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توسعه فرهنگی 
و فرهنگ توسعه!
* هرم پور

 در تمام این سال ها، کمی غافل بودیم از اینکه راه 
توسعه استان، بزرگراهیست که اگر بخواهیم سریع تر 
و مناسب تر به آن هدف نهایی برسیم، باید با رعایت 
قوانین و مقررات در خط »فرهنگش« حرکت کنیم و 
شاید همین غفلت چند ساله بود که نگذاشت زودتر از 
اینها متوجه شویم که توسعه فرهنگی، مقدم بر توسعه 
اقتصادی و عمرانی استان ماست. نه اینکه به آب و 
 نان و رفاهی که از مجرای توسعه اقتصادی عایدمان 
می شود کمتر از فرهنگ احتیاج داریم. نه! بلکه سخن 
این است که برای رسیدن به توسعه اقتصادی باید ابتدا 
دستی به دامان توسعه فرهنگی بکشیم و بعد پا به راه 
توسعه اقتصادی، عمرانی، صنعتی و حتی اجتماعی و 

سیاسی بگذاریم. ) ادامه در صفحه 2(

یادداشت

صنوف آالینده و مزاحم

فعال مراحم

تمدید وعده 12 ساله به ساکنین مرکز استان ؛

شرط رئیس فدراسیون 
فوتبال و AFC برای فوتبال 

استان خراسان جنوبی

صفحه 7

صفحه 7

پیش بیني وزش باد، افزایش 
ابر،رگبار و رعد و برق در استان

 ایرنا - رئیس گروه پیش بیني و صدور پیش آگاهي هاي 
را  استان  جوي  شرایط  جنوبي  خراسان  جوي 
ابر، رگبار و رعد و برق  افزایش  باد،  با وزش   همراه 
 پیش بیني کرد. برهاني افزود: بررسي ها نشان مي دهد، 
یابي  پیش  هاي  نمونه  خروجي  نتایج  اساس  بر 
اواسط  تا  کماکان  جوي  هاي  ناپایداري  هواشناسي 
مدت  این  در  افزود:  وي  دارد.  ادامه  رو  پیش  هفته 
با  همراه  خاك  و  گرد  گاهي  شدید  نسبتا  باد  وزش 
افزایش ابر، به تناوب رگبار و رعد و برق در منطقه 
از کاهش دماي  بیني مي شود. وي همچنین  پیش 

هوای امروز شنبه در خراسان جنوبي خبر داد.

نمایش اقتدار راهیان بیت المقدس
در مرحله اول رزمایش سپاه انصار الرضا )ع( صورت گرفت ؛

عکس : مجتبی گرگی
صفحه 7

استخـدام  حسابـدار
با 5 سال سابقه کار و مدرک لیسانس حسابداری 

برای کسب اطالعات بیشتر 

با شماره 32424695 تماس حاصل فرمایید.

جناب آقای دکتر طباطبایی
سرکار خانم دکتر سیف الدین

با نهایت تاسف و تاثر مصیبت وارده را خدمت شما بزرگواران تسلیت 
عرض نموده، خود را در غم شما شریک می دانیم. 

دکتر حمیده خواجوی ، دکتر زهره خزاعی ،
 دکتر ناهید قنبرزاده ، دکترمرضیه عطایی، دکتر محبوبه زنگویی 

، دکتر ملیحه زنگویی ، دکترسیما شهابی

اداره کل راه و شهرسازي خراسان جنوبي در نظر دارد: ششدانگ 
محل کارخانه تولید لوله پلي اتیلن به پالك ثبتي 22177/126 اصلي 
بخش یک بلوچستان را با مشخصات ذیل واقع در زاهدان، شهرك صنعتي 
میرجاوه ، بلوارتوحید، بلوارتالش، نبش تالش 6 که به موجب سند وکالت 
فروش اموال غیرمنقول در قبال تعهدات تفویض وکالت شده را واگذار 
نماید. با عنایت به اینكه کارشناس رسمي دادگستري ارزش ملک فوق را

5/010/000/000 )پنج میلیارد و ده میلیون( ریال برآورد نموده است 
از متقاضیان محترم تقاضا مي شود برای ارائه پیشنهادات خود به شرح 

ذیل اقدام نمایند:
به صورت  پیشنهاد  ارائه  برای ضمانت  ریال  مبلغ 250/500/000   *
ضمانت نامه بانكي در وجه اداره کل راه و شهرسازي خراسان جنوبي 

تهیه و درپاکت الف قرار دهند.

* مبلغ پیشنهاد خود را خوانا در پاکت ب مهر و موم نموده و حداکثر 
تا تاریخ 1395/2/18 به آدرس این اداره کل واقع در خراسان جنوبي 
بیرجند، انتهاي خیابان شهید آویني، اداره کل راه و شهرسازي خراسان 
جنوبي پست پیشتاز نمایند. پشت پاکت قیدگردد مربوط به پیشنهاد 

قیمت ملک کارخانه تولید لوله و پلي اتیلن زاهدان
* پاکت های ارائه شده در تاریخ 1395/2/20 بازگشایي و به باالترین 
اسنادرسمي وکالت فروش تنظیم،تفویض و  پیشنهاد قیمت در دفتر 

مابقي اقدامات اداري وتشریفاتي راسا توسط برنده انجام خواهد شد.
* برنده پیشنهاد بایستي مبلغ پیشنهادي خویش را به صورت نقدواقساط 

به مدت حداکثر3 ماه به شرح ذیل پرداخت نماید. 
شماره  حساب  به  نقدي  صورت  به  پیشنهادي  مبلغ  سوم  یک 
0109333537007 نزد بانک صادرات شعبه راه و شهرسازي بیرجند 
واریز و فیش واریزي ارائه گردد و الباقي مبلغ پیشنهادي طي 2 قسط 
و2 فقره چک تضمین شده در وجه اداره کل راه و شهرسازي خراسان 

جنوبی ارائه گردد.
* کلیه هزینه های مربوطه ازجمله: آگهي ،کارشناسي و.... برعهده برنده 

خواهد بود.
مشخصات ملك فوق الذکر:

دور  با حصار  مترمربع  مالكیت 4990  زمین طبق سند   1- مساحت 
به ارتفاع 2 تا 3 متر

2- ساختمان سوله فلزي تولید به متراژ حدود 768 مترمربع، داخل 
پارتیشن بندي وکف بتن

3- ساختمان اداري با زیربناي حدود 120 مترمربع
4- ساختمان اتاق نگهباني با زیربناي حدود 15 مترمربع

5-- ساختمان اتاق موتورخانه با زیربناي حدود 15 مترمربع
6- ساختمان اتاق انباري با زیربناي حدود 18 مترمربع

7- حوض انبار به ابعاد 4/5 در5/5 متر به عمق حدود 4 متر با سقف 
تیرچه و بلوك

8- انشعاب آب و برق سه فاز شهرك صنعتي زاهدان

اداره روابط عمومی
اداره کل راه و شهرسازی خراسان جنوبی 

اطالعیــه آگهی استخدام
شرکت دامپروری و کشاورزی 

ستاره کیان بیرجند

یا کارشناس  نفر کاردان  به یک 
بهداشت حرفه ای )ترجیحا آقا( 
برای کار در کارخانه تولید خوراك 
دام و طیور نیاز دارد. افراد متقاضی 
و  کاری  رزومه  نام  ثبت  برای 
ایمیل  به آدرس  را  مدارك خود 
  INFO@SETAREHKIAN.COM

ارسال و یا برای کسب اطالعات 
با شماره 32234907-8  بیشتر 

تماس حاصل  فرمایند.

28 فروردین ماه، هشتمین سالگرد

 فقدان عزیزمان

 شادروان محمدرضا رقیمی
 را گرامی می داریم. روحش شاد و نامش ماندگار

خانواده  رقیمی

بیست و نهمین سالگرد شهادت

شهید
 سید محمد میرعباسی

را به یاد نیكی ها، ایثار و فداکاری اش
با ذکر فاتحه به روان پاکش گرامی می داریم.

از طرف خانواده شهید میرعباسی

یادبود

باقیست اهیش  خاطره  ولی  نیست  پدرم 

یاد آن قلب رپ از مهر و صفایش باقیست

باشد عاشق  هک  نیست  کسی  پایان  مرگ 

باقیست دعایش  و  عشق  ولی  نیست  پدرم 

8 سال است که طنین صدای گرمت در 
 فضای خانه نمی پیچد و ناباورانه جای خالی ات
  را نگاه می کنیم و به آستانه در چشم دوخته ایم

 اما افسوس دیگر سعادت دیدار تو را نخواهیم 
داشت.

ای کاش می توانستیم احساس مان را بیان کنیم اگر دریاها جوهر و درختان جملگی قلم گردند 
باز هم نمی توانیم بزرگواری و مهربانی ات را بر صفحه کاغذ بنگاریم!!!

یادش سبز، روحش شاد، نامش ماندگار

همسر و فرزندان

جناب آقایان: دکتر محمد عثمانی ، مهندس مسعود عثمانی
 مهندس حسین عثمانی

ایستادن در ستیز با تقدیر دشوار است خصوصا آنگاه که تقدیری مقدر شده
تا مادری را به آسمان ببرد اما شما را در سایه توکل به ذات احدیت راسخ تر از کوه یافته ایم

تسلیت ما را در مصیبت فقدان مادر گرامی تان پذیرا باشید.

شرکت باربد بنای شرق

ربـابـه جـان 
قشنگ ترین صدای زندگی، تپش قلب توست

با شكوه ترین روز دنیا تـولـد توست
 پس برای من بمان و بدان عاشقانه دوستت دارم

ششدانگ باغ در منطقه خوش آب و هوای نوفرست به مساحت 4000 متر 
همراه با اشجار و 2 سهم آب از قنات نوفرست 

به صورت کلی یا تفکیکی به فروش می رسد.    09153024138

همسرت جواد

زنده یاد حاج ایرج اسکندری
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تسنیم: یارانه ۴۵۵۰۰ تومانی فروردین ۹۵ به حساب سرپرستان خانوار واریز شد. بنابر اعالم ایزدی مدیرعامل سازمان هدفمندسازی یارانه ها، »شصت و دومین« 
مرحله یارانه نقدی مربوط به فروردین ماه سال جاری همانند ماه های گذشته به حساب سرپرستان خانوار واریز شد. از ابتدای اجرای قانون هدفمندی یارانه ها 
در آذرماه 8۹ تاکنون بیش از 227 هزار میلیارد تومان یارانه نقدی به ایرانی ها پرداخت شده است که با بودجه عمرانی حداقل ۵ سال کشور برابری می کند.

  قیمت نان افزایش می یابد  اولین یارانه نقدی ۹۵ واریز شد 

مهر: مشاور معاون اجرایی رئیس جمهور از حذف آرد 
چندنرخی به دو نرخ ۹۰۰ تومان برای صنف و صنعت 
و ۶7۰ تومان برای خبازی ها خبر داد و گفت: قیمت نان 
با حساسیت و احتیاط از سوی دولت افزایش می یابد. 
بهرامی با اشاره به طرح ملی دولت برای هدفمندسازی 
برای  نهایی  راه حل  گفت:  نان  و  آرد  گندم،  یارانه  
جلوگیری از ضایعات نان و حمایت هدفمند از چرخه 

گندم، آرد و نان حتما آزادسازی خواهد بود. 

  خبرخوش درباره سهام عدالت
طرح  از  دارایی  و  اقتصادی  امور  وزیر  تسنیم: 
ساماندهی سهام عدالت خبر داد. علی طیب نیا افزود: 
با اجرای ساماندهی طرح سهام عدالت در کشور هر 
است  عدالت  سهام  مشمول  که  ای  خانواده  از  فرد 
یک میلیون تومان بهره مند می شود و براین اساس 

شرکت های سهام عدالت، ساماندهی می شوند.

دستور روحانی برای تک رقمی شدن
 نرخ بیکاری

در حالی معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر کار از 
دستور رئیس جمهور برای تک رقمی شدن نرخ بیکاری 
تا پایان دولت یازدهم خبر داد که رئیس کمیسیون ویژه 
تولید مجلس گفت: اشتغال موضوعی دستوری نیست 
بلکه باید برای آن زمینه ایجاد کرد. به گزارش تسنیم، 
منصوری افزود: بر اساس دستور رئیس جمهور مبنی بر 
تک رقمی شدن نرخ بیکاری در پایان دولت یازدهم ما 

متعهد به انجام این کار هستیم.

خط و نشان نعمت زاده برای
 تولید خودرو در سال ۹۵ 

مهر: وزیر صنعت، پرداختن به کیفیت و ارایه محصوالت 
جدید با تکنولوژی روز و مبتنی بر نیازهای مشتریان را 
برنامه این وزارتخانه در سال ۹۵ دانست و گفت: تکرار 
نعمت زاده  نمی شود.  تحول  باعث  گذشته  روش های 
جدی  برنامه  خودروسازی،  شرکت های  اگر  گفت: 
صادرات و توسعه بازار را در بیرون مرزهای کشور نداشته 
باشند، نمی توانند در عرصه ملی نیز موفق عمل کنند و 
به همین دلیل، وزارت صنعت، در سال جدید مکلف است 
به صادرات خودرو و تولید خودروهای باکیفیت صادراتی 
و در الگوی بین المللی، توجه خاصی داشته باشد و در 
مقابل، شرکت های خودروساز نیز موظفند محصوالت 

تولید داخلی را با اهداف صادراتی تولید کنند. 

 آغاز اعزام مستمری بگیران به 
مشهد مقدس از اردیبهشت

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با اعالم اینکه 2۵ 
هزار بازنشسته و مستمری بگیر تامین اجتماعی تاکنون 
به مشهد مقدس اعزام شده اند، اعالم کرد: این طرح 
مهر،  گزارش  به  شود.  می  آغاز  اردیبهشت  ابتدای  از 
نوربخش، در خصوص افزایش مستمری بازنشستگان 
تامین اجتماعی در سال ۹۵ گفت: قطعاً این افزایش از 

میزان نرخ تورم بیشتر خواهد بود.

و  تولیدکنندگان  اتحادیه  رئیس  گفته  به 
صادرکنندگان طال، افزایش قیمت سکه در هفته 
گذشته به دلیل باال رفتن تقاضا بود که همیشه در 
زمان افزایش تقاضا شاهد فعالیت بیشتر دالالن و 
واسطه گران در بازار هستیم. عبادا...محمد ولی در 

گفتگو با ایسنا، اظهار کرد: در هفته گذشته نوسانی 
را در قیمت طال شاهد نبودیم ولی قیمت سکه در 
اواخر هفته در مقایسه با اوایل هفته حدود 8۰۰۰ 
قیمت  افزایش  افزود:  داشت. وی  افزایش  تومان 
سکه به دلیل باال رفتن تقاضا بود چون در زمان 

و داللی  واسطه گری  قیمت سکه شاهد  افزایش 
بیشتری در بازار هستیم که ضروری است کنترل و 
نظارت در این ایام افزایش یابد.وی بیان کرد: بازار 
طال و سکه رو به بهبود است و تعامالتی که با دیگر 
کشورها برقرار می کنیم برای این بازار نویدبخش 

آینده ای خوب است. گفتنی است؛ قیمت انواع سکه 
در روزهای اخیر با نوساناتی در جهت افزایش همراه 
شد؛ به طوری که قیمت سکه تمام بهار طرح جدید 
با نوسان حدود 31 هزار تومانی در سه هفته اخیر به 

یک میلیون و ۴3 هزار تومان رسید. 

  دلیل رکوردشکنی سکه در روزهای اخیر 

خرید  اعتباری  کارت های  توزیع  طرح  اجرای  زمزمه های 
کاال در اواسط سال گذشته شروع شد و اهداف متفاوتی 
برای آن تعریف شد که رونق تولید صنایع داخل و کمک 
آنهاست.به  جمله  از  هدف  جامعه  خرید  توان  افزایش  به 
گزارش ایسنا، بازنشستگان در مرحله اول مشمول دریافت 
کارت های اعتباری خرید کاال شدند و اکنون می توانند پس 
از طی مراحل ثبت نام اقدام به دریافت کارت های اعتباری 
خرید کاال کنند.بانک رفاه کارگران مجری ارائه کارا کارت 
به بازنشستگان تامین اجتماعی و بانک صادرات مجری ارائه 
کارا کارت به بازنشستگان کشوری است.عالوه بر دو گروه 
بازنشستگان کشوری و تامین اجتماعی، به تازگی فرهنگیان 
نیز مشمول این طرح شده اند و مجری ارائه کارا کارت به 
فرهنگیان بانک ملی است. بازنشستگان تأمین اجتماعی و 
www. بازنشستگان کشوری، می توانند از طریق سامانه
دریافت  برای  را  خود  درخواست   samanehrefah.ir

کارت اعالم کنند. انتظار می رود حداکثر پس از مدت 1۵ 
روز از زمان ثبت نام، کارت برای هر فرد صادر شود.پس 
از چاپ کارت به شماره تلفن همراهی که متقاضی اعالم 
از طریق  از سوی وی  انتخاب شده  بانک  و شعبه  کرده 
همین سامانه، پیامکی ارسال و زمان و شعبه تحویل دهنده 
کارت به متقاضی اعالم می شود.در پاکت حاوی کارت خرید 
اعتباری، رمز کارت بصورت برگه ای جداگانه وجود دارد که 
با اولین خرید از فروشگاه های فوق الذکر و پس از ورود 
رمز مربوطه در دستگاه کارت خوان، کارت فعال می شود. 
عالوه بر این بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشوری که 
حقوق خود را از طریق شعب بانک صادرات دریافت می کنند 
می توانند با مراجعه به وب سایت www.bsi.ir نسبت به 
تکمیل اطالعات مورد نیاز و اخذ کد رهگیری اقدام کرده 
و پس از دریافت پیامک از سوی بانک و نیز اعالم جهت 
دریافت کارت صادره و تکمیل پرونده خود همراه کارت ملی 

و تصویر آن به شعبه اعالم شده مراجعه کنند.میزان اعتبار 
کارت یا میزان تخصیص وام، معادل چهار برابر حقوق هر 
ماه فرد است. سقف این کارت نیز تا ۶۰ میلیون ریال است.
مدت بازپرداخت اقساط وام 2۴ ماه از زمان خرید کاالست.

تعاونی های سراسر کشور، فروشگاه های زنجیره ای رفاه، اتکا، 
شهروند، سپه، اسکان، اسکات و فرهنگیان، فروشگاه های 
پذیرنده طرح هستند که در صورت ازدیاد تقاضا به تعداد 
این فروشگاه ها افزوده می شود. دستورالعمل »کارت اعتباری 
خرید کاالی مصرف بادوام تولید داخل« برای فرهنگیان در 
روز شانزدهم فروردین ماه ابالغ شد.ثبت نام فرهنگیان در 
این طرح اختیاری است و صرفاً افرادی که حقوق ماهیانه 
آنها کمتر از 1۵ میلیون ریال باشد مشمول بهره مندی از 
 2۰ تخصیصی  اعتبار  حداقل  بود.  خواهند  طرح  مزایای 
میلیون ریال و حداکثر ۶۰ میلیون ریال معادل چهار برابر 
حقوق ماهیانه فرد طبق شیوه نامه بانک ملی تعیین می شود. 

جزئیات کارت  خرید کاالی بازنشستگان و فرهنگیان

تکالیف جدید مجلس برای بانک ها ؛ وام ازدواج ۳ برابر شد 

نمایندگان مجلس در حالی سقف وام ازدواج را از 3 به 1۰ میلیون تومان افزایش دادند که در حال حاضر بخش اعظم وام های پرداختی ازدواج 3 
میلیون تومان و تنها تعداد کمی از آنها ۵ میلیون تومان است. به گزارش مهر، نمایندگان مجلس در پایان بررسی بخش درآمدی الیحه بودجه سال 
۹۵ تصویب کردند که سقف وام ازدواج جوانان برای هر یک از زوجین از 3 به 1۰ میلیون تومان با دوره بازپرداخت ۴ 
ساله افزایش یافت.مسئوالن بانک مرکزی بر این اعتقادند که در شرایط فعلی امکان افزایش میزان وام ازدواج وجود 
ندارد و با وجود اینکه تعداد بانک های فعال در سامانه به 28 بانک رسیده و بانک های خصوصی نیز به آن پیوسته 
اند اما هنوز تعدادی از متقاضیان و زوج های جوان در صف دریافت وام ازدواج 3 میلیون تومانی هستند. از ابتدای 
سال ۹۴ تا تاریخ 3۰ بهمن ماه ۹۴ به 721 هزار نفر تسهیالت ازدواج پرداخت شده و در همان زمان ۴31 هزار نفر 
در نوبت دریافت تسهیالت در این بخش بودند و 211 هزار نفر نیز تعیین شعبه شده بودند. مصباحی مقدم به عنوان 
طراح این پیشنهاد گفت: در سال 8۹ تعداد ۹۰۰ هزار ازدواج به ثبت رسیده که این رقم در سال ۹۴ به ۶8۰ هزار مورد کاهش یافته است. در حال 
حاضر 12 میلیون نفر جوان مجرد و در سن ازدواج در کشور وجود دارد که ۴ میلیون نفر آنها باالی 28 سال سن دارند. از ابتدای راه اندازی سامانه 
قرض الحسنه وام ازدواج در سال 88 تا 3۰ بهمن سال ۹۴، یعنی طی ۶.۵ سال به 7 میلیون و ۵۰۴ نفر وام قرض الحسنه ازدواج به میزان 2۰1 هزار 

میلیارد ریال پرداخت شده، یعنی ساالنه 3۵ هزار میلیارد ریال تسهیالت داده شده است.

 بررسی طرح عوارض جدید روی قبوض برق 

تسنیم: بررسی طرح دریافت عوارض برق تجدیدپذیر و درج آن روی قبوض برق که 
تاکنون بیش از 3 بار در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفته، به دلیل اشتغال 
تمام وقت مجلس به بررسی و تصویب قانون بودجه سال 
۹۵، به پس از تصویب این قانون موکول شد. نخستین 
بار طرح دریافت مبلغی مازاد بر بهای برق روی قبوض 
برق مصرفی به عنوان عوارض به سال ۹1 بازمی گردد. 
در این سال طرح عوارض 2۰ ریالی برق به ازای مصرف 
هر کیلووات ساعت با عنوان عوارض برق تجدیدپذیر 
به عنوان الیحه ای در مجلس مطرح شد، این الیحه عماًل مسکوت ماند تا اینکه در 
قانون بودجه سال ۹2 کشور برای نخستین بار عوارض روی قبوض برق لحاظ شد. در 
صورت تصویب الیحه دریافت عوارض برق تجدیدپذیر روی قبوض، یک ردیف به بخش 

عوارض قبوض برق اضافه شده و بهای برق مصرفی در سال ۹۵ افزایش خواهد یافت.

 توسعه فرهنگی و 
فرهنگ توسعه!

  ) ادامه از صفحه اول ( ناگفته همه می دانیم که زیرساخت های 
های  استان  سطح  در  و  قوی  خیلی  استان  فرهنگی 
که  فرهنگی  مدیر  هر  البته  صد  و  نیستند  برخوردار 
در این استان منصوب شده، اولویت برنامه کاری اش 
توسعه زیرساخت های فرهنگی خراسان جنوبی بوده 
است و از انصاف به دور نباشیم؛ در همه دوره ها این 
مقدورات،  اندازه  و  توان  حّد  در  و  تقدیر  قابل  تالش 
موجب امتنان و فایده بوده است. چه حال ، چه قبل. 
اما بیشتر و مهم تر و غنی تر از آن،  فرهنگ دیرپای 
 مردم این خطه بوده است که زیرساختی چند قرنه و 

پشتوانه ای صدها ساله دارد.
 فرهنگی که به پشتوانه آن و به مدد همه اجزای پر 
بهایش، می توان به پیشرفت این استان امیدوار بود. 
نظر  منظور  اینجا  که  بُعدی  آن  از  فرهنگی  توسعه 
ماست یعنی چه؟ یعنی افزایش بودجه ها و اعتبارات؟ 
یا سرانه مساحت سالن ها و مکان ها؟ یا افزایش تعداد 
فرهنگسراها و تاالرها؟ یا تعدد نمایشگاهها و اجراها 
و  ها  بولتن  تعداد  شدن  شمار  بی  یا  ها؟  کنسرت   و 
روزنامه ها و مجله ها و سایت ها و وبالگ ها؟ یا کثرت 
یا بیشتر شدن مسابقات و  تعداد کتاب ها و تیراژها؟ 

فراخوان ها؟ نه!
 توسعه فرهنگ، یعنی نهادینه شدن توقعات فرهنگی 
منطقی و معقول؛ هم در مدیران و هم در مردم. یعنی 
فهم لزومِ پیشرفت، درک ضرورت آینده نگری، افزایش 
بنایی  و ساختن  منطقه  و  برای شناختن خود  مطالعه 
برای آسایش و آرامش نسل های آینده، یعنی مطالبه 
داشتن برای آن چه که می باید باشد و اکنون نیست. 

یعنی مهارت سؤال و انتظار پاسخ. 
 یعنی تدوین شرایطی که فرهنگ ما، فرهنگ خواستن 
و البته توانستن باشد و فراگیر شدن فرهنگی که بیش و 
پیش از آنکه به داشته هایش قانع باشد و قانعش کنند، 
به آنچه می تواند و می باید داشته باشد، فکر کند و 
 بیندیشد. توسعه فرهنگی یعنی توسعه همه آنچه می تواند 
در لفافه فرهنگ غنی هنری، ادبی، آیینی و آموزه های 
دینی و ارزشی ما برای توسعه استان در یک بازه زمانی 
و  توسعه  این  برای  بیاید.  به کمکمان  دور  نه چندان 

توسعه این فرهنگ، همه ما مدیون و مسئولیم.  
  )لطفا نظر و پیشنهاد خود در رابطه با یادداشت های 
روزنامه را به شماره ۰۹3۰۴۹۴3831 ارسال فرمایید(

یادداشت

فروش انواع آجر سفال تیغه ای 20*1۵ و 1۵*10 و آجر گری و پوکه سفال

آجر سفـال قومنجـان
آدرس: بیرجند- انتهای خیابان رجایی  
مغازه های امامزادگان شهدای باقریه )دره شیخان( 
جنب سوپر مارکت آستانه )خسروی(
0۹12۵873764 -0۹1۵۹61408۵ -32317۵1۵

ایزوگــام  شفیعــی
آسفالت )محوطه و پشت بام( و قیرگونی

 3222۵4۹4 - 0۹1۵1630283   صیادشیرازی، مجتمع میرداماد، واحد ۹8

نقد و اقساط                                             بدون سود
آدرس: بلوار مدرس- نبش مدرس ۵3

تلفن: 0۵632432۹02- 0۹1۵0630۹80

فروشگاه مروج 
بین معلم 44 

و چهارراه 1۵ خرداد
0۹1۵161۵32۹
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

 گچ کاری و گچ بری پذیرفته می شود 
به قیمت مناسب در اسرع وقت )شهر- روستا(

0۹1۵۹6۵86۵۹

سم پاشی و ریشه کنی 

جانوران موذی 

 )سوسک ، موش و ...( 

در اماکن عمومی و منازل  

طراحی و اجرای
 فضای سبز 

باغ ها، گلکاری منازل
شرکت دارای مجوز    

09155618628
32424912

هزینه را جویا شوید

فـروش ویـژه
دوربین های مداربسته ، درب اتوماتیک

تابلو روان 

شرکت فنی  مهندس ویرا 
تلفن: 32445649- 09105499945

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

مسیر مشهد و  زاهدان
09159618581- فاروقی

بـا نازل تـرین قیمـت



پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424

مردم از ورزشگاه آزادی استفاده ای نمی کنند تا چه 
رسد به 15هزار نفری که میان بیابان است .

915...524
لطفا اداره کل بازرسی ، استانداری و سایر نهادهای 
 ، اجتماعی  چطورتامین  بفرمایند   بررسی   ، بازرسی 
نتیجه آزمون ، 14هزار داوطلب را ظرف کمتر از یک 
هفته مشخص و قبول شدگان را اعالم نمود و 49۰ 
میلیون تومان پول ثبت نام به ناکجاآباد سرازیر شد. 
915...119
اگرلحظه ای خود را بجای بازماندگان خانواده داغدار 
از تصادفات بگذاریم به جریمه های تخلفات  ناشی 
رانندگی اعتراض نمی کنیم. براستی فرهنگ استفاده 
چقدر  شد؟دیدید  عمومی  جوری  چه  را  کمربند  از 

کشتار عزیزانمان کمترشد.
915...1۰3
علیرغم پیامک های متعدد به روزنامه آوا در خصوص 
فضای سبز بلوار میالد و سایت کویر تایر آیا در استان 
و خصوصا شهرداری مسئولی هست پاسخگو باشد و 
فکری به حال هیزم ها و بوته زارها در جانمایی های 

فضای سبز بردارد
915...236
استان  وشهرسازی   راه  اداره  به  وخداقوت  باسالم 
به  خوسف  راه  کردن  آماده  برای  دهیاری  و  شورا   ،
ی  آماده  تا  اند  کشیده  زیادی  زحمات  که  نصرآباد 
آسفالت گردد خواهشمندیم باقی  کار را که روکش 

آسفالت است به پایان برسانند  .
938...731
تأمین  استخدامی  آزمون  بر  نظارتی  سالم چرا هیچ 
اجتماعی نیست. اول که تعداد رو نزدن تامردم بیان ثبت 
 نام کنن. حاالهم اسامی قبول شدگان رو چرانمی زنن.
فقط سیستم میگه قبول شدین یانه. چرا اسامی قبول 

شدگان رو توسایت نمیزنین؟
915...1۰8
بعنوان یک سهامدار ازجناب آقای استاندار و رئیس 
مگر  پرسم  می  ومعدن  صنعت  سازمان  محترم 
بخش  جلسه  به  که  نداشت  مشکل  باقران  سیمان 
جهت  نشده  دعوت  استانداری  در  دولت  با  صنعت 
ها مهری  بی  این  عزیز؛اگه  سهامداران   اطالع 
استان  اشتغالزایی  طرح  بزرگترین  که  سیمان  نبود 
است با رکود مواجه نمی شد. اگربجای استاندار بودم 
یک معاون خود را تمام وقت درگیر این طرح ملی 

می کردم و روزانه گزارش می گرفتم.
915...546
تومان  73میلیارد  بود  شده  استاندارنوشته  قول  از 
اختصاص  استان  به  روستایی  آبرسانی  برای  اعتبار 
کل  برای   95 سال  بودجه  در  که  درصورتی  یافته 
نموده  تعیین  مجلس  7۰میلیارد  منظور  بدین  کشور 
مردم  یا  شده  اشتباه  باشندکه   استانداربایدجوابگو 
استان راساده لوح تلقی می کنند و آمارهای کذایی 

می دهند.
915...4۰7
برخی برای  فکری  خواهشمندم  مسئوالن   از 
 پیاده روهای خاکی انتهای بلوار مدرس باشند. پیاده 
روها ناهموار  است و نیاز به سنگ فرش دارد. با تشکر
939...۰85
چرا در آزمون استخدامی بیمارستان تامین اجتماعی 
امتیاز بومی وجود نداشت؟ مگه خود بومی شهر آدم 
نیست که از کرمان داوطلب میاد امتحان میده؟ چرا 

شرط معدل وجود نداشت؟
915...59۰

پاسخ مسئوالن به پیام شما

ابوالفضل برای تعداد خیلی کمی  بیمارستان حضرت 
نیرو که الزم داشت آگهی جذب نیرو از سراسر استان 
زده بود حتی تو روزنامه خراسان که مال مشهد هست. 
سقف سن رو 35 زدن که خیلیها بتونن شرکت کنن و 
نفری 3۰هزار تومن پرداخت کنن مسئوالنی که مجوز 
اینجور استخدامی میدین لطفا جوابگو باشید. ضمنا به 
نمایندگی اون چند هزار نفر از مسؤل مربوطه شاکیم.
915...۰5۰

از بنیاد مسکن خواهشمندیم روند واگذاری زمین در 
بیان  برای مردم در روزنامه  را  روستاها و شرایط آن 
کنند تا بدانیم برای گرفتن یک زمین در خاک آبا و 

اجدادیمان چند خان را باید بگذریم.
936...385

زمینهای  خصوص  در  اسناد  و  ثبت  اداره  مسئوالن 
معروف به موسوی که قرار بود تا قبل از سال به نام 

مالکین بزنند و عدم تحقق آن توضیحاتی بدهند.
935...779

مردم منطقه کوه باقران تا چند سال دیگر باید منتظر 
4کیلومتر آسفالت باشند آخر بعد از گذشت  بیش از 
1۰ سال زیر سازی آن اواخر ماه گذشته تمام وآماده 
وغیره  دولت  هفته  و  بهمن   22 چندتا  آسفالت شده 
باید بگذرد تا این 4 کیلو متر آسفالت شود. منتظرید 
رگباری  های  باران  یا  تردد  براثر  زیرسازی  این  که 
منطقه ازبین برود؟ هرسال اعالم می شده که بودجه 
راه تصویب وکار تمام خواهد شد ولی هرسال دریغ 
ازپارسال.مردم هیچ الاقل به فکر هزینه انجام شده 

توسط بیت المال باشید.
915...762

با سالم . از مسئوالن مربوطه خواهشمندم کمی به 
پارک  دوچرخه  ایستگاه  کنند.  رسیدگی  بانوان  پارک 

بانوان همیشه تعطیل می باشد.
915...437

پیام شما
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۱۲۰۰ نفر در زمینه کشت گیاهان دارویی در خراسان جنوبی فعالیت دارند
تسنیم-رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی با بیان اینکه در سال 94 از 8 هزار و 97۰ هکتار گیاه دارویی کشت شده هزار و 75۰ تن 
برداشت شده است، گفت: بالغ بر یک هزار و 2۰۰ نفر در زمینه کشت گیاهان دارویی در خراسان جنوبی فعالیت دارند.هاشم ولی پور مطلق افزود: 

بیشترین اراضی گیاهان دارویی در شهرستان های طبس و بشرویه است.

عصمت برزجی-گروه اجتماعی

از  که  آنطور  و  است  کهن  و  تاریخی  شهری  بیرجند   
خاطرات قدیمی ها بر می آید در گذشته چند نقطه شهر 
آرامستان هایی بوده که امروز دیگر اثری از آنها نیست.

به گفته مرحوم دکتر »جمال رضایی« در بیرجند نامه، 
1۰ آرمستان در آغاز سده 14۰۰ هجری در شهر بیرجند 
بوده  مسلمانان  به  مربوط  آن  تای   8 که  داشته  وجود 
تپه ماهورهای غرب  آرمستان ها در  این  آخرین  است. 
این سده  از دهه دوم  تقریبا  ایجاد شده و  رودکفترخان 
امواتی در آن دفن شده که هنوز هم به عنوان آرامستان 

اصلی شهر شناخته می شود. 

نوه هایم از خوابیدن در منزل ما
وحشت دارند

گالیه هایی از شهروندان درباره  وضع فعلی آرامستان 
ما را بر آن داشت تا در گزارشی روند توسعه آرامستان 
فعلی و طرح انتقال آرامستان به محل جدید را پیگیری 
از  که  بیرجند  کاظمیه  خیابان  اهالی  از  یکی   . کنیم 
سال های دور در این محل ساکن است درباره قدمت 
از  که  دارم  یاد  به  من  خود  گوید:  می  فعلی  آرامستان 
بیش از 3۰ سال قبل در اینجا اموات را دفن می کردند. 
می  کرده  عادت  اموات  همسایگی  به  دیگر  که  وی 
هایم  نوه  ولی  نداریم  ترسی  قبرستان  از  که  ما  افزاید: 
ما  گویند  می  و  دارند  وحشت  ما  منزل  در  خوابیدن  از 
های  مجتمع  ساکنان  از   یکی  ترسیم.  می  ها  مرده  از 

مسکن مهر تاکسی داران نیز با گالیه از ساخت اشتباه 
 این منازل در نزدیکی آرامستان به خبرنگار ما می گوید:

به  مشرف  و  شده  ساخته  مرتفع  ها  آپارتمان  اینجا   
اتاقمان را باز می کنیم  قبرستان است صبح که پنجره 
 دیدن منظره آرامستان بسیار غم انگیز است اما چاره ای 
دیگر  جایی  با  منزل  تعویض  توان  فعال  چون  نداریم 
 نیست. اکبری همچنین با اشاره به وجود گرد و غبار های 
رود  می  انتظار  کند:  می  تصریح  مناطق  این  در  زیاد 

مسئوالن فکری به حال این مسئله بکنند. 
در  آرامستان  بهداشتی  و  روانی  و  روحی  مشکالت  از 
از  ای  عده  بگذریم گالیه  که  مسکونی  منازل  نزدیکی 
نیز  مناطق  این  در  شده  ایجاد  ترافیک  از  شهروندان 

 قابل تامل است.
در آرامستان فعلی از 100 سال

پیش مردگان دفن می شد

 آنطور که  در آیین نامه مقررات بهداشتی، آرامستان ها
بهداشت،  وزارت  کار  محیط  سالمت  مرکز  توسط  که 
خدمات  هماهنگی  دفتر  و  پزشکی  آموزش  و  درمان 
شهری سازمان شهرداری ها در سال 1388 و با امضا 
وزرای وقت بهداشت و کشور به امضا رسیده آمده است 
که فاصله آرمستان ها تا محدوده شهری نباید کمتر از 
1۰ کیلومتر باشد که توضیح مدیرعامل سازمان بهشت 
به  اشاره  با  بهدانی  خوانیم:  می  باره  این  در  را  متقین 
گوید:  می  است  آمده  نامه  آیین  این  در  که  ای  تبصره 

این قانون بسته به موقعیت هر شهر و موارد دیگری از 
 جمله فاصله 5۰۰ متری با اولین کارخانه مواد غذایی ، 
در  نداشتن  قرار  و  های سطحی  آب  به  نبودن  نزدیک 
مسیر بادهای قالب منطقه نیز در جانمایی آرامستان باید 
لحاظ شود. وی با بیان اینکه اموات در آرامستان فعلی 
از 1۰۰ سال پیش دفن می شده اند، یاد آور می شود: 
اکنون  اما  نبوده  منزلی  آرامستان  نزدیکی  در  زمان  آن 
اخیر مسکن مهر در مجاورت  شاهد ساخت و سازهای 

آرامستان هستیم که ناشی از جانمایی غلط آن است. 

آغاز اجرای فضای سبز و حصار کشی
 در آرمستان جدید از سال آینده 

بیرجند   شهرداری  متقین  بهشت  سازمان  مدیرعامل 
را  فعلی  مکان  به  شهروندان  از  برخی  آسان  دسترسی 
البته طرح ساخت  یک مزیت برمی شمرد و می گوید: 
چند  از  نیز  شوشود  جاده  مجاورت  در  جدید  آرامستان 
توسط  اکنون  هم  که  رسیده  تصویب  به  پیش  سال 

مشاور در دست مطالعه است. 
بهدانی با اظهار امیداوری از اینکه پس از انجام مطالعه نقشه 
 های اجرایی آن به زودی تحویل شود تصریح می کند: 
که  شده  گرفته  طرح  این  در  ها  راه  حریم  به  ایراداتی 
فنی شهرداری  در کمیسیون  آن  از  و پس  اصالح  باید 

طرح و تایید شود.
کند  می  عنوان  پیمانکار  انتخاب  را  بعدی  مرحله  وی 
تاسیسات  قبیل  از  مشکالتی  جدید  مکان  در  گوید:  و 
رفع  زمان  گذشت  با  باید  که  دارد  وجود  نیز  زیربنایی 
و  ایجاد فضای سبز  را  اجرای طرح  اول  فاز  شود. وی 
این  است  امید  افزاید:  می  و  شمرد  برمی  کشی  حصار 

مرحله از کار سال آینده آغاز شود. 

در آرامستان فعلی حداقل تا 30 سال آینده 
خدمات ارایه می کنیم 

با  بیرجند   متقین شهرداری  بهشت  سازمان  مدیرعامل 
پیش بینی اینکه از 5 سال آینده متوفیان در آرامستان 
آرامستان  در  ما  البته  کند:  می  اظهار  شوند  دفن  جدید 
فعلی حداقل تا 3۰ سال آینده خدمات ارایه می کنیم. 

وی از بازسازی هزار قبر در سال خبر می دهد و یاد آور 
ندارد  آرامستان فعلی ظرفیت  به ظاهر  می شود: گرچه 
اماهنوز هم در قبرستان قدیم بسیاری از قبور قدیمی در 

طرح توسعه بازسازی می شود. 
ساخت  برای  ای  هزینه  هنوز  اینکه  بیان  با  بهدانی 
این  گوید:  می  است  نشده  برآورد  جدید  آرامستان 
موضوع پس از انجام طرح مطالعه و توسط مشاور انجام 

خواهد گرفت. 
اشاره  فعلی  آرامستان  بهداشتی  بحث  به  ادامه  در  وی 
می کند و می گوید: این مهم به صورت مستمر از سوی 
مرکز بهداشت کنترل شده و تاکنون مورد غیر بهداشتی 

مشاهده نشده است. 
بیرجند   شهرداری  متقین  بهشت  سازمان  مدیرعامل 
های  از طرح  را  آرمستان  حریم  در  دیوار کشی  اجرای 
می  عنوان  مکان  این  بهداشت  حفظ  برای  ای  توسعه 
کند و می افزاید: از سمت کاظمیه سابق دیواری ساخته 
شده که هم اکنون این طرح در سمت بولوار جوادیه نیز 

در حریم قبرستان اجرا می شود. 
بولوار  قسمت  در  سبز  فضای  اجرای  همچنین  بهدانی 
مجیدیه را از طرح های در حال توسعه آرامستان برمی 
شمرد و تصریح می کند: با اجرای این طرح قطعا مسئله 

گرد و غبار حل خواهد شد. 

بهره برداری از آرامستان جدید بیرجند تا 5 سال آینده  

خواب ناآرام در جوار آرامستان

جوابیه ی آب و فاضالب استان
آوای  روزنامه  در  مندرج  موضوع  به  عنایت  *با 
خراسان جنوبی، در خصوص کیفیت آب در محدوده 
سراب  نتیجه موضوع پس از  بررسی صورت گرفته 

به شرح ذیل اعالم می گردد. 
شهروند  نظر  دقت  از  قدردانی  و  تشکر  »ضمن 
بهمن  دوم  نیمه  از  رساند:  می  استحضار  به  محترم 
دالیلی  به  بنا  بیرجند  آب  ی  خانه  تصفیه   94 ماه 
که  مستندات آن توسط شرکت محترم سهامی آب 
از  تعدادی  مقطع  چند  در   ، گردیده  ارائه  ای  منطقه 
واحدهای تصفیه خانه از مدار بهره برداری خارج شده 
که با تمهیدات و اقدامات صورت گرفته مجدداً وارد 

مدار گردیده است .
 شایان ذکر است با توجه به اینکه تصفیه خانه آب 
شرب شهر بیرجند در راستای ارتقاء کیفی آب احداث 
کنترل  با  آب،  منابع  از  استحصالی  آب   ، است  شده 
در  کیفی  های  شاخص  کردن  لحاظ  و  کیفی  های 
شبکه های آبرسانی ،توزیع می گردد و از این بابت 

نگرانی وجود نخواهد داشت.«               

آگهی مزایده اموال - نوبت  دوم

چون در پرونده 940586 اجرایی محکوم علیه آقای امین هادیانی فرزند مهدی محکوم است به پرداخت مبلغ 
106/370/761 ریال بابت اصل خواسته و غیره در حق محکوم له آقای جعفر ناصری و پرداخت مبلغ 5/000/000 ریال بابت 
حق االجرا در حق دولت و با توجه به اینکه از ناحیه محکوم علیه یک دستگاه پراید 132 به شماره انتطامی 258 م 24 ایران 23 
معرفی و توقیف گردیده و حسب نظریه کارشناسی ماشین فوق مدل 1387 رنگ سفید به شماره موتور 2406850 و درصد آج 
الستیک 90 درصد و سپر عقب دارای چند قسمت رنگ رفتگی و گلگیر جلوی راست و گلگیر عقب چپ و گلگیر جلوی چپ و 
لبه پرت جلو چپ دارای تصادف جزئی و  رنگ پریدگی دارد طلق چراغ عقب سمت چپ شکسته است با توجه به مراتب فوق به 
مبلغ 105/000/000 )صد و پنج میلیون( ریال کارشناسی شده است از  طریق مزایده در روز چهارشنبه تاریخ 95/2/15 از ساعت 
9 الی 10 صبح در دفتر اجرای احکام حقوقی به فروش برسد که قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به کسانی که باالترین 
قیمت را پیشنهاد نمایند فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است 
حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید در غیر این صورت 10 درصد اولیه به نفع دولت ضبط و 
مزایده تجدید خواهد شد. متقاضیان در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا مراجعه تا ترتیب بازدید 

آنان داده شود. هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود.
رجبی- مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری بیرجند

دادگستری جمهوری اسالمی ایران

آگهی مناقصه شماره 95/3

انجام امور پاسخگویی و  از نگهداری سایت های دیتا و  موضوع مناقصه: عبارت است 
پشتیبانی مشترکین تجاری شرکت مخابرات خراسان جنوبی طبق شرایط منظم 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 95/1/26 تا پایان وقت اداری 95/2/5 و تحویل اسناد پایان وقت اداری 
95/2/15 و بازگشایی پاکت ها 95/2/19

تضمین: تضمین شرکت در مناقصه مبلغ 103/000/000 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: 32424000 -056 فاکس: 056-32424004

شرکت مخابرات خراسان جنوبی

آگهی نوبت سوم ثبت نام انتخابات اتحادیه صنف صنعت ساختمان
با عنایت به آیین نامه اجرایی انتخابات اتحادیه های صنفی )22 قانون نظام صنفی( از داوطلبان عضویت در هیئت مدیره 
و بازرس اتحادیه صنف فوق الذکر که دارای شرایط ذیل می باشند دعوت می شود ظرف مدت 10 روز از تاریخ 95/1/29 
با ارائه مدارک ذیل برای ثبت نام به دبیرخانه هیئت اجرایی نظارت بر انتخابات واقع در خیابان شهید مطهری - سازمان 

صنعت، معدن و تجارت )اداره امور اصناف و تشکلها( مراجعه نمایند.
شرایط داوطلبان : تابعیت جمهوری اسالمی ایران- اعتقاد و الزام عملی به نظام جمهوری اسالمی ایران- نداشتن سوء 
پیشینه کیفری موثر - عدم ممنوعیت تصرف در اموال مانند حجر، ورشکستگی و افالس- عدم اشتغال در ارگان ها و 
دستگاه های اجرایی )موضوع ماده 5 قانون خدمات کشوری( و همچنین کارکنان اتحادیه ها و اتاق اصناف - عدم اعتیاد 
به مواد مخدر- عدم اشتهار به فساد- داشتن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم برای افراد فاقد سابقه عضویت در هیئت 

مدیره اتحادیه - حداکثر سن در زمان ثبت نام هفتاد و پنج سال-  داشتن پروانه کسب معتبر دائم-  وثاقت و امانت
مدارک مورد نیاز:  فتوکپی پروانه کسب معتبر )2 برگ( - فتوکپی از تمام صفحات شناسنامه )2 سری( - عکس 4×3 
رنگی )6 قطعه( - فتوکپی کارت ملی )2 برگ( - فتوکپی آخرین مدرک تحصیلی- گواهی عدم سوء پیشینه کیفری 

گواهی عدم اعتیاد به مواد مخدر- داشتن اصل مدارک فوق زمان ثبت نام الزامی است. 

رئیس هیئت اجرایی نظارت بر انتخابات اتحادیه های صنفی بیرجند

اعالمیه بستانکاران )نوبت اول(
دعوت از بستانکاران شرکت تعاونی مسکن مهر شماره 7 )در حال تصفیه( به شماره ثبت 2968

پیرو آگهی انحالل مندرج در روزنامه رسمی به شماره 20631 مورخ 94/10/13 در اجرای ماده 225 قانون 
تجارت، بدینوسیله از کلیه بستانکاران شرکت تعاونی مسکن مهر شماره 7 )در حال تصفیه( به شماره ثبت 
2968 دعوت می شود که هرگونه طلب و ادعایی از شرکت دارند با در دست داشتن مدارک مستند و 
مستدل خود حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی به نشانی: ابوذر، خیابان شیرین، پالک 

9 مراجعه نمایند. بدیهی است پس از انقضای مدت مذکور هیچگونه ادعایی مسموع نخواهد بود. 
مدیر تصفیه شرکت تعاونی مسکن - معصومه بهلگردی
 )در حال تصفیه(



تابلوی برتر
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 اقامتگاه نور خانه
آدرس: جاده شاهرود، سبزوار، شهرستان بیارجمند، روستای قلعه باال
فضای گرم و صمیمی این اقامتگاه که قبال خانه منیر خانوم بوده است  آن قدر شما را جذب خودش می کند که اصال حس نمی کنید که مسافر هستید  خود منیر 
خانوم صاحب این اقامتگاه، اصال از واژه مسافر استفاده نمی کند و آن ها را مهمانانی می داند که باید حق میزبانی را بر آنها تمام و کمال اجرا کند.

تاریخ خراسان جنوبی

نیم نگاهی به دامپزشکی سنتی در بیرجند

  سابقه دامپزشکی سنتی به گذشته های بسیار دور باز 
می گردد. هم زمان با اهلی کردن حیوانات، دامداران 
به موضوع بهداشت آنها توجه نموده اند. مواد و شروع 
در  پیش  از هزاران سال  دامپزشکی  راهبرهای سنتی 
آسیا شناخته شده اند. هند، کشورهای یونانی - عربی 
و چینی از مراکز باستانی دامپزشکی سنتی محسوب 
می شوند. قسمتی از تاریخچه دامپزشکی در بیرجند از 
کتاب »تاریخ پزشکی بیرجند« اثر دکتر سید محمد علی 
حافظی پزشک بیرجندی ساکن تهران انتخاب شده. را 

در ادامه می خوانیم. 

درمان شتر مبتال به زکام با نمد 

  نگهداري شتر در منطقه عمدتاً سنتي و بخصوص 
در مناطق بیاباني معمول بود. پشم شترها را معمواًل 
ریخته،  خود  به  خود  وگرنه  مي چیدند  اردیبهشت  در 
بدن آنها عریان شده مورد هجوم شدید مگس ها قرار 
مي گرفت. ساربان با قطرانـ  سقز یا روغن منداب آنها 
را چرب مي کرد. َجَرب در شتران شایع بود. گاه پشت 
شتر در زیر جهاز زخم مي شد که با مالیدن قطران یا 
گاه شتران  به تصور خود ضدعفوني مي کردند.  ادرار 
به آنفلوانزا و سرماخوردگي مبتال مي شدند مخصوصًا 
از پشت شتر عرق دار برداشته و بدنش  را  بار  وقتي 
مي افتاد.   اتفاق  بیشتر  گرفتاري  نمي کردند  را خشک 
استخوانک، استخوان نرمي در وسط بیني شتر است 
که جماز سواران آن را سوراخ کرده با گذاشتن رشته اي 

در آن حیوان را مهار مي کردند.
 وقتي شتر مبتال به زکام مي شد این استخوان متورم 
شده حیوان از دهان نفس مي کشید و نمي توانست راه 
سر باالیي را راحت برود. براي معالجه نمدي را در آب 
داغ فرو کرده بعد از مالیم کردن حرارتش با آن بیني 
شتر را مالش مي دادند سپس دو انگشت را داخل بیني 
کرده تا حیوان عطسه، اصطالحاً رفرش کند و از بیني 

خون جاري شود. 
داغ  را  شتر  بیني  درمان،  موفقیت  عدم  صورت  در 
مي کردند. در شبه دیفتري یا نخاع که مجاري تنفسي 
حیوان بسته مي شد پیاز پخته و تخم مرغ خام را به 

گلوي شتر مي ریختند.

روستاگردی

برزجی-  استان خراسان جنوبی به عنوان استانی کویری 
دارد  زیبا  چشم اندازهای  با  تاریخی  باغ  های  کشور،  در 
معرفی  را  تاریخی  باغ  های  برخی  گزارش  این  در  که 
رسمی،  منابع  از  شده  اعالم  آمار  مبنای  بر  می کنیم. 
تعداد  این  از  که  دارد  تاریخی  باغ   25 خراسان جنوبی 
16 باغ در فهرست آثار ملی ثبت شده است. اکثر باغ-
  های تاریخی که متعلق به خاندان  های ثروتمند بوده  اند

شده  اند  واقع  آن  اطرف  روستاهای  و  بیرجند  شهر  در 
که از آن جمله می  توان باغ ها و عمارت های رحیم آباد، 
معصومیه، بهلگرد، امیرآباد شیبانی، علی آباد، شوکت آباد 

و ارگ کاله  فرنگی یا ارگ میرحسن خان اشاره کرد.

باغ و عمارت اکبریه

اکبریه  عمارت  و  باغ 
مجموعه تاریخی در انتهای 
مرکز  در  معلم  خیابان 
در  و  بیرجند  یعنی  استان 
روستای  محدوده ی  داخل 
ویژگی های  است.تفاوت  گرفته  قرار  اکبریه  تاریخی 
نشان دهنده ی  بنا  این  مختلف  بخش های  در  معماری 
ساخت بنا طی چند دوره است به نحوی که ساخت این 
مجموعه از اوایل دوره قاجار تا اواخر این دوره و در چند 

مرحله انجام شده است.

باغ و عمارت شوکت آباد

 باغ بزرگ و میوه  دار شوکت  آباد 
آن  وسط  زیبای  عمارت  و 
که هنرمندی معماران دوره 
قاجاریه را نشان می دهد در 5 
کیلومتری شرق بیرجند قرار 
دارد. از نظر معماری فضاهای احداث شده در باغ و عمارت 
شوکت  آباد ویژگی های خاصی دارند که در دیگر نمونه های 
مشابه آن کمتر می توان یافت طوری که فضاسازی در این 
باغ با هماهنگی خاصی انجام شده که بیانگر وجود طرح و 

نقشه از پیش تعیین شده برای ساخت بنا است.

 باغ و عمارت رحیم آباد

در  رحیم آباد  عمارت  و  باغ 
رحیم آباد)در  روستای  داخل 
حاشیه ی  در  و  گذشته( 
مدرس  شهید  خیابان 
باغ  این  گرفته،  قرار  بیرجند 
از بناهای دوره قاجار بشمار می رود و تاریخ ساخت آن 

سال 1315ه.ق است.
این مجموعه شامل بخش های متعددی از جمله عمارت 
اصلی با راهروها و اتاق های متعدد، اصطبل و حوضخانه  

است که گنبدی کاله  فرنگی دارد.

باغ و عمارت امیرآباد  
در  امیرآباد  کوشک  و  باغ 
در  و  بیرجند  شهر  غرب 
نام  همین  به  روستایی 
 5 فاصله ی  در  )امیرآباد( 
بیرجند  شهر  کیلومتری 
است.  واقع شده  بیرجند  و  فاصل شهر خوسف  و حد 
کوشک امیرآباد دو طبقه دارد که در طبقه ی اول دو 
ایوان با ستون های متفاوت در دو ضلع شرقی و غربی 
بنا نظر هر بیننده  ای را به خود جلب می کند.احداث این 

بنا به دوره ی قاجاریه بر می  گردد. 

باغ »بهلگرد«  

باغ »بهلگرد« در فاصله ی 
30 کیلومتری شمال شرقی 
ورودی  شده،  واقع  بیرجند 
با  ساده  سردری  دارای  باغ 
که  تکه  دو  و  چوبی  درب 
با گل میخ  های کروی تزئین شده است.فضای هشتی 
که به صورت محدود و با طاق نماهای کم  عرض آن را 
می  پوشاند، پس از آستانه ورودی قرار گرفته و محوطه ی 
اندرونی که در امتداد هشتی واقع شده فضای نسبتاٌ وسیعی 

را به خود اختصاص داده است.

 باغ و عمارت معصومیه
معصومیه«  عمارت  و  »باغ 
در  بیرجند  غرب  در  هم 
دوره ی پهلوی ساخته شده 
به گونه ای  آن  معماری  و 
نمای  که  شده  طراحی 
بازتاب  کاماًل  آن  مقابل  استخر  آب  در  عمارت  اصلی 
اصفهان  ستون  چهل  عمارت  طوری که  است،  داشته 
را تداعی می کند .  تمام فضاها و اتاق های این عمارت 
و  دارند  راه  یکدیگر  به  تاریخی  بناهای  دیگر  هم چون 

ورود به داخل ساختمان از هر عمارت میسر است. 

   باغ گلشن  

باغی زیبا و تاریخی متعلق به 
زندیه«   - »افشاریه  دوره ی 
مهم ترین  از  یکی  که  است 
باغ های ایرانی است. هزاران 
بنای  این  در  میوه  درخت 
تاریخی هشت هکتاری، طبیعت بی نظیری آفریده که هر 
بیننده  ای از نظاره آن غرق در لذت می شود. باغ گلشن در 
منطقه اي واقع شده است که در میان دو کویر نمک زار 
ایران قرار دارد، اما کیفیت معجزه آساي آب این منطقه، 

آبشارها و استخرهاي طبیعي زیبایي را تشکیل داده اند .

باغ های تاریخی خراسان جنوبی؛ معجزه سبز کویر

برگزاری اولین دوره کالس سرمه دوزی 
در سال 1395 در شهرستان بشرویه

به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع 
دستی و گردشگری خراسان جنوبی، سرمه دوزی در زمره 
هنرهای سنتی با سابقه کهن است که عالقمندان زیادی 
در میان بانوان دارد. این هنر اصیل ایرانی معموال با بهره 
گیری از میل های فلزی، پالستیکی یا بدل فلزات گرانبها 
در طرح های عمدتا هندسی و گیاهی بر روی پارچه ترمه 
اجرا می گردد. سلیمانی رباطی مسئول نمایندگی میراث 
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان بشرویه 
گفت: کالس آموزش سرمه دوزی با شرکت 30 نفر از 
بانوان بشرویه در محل مسجد الرسول این شهرستان در 

حال برگزاری است.

باورهای بارداری در بیرجند قدیم

یکی از باورهایی که مردم بیرجند در زمان بارداری زن به 
آن اعتقاد دارند و معمواًل تلقین و تبلیغ آن توسط دایه انجام 
می  شود این است که اگر آنچه در دورة گستا زن باردار 
تمایل دارد برایش فراهم نشود نوزادش با چشم رنگی به 
دنیا می آید.ماماهای محلی به محض ورود بر بالین زائو 
دست  ها را به هم می کوبیدند تا اجّنه را دور کنند.در کتاب 
تاریخ پزشکی بیرجند ، حافظی یکی دیگر از وظایف دایه ها 
را کنترل حاملگی و ادامه بارداری می داند تا جایی که جنین 
سقط نشود که به رفتن بچه تعبیر می شد. توجه به تغذیه 
و استراحت، معمول تر از داروهای گیاهی بود. آب آهک و 
سفیده ی تخم مرغ یا زعفران و گالب را به دور کمر زن 

حامله می بستند.

روستایی در دو طبقه
 با خانه های دستکند

 در 24 کیلومتری شهرستان بناب، دو روستای هدف 
برای  آنها  پلکانی  دارد که معماری  قرار  گردشگری 
بسیاری از گردشگران، زیبا و جذاب است؛ روستای 
تاریخی »توته خانه« در 22 کیلومتری شهر بناب و 
محصور در میانه های یک کوه سرسبز، این روزها 
هوای بسیار مطبوع و طبیعت جذابی دارد.یکی از مهم 
 ترین جاذبه های »توته خانه«، معماری صخره ای

 این روستا است که در نوع خود کم نظیر و دیدنی 
است، اما دو کیلومتر دورتر از روستای »توته خانه«، 
روستای دیگری با جمعیت 70 خانوار قرار دارد که 

به آن »ِسِور« می گویند. 

شده  سبب  نیز  روستا  این  فرد  به  منحصر  معماری 
و  »کندوان«  مانند  روستاهایی  کنار  در  که  است 
ایام  در  باشد که  »توته  خانه«، مقصد گردشگرانی 
بسیار  هوای  فرارسیدن  از  قبل  ویژه  به  تعطیالت 

سرد، به این مناطق سفر می کنند.
»سور« نیز مانند »کندوان« و »توته خانه«، دارای 
بافت صخره ای است و خانه های دستکند آن که 
وسعت آنها حدود 150 تا 200 متر است، به صورت 
های  زمین  اعماق  در  اند.  شده  ساخته  تو  در  تو 
روستای حیرت انگیز »سور« نیز ده ها خانه دستکند 
در دل سنگ ها و گدازه های آتشفشانی ساخته شده 
است، اما با توجه به این که این دستکندها در زیر 
خانه های شخصی اهالی روستا قرار دارند، دسترسی 

به آن دشوار است. 
شهر  این  وسعت  توان  نمی  نیز  حاضر  حال  در 
وجود  امکان  این  حتی  زد؛  تخمین  را  زیرزمینی 
همین  در  منطقه،  این  تاریخ  از  بخشی  که  دارد 

دستکندهای زیرزمینی یافت شود.

آب انبار سرایان 
عکس: سیروس سروری

فـرش هامـون
فرصت استثنایی را از دست ندهید

با خرید 24 متر فرش 6 متر فرش 
رایگان دریافت کنید

مطهری 21/1

با تکنولوژی ضد چروک      
09903189181 /  14 00 3245ما اعتقاد داریم می توانیم بهترین باشیم سفارش رفو پذیرفته می شود
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اتوبـار پرستـو 

خیابان شهاب ، اتوبار پرستو  32256465 -  32256444 056 - 09155629648

برای اولین بار در استان
طرح ساماندهی وانت بارها

حمل بار لوازم اداری، مسکونی،تجاری 
و ساختمان)شن، آجر، سیمان و ...(

وانت-کامیونت / داخل و خارج از شهر 
همراه با کارگر مجرب و بیمه بار  

   کاظمی - خرم نژاد

با تخفیف ویژه قیرگونی
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نیمی از عمرت را از دست داده ای

روزی دانشمندی که خود را بسیار عالم می دانست 
و  رفت  ناخدا  نزد  حرکت  از  پس  شد،  کشتی  سوار 
به او گفت: در این سال ها که زندگی کرده ای آیا 

چیزی از علم ریاضی می دانی؟ 
ناخدا پاسخ داد: نه چیز زیادی نمی دانم.

دست  از  را  عمرت  از  نیمی  پس  گفت:   دانشمند 
داده ای.

ای  پرسید:  ناخدا  از  دیگر  بار  بعد  ای  دقیقه  چند 
ناخدا، آیا چیزی از علم صرف و نحو می دانی؟

عنوان. هیچ  به  داد:  جواب  شرمندگی  با  ناخدا 
نیز را  عمرت  از  دیگر  نیمی  پس  گفت:   دانشمند 

 از دست داده ای!
در  و کشتی  باد شدیدی شروع  و  باران  راه  بین  در 
ناخدا به دانشمند مغرور  بار  این  طوفان گرفتار شد. 

گفت: آیا شنا کردن بلدی؟
گفت:  عنوان!ناخدا  هیچ  به  نه،  داد:  جواب  دانشمند 
پس کل عمرت را از دست داده ای چرا که کشتی 

در حال غرق شدن است!
الزم  گاهی  نیست،  کافی  تنهایی  به  علم  دانستن 

است از تجربه خود به خوبی استفاده کنیم.

گاهی مشکالت بر سر ما می ریزند 
و گاه واقعا خسته و درمانده 

می شویم گویی هیچ امیدی نیست .

موفقیت، کم و بیش در دسترس همه هست، 
اما دامنه توفیق در زندگانی شخص، 

بدون توان رهبری محدود است.

از لطف تو هیچ بنده نومید نشد
مقبول تو جز مقبل جاوید نشد
مهرت بکدام ذره پیوست دمی

کان ذره به از هزار خورشید نشد

همیشه به کسی تکیه کنید 
که به کسی تکیه نکرده باشد
 و او کسی نیست غیر از خدا

خداوندا !خسته ام !از فصل سرد
 گناه و دلتنگ روزهای پاک بارانی بفرست

 چتر گناه را دور انداخته ام

بی اغراق، تجربه کار در منزل، پرتحرک و متفاوت است. 
اگرچه خیلی ها چنین سبک زندگی ای را دوست دارند، 
انگیز  چالش  توانند  می  که  دارد  وجود  موضوع  چند  اما 
باشند. وقتی تصویر کاملی از زندگی همراه با کار در منزل 
را پیش روی خود داشته باشید و از سیر تا پیاز این نوع 
 کار را بدانید، می توانید تصمیم بگیرید که چنین شیوه 
زندگی ای سودمند است یا نه، و برای برپا کردن دفتر 
نیاز  چیزی  چه  به  کار،  به  پرداختن  و  منزل،  در  کارتان 

دارید، بیایید نگاهی به خوب و بِد کار در منزل بیندازیم.
مختل کننده ها و مزاحمت ها

به  و  کنید  را روشن می  تاپ  لپ  ای که  لحظه  درست 
یادداشت کردن کارهایی که باید انجام دهید، می پردازید، 
یک نفر برای چندمین بار زنگ خانه را به صدا درمی آورد؛ 
همسایه تان برای صرف چای می آید؛ یکی از دوستانتان 
که  بار  هر  و  دارد  درخواستی  و  گیرد  می  تماس  تلفنی 
سعی می کنید بخش کوچکی از کارتان را انجام دهید، 
چندین مختل  کننده توجه از راه می رسند و حواس تان 

پرت می شود.
وسوسه کننده ها

وقتی منزل تان، محل کارتان نیز هست، وسوسه کننده 
را  کارتان  زمان  توانند  می  که  دارند  وجود  زیادی  های 
کوتاه کنند و در کار وقفه بیندازند. باید به نحوی از شر 
به روز شدن های مدام برنامه های مختص شبکه های 

اجتماعی ای که در آنها عضو هستید، خالص شوید؛ در 
غیر این صورت، در تمام مدت کار با لپ تاپ و اینترنت، 
دنیای  باید سفرکردن در  دچارشان هستید؛ خودتان هم 
سرگرمی مجازی را نادیده بگیرید. به عالوه، رییسی باال 
سرتان نیست که اطراف تان قدم بزند تا نحوه کارکردن 
و گذراندن روز کاری تان را زیرنظر داشته باشد- به این 

ترتیب، به راحتی اسیر وسوسه ها می شوید: 
به  خرید  برای  کنید؛  می  چت  فیسبوک  در  دوستان  با 
روید  می  آرایشگاه  به  روید؛  می  بازار  ترین   نزدیک 
لباس ها را می شویید؛ آشپزخانه را تمیز می کنید؛ کتاب 
می خوانید... و هر کاری را که جذاب تر از شغل تان باشد، 

انجام می دهید.
گیرها و گره ها

کنفرانس  یک  یا  مهم  مالقات  قرار  یک  وقتی  درست 
آنالین دارید، اینترنت قطع می شود یا لپ تاپ از کار می 
افتد. یا از این هم بدتر: برق منزل قطع می شود. زندگی 
حرفه ای کار در منزل، با چنین چالش هایی تعریف شده 

است؛ مخصوصا اگر جلسه کاری مهمی در میان باشد!
مسئولیت ها

اگر بچه کوچک داشته باشید، مسئولیت های پدر و مادری 
شماست.  همراه  کاری،  های  ساعت  تمام  طول  در  هم 
هنگامی که کودک نوپای شما با جیغ و گریه به در اتاق 
کارتان می کوبد و التماس می کند تا بغلش کنید، هیچ 

راهی برای ادامه کارتان ندارید. فراموش نکنید: استخدام 
پرستار کودک، الزامی است.

مزایا
اگر با خواندن سطرهای باال، به این نتیجه رسیده اید که 
اند و شما در شرف  کار در منزل را زیادی بزرگ کرده 
کنارگذاشتن این انتخاب هستید، دست نگه دارید! صبر 

کنید! کار در منزل، مزایای زیادی دارد.
آزادی

داشتن  منزل،  در  کار  مزیت  و  امتیاز  ترین  بزرگ  قطعا 
برید،  لذت می  آن  از  ای که  آزادی  است. چنین  آزادی 
دارد،  پی  در  کار  نوع  این  که  هایی  چالش  تمام   به 
میز  روی  وسایل  توانید  می  مثال،  عنوان  به  ارزد.  می 
کارتان را هر جور که دوست دارید، بچینید؛ در حین کار، 
موسیقی مورد عالقه تان را گوش دهید؛ می توانید برنامه 
کاری و فواصل بین کار را بنا بر عادت ها، توانایی ها و 
ترجیحات خودتان تنظیم کنید. بعضی ها صبح زود، بازده 
کاری بهتری دارند؛ و بعضی دیگر ترجیح می دهند شب 
ها کار کنند. برخی دوست دارند سریع کار کنند؛ برخی 
 هم کار آهسته و پیوسته را می پسندند. اگر در منزل کار 
می کنید، می توانید برنامه کاری مناسب خود را انتخاب 
توانند ساعت های کاری شان  کنید. مادران شاغل می 

را در زمان هایی که بچه ها مدرسه هستند، قرار دهند.

آسایش و راحتی
داشته  تن  به  راحتی  لباس  کار،  دارید هنگام  آیا دوست 
باشید و دمپایی روفرشی بپوشید؟ چرا که نه! این موهبت 
شامل حال شماست که موقع کار، هر لباسی را که دوست 
دارید بپوشید. دست کم در اکثر مواقع این موهبت شامل 
حالتان است. پوشیدن لباس رسمی، الزم نیست؛ مگر آن 
که با مشتریان تان مالقات یا کنفرانس ویدیویی و آنالین 
باشید.  لباس  باید خوش  آن صورت،  در  و  باشید  داشته 
همچنین، موقع کار در منزل می توانید هر کجا و هر جور 

که دل تان می خواهد، بنشینید.
وقت و انرژی

هر روز آمد و شد کردن به/ از محل کار- مخصوصا در 
شهرهای بزرگ، با آن حجم باالی ترافیک و آلودگی هوا- 
سخت، خسته کننده و اغلب استرس زا است. به عالوه، 
وضعیت آب و هوا به گونه ای است که آدم مدام دلش 
از رفتن به سر کار فرار کند- مخصوصا در  می خواهد 
روزهای بارانی! کار در منزل، شما را از شر آمد و شدهای 
روزانه خالص می کند و باعث ذخیره وقت، پول و انرژی 
تان می شود؛ همچنین، از استرس و خطرات راه و جاده، 
دور نگه تان می دارد. می توانید از وقت و انرژی ذخیره 
شده تان به نحو بهتری استفاده کنید: بر روی پروژه های 
بیشتری کار کنید؛ زمان بیشتری را با خانواده بگذرانید؛ به 

یک سرگرمی بپردازید، یا ورزش کنید.
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حرف های ابریشمی موفقیت

شعر روز 

پلکی احساس

عارفانه روز

یک لحظه مکث کن

نگرش

آیه روز  

برای آشکار  برهان  آنکه  از  پس  مگر  نشدند  پراکندگی  دستخوش  کتاب  اهل   و 
آنان آمد. سوره البینه، آیه 4

حدیث روز  

اهل بیت من چون کشتی نوح اند هر که بر آن نشیند نجات یابد و آنکه از آن تخلف کند هالک گردد
پیامبر اکرم )ص(

سبک زندگی

مزایا و معایب کار در منزل را چیست؟

طراح: نسرین کاری                        

 - همدان  شهرهاي  از   -1 افقي: 
شاخ  پر  درخت   -2 مسیحیان  عید 
کمیاب   - کننده  رسم   - برگ  و 
3- جرم و خطا - پادشاه اساطیري 
کشته  هرکول  دست  به  که  یونان 
برگه   -4 کشورها  سرحد   - شد  
 - شود  جیحون  دریا  با   - بهادار 
 -5 کردن  پافشاري    - توت   شهر 
چشم انداز -  اطالعات سازمان یافته 
براي تحلیل - پادگان تهران 6- خو 
از شهرهاي مازندران  و سرشت -  
- سوگ و عزا 7- زمیني که پادشاه 
واگذار  کسي  به  معاش  امرار  براي 
کند - توهین  - کامال محرمانه 8- 
خانه روستایي - ساحل دریا - رفیع 
و بلند مرتبه 9- عضو اصلي تنفس 
- همنشین - پیرو مذهب شیعه 10-  
آمریکا  فضانوردي  سازمان   - دنبال 
- درجه حرارت 11-  حرف شگفتي 
شبیه کبک - صندلي  ای  پرنده   -
دانش آموز 12-  مرطوب -  حرص 
مزه   - استثناء  کلمات  از  و طمع-  
دهان جمع کن 13-  با... آشنا سخن 
آشنا بگو - سدي در همدان  - حزب 
هیتلر 14-  آتشزنه - مدرن - بیم و 
ترس - دانه سحرآمیز 15-  هدایتگر 

و پیشوا - از شهرهاي کردستان

عمودي: 1- بخیل و خسیس -  از 
کلیساي   -2 شناسي  زمین  دوران 
تسکین  رنگ   - اصفهان  قدیمي 
بدرستي   - پوستي   هاي  ناراحتي 
 - پوست  چروک  و  چین   -3 که 
همانندي - تارمي چوبي 4- سوغات 
قم - میوه خوب - پدر آذري - شهر 
 - فرانسه  در  رودي   -5 جشنواره 
پیروز و کامروا - گروهي از گیاهان 
علفي چند ساله از خانواده گندمیان 
غیر  اسم   - ریاکار   و  متظاهر   -6
حرف   -7 قیمت  و  ارزش   - اصلي 
بین  پنداري و گویي-   تصدیق -  

از کمان  تیري که  پیچ و مهره 8- 
و  فراوان  دادن-   قرار   - اندازند 
آرزوي  بسیار 9- اسب زرد رنگ - 
گنجینه    -10 فراموشي   - بزرگ 
 - )ص(  اکرم  پیامبر  مادر   - لباس 
پیامبر )ص(  اوالد  برتر 11-   رنگ 
پسوند    -12 وسط   - فراگیرنده   -
 - چیز   - ماندن  متحیر   - نسبت  
مرکز و آتشدان 13-  افسانه گوي 
- همراهي کردن-  همیشه و جاوید 
14-  مدارج به هم ریخته  - پوسیده 
کشور  لقب    -15 عالج  و  چاره   -
ایسلند - یکي از بیماري هاي چشم
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آقایان در مصاحبه کاری چه بپوشند؟

به  دارد،  شما  موفقیت  در  مهمی  بسیار  نقش  ظاهر 
خصوص در مصاحبه های کاری. اولین باری که یک 
کارفرما می خواهد با یک جویای کار مصاحبه و مالقات 
داشته باشد بسیار مهم است زیرا تصویر شما در ذهن 
کارفرما و نوع پوشش تان می تواند در جذب یا ردتان 

تاثیر بسزایی بگذارد. 
از  یکی  جزو  را  شما  ورود،  لحظه  همان  از  کارفرما 
کارمندان شرکتش تصور می کند به همین دلیل باید 
سعی کنید از همه نظر بهترین باشید. شما باید دو نکته 
را در مورد کتی که به تن می کنید، رعایت کنید: این 
که تمییز و ساده و کامال سایز تن تان باشد. سعی کنید 
کتی که برای مصاحبه به تن می کنید کالسیک و به 
رنگ های تیره باشد. رنگ های سورمه ای، خاکستری 
و مشکی گزینه های مناسبی هستند.پیراهن های رنگ 
روشن گزینه های بهتری نسبت به دیگر رنگ ها برای 
بنابراین سعی کنید پیراهنی  اند.  مصاحبه های کاری 
کنید.   تن  به  روشن  آبی  یا  سفید  رنگ  به  کالسیک 
 این را هم در نظر بگیرید که اندازه تن تان و مهمتر 

از همه اتو شده باشد.
کفشی که به پا می کنید حتی بلندتر از کالمی که به 
زبان می آورید، می تواند با طرف مقابل تان صحبت 
کند. اگر کفش تان مناسب باشد، تاثیر خوبی را از همان 
نگاه اول بر مخاطب خواهد گذاشت و بر عکس اگر 
خراب  را  ظاهرتان  کل  کنید،  پا  به  نامناسب  کفشی 
خواهد کرد، پس در انتخاب آن نهایت دقت را به خرج 
دهید.کفشی که به پا می کنید باید ساده و کالسیک 
باشد. فراموش نکنید که آنها را به خوبی تمییز کنید تا 
در پاهایتان بدرخشند. این کار نشان دهنده این است که 

شما به جزییات ظاهرتان هم اهمیت می دهید.

123456789101112131415

انبااراسااداب1

رارفسویالنروس2

یبارافسوپاتخا3

الدیبسرابختنم4

نهنیمیکدراسا5

اکناورمروبزف6

فیدراجبانالو7

مامهیبناجچراق8

الوتسیودگریب9

لتناننارابیس10

یبسرامماتیاا11

هلمکتهمهمهسار12

یزاناتاتاناوب13

ندافقالییرهبا14

سیرهابکسنمیان15

داربست ایستـا
اجرای نصب داربست و پیچ رولپالک
09151609715-09151613901 فرج زاده

کلیه لوازم دست دوم منزل شما را
 نقدا خریداریم

 با یک تماس اختالف قیمت را تجربه کنید.
09158668002    

به یک منشی مسلط به کامپیوتر 
برای کار در شرکت نیازمندیم.
خیابان معلم- خیابان فردوسی 

خدمات پژوهشی حکمت
32432811

به یک بازاریاب خانم با تجربه و با 
روابط عمومی باال برای کار در دفتر 
هفته نامه نیازمندیم. آدرس: سایت 
اداری 09155629298-32446204

فروشگـاه الستیـک
 ولیعصـر)عج(

اقساط۱۰ و ۱۲ ماهه ویژه فرهنگیان محترم
۳ قسط برای کلیه کارمندان

* اقساط بدون بهره *
* تخفیف ویژه    *تعویض رایگان 

ارائه دهنده کلیه برندهای ایرانی و خارجی 
درجه یک بیرجند

 بین پاسداران4 و 6    

کارواش با 8 سال سابقه کار و موقعیت عالی 

به علت مهاجرت به صورت فوری زیر قیمت 

بازار به فروش می رسد. 

09153221884 

فروش نشاء گوجه فرنگی و بادمجان 
09156657502- 32228886

09151608712

به چند خانم و یک پیک موتوری برای کار 
در فست فود با حقوق مکفی نیازمندیم. 
32434017 -09365618095

داربست بنی اسدی
 اجرای داربست و اجاره قالب

 و جک فلزی
 با بیمه مسئولیت 
 09155619059    

با توجه به راه اندازی شعبه خراسان جنوبی  در سال 94 برای تکمیل کادر سازمان از افراد مجرب و با سابقه 
در زمینه های مختلف دعوت به همکاری می نماید:

توضیحاتمدرک تحصیلیجنسیتتعدادشغلردیف
آشنا به فروش مویرگی و منطقه / ضامن معتبردیپلم به باالآقا3سرپرست فروش1
روابط عمومی باال/ ظاهر مناسب / ضامن معتبردیپلم به باالآقا/خانم18بازاریاب3
روابط عمومی باال/ ظاهر مناسب / ضامن معتبردیپلم به باالخانم3بازاریاب تلفنی4
روابط عمومی باال/ آشنا به منطقه و مشتریاندیپلم به باالآقا3توزیع کننده6
نیسان مسقف، آشنا به مسیرهای داخل شهریحداقل دیپلمآقا4راننده همراه با ماشین7

     مزایا: حقوق ثابت ، بن کارگری، حق اوالد، حق مسکن، ایاب و ذهاب، سنوات، عیدی، بیمه، بیمه تکمیلی
    واجدین شرایط از ساعت 9 صبح الی 16 به آدرس ذیل مراجعه فرمایند.  

بیرجند - بلوار معلم - بین معلم 8 و 10 پالک 91   شمارهای تماس: 4- 32214302 - 09157556090

شرکـت بازرگـانی نـویـن آوران

امنیت و ضمانت شغلی باال )پورسانت استثنایی(

توجه: افرادی که در شرکت های پخش مشغول به کار بوده اند در اولویت هستند.

خرید و فروش انواع آهن آالت مستعمل )ضمنا 
تخریب ساختمان با دستمزد ضایعات پذیرفته می شود( 

 09199416784 - 09155619620
حسینی

اجاره قالب فلزی جک و کلیه 
تجهیزات بتونی ، ساختمانی و دیزل 
ژنراتور  09153613243- شریفی

 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

یک قطعه زمین شمالی به متراژ 270 متر مربع 
واقع در دربند )رقویی سابق( 

همراه فونداسیون 
به فروش می رسد.   

09158650589

آغاز فروش اقساطی 10 ماهه 
لپ تاپ و رایانه خانگی )بدون پیش پرداخت(     
  حد فاصل معلم 22-24     رایانه  ثـامن     تلفن: 32446431 )5 خط(

ساخـت نسـل جدیـد 
استخرهـای ذخیـره آب 

کشـاورزی و پـرورش مـاهی
با ورق )ژئوممبران و نانو(  با ماندگاری 100 ساله

حاشیه میدان آزادی- جنب موسسه مالی و اعتباری 

ثامن الحجج )ع( ساختمان تجاری کارگر-  طبقه سوم

شرکت سبزکوشان مشرق زمین  

09157235800     056-32316358  

آدرس : نبش غفاری 4    

 09151606528

32212519  

ایزوگام سلیمانی 
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شهر خبر- این افسانه را که می گوید خوردن شکالت باعث جوش زدن بر روی پوست می شود را فراموش کنید. شکالت 
تیره می تواند به بهبود رنگ چهره کمک کند. افرادی که روزانه یک نوشیدنی کاکائویی می نوشید متوجه بهبود بافت 
پوست خود و کمتر شدن زبری و پوسته پوسته شدن آن می شوند و مقاومت بیشتری نسبت به آسیب اشعه UV دارند.

شکالت تلخ مفید برای سالمت پوست اخبار ورزشی

پرسپولیس آبی ها را به زیر كشید

بر دو مقابل  پیروزی چهار  با  تیم فوتبال پرسپولیس 
استقالل تهران، باالتر از دو تیم آبی پوش لیگ برتر به 
صدر جدول صعود کرد. به گزارش ایرنا- تیم فوتبال 
استقالل  مقابل  دو  بر  چهار  پیروزی  با  پرسپولیس 
تهران، باالتر از دو تیم آبی پوش لیگ برتر به صدر 
جدول صعود کرد. این دیدار به دلیل اینکه هر دو تیم 
کنند حساس  قهرمانی تالش می  مقام  برای کسب 
ترین شهرآورد سال های اخیر فوتبال ایران بود. گل 
های این مسابقه را مهدی طارمی در دقایق 5 و 35، 
در  مسلمان  محسن  و   54 دقیقه  در  رضائیان  رامین 
دقیقه 86 برای پرسپولیس و جابر انصاری در دقیقه 55 
و امید ابراهیمی در دقیقه 87 از روی نقطه پنالتی برای 
استقالل به ثمر رساندند. با این نتیجه پرسپولیس 48 
امتیازی شد و به صدر جدول صعود کرد. استقالل هم 

با 45 امتیاز در رده سوم باقی ماند.

تنها امید مدال ایران در روز نخست 
جودوي قهرماني آسیا 

قهرماني  جودوي  هاي  رقابت  از  روز  نخستین 
به مرحله  با صعود علیرضا خجسته  بزرگساالن آسیا 
یک چهارم نهایي و حذف دیگر نمایندگان کشورمان 
ایرنا، رقابت هاي  به گزارش  پیگیري است.  در حال 
جودوي قهرماني آسیا از جمعه به میزباني شهر تاشکند 
ازبکستان آغاز و تا 30 فروردین ادامه خواهد داشت. 
قاره  کشور   30 از  جودوکار   235 مسابقات،  این  در 
کهن حضور دارند. در بخش مردان و در وزن منهاي 
66 کیلوگرم، علیرضا خجسته با برتري برابر حریفان 
امید  تنها  تا  نهایي صعود کرد  به مرحله یک چهارم 
کسب مدال کاروان جودوي کشورمان در روز نخست 

مسابقات قهرماني آسیا باشد.

كفاشیان: سازمان جهاني فوتبال ساحلي 
نگاه ویژه اي به ایران دارد

رئیس فدراسیون فوتبال گفت: سازمان جهاني فوتبال 
ساحلي نگاه ویژه اي به ایران دارد و ما برنامه ریزي هاي 
مدوني براي رشد و توسعه فوتبال ساحلي در آسیا داریم. 
به گزارش ایرنا، علي کفاشیان در نشست مطبوعاتي 
مشترك با جان کاسکو رئیس سازمان جهاني فوتبال 
ساحلي اظهارداشت: کاسکو نگاه ویژه اي به ایران دارد 
زیرا تیم فوتبال ساحلي ایران  اکنون در رده ششم جهان 
و اول آسیا قرار دارد و تالش مي کند در جام هاي جهاني 
آینده در رتبه هاي اول و دوم قرار بگیرد. وي ادامه داد: 
رییس  از  ایران  فوتبال ساحلي  بیشتر  توسعه  براي  ما 
سازمان جهاني فوتبال ساحلي به ایران دعوت کردیم تا 
از تجربیات او استفاده کنیم و بتوانیم برنامه هایي مدون 
براي آینده این رشته طراحي کنیم. قرار است براي اولین 
با  برگشت  و  به صورت رفت  برتر  لیگ  بار مسابقات 

حضور 13 تیم انجام شود.

لواشک خانگی خوب یا بد؟

اینکه  تصور  با  افراد  برخی  نیوز:  سالمت 
ندارند  ضرری  لواشک  مثل  ترش  محصوالت 
طور  به  هستند،  الغری  باعث  و  سوز  چربی 

می کنند.  استفاده  محصوالت  این  از  مداوم 
اسیدهای  ترشی  که  بدانند  باید  افراد  این  اما 
این  به  سیتریک  اسید  همچون  افزودنی 
الغرکنندگی  خاصیت  گاه  هیچ  محصوالت، 
ترشح  موجب  اینکه  دلیل  به  حتی  و  ندارد 

اسید معده می شود، غذا را سریع هضم و جذب 
افزایش  و  گرسنگی  تشدید  باعث  و  می کند 
بیشتری  غذای  فرد  نتیجه  در  می شود،  اشتها 
او  وزن  اضافه  باعث  که  می کند  مصرف 
می شود. از طرفی شکر و نمکی که جهت ملس 

این محصوالت  به  ماندگاری  افزایش  و  شدن 
اضافه می شود، برای مبتالیان به دیابت و فشار 

خون مضر است.

خوراكی های مرگ آور برای مغز شما

سالمت نیوز: می دانستید مغز شما در اثر مصرف 
خوراکی های نادرست تحلیل می رود و می میرد؟ 
مغز و بدن هر دو تحت تاثیر تغذیه و سوءتغذیه 
تاثیر  فقط  موادغذایی  برخی  رو،  این  از  هستند. 
منفی روی بدن ما دارند، اما دسته ای دیگر هم 
اگر  هستند.  مضر  مغز  برای  هم  و  بدن  برای 
می خواهید همزمان سالم تر و باهوش تر باشید از 
خیر مواد و غذاهایی که در عملکرد شناختی شما 
اختالل ایجاد می کنند بگذرید. الکل: این واقعیتی 
انکارناپذیر است که الکل برای مغز مضر است. 
تاثیر  تحت  را  تشخیص  قوه ی  الکل  واقع،  در 
قرار می دهد، واکنش ها را کند می کند، حافظه را 
مختل می کند و به رشد سلول های مغزی آسیب 
می رساند. هم چنین صدمات جدی به کبد می زند 
و باعث انتشار سم توکسین در مغز می شود و نیز 
خطر ابتال به اختالل شناختی را افزایش می دهد. 
هله هوله: مصرف تنقالت باعث اختالل در تولید 
هورمون  که  می شود  بدن  در  دوپامین  و سطح 
بیهوده  خوراکی های  مصرف  و  است.  شادی 
جلوی تولید دوپامین را می گیرد و در نتیجه باعث 
شده:  فرآوری  خوراکی های  می شود.  افسردگی 
خوراکی های فرآوری شده حاوی مواد افزودنی، 
رنگ، مواد نگهدارنده، و طعم دهنده های مصنوعی 
طبیعی  کارکردهای  به  رساندن  آسیب  باعث 
ارزش  مواد،  این  دقیقا  که  چرا  می شوند.  بدن 

غذایی ندارند. بسیاری از این مواد مصنوعی که 
در غذاهای فرآوری شده استفاده شوند در واقع 
آسیب  و  رفتن حافظه  از دست  باعث  می توانند 
که  جایی  تا  شوند.  مرکزی  عصبی  سیستم  به 
می توانید از غذاهایی که مواد نگهدارنده دارند و 

یا یک بار از حالت انجماد و بسته بندی خود خارج 
شده اند دوری کنید. خوراکی های پرنمک: غذاهای 
شور نه تنها برای فشار خون مضر هستند، بلکه 
رژیم غذایی با سدیم زیاد باعث اختالل در عملکرد 
شناختی می شود. هم چنین غذاهای شور اشتیاق 

شما را برای مصرف نمک بیشتر می کند که این 
امر خود منجر به تغییر ادراك و توانایی مقاومت 
در برابر گرسنگی می شود. وقتی که مقدار زیادی 
نمک مصرف می کنید باعث یک حواس پرتی و 
از گوشت های  گیجی عمیق می شود همچنین 

فرآوری شده که ممکن است حاوی مقادیر زیادی 
مواد نگهدارنده یا نیترات سدیم باشد دوری کنید. 
این فهرست شامل هات داگ، کالباس، بیکن و 
پروتئین های  از  همه  که  باشد  می  سوسیس 
فرآوری شده هستند. از چربی های ترانس همیشه 

باید اجتناب شود چرا که آنها نه تنها باعث افزایش 
وزن می شوند، بلکه سلول های مغزی را هم نابود 
طوالنی  مدت  یک  طی  شما  وقتی  می کنند. 
مصرف  ترانس  چربی های  حاوی  خوراکی های 
می کنید باید بسیار مراقب باشید. چرا که ممکن 

است باعث کوچک شدن حجم مغز شما شود.

خواص دم نوش و چای زنجبیل

خواص  دارای  زنجبیل  چای  نیوز:  سالمت 
برنده  باال  که  این  جمله  از  است  متعددی 
که همیشه  است  مزاجی  افراد سرد  فشارخون 
رفع  اعصاب،  کننده  تقویت  دارند،  فشار  افت 
ضد  کلیه،  دهنده  شستشو  مزمن،  کولیت های 
انگل، ضد رطوبت بدن، ضد صفرا، ضد زکام، 
خون،  غلظت  ضد  آور،  اشتها  آسم،  و  سرفه 
مقوی جهاز هاضمه و سیستم گوارش، تقویت 
تشنگی  دچار  که  افرادی  است.  بینایی  کننده 
آنها  تشنگی  خنک  آب  با  و  هستند  کاذب 
سردی  دلیل  به  آنها  تشنگی  نمی شود،  رفع 
در  یا  زنجبیل  نوش  دم  مصرف  و  است  معده 
دهان داشتن زنجبیل تازه بسیار به آنها کمک 
کننده  رفع  نبات  با  زنجبیل  خوردن  می کند. 
است،  رطوبت  دارای  و  تازه  میوه های  ضرر 

همچنین موجب رطوبت معده می شود.

خوراكی های مرگ آور برای مغز شما

مرگ عاقبت »الیی کشی« با موتور

رییس مرکز اطالع رسانی پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ 
از مرگ یک موتور سیکلت سوار حین الیی کشیدن بین خودروهای 
سواری خبر داد. به گزارش ایسنا، سرهنگ مراد مرادی گفت: یک 
که  بود  حرکت  حال  در  کاظمی  بزرگراه  در  موتورسیکلت   دستگاه 
کامیون  یکدستگاه  با  کاظمی  شهید  بوستان  مقابل  در  ناگهان 
با  وی  افتاد.  زمین  بر  آن  راکب  و  کرده  برخورد  حرکت  حال  در 
مرگ  حادثه  محل  در  اورژانس  عوامل  حضور  از  پس  اینکه  بیان 
موتورسیکلت سوار تایید و اعالم شد، گفت: در بررسی کارشناسان 
پلیس راهنمایی و رانندگی مشخص شد که موتورسیکلت سوار در 
حال الیی کشیدن در میان خودروهای سواری بوده که این حادثه 

برایش رخ داده است.

کارگر گرفتار در چاه 15 متری نجات یافت

مدیرعامل سازمان آتش نشاني و خدمات ایمني شهرداري پیشوا از نجات 
خبر  این شهرستان  در  چاه  یک  متري   15 از عمق  کن  چاه  کارگر  یک 
از  یکي  تماس  پي  در  گفت:  هاشمیان  قاسم  سید  ایرنا،  گزارش  به  داد. 
با سازمان آتش نشاني مبني بر مدفون شدن یک کارگر چاه  شهروندان 
کن در چاه، نیروهاي امدادي این سازمان بالفاصله به محل حادثه اعزام 
شدند. وي افزود: این حادثه در یکي از باغ هاي محله سناردك پیشوا رخ 
داده بود که طي آن به دلیل ریزش دیواره هاي چاه، کارگر چاه کن در 
عمق 15 متري مدفون شده بود که ظواهر حادثه نشان از فوت این فرد 
با تالش  نشاني  آتش  سازمان  امدادي  نیروهاي  کرد:  اظهار  وي  داشت. 
پنج ساعته و خارج نمودن آوار، این کارگر را به طور معجزه آسایي سالم 

و زنده از عمق چاه بیرون آوردند.

 شلیک های مخاطره آمیز برای شش
 دانش آموز در میدان تیر

شهر خبر- شش دانش آموز بجنوردی به همراه مربی آموزش خود در میدان 
تیر این شهر دچار حادثه وزخمی شدند. این دانش آموزان در حین تمرین 
عملی درس آمادگی دفاعی در میدان تیر بجنورد دچار حادثه شدند. مدیرکل 
سیاسی و سرپرست دفتر امنیتی استانداری خراسان شمالی با تایید وقوع این 
حادثه گفت: صبح امروز 6 دانش آموز درمیدان تیر سپاه در حال آموزش 
عملی درس آمادگی دفاعی دچار حادثه و زخمی شدند که بالفاصله با کمک 
نیروهای امدادی این دانش آموزان ومربی مصدوم به بیمارستان منتقل می 
شوند. ترخوانی با اشاره به اینکه 4 دانش آموز زخمی این حادثه به صورت 
سرپایی مداوا شده اند تصریح کرد: مداوای دو دانش آموز و مربی مصدوم که 
جراحت آنان مقداری عمیق تر بوده است نیز با موفقیت انجام شده است.

 سیل و آب  گرفتگی 12  استان 
 را غافلگیر کرد

و  سیل  وقوع  به  اشاره  با  نجات  و  امداد  سازمان  رئیس 
آب گرفتگی در 12 استان کشور، گفت: طی چند روز گذشته تا 
کنون 5600 حادثه دیده امدادرسانی شده و 2500 نفر اسکان 
اضطراری یافته اند. به گزارش فارس، ناصر چرخساز در رابطه 
اظهار  گذشته  روز  چند  طی  آب گرفتگی  و  سیل  عملیات  با 
داشت:  12  استان لرستان، ایالم، کرمانشاه، فارس، خوزستان، 
شمالی،   اصفهان، خراسان  همدان،  بختیاری،  چهارمحال 
خراسان رضوی، کردستان و آذربایجان شرقی متأثر از سیل و 
امدادرسانی در  امدادی موفق به  آب گرفتگی شده و نیروهای 

136 شهر، روستا و مناطق عشایرنشین شده اند.

           بنگاه قالب بتن 
خرید و  فروش  انواع قالب بتن

  داربست  فلزی ، تخته زیر پا ، نو  ، دست دوم 
بلوار فرودگاه  -  سه راه صیاد شیرازی   
  32313600  -  09151615069 جلیلی

توکــل

نصب و تعمیر انواع لباسشویی و 
کولر آبی در منزل  32315776   

09151643778 - شهریاری

فروش انواع نهـال 

پیوندی گلدانی

اسالمی   جمهوری  خیابان 
مقابل پارک آزادی - اول خیابان قائم

09151632890 - سبزه بین

حمل بار و اثاثیه منزل
 با  کامیونت های  مسقف 

چادردار  و  پتودار 

و کارگرهای ماهر

 09157213571

صالحی منش

PVC ، سقف کاذب ، کناف ، پارکت ، کف پوش
 09151630741- رحیمی

بیست متری سوم ، روبروی حج و زیارت

همیشه همه جا با شما

امداد  باطری سپهـر؟!
عیب یابي  - استارت دینام - باطري و شارژ  رایگان 

 تعویض باطري در منزل و محل کار بدون هزینه
در هر نقطه شهر

سواري - کامیون - ایراني - خارجي 

با قیمت مصوب شرکت
آدرس : خیابان 17 شهریور 29

حسین حقیقي پور  09155615113 - 32220423 
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ایـزوگام رهبـردار 
فروش قیر -  چتایی

 )قیرگونی(
32317903 - 09153638047

بلوار شعبانیه حدفاصل خیابان کارگران 

و چهارراه دولت 

آغاز فروش اقساطی 10 ماهه 
لپ تاپ و رایانه خانگی )بدون پیش پرداخت(     
  حد فاصل معلم 22-24     رایانه  ثـامن     تلفن: 32446431 )5 خط(



امام جمعه بیرجند: اقتدار نظامی
  مهم ترین عامل امنیت جامعه است 

تسنیم -امام جمعه بیرجند گفت: اقتدار نظامی مهم ترین 
عامل امنیت جامعه است و در این راستا باید آمادگی خود 
را روز به روز افزایش دهیم. حجت االسالم رضایی با 
اشاره به سالروز ارتش جمهوری اسالمی ایران، گفت: 
و  باشیم  والیت  سر  پشت  و  معتقد  همواره   ما  باید 
هرکسی امام خودش نشود و مطیع والیت باشیم و یقین 

داشته باشیم که بر استکبار غلبه می کنیم.

ستاد مدیریت اقتصاد مقاومتی 
در طبس تشکیل شد

ستاد راهبرد و مدیریت اقتصاد مقاومتی در شهرستان 
با  را  خود  فعالیت  جلسه  نخستین  و  تشکیل  طبس 
رئیس  کرد.  آغاز  شهرستان  این  مسئوالن  حضور 
شهرستان  مقاومتی  اقتصاد  مدیریت  و  راهبرد  ستاد 
راه  نقشه  تدوین  و  راهبردی  برنامه  تهیه  طبس، 
در  ظرفیت ها  شناسایی  اجرایی،  دستگاه های  توسط 
و  موانع  شناسایی  مقاومتی،  اقتصاد  تحقق  راستای 
مشکالت و تالش برای رفع آن، تسهیل فرآیندهای 
اداری، حل و فصل موضوعات و اختالفات در خود 
استعالم ها،  و  مجوزها  صدور  در  تسریع  شهرستان، 
پرهیز از سخت گیری بی مورد و ایجاد زمینه مناسب 
فعالیت  محورهای  از  را  سرمایه گذاران  حضور  برای 
اجرایی  دستگاه های  همه  که  کرد  عنوان  ستاد  این 

باید در تحقق آن بکوشند.

برداشت ۵۴ هزار تن گندم در استان 

اینکه  بیان  با  استان  جهادکشاورزی  سازمان  رئیس 
ابتدا محصول  برداشت گندم همان  کشاورزان هنگام 
خود را به مراکز خرید گندم تحویل دهند، گفت: امسال 
سطح زیرکشت ۲۹ هزار و ۳۰۰ هکتار و سطح زیرکشت 
سبز ۲۵ هزار هکتار بود که پیش بینی می شود ۵۴ هزار 
تن برداشت شود. به گزارش تسنیم، ولی پورمطلق اظهار 
کرد: ۳۰ هزار خانوار بهره بردار گندم در استان وجود دارد.

حل مشکل آبی ۶۰ روستای خراسان جنوبی

مهر- مدیرعامل آبفار استان از تخصیص ۷۰ میلیارد 
خبر  استان  روستاهای  به  آبرسانی  برای  اعتبار  تومان 
داد و گفت: از محل این اعتبار تالش می شود امسال 
مشکل آب ۶۰ روستا حل شود. بسکابادی گفت: میزان 
فاضالب  و  آب  شرکت  گذشته  سال  مصوب  اعتبار 
روستایی استان بالغ بر ۱۲۶ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان 
بوده است. وی با اشاره به اختصاص ۳۰ میلیارد تومان 
اعتبار در سفر ریاست جمهوری، بیان کرد: همچنین در 
سال ۹۴ بالغ بر ۱۰ میلیارد تومان از محل اعتبارات ملی 

مجتمع های آبرسانی به استان اختصاص داده شد.

آغاز رقابت هاي سي و چهارمین دوره 
مسابقات قرآن، عترت و نماز دانش آموزان 

 مرحله استاني سي و چهارمین دوره مسابقات قرآن، 
عترت و نماز دانش آموزان استان پنجشنبه با حضور۶۰۰ 
دارد.  ادامه  ماه  اردیبهشت   ۱۷ تا  و  آغاز  آموز  دانش 
مرحله کشوري مسابقات مذکور تیرماه سال جاري در 
 بخش رشته هاي آوایي در همدان و بخش غیرآوایي و 
رشته هاي تفسیري در خراسان رضوي برگزار خواهد 
شد. در این دوره از مسابقات ۷۴ نفر از دانش آموزان 

استان به مرحله کشوري راه خواهند یافت.

  طرح هادي در33 روستاي شهرستان 
طبس اجرا شده است

 ایرنا - مدیر بنیاد مسکن انقالب اسالمي طبس گفت: 
با  تاکنون طرح هادي در ۳۳ روستاي این شهرستان 
اعتبار ۶۴ میلیارد و ۶8۲ میلیون ریال اجرا شده است.

قیصري افزود: با توجه به اعتبار تخصیص یافته در سال 
۹۴ نسبت به سال قبل از آن اجراي طرح هاي هادي 
روستایي در طبس بیش از ۱۱۰ درصد رشد داشته است.

دستگیری عامالن شکار دو راس بز 
وحشی در بشرویه  

شهرستان  زیست  محیط  حفاظت  نمایندگی  رئیس 
در  وحشی  بز  راس  دو  شکار  عامالن  گفت:  بشرویه، 
شهرستان بشرویه دستگیر شدند. یزدان دوست افزود: بر 
اساس قانون جدید بهای جانوران وحشی از لحاظ مطالبه 
ضرر و زیان، جریمه شکار  هر راس بز وحشی مبلغ یک 

صد میلیون ریال است، که از متخلف اخذ خواهد شد.

برگزاری ششمین نشست کتاب خوان 
مدرسه ای شهرستان نهبندان

شهرستان  ای  مدرسه  خوان  کتاب  نشست  ششمین 
همکاری  با  و  نهی  محتاج  کتابخانه  توسط  نهبندان 
دبستان دخترانه زینب)س( در این مدرسه برگزار شد. 
در این نشست، شش نفر شامل پنج دانش آموز عضو 

کتابخانه و یک کتابدار به معرفی کتاب پرداختند.

افزایش سرعت طالق
 نسبت به ازدواج در طبس 

درصدی   ۱۴ افزایش  و  ازدواج  درصدی   8 کاهش 
شمار  به  طبس  شهرستان  در  جدی  معضل  طالق 
عملکردهای  گزارش  روز  هر  که  حالی  در  و  می رود 
هیچ  اما  می شود  منتشر  مسئوالن  از  خوب  و  عالی 
برنامه ریزی فرهنگی در رابطه با این موضوع در این 
در  ثبت احوال طبس  مدیر  نمی شود.  دیده  شهرستان 
رابطه با آمار وقایع حیاتی سال ۹۴ در مقایسه با سال 
۱۳۹۳، اظهار کرد: در مورد ازدواج با ثبت ۵8۵ مورد در 
سال ۹۴ در مقایسه با ۶۳۵ مورد در سال ۹۳ به میزان 
8 درصد کاهش و از نظر ثبت واقعه طالق در سال ۹۴ 
با ثبت 8۹ مورد در مقایسه با سال ۹۳ به تعداد ۷8 مورد 

متأسفانه ۱۴ درصد افزایش داشته ایم.
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مدیرکل مدیریت بحران استانداری خراسان جنوبی گفت: تمامی نیروهای امدادی استان به دلیل خطر احتمالی سیل در حالت آماده باش قرار دارند.
میرجلیلی در گفتگو با فارس، اظهار کرد: بارش باران و نزوالت آسمانی امسال در خراسان جنوبی نسبت به سال گذشته ۴۰ درصد کاهش داشته است.
وی خاطرنشان کرد: هواشناسی برای این هفته در خراسان جنوبی رگبار و رعد و برق را پیش بینی و اوج بارندگی ها را در روز دوشنبه اعالم کرده است.

آماده باش استان در برابر خطر احتمالی سیل

مالیی- در مراسم سالگرد تاسیس باشگاه فرهنگی، ورزشی شاهین بیرجند 
تیم  انتخابی  به مسابقات  اشاره  با  باشگاه  این  عابدی مدیر عامل  علی رضا 
وبا  در طول یک سال گذشته  باشگاه  و  مربیان  با تالش  ملی کشور گفت: 
شعار درس اخالق ورزش برای اولین بار در استان یک نونهال به تیم ملی 
راه یافت. وی راه یافتن حسین شکیبی نونهال ۱۲ساله بیرجندی را افتخاری 
برای استان دانست و ابراز امیدواری کرد: بتوانیم با کمک باشگاه شاهین و 

مسئوالن ورزش استان استعدادهای فوتبال را کشف و از آن به نحو احسن 
استفاده کنیم. علی برات زاده رئیس هیئت فوتبال استان نیز در این مراسم 
ویژه  به  ورزش  در  ای  بالقوه  های  ظرفیت  جنوبی  خراسان  استان  گفت: 
کشور  فوتبال  فدراسیون  رئیس  کفاشیان  سفر  به  اشاره  با  وی  دارد.  فوتبال 
به استان افزود: در این سفر که آکادمی شرق کشور در فردوس افتتاح شد، 
جنوبی  خراسان  ورزش  برای  مناسب  فرصتی  را  فوتبال  آکادمی  کفاشیان 

دانست و قول داد که اگر در این آکادمی ورزشکاران در رده های ملی  و 
به  AFC یک چمن مصنوعی  و  فدراسیون  از طرف  تربیت شوند  ای  حرفه 
فدراسیون  رئیس  زاده  برات  دهیم.  می  استان  به  تومان  میلیارد  یک  مبلغ 
فوتبال استان با تاکید بر این وعده خاطرنشان کرد: محقق کردن این وعده 
پایان سال  تا  بتوانیم  امیدواریم  و  است  استان  مسئوالن  ویژه  توجه  نیازمند 

جاری این چمن مصنوعی را بگیریم.  

ورزشکار ملی و حرفه ای تربیت کنید چمن مصنوعی بگیرید
شرط رئیس فدراسیون فوتبال و AFC برای فوتبال استان  

خراسان  الرضا)ع(  انصار  سپاه  کننده  هماهنگ  معاون   
در  المقدس  بیت  راهیان  رزمایش  اول  مرحله  در  جنوبي 
ها  رزمایش  چنین  برگزاري  از  هدف  کرد:  اظهار  بیرجند، 
براي  جامعه  به  بخشي  آگاهي  بصیرتي،  هایي  همایش  و 

جلوگیري از نفوذ دشمن در ارکان کشور است.
وی افزود: رزمایش راهیان بیت المقدس در دو مرحله اجرا 
مي شود، مرحله اول آن روزهای ۲۶ و ۲۷ فروردین است 
پایان رسید. مرحله دوم رزمایش نهم و  به  که ظهر جمعه 

دهم اردیبهشت در سراسر استان برگزار خواهد شد .
در مرحله اول ۱8 گردان بیت المقدس، شش گردان کوثر 
مي  رزمایش  اجراي  )ع(  علي  امام  امنیتي  گردان  یک  و 
کنند، در مرحله دوم ۱۱ گردان بیت المقدس حضور خواهند 

داشت .
مقابله با ناآرامي ها، دفاع از کوي و برزن، پدافند غیرعامل 
و امداد و نجات، دفاع ثابت منطقه اي و عملیات مقابله با 

هلي بورن دشمن از عملیات هاي اجرایي رزمایش است.

نمایش 18 گردان در راهیان بیت المقدس بیرجند 

مالیی- از سال ۱۳8۷ واگذاری زمین برای خروج صنوف 
آالینده در شهرها آغاز شد ۶سال بعد در شهر بیرجند  کلنگ 
زمینی برای این کار زده شد و قرار بود ۲سال بعد این طرح 
به پایان برسد. اما حاال بعد از گذشت ۱۲ سال اختالفات 
درون سازمانی، منافع سازمان ها، تفسیر های اشتباه قوانین 
و مصوبات و تکرار مصوبه های قبلی در کارگروه صنوف 
آالینده این عملیات را به تعویق انداخته است. علی ناصری 
فرماندار بیرجند که پنجشنبه در کارگروه صنوف آالینده این 
با توجه به اهمیت این پروژه  شهرستان سخن می گفت 
وعده داد: برای جلوگیری از مشکالت آالینده های صوتی، 
اِلمان شهری تمامی صنوف  زیباسازی  زیست محیطی و 

آالینده به خارج شهر منتقل خواهند شد. وی با اشاره به 
زمین در نظر گرفته شده برای انتقال این صنوف، افزود: دو 
سایت پنجاه و یک و نیم  هکتاری در اطراف روستاهای 

حاجی آباد و شکراب برای این امر اختصاص یافته است.
ناصری با بیان اینکه هم اکنون این سایت ها در زیرساخت 
ها مشکالتی دارند، ادامه داد: با گذشت ۱۲ سال از شروع 
برای  ای  ویژه  وقت  باید  مربوطه  های  دستگاه  کار  این 
انتقال صنوف  روند  عنوان کرد:  ناصری   . بگذارند  پروژه 
آالینده به خارج شهر در عمل باید انجام شود و تا زمانی 
که بر روی کاغذ با یکدیگر گفت و گو کنیم، مشکلی حل 

نمی شود و کار پیشرفتی نخواهد داشت.
ستاد  رئیس  جهانگیری  های  صحبت  به  اشاره  با  وی 
اقتصاد مقاومتی کشورتاکید کرد: هر مدیری تا پایان سال 
ارائه  خود  متبوع  خانه  وزارت  به  را  خوبی  کارنامه  جاری 
و  معطلی  اینکه  بیان  با  بیرجند  فرماندار  برود.  باید  ندهد 
به نتیجه نرساندن برنامه ها توجیه پذیر نیست، ادامه داد: 
مردم باید بدانند نتیجه تالش ها و اقدامات دستگاه ها به 

کجا می رسد.

برای صنوف آالینده پروانه کسب
 در شهر صادر نمی شود

مدیرعامل شرکت تعاونی ساماندهی صنوف آالینده بیرجند 
هم تامین آب و برق را از جمله مشکالت سایت ۵۰ هکتاری 
در جاده حاجی آباد دانست. محمد حسین دلیر با بیان اینکه 
تاکنون کارهای زیادی برای تامین زیرساخت ها انجام شده 
است، از آماده سازی تمامی زیرساخت ها تا پایان شهریور 
سال جاری خبر داد و ادامه داد: بعد از آماده سازی، واگذاری 
زمین برای هزار و ۳۰۰ عضو آغاز می شود. دلیر با بیان اینکه 
فعالیت در  اجازه  صنوف آالینده در صورت عدم عضویت، 
محدوده شهر را نخواهند داشت،وی تاکید کرد: هم اکنون 
نیز برای صنوف آالینده پروانه کسب در شهر صادر نمی شود.
عباس مقدم مدیر تعاونی شرکت خودروکاران بیرجند نیز از 
ایجاد سایت یک و نیم هکتاری در جاده روستای شکرآب 
دارای ۷۰ عضو  سایت  این  اینکه  بیان  با  مقدم  داد.  خبر 
از صنوف آالینده است، ادامه داد: اما هم اکنون فقط ۲۰ 
عضو در آن فعالیت دارند. در حاشیه این جلسه مشخص 

شد خواسته شهرداری بیرجند در باره حق سهم شهرداری 
برای تفکیک زمین های واگذار شده پیشروی و عملیات 
اجرایی این پروژه را چندسالی به تعویق انداخته است که 
درباره زمین  به شهرداری  ابالغ  نامه وزارت کشور  طبق 
شد  مشخص  شهرسازی  و  راه  وزارت  به  واگذاری  های 
که  اگر طرفین قرارداد داشته باشند شهرداری حق گرفتن 
سهم از مالکین را ندارد و همان قرار فی مابین اداره راه و 
شهرسازی و مالک آن قرارداد مانند سند رسمی می باشد 

و دارندگان می توانند از تسهیالت بانکی استفاده کنند.
به  است  یازدهم  و  دهم  دولت  مصوب  که  قانون  این 
شهرداری ها ابالغ شده بود و شهرداری بیرجند تاکنون 
از اجرای آن امتناع می کرد. در پایان این جلسه ناصری 
خطاب  به دستگاه های اجرایی شهرستان بیرجند  تاکید 
کرد  تا سه ماه آینده پرونده خروج آالینده ها باید بسته 
وی  برسد.  اتمام  به  جاری  سال  پایان  تا  پروژه  و  شود 
یادآور شد: کسانی که عضویت دارند اگر در محل جدید 
خود اسکان پیدا نکنند حق عضویت انان سلب و به غیر 

واگذار می شود.

صنوف مزاحم تا آخر سال مراحمند
تمدید وعده 12 ساله

استاندار تاکید کرد:

 دانش آموزان استان به دیدار رهبر می روند
مسئول اتحادیه انجمن های اسالمی دانش آموزان استان 
گفت: ۷۰ دانش آموز از خراسان جنوبی پس از گذشت 
۹ سال به دیدار رهبری می روند. معزی فر در گفتگو با 
فارس،گفت: با برنامه ریزی های انجام شده مقرر شد تا در 
شب ۱۳ رجب دانش آموزان اتحادیه انجمن های اسالمی 

کشور با پدر معنوی تشکیالت دیدار داشته باشند.

نفوذ از مهمترین تهدیدهاي دشمن است

ایرنا- معاون هماهنگ کننده سپاه انصار الرضا)ع( استان 
گفت: یکي از بزرگترین تهدیدهاي دشمن نفوذ است، 
اگر مي خواهیم ایران عزیز باشد باید متحد و استکبار 
ستیز باشیم و با استفاده از روش هاي مختلف مانع نفوذ 
دشمن شویم. سرهنگ پاسدار علي قاسمي افزود: مقام 
معظم رهبري اقتصاد مقاومتي را بهترین راه مبارزه با 
نفوذ مي دانند، باید به هر میزان که مي توانیم با صرفه 

جویي و تقویت تولید داخلي راه نفوذ دشمن ر ا ببندیم.

جمع آوری۱۸ میلیارد ریال صدقه در بیرجند

از جمع آوری ۱۷ میلیارد و  بیرجند  امداد  مدیر کمیته 
در شهرستان  ریال صدقه  و ۴۶۴ هزار  میلیون   ۹۷۳
طی سال گذشته خبر داد و گفت: درآمد حاصله از محل 
مدت  به  نسبت  گذشته  سال  در  صدقات  جمع آوری 
است.قریب گفت: در  داشته  افزایش  مشابه سال ۹۳ 
سال گذشته ۱۱8 میلیون ریال زکات نیز در شهرستان 

بیرجند پرداخت شده است.

۲۰ اثر انقالبی حوزه هنری
 خراسان جنوبی رونمایی شد

مراسم رونمایی از ۲۰ اثر حوزه هنری استان در حوزه 
انقالب اسالمی با حضور مسئوالن استانی و جمعی از 
هنرمندان در سینما بهمن بیرجند برگزار شد و خانواده 
از  تعدادی  و  تواضع«  مسعود  هنرمند»سید  شهید 
هنرمندان صاحب اثر در حوزه هنری استان تقدیر شدند.

3۰ میلیون مترمکعب 
در مصرف آب استان صرفه جویی شد

تسنیم- مدیرعامل  آب منطقه ای خراسان جنوبی گفت: 
در سال ۹۴ با مدیریت مصرف آب، نصب کنتور هوشمند 
و ممنوعیت برخی نقاط استان شاهد کاهش ۳۰ میلیون 
مترمکعبی آب و ۵ درصد جلوگیری هدر رفت آب بودیم.

امامی، افزود: در سال های اخیر افت شدید منابع آبی، 
در  را  آب  برداشت  اضافه  و  غیر مجاز  چاه های  حفر 
منطقه ای  راستا  آب  این  در  که  بودیم  شاهد  استان 
خراسان جنوبی تصمیم گرفت  روی چاه های کشاورزی 

کنتور هوشمند نصب کند.

شرکت ۴۵ امام جماعت در دوره 
آموزشی سفیران آسمانی

شبستان- مسئول دبیرخانه کانون های فرهنگی هنری 
منظور  به  جماعت  امام   ۴۵ اعزام  از  استان  مساجد 
شرکت در دوره آموزشی سفیران آسمانی در قم خبر 
داد.حجت االسالم سبزه کار گفت: این دوره آموزشی با 
هدف حرکت در جهت احیای کارکردهای مسجد طراز 
اسالمی، تقویت و ایجاد توانایی در برقراری ارتباط بهتر 
با افراد مسجدی در جهت جذب حداکثری به همت ستاد 

 عالی کانون های مساجد کشور برگزار می شود.
پرداخت بیش از ۲۴.۵ میلیارد برای 

 خرید تضمینی گندم 
فارس- مدیرعامل شرکت غله استان گفت: در سال 
گذشته در مجموع برای خرید ۲۱ هزار و ۱۶۴ تن گندم 
به صورت تضمینی در استان ۲۴ میلیارد و ۶۰۰ میلیون 
انجام شده است.محمدی اظهار کرد:  تومان پرداختی 
امسال خرید تضمینی گندم برای هر کیلو یک هزار و 
۲۷۰ تومان و ۵ ریال پیش بینی شده است. وی با اشاره 
به دستورالعمل ابالغی مبنی بر مجاز نبودن مراکز خرید 
اصلی برای خرید بیش از پنج تن از مراکز مباشر خرید 
گندم گفت: پراکندگی استان و همچنین خرده مالکی 
کشاورزان محدودیت ایجاد کرده و پیشنهاد می شود این 
میزان از سقف پنج تن به ۲۰ تن در استان افزایش یابد.

کمک های نوروزی کمیته امداد استان در 
 سال جاری 7۰ درصد افزایش داشته است

فارس- معاون توسعه مشارکت های مردمی کمیته امداد 
استان گفت: در نوروز امسال ۱۴۴ میلیون تومان کمک 
از سوی گروه های جهادی و مهمانان نوروزی جمع آ وری 
شده که نسبت به سال گذشته ۷۰ درصد رشد داشته 
است. حسینی، گفت: مجموع درآمدهای کمیته امداد 
استان در بخش معاونت توسعه مشارکت های مردمی در 

سال گذشته ۲۲ میلیارد و ۲۰ میلیون تومان بوده است.

برگزاری جشن حمایت از کودکان کار

مالیی- اردوی سه روزه ای در باغ بهلگرد برای خانواده 
ها و کودکان کار خیابانی  و جشنی با شعار لغو کار کودک 
برگزار شد. فرسنگی مدیر موسسه رویش کویر گفت: در 
این اردو درباره حقوق شهروندی و آسیب های اجتماعی 

و توانمندسازی خانواده ها آموزش هایی ارائه شد.

دوره آموزشی »یاوران آسمانی« در بیرجند 

بیرجند  مطهری  شهید  هنری  فرهنگی  مدیرکانون 
)کارگاه  »یاوران  آسمانی«  آموزشی  دوره  برگزاری  از 
همزمان  مسجدالحسین)ع(  جوان  های  زوج  آموزشی 
برای  اعتبار الزم  پور،  داد.حسین  فروردین خبر  با ۲۷ 
برگزاری این دوره را ۳۰ میلیون ریال دانست که از محل 
طرح های ارسالی به ستاد عالی کانون های فرهنگی 

هنری مساجد تامین شده است.
 

  درمان بیش از ۲۲ هزار رأس 
دام بیمار در نهبندان

سال  طی  گفت:  نهبندان  دامپزشکی  شبکه  رئیس 
سنگین  و  سبک  دام  راس   ۱۵۲ و  هزار   ۲۲ گذشته 
در درمانگاه شبکه دامپزشکی معاینه و درمان  شدند 
تعداد  یاد شده  یادآور شد: طی مدت  راه انجام  محمد 

۱۶ هزار و ۳8۴ قطعه طیور تحت درمان قرار گرفت.

مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی خراسان جنوبی گفت: ۴ هزار و 8۲8 واحد 
مسکن  نوسازی  و  بهسازی  ویژه  طرح  تسهیالت  محل  از  روستایی  مسکونی 
روستایی در خراسان جنوبی به بهره برداری رسید. به گزارش تسنیم ، علی اصغر 
مسکن  نوسازی  و  بهسازی  زمینه  در  در  بیرجند  کرد:  تصریح  آسمانی مقدم، 
روستایی تاکنون ۶ هزار و ۲۰۶ واحد به بانک معرفی که از این تعداد ۵ هزار و 

8۳۳ واحد موفق به انعقاد قرارداد شده اند که تاکنون ۴ هزار و 8۲8 واحد ساخته 
شده است. آسمانی مقدم با اشاره به اجرای طرح بهسازی و نوسازی واحد های 
مسکونی روستایی در روستای امیرآباد بیرجند اظهار کرد: تاکنون ۳۹۲ واحد به 
بانک های عامل معرفی شده اند که از این تعداد ۳8۰ معرفی سبب انعقاد قرارداد 
شده است که از این تعداد ۳۴۵ واحد نیز ساخته شده است.وی با اشاره به صدور 

سند مالکیت، اظهار کرد: به منظور رسمیت بخشیدن به مالکیت روستائیان بنیاد 
مسکن انقالب اسالمی نیز با همکاری اداره ثبت اسناد و امالک در راستای صدور 
سند مالکیت برای واحدهای مسکونی روستایی به نام صاحبانشان اقدام می کند.

وی افزود: در روستای امیرآباد نیز تعداد 8۳۷ پرونده به ثبت اسناد ارسال شده که 
تاکنون ۶۳۶ جلد سند از این تعداد صادر شده است.

افتتاح بیش از ۴8۰۰ واحد مسکونی روستایی  

استاندار خراسان جنوبی با بیان اینکه باید مسئوالن استان وسعت دید 
داشته باشند، گفت: قوانین و مقررات سخت و پیچیده باید در خراسان 
جلسه  در  خدمتگزار  وجه ا...  فارس،  گزارش  شود.به  حذف  جنوبی 
هماهنگی خرید گندم استان اظهار کرد: باید این اجازه به مرزنشینان 
استان داده شود تا اقالمی مانند برنج را بتوانند در داخل استان برای 
استان  باید مسئوالن  اینکه  بیان  با  انتقال دهند. وی  و  نقل  فروش 
وسعت دید داشته باشند، تصریح کرد: قوانین و مقررات سخت باید در 

خراسان جنوبی حذف شود.
اینکه امسال ۳8 درصد کاهش  با اشاره به  استاندار خراسان جنوبی 
داشته ایم،  گذشته  سال  مشابه  مدت  به  نسبت  استان  در  بارندگی 

تصریح کرد: کشاورزان استان با این شرایط سخت کم آبی به کاشت 
خرید محصوالتشان  با  رابطه  در  نباید  بنابراین  می کنند  اقدام  گندم 

سخت گیری شود. 
گندم  خرید  مورد  در  مربوطه  کارشناسان  باید  یادآور شد:  خدمتگزار 
توجیه شده باشند تا با نگاه مثبت درصد افت محصول کشاورزانی که 

با سختی به تولید می پردازند را افزایش ندهند.
وی با اشاره به پیش بینی ۳۰ هزار تن گندم به صورت تضمینی از 
کشاورزان استان گفت: خرید گندم با قیمت هر کیلویی یک هزار و 
۲۷۰ تومان و ۵ ریال باید با این هدف باشد که کشاورزان با فروش 
محصوالتشان به موقع معادل ارزش محصوالتشان را دریافت کنند.

لزوم حذف قوانین و مقررات پیچیده در خراسان جنوبی

  کوچکترین پهپادهای دشمن در معرض شکار پدافند هوایی شرق کشور

فرمانده ارشد نظامی آجا خراسان جنوبی گفت: پدافند هوایی شرق کشور با مجهز بودن به تجهیزات روز دنیا بخش 
وسیعی از شرق کشور و جنوب شرق کشور را تحت پوشش داشته و آمادگی دارد تا کوچکترین پهپادهای دشمن را 
شناسایی و منهدم کند. قوام یوسفی در گفتگو با فارس، با بیان اینکه نیروهای مسلح به 
ویژه ارتش جمهوری اسالمی ایران آمادگی دارد که در هر نقطه از سرحدات ایران برای 
مقابله با دشمنانی که قصد تجاوز و تعرض به میهن عزیزمان را داشته باشند وارد عمل 
شوند، افزود: در شرق کشور طرح های دفاعی داریم و یگان هایی که باید مستقر شوند 
مشخص و تمرینات الزم را دیده اند و در کمترین زمان آمادگی دفاع را دارند. وی به 
قدرت و آمادگی نیروهای پدافند هوایی شرق کشور نیز اشاره کرد و گفت: با توانمندهایی 
که نیروهای پدافند هوایی شرق کشور دارند و با مجهز بودن به تجهیزات روز دنیا بخش وسیعی از شرق کشور و جنوب 

شرق کشور را تحت پوشش داشته و آمادگی دارد تا کوچکترین پهپادهای دشمن را شناسایی و منهدم کند.

فاجعه ای خاموش در انتظار طبس است 

فرماندار ویژه طبس، در کارگروه آب این شهرستان، اظهار کرد: این شهرستان در منطقه کویری با دمای نزدیک 
به ۵۰ درجه قرار دارد و به دلیل فاصله طوالنی با دریاها و مناطق پر آب باید از االن به فکر چاره باشیم. وی 
تصریح کرد: در سال های اخیر با پیگیری و تالش مسئوالن هیچ گاه جیره بندی و قطعی آب نداشته ایم اما خطر 
کم آبی و بحران وجود دارد . مدیر آب و فاضالب طبس نیز با تأکید بر لزوم مدیریت 
همین  جبران  توان  و  شده  افت سطح  دچار  زیرزمینی  آب های  گفت:  آب،  مصرف 
میزان برداشت را هم ندارد لذا حفر چاه های جدید راهکاری اساسی نخواهد بود و باید 
به دنبال اصالح الگوی مصرف و منابع آبی جایگزین باشیم. رئیس شورای اسالمی 
شهرستان طبس نیز یادآور شد: فاجعه ای خاموش طبس را تهدید می کند، عالوه بر 
افت سطح آب های زیرزمینی خطر دیگری مبنی بر پیشروی آب های شور به سمت 
آب های شیرین و شور شدن آب چاه های در حال استفاده وجود دارد لذا از االن باید به دنبال روش های کارشناسی 

شده برای تأمین آب در بلند مدت باشیم.



حدیث روز روزنامه اجتماعی ، فرهنگی ، ورزشی و اقتصادی 
 مدیرمسوول و صاحب امتیاز : غالمرضا جعفرپور مقدم 
سردبیر : علی جعفرپور مقدم

بیرجند، میدان شهدا ، جنب بانک صادرات  ، ساختمان آوا   
صندوق پستی 136 - 97148-  تلفن : 32224582 ) 5 خط ( نمابر : 32234583 
چاپ : شرکت چاپ و نشر گلرو - بها : 500 تومان )50 درصد تخفیف تک فروشی (

اذان ظهر
اذان مغرب 

نیمه شب شرعی
اذان صبح 

طلوع آفتاب

ن 
ستا

ز ا
رک

ی م
رع

ش
ت 

وقا
ا

www.ava724.ir       email:ava.khjnews@yahoo.comسامانه پیام کوتاه : 3000272424

امام علی عليه السالم : الُمنِصُف َكثيُر اأَلولِياِء َو اأَلِوّداِء؛
شخص با انصاف، ياران و دوستان بسيارى دارد.

غرر الحكم، ح2116

12 : 33
19 : 24
23 : 49
4 : 35
6 : 2

هشدارالریجانیبهدولتدربارهآمریکا

براى  اينكه  بيان  با  مجلس  رئيس  الريجانی،  علی 
رسيدن به نتيجه برجام مناقشاتی بر سر راه بود كه 
فرآيند اين نظرات به يک تصميمی بر اساس نظرات 
است  ممكن  گفت:  شد،  انجام  رهبرى  معظم  مقام 

 آمريكايی ها در مسير اجراى برجام خرابكارى  كنند.
مجلسدهمظرفیتسهفراکسیونندارد

بر  تاكيد  با  مجلس  اصولگرايان  فراكسيون  عضو 
در مجلس  لزوم شكل گيرى فضاى شفاف سياسی 
دهم  مجلس  در  اصالحات  و  اعتدال  گفت:  دهم 
هم  اصولگرايان  و  داشت  خواهند  واحد  فراكسيون 
اجماع می كنند. فوالدگر افزود:  به اعتقاد من مجلس 
دو  بايد  و  ندارد  فراكسيون  سه  ايجاد  ظرفيت  دهم 

فراكسيون بزرگ در آن وجود داشته باشد.

نامهانتخاباتیمطهریبهآیتا...جنتی

ا... جنتی، دبير  به آيت  نامه اى  علی مطهرى  طی 
شوراى نگهبان، نكاتی را درباره ابطال آراى منتخب 
رقباى  كه  اين  نوشت:  و  كرد  عنوان  اصفهان  مردم 
يک كانديدا كه فكر نمی كردند او رأى بياورد، پس 
از اقبال مردم به وى و انتخاب او مداركی از زندگی 
ابزار  را  نگهبان  شوراى  و  كنند  ارائه  وى  خصوصی 
خود  نفسانی  هواهاى  به  رسيدن  براى  خود  دست 
نمايند، زيبنده نظام نيست و در صورت انجام اينكار 

پيگير استيضاح وزير كشور می شويم.
 

دستمریزاددووزیربهمجلسبهخاطر
تصویبتبصرههدفمندییارانهها

پس  گفت:   ۹۵ بودجه  تلفيق  كميسيون  سخنگوى 
در  كه  وزيرى  دو  هدفمندى،  تبصره  تصويب  از 
به  و  گفته  دست مريزاد  داشتند  حضور  علنی  صحن 
كردند.  تشكر  مجلس  از  تبصره،  اين  تصويب  خاطر 
سخنگوى  داشت:  اظهار  پورابراهيمی،  محمدرضا 
هدفمندى  به  مربوط  تبصره  تصويب  از  بعد  دولت 
اعالم كرد اين مصوبه ظلم به مردم است، در حاليكه 
شب  كه  بودند  داشته  اذعان  بارها  قبال  ها  دولتی 

پرداخت يارانه، شب عزا و برزخ دولت است.
 

واکنشعارفبهتوافق»روحانی،هاشمیو
خاتمی«درموردریاستشدرمجلس


مورد  در  اصالح طلبان  سياست گذارى  شوراى  رئيس 
مجمع  رئيس  اينكه  بر  مبنی  منتشرشده  اخبار  برخی 
اصالحات  دولت  رئيس  و  رئيس جمهور  تشخيص، 
در مورد رياست وى در مجلس دهم توافق كرده اند، 
گفت: من هم اولين بار است كه چنين خبرى را از شما 
می شنوم و اطالعی ندارم. وى در خصوص اينكه  براى 
برنامه هايی دارد،  انتخابات مجلس دهم چه  دور دوم 
گفت: ما همچون دور اول انتخابات مجلس دهم بنا 
داريم كه در حوزه هاى انتخابی كه به دور دوم كشيده 

شده است مشاركت حداكثرى مردم را صورت دهيم.

 وقتیتوطئهسعودیهاعقیممیماند
نوشت:  خود  منابع  از  نقل  به  السفير،  لبناني  روزنامه 
تالش سعودي براي توزيع پيش نويس قطعنامه اي 
بين كشورهاي عضو دائم شوراي امنيت كه حزب ا... 
سرعت  به  بود،  خوانده  تروريستي  سازماني  را  لبنان 
در اين شورا با اقدام به موقع روسيه و چين شكست 

خورد و آمريكا آن را ناديده گرفت.

تذکرجدیروحانیبهاردوغان

روحانی نسبت به صدور بيانيه عليه ايران در اجالسی 
تركيه  را  آن  ميزبانی  و  باشد  منادى وحدت  بايد  كه 
برعهده دارد به اردوغان تدكر داد. استقبال اردوغان 
از روحانی و دست دادن با او روى سن بيش از حد 
معمول طول كشيد و اين موضوع به همراه حركات 
دست رئيس جمهور مورد توجه رسانه ها قرار گرفت. 
روحانی در اين فاصله با اردوغان روى سن با شدت 
و حدت درباره بيانيه عليه ايران در اجالس سازمان 
همكارى اسالمی سخن گفته و به او تذكر داده است.

امارات:روسیهازمادربازپسگیریجزایر
سهگانهازایرانپشتیبانیمیکند

گفته  امارات  )پارلمان(  اتحادى  ملی  مجلس  رئيس 
است: »فدراسيون روسيه از حق ما در بازپس گيرى 
راه  از  ايران  سوى  از  شده  اشغال  گانه  سه  جزاير 
راه حل هاى مسالمت آميزى كه كشور در پی می گيرد، 
يعنی مذاكرات جدى و مستقيم يا مراجعه به دادگاه 

كيفرى بين المللی، دفاع می كند«.

نقشفرماندهکلقوادرعراقوسوریه
وجنگ33روزهبیبدیلبود

رئيس مجلس گفت: بنده با توجه به كارى كه دارم، 
اطالع كاملی از نقش فرمانده كل قوا در استقرار امنيت 
در كشور دارم؛ استراتژى مقام معظم رهبرى در تحقق 
امنيت پايدار در كشور بی بديل است. الريجانی افزود: 
مقام معظم رهبرى بايک سازماندهی دقيق امنيتی در 
ايشان حتی  و  كرده اند  را محقق  پايدار  امنيت  ايران، 
در جنگ 33 روزه و مبارزه با تروريست ها در عراق و 

سوريه، نقش بی بديل امنيتی را ايفا كرده اند .

سازمانهمکاریاسالمیازمواضعیکه
علیهماوحزبا...گرفتهپشیمانمیشود

همكارى  سازمان  گفت:  خارجه  وزير  معاون 
مواجه  خاص  كشور  چند  تأثير  تحت  اسالمی  
بوده و اين واقعيتی است كه وجود دارد.  عراقچی 
صورت  عربستان  دولت  كه  تالشی  با  كرد:  اضافه 
داد چهار بند ضد ايرانی نيز در بيانيه وارد شده كه 
جده  اجالس  همان  در  حقيقت  در  بند  چهار  اين 
ادامه  عراقچی  بيانيه شد  وارد  ما  غياب  در  و  تهيه 
بحث  اين  كه  اين  اجازه  ممكن  شكل  هر  به  داد: 
دوباره در اين جلسه باز شود را ندادند. معاون وزير 
امور خارجه گفت: ايران برخورد شديدى انجام داد، 
حتمًا صحبت هاى آقاى ظريف را شنيده ايد. مسلمًا 
و حزب ا... ايران  عليه  مواضعی كه  اين  از  سازمان 

آينده پشيمان خواهد شد. گرفته در 

انتخاب  گفت:  تهران  جمعه  نماز  خطيب 
عمل«  و  اقدام  مقاومتی؛  »اقتصاد  شعار 
كارى صورت  تاكنون  كه  می دهد  نشان 
نگرفته است، اقدام و عمل بدون داشتن 
آيت ا...  نيست.  ممكن  انقالبی  روحيه 
مقاومتی  اقتصاد  اينكه  ابراز  با  جنتی 
اگر  باشد، خاطر نشان كرد:  انقالبی  بايد 
موفق  بخواهد  مقاومتی  اقتصاد  تحقق 
كه  فعلی  ادارى  معمولی  رويه  با  باشد 
تاكنون بوده اثرى نداشته و در آينده هم 
نخواهد داشت. اقتصاد مقاومتی روحيه اى 
غرب  و  آمريكا  مقابل  كه  می خواهد 
بايستد و در حوزه اقتصادى تحول ايجاد 
كند كه اين موضوع با حركت هاى ادارى 

ممكن نيست. 
 37 كسانی  اينكه  بيان  با  جنتی  آيت ا... 
داشتند  نگه  سرپا  را  مملكت  اين  سال 

همه  برابر  در  افراد  اين  كرد:  تصريح 
دشمنی ها ايستاده اند و دست رد به دشمن 
كه  بوده اند  انقالبی ها  همين  كه  زده اند 

نبودند  اگر  انجام دادند و  را  اقدامات  اين 
از  چرا  بود،  شده  خوانده  مملكت  فاتحه 
اين افراد قدردانی نكنيم؟ سپاه خار چشم 

هم  را  خودشان  نيش  كه  است  عده اى 
و  سپاه  اگر  می زنند.  صبحت هايشان  در 
بسيج نباشد چه كسی می خواهد مملكت 

را حفظ كند؟ بايد انقالبی و ضد انقالب 
شناس باشيم.

موضوع  اين  طرح  با  جنتی  آيت ا... 

راى  اخير  انتخابات  در  كه  افرادى  كه 
 نياوردند با نجابت نتيجه را قبول كردند،
كه  نماينده  آقاى  حاال  كرد:  نشان  خاطر 
رأى آورده اى می خواهی چكار كنی؟ فقط 
می خواهی روى كرسی مجلس بنشينی و 
انقالبی  مجلس  اگر  تمام؟  و  شوى  بلند 
نباشد نمی تواند به وظايف خود عمل كند، 
بشناسند،  را  جامعه  درد  بايد  نمايندگان 
موضوع بيكارى اولويت اصلی نمايندگان 
چرا  كه  پرسش  اين  طرح  با  وى  است. 
آمار طالق باال می رود؟ گفت: چرا جوانان 
عالقه اى به ازدواج ندارند. اين موارد درد 
نمايندگان  و  باشد  اولويت  بايد  و  است 
نماينده  يک  افزود:  وى  كنند.  رسيدگی 
دشمنان  كه  باشد  داشته  بصيرت  بايد 
را نقشه ها  اين  و  دارند  نقشه هايی   چه 

خنثی كند.

رزمايش راهيان بيت المقدس در بيرجند   عكس: مجتبی گرگیعکس روز 

آیتا...جنتی:سپاهخارچشمبعضیهاستکهنیشمیزنند

دفاعدرسوریه،هوشمندانهترینروشدفاعازمرزها
 

نايب رئيس مجلس با بيان اينكه رويش ها در انقالب بيشتر 
راه  ما  در كشور  است تصريح كرد: خوشبختانه  ها  ريزش  از 
شهدا همچنان ادامه دارد و مصداق آن را در اعزام هايی كه به 
 سوريه داريم می توان ديد. باهنر افزود: امروز مهمترين و كم 
دفاعی  مرزهاى  كردن  دور  دفاعی،  روش  ترين  هزينه 
در  بايد  جنگيديم،  نمی  سوريه  در  امروز  اگر  و  است  كشور  مرزهاى  از  استراتژيک 

كرمانشاه و خوزستان و سيستان و بلوچستان در مقابل دشمن می ايستاديم.

عبدا...ناصری:رقباعزمخودراجزمکردهاند؛احمدینژادیهامیخواهندروحانییکدورهایباشد
 

عضو شوراى مشورتی اصالح طلبان با اشاره به فعاليت جريان هاى سياسی براى انتخابات رياست جمهورى ۹6 گفت:  با توجه به نتيجه انتخابات سال 
84 كه منجر به پيروزى احمدى نژاد شد كه حتی خود اصول گرايان هم تصور نمی كردند او رئيس جمهور شود؛ در سال ۹2 هم كمتر كسی فكر می كرد 
با توجه به شرايط بوجود آمده، روحانی با سابقه امنيتی بتواند رئيس جمهور شود و اين دو انتخابات فضاى ذهنی را براى سياسيون آماده كرده است 
كه ظرفيت رسيدن به قدرت را از طريق انتخابات رياست جمهورى دارند. عبدا... ناصرى تصريح كرد: جريان هاى سياسی به ويژه جريان احمدى نژاد 
می خواهند روحانی يک دوره اى باشد و به خاطر همين فضايی را ايجاد می كنند تا برجام را تحت شعاع قرار دهد. حمله به برجام باعث ايجاد شدن 
يک فضاى دو قطبی در كشور در آستانه انتخابات رياست جمهورى سال آينده خود شد. عضو بنياد باران ادامه داد: در كنار مسئله فوق، بعد از برجام 

جريان هاى رقيب روحانی، عزم خود را جزم كرده اند كه دوران رياست روحانی را يک دوره اى كنند.

واکنشایرانبهادعاهایعربستانورژیمصهیونیستی
 

سفراى رژيم صهيونيستی و عربستان سعودى در شوراى امنيت 
سازمان ملل  اتهامات تكرارى خود عليه ايران را مطرح كردند 
دائم كشورمان  نمايندگی  رايزن  از  را  پاسخ خود  كه هر كدام 
شنيدند. جواد صفايی رايزن نمايندگی ايران در سازمان ملل در 
واكنش به  اين اتهامات  گفت: رژيم صهيونيستی خود بزرگترين 
حامی تروريسم در جهان است و از ابتدا ماهيت تروريستی داشته، عربستان نيز مبداء و 

منشاء تروريسم و افراط گرايی در منطقه است.

بیکاری روزبه روز بیشتر می شود/ نمایندگان کارهای فرعی را کنار بگذارند

قابلتوجهمودیانمحترممالیاتی:
به اطالع کلیه اشخاص حقوقی و همچنین اشخاص حقیقی موضوع بند )الف( و )ب( ماده 95 قانون مالیات های مستقیم 
می رساند: مهلت ارسال الکترونیکی فهرست معامالت فصل زمستان 94 از طریق سامانه www.tax.gov.ir و یا به صورت 

روابطعمومیادارهکلامورمالیاتیخراسانجنوبیلوح فشرده )CD( حداکثر تا پایان فروردین ماه سال جاری می باشد.

)هوالباقی(

شاعرفرهیختهارجمند

جنابآقایمجیدفرزین

درگذشت فقیده سعیده شادروان

حاجیهعذرابارانی
را حضور جناب عالی و همسر گرامی تان 
تسلیت عرض نموده، انشاا... خداوند رحمان 
در دفع و رفع آالم، شما را مشمول صبر و 
این رخداد  برای غمدیدگان  را  تسلی  ابزار 

ناگوار ارزانی فرماید. روحش شاد

کانونهنرمندانخراسانجنوبی
 ضمنا جلسه ترحیم  امروز شنبه 95/1/28
 از ساعت 16 الی 17 در محل حسینیه 

ابن حسام )خیابان طالقانی 13 ( 
برگزار می شود.

با تبریک سال نو
گروه صنعتی پاالز برای همکاری و عاملیت فروش از شهرستان های طبس- سربیشه- نهبندان- سرایان- فردوس- درمیان 

خوسف - قاین و بیرجند برای ارائه فروش محصوالت پاالز )موکت- کاغذ دیواری- لمینیت پارکت( از همکاران دعوت به عمل می آورد.
برای اطالعات بیشتر از اخذ عاملیت فروش و همکاری با نمایندگی رسمی فروش در خراسان جنوبی )صبوحی( تماس حاصل فرمایید

شماره های تماس: 32230487-32239026-09155621788    فکس: 32231410

مناقصههایعمومییکمرحلهایشماره95-918،95-917،95-916،95-915،95-914
شرکت آب و فاضالب روستایی خراسان جنوبی در نظر دارد مناقصه هایی با موضوعات ذیل را برگزار نماید:

مناقصه شماره : 95-914
به جهت پروژه هایشرح

 ISNO 14427-2 خرید لوله پلی اتیلن بر اساس استاندارد
توجه: مشخصات کامل لوله های پلی اتیلن در دعوت نامه 

ذکر شده است

بهدان شهرستان بیرجند ، پسوج شهرستان بیرجند، ماخونیک 
شهرستان سربیشه، آهنگران شهرستان زیرکوه، زول شهرستان 

قاین، فخرود شهرستان درمیان
مبلغ برآورد: 9/454/054/640 ریال   تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: ضمانت نامه معتبر ترجیحا ضمانت نامه بانکی به مبلغ 473/000/000 
ریال به مدت حداقل 3 ماه و قابل تمدید، ضمنا چک بین بانکی و شخصی قابل قبول نیست   مدت تحویل: یک ماه

مناقصه شماره : 95-915
به جهت پروژه هایشرح

خرید لوله پلی اتیلن بر اساس استاندارد 
ISNO 14427-2

توجه: مشخصات کامل لوله های پلی اتیلن در 
دعوت نامه ذکر شده است

چرمه شهرستان سرایان، پسوج )مزار هنبل و چهکند روشناوند( شهرستان 
بیرجند ، القار شهرستان بیرجند، شاخن شهرستان بیرجند، فندخت 

شهرستان زیرکوه، فتح آباد شهرستان فردوس، امین آباد شهرستان سربیشه 
حصارسنگی شهرستان بیرجند

مبلغ برآورد: 7/804/554/240  ریال   تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: ضمانت نامه معتبر ترجیحا ضمانت نامه بانکی به مبلغ 
391/000/000 ریال به مدت حداقل 3 ماه و قابل تمدید، ضمنا چک بین بانکی و شخصی قابل قبول نیست مدت تحویل: یک ماه

مناقصه شماره : 95-916
به جهت پروژه شرح

BSEN 10224 خرید لوله فوالدی درزدار و بدون درز گالوانیزه شده و کونیک دار بر اساس استانداردهای 
 ASTM   A 53 ،ISRI 3765         توجه: مشخصات کامل لوله های گالوانیزه در دعوت نامه ذکر شده است

کالته مال 
شهرستان درمیان

مبلغ برآورد: 11/224/440/000  ریال  تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: ضمانت نامه معتبر ترجیحا ضمانت نامه بانکی به مبلغ 
562/000/000 ریال به مدت حداقل 3 ماه و قابل تمدید، ضمنا چک بین بانکی و شخصی قابل قبول نیست    مدت تحویل: یک ماه

مناقصه شماره : 95-917
به جهت پروژه شرح

خرید لوله فوالدی درزدار و بدون درز گالوانیزه شده و کونیک دار 
بر اساس استاندارد ISRI 3765 و ASTM  A 53 توجه: مشخصات 

کامل لوله های گالوانیزه در دعوت نامه ذکر شده است

القار شهرستان بیرجند، بهدان شهرستان بیرجند، فتح آباد شهرستان 
فردوس، قدمگاه شهرستان نهبندان، زول شهرستان قاین، پسوج 

شهرستان بیرجند، فخرود شهرستان درمیان، چرمه شهرستان سرایان
مبلغ برآورد: 12/332/029/680 ریال   تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: ضمانت نامه معتبر ترجیحا ضمانت نامه بانکی به مبلغ 

617/000/000 ریال به مدت حداقل 3 ماه و قابل تمدید، ضمنا چک بین بانکی و شخصی قابل قبول نیست    مدت تحویل: یک ماه

مناقصه شماره : 95-918
به جهت پروژه شرح

   c950 و ISIRI – 10729 ،10730 خرید لوله جی آر پی بر اساس استاندارد
AWWA توجه: مشخصات کامل لوله های جی آر پی در دعوت نامه ذکر شده است

کالته مال شهرستان درمیان، خوشاب شهرستان 
سربیشه ، فندخت شهرستان زیرکوه

مبلغ برآورد: 18/843/540/000  ریال   تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: ضمانت نامه معتبر ترجیحا ضمانت نامه بانکی به مبلغ 
943/000/000 ریال به مدت حداقل 3 ماه و قابل تمدید، ضمنا چک بین بانکی و شخصی قابل قبول نیست    مدت تحویل: یک ماه

مهلت دریافت اسناد مناقصه: از 95/1/28 تا پایان وقت اداری 95/2/1 - حداقل پیشنهادات دریافتی برای بازگشایی پاکت ها 2 مورد 
می باشد. محل دریافت اسناد مناقصه: سایت شرکت به آدرس www.ABFAR-KJ.ir و یا وب سایت پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات به 
آدرس http://iets.mporg.ir - فرآیند انتخاب فروشندگان بر اساس: قیمت مناسب پیشنهادی - آخرین مهلت تسلیم پیشنهادها: 
تا پایان وقت اداری 95/2/17 می باشد - زمان تشکیل جلسه قرائت پیشنهادها: 95/2/19 ساعت 9 صبح در محل سالن جلسات 
شرکت - محل تحویل: محل تحویل کلیه لوله های مورد مناقصه انبار شرکت آب و فاضالب روستایی خراسان جنوبی واقع در شهرستان 
بیرجند می باشد. تبصره 1: بازرسی لوله های پلی اتیلن و جی آر پی سطح یک و لوله های فوالدی درزدار و بدون درز گالوانیزه شده 
سطح دو می باشد و همچنین هزینه تست کاالهای مذکور و اقامت و ایاب و ذهاب بازرس به عهده فروشنده کاال خواهد بود. تبصره 
2: استفاده از مصالح و تولیدات داخلی استان در اولولیت قرار دارد. این شرکت در رد یا قبول پیشنهادات برابر قوانین و مقررات مربوطه 
مختار می باشد برای کسب اطالعات بیشتر از شرایط شرکت در مناقصه به وب سایت شرکت آب و فاضالب روستایی خراسان جنوبی 
 و یا پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات مراجعه و یا با شماره 8- 32214752-056 اداره امور حقوقی و قراردادها تماس حاصل فرمایید.

                                                                              روابطعمومیشرکتآبوفاضالبروستاییخراسانجنوبی


