضیان می توانند از زمان درج آگهی لغایت 1394/11/14 در ساعات اداری از 
ساعت 8 الی 14برای بازدید و دریافت اسناد مزایده به نشانی بیرجند- خیابان مدرس  

بلوار مبلغان - روبروی پارک توحید مراجعه نمایند . 
تاریخ برگزاری مزایده: 1394/11/15 راس ساعت 10 صبح  در محل اداره کل 

تبلیغات اسالمی خواهد بود.

نتیجه انتخابات انجمن صنفی کارفرمایی آموزشگاه های آزاد آرایش و پیرایش بیرجند

به استناد ماده 131 قانون کار و آیین نامه مربوطه و به موجب صورتجلسه مورخ 1394/10/09 مجمع عمومی 
و صورتجلسه مورخ 1394/10/16 هیئت مدیره و سایر مدارک تسلیمی، اسامی و سمت هر یک از اعضای 

اصلی و علی البدل هیئت مدیره انجمن مذکور که از تاریخ 1394/10/09 به مدت سه سال و بازرسان از تاریخ 
یاد شده به مدت یک سال انتخاب شده اند به شرح ذیل می باشد. 

خانم نسرین نصرآبادی    رئیس هیئت مدیره      خانم فاطمه تنگلی     نایب رئیس هیئت مدیره
خانم فریده جمالی پور    خزانه دار هیئت مدیره    خانم زهرا خرد پژوه     دبیر هیئت مدیره

خانم ملیحه نخعی    عضو اصلی هیئت مدیره    خانم خیر النساء مهرانپور    عضو علی البدل هیئت مدیره
خانم پریسا پژوهان فر    بازرس اصلی انجمن     خانم پریسا غیور    بازرس علی البدل انجمن

انجمن مذکور به شماره 112-3/2-12 در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان به ثبت رسیده و مطابق 
ماده 21 اساسنامه انجمن کلیه اسناد و اوراق مالی و بهادار و تعهدآور با امضای رئیس هیئت مدیره یا دبیر به 

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

مجری ذیصالح
شرکت صلصال سازه جنوب شرق 

به شماره ثبت 2835 دارای مجری ذیصالح پایه 2 )10 سقف( آماده همکاری با کلیه مالکان و تعاونی های مسکن 
برای اخذ پروانه ساختمان و اجرای آن می باشد.     09331316418- 09155616079  مدیریت: احراری

خدمات بیل مکانیکی زنجیـری و پیکـور

معدنی- حفاری- ترانشه زنی قنات و غیره    09151613389 - بنی اسدی حمل  اثاثیه منزل با خاور مسقف و کارگر ماهر
09159639065 - علی آبادی    ضمنا کارگر تنها نیز داریم

آگهی مزایده اموال منقول موضوع ماده 34- اصالحی قانون ثبت 
اموال منقول مشتمل بر ماشین آالت و تاسیسات ، آب و برق و وسایل اداری و انبار شرکت یاقوت سبز پایدار )سهامی خاص(  به شرح ذیل:

الف: ماشین آالت  1-جرثقیل دروازه ای با ظرفیت 40 تن به ارتفاع 8 متر وعرض حرکت 35 متر مجهز به سیستم کابل جمع کن و وینچ یک تن با تابلو برق مجهز به سیستم INVERTER تولید ماشین سازی صالحی به ارزش 
1.200.000.000ریال 2- دستگاه حمل سنگ ار نوع برقی و باکسی به ظرقیت 40تن با موتور گریبکس آلمانی - تولید ماشین سازی صالحی به ارزش140.000.000ریال 3- ماشین قله بر مولتی دیسک از نوع چهار پایه با 
قابلیت 30 دیسک ، موتور گیربکس ها زیمنس و دماگ آلمان به قدرت Hp 125 وHp 30 با قابلیت برش قله به ابعاد3.3*2*2 متر دارای 30 عدد Spacer تنظیم سنگ و دو عدد واگن حمل سنگ تولید ماشین سازی صالحی به 
ارزش3.600.000.000ریال 4- جرثقیل سقفی با ظرفیت 5 تن با عرض دهنه 25 متر و طول حرکت 75 متر مجهز به سیستم کابل جمع کن و تابلوی برق Inverter  و موتور گیربکس ها زیمنس آلمان تولید ماشین سازی صالحی 
به ارزش550.000.000 ریال 5- دستگاه کالیبر 4 کله از نوع وردنه ای با عرض6 و طول720 با موتور گیربکس و تابلوی برق تولید ماشین سازی صالحی به ارزش650.000.000 ریال 6- دستگاه طولی بر به طول 6 و عرض برش 
cm 80 گرانیت بر با سنگ برش به قدرت موتور hp 40 ساخت اصفهان  7- دستگاه فرز طرح ایتالیایی – به طول 5 متر و عرض یک متر دارای 8عدد چرخ فوالدی شناور در روغن با موتور گریبکس زیمنس آلمان تولید ماشین 

سازی صالحی به ارزش120.000.000ریال 8- ماشین ساب گرانیت 16 کله تمام اتوماتیک دارای 16 عدد Head شش محور با الکترو موتور kw 11 زیمنس آلمان با توان hp 5.5 و حداقل قابلیت پرداخت سنگ 25 و حداکثر 60 
دارای تجهیزات پنتوماتیک شامل شیر مغناطیسی وجک تابلوی برق pLC  2 عدد میزرو لیک به طول 1.5متر ساخت  ماشین سازی جهان فرد تهران به ارزش 1.750.000.000ریال 9- دستگاه عرضی بر گرانیت بر با تابلوی برق 
و سایر تجهیزات ساخت ماشین سازی صالحی به ارزش140.000.000ریال10- دستگاه طولی بر گرانیت بر با سنگ برش به قدرت موتور kw  15 ساخت ماشین سازی بهراش به ارزش 160.000.000ریال 11- دستگاه کله بر 
گرانیت بر دارای تابلوی برق با تجهیزات پنیو ماتیک ساخت ماشین سازی بهراش به ارزش 150.000.000ریال 12- دیسک برش به قطر cm 120 مخصوص سنگ گرانیت )حدود 130عدد دیسک کارکرده و تعدادی بسته شده 
روی قله برها وتعدادی در سالن کارخانه( به ارزش 950.000.000ریال 13- جرثقیل بازویی با وکیوم دارای وینچ دو زمانه و تابلوی برق ساخت ماشین سازی کیوان )سه دستگاه( به ارزش 135.000.000ریال 14-کمپروسور هوا 
با منبع ذخیر به ارزش 250.000.000ریال 15- دستگاه تصفیه پساب سنگبری شامل کالریفایر به قطر 484 ، پمپ 15.56 ، مخزن و همزم گل ، پمپ طبقاتی 16 اینچ آب شفاف ... ساخت شرکت تولید قطعات وماشین اصفهان 
به ارزش 610.000.000 ریال جمع 15 دستگاه فوق به ارزش 10.855.000.000ریال  ب( تاسیسات برق با امتیاز برق kw 630 با هزینه نصب دو ستگاه ترانس زمینی با تابلو وسایر تجهیزات پست برق تابلوی اصلی کارخانه 
وتابلوی روشنایی و4 عدد تابلوی فرعی با کلیدهای اتوماتیک ،کنتاکتور، بی متال و سایر تجهیزات ، کابل کشی کارخانه با انواع کابل.. به ارزش 1.050.000.000ریال  ج( تاسیسات آب با امتیاز یک اینچ با شبکه انتقال و2 دستگاه 
الکترو پمپ 30 اسب و شناور 4 اینچ 7 طبقه ، لوله و اتصاالت انتقال و تخلیه آب از استخربه ارزش 210.000.000 ریال  د( وسایل اداری و انبار شامل میز و صندلی ،تلویزیون، یخچال، فایل وکمد، فرش، پرینتر، کامپیوتر... 5 عدد 
هد دستگاه ساب ، تعدادی شیر فلکه ، دنده، دیسک، مقداری کابل ، الکترو موتور ، جک پنیوماتیک و وسایل متفرقه دیگر به ارزش 180.000.000ریال جمع ارزش ماشین آالت وتاسیسات برق و تاسیسات آب و وسایل اداری و 
انبار به ارزش 12.295.000.000ریال ارزیابی گردیده است و برابر سند رهنی شماره 88809-87/7/29 تنظیمی در دفتر اسناد رسمی شماره 4 بیرجند در قبال مبلغ 14.444.573.402 ریال تعهدات شرکت یاقوت سبز پایدار 
به انضمام خسارت تاخیر تادیه تا روز وصول در رهن بانک صادارت خراسان جنوبی قرار گرفته است. چون نامبردگان ظرف مدت مندرج در اسناد فوق به تعهدات خود عمل ننموده اند ، بنابراین بستانکار به عنوان مرتهن مستند 
به ماده 34 اصالحی قانون ثبت از دفتر خانه تنظیم کننده سند تقاضای صدور اجرائیه به مبلغ فوق الذکر بر علیه مدیون و راهن مذکور را نموده که پرونده تحت کالسه 8900025 در این خصوص نزد واحد اجرای اسناد رسمی 
بیرجند تشکیل شده است ونظر به اینکه  قسمتی از اموال مورد رهن در حوزه ثبتی این اداره بوده وفق مواد 30.31 و 123 آیین نامه اجرا به این اداره نیابت اجرایی اعطا وپرونده اجرایی کالسه 8900013 تشکیل گردید و پس 
از ابالغ اجرائیه و انقضای مهلت مقرر به دلیل اینکه متعهدین بدهی خویش را پرداخت یا نزد صندوق ثبت تودیع ننموده اند ، با توجه به تقاضای بانک بستانکار نسبت به ارزیابی اموال منقول موجود در کارخانه به شرح فوق الذکر  
اقدام و برابر نظریه وارده به شماره 9400275- 75/1394 کارشناس رسمی دادگستری جمعاً، به ارزش 12.295.000.000ریال ارزیابی و قطعیت یافته است و در روز  سه شنبه مورخ 94/11/27 از ساعت 9 صبح الی 12 ظهر 
در محل اداره ثبت اسناد و امالک نهبندان نهبندان در قبال باقی مانده طلب بستانکار از طریق مزایده به فروش خواهد رسید . ضمناً، الزم به ذکر است که پالک ثبتی 193 فرعی از 173- اصلی بخش14 اصفهان و پالک ثبتی 
20016فرعی از 15190-اصلی بخش5 اصفهان و اعیان احداثی در تمامی 9936 سهم مشاع از 2250000سهم ششدانگ یک قطعه زمین  به شماره پالک ثبتی 3 فرعی از 766-اصلی بخش 5نهبندان  نیز که در قبال طلب 
بستانکار برابر سند فوق در رهن قرار گرفته وفق ماده 30.31 و123 آیین نامه اجرا پس از اعطای نیابت اجرایی از طریق مزایده به فروش رسیده است  مزایده حضوری و نقدی از مبلغ ارزیابی شده فوق شروع و به باالترین قیمت 
پیشنهادی واگذار می شود . هزینه های مربوط به نقل و انتقال و سایر هزینه های احتمالی از قبیل آب و برق و گاز اعم از مصرف و انشعاب و بدهی های مربوط به دارائی و شهرداری و غیره که مبلغ آن فعالً مشخص نگردیده بر 
عهده برنده مزایده میباشد که در صورت وجود مازاد مسترد خواهد شد . هزینه های دولتی به شرح ماده 40 - آیین نامه اجراء وصول میگردد  و هرگاه متعهدین تا قبل از تنظیم صورتجلسه مزایده بدهی خویش را پرداخت و یا 

تودیع نمایند از انجام مزایده خودداری خواهد شد و چنانچه روز مزایده مصادف با روز تعطیل اعالم شود مزایده روز بعد در همان ساعت و مکان برگزار خواهد شد .   
 تاریخ انتشار: 94/11/5           حسین براتی - رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان نهبندان



احتمال رگبار و رعد و برق پراکنده در استان

پرسنل  کلیه  و  محترم  شهردار  زحمات  از  باسالم. 
تشکر شهرداری  شهری  خدمات   زحمتکش 

زباله  آوری  جمع  خصوص  در  چرا  فقط  کنم.  می 
نمی  بازیافت همانند شهر مشهد عمل   قابل  های 
زباله  های  داخل سطل  افراد  شاهد  دیگر  که  کنند 
کردن  جدا  جهت  معابر  درسطح  ها  زباله  ریختن  و 
مواد  )تحویل  نباشیم  فروش  قابل  های  زباله 
بازیافتی=دریافت کیسه زباله، بسته های نمک و...(
915...707

شهرداری فکری برای زمین خاکی خیابان الهیه یک 
بردارد قرار بوده پارک بشود. پس کی؟ بچه های ما 
چه گناهی دارند که در زمین خاکی باید بازی کنند.
915...263

تشییع  و  تعزیه  مراسم  برگزاری  در  متأسفانه 
رعایت اصاًل  صوت  صدای  تنظیم   جنازه، 

کسی  آیا  است.  دلخراش  العاده  فوق  و  شود  نمی 
مراسم  گونه  این  در  صوتی  آلودگی  خصوص  در 
باشد؟ می  پاسخگو  و  کند  می  پیگیری  هم 
935..994

وقت  چند  هستم.  نزاری  حکیم  خیابان  کسبه  از 
از  دریغ  ولی  کردم  جانمایی  گازکشی  برای  پیش  
بر  گفتند  گاز  شرکت  به  کردم  مراجعه  گاز!  علمک 
اساس اعالم پیمانکار آن مسیر را گازکشی کرده ایم. 
به وعده  پیمانکار  این اوصاف مشخص شده  با  حال 
نیست!! پاسخگو  هم  گاز  اداره  و  نکرده  عمل  خود 

 915...658

پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424
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بیرجند قرار دارد. اکبریه در قلب شهر  مالیی- روستای 
همجواری آن با باغ و عمارت اکبریه که ثبت جهانی شده 
فرصتی خوب برای این روستا و اهالی آن و همه مردم 
بیرجند است. براساس سرشماری سال 1390، تعداد 687 
نفر در این جا زندگی می کنند. تراکم خالص این منطقه 
16.2هکتار و مساحت منطقه مسکونی 1.2هکتار است. 
اگر این مکان تاریخی ارزشمند در هر استانی دیگری قرار 
می داشت بهترین استفاده ها از آن می شد اما نابسامانی 
و رهایی این روستا و بالتکلیفی اهالی آن سالها است که 

به معمایی برای مردم و رسانه ها تبدیل شده است.
حل  برای  مسئوالن  در  تعهد  نبود  شاهد  که  معمایی 
مایه  را  روستا  این  امروز  وضع  مردم  است.  مشکل  این 
آبروریزی و موجب تمسخر میهمانانی می دانند که برای 
مسئوالن  شاید  که  تمسخری  آیند.  می  شهر  از  بازدید 
بسیار بیرجندی  شهروندان  برای  اما  گزد  نمی   را 

ناخوشایند است.
برای پیگیری علت این بی توجهی ها به روستای اکبریه 
در قلب شهر بیرجند رفتیم. در ابتدای ورود خودروهایی با 
سرعت زیاد که از جاده خاکی کنار نمایشگاه بین المللی 

عبور می کردند نظرمان را جلب کرد.
به  زمان  مرور  به  روستا  گلی  کاه  های  خانه  از  بسیاری 
مانده  باقی  تبدیل شده است و ساکنان چند خانه  خرابه 
هم از وجود گرد و خاکی که از این جاده برمی خیزد و 
اسباب واثاثیه منزلشان را با الیه ای از خاک می پوشاند 

اظهار ناراضایتی می کنند.

مالکان متعدد اما غیر متعهد

تقسیم قسمت  چندین  به  اکبریه  کوچک   روستای 
بنیادمستضعفان  دارد.  آوازه  پر  مالک  چندین  و  می شود 
رضوی  قدس  آستان   .32/1 فرهنگی  میراث   .9/7
12/1. اداره کل اوقاف و امور خیریه 5/8. دانشگاه علوم 
پزشکی24/1. اداره کل مسکن و شهرسازی استان1/2 و 
قسمت  و صاحبان  دارند  سهم  اکبریه  از   9/5 شهرداری 
از 4 درصد  هایی که ملک و زمین شخصی دارند بیش 
و  دارند  اختالفاتی  شهرداری  با  چندسالیست  که  هستند 

بیرجند جواب  متاسفانه شهرداری  آنچنان که می گویند 
درستی به آن ها نمی دهد.

قلیان  بوی  رویم  می  باالتر  که  المللی  بین  نمایشگاه  از 
فضا را پر می کند. داستان را از ساکنان خانه های اطراف 
می پرسیم می گویند گویا چند خانه مجردی و چایخانه 
مخفی در این محدوده وجود دارد که پاتوق جوانان شده 
است. یکی دیگر از ساکنان که در این منطقه 800 متر 
زمین دارد، می گوید: با توافق نامه ای که بنیاد مستضعان 

نقشه  در  اما  است  شخص  به  متعلق  زمین  این  داده 
تفصیلی این زمین عنوان پارکینیگ مشخص شده است !!
با هم  دیگر  کسانی  که  شود  می  تر  جالب  وقتی   معما 
زمین  سندهای  که  حالی  در  و  مشابه  های  نامه  توافق 
هایشان در دستشان است از مشکالتشان می گویند که 
شده  ایجاد  برایشان  شهر  ادارات  برنامگی  بی  سایه  در 
بیرجند  شهرداری  کند:  می  عنوان  اهالی  از  یکی  است. 
چند سال است که صاحبان زمین ها را به دنبال خود می 
کشد و هر بار به دالیلی ما را دست به سر می کنند. هنوز 
معلوم نیست که چه بالیی بر سر ساکنان و صاحبان ملک 

این منطقه قرار است آورده شود . او می پرسد باالخره اگر 
این منطقه جزء شهر است که باید میراث فرهنگی فکری 
به حال اینجا کند و شهرداری که از ارائه خدمات شهری 

این منطقه شانه خالی می کند باید جوابگو باشد.

آیا روستای اکبریه جزو منطقه شهری 
محسوب می شود؟

متاسفانه  ولی  دارد  قدیمی  و  تاریخی  بافت  روستا  این 
با  ندارند.  ای  برنامه  آن  برای  فرهنگی  میراث  مدیران 
است  دانشجوپذیر  شهری  بیرجند  شهر  اینکه  به  توجه 
دیده غفاری  خیابان  حاشیه  در  که  ای  مخروبه  نمای   و 
می شود چهره شهر را زننده کرده است و با اینکه در این 
منطقه چاه آب وجود دارد و  مکانی را برای فضاب سبز 

مشخص کرده اند به آن رسیدگی نمی شود.

 دستگاه های نظارتی و انتظامی
این منطقه را فراموش کرده اند

گویا  نیز  انتظامی  و  نظارتی  های  دستگاه  میان  این  در 
این منطقه را فراموش کرده اند مخروبه شدن خانه های 
 تاریخی وجودخانه های مجردی، چایخانه های مخفی و
خانه های مخروبه که جای خواب معتادان شده و معضلی 

برای جوانان و امنیت اجتماعی این شهر است.
به سراغ مسئوالن میراث فرهنگی و شهرداری رفتیم که 
متاسفانه با تمام مکاتبات و مراجعات حضوری که انجام 
شد )خانزاد معاون خدمات شهری شهرداری بیرجند، عدل 

معاون مسکن و شهرسازی شهرداری و رمضانی مدیرکل 
میراث فرهنگی استان( از هر گونه جواب امتناع کردند.

البته این هم از شگفتی های مدیران استان ما است که 
آنجا که پاسخی مستدل و کارنامه عملکردی قابل قبولی 

ندارند مصلحت را در سکوت می بینند.

اینجا عرصه عمل است نه میدان سخن!

پرسید که سرنوشت  از که  را  معما  این  باید جواب  حال 
حمل  سازمان  شاید  کیست؟  دست  در  منطقه  این 

سازمان  یا  هواشناسی  حتی  یا  و  ها  پایانه  و  نقل  و 
دیگری  احتمال  باشند.  پاسخگو  باید  خون  انتقال 
چندین  اصوال  وقتی  اینکه  آن  و  دارد  وجود  هم 
کوچکی  این  به  مشکل  این  حل  در  ادعا  پر  سازمان 
عمومی افکار  برای  جوابی  چه  اند  نکرده   کاری 
می توانند داشته باشند؟!مسئوالنی که با نفس گرمشان 
می  سخن  آماده  پیش  از  خبری  های  کنفرانس  در 

گویند... اما اینجا عرصه عمل است نه میدان سخن! 

 آسفالت بخشی از معابر
روستای اکبریه تاپایان سال

شهرداری  شهرسازی  و  مدیر  بهروزی  راستا  همین  در 
بیرجند نیز اظهار کرد: روستای اکبریه درسال 1390طرح 
اراضی  این  اینکه  به  اشاره  با  دارد. وی  تفصیلی مصوب 
آستان قدس رضوی  و  دولتی  به چندین دستگاه  متعلق 
این  در  مناسب  های  زیرساخت  عدم  شد:  یادآور  است 
منطقه برای اهالی این روستا مشکالت فراوانی به وجود 

آورده است.
خاطرنشان  بیرجند  شهرداری  شهرسازی  و  فنی  مدیر 
کرد: با تالش های 8 ساله که در این راستا انجام شده 
میراث  استانداری.  شهرداری.  هماهنگی  با  خوشبختانه 
را  منطقه  این  آسفالت  مجوز  توانستیم  استان  فرهنگی 
بگیریم و انشاا... تاپایان سال آسفالت آن انجام خواهد شد.
فرهنگی  میراث  کل  اداره  ضوابط  به  اشاره  با  بهروزی 
طبق  ساز  و  ساخت  باید  اکبریه  روستای  در  کرد:  تاکید 
است.  بندی  حوزه  روستا  این  و  شود  انجام  ضوابط  این 
وی ادامه داد: در حوزه 1 و 2 نیاز به مصالح ساختمانی 
نمایشگاه حاشیه  و  است  فرش  سنگ  مانند   خاص 

بین المللی به باال را باید آسفالت کرد.
مدیر فنی و شهرسازی شهرداری بیرجند تصریح کرد: وقتی 
منطقه ای طرح تفصیلی  مصوب دارد نباید هیچ مشکلی 
این  در  که  کسانی  افزود:  بهروزی  بیاد.  وجود  به  برایش 
پارکینگ  این طرح زمینشان  اگر در  و  دارند  روستا زمین 
به  درخواستی  باید  است  شده  مشخص  سبز  فضای  یا 

شهرداری بدهند و ما از این درخواستشان دفاع می کنیم.

فارس- کارشناس سازمان هواشناسی خراسان جنوبی اظهار کرد: آسمان استان امروز دوشنبه نیمه ابری همراه با افزایش ابر خواهد بود. 
به گفته لطفی همچنین سرعت وزش باد و افزایش دما و احتمال رگبار و رعد و برق پراکنده را در استان شاهد خواهیم بود. وی افزود: با 
توجه به احتمال بارش در نیمه شمالی استان هم استانی ها نسبت به برداشت محصوالت پنبه اقدام کنند. وی تصریح کرد: همچنین به دلیل 
افزایش دما هم استانی ها برای تنظیم تهویه دما و رطوبت دامداری ها، مرغداری ها، انبارها، گلخانه ها و سالن های پرورش قارچ اقدام کنند. 

معمای روستای اکبریه بی جواب مانده است
 قول مدیر فنی و شهرسازی شهرداری بیرجند:  بخشی از معابر روستای اکبریه تاپایان سال آسفالت می شود

پاسخ مسئوالن به پیام شما

جوابیه مرکز بهداشت بیرجند 

ستون  در  شده  درج  مطلب  به  پاسخ  در  احتراما 
خانه  »تعطیلی  درباره    94/10/24 مورخ  شما  پیام 
رساند:  می  استحضار  به  ساقی«  روستای  بهداشت 
رأی  طبق  ساقی  روستای  بهداشت  خانه  بهورز 
افتاده  از کار  دانشگاه،  از  کمیسیون پزشکی صادره 
تلقی گردیده و از مورخ 94/7/20 در خانه بهداشت 
حضور نداشته اند ولی تامین نیروی بهورز به صورت 
2 روز در هفته )روزهای دوشنبه و سه شنبه( از خانه 
ذکر  به  الزم  است.  گرفته  صورت  مجاور  بهداشت 
 195 جاری  سال  در  ساقی  روستای  جمعیت  است 
نصاب  حد  مقررات،  اساس  بر  که  باشد  می  نفر 
جمعیتی الزم برای گزینش و جذب بهورز جدید در 
دستور عمل  و طبق  داشت  نخواهد  را  آتی  سنوات 
جمعیت  که  بهداشتی  های  خانه  در  گسترش  طرح 
آن کمتر از 300 نفر باشد، پس از بازنشستگی بهورز 
یا ...، خانه بهداشت روستا حذف و بر اساس شرایط 
می  سیار  تیم  یا  قمر  روستای  به  تبدیل  جمعیتی 
گردد و خدمات بهداشتی بر اساس مقررات مربوط 
گردد. می  ارائه  سیار  تیم  و  قمر  روستاهای  به 

آگهي مزایده فروش 15 قطعه زمین با کاربری تجاری در اسدیه و 2 قطعه زمین با کاربری تجاری در سربیشه  و یک قطعه زمین با کاربري کارگاهی در شهر نهبندان  ) نوبت دوم (

اداره کل راه و شهرسازي استان خراسان جنوبي

اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان جنوبی در نظر دارد: يک  قطعه زمين با کاربري کارگاهی واقع در شهر نهبندان را برای احداث »واحد کارگاهی«  به همراه 15 قطعه زمين با کاربری تجاری در درميان و 2 قطعه زمين با کاربری تجاری در سربيشه را از طريق مزايده واگذار نمايد. متقاضيان مي توانند برای دريافت مدارك 
از تاريخ 94/11/01 لغايت 94/11/07 به آدرس:  ادارات راه و شهرسازي نهبندان ، درميان و سربيشه و يا آدرس اينترنتي http://mrud-skh.ir مراجعه و مدارك را حداکثر تا تاريخ  94/11/19  به دبيرخانه مرکزي ارسال نمايند. ضمناً در روي پاکت قيد گردد مربوط به مزايده فروش يک قطعه زمين کارگاهی شهر نهبندان، 

15 قطعه زمين تجاری اسديه و 2 قطعه زمين تجاری سربيشه
تذکرات: شرکت کنندگان در مزايده مي بايست پيشنهادهاي خود را در پاکت هاي جداگانه اي الك و مهر شده قرار داده و به شرح ذيل عمل نمايند. پاکت الف( اصل ضمانت نامه بانكي معادل 5% کل قيمت پايه مزايده قابل دريافت در کليه شعب بانک هاي استان و يا واريز وجه نقد )اصل فيش بانكي( به حساب شماره 
2173712100001 )سيبا غير قابل برداشت تمرکز وجوه سپرده( بانک ملي به نام اداره کل راه و شهرسازي خراسان جنوبي پاکت ب ( 1- فرم تكميل شده تقاضاي شرکت در مزايده با درج مبلغ پيشنهادي هر متر مربع با امضای متقاضي 2- فرم تكميل شده شرايط خاص شرکت در مزايده 3- کپي ضمانت نامه بانكي يا فيش 
واريزي 4- موافقت نامه اصولي معتبر از مراجع ذيربط 5- تصوير آگهي روزنامه رسمي و آگهي آخرين تغييرات براي اشخاص حقوقي 6- گواهي نمونه امضای مديران صاحب امضا نزد دفاتر اسناد رسمي سپس همه پاکت ها را در لفاف مناسب قرار داده و مدارك را با پست سفارشي به آدرس اعالم شده در جدول ذيل ارسال نمايند. 
به پيشنهادات فاقد سپرده ، کمتر از 5 درصد و يا غير از سپرده هاي مشخص شده در پاکت الف ، مبهم ، مخدوش و يا تحويل شده در خارج از موعد مقرر ترتيب اثر داده نخواهد شد. فقط متقاضيان قطعه زمين با کاربري کارگاهی در شهر نهبندان  مي بايست موافقت نامه اصولي برای احداث واحد کارگاهی از مراجع ذيربط 
ضميمه اسناد مزايده ارائه نمايند. بديهي است واگذاري زمين به برنده مزايده به صورت انعقاد قرارداد واگذاري و با رعايت شرايط مندرج در قرارداد خواهد بود. برندگان مزايده موظفند حداکثر ظرف مدت 10 روز کاري برای تسويه حساب به اداره درآمد و هزينه هاي عملياتي اداره کل راه و شهرسازي خراسان جنوبي مراجعه 
نموده و اصل فيش پرداختي را به امور مالي اداره کل تسليم نمايند. عدم پرداخت بهای زمين در مهلت مقرر انصراف از خريد تلقي و مورد مزايده به برندگان دوم با رعايت مقررات مربوطه واگذار مي گردد که در اين صورت سپرده توديعي به نفع اداره کل ضبط و متقاضي هيچگونه ادعايي نخواهد داشت . کليه هزينه هاي متعلقه 
شامل نقل و انتقال ، هزينه آماده سازي ، عوارض و ماليات متعلقه و غيره کاًل به عهده برنده مزايده مي باشد. بازگشايي پاکت ها راس ساعت  9 روز چهارشنبه 94/11/21 در محل اداره کل انجام خواهد شد. کساني که مشمول اليحه قانوني راجع به منع مداخله وزرا و نمايندگان مجلسين و کارمندان دولت در معامالت دولتي 

و کشوری مي باشند حق شرکت در مزايده را ندارند.

مشخصات امالک مورد نظر

ف
مساحتپالك ثبتيشهرکاربريردی

)مترمربع(
آدرس ارسال مداركآدرس ملكمبلغ قابل پرداخت بابت سپرده5 درصد قیمت پایه مزایدهقیمت پایه هر مترمربع )ریال(

نهبندان- شهرك کارگاهی- انتهای بلوار صنعتگران11666250.00020.825.000 فرعی از 791 اصلی بخش 5 نهبنداننهبندانکارگاهی1

 بیرجند
 انتهاي بلوار شهید آویني
  میدان راه و شهرسازی

 اداره کل راه و شهرسازي
 خراسان جنوبي

 سربیشه/ سایت مسکن مهر411/5560/941.800.0005.484.600 اصلیسربیشهتجاری2

سربیشه/ سایت مسکن مهر411/39272.100.0002.835.000 اصلیسربیشهتجاری3

اسدیه- بلوار امام خمینی/ چمران 475/8/1984/112.500.00010.513.7502 اصلیاسدیهتجاری4

اسدیه- بلوار امام خمینی/ چمران 475/8/20692.000.0006.900.0002 اصلیاسدیهتجاری5

اسدیه- بلوار امام خمینی/ چمران 475/8/21692.000.0006.900.0002 اصلیاسدیهتجاری6

اسدیه- بلوار امام خمینی/ چمران 475/8/22692.000.0006.900.0002 اصلیاسدیهتجاری7

اسدیه- بلوار امام خمینی/ چمران 475/8/23692.000.0006.900.0002 اصلیاسدیهتجاری8

اسدیه- بلوار امام خمینی/ چمران 475/8/24692.000.0006.900.0002 اصلیاسدیهتجاری9

اسدیه- بلوار امام خمینی/ چمران 475/8/2562/512.000.0006.251.0002 اصلیاسدیهتجاری10

اسدیه- بلوار امام خمینی/ چمران 475/8/26189/062.500.00023.632.5002 اصلیاسدیهتجاری11

اسدیه- بلوار امام خمینی/ چمران 475/8/2756/982.000.0005.698.0002 اصلیاسدیهتجاری12

اسدیه- بلوار امام خمینی/ چمران 475/8/28702.000.0007.000.0002 اصلیاسدیهتجاری13

اسدیه- بلوار امام خمینی/ چمران 475/8/29702.000.0007.000.0002 اصلیاسدیهتجاری14

اسدیه- بلوار امام خمینی/ چمران 475/8/30702.000.0007.000.0002 اصلیاسدیهتجاری15

اسدیه- بلوار امام خمینی/ چمران 475/8/31702.000.0007.000.0002 اصلیاسدیهتجاری16

اسدیه- بلوار امام خمینی/ چمران 475/8/32702.000.0007.000.0002 اصلیاسدیهتجاری17

اسدیه- بلوار امام خمینی/ چمران 475/8/3366/082.500.008.260.0002 اصلیاسدیهتجاری18
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هنرمند تایوانی »چین چو لی« مجسمه هایی با جزئیات باورنکردنی با استفاده از مداد خلق می کند! 
هریک از آثار او نمایش بی نظیری از صبر و پشتکار و آرامش و ثبات دست هاست.
یکی از شگفت انگیزترین آثار او، حکاکی همه حروف الفبا روی مغز تنها یک مداد است!

بازسازی جهان اطراف با مغز مداد

4
 چند ثانیه قبل، از خاموش شدن

گوشی باخبر شوید

احتماال برای شما هم بارها پیش آمده، زمانی که گوشی 
از شارژ کمی برخوردار است، مشغول انجام یک بازی 
یا تماشای یک فیلم باشید و به دلیل حواس پرتی، یا 
FullScreen بودن اپلیکیشن در حال اجرا، از نزدیک 
شدن شارژ گوشی به 0% مطلع نشوید و در حین انجام 
است«  شدن  خاموش  حال  در  »گوشی  پیغام  با  کار، 
مواجه شوید که این مورد مشکالت خاصی را می تواند 

به همراه داشته باشد.
برای مثال وقتی هنگام نوشتن یک متن در اپلیکیشن 
یادداشت برداری هستید و چنین پیغامی را مشاهده کنید، 
دیگر قادر به ذخیره سازی فعالیت در حال انجام نیستید 
و به ناچار باید نظاره گر خاموش شدن گوشی خود بعد 

از چند ثانیه باشید.
یا در حالتی دیگر این موضوع باعث می شود که دوباره 
چندین دقیقه را صرف روشن شدن گوشی کنید که 
 این موضوع در گوشی های ضعیف تر به زمان بیشتری

نیاز دارد.
اپلیکیشنی   Battery Shutdown Manager اما
بی نظیر برای حل این مشکل است که با استفاده از آن 
می توانید قبل از آنکه دیر شود و پیغام مربوط به خاموش 

شدن گوشی را مشاهده کنید.
یک تایمر چند ثانیه ای که زمان آن از ۵ تا ۶۰ ثانیه قابل 
تنظیم است را در اختیار داشته باشید تا از خاموش شدن 

گوشی مطلع شوید.
به این ترتیب حتی اگر مشغول تماشای فیلم یا استفاده 
از اپلیکیشن های Fullscreen باشید و توجهی به شارژ 
کم گوشی نداشته باشید، یک تایمر ۶۰ ثانیه ای روی 
برنامه ی در حال اجرا به نمایش در خواهد آمد که هشدار 
خاموش شدن گوشی را در یک دقیقه ی آینده به شما 

خواهد داد.

فناوری

از تازه ترین فیلم سینمایی »عطاران« چه خبر؟

علی سرتیپی تهیه کننده سینما  در خصوص آخرین 
وضعیت فیلم سینمایی »دراکوال« گفت: »دراکوال« 
این روزها کار موسیقی و تصحیح رنگ را به صورت 

همزمان پشت  سر می گذارد و حدود دو هفته آینده 
نسخه  نهایی آماده نمایش آن آماده می شود. گفتنی 
رضا  سینمایی  بلند  اثر  جدیدترین  »دراکوال«  است؛ 
نقش  آن  در  که  است  کارگردانی  مقام  در  عطاران 
عطاران،  رضا  فیلم  جدید ترین  می کند.  نیز  آفرینی 
انتخاب  در  او تالش کرده  و  بازیگر است  پر  کاری 
لوون  بزند.  جدیدی  ترکیب  به  دست  بازیگران  این 
برای  فیلم  این  اصلی  بازیگر  عنوان  به  هفتوان 
همکاری  عطاران  با  فیلمی  در  که  است  بار  اولین 
موفقی  های  تجربه  کنون  تا  هفتوان  می کند. 
است.   داشته  »پرویز«  همچون  هایی  درفیلم  را 

 سینماهای دو شهر کانادا میزبان
»من سالوادور نیستم« می شوند

فیلم »من سالوادور نیستم« به زودی در کشور کانادا 
و در شهرهای ونکوور و مونترال اکران خواهد شد. 
»من سالوادور نیستم« به کارگردانی منوچهر هادی 
و تهیه کنندگی امیر پروین حسینی است و در آن رضا 
عطاران و یکتا ناصر نقش های اصلی را بازی کرده اند. 
بخش هایی از فیلمبرداری این فیلم در برزیل انجام 
شده است. این نمایش ها توسط  شرکت آریا پرسیس 
با مدیریت اجرایی پژمان هادوی انجام می شود که 
دوران  دیوانه،  رخ  تراژدی،  فیلم های  این  از  پیش 
نمایش  به  را  دران  قندون جهیزیه و جامه  عاشقی، 
معتبر  سالن های  گرفتن  اختیار  در  است.  درآورده 
ایرانیان و همچنین  در کانادا و ایجاد امکان حضور 
است.  ها  اکران  این  های  ویژگی  از  کانادایی ها 
در  نمایش  یک  ماه  هر  گرفتن  نظر  در  همچنین 
سالن سنتیال تیاتر ونکوور و سالن های دیگر شهر 
فرهنگی  های  برنامه  انجام  و  مونترال  و  ونکوور 
فعالیت های  رونق  برای  که  است  برنامه هایی  از 
است. شده  گرفته  درنظر  کانادا  در  ایرانی  هنری 

سینمایی

عکس مفهومی

تعطیلی  از  بعد  درمیان  شهرستان  قهستان  قند  کارخانه 
نور  و  می  گیرد  تازه  جانی  امسال  فجر  دهه  دوساله، 
می شود. روشن  کارخانه  این  کارگر   ۳۲۰ دل  در  امید 

قطب  به عنوان  قهستان،  قند  کارخانه  مهر؛  گزارش  به 
تپنده  قلب  زمانی  جنوبی  خراسان  استان  شکر  تولید 
چند  اما  بوده،  جنوبی  خراسان  در  شکر  تولید  و  اقتصاد 
مشکالت  با  و  ندارد  خوشی  روز  حال  و  که  است  سالی 
سال  از  که  کارخانه  این  می کند.  نرم  دست وپنجه  زیادی 
آغاز  درمیان  مرزی  شهرستان  در  را  خود  فعالیت   ۱۳۴۰
و  کارگر  حدود ۳۲۰  کام  که  است  سال  حدود ۵۴  کرده، 
اما  می کند  شیرین  را  منطقه  کشاورزان  از  زیادی  تعداد 
متوالی  خشک سالی های  دلیل  به  گذشته  سال   ۱۰ طی 
را سپری می کند. تلخی  روزگار  نقدینگی  تأمین نشدن  و 

تعطیلی دوساله با بدهی ۱۷ میلیاردی

مدیریت نادرست، فرسوده بودن تجهیزات، کمبود نقدینگی 
مهم ترین  از  دولت  و  کارگران  چغندرکاران،  به  بدهی  و 
 ۱۷ بدهی  با  کارخانه  این  شد  سبب  که  است  مشکالتی 
ناامید شود. نفر  امید هزاران  میلیارد تومانی تعطیل شده و 

خراسان  کشاورزان  چغندر  کارخانه  این  شدن  تعطیل  با 
دامداران  و  داده  تبدیلی جان  نبود صنایع  دلیل  به  جنوبی 
شهرستان درمیان به دلیل نبود تفاله و کارگران به دلیل نبود 
کار با مشکالتی جدی مواجه شدند. شهرستان درمیان یکی 
از شهرستان های مرزی خراسان جنوبی بوده که نگهداشت 
جمعیت یکی از موضوعات جدی آن است و با تعطیل شدن 
محصوالت  برای  تبدیلی  صنایع  نبود  جدی  کارخانه خأل 
کشاورزان، از بین رفتن زمینه اشتغال هزاران نفر و در نهایت 
مهاجرت جمعیت را می تواند در پی داشته باشد به همین 
دلیل موضوع احیا و راه اندازی مجدد کارخانه طی چند سال 
گذشته به صورت جدی از سوی مجموعه استان پیگیری 
گویا  تلخ  سال های  گذاشتن  سر  پشت  از  بعد  است.  شده 
امسال سال شیرینی برای کارخانه قند قهستان بوده چرا که 
با خرید کارخانه توسط پنج نفر از بخش خصوصی بار دیگر 
نور امید در دل مردم شهرستان درمیان روشن شده است.

در  جدید  اعضای  ورود  با  حاال  درمیان  فرماندار  گفته  به 
هیئت مدیره کارخانه و پیگیری مسئوالن جان تازه به رگ های 
برنامه ریزی صورت  با  و  تزریق شده  قهستان  قند  کارخانه 
گرفته قرار است بخشی از بدهی های کارخانه پرداخت شود.

از  بسیاری  گذشته  ماه  چند  طی  این  بر  عالوه 
و  تعمیر  کارخانه  قدیمی  و  فرسوده  دستگاه های 
تست  امسال  فجر  دهه  طی  است  قرار  و  شده  به روز 
شود. روشن  کارخانه  مشعل  دوباره  و  آغاز  دستگاه ها 

کام مردم درمیان دوباره شیرین می شود

فرماندار درمیان از راه اندازی مجدد کارخانه قند قهستان در 
دهه فجر امسال خبر داد و گفت: با راه اندازی مجدد این 
کارخانه بسیاری از کارگران کارخانه که در حال حاضر در 
مرخصی بیکاری هستند دوباره بر سرکار خود بازمی گردند. 

محمد بشیری زاده، خشک سالی، سوء مدیریت و واردات 
مشکل  مهم ترین  را  گذشته  دولت  در  شکر  بی رویه 
عنوان  گذشته  سال  چند  در  کارخانه  این  روی  پیش 
کارخانه  که  شد  سبب  عوامل  این  همه  افزود:  و  کرد 
تعطیلی کشیده شود. به  ساله   ۵۴ باسابقه  قهستان  قند 

کارخانه  خریداری  به  اشاره  با  درمیان  فرماندار 
خصوصی،  بخش  از  نفر  پنج  توسط  قهستان  قند 
توانمندی  افراد  کارخانه  جدید  مدیران  کرد:  بیان 
اجتماعی  تأمین  و  بانک ها  از  توانستند  که  بودند 
بگیرند. بدهی ها  پرداخت  برای  را  فرصتی 

حدود  قهستان  قند  کارخانه  تعطیلی  با  وی  گفته  به 
بیمه  از  و  بیکار  کارخانه  این  کارگران  درصد   ۹۰
تنها  حاضر  حال  در  و  می کردند  استفاده  بیکاری 
هستند. کار  به  مشغول  کارخانه  این  در  کارگر   ۲۰

پرداخت بدهی کارخانه به کارگران و بانک ها

تعطیلی  به  اشاره  با  قهستان  قند  کارخانه  مدیرعامل 
سال  دو  طول  در  کرد:  اظهار  کارخانه،  این  دوساله 
این  ماشین آالت  خرابی  و  بدهی  دلیل  به  گذشته 
گذشته  ماه  چند  طول  در  که  بود  تعطیل شده  کارخانه 
شدند. تعمیر  و  به روز  دستگاه ها  این  از  بسیاری 

احیای  برای  انجام شده  اقدامات  به  عظیمی  نورالدین 
مجدد کارخانه اشاره کرد و گفت: کارخانه در سه بخش 
بدهی های  صادرات  و  کشاورزی  بانک  اجتماعی،  تأمین 
و  مجموعه  سه  این  خوب  تعامل  با  که  داشت  کالنی 

برطرف  حال  در  مشکل  این  استان  مسئوالن  همکاری 
قهستان  قند  کارخانه  بدهی  میزان  وی،  است.  شدن 
میلیون   ۵۳۰ و  میلیارد  دو  را  اجتماعی  تأمین  بیمه  به 
به  کارخانه  این  همچنین  افزود:  و  کرد  عنوان  تومان 
تومان  میلیون   ۴۰۰ و  میلیارد  یک  کشاورزی  بانک 
داشت. بدهی  تومان  میلیارد  شش  صادرات  بانک  به  و 

تعامل  با  داد:  ادامه  قهستان  قند  کارخانه  مدیرعامل 
پرداخت  بدهی ها  این  از  بخشی  که  مقرر شد  انجام شده 
و مابقی نیز به صورت اقساطی پرداخت شود اما با توجه 
روزنامه های  در  شرکت  تغییرات  آخرین  هنوز  اینکه  به 
است. نشده  امضا  قراردادها  این  است  ثبت نشده  رسمی 

وی اضافه کرد: در بخش کارگری نیز بعد از ثبت تغییرات 
شرکت و بازگشایی مجدد سیستم حسابداری کارخانه با 
تعامل انجام شده با کارگران بدهی آن ها پرداخت می شود.

حذف سوخت مازت در کارخانه قند قهستان

کارخانه  در  دائمی  کارگر  نفر   ۱۱۰ تعداد  وی  گفته  به 
تعطیلی  با  که  بوده اند  کار  به  مشغول  قهستان  قند 
راه اندازی  با  و  می کنند  استفاده  بیکاری  بیمه  از  کارخانه 
افراد دوباره مشغول به کار می شوند. مجدد کارخانه این 

عالوه  اینکه  بابیان  قهستان  قند  کارخانه  مدیرعامل 
فصلی  کارگر   ۲۳۰ چغندرقند  برداشت  فصل  در  این  بر 
هدف  داشت:  بیان  می شدند،  به کارگیری  کارخانه  در 
صنایع  راه اندازی  و  کارخانه  توسعه  با  است  این  ما 
از  تا  استفاده شده  کمتر  خودکار  آالت  ماشین  از  تبدیلی 
شوند. کار  به  مشغول  بیشتری  کارگران  طریق  این 

کارخانه  در  مازت  سوخت  حذف  از  همچنین  عظیمی 
این  حاضر  حال  در  گفت:  و   داد  خبر  قهستان  قند 
برنامه  که  می کند  استفاده  مازت  سوخت  از  کارخانه 
کار  این  که  شود  حذف  سوخت  این  است  این  ما 
زیست محیطی  آلودگی  کاهش  در  مؤثر  نقش  بر  عالوه 
می کند.  بیشتر  نیز  را  کارخانه  اقتصادی  توجیه  کارخانه، 

 آغاز فعالیت دوباره کارخانه
قند قهستان با تصفیه شکر

حال  در  نیز  ماشین آالت  بخش  در  داد:  ادامه  وی 
به روز  و  تعمیر  دستگاه ها  درصد   ۶۰ تا   ۵۰ حاضر 
تست  و  روشن  کارخانه  این  فجر  دهه  در  و  شده اند 
می شود. اعالم  شکر  تصفیه  برای  آمادگی  و  می شود 

پایان  به  اشاره  با  قهستان  قند  کارخانه  مدیرعامل 
همین  در  داشت:  بیان  چغندرقند،  برداشت  فصل 
دنبال  را  شکر  تصفیه  مدت  این  در  کارخانه  راستا 
می شود  تالش  نیز  تصفیه  از  بعد  و  کرد  خواهد 
کارخانه  مجموع  داخل  در  شکر  تبدیلی  صنایع  که 
شود. استفاده  شکر  ارزش افزوده  از  تا  شود  راه اندازی 

قهستان  قند  کارخانه  برای  جدید  مدیریت  ورود  با 
این  نگهداشتن  سرپا  برای  مسئوالن  تالش های 
و خون  داد  نتیجه  درمیان  مرزی  در شهرستان  کارخانه 
که  شد  جاری  پیر  کارخانه  این  شریان های  در  تازه ای 
کارگر  صدها  دل  حمایت ها  این  تداوم  با  می رود  امید 
درمیانی به شیرینی قند آن خوش بماند و حل مشکالت 
نباشد. فجر  دهه  در  افتتاحی  برای  تنها  کارخانه  این 

روزهای شیرین در انتظار کارگران

مشعل کارخانه قند قهستان روشن می شود

بـرنـج ام-كــي 

خوش عطر، خوش پخت و ۱٠٠ درصد خالص
تنها يك بار امتحان كنيد

کیفیت حاصل تالش متخصصان ماست
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برنج سفید دانه بلند از بهترین و مرغوب ترین شالیزارها
تأیید شده و داراي مجوز رسمي وزارت بهداشت
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ايزوگام و قيرگونی كاظم سالخورده 
از ما خرید نکنید ، اما قیمت را از ما بپرسید
       09155612949 - 32331050 

میدان آزادی – ابتدای خیابان شهید برگی

با 10 سال بیمه

قابل توجه  همشهريان  عـزيز
اجرای جایگزین ایزوگام نانو با عمر 2٠ سال و قیمت کمتر از ایزوگام به صورت اقساط 

رفع نم زدگی دیوار و سقف بدون تخریب 

با ما تماس بگیرید                    شرایطی ویــژه در انتظار شماست
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  32224113

مشاوره و صدور انواع بیمه نامه اموال  
اشخاص ، مسئولیت  و... 

 با خرید بیمه نامه خودرو 
در قرعه کشی ماهانه ما شرکت نمایید

آدرس: بیرجند - نبش توحید 13
تلفن: 32440966 -09151609589

نمايندگی نوكی
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دفتر: توحید 21، نبش نبوت 21، پالك 105
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با مدیریت جدید   دستگاه فرچه تمام اتوماتیک
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فقط با روزی 10000 تومان 
و با ضمانت نامه كتبی 5 ساله
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راهکار برای تبدیل کردن 
»یک روز بد« به »یک روز خوب«

خیلی  روز  که  می آید  پیش  ما  همه ی  برای  گاهی 
بدی را می گذرانیم، کارها خراب می شوند، به جلسه ها 
ما  انگار همه فقط می خواهند روز سیاه  و  نمی رسیم 
چهره ی  تنها  نه  لبخند  با  کنند.   بدتر  هم  این  از  را 
فکر  این  بدن تان هم  به  بلکه  پیدا می کنید  زیباتری 
را القا می کنید که »من شاد هستم«. این طوری مواد 
عالوه،  به  می شود.  خون تان  وارد  مناسبی  شیمیایی 
روی  را  لبخند  دیگران  اگر  و  است  مسری  خندیدن 
لبخند  به شما  متقابال  آن ها هم  ببینند،  صورت شما 

می زنند و این به نفع هردوی شماست.
خودمان  مراقب  این که  از  بیش تر  ما  از  خیلی  واقعا 
باشیم، مراقب گوشی های مان هستیم. به طور میانگین 
کاربرهای امروزی که گوشی های هوشمند دارند، هر 
می کنند؛  را چک  گوشی شان  یک بار  دقیقه  نیم  و   ۶
یعنی ۱۵۰ بار در هر روز. اگر دایم توتیفیکیشن های 
موبایل یا ایمیل تان را چک کنید، دچار استرس پنهان 

می شوید و این شما را غمگین می کند.
امید  کنید.  شاد  را  دیگران  هستید،  شادی  دنبال  اگر 
تفکر  که  می شود  باعث  دیگر  به یک شخص  دادن 
این  شود.  زنده  شما  وجود  در  امیدبخش  و  مثبت 
زده  همیشه  که  نیست  قشنگ  سخنرانی  یک  فقط 
می شود. دانشمندان کشف کرده اند که اثر این کار تا 
ارتقای  باعث  و  باقی می ماند  بدن شما  در  درازمدت 
سطح روحی و خلق و خوی شما می شود. روزی که 
بد شروع می شود، چند تا کلوچه ی اضافه و چیپس با 
خودتان سر کار بیاورید تا با همکاران تان بخورید یا به 

بغل دستی تان کمک کنید.

فروش لوازم دست ساز

چهار دانشجو که به خودشان اعتماد کامل داشتند یک 
هفته قبل از امتحان پایان ترم به مسافرت رفتند و 
با دوستان خود در شهر دیگر حسابی به خوشگذرانی 
پرداختند. اما وقتی به شهر خود برگشتند متوجه شدند 
که در مورد تاریخ امتحان اشتباه کرده اند و به جای 
سه شنبه، امتحان دوشنبه صبح بوده است. بنابراین 
تصمیم گرفتند استاد خود را پیدا کنند و علت جا ماندن 
از امتحان را برای او توضیح دهند. آنها به استاد گفتند: 
»ما به شهر دیگری رفته بودیم که در راه برگشت 
الستیک خودرومان پنچر شد و از آنجایی که زاپاس 
نداشتیم تا مدت زمان طوالنی نتوانستیم کسی را گیر 
بیاوریم و از او کمک بگیریم، به همین دلیل دوشنبه 
و  کرد  فکری  رسیدیم.«.استاد  خانه  به  وقت  دیر 

پذیرفت که آنها روز بعد بیایند و امتحان بدهند.
چهار دانشجو روز بعد به دانشگاه رفتند و استاد آنها 
را به چهار اتاق جداگانه فرستاد و به هر یک ورقه 
امتحانی را داد و از آنها خواست که شروع کنند. آنها 
به اولین مسئله نگاه کردند که ۵ نمره داشت. سوال 
خیلی آسان بود و به راحتی به آن پاسخ دادند.سپس 
ورقه را برگرداندند تا به سوال 9۵ امتیازی پشت ورقه 
پاسخ بدهند که سوال این بود: کدام الستیک پنچر 

شده بود ؟

وجود موانع ، تنهابه این معنی است
 که باید عزم خود را برای رسیدن
 به هدفهای ارزشمند، جزمتر کنید .

راه های آینده ابتدا در اندیشه خردمندان 
رسم می گردد سپس مردم با کوششی

 بسیار آن راه ها را خواهند ساخت.

کسی که قرآن را با مشقت و تحمل سختی حفظ 
می کند، دو اجر در پیش دارد یکی اجر نفس

 کار است و دیگری اجر توفیق عمل 

خانه  به  کار  محل  از  رادیو  سابق  مجری  که  زمانی 
بازگشت و برای سه ساعت در حیاط پشتی گریه کرد، 
می دانست که باید کار خود را ترک نماید. او خود می 
گوید: »تصمیم خودم را گرفته بودم. دیگر نمی توانستم 
این کار را انجام دهم. احساس می کردم سزاوار شغل 

بهتری هستم«.
این مجری مشهور در آمریکا کتابی را منتشر و مردم را 
تشویق می کند که در صورت لزوم اقدام مشابهی انجام 
است  همراه  زیادی  خطرات  با  شغل  ترک  البته  دهند. 
توصیه  کند.  رد  را  واقعیت  این  تواند  نمی  هیچ کس  و 
 های مربوط به ترک مشاغل نامطلوب و جستجوی کار
ایده آل نیز رهاکردن کار بدون آمادگی و فکر را پیشنهاد 
نمی کنند؛ بلکه در تمامی آنها طبق انجام چنین کاری 
باید با برنامه ریزی های مالی پیچیده ای همراه باشد. 
از  آزاد  کارهای  پذیرش  و  ها  انداز، کاهش هزینه  پس 
نظر  از  را  کار  ترک  که  است  هایی  ریزی  برنامه  جمله 

مالی قابل مدیریت می کند.
در حقیقت با بازسازی اقتصاد و پایان شرایط رکود، همه 
روزه افراد بیشتری به منظور تحقق رویاهای بزرگ، به 
راه  یا  و  تازه  کاری  یافتن  خود،  شغل  کردن  رها  فکر 
نیز  اگر شما  افتند. پس  کار جدید می  و  اندازی کسب 
احساسی ناخوشایند نسبت به کار فعلی و میل شدید به 
تجارب جدید را در خود احساس می کنید، موارد زیر را 

در نظر داشته باشید:

1-  امور مالی خود را به دقت بررسی کنید
فعلی  شرایط  به  که  کنند  می  توصیه  متخصصان 
مانند  جایگزینی  منابع  شامل  درآمد،  و  ها  هزینه 
بررسی  بتوانید  تا  کنید  توجه  آزاد  کار  یا  همسر  حقوق 
عهده  از  خود  اصلی  درآمد  بدون  آیا  که  نمایید 
آمد  خواهید  بر  زندگی  اساسی  های  هزینه  و  مخارج 
همسرتان  همراه  به  آیا  ببینید  مثال،  طول  به  خیر.  یا 
بازپرداخت  و  زندگی  عادی  فرآیند  توانید   می 
انجام  برای  این،  بر  عالوه  شوید.  متحمل  را  ها  وام 
را  درآمدی  حداقل  تا  کنید  ریزی  برنامه  آزاد  کارهای 

کسب کنید.

2- شیوه زندگی خود را تنظیم نمایید
تا یک  درآمد شما حتی  است  ممکن  کار  ترک  از  پس 
حالتی  در  این  و  یابد،  کاهش  نیز  پیشین  دوران  سوم 
این  از  نشود!  قطع  کامل  طور  به  درآمدتان  که  است 
منطبق  جدید  شرایط  با  را  خود  زندگی  شیوه  باید  رو 
خواهد  باعث  زندگی  سبک  تغییر  این  احتماال  سازید. 
بزرگ  سفرهای  نروید،  رستوران  به  شام  برای  که  شد 
تفریحات  جایگزین  را  ساده  تفریحات  و  کنید  حذف  را 

گران قیمت سازید.

3- بدترین حالت را در نظر بگیرید
با  تا  کند  می  کمک  شما  به  حالت  بدترین   تصور 
مجبور  آیا  نمایید.  مقابله  خود  های  ترس  ترین  بزرگ 
از  مجبورید  آیا  بروید؟  خود  والدین  خانه  به  هستید 
از  بسیاری  برای  کنید؟  مالی  کمک  تقاضای  دوستان 

مردم، بدترین حالت دربرگیرنده فقر محقرانه نیست. 
دریابید بدترین شرایط برای شما چیست؟ آیا می توانید 
آن را مدیریت کنید؟ با این حال احتمال مواجه شدن با 

آن بسیار اندک است.

4- درباره بازنشستگی خود تجدیدنظر کنید
از آنجا که کار تمام وقت خود را ترک کرده اید، پرداخت 
به  باید  و  شد  خواهد  قطع  نیز  شما  بازنشستگی  بیمه 
هرگز  کنید.  اقدام  مساله  این  برای  جداگانه  صورت 

نسبت به این مساله سهل انگار نباشید. 
خانواده  اعضای  و  شما  آینده  بازنشستگی  بیمه  بدون 
یا  جدید  کار  کردن  پیدا  که  چرا  افتاد،  خواهد  خطر  به 
است؛  احتمال  تازه صرفا یک  کار  و  موفقیت در کسب 
به شدت  وضعیت  آن،  در صورت شکست  که  احتمالی 

دشوار و آینده تیره خواهد شد.

5- قبل از ترک کار پس انداز کنید
البته اگر بخواهید به سرعت کر خود را ترک کنید، این 

این  حالت  بهترین  بود.  نخواهد  کارساز  چندان  توصیه 
ضمن  کار،  ترک  از  قبل  ماه  چند  کم  دست  که  است 
کاستن از هزینه ها برنامه جدی برای پس انداز داشته 
باشید و این مبالغ را به پس اندازهای احتمالی و قبلی 
ارزیابی هزینه های زندگی را در  ادامه  اضافه کنید. در 
بدون  توانید  می  ماه  چند  ببینید  دهید.  قرار  کار  دستور 
کنید.  زندگی  انداز  براساس پس  و صرفا  درآمدی  هیچ 
براساس توصیه متخصصان، این مدت زمان دست کم 
خطر  کم  فعلی  شغل  از  آمدن  بیرون  تا  ماه  باید شش 

شود.
ویژه  مالی  خطرات  ثابت  کار  ترک  که  حالی  در  البته 
خود را دارد، اما این مزیت را نیز به شما ارائه می کند 
چنین  کنید.  حرکت  خود  بزرگ  آرزوهای  جهت  در  که 
گامی به شما اجازه می دهد تا درباره احتماالتی خارج 
که  زمانی  نمایید.  فکر  روزمره  و  فرضیات همیشگی  از 
درباره  فکر  و  کاوش  برای  زمان  هستید، صرف  شاغل 

گزینه هایی که در برابر شما است، دشوار خواهد بود.
 اما با بیرون آمدن از روال تکراری و هر روزه فرصت 
یافتن راه های جدید پیش روی شما قرار خواهد گرفت؛ 
مشروط بر آنکه از پیش برای چنین لحظاتی آماده شده 
باشید. در غیر این صورت زمان روزانه شما نه به افکار 
گرفتاری  و  فقر  از  نگرانی  و  اضطراب  به  بلکه  مثبت، 

سپری خواهد شد.
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حرف های ابریشمی موفقیت

شعر روز 

پلکی احساس

عارفانه روز

یک لحظه مکث کن

حکایت

آیه روز  

گفت هر چند هدایت کننده تر از آنچه پدران خود را بر آن یافته اید برای شما بیاورم گفتند 
ما ]نسبت[ به آنچه بدان فرستاده شده اید کافریم. سوره الزخرف, آیه 24

حدیث روز  

کسی که پارسایی خوی او، و بخشندگی طبیعت او، و بردباری خصلت او باشد دوستانش بسیار شوند.
 امام حسن عسکری )ع(

سبک زندگی

کاری که قبل از ترک کار باید انجام دهید
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اگر از کسی متنفری از قسمتی از خودت
 در او متنفری، چیزی که از ما نیست 

نمی تواند افکار ما را مغشوش کند

با عشق اگرچه سوی هم آمده ایم
بغضیم که در گلوی هم آمده ایم

ما چون دو قطار روی یک ریل ولی
افسوس که روبروی هم آمده ایم !
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123456789101112131415
مسیتوازادناراب1
سیایلبابمویکو2
جدوردصیلعرارک3
دنهکبیلنمیاس4
ایدامردقراچو5
مطونحمرابنبر6
ادریناعماراک7
میانتفماییروق8
ببسمسانورابص9
مالامارراسنر10
فسسمارنشوررش11
امونرشانارای12
وهایدرکیندسیر13
یربیسهابتاتکی14
مسیتیشارنکممان15

تمامی لوازم دست دوم منزل را 
خریداریم. با یک تماس اختالف قیمت را 

تجربه کنید.    09158668002

فروش امتیاز آپارتمان تعاونی کارگشا 
میدان سفیر امید  فی: توافقی

09151615023

 نقدی تخفیف ویژه ویژه      اقساط به دلخواه شما؟؟؟
ضمنا تعویض روغن و خدمات تایر در همان مکان انجام می شود

باالنس تضمینی ، گاز نیتروژن با دستگاه های تمام اتوماتیک ایتالیایی 

نبش جمهوری 28 و 30 به سمت مزار شهدا )قلعه(   09155622291 - 32211684

الستیک فرازی

شرکت پخش سراسری ایران )شیرین عسل(
در راستای سیاست های توسعه ای و برای تکمیل کادر مورد نیاز خود

 در دفتر پخش بیرجند از افراد بومی ذیل دعوت به همکاری می نماید:

انتظارات مدرک تحصیلیجنسیت عنوان شغلی
بازاریاب 
فروشنده

آشنا به بازار کارحداقل دیپلم آقا - خانم
دارای روابط عمومی باال

مزایا: بیمه تامین اجتماعی ، بیمه تکمیلی ، حقوق ثابت ، پاداش و پورسانت عالی
همراه داشتن یک قطعه عکس و کپی شناسنامه الزامی می باشد.

32255000    ساعت تماس: 8 الی 16
آدرس: شهرک صنعتی – بلوار صنعت - بلوار تولید - نبش تولید 1

تدریس خصوصی ریاضی نهم 
32344297 -09156705464

ساعت تماس:  17-23

تخفیف واقعی کارت عروسی 
)قیمت تهران( کارت یاس 
 میدان ابوذر   32226775

خانگی و صنعتی در اسرع وقت
09158624439- جانی

تعمیر لوازم گازسوز

شرکت پارسیان 
نماینده انحصاری محصوالت مینو ، تیرک ، اکتیو ، فیروز ، نادر، تبرک و...

برای تکمیل کادر فروش خود به تعدادی بازاریاب فعال و حرفه ای 
نیازمند است.

مزایا: حقوق ثابت اداره کار+ بیمه تامین اجتماعی + پورسانت
ساعت تماس: 8 الی 14

32433244 - 32433357 -09159635474

فروش مرغداری گوشتی با ظرفیت 30 هزار 
قطعه گوشتی دارای دو سوله تولید ، یک سوله 

انبار و 3 واحد سرایداری همچنین سیستم 
به روز گرمایشی و تهویه سالن های تولید

   آدرس: آرین شهر- سه راهی روم  
09155625379 - 09155610240 

 فروش منزل ویالیی جنوبی
 واقع در خیابان موسی بن جعفر )ع( 

بلوار پیامبر اعظم )ص( 
متراژ 200 متر- 170متر زیربنا

09902241382
متقاضیان  مسکن

فقط یک واحد دیگر از مجتمع 17 واحدی 
پیروزی باقی مانده

واریزی اولیه 20 میلیون + 50 میلیون 
وام مسکن + مابقی در حین ساخت
 متراژ 90 متر مفید ) زمین ملکی (

 با کلیه امکانات
شرکت تعاونی مسکن تقاطع گستر کویر
09155614208-09155612431

اجاره قالب فلزی جک و کلیه تجهیزات 
بتونی ، ساختمانی و دیزل ژنراتور  

09153613243- شریفی

کارواش با موقعیت بسیار عالی برای 
برج 11-12و یک سال 95به اجاره 
داده می شود.    09153623473

یک دستگاه وانت پیکان مدل 93 
یخچال دار با اتاق سردینه 

با امتیاز کار در کارخانه شیر ستره 
به فروش می رسد. 

قیمت مقطوع: 200/000/000 ریال
09155632281

نظافت آپارتمان  و  واحد خالی 
و شست و شوی فرش در محل 

توسط زوج جوان پذیرفته می شود.   
09158346217

داربست ایستا
اجرای نصب داربست و پیچ 

رولپالک نما     09151609715  
09151613901 - فرج زاده

پروانه  کسب تولیدی  خیاطی 
اینجانب ماهرخ جاللی نیک به شماره 

447 مفقود گردیده و از درجه 
اعتبار ساقط  می باشد.

کافی نت نوآوران
ثبت شرکت ها، ثبت نام آزمون ها

فتوکپی ، پرینت، تایپ ، ترجمه
نبش پاسداران 4   32235551

خشکشویی صدف
شستشوی انواع پرده، پتو، روفرشی و ...

رنگرزی انواع لباس
شستشوی انواع مبل و صندلی 

اداری در محل
باز و بست پرده رایگان

خیابان آوینی ، نبش صدف 6
 32340188 - 09155632009

فدائی

استــاپ 
بورس کتان و مخمل ، کاپشن 

معلم - نبش فردوسی 1
 ایوبی

استودیو  تمـاشا
عکاسی ، فیلمبرداری با طرح تسهیل ازدواج

میدان آزادی ، خیابان شهید برگی

بین 8 و 10      09394221099

شیشه اتومبیل بنی اسدی
به صورت شبانه روزی ، نصب در محل  

تخفیف ویژه 
نبش پاسداران 17 - جنب مخابرات

09394221099 -09306082008 

پوشاک بهـاره رسید

دنیای فرشته ها
عرضه سیسمونی کامل نوزاد، پوشاک بچگانه 

و انواع اسباب بازی
 شعبانیه  حدفاصل نرجس 6 و 8، 09153612963

پخش تراکت  تبلیغاتی    

0938  928  2099

به یک نفر کاردان یا کارشناس مکانیک مسلط به نرم 
افزار اتوکد ترجیحا خانم و یک کارپرداز نیمه وقت برای 

کار در دفتر مهندسی نیازمندیم.   09361800650

رایانه  ثـامن 
فروش لپ تاپ اقساطی 

بدون کارمزد

حد فاصل معلم 24-22

تلفن: 32446431 )5 خط(
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شهرخبر: تربچه برای کبد و معده بسیار مفید است و سم زدای بسیار خوبی است و خون را تصفیه می کند.تربچه سرشار از فیبر است که هضم غذا و جذب آب 
را آسان می کند و به دلیل فیبر باالیی که دارد، به سرعت معده را پر می کند و احساس سیری ایجاد می کند و انتخاب خوبی برای افرادی است که می خواهند 
وزن کم کنند. تربچه خاصیت ضدخلط دارد و باعث کاهش خلط سیستم تنفسی از جمله بینی، گلو و شش ها حاصل از سرماخوردگی، عفونت و آلرژی می شود.

پیشگیری از ابتال به این بیماری ها با مصرف تربچه  اخبار ورزشی

دانشگاه بیرجند با کسب نایب قهرمانی 
سهمیه المپیاد دانشجویان را به دست آورد

فارس: در مسابقات تنیس روی میز دانشگاه های منطقه 
سه کشور، دانشجویان دختر دانشگاه های خراسان های 
به صورت دوره ای  رضوی، شمالی، جنوبی و سمنان 
از اول بهمن ماه جاری با یکدیگر به رقابت پرداختند.
ایستاد. قهرمانی  سکوی  بر  مشهد  فردوسی  دانشگاه 
تیم دانشگاه بیرجند نایب قهرمانی را از آن خود کرد 
و راهی سیزدهمین المپیاد ورزشی دانشجویان کشور 

شد و دانشگاه شاهرود نیز مقام سوم را به دست آورد.

»بیرجند« قهرمان مسابقات بازی های بومی 
محلی ورزشکاران بسیجی استان

فارس : دبیر هیئت ورزش روستایی و بازی های بومی 
محلی خراسان جنوبی گفت: نخستین دوره از مسابقات 
بازی های بومی محلی ورزشکاران بسیجی استان در 
رشته دال پالن و هفت سنگ برگزار شد.چاجی افزود: 
از مسابقات حدود 50 ورزشکار بسیجی  این دوره  در 
استان در قالب 10 تیم از شهرستان های استان دوم 
تا سوم بهمن ماه جاری در بیرجند با یکدیگر به رقابت 
تیم  هفت سنگ،  رشته  در  کرد:  تصریح  پرداختند.وی 
شاهد بیرجند بر سکوی قهرمانی ایستاد، اسفشاد قاین 
از آن خود کرد و مشوکی سربیشه  نایب قهرمانی را 
مقام سوم را کسب کرد. در رشته دال پالن، تیم شاهد 
بیرجند قهرمان شد، مشوکی سربیشه در جایگاه دوم 

ایستاد و اسفشاد قاین رتبه سوم را به دست آورد.

مرکز آموزش 04 امام رضا)ع( بیرجند
 در جایگاه سوم مسابقات فوتسال ایستاد

امام   04 آموزش  مرکز  بدنی  تربیت  مسئول  فارس: 
با  مسابقات  از  دوره  این  کرد:  اظهار  بیرجند  رضا)ع( 
شرکت 10 تیم فوتسال یگان های مختلف ارتش از 29 
دی تا دوم بهمن ماه جاری در گرگان برگزار شد.کوثری 
تصریح کرد: تیم فوتسال باالی 35 سال نماینده استان با 
غلبه بر حریفان خود از مرحله مقدماتی صعود و به جمع 
چهار تیم برتر پیوست و در مرحله نیمه نهایی به مصاف 
میزبان مسابقات فوتسال منطقه شمال شرق نزاجا رفت 
که 3 بر 2 بازی را به تیپ 230 گرگان واگذار کرد. وی 
گفت: نماینده استان در بازی رده بندی در مقابل نماینده 
شاهرود به میدان رفت که با نتیجه چهار بر یک از سد 

حریف گذشت و بر سکوی سوم مسابقات ایستاد.

صعود تیم کوهنوردی بنیاد مسکن استان
 به قله تفتان سیستان  و بلوچستان

به مناسبت فرا رسیدن ایام ا... دهه فجر تیم کوهنوردی 
بنیاد مسکن استان یک مرحله صعود زمستانه به قله 
4050 متری تفتان واقع در استان سیستان و بلوچستان 
به مدت 2 روز انجام دادند. این صعود به منظور توسعه 
ورزش کوهنوردی و همچنین شادابی و ارتقای سالمت 
کارکنان نهاد و به سرپرستی علی منجم صورت گرفت. 

این مواد غذایی را بیش از حد نخورید
 

دانیم  می  بیش  و  کم  ما  همه  نیوز:  سالمت 
که خوردن مواد و خوراکی های شیرین، مضر 
نباشیم  این نکته واقف  به  اما شاید هنوز  است 

مواد  از  دیگر  بسیاری  حد  از  بیش  مصرف  که 
غذایی که به ظاهر مفیدند، هم خطرناک است. 
پرتقال و گوجه فرنگی: این دو میوه اسید زیادی 
دارند و افزایش مصرف آنها می تواند منجر به 
طوالنی  دوره  یک  طی  شود.  ریفالکس  بروز 

مصرف بیش از حد پرتقال و گوجه فرنگی منجر 
به عارضه مری بارت می شود و زمینه را برای 
 ابتال به سرطان مری فراهم می کند. توصیه ها 
یا  پرتقال  دو  از  بیش  روزی  که  است  این  بر 
از  گوجه فرنگی خورده نشود و در صورتی که 

قبل عالیم ریفالکس دارید، به کلی آنها را کنار 
بگذارید. کنسرو تن: این ماهی بیشتر با ساالد و یا 
ساندویچ استفاده می شود ولی خوردن بیش از حد 
ماهی تن می تواند منجر به افزایش سطوح جیوه 
 گردد. سطح جیوه این ماهی بیشتر از ماهی های 

دیگر است و مشکالتی را برای بینایی، شنوایی و 
گفتار ایجاد می کند ضمن این که باعث ضعف 
عضالنی می شود. مطمئن باشید که بیش از 3 
تا 5 قوطی ماهی تن در هفته مصرف نمی کنید. 
آب: در حالی که هیدراتاسیون برای سالمت کلی 
بدن خوب است اما مصرف بیش از حد آب می 
مصرف  شود.  آب  با  مسمومیت  به  منجر  تواند 
و  رقیق شدن سدیم  به  منجر  از حد آب  بیش 
که  شود  می  سدیم  سطح  طبیعی  غیر  کاهش 
همین موضوع اختالل در عملکرد مغز و حتی 
مرگ را به دنبال دارد. سویا: در حالی که سویا 
می تواند سطح کلسترول را کنترل کرده و فشار 
خون را پایین بیاورد، باید در حد متعادلی آن را 
 مصرف کرد، چرا که سویا جذب آهن را هم مهار 
می  کند، بنابراین بالقوه می  تواند به کم خونی فقر 

آهن منجر شود. 

یکی از عوامل مهم بروز آلزایمر را 
از خود دور کنید 

دهد  می  نشان  اخیر  های  بررسی  شهرخبر: 
زندگی همراه با استرس و اضطراب خطر بروز 
افسردگی پیشرفته و حتی زوال عقل )دمانس( را 
افزایش می دهد. استرس حاد و مزمن یک حالت 
پاتولوژیکی است که علت آن، فعالیت طوالنی 

است  حاد  فیزیولوژیکی  استرس  واکنش  مدت 
که به سیستم ایمنی، متابولیک و قلبی-عروقی 
تباهی هیپوکامپ  به  آسیب می رساند و منجر 
مغز می شود. بخش هیپوکامپ، نقش حیاتی در 

حافظه بلندمدت و جهت یابی مکانی دارد.

خوراکی هایی که شما را
 گرسنه تر می کنند 

سالمت نیوز: اگر چه آب میوه ها و آب میوه های 
پاک کننده )آب میوه هایی مخصوص سم زدایی 

بدن( محبوبیت زیادی دارند اما در فرایندی که 
برای تولید آنها انجام می شود، بیشتر مواد مغذی 
آن جدا  مایع شیرین  از  کننده  فیبرهای سیر  و 
نوشیدنی  شود  می  باعث  فرایند  این  شود.  می 
که  باشد  کالری  زیادی  مقدار  حاوی  حاصل 

موجب افزایش ناگهانی قند خون و سپس افت 
آن می شود که به گرسنه تر شدن شما منجر 
تخم  سفیده  با  را  املت صبحانه  اگر  شود.  می 
مرغ درست می کنید، تعجبی ندارد که خیلی زود 
پس از صبحانه احساس گرسنگی کنید. سفیده 

پروتئین  برای  خوبی  منبع  چه  اگر  مرغ  تخم 
مواد  و  ها  ویتامین  سالم،  اما چربی های  است 
معدنی تخم مرغ در زرده آن قرار دارد. معموال 
سوپ های آماده حاوی سدیم بیشتری نسبت به 
غذاهای دیگر هستند. این سدیم باعث می شود 
کنید. همچنین  پیدا  به خوردن  بیشتری  تمایل 
رسد  می  نظر  به  پیراشکی  و  شیرینی  چه   اگر 
خیلی سیر کننده باشند اما این مواد از آرد تصفیه 
اند که هیچ فیبر  شده و شکر سفید تهیه شده 
همان  نتیجه  در  نیست.  آنها  در  مغذی  ماده  و 
فرایند افزایش ناگهانی قند خون و سپس ترشح 
انسولین و کاهش قند خون اتفاق می افتد که در 

نتیجه آن بیش از پیش گرسنه می شوید. 

گیاهی برای درمان سنگ کلیه 
و کیسه صفرا 

معمواًل  صفرا  کیسه  و  کلیه  سنگ  شهرخبر: 
ساخته  ادرار  در  موجود  معدنی  نمک های  از 
برای  اغلب  سنگ ها  این  متاسفانه  می شوند. 
دارند،  وجود  مزمن  به طور  و  طوالنی  مدت 
مشکل،  این  از  خالصی  راه  تنها  بنابراین 
طبیعی  روش  است.یک  آن  بروز  از  پیشگیری 
برای جلوگیری از تشکیل مجدد این سنگ ها، 

استفاده از گیاه قاصدک است. 

خوراکی هایی که شما را گرسنه تر می کنند 

راکب موتورسیکلت و کودک دوساله در دو تصادف استان جان باختند
 

برخورد دو دستگاه موتورسیکلت در محورهاي فرعي شهرستان بیرجند جان راکب موتورسیکلت را 
گرفت.فرمانده پلیس راه خراسان جنوبي گفت: ساعت 15 و 31 دقیقه دو روز گذشته با اعالم مرکز 
فوریت هاي پلیسي 110 مبني بر برخورد دو دستگاه موتورسیکلت در محور فرعي مزار رزگ بیرجند 
اعزام شدند. سرهنگ رضایي  به محل حادثه  راه  پلیس  کارشناسان  و  امدادي  نیروهاي  بالفاصله 
اظهار کرد: مأموران مشاهده کردند دو دستگاه موتورسیکلت با یکدیگر برخورد کردند که راکبان 
هر دو موتورسیکلت مجروح و به بیمارستان اعزام شدند که متأسفانه راکب یکي از موتورسیکلت ها 
به علت شدت جراحات قبل از رسیدن به بیمارستان فوت کرد .سرهنگ رضایي افزود : کارشناسان 
پلیس راه علت تصادف را تجاوز به چپ یکي از موتورسیکلت ها عنوان کرد و توصیه کرد استفاده از 
کاله ایمني در موتورسیکلت ها تا حد زیادي میزان صدمات بدني را کاهش خواهد داد.همچنین بر 
اثر واژگوني خودروي پراید در در محور اصلي آبیز به حاجي آباد شهرستان زیرکوه کودک دو ساله 
اي جان باخت و دو سرنشین خودرو مصدوم شدند که کارشناسان پلیس راه علت تصادف را تخطي 

از سرعت مطمئنه خودروي پراید اعالم کردند .

انهدام باند سارقان غیربومی دراستان

باند سارقان فروشگاه  انهدام  از  انتظامی شهرستان قاین  فرمانده 
های مواد غذایی در این شهرستان خبر داد. سرهنگ امیرآبادی زاده 
گفت: با اعالم شکایت صاحبان فروشگاه های مواد غذایی مبنی بر 
سرقت های سریالی، بررسی موضوع در دستور کار مأموران پلیس 
انجام تحقیقات  با  افزود:  قرار گرفت. وی  این شهرستان  آگاهی 
پلیسی،مأموران یکی از سرکرده های این باند که در یکی از استان 
های همجوار بود شناسایی و دستگیر کردند. وی خاطر نشان کرد: 
سارق در اظهارات خود دو نفر دیگر از همدستانش را لو داد که 
مأموران مخفیگاه سارقان را شناسایی و در عملیات ضربتی آنان 
را دستگیر کردند. وی تصریح کرد: سارقان به چهار فقره سرقت 
از فروشگاه های استان اعتراف کردند که کارشناسان ارزش ریالی 

کاالهای مسروقه را 150 میلیون ریال برآورد کردند . 

دستگیري فروشنده حرفه اي هروئین در طبس
 

فرمانده انتظامي شهرستان طبس از دستگیري فروشنده حرفه اي 
این شهرستان خبر داد .سرهنگ جاللیان  مواد مخدر صنعتي در 
گفت: با اطالعات به دست آمده از گزارشات مردمي مبني بر فروش 
مواد مخدر صنعتي در یکي از محالت شهرستان طبس شناسایي و 
 دستگیري عامالن توزیع مواد مخدر در دستور کار پلیس قرار گرفت .

وي گفت : با پیگیري پلیس مبارزه با مواد مخدر محل فروش مواد 
مخدر صنعتي و یکي از فروشندگان اصلي مواد مخدر شناسایي شد 
که با هماهنگي مقام قضایي در عملیات مشترک پلیس آگاهي و 
با مواد مخدر متهم دستگیر و محل شناسایي شده  پلیس مبارزه 
بازرسي شد و در بازرسي از منزل متهم 886 گرم  موادمخدر صنعتي 
از نوع هروئین کشف شد .متهم دستگیر شده با تشکیل پرونده به 

دادسرا اعزام شد و با دستور مقام قضایي روانه زندان شد .

کشف سه تن و 375 کیلوگرم بذر 
شاهدانه قاچاق در خوسف

فرمانده انتظامي شهرستان خوسف از کشف سه تن 
و 375 کیلوگرم بذر گیاه شاهدانه در این شهرستان 
خبر داد . سرهنگ کارگر گفت : مأموران یگان امداد 
شهرستان خوسف هنگام کنترل خودروهاي عبوري به 
یک دستگاه کامیون خاور سبز رنگ که حامل بار دانه 
مرغي بود مشکوک شدند و خودرو را متوقف کردند.
وي بیان کرد: مأموران در بازرسي از خودرو سه تن 
و 375 کیلوگرم بذر گیاه شاهدانه قاچاق که به طرز 
ماهرانه اي با بار دانه مرغي مخلوط شده بود کشف 
ارزش  کارشناسان   : افزود  کارگر  سرهنگ  کردند. 
محموله کشف شده را 84 میلیون ریال برآورد کردند.

آدرس : نبش غفاری 4    
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داخل و خارج شهرهمراه: 1120 561  0915   خراشادی

کاهش سرویس های بار 
با یک سرویس ایسوزو

حمل بار و اثاثیه منزل    با ایسوزو چادردار و کارگر ماهر 

بنگاه قالب بتن        
 

خرید و  فروش  انواع قالب بتن 
   داربست  فلزی ، تخته زیر پا ، نو  ، دست دوم 
بلوار فرودگاه  -  سه راه صیاد شیرازی    

 09151615069  -  32313600   

توکــل

امالک پایتخت

خیابــان رســالت / رسالــت 2      09155612892/ 32423035   بیابانی

آپارتمــان 160 متـری ، تازه سـاز و لوکس واقع در عـدالت
 زیـر فی کارشنـاسی  نقدی یا معاوضه با آپارتمان کوچک تر 
آپارتمان 160متری، غفاری با امکانات کامل ، صفر و تازه ساز

موارد خرید، فروش، 
رهــن و اجاره خـود را 
برای مــا پیامــک کنید
)رسالت، عدالت، حافظ فوری(

09155612892

جناب آقای حسین مویدی مقدم 
رئیس کمیته داوران هیئت پینگ پنگ استان خراسان جنوبی

با نهایت تاسف ضایعه درگذشت مادر گرامی تان  حاجیه فاطمه خالدی
 را تسلیت عرض نموده از خداوند منان برای آن مرحومه علو درجات و برای بازماندگان صبر و شکیبایی 
آرزومندیم.ضمنا ورزشکاران به مناسبت سومین روز درگذشت آن مرحومه  در جلسه ترحیم  روز 

سه شنبه 94/11/6 از ساعت 3 الی 4 بعدازظهر در محل هیئت محترم صاحب الزمانی )عج(
واقع در خیابان حکیم نزاری شرکت خواهند داشت.

علیرضا حمیدی- رئیس هیئت پینگ پنگ استان  
 روابط عمومی هیئت پینگ پنگ استان خراسان جنوبی
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شرکت آبفای خراسان جنوبی موفق به اخذ 
جایزه ملی مدیریت مالی ایران شد 

مهربان- مدیرعامل شرکت آب و فاضالب خراسان 
جنوبی اظهار کرد: در همایش ششمین دوره جایزه ملی 
مدیریت مالی ایران که در سالن اجالس سران برگزار 
شد، شرکت آب و فاضالب خراسان جنوبی موفق به 
اخذ گواهینامه جایزه ملی مدیریت مالی ایران در سال 
جایزه  این  اهدای  در  افزود:  مقدم  هاشمی  شد.   94
شاخص هایی از قبیل شفافیت مالی، مدیریت منابع 
به صورت کارآمد و اثربخش، افزایش ارزش شرکت ها
و  رهبری  و  مدیریت  در  مشارکت  ثروت،  افزایش  و 
ارزیابی  اجتماعی مالک  های  مسئولیت  به  پرداختن 

بنگاه ها و شرکت ها بوده است.

آغاز عملیات بهسازی بلوار امام رضای بیرجند

بیرجند  شهر  ورودی  مبادی  زیباسازی  شهریاری- 
از برنامه های اصلی و ضروری سازمان پارک ها و 
همه  وجود  با  راستا،  این  در  باشد.  می  سبز  فضای 
سبز  فضای  و  ها  پارک  سازمان  مالی،  تنگناهای 
شهرداری بیرجند تصمیم گرفت عملیات بازپیرایی و 
زیباسازی این بلوار را به انجام برساند. در این طرح 
ضمن حفظ گونه های گیاهی موجود، عملیات اجرای 
سنگفرش، ایجاد باغچه های طولی، اجرای سیستم 
آبیاری تحت فشار و نورپردازی پیش بینی شده است.

توبافی در شهرستان فردوس احیا شد

توبافی در شهرستان فردوس احیا شد. مسئول میراث 
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری فردوس گفت: 
این هنر با راه اندازی کارگاه در سه روستای باغستان 
علیا، فتح آباد و بیدسکان و آموزش آن به 30 هنرجو 
 احیا شد. نجفیان افزود: هدف از برگزاری کالس های
رونق  به  کمک  و  سنتی  هنر  این  احیای  آموزشی 

اقتصاد خانوارهای این شهرستان است.

کسب رتبه دوم کشور توسط انجمن 
خیرین مسکن ساز خراسان جنوبی

حاجی پور- طی ارزشیابی عملکرد بنیاد مسکن انقالب 
جنوبی  خراسان  ساز  مسکن  خیرین  انجمن  اسالمی 
توانست رتبه دوم کشور در سال 94 را کسب نماید. این 
گزارش حاکی است طی پیگیری و بررسی های به عمل 
آمده بنیاد مسکن انقالب اسالمی که با هدف رشد و 
بهبود روند ساخت و ساز مسکن محرومین انجام گرفته 
است، استان خراسان جنوبی رتبه دوم را به دست آورده 
اند. درصد تحقق خاتمه پروژه ها مسکن خیرین، کیفیت 
اجرا، مدت اجرا و نحوه اجرا از شاخصه هایی می باشند 

که در این رتبه بندی مورد ارزیابی قرار گرفته است.

۳۸ سمن در حوزه 
آسیب های اجتماعی استان فعال شد

مخدر  مواد  با  مبازره  هماهنگی  دبیرشورای  تسنیم- 
خراسان جنوبی با بیان اینکه در حال حاضر3۸ سمن 
پیشگیری  و  اجتماعی  آسیب های  حوزه  در  استان  در 
تعداد 30 سمن در موضوع  این  از  است، گفت:  فعال 
پیشگیری و ۸ سمن در موضوع درمان فعالیت دارند. 
زندی بر آمادگی این ستاد برای ایجاد مراکز درمان بانوان 
در استان تأکید و خاطرنشان کرد: چنانچه فرماندار هر 
شهرستان ضرورتی در این راستا دارند ما آماده بررسی 
و همکاری هستیم. وی همچنین از توزیع اعتبارات این 
ستاد در قالب تفاهم نامه و برای دومین بار بین 5 دستگاه 

در حوزه پیشگیری و درمان خبر داد.

آب های استحصالی قنوات به نصف کاهش یافت

کشاورزی  جهاد  سازمان  خاک  و  آب  مدیر  ایسنا- 
رشته  و250  هزار   6 از  گذشته  سال های  در  گفت: 
قنات موجود در استان حدود 600 میلیون مترمکعب 
به نصف  رقم  این  اکنون  که  استحصال می شد  آب 
کاهش یافته است. شفیعی اظهار کرد: با توجه به کم 
آبی و خشکسالی، 20 درصد از قنات های استان دچار 
کاهش شدید آبدهی شده به گونه ای که کارایی برای 
کشاورزی ندارد. وی افزود: از سال ۸3 تا ابتدای سال 
93، 2 هزار و 176 رشته قنات بازسازی و مرمت شده 
که در سال گذشته قنات مرمت و بازسازی شده 250 
سرمایه های  جزء  را  قنات ها  وی  است.  بوده  رشته 
در  تا  داریم  تأکیدکرد: همه وظیفه  و  دانست  استان 

نگهداری و پایداری این منابع تالش کنیم.

اختصاص بیش از یک میلیارد تومان 
به امور آبفار فردوس

اینکه  بیان  با  فردوس  شهرستان  آبفار  مدیر  فارس- 
آبرسانی  دولتی  تانکرهای  با  شهرستان  روستای   11
تومان  میلیون   200 و  میلیارد  دو   از  گفت:  می شوند، 
اعتبار مصوب شده در سال گذشته تنها یک میلیارد و 
400 میلیون تومان به این اداره اختصاص یافته است. 
عبدالهی اظهار کرد: یکی از مشکالت آبفار هدررفت 
آب و فرسودگی شبکه های آبرسانی در شهرستان است. 
وی با بیان اینکه 4۸ درصد از آب در بخش کشاورزی 
شبکه ها  از  درصد   50 همچنین  گفت:  می رود،  هدر 

فرسوده هستند که عمر باالی 30 سال دارند.

معاینه چشم ۸0 نفر از مجریان 
طرح قالی بافی کمیته امداد زیرکوه

فارس- مدیر کمیته امداد زیرکوه در حاشیه انجام معاینه 
چشم مجریان طرح قالیبافی امداد در جمع خبرنگاران 
اظهار کرد: به منظور جلوگیری و درمان اختالالت بینایی 
۸0 نفر از مجریان طرح قالیبافی کمیته امداد زیرکوه 
معاینه چشم شدند. مظاهری فر با اشاره به مشکالت 
پیش روی قالی بافان، گفت: عدم رعایت برخی از موارد 
محیط کار مثل روشنایی، تهویه نامناسب و ساعت کار 
طوالنی از مشکالت پیش روی این گروه از شاغالن 
است. وی افزود: هزینه معاینه چشم قالی بافان توسط 
امداد تأمین شده است و همچنین هزینه تأمین عینک 
برای افراد دارای مشکل که بالغ بر 21 میلیون ریال 

است، توسط این نهاد تأمین می شود.

1۳00زوج تحت حمایت در نوبت دریافت جهیزیه

مدیر کل کمیته امداد گفت: بیش از هزار و300 زوج تحت 
حمایت در نوبت دریافت جهیزیه هستند. رضوی افزود: 
تالش می شود تا با استفاده از کمک های مؤسسات 
های ظرفیت  سایر  و  مردمی  های  کمک  و   خیریه 
موجود و همچنین پیگیری برای دریافت اعتبارات دولتی 
تا پایان سال نسبت به تهیه جهیزیه برای تمامی افراد 
پشت نوبت اقدام شود. به گفته وی در سال جاری 763 

جهیزیه به نوعروسان اهدا شده است.

 تأمین اعتبار علوفه حیات وحش
با اختصاص 25 میلیون تومان

پایش  و  نظارت  معاون  جوان-  خبرنگاران  باشگاه 
محیط زیست خراسان جنوبی گفت: حدود 25 میلیون 
در  استان  وحش  حیات  علوفه  تأمین  برای  تومان 
زمستان امسال هزینه شده است. مودی افزود:  25 تن 
علوفه برای زمستان امسال در انبارها ذخیره شده است.

۴1 پروژه همزمان با دهه فجر در شهرستان 
خوسف به بهره برداری می رسد

فجر  دهه  با  همزمان  گفت:  خوسف  فرماندار  مهر- 
امسال 41 پروژه با اعتباری بالغ بر 95 میلیارد ریال 
در این شهرستان در بخش های کشاورزی، راه، تأمین 
افتتاح می شود. فرجامی فرد  آب شرب، طرح هادی 
افزود: از این میزان اعتبار هزینه شده 20 میلیارد و 
500 میلیون ریال تسهیالت و سرمایه گذاری بخش 
خصوصی و مابقی از اعتبارات دولتی بوده است. وی 
اظهار کرد: افتتاح این میزان پروژه برای 22 نفر به 
چهار  همچنین  می کند،  ایجاد  اشتغال  مستقیم  طور 
هزار و ۸۸2 خانوار و 17 هزار و ۸09 نفر از افتتاح این 

پروژه ها بهره مند می شوند.

توقیف محموله شترمرغ زنده در درمیان

ایرنا- سرپرست شبکه دامپزشکی درمیان از توقیف 
محموله غیرمجاز شترمرغ زنده در این شهرستان خبر 
 داد. معراجیان اظهار کرد: این محموله 16 قطعه ای

شتر مرغ از مبدأ درمیان به مقصد شهرستان زیرکوه 
عدم  دلیل  به  محموله  این  که  بود  حرکت  حال  در 
از  حمل  ای  قرنطینه  و  بهداشتی  مجوز  داشتن 

دامپزشکی توسط نیروی انتظامی توقیف شد.

گروه خبر- امام جمعه بیرجند از نامزدی انتخابات پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری در خراسان جنوبی انصراف داد. مسئول دفتر قائم 
مقام نماینده ولی فقیه در استان با اعالم این خبر گفت: ایشان علت انصراف را حضور به قدر کفایت افراد صالح و والیت مدار در عرصه 
انتخابات مجلس خبرگان اعالم نموده و از خداوند قادر متعال توفیق عمل به وظیفه سربازی نظام مقدس جمهوری اسالمی و ادای دین به 

امام راحل عظیم الشان و شهدای واالمقام و مقام والیت و مردم بزرگوار را در ظل عنایات ولی ا... االعظم ارواحنا فداء مسئلت نموده اند. 

انصراف امام جمعه بیرجند از داوطلبی مجلس خبرگان رهبری

استاندار اجراي پروژه عظیم اتصال استان به خط ریلي راه آهن سراسري را 
اول رئیس جمهور، وزیر  با معاون  پیگیري کرد. خدمتگزار در نشستي کاري 
راه، رئیس صندوق توسعه ملي، معاون سازمان برنامه و بودجه و مدیر عامل 
راه آهن موضوع اجراي پروژه عظیم اتصال استان به راه آهن سراسري را مورد 
پیگیري جدي قرار داد. به گفته وی در این جلسه درباره مشکالت استان در 
اجرایي شدن این پروژه بحث و بررسي کارشناسي انجام شد و مسئوالن بر 
اتصال خراسان جنوبي به  راه آهن سراسري تأکید کردند. خدمتگزار تصریح 
کرد: توسعه تجارت مخصوصًا تجارت خارجي با توجه به قابلیت هاي منطقه 
اي استان در مرکز ثقل محور ترانزیتي شرق ایران و واقع شدن در مسیر خط 
راه آهن سراسري جنوب به شمال- از جمله مزایاي خراسان جنوبي در توسعه 
تجارت است که ضروري است با اولویت رفع موانع زیرساختي موجود، از جمله 

اجراي این پروژه عظیم، این مهم به طور ویژه در دستور کار مسئوالن در کشور 
این  نیز در  قرار گیرد. استاندار خاطر نشان کرد: معاون اول رئیس جمهوري 
جلسه گفت: اعتبارات براي اجراي این پروژه از طرق مختلف تأمین خواهد شد. 
خدمتگزار به تالش هاي وزارت راه وشهرسازي نیز در این زمینه اشاره کرد 
و افزود: دکتر آخوندي در این نشست به سفر رئیس جمهوري خلق چین در 
روز گذشته به کشور اشاره کرد و افزود: در این سفر نیز از سوي هیئت چیني 
قول مساعد داده شد که اتصال خراسان جنوبي به خط ریلي راه آهن سراسري 
حتي فراگیرتر از طرح قبلي به مرحله اجرا گذاشته شود، به گونه اي که عالوه 
بر خراسان جنوبي، سیستان و بلوچستان و خراسان رضوي نیز از مزایاي آن 
برخوردار شوند. استاندار اجراي پروژه راه آهن را یک مطالبه مهم و زیرساختي 
اقتصادي استان دانست و تصریح کرد: قطعًا تمام  اساسي در راستاي توسعه 

توان کاري و اداري موجود را براي اجراي این پروژه به کار خواهیم گرفت تا 
بتوان از ظرفیت مهم راه آهن براي رسیدن به اهداف توسعه اي هر چه سریعتر 
استفاده نماییم. وي ادامه داد: در الیحه بودجه سال 95 نیز پیش بیني هاي 
الزم انجام شده که امید است هرچه سریعتر شاهد عملیاتي شدن این پروژه 
مهم در استان باشیم. گفتني است، مشاور این طرح تعیین شده، اسناد مناقصه 
آن تهیه و مطالعات فاز یک )از بیرجند به سمت کالشور( و فاز دو )از کالشور به 

سمت بیرجند( نیزبه انجام رسیده است.

استاندار در نشستي کاري با معاون اول رئیس جمهور پیگیری کرد؛

اتصال استان به راه آهن سراسري

مجتمع آموزشی حیات طیبه مهرشهر بیرجند
 دو سال آینده به بهره برداری می رسد

 مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس خراسان 
آموزشی حیات طیبه  اینکه مجتمع  بیان  با  جنوبی 
بیرجند 20 درصد پیشرفت فیزیکی دارد،  مهرشهر 

گفت: این پروژه دو سال آینده به اتمام می رسد.
به گزارش ایرنا، بیگی افزود: تاکنون برای این پروژه 

یک میلیارد تومان هزینه شده و برای اتمام آن 9 میلیارد تومان نیاز است. 
وی زیربنای این مجتمع را 10 هزار مترمربع ذکر کرد و گفت: این مجتمع 
با 50 کالس درس به عنوان بزرگترین پروژه آموزشی مسکن مهر استان 
در حال احداث است. وی کمبود فضای آموزشی را یکی از مشکالت مهم 
منطقه مهرشهر بیرجند برشمرد و اظهار کرد: در حال حاضر 202 کالس 
درس با توجه به جمعیت موجود در منطقه مهر شهر بیرجند باید احداث شود.

افتتاح ۸ پروژه  عام المنفعه
 با اعتبار ۴ میلیارد و ۴00 میلیون ریال در دهه فجر 

رئیس سازمان بسیج سازندگی با بیان اینکه امسال 110 
میلیارد ریال اعتبار برای پروژه های اقتصاد مقاومتی به 
بسیج سازندگی خراسان جنوبی اختصاص یافت، گفت: 
در دهه فجر ۸ پروژه عام المنفعه با اعتبار 4 میلیارد و 
400 میلیون ریال افتتاح و به بهره برداری می رسد و 

یکی از محورهای اصلی بسیج، اقتصاد مقاومتی است. به گزارش تسنیم، زهرایی 
اظهار کرد: اعتبارات پروژه های دهه فجر 3 میلیارد و 900 میلیون ریال از محل 
اعتبارات استانی و 500 میلیون ریال هم از محل اعتبارات محرومیت زدایی 
و  استراتژی  که  زمانی  وی  گفته  است.به  استان  سپاه  االنبیاء  خاتم  قرارگاه 
باشیم،  نداشته  مقاومتی  اقتصاد  راستای  در  مشخصی  راهبردی  برنامه های 

نمی توانیم انتظار داشته باشیم که برنامه اقتصاد مقاومتی به درستی اجرا شود.

۶00 نفر بر کار برگزاری انتخابات
 در شهرستان درمیان نظارت می کنند

عوامل  از  نفر   600 تعداد  گفت:  درمیان  فرماندار 
اجرایی، محافظان و ناظران بر امر برگزاری انتخابات 
سال جاری در شهرستان درمیان نظارت می کنند. به 
گزارش مهر، بشیری زاده اظهار کرد: بعد از تشکیل 
هیئت اجرایی برگزاری انتخابات شهرستان، از بین 

30 نفر کاندید هشت نفر به عنوان هیئت اجرایی انتخاب شدند. وی با اشاره 
به پیش بینی 40 صندوق رأی در شهرستان درمیان برای برگزاری انتخابات 
مجلس، بیان کرد: از این تعداد 10 شعبه در مناطق شهری پیش بینی شده 
که شش مورد به عنوان صندوق اخذ رأی ثابت و چهار صندوق نیز به عنوان 
صندوق سیار خواهند بود. وی اضافه کرد: همچنین 30 صندوق برای مناطق 
روستایی پیش بینی شده که چهار صندوق ثابت و 26 مورد سیار خواهد بود.

مالیی- با توجه به زیاد بودن آثار تاریخی و پراکندگی آن در 
استان، اعالم میزان اعتبار مورد نیاز مرمت امکان پذیر نیست. 
مدیر کل میراث فرهنگی این مطلب را در پاسخ سؤال خبرنگار 
آوا که از میزان اعتبار مورد نیاز برای مرمت آثار تاریخی استان 
پرسید، بیان کرد و افزود: در سال های اخیرتوجه به گردشگری 
بیشتر شده است و با بهبود روابط خارجی تعداد گردشگران 
 افزایش یافته ولی سرمایه گذاران زیادی هستند که از سال های

قبل پروژه های آنها به بهره برداری نرسیده است.

مسئوالن بیشتر به صنعت گردشگری  توجه کنند

امر می طلبد که مسئوالن  این  رمضانی خاطرنشان کرد: 
عالی رتبه استان به این بخش بیشتر توجه کنند. وی عنوان 
جاری  اعتبارات سال  هنوز  از سال  ماه   9 با گذشت  کرد: 
اعتبار  یادآوری کمبود  با  است. وی  نشده  ابالغ  اداره  این 

بر  عالوه  صنعتی  هر  در  افزود:  گذار  سرمایه  جذب  برای 
دیگری  فرآیندهای  باید  به مسایل  دولت  توجه  و  حمایت 
از قبیل وجود بازار هدف، بسترهای آماده از قبیل نگرش 
فعاالن اقتصادی به موضوع مورد نظر و عوامل دیگر نیز 

 مد نظر قرار دارد.
از نتیجه این سفرها بی اطالع هستیم

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان 
بانوان  انجمن  و  پاکستان  نروژ،  سفرای  سفر  به  اشاره  با 
دیپلماتیک وزرات امور خارجه گفت: از نتیجه این سفرها 
بی اطالع هستیم. رمضانی ادامه داد: این سفرا در راستای 
آشنایی با توانمندی ها و ظرفیت های اقتصادی، اجتماعی، 
استان خراسان  کردن  المللی  بین  و  گردشگری  فرهنگی، 

جنوبی به این استان سفر کرده اند. 

رمضانی افزود: نتایج این سفرها در صورت ورود گردشگران 
امر فصل  این  با   و  استان مشخص می شود  به  خارجی 
خواهد  قرار  جنوبی  خراسان  گردشگری  فراروی  جدیدی  
گرفت.  وی خاطرنشان کرد: این می تواند فرصتی تاریخی 
و  باشد  استان  گردشگری  صنعت  رشد  و  گرفتن  پا  برای 
گردشگری صنعتی باید به رسمیت شناخته شود.  وی ادامه 
داد: به رسمیت شناختن این صنعت الزمه هماهنگی بین 
این کار در عرصه دیپلماسی  دستگاه های استان است و 

عمومی و گردشگری مؤثر خواهدبود.

اولویت اصلی در سال جاری
اتمام پروژه های نیمه تمام است

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با بیان 
اینکه برنامه توسعه استان در سال 94 و 95 برنامه ریزی شده 

است، اظهار کرد: چشم انداز توسعه گردشگری استان ساخت 
و ساز، بهبود زیر ساخت های اساسی، بازسازی مراکز تاریخی 
و... است. رمضانی ادامه داد: از سرمایه گذاری، گردشگر و 
جمعیت ساکن در استان همه سود می برند و سال جاری با 
عنایت به پایان برنامه پنجم توسعه، عمده محورهای مورد 
انجام  و  تکمیل  فرهنگی  میراث  سازمان  و  کل  اداره  نظر 
پروژه های نیمه تمام بخش خصوصی و دولتی است. وی 
برنامه پنجم پروژه های زیادی شروع  خاطرنشان کرد: در 
شده که به بهره برداری نرسیده  و اولویت اصلی در سال 

جاری اتمام پروژه های نیمه تمام است.

آثار تاریخی زیاد و پراکنده، مشکل مسئوالن میراث

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری با اشاره 
به اینکه شبکه فاضالب مسکن مهر بیرجند باید 
اجرایی شود، گفت: در شمال شهر بیرجند چاره ای 
جز اجرای شبکه فاضالب وجود ندارد و فاضالب 
در مجموعه مسکن مهر بیرجند باید اجرایی شود. به 
گزارش تسنیم، نخعی نژاد در جمع مسئوالن مسکن 

استان، اظهار کرد: مشکالتی که مسکن مهر در 
گذشته از آن برخوردار بود به همت مدیران استانی 
امروز حل شده و مسأله اجتماعی در این حوزه در 
براساس  ماهه  افزود: هر  ندارد. وی  وجود  استان 
ویژه  به  می شود  برگزار  استان  در  که  جلساتی 
مشکالت فعلی مسکن های مهر بررسی می شود 

که از این نظر، رتبه دومین استان کشور هستیم که 
کمترین مشکالت در زمینه مسکن مهر را داریم. 

افتتاح ۹۴۷ واحد مسکونی در دهه فجر
 

اینکه  با اشاره به  نیز  مدیرکل راه و شهرسازی 
تحویل  مهر  مسکن  واحد  هزار   27 تاکنون 

متقاضیان شده است، گفت: 974 واحد در دهه 
فجر امسال در استان افتتاح خواهد شد. جعفری 
اظهار کرد: 31 هزار و 300 واحد تعهدی، استان 
در قالب مسکن مهر داشته است که از این تعداد 
27 هزار و 400 واحد آن تحویل و 974 واحد در 

دهه فجر امسال افتتاح خواهد شد. 

اجرای شبکه فاضالب مسکن مهر بیرجند تسریع شود

دهه  گرامیداشت  مناسبت  به  ایران  ملی  بانک  ناصح- 
بانک  این  بدهکاران  برای  ویژه  فرصتی  فجر،  مبارک 
جهت بهره مندی از بخشودگی 100 درصد مانده جرایم 

تأخیر مازاد بر نرخ معامله فراهم کرد. 

ماه  بهمن   22 تا  اول  از  که  بدهکارانی  اساس،  این  بر 
امسال کل بدهی و یا اقساط معوق هر یک از قراردادهای 
خود را به صورت نقدی پرداخت کنند، مشمول بخشودگی 
قرار  معامله  نرخ  بر  مازاد  تأخیر  مانده جرایم  100 درصد 

می گیرند. به اطالع مشتریان گرامی می رساند فرصت 
فوق در راستای تکریم و رضایت حداکثری مشتریان این 

بانک ایجاد شده است. 
بازپرداخت  به  نسبت  تاکنون  که  افرادی  و  مشتریان  لذا 

بدهی های خود اقدام ننموده اند، می توانند از این فرصت 
حداکثر استفاده را به عمل آورند. 

مشتریان جهت کسب اطالعات بیشتر می توانند به شعب 
این بانک در سراسر کشور مراجعه کنند.

فرصت ویژه بانک ملی، برای بخشودگی جریمه تأخیر بدهکاران

فروشگاه مروج 
بین معلم 44 

و چهارراه 15 خرداد
09151615329
32442272

فرصت را از دست ندهید  )فقط 100 روز(
فروش آب شیرین کن /  اقساط 10 ماهه بدون افزایش قیمت
6 مرحله ای/ 7 مرحله ای
تعمیرات تخصصی با گارانتی و فیلتر رایگان

داربست مهـدی  نصب ، رولپالک ، سایبان ، خرید و فروش لوازم 
بلوار فرودگاه ، سه راه صیاد شیرازی     32319263-09151642377 - وسیله کار

حمل بار و اثاثیه منزل داخل و خارج 
از شهر با کارگر ماهر و کامیون جک 6 
متری پتودار * تمامی اثاثیه منزل شما 
را با یک سرویس حمل می کنیم.    

  09155618308
جالل نیا

خدمات بیل مکانیکی
تخریب ، خاک برداری 

حفاری کانال
09151613361 - رضوی

10 تا 20 درصد تخفیف ویژه اضافه برای بیمه بدنه خودرو و بیمه آتش سوزی
 همراه با صدور اقساطی در بیمه پاسارگاد خیابان فردوسی

۳2۴22۸۸5
                            0915۶۶۶۶007 

به مناسبت دهه مبارک فجــر

  لول میبره! کاور شده ! لول میاره
با یک بار امتحان یک عمر مشتری شوید

32412211- 32412789- شکوهیان
سجادشهر، ماژانی 12 ضـد چـروک

فروشگاه کودک
  امیـر 

قابل توجه مشتریان گرامی 
اجناس شب عید رسید * با خرید پوشاک 

زمستانه از تخفیف ویژه برخوردار شوید.
سجادشهر، امامت 2      32412973

حمل اثاثیه 
100 درصد تضمینی با  کارگر ماهر و ماشین اتاق بزرگ

مسیر مشهد و  زاهدان
09159618581- فاروقی
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اداره كل راه و شهرسازي  خراسان جنوبي
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مبلغ قابل پرداخت بابت 
سپرده5 درصد قيمت 

پايه مزايده

آدرس ارسال   مداركآدرس ملک

بشرويه- ابتدای جاده بشرويه-رقه20.0005.300.0001.325.000 8 فرعی از 373 اصلیصنعتي1
بيرجند /  انتهاي بلوار شهيد آويني/ ميدان راه و شهرسازی

اداره كل راه و شهرسازي 
خراسان جنوبي

 اداره روابط عمومی اداره كل راه و شهرسازی استان خراسان جنوبی

اداره كل راه و شهرسازی استان خراسان جنوبی در نظر دارد: یک  قطعه زمين با كاربري صنعتي واقع در شهر بشرویه را برای 
احداث كارگاه توليدی از طریق مزایده و به صورت اجاره و بهره برداری موقت از اراضی واگذار نماید.  متقاضيان مي توانند 
جهت دریافت مدارك از تاریخ 94/11/01  لغایت  94/11/07   به آدرس :  اداره راه و شهرسازي بشرویه و یا آدرس اینترنتي 

http://mrud-skh.ir مراجعه و مدارك را حداكثر تا تاریخ 94/11/19  به دبيرخانه مركزي ارسال نمایند. 

ضمناً در روي پاكت قيد گردد مربوط به مزایده اجاره یک قطعه زمين صنعتي شهر بشرویه
تذكرات : 

شركت كنندگان در مزایده مي بایست پيشنهادهاي خود را در پاكت هاي جداگانه اي الك و مهر شده قرار داده و به شرح 
ذیل عمل نمایند. 

پاكت الف( اصل ضمانت نامه بانكي معادل 5% كل قيمت پایه مزایده قابل دریافت در كليه شعب بانک هاي استان و یا واریز 
وجه نقد )اصل فيش بانكي( به حساب شماره 2173712100001  )سيبا غير قابل برداشت تمركز وجوه سپرده( بانک ملي به 

نام اداره كل راه و شهرسازي خراسان جنوبي
پاكت ب ( 1- فرم تكميل شده تقاضاي شركت در مزایده با درج مبلغ پيشنهادي اجاره ساليانه با امضای متقاضي 2- فرم 
تكميل شده شرایط خاص شركت در مزایده 3- كپي ضمانت نامه بانكي یا فيش واریزي 4- موافقت نامه اصولي معتبر از مراجع 
ذیربط 5- تصویر آگهي روزنامه رسمي و آگهي آخرین تغييرات براي اشخاص حقوقي 6- گواهي نمونه امضای مدیران صاحب 

امضا نزد دفاتر اسناد رسمي

  سپس همه پاكت ها را در لفاف مناسب قرار داده و مدارك را با پست سفارشي به آدرس اعالم شده در جدول ذیل ارسال نمایند. 
به پيشنهادات فاقد سپرده ، كمتر از 5 درصد و یا غير از سپرده هاي مشخص شده در پاكت الف ، مبهم ، مخدوش و یا تحویل 

شده در خارج از موعد مقرر ترتيب اثر داده نخواهد شد.
متقاضيان مي بایست موافقت نامه اصولي معتبر برای احداث كارگاه توليدی براي مورد مزایده از مراجع ذیربط را ضميمه اسناد 
مزایده ارائه نمایند. بدیهي است واگذاري زمين به برنده مزایده به صورت انعقاد قرارداد واگذاري و با رعایت شرایط مندرج در 

قرارداد خواهد بود.
برندگان مزایده موظفند حداكثر ظرف مدت 10 روز كاري جهت تسویه حساب به اداره درآمد و هزینه هاي عملياتي اداره كل 
راه وشهرسازي خراسان جنوبي مراجعه نموده و اصل فيش پرداختي را به امور مالي اداره كل تسليم نمایند. عدم پرداخت بهای 
زمين در مهلت مقرر انصراف از خرید تلقي و مورد مزایده به برندگان دوم با رعایت مقررات مربوطه واگذار مي گردد كه در این 

صورت سپرده تودیعي به نفع اداره كل ضبط و متقاضي هيچگونه ادعایي نخواهد داشت .
كليه هزینه هاي متعلقه شامل نقل و انتقال ، هزینه آماده سازي ، عوارض و ماليات متعلقه و غيره كالً به عهده برنده مزایده 

مي باشد . 
بازگشایي پاكت ها راس ساعت  9 روز چهارشنبه 94/11/21 در محل اداره كل انجام خواهد شد.

كساني كه مشمول الیحه قانوني راجع به منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسين و كارمندان دولت در معامالت دولتي و 
كشوري مي باشند حق شركت در مزایده را ندارند .

اعضای محترم تيم ورزشی واليبال كاركنان آموزشکده 

فنی و حرفه ای دختران بيرجند
كسب رتبه

 سوم كشوری مسابقات واليبال كاركنان دانشگاه فنی و حرفه ای
 را خدمت شما و خانواده محترم تان تبریک می گویيم
 موفقيت روز افزون شما را از خداوند منان خواهانيم.

رئيس، جمعی از كاركنان، اساتيد و دانشجویان آموزشکده فنی و حرفه ای 
دختران بيرجند


