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امام جمعه بیرجند : 
 با توجه به زمان محدود تا انتخابات 
تغییر استاندار به صالح نیست

نماینده فردوس، طبس، سرایان و بشرویه  :  
نمایندگان برای انتخاب استاندار مشورت
می دهند ،  اگر نشد قانونی برخورد خواهند کرد

رئیس جمهور :  
 دولت اگر اشتباه کرد برای 
عذرخواهی از مردم لکنت ندارد

گالیه های جدی از عملکرد ائتالف امید وجود دارد / احتمال ائتالف اصولگرایان قوی است / ظریف اختالف با سردار سلیماني را رد کرد / ترقی :  رئیس جمهور معنای گشایش را برای مردم تبیین کند / ضوابط پرداخت به مدیران را  اعالم کنید  / صفحه 8
 صفحه 8 صفحه 8 صفحه 7

هم افزایی سیاسیون
برای یک انتخاب خوب

*  سردبیر

هفته گذشته بحث تغییر استاندار خراسان جنوبی 
یکی از داغ ترین مسائل سیاسی روز استان و حتی 
شرق کشور بود . جرقه ای که با مصاحبه یکی از 
نمایندگان خراسان شمالی زده شد و با بیان دیدگاه 

های مردم و مسوولین حرارت گرفت .
 بدون شک هر فرآیند اجرایی - سیاسی حاشیه هایی

برای  موارد  این  بیان  اینکه  اما  دارد  همراه  به  را 
مسائل سیاسی باشد ... ) ادامه در صفحه 2 (

سرمقاله

نماینده مردم بیرجند ، درمیان و خوسف 
در واکنش به اتفاقات اخیر عنوان کرد :

انتخاب استاندار
آزمون بزرگی
برای دولت
مدیر بومی فراجناحی، 
معتدل و قانون مند برای
 استان مفید تر است

به  اشاره  با  مجلس  در  بیرجند  مردم  نماینده 
خراسان  استاندار  تغییر  کشور  وزارت  اینکه 
بر  بنا  هم  اگر  گفت:  نکرده  تائید  را  جنوبی 
تغییری در مدیریت عالی استان است بر اساس 
االسالم  باشد. حجت  نه حزبی  و  مردمی  منافع 
سیدمحمد باقر عبادی در گفتگو با مهر با اشاره 
به برخی شایعات در مورد تغییر استاندار خراسان 

جنوبی، اظهار کرد: ) ادامه در صفحه 8 (

لطفا با احتیاط برانید !

با این بودجه ، ماشین آالت راه سازی به مقصد نمی رسند / دوبانده شدن جاده های استان عزم ملی می خواهد 

قدردانی از مشارکت حداکثری 
فعاالن اقتصادی استان در

 ارایه اظهارنامه مالیاتی 

 مدیرکل امور مالیاتی خراسان جنوبی در اطالعیه ای
ارایه  و  تکمیل  منظور  به  اقتصادی  فعاالن  از 
این  در  کرد.  تشکر  و  تقدیر  مالیاتی  اظهارنامه 
اطالعیه آمده است: اداره کل امور مالیاتی استان 
مشارکت  از  را  خود  تشکر  و  قدردانی  مراتب 
حداکثری فعاالن محترم اقتصادی در ارائه اظهار 
مساعدت  و  همکاری  همچنین  و  مالیاتی  نامه 
 اصحاب رسانه ، صدا و سیمای استان ، رسانه های
 نوشتاری و اتحادیه های صنفی در فرهنگ سازی

همچنین  و  موقع  به  و  مناسب  رسانی  اطالع  و 
قانونی  تکالیف  انجام  به  مودیان محترم  تشویق 
خود اعالم می دارد. امید است در راستای تحقق 
اقتصاد مقاومتی با عمل و تکلیف شرعی و قانونی 
اقتصادی جهت توسعه و  اجرای عدالت  خود در 

پیشرفت پایدار استان قدم برداریم.

جاده همچنان دردست احداث  

ثبـت نـام کربـال
اعزام بعـد از ماه مبارک رمضان

آدرس: میدان شهدا 
دفتر خدمات زیارتی عماد بیرجند

 32224113  

 آگهی مزایده  اماکن ورزشي

 قابل واگذاري در سال 1395 

) نوبت اول (

شرح در صفحات 4 و 5

ثبت نام

باشگاه ورزشی شنا و واترپلو دلفین
 

زیر نظر: مربی سابق تیم ملی ایران در رده جوانان   
رکورددارشنای ایران- تحت نظر متخصص پوست

آغـــاز شـــد
 ... و  نهادها، مهدکودک ها  ارگان ها،  با کلیه  آماده عقد قرارداد 

آدرس: خیابان غفاری - ابتدای خیابان آوینی - مقابل استخر
 شهید مرتضوی      تلفن: 32404151

dolphinbrj :اینستاگرام dolphinbrj :تلگرام@

جناب آقای اصغر آتش خیز
انتصاب شایسته جناب عالی را به عنوان رئیس بانک مسکن شعبه مرکزی

 که حاکی از لیاقت و شایستگی شما می باشد، صمیمانه تبریک عرض نموده
 توفیق، سعادت و سالمت شما را از خداوند منان خواستاریم.

اسماعیل قاسم پور- هوشنگ مودی

جناب آقایان حاجی پور
مدیریت محترم نمایندگی ایران خودرو کد 3102

بدینوسیله از سعه صدر، حسن برخورد و مشتری مداری شما بزرگواران و همکاران محترم تان 
در آن مجموعه تقدیر و تشکر می گردد، از درگاه باریتعالی پیشرفت روز افزون تان را آرزومندم.

شهریاری

روابط عمومی شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی خراسان جنوبی

مناقصه شماره 52 خدمات کارگری و نظافتی شرکت کویر تایر

شرکت کویرتایر در نظر دارد: مجموعه خدمات نظافتی کلیه کارگاه ها، انبارها، 
خط تولید و محوطه ها، بارگیری محصوالت، بازکردن پالت های مواد اولیه و انجام 
برخی امور تولیدی مانند حمل و نقل مواد و محصوالت یا بارگیری و تخلیه آنها، 

کار با ماشین آالت، امور ساختمانی، طبخ غذا و نظایر آن را از طریق مناقصه به صورت حجمی و نفری 
به مدت یک سال به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. از کلیه شرکت های پیمانکاری دعوت می شود 
از تاریخ نشر آگهی ضمن بازدید از کارخانه، نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام  و تا پایان وقت اداری 
شنبه 95/4/12 برای تحویل پاکت پیشنهادی در مناقصه به واحد تدارکات کارخانه واقع در کیلومتر 
11 جاده بیرجند - کرمان مراجعه نمایند. پیمانکاران برای کسب اطالعات بیشتر با شماره 32255366 
تماس حاصل نمایند. تاریخ بازدید کارخانه که برای پیمانکاران الزامی است از چهارشنبه 95/4/2 الی 

شنبه 95/4/12 در ساعت اداری می باشد. شرکت کویرتایر در رد یا قبول پیشنهادها مختار است.

روابط عمومی شرکت کویر تایر

با عرض تسلیت ایام سوگواری شهادت حضرت علی )ع( بدینوسیله درگذشت 

شادروان حاج کربالیی حسین مهران 
مداح و پیر غالم اهل بیت )ع(

 را به اطالع می رساند. جلسه ترحیم آن روانشاد یکشنبه 95/4/6 
از ساعت 17 الی 18 در محل هیئت حسینی )واقع در خیابان انقالب(

 برگزار می گردد، حضور سروران محترم موجب امتنان است.

خانواده های مهران و سایر بستگان

دو سال از عروج مادری عزیز و مهربان

 مرحومه کربالئیه کنیز مرکی
 )مادر شهید گرانقدر علی مرکی(

 می گذرد و باورمان شد که دیگر آن شمع فروزان را نمی بینیم ولی صدای 
دلنشینش همچنان در گوش ها و مهربانی اش در قلب ما باقیست

با ذکر فاتحه خاطر عزیزش را گرامی می داریم.

خانواده شهید مرکی

خانواده محترم 
زنده یاد حافظ

خبر درگذشت معلم بزرگوار 
سال های دانش آموزی ام  شادروان

علی نقی حافظ 
سخت متاثرم نمود، ضمن ابراز همدردی 

درکنار مضجع شریف رضوی ، علو درجات آن 
معلم فقید و صبر بازماندگان محترم را در این 
ماه رحمت و مغفرت از خداوند مسئلت دارم. 

مشهد مقدس
دکترمحمد حسن کریم پور

فروش فوری و زیر فی 
زمین   ،17 پالک  دولت 38  آپارتمان 
شمالی طبقه اول، روی پیلوت،  90 متر 

مفید، کال 3 طبقه ، فوق العاده تمیز 
09155619092 - دستجردی
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نتایج آزمون ورودی پایه های هفتم و دهم مدارس استعدادهای درخشان ۱۲ تیر ماه اعالم می شود
فارس- مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان ودانش پژوهان جوان طی اطالعیه ای اعالم کرد: نتایج آزمون ورودی مدارس استعدادهای درخشان در دوره های اول و 
دوم متوسطه )پایه های هفتم و دهم( سال تحصیلی 96- 95 ، حداکثر تا تاریخ 12 تیرماه 1395 از طریق سامانه azmoon.medu.ir اعالم خواهد شد. آخرین مهلت 
ثبت نام پذیرفته شدگان دوره اول و دوم دبیرستان های استعدادهای درخشان حداکثر تا پایان مردادماه 1395خواهد بود.

اعالم ۹۷ کدرشته جدید در انتخاب رشته ارشد

آموزش  سنجش  سازمان  عالی  مشاور 
انتخاب  راهنمای  دفترچه  اصالحیه  گفت: 
شد  منتشر  ارشد  کارشناسی  آزمون  رشته 
مجموعه  به  کدرشته   9۷ آن  اساس  بر  و 
مهر،  گزارش  به  شد.  اضافه  پذیرش  ظرفیت 
اصالحات  برخی  به  توجه  با  افزود:  توکلی 
ها دانشگاه  سوی  از  جدید  محل های  رشته  اعالم  همچنین   و 
و به منظور مساعدت برای تکمیل فرم انتخاب رشته و درج کدرشته  
محل های انتخابی، به داوطلبان مجاز اجازه داده شده است تا پایان روز 
شنبه 5 تیرماه نسبت به انتخاب رشته اقدام کنند. وی خاطرنشان کرد: 
داوطلبانی که قباًل فرم انتخاب رشته خود را تکمیل کرده اند نیز، می توانند 

نسبت به اصالح و ویرایش اولویت های انتخابی خود اقدام کنند.

 کارت سوخت ناوگان دیزلی فاقد بیمه
 از عید فطر غیرفعال می شود

رئیس ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت از 
غیرفعال شدن کارت سوخت ناوگان حمل ونقل 
عمومی فاقد بیمه از عید فطر خبر داد و گفت: 
به حدود 5۴ هزار خودرو فاقد بیمه شخص ثالث 
در این زمینه اخطار یکماهه داده ایم. به گزارش 
تسنیم، مهدی نیکدار اظهار کرد: ناوگان حمل ونقل عمومی دیزلی کشور 
حدود 95 هزار دستگاه است که حدود 5۴ هزار خودرو فاقد بیمه شخص 
ثالث هستند. وی تصریح کرد:  با توجه به اختالف قیمت سوخت دولتی و 
آزاد که حدود 1000 تومان است، سوء استفاده از کارت های سوخت برای 
دولت ضرر به همراه دارد که 5۴ هزار خودرو اخطار گرفته حدود 3 میلیون 

لیتر سوخت مصرف می کنند که معادل 3 میلیارد تومان خواهد بود.

جزئیات تصویب جدول دروس متوسطه دوم 

معاون پژوهشی وزیر آمورش و پرورش،جزئیات 
تصویب جدول دروس متوسطه دوم را اعالم 
محی  الدین  والمسلمین  حجت االسالم  کرد. 
وزیر  پژوهشی  معاون  محمدیان  بهرام 
در  فارس،  با  گفت وگو  در  پرورش  و  آموزش 
خصوص تصویب جدول دروس متوسطه دوم 
اظهار داشت: میزان ساعت درسی برای چهار رشته نظری که شامل 
فیزیک«  و  »ریاضی  اسالمی«،  »معارف  انسانی«،  علوم  »رشته های 
و »علوم تجربی« است، 35 ساعت در هفته است. وی ادامه داد: در 
شاخه های فنی و حرفه ای و کاردانش نیز ساعت درسی هفتگی و جدول 
آن بین 35 تا ۴0 ساعت است؛ به جهت اینکه این شاخه ها کارهای 
عملی و کارگاهی دارند و زمان کارگاه از زمان آموزش نظری بیشتر است.

1۹ رمضان ؛ شب قدر و 
ضربت خوردن حضرت علی )ع(

 شب قدر یکی از شبهای سال است که ویژگی و 
قداست خاصی دارد. شب َقدر در باور شیعیان،یکی 
از شب های 19 یا 21 و یا 23 ماه رمضان. ضربت 
خوردن حضرت علی )ع( در 19 ماه رمضان  بر 

اهمیت این شبها نزد انان افزوده است.
از گروه خوارج در  عبدالرحمن بن ملجم مرادی، 
سحرگاه شب نوزدهم ماه مبارك رمضان سال ۴0 
قمری در مسجد اعظم کوفه کمین کرده و منتظر 
ورود امیرمؤمنان علی بن ابی طالب)ع( شد.حضرت 
علی)ع( در شب نوزدهم رمضان، مهمان دخترش 
عجیبی  حالت  شب  آن  در  و  بود  کلثوم)س(  ام 
داشت و دخترش را به شگفتی درآورد. روایت شده 
از  بسیار  و  بود  بیدار  آن شب  در  آن حضرت  که 
کرد  می  نظر  آسمان  به  و  رفت  می  بیرون  اتاق 
و می فرمود: به خدا سوگند، این است آن شبی 
آن  به هر روی،  دادند.  به من وعده شهادت  که 
اعظم  مسجد  وارد  صبح  نماز  هنگام  به  حضرت 
کوفه شد و خفته گان را برای ادای نماز بیدار کرد. 

از جمله، خود عبدالرحمن بن ملجم مرادی را که 
به رو خوابیده بود، بیدار و خواندن نماز را به وی 
گوش زد کرد. هنگامی که حضرت علی)ع( وارد 
محراب مسجد شد و مشغول خواندن نماز گردید و 
سر از سجده اول برداشت، نخست شبیث بن بجر 
ههمدست ابن ملجم با شمشیر بّران بر وی هجوم 
اصابت  محراب  طاق  به  ولیکن شمشیرش  آورد، 
مرادی  ملجم  بن  عبدالرحمن  او،  از  پس  و  کرد 
و  لک  علی، ال  یا  الحکم  برداشت: »هلل  فریادی 
ال ألصحابک«! و شمشیر خویش را بر فرق نازنین 
حضرت علی)ع( فرود آورد و سر مبارکش را تا به 

محل سجده گاهش شکافت.
علی)ع( در محراب مسجد، افتاد و در همان هنگام 
فرمود: بسم ا... و با... و علی ملّه رسول ا...، فزت و 

رّب الکعبه؛ سوگند به خدای کعبه، رستگار شدم.
نمازگزاران مسجد کوفه، برخی در پی شبیب و ابن 
ملجم رفته تا آن ها را بیابند و برخی در اطراف 
حضرت علی)ع( گرد آمده و به سر و صورت خود 
نمودند.  می  گریه  حضرت  آن  برای  و  زدند  می 
حضرت علی)ع(، در حالی که خون از سر و صورت 
ای  این همان وعده  فرمود:  بود،  شریفش جاری 
است که خداوند متعال و رسول گرامی اش به من 
داده اند. دو روز پس از ضربت خوردن حضرت علی 
)ع(، ایشان در 21 ماه رمضان به شهادت رسیدند.

از تصویب  ها  از سال  مقدم - پس  دادرس 
دوبانده شدن محورهای مواصالتی خراسان 
جنوبی این جاده ها کماکان در دست احداث 

باقی مانده اند . 
مربع  کیلومتر  هزار   151 با  جنوبی  خراسان 
پهناور  استان  سومین  عنوان  به  مساحت 
وضع  مواصالتی  های  راه  حوزه  در  کشور 
خوبی ندارد و این در حالی است که با توجه 
های زیرساخت  در  ماندگی  عقب  این   به 
مواصالتی همچنان دولت ها از توجه به این 
خصوص  همین  در   . روند  می  طفره  مقوله 
مدیر کل راه و شهر سازی استان در گفتگو 
وضع  آخرین  به  اشاره  با  ایرنا  خبرگزاری  با 
گفته  استان  دوم(  )باندهای  بزرگراه  احداث 
میلیارد   800 و  هزار  مبلغ  تاکنون   : است 
ریال بودجه برای احداث باند دوم در هشت 

شهرستان  استان هزینه شده است. 
جعفری با بیان اینکه در حال حاضر یکهزار 
و ۷30 کیلومتر بزرگراه در دست اجرا است، 

یادآور شده است : باید ۴0۴ کیلومتر باند دوم 
و نیز 800 کیلومتر بزرگراه در استان تکمیل 

شود تا به میانگین متوسط کشوری برسیم. 
برخورداری  برای   : است  گفته  ایرنا  به  وی 

تمام شهرستان های استان از بزرگراه عالوه 
بر پروژه های در دست ساخت نیازمند احداث 

خراسان  در  جدید  دوم  باند  کیلومتر   ۴00
شهرسازی  و  راه  مدیرکل   . هستیم  جنوبی 

: هزار  است  خراسان جنوبی همچنین گفته 
میلیارد ریال اعتبار برای احداث باند دوم راه در 

شهرستانهای بیرجند، قاینات، طبس، سربیشه، 
فردوس، درمیان، زیرکوه و نهبندان نیاز است. 

با یک محاسبه ساده و بررسی بودجه حدود 1۷ 
 میلیاردی سال 92 و 30 میلیاردی سال های

محقق  آن  درصد   50 فقط  که    9۴ و   93
شده است می تواند دریافت به طور متوسط 
های  راه  شدن  دوبانده  پروژه  تکمیل  برای 
بودجه  میلیارد   15 از  کمتر  ساالنه  استان 
اختصاص می یابد و با توجه به وضع بودجه 
به  موضوع  این  هم  آینده  سال   10 تا  ها 
 سرانجام الزم نخواهد رسید و ماشین آالت
میهمان همچنان  ها  سال  سازی   راه 
شنیده شده   . بود  خواهند  استان  های  جاده 
وضع  از  انتقاد  با  استان  مسئوالن  از  یکی 
نیازمند  های  راه  تکمیل  است  گفته  موجود 
ملی  سطح  در  موضوع  بررسی  و  مذاکره 
هاست سال  پروژه  این  آنکه  حال   است 
توجه  بدون  و  چکانی  قطره  های  بودجه  با 
ویژه دولت به پیش رفته است . به گفته وی 
چنانچه از ظرفیت های ملی استفاده شود این 

پروژه زودتر به بهره برداری خواهد رسید .

لطفا با احتیاط برانید  ؛

جاده همچنان دردست احداث  
با این بودجه ماشین آالت راه سازی به مقصد نمی رسند / دوبانده شدن جاده های استان عزم ملی می خواهد

هم افزایی سیاسیون
برای یک انتخاب خوب

) ادامه سرمقاله از صفحه اول (

  شکی نیست هر فرآیند اجرایی - سیاسی حاشیه هایی 
دارد اما اینکه بیان این موارد برای مسائل سیاسی 
باشد یا اینکه خروجی آن تغییری مثبت در احوال 
فضای  در  که  است  مهمی  نکته  بطلبد  را  مردم 
جنوبی  خراسان  سیاسی  اندازه  از  بیش  و  ملتهب 

باید مورد توجه قرار گیرد .
عمومی  افکار  نماینده  عنوان  به  دانیم  می  الزم 
و  نمایندگان   ، دولتمردان  با  را  نکته  چند  جامعه 

سیاسیون استان طرح و یادآوری نمائیم .
1 - طرح و پوشش اخبار مرتبط با تغییر استاندار 
خراسان جنوبی و اعالم گزینه ای احتمالی جدید 
در  شفافیت  راستای  در  و  ای  رسانه  کار  الزمه 
اطالع رسانی و توجه به حق مردم برای دانستن 
نگارش  نوع  و  اخبار  این  درج  اینکه  حال   . بود 
مخاطبین  جامعه  برای  را  هایی  پیام  نیز  تیترها 
داشت . پیام تیتر » آزمون بزرگ برای نمایندگان 
چشم  از  دور   ، استاندار  انتخاب   « و   » استان 
نمایندگان « بی شک یک هشدار برای سیاست 
مردانی در تمام دوره های گذشته ) اعم از اصالح 
گیری شکل  تاریخ  طول  در  اصولگرا  و   طلب 

استان ( بود که بدانند دیگر نمی توانند با انداختن 
توپ عدم وفاق در بین نمایندگان مردم ، انتخاب 
پای عدم همکاری  به   ، را  ( خود  بد  یا  ) خوب 
ایشان بنویسند و صد البته یک یادآوری تاریخی 
با  نگذارند  که  استان  عزیز  نمایندگان  برای 
و  مردم  های  دیدگاه  جایگاه  دوباره  روش  این 
نمایندگانشان زیر سوال برود و به یاد آورند که در 
ادوار گذشته و در فرآیند انتخاب استاندار از این 

موضوع چه بهره برداری هایی گردیده است .
2 - به نظر عدم مشورت با نمایندگان یک بدعت 
با  وجه  هیچ  به  آن  کالن  در  که  بوده  سیاسی 
دیدارهای  در  که   ( جمهور  رئیس  های  دیدگاه 
و  نمایندگان  با  مشورت  بر  تاکید  خود  مردمی 
نخبگان هر منطقه داشته اند ( و وزیر کشور  )که 
به صراحت موضوع مشورت با نمایندگان را طرح 
این  اینکه  حال   . باشد  هماهنگ    ) نماید  می 
موضوع از کجا و به چه دلیل در این برهه به این 
شکل مدیریت می شود جای سوال است و هر 

چه سریعتر باید اصالح گردد ؟ 
در  استان  نمایندگان  انصاف  و  نجابت   -  3
تعیین  در  دخالت  عدم  به  اظهار  خصوص 
استاندار یک خصلت خوب و پسندیده است هر 
چند این عزیزان باید به این نکته توجه کنند که 
و  مقننه  قوه  در  مردم  نمایندگی  از  فارغ  ایشان 
لزوم عدم دخالت بین قوه ای ، نماینده و نخبه 
سیاسی و اجتماعی جامعه خود هستند که دولت 
های  دیدگاه  است  موظف  استاندار  تعیین  برای 
که  چرا  دهد  قرار  توجه  مورد  و  بررسی  را  آنها 
نقش افکار عمومی ، نمایندگان مردم در مجلس 
شورای اسالمی و خبرگان ، نمایندگان ولی فقیه 
نهادهای  و  ها  سیستم  و  استان  شهرهای  در  
قابل  غیر  استان  توسعه  و  مدیریت  در  مردمی 
خصوص  در  دولت  نظر  دقت  و  است  انکار 

رویکرد های خود را می طلبد .
۴ - در تحلیل های متفاوتی که این روزها در 
این خصوص منتشر می شود مسوولیت و پشت 
صحنه تغییر استاندار گاها به طیف های سیاسی 
حامیان دولت در استان و بعضا به مسائل دیگر 
داده  نسبت  اصولگرا  های  جریان  انتقادات  و 
توفیق  عدم  برخی  را  آن  دالیل  که   شود  می 
در  حضور  برای  دولت  به  نزدیک  نمایندگان 
دانند  می  عملکردی  دیگر  ای  عده  و  مجلس 
ها   تحلیل  این  چنانچه  کرد  یادآوری  باید  اما 
از استان  انتظار می رود سیاسیون  باشد   درست 

دستپاچگی  با  اصولگرا  تا  گرفته  طلب  اصالح 
و عجله ، منافع مردم را فدای منافع سیاسی و 
این  اگر  رسد  می  نظر  به  و  نکنند  خود  جناحی 
آنهایی  چه  باشد  نزدیک  واقعیت  به  ها  تحلیل 
و  کشانند  می  سیاسی  مسائل  به  را  تغییر  که 
سیاسی  بازی  این  صحنه  پشت  که  آنهایی  چه 

هستند باید به مردم بیشتر توجه نمایند . 
دیدگاه  بررسی  اینکه  نکته  آخرین  و   -  5
نوید  ، استان  نمایندگان  روشن  مواضع  و   ها 

لذا رجاء واثق  قدم های رو به جلو را می دهد 
های  رسانه  البته  صد  و  مردم  پشتوانه  با  دارد 
استان نقش بی بدیل خود را در آینده استان با 
قوت ادامه دهند چرا که در قاموس فعالین رسانه 
اولویتی جز حفظ نظام اسالمی  ای استان هیچ 
جنوبی  خراسان  توسعه  و  مردم  امور  پیگیری   ،
های گری  مطالبه  و  ها  فعالیت  و  ندارد   وجود 

تیترهای  همیشه  راستا  این  در  عزیزان  این 
امیدافزا برای جامعه خواهد بود .

6 - ما نیز امیدواریم در این برهه حساس که با 
توجه به نزدیکی به انتخابات ریاست جمهوری و 
صد البته دقت دولت برای تامین خواسته دیرینه 
مردم در خصوص مالك های انتخاب یک استاندار 
و همچنین دیدگاه های روشن و الزم نمایندگان 
انتخاب گزینه های توانمند و بومی  در خصوص 
این انتخاب به نفع خراسان جنوبی به پایان رسیده 
و سیاسیون استان نیز در این فرآیند بهترین نقش 

را بر اساس خواست جامعه بازی نمایند .

سرمقاله

گچ کاری و گچ بری پذیرفته می شود به قیمت مناسب در اسرع وقت )شهر- روستا(
099047۱۲04۲

داربست بنی اسدی
     09151634010

)تخته زیر پا رایگان(

 
     P.V.D.F / شاین

 آدرس: میدان جماران - ساختمان 
مرکزی

 09151633873-مهندس  کارگر

مرکز  پخش ورق های آلومینیوم کامپوزیت

بیل مکانیکی  
چرخ  الستیکی

تخریب ، خاک برداری 
حفاری کانال

09۱5۱6۱336۱ - رضوی

بیمه معلم
 نمایندگی سید محمد امیرآبادی زاده 

واقع در بلوار آوینی با صدور انواع 
بیمه نامه ها به صورت نقد و اقساط

 در خدمت همکاران محترم فرهنگی 
و همچنین شهروندان گرامی می باشد.

تلفکس: 32404040  
09158642955

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت اول
نظر به این که در پرونده اجرایی شماره 941136 محکوم علیهم 1- مهدی شریفی 2- مجتبی بصیرتی راد 3- حسن بصیرتی 

راد محکومند متضامنا به پرداخت مبلغ 97/125/209 ریال بابت اصل خواسته و غیره در حق محکوم له شرکت تعاونی منحله و پرداخت مبلغ 
4/080/000ریال بابت حق االجرا در حق دولت و با توجه به تعرفه پالک ثبتی از ناحیه شخص ثالث به شماره 68 فرعی از 800 اصلی بخش 1 بیرجند 
و حسب نظریه کارشناسی ملک واقع در خیابان 17 شهریور 24- نبش اولین تقاطع - کوچه فرعی 24/2 ملک نبش جنوب شرقی پالک 2 که کاربری 
ملک مسکونی به میزان عرصه 218/08 متر مربع و اعیان حدود 240 متر مربع در دو طبقه زیر زمین  و همکف که به مبلغ 1/037/000/000 ریال 
کارشناسی شده است  که از طریق مزایده در روز سه شنبه تاریخ 95/04/29  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 

رجبی- مدیر دفتر  اجرای احکام حقوقی دادگستری بیرجندآنان داده شود. هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود.

دادگستری جمهوری اسالمی ایران

آگهی مزایده اموال غیر منقول - نوبت دوم
نظر به این که در پرونده 917/93 اجرایی مبنی بر دستور فروش دعوی خانم طاهره پور حجی به طرفیت آقای مهدی و کنیزرضا و بهروز 
شهرت همگی پورحاجی و محمدرضا مبین در اجرای دادنامه صادره به شماره 9309975610400405 مورخ 93/4/26 از شعبه اول 

حقوقی در خصوص فروش پالک های ثبتی به شماره 2532 و پالک 1 فرعی از 4090 اصلی بخش یک بیرجند که حسب نظریه کارشناس پالک 
ثبتی 2532 اصلی بخش یک بیرجند واقع در بازار ملک روبروی پاساژ سادسی که به متراژ حسب سند رسمی به میزان 35 متر و نوزده دسیمتر مربع 
که به مبلغ 9/677/250/000 ریال ) نه میلیارد و ششصد و هفتاد و هفت میلیون و دویست و پنجاه هزار( و پالک ثبتی به شماره یک فرعی از 4090 
فرعی بخش یک بیرجند واقع در خیابان جمهوری اسالمی 29 پالک 141 که به میزان عرصه و اعیان یک باب منزل به مساحت 168/54 یکصد و 
شصت و هشت متر و پنجاه و چهار دسیمتر مربع که به مبلغ 4/213/500/000 ریال ) چهار میلیارد و دویست و سیزده میلیون و پانصد هزار( ارزیابی 
شده است که از طریق مزایده در روز چهارشنبه تاریخ 95/4/23 از ساعت 10 الی 11 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 

مدیر  اجرای احکام مدنی دادگستری بیرجندداده شود. هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود.

دادگستری جمهوری اسالمی ایران

اخالق ، انصاف ، کار خوب 
سرلوحه خدمات ماست

سابقه  با  روزی،  شبانه  صورت  به 
درخشان و قیمت کامال توافقی

حمل بار و اثاثیه منزل با خاور مسقف 
و نیسان و کارگر ماهر

 09۱59634038
09۱5564۲959

رحیم آبادی

حمل بار و اثاثیه منزل رحیم آبادی



پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424 3
۵۷ پایگاه حامی یابی از مددجویان خراسان جنوبی فعال می شود

مهر-معاون توسعه مشارکت های مردمی کمیته امداد امام خمینی )ره( خراسان جنوبی گفت: ۵۵ پایگاه حامی یابی در خراسان جنوبی و دو پایگاه در خراسان رضوی برای 
حمایت از مددجویان این استان فعال می شود.سید رضا حسینی اظهار کرد: این پایگاه ها در شب های قدر به جذب حامی برای مددجویان خراسان جنوبی می پردازند.وی 

شنبه * 5 تیر 1395 * شماره 3538ادامه داد: هم اکنون دو هزار و ۳۹۱ یتیم زیر هیجده سال در خراسان جنوبی نیازمند کمک خیرین و مردم نیکوکار استان هستند.
شهرداری محترم پارکی که قرار بود خیابون الهیه 
غربی یک درست بشه به کجا رسید؟ما منتظریم 
منطقه  این  رفاه حال ساکنین  برای  کنید  ،لطف 

هر چه زودتر دست به کار بشید.
۹۱۵...26۳
سالم گویا قرار است فیشهای نجومی دولتی ها 
وپرورش  آموزش  خدماتی  نیروهای  حقوق  از  را 
میلیون  یک  زیر  گویند  می  اول  کنند  پرداخت 
۱2درصد  بعد  می شود  اضافه  درصد   20 پانصد 
را  بقیه  حقوق  نتوانستند  چون  آخر  شد  اضافه 
کامل کنند حقوق نیروهای خدماتی را به ۵درصد 
خدا  کار  اداره  حقوق  زیر  یعنی  دادند  کاهش 

ذلیلشان کند کسی نیست به داد ما برسد.
۹۱۵...826
سالم آوا. لطفا به داد ما برس ما، شهرک  بنیاد 
شوکت آباد هستیم بدون مسجد و فضای سبز با 
اون پولهای که از ما گرفتند واحدی 60 میلیون  
به  ما دادند اما دریغ  از فکری برای زیباسازی؟ 
۹۱۵...۹۵۳
قانون  بی  اینقدر  توحید  پارک  با سالم.واقعا چرا 
رها شده است.مسوول محترم سازمان پارک ها 
لطفأ سری بزنید کل پارک را دوچرخه و اسکیت 
پر کرده که با سرعت زیاد از هر جایی میروند.خود 
من با ۳0سال سن دیشب میخواست دوچرخه با 
سرعت زیاد از روم رد بشه جرات نداریم یک ثانیه 

فرزندمان را بزاریم بازی کند.
۹۱۵...۵۹8
درمورد  که  مومنی  همشهری  پیامک   : باسالم 
خانم مربی که باکمال وقاحت به ورزشکاران روزه 
دار اجازه ورود به سالن جهت تمرین را نداده بود 
خواندم ،واقعا تاسف آور بود ، مسؤلین و علما چرا 
بی تفاوتند ؟ پس جای فریضه امر به معروف و 

نهی ازمنکر کجاست ؟
۹۱۵...۳0۳
ثبت  دوربین   ۵0 نصب  داشتین  درخبرها  سالم 
سرعت  به  استان.کاش  های  درجاده  تخلفات 
میشد  طرفه  دو  هم  مرگ  جاده  دوربین  نصب 
کند  وحرکت  ناچیز  های  بودجه  این  با  نکنه  یا 

میخوان از محل جریمه تامین اعتبار کنن
۹0۱...46۳
خراسان  گاز  شرکت  ارشد  سالم؛مسئولین 
روستای  برای  روزنامه  پاسخ  در  جنوبی، 
رسانی  گاز  نمودید  اعالم  که  بویک  پرجمعیت 
شود،  می  زیادی  هزینه  باعث  روستا  این  به 
خدمات  هدف  که  جمهوری  درنظام  تفکر  این 
درکوهستان  که  روستایی  الخصوص  رسانی 
سپری  را  سردی  زمستانهای  اهالی  که  است 
باشد، ترمی  مقدم  رسانی  گاز  اولویت  کنند   می 
کمیته  خواهشمندم  است.لذا  اشتباه  صد  در  صد 
بحران تشکیل دهید و این مجاهدان زنده درکوه 

را ازنعمت خدادادی بهرمند گردانید.
۹۱0...6۳۱
تو کوچه  باید  آیا  بیرجند  با سالم شورای شهر 
یه  توحید  پارک  جنوبی  ضلع  مدرس27  ما 
بشه  رسیدگی  بهش  که  کنه  زندگی  شهردار 
ولی  کاره  دستور  تو  ساله  چند  کوچه  .تعریض 

نمیشه چرا؟ اجرا 
۹۱۵...0۵0
به  مربوطه  مسوولین  طاعات  قبولی  و  سالم  با 
مشکل کوچه باالی پارک توحید رسیدگی کنید 
بعلت کم عرض بودن و تردد زیاد خودرو و نبود 
جای پارک هر شب شاهد ترافیک و دعوا هستیم 

خواهشمندیم رسیدگی شود.
۹۱۵...72۳
وزیر  از  جنوبی  خراسان  شهروند  یک  بعنوان 
محترم کشور خواهشمندم اگر قراراست استاندار 
استان خودمان  نخبگان  از  نفر  عوض شود یک 
که آشنا به وضع استان باشد و بتواند از حق مردم 
دفاع کند را برای  استانداری منصوب کنند.رسانه 
های استان هم اگر نظرسنجی بذارن خیلی خوبه.
۹۳۳...4۱۹

در نشست بررسی مشکالت روستاهای بخش مرکزی بیرجند مطرح شد:

نبود اشتغال و خشکسالی تهدیدی برای حیات روستاها 
عصمت برزجی- با توجه به اهمیت رسیدگی 
آوای  روزنامه  روستایی  بخش  مشکالت  به 
خراسان جنوبی اقدام به برگزاری نشستی با همین 
بیرجند  شهرستان  مسئوالن  حضور  با  موضوع 
تا عمده مشکالتی که روستاهای بخش  نمود 
مرکزی شهرستان بیرجند با آن دست و پنجه 
 نرم می کنند کالبدشکافی شده و راه چاره ای 

برای آن اندیشیده شود. 
حسین مالکی بیرجندی بخشدار مرکزی، سید 
 محمد حسینی رئیس شورای اسالمی بخش ،

 ، جهادکشاورزی  مدیر  محمدی  علی  محمد    
مرتضی رستگار مقدم ، علیرضا پوزشی و محمد 
بیرجند،  برق  توزیع  مدیریت  از  عبدی  رضا 
و  راه  اداره  از  انصاری  محمود  و  آهنی  دادخدا 
شهرسازی بیرجند، عباس گل محمدی از بنیاد 
مسکن شهرستان بیرجند ، مهدی صفوی نژاد 
از آبفار شهرستان بیرجند ، رحمان محمودی و 
غالمحسین عبد الهی نیز شرکت گاز شهرستان 
بیرجند پاسخگوی سواالت مردمی در روستاهای 

بخش مرکزی بودند. 
توسط  عمده مشکالت  نشست  این  ابتدای  در 
حسین  گردید.  مطرح  مرکزی  بخش  بخشدار 
ساکنان  نفری  هزار   48 جمعیت  به  مالکی 
و  کرد  اشاره  بیرجند  مرکزی شهرستان  بخش 
گفت: این بخش مشتمل بر ۳24 روستا دارای 
کد است که از این تعداد ۱۳8 روستا باالی 20 
خانوار جمعیت دارد. وی با بیان اینکه در سال 
۹0 جمعیت روستاهای حاشیه شهر ۱8 هزار نفر 
بوده اند یاد آور شد : این رقم هم اکنون باالی 

28 هزار نفر است. 

بخش مرکزی بیرجند نیازمند 
اختصاص اعتبار ویژه است  

بخشدار مرکزی  بیرجند با اشاره به  آمار جمعیتی 
سال های 8۵-۹0-۹۵ و افزایش جمعیت این 
روستاها از حدود 6 هزار نفر در سال 8۵ به حدود 
28 هزار نفر در حال حاضراظهار کرد : این امر  
نیازمند اختصاص اعتبار ویژه می باشد چه بسا 
که جمعیت هرکدام از این روستاها از بسیاری از 

شهرهای استان بیشتر است.
حاشیه  روستاهای  در  جمعیت   : داد  ادامه  وی 
شهر در ۱0 سال اخیر بیش از 22 هزار نفر رشد 
داشته ، لذا با توجه به رشد بسیار زیاد جمعیت 
یک  نیازمند  امر  این  شهر  حاشیه  روستاهای 
برنامه ریزی مدون می باشدکه این مهم همت 
و پیگیری مدیران را برای برنامه ریزی مدون در 
راستای رفع مشکالت و پیش بینی  زیرساخت 

در روستاهای اقماری را می طلبد.

برای رفع مشکل  دستگاه های ذیربط 
اشتغال در روستاها اقدام نمایند

مالکی بیرجندی با تاکید بر ضرورت حل معضل 
مشکالت  مهمترین  عنوان  به  آب  و  اشتغال 
روستاها گفت : حل مشکل اشتغال در روستاها 

نیازمند همکاری و هماهنگی همه  دستگاه های 
ذیربط بوده و در خصوص آبرسانی به روستاها 
در  ویژه  اعتبار  اختصاص  نیازمند  امر  این  نیز 
بیرجندی  مالکی  حسین   . است  ملی  سطوح 
همچنین در باره موضوع واگذاری نشدن زمین 
در حاشیه شهر و واگذاری واحدهای مسکونی 
واحدی   ۳ یا  و   2 های  ساختمان  قالب  در 
تصریح کرد: با توجه به بافت جمعیتی ناهمگن 
در  که  مختلف  های  دیدگاه  و  ها  فرهنگ  با 
روستاهای حاشیه شهر ساکن می شوند این کار  
مشکالتی را ایجاد خواهد نمود.نارضایتی مردم 

از نحوه قیمت گذاری زمین های معوضی که 
اراضی واقع در کاربردهای  بنیاد درازای  توسط 
مطرح  موارد  دیگر  از  شود  می  واگذار  عمومی 

شده در این نشست بود .

بازنگری طرح هادی
 پس از اتمام افق تعیین شده

درباره  بیرجند  شهرستان  مسکن  بنیاد  مدیر 
دارای  که  روستاهایی  هادی  طرح  بازنگری 
زمانی  اتفاق  این   : گفت  باشند  می  مشکل 
پایان  به  هادی  طرح  افق  که  افتاد  خواهد 
بازنگری کرد.  را  توان طرح  برسد سپس می 
گل محمدی در رابطه با  واگذار نشدن زمین 
هدف  گفت:  نیز  شهر  حاشیه  روستاهای  در 
بنیاد مسکن ساخت مسکن است نه واگذاری 
زمین که پس از واگذاری زمین در سال قبل و 
مشکالت آن بنیاد مسکن  تصمیم به ساخت 
واحد گرفت و هم اکنون ۱۳۵ واحد در حاجی 
آباد در حال واگذاری است . وی با بیان اینکه 
افراد متقاضی می توانند با ۱0 میلیون تومان 
بقی  شد:ما  آور  یاد  شوند  خانه  صاحب  آورده 
نیز  ۱0 میلیون تومان قرض الحسنه ۵0 ماهه 

تقسیط می شود و ۱2/۵ میلیون با اقساط ۱0 
درصد   4 نرخ  با  بانک  توسط  ماهه   ۱۵ تا 
پرداخت می شود.وی در مورد نارضایتی مردم 
کاربری  با  که  هایی  زمین  گذاری  قیمت  از 
های مختلف تعویض می شود نیز گفت: بنیاد 
مسکن در روستاها به دنبال اراضی ملی برای 
زمین   ، زمین  ازای  به  معموال  و  است  تملک 
زراعی شخص  زمین  یعنی  معوض می دهیم 
مابه  کنیم  معاوضه  که  مسکونی  زمین  با  را 
تفاوت قیمت زمین از شخص اخذ می شود. 

حل مشکالت حوزه راه روستایی 
در گرو تامین اعتبار

مطرح  روستاها  مشکالت  که  بعدی  حوزه   
مهمترین  که  بود  شهرسازی  و  راه  حوزه  شد 
رقویی  روستای  به  مربوط  بخش  این  مشکل 
مشکل  این  تشریح  در  که  است  منظریه  و 
از  روستا  دو  این  در  ای  عده  گفت:  بخشدار 
دیگر  طرف  در  که  دارند  سند  اراضی  برخی 
است  مالکیت  مدعی  نیز  شهرسازی  و  راه 
و  شده  مساعدتی  که  رود  می  انتظار  اکنون 
بحث  روی  شود.تاکید  تکلیف  تعیین  زودتر 
زیرگذر و روشنایی ورودی چهکند با توجه به 
مطرح  مباحث  دیگر  از  شده  ایجاد  مشکالت 
شده توسط بخشدار بودکه اینگونه پاسخ داده 
اجرای پل  از  بعد  زیرگذر چهکند  اجرای  شد: 
زیرگذرامیرآباد در برنامه های آتی اداره راه و 
روشنایی  در خصوص  و  دارد  قرار  شهرسازی 
در  که  هایی  قسمت   ، چهکند  ورودی  بلوار 
داخل طرح هادی روستا واقع شده توسط اداره 
هادی  طرح  از  خارج  که  قسمتهایی  و  برق 
واقع است با همکاری اداراه راه و شهرسازی 

و برق انجام خواهد گرفت .

کیلومتر  دو  آباد،  زمان  روستای  جاده  مشکل 
راه بهدان به محمودآباد و... نیز جزو آن دسته 
تامین  گرو  در  آن  حل  که  بود  مشکالتی  از 

اعتبار الزم عنوان شد. 

آباد در 5 ساله گذشته  جمعیت حاجی 
چندین برابر شده اما تاسیسات تغییر 

نکرده است

موضوع آب روستایی از دیگر مباحث مطرح شده 
در نشست بود که در صدر آن مشکل قطعی آب 

 حاجی آباد قرار داشت . فرسوده بودن شبکه آبی ، 
آبرسانی با تانکر به بعضی از روستاها که برنامه 
خاصی ندارد و فاز دو مجتمع آبرسانی بهدان نیز 
از دیگر موارد مطرح شده بود که صفوی نژاد مدیر 
آب و فاضالب روستایی بیرجند اینگونه پاسخ داد: 
علت قطع مکرر آب در حاجی آباد این است که 
جمعیت در ۵ ساله گذشته چندین برابر شده اما 
تاسیسات در این بازه زمانی تغییر نکرده لذا اگر 
مردم الگوی مصرف را رعایت نکند این مشکل 
همچنان ادامه خواهد داشت. صفوی نژاد با بیان 
اینکه قبل از واگذاری انشعاب به مشترکان اعالم 
شده بود که به علت قرار گرفتن منطقه مسکونی 
در اطراف مخزن با فشار کم آب رو به رو خواهند 
غیر  انشعاب   ۳00 تر  کالن  بحث  افزود:  بود 
مجازی هستند که مهمان ناخوانده ما محسوب 
با آب  اگر عده ای  تاکید کرد:  . وی  می شوند 
شرب باغ آب ندهند مسلما برای سایر مشترکان 

مشکل پیش نمی آید. 

40 درصد شبکه آبرسانی
 با فرسودگی مواجه است 

مدیرآب و فاضالب روستایی شهرستان بیرجند 

در ادامه از پیشرفت 48 درصدی مخزن 2000 
گفت:  و  داد  خبر  آباد  حاجی  در  مکعبی  متر 
مخزن  این  تکمیل  با  آینده  سال  امیدواریم 

مشکل فعلی رفع یا به حداقل برسد. 
صفوی نژاد در ادامه با اشاره به مشکل فرسودگی 
شبکه  درصد  اکنون 40  هم  گفت:  آبی  شبکه 
آبرسانی روستایی با فرسودگی مواجه است که 
هر آنچه اعتبارات اجازه دهد اصالح می کنیم. 

وی در خصوص تقویم آبرسانی با تانکر نیز خاطر 
واگذار  سازندگی  بسیج  به  کار  این  کرد:  نشان 
شده و در جلسه ای که به صورت مشترک به 

زودی برگزار خواهیم کرد این مشکل مطرح و 
چاره اندیشی خواهد شد. وی با بیان اینکه در حال 
حاضر ۵ دستگاه تانکر سّیار آبرسانی به روستاها 
وجود دارد افزود: به زودی تانکر رزو هم مشخص 
می شود. وی در خصوص فاز 2 مجتمع آبرسانی 
آبرسانی  پروژه  این  اساس  بر  گفت:  نیز  بهدان 
کوچ  و  کفکی  برزج،  محمودآباد،  روستاهای  به 
اعتبارات  در دستور کار قرار گرفته که بر طبق 

تخصیص یافته طرح در حال انجام است. 

مرمت  و  احیاء  برای  اقدامی  هرگونه 
قنوات نیاز باشد اقدام می شود

 
احیای قنوات، سیستم آبیاری مزارع، و بیمه در 
بود  کشاورزی  بخش  مشکالت  عمده  روستاها 
که توسط محمدی مدیر جهاد کشاورزی بیرجند 
اینگونه پاسخ داده شد:جهاد کشاورزی متولی آبی 
است که از چاه یا قنات بیرون بیاید  لذا هر تغییری  
در روند و شکل  برداشت آب نیازمند اخذ مجوز از 
آب منطقه است و هرگونه اقدامی که برای احیاء 
و مرمت قنوات نیاز باشد پس از بررسی و تائید 
کارشناسان جهاد کشاورزی اقدام خواهد شد .وی 
درباره سیستم آبرسانی به مزارع نیز گفت: استفاده 

از روشهای نوین آبیاری یک نیاز محسوس برای 
کشاورز شده لذا در یک سال گذشته به اندازه ۱0 

سال در این زمینه اعتبار هزینه کرده ایم. 

یک دام هم اگر شخصی داشت
 بیمه می کنیم

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بیرجند با بیان 
داشتیم  آب  انتقال  کیلومتر   ۱00 باالی  اینکه 
گفت: سال آینده هم در صورتی که اعتبارات به 
موقع برسد این روال به قوت ادامه خواهد داشت. 
در  گفت:  نیز  روستاییان  بیمه  درباره  محمدی 
زمینه دام و محصوالت کشاورزی جهاد آمادگی 
کامل دارد که حتی یک دام را هم اگر شخصی 
داشت بیمه کند و به این منظور در هر منطقه 
کارگزار بیمه مشغول خدمت رسانی است اما در 
های  دستگاه  باید  خانگی  مشاغل  بیمه  زمینه 

مرتبط ورود پیدا کنند.

روشنایی بلوار ورودی علی آباد لوله پس 
از تعیین حریم توسط راه و شهرسازی

جابه  بود  روستایی  برق  حوزه  در  که  مشکلی 
پاسخ  که  هست  معابر  در  برق  تیرهای  جایی 
مسئول مربوطه اینگونه بود: جا به جایی تیرهای 
برق با حجم زیادی که دارد از توان شرکت خارج 
است اما تا حد امکان با دهیاری ها تعامل می 
کنیم. در خصوص توسعه شبکه برق هم پاسخ 
این  در  مشکلی  هیچ  که  بود  این  شرکت  این 
زمینه وجود ندارد و اگر بخشداری مجوز بدهد 
شرکت برق محدودیتی برای واگذاری انشعاب 
ندارد. پاسخ اداره برق در خصوص روشنایی بلوار 
ورودی و قسمتی از معابر روستای علی آباد این 
بود که در بلوار ورودی روستا و جاده ابتدا حریم 
توسط اداره راه و شهرسازی به اداره برق اعالم 
گردد تا سپس در خصوص تامین روشنایی آن 
اقدام شود  و در خصوص تامین روشنایی معابر 
توسط  معابر  مسیر  تعیین  از  پس  روستا  داخل 

دهیاری اداره برق مساعدت خواهد نمود .

گازرسانی به روستاهای دارای
 طرح هادی پس از انجام مطالعات

گازرسانی به روستاهایی که در مسیر خط لوله 
نشست  در  که  بود  مواردی  آخرین  از  هستند 
شهرستان  گاز  شرکت  رئیس  که  شد  مطرح 
گاز  امکان  داد:  پاسخ  این خصوص  در  بیرجند 
باید  و  ندارد  وجود  اصلی  انتقال  از خط  رسانی 
از خط تغذیه تامین شود لذا در روستاهایی که 
دارای طرح هادی هستند پس از انجام مطالعات 
مورد نیاز بر اساس اعتبار موجود طرح انتقال گاز 
شروع می شود. ولی به صرف اینکه روستایی در 
کنار خط اصلی گاز هست نمی توانیم گازرسانی 
کنیم . چون انتقال گاز از خط اصلی با توجه به 
نوع لوله و فشار گاز به صورتی مستقیم به شبکه 

خانگی ممکن نیست. 

دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی عادی )نوبت اول(
      شرکت تعاونی سلحشوران کویر شرق     تاریخ انتشار: 95/4/5

جلسه مجمع عمومی عادی شرکت تعاونی سلحشوران کویر شرق )نوبت اول( دوشنبه 95/4/28 ساعت 
16 در محل حسینیه مسجد امام جعفر صادق)علیه السالم( فلکه اول سجادشهر برگزار می شود. از کلیه 
اعضا دعوت می شود برای اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل در این مجمع حضور به هم رسانند. ضمناً 
چنانچه عضوی بنا به دالیلی نتواند شخصا حضور یابد، می تواند همزمان با نماینده تام االختیار خویش 
با هم به دفتر شرکت مراجعه و برگ وکالت نامه را تنظیم و برگه ورود به جلسه مجمع را دریافت نمایند. 

حداکثر آرای وکالتی هر عضو سه رای و هر فرد غیر عضو یک رای می باشد.
دستور جلسه:

استماع گزارش کتبی هیئت مدیره و بازرس- تصویب ترازنامه سال 94- تصویب بودجه پیشنهادی سال 
95- انتخاب بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یک سال مالی- تعیین خط مشی آتی شرکت - تصمیم 
گیری در خصوص اعضایی که به تعهدات مالی خود عمل نکرده اند - خریداری اقالم- تصمیم گیری در 

خصوص تقسیم 80 واحدی که سال جاری آماده می شود.
هیئت مدیره

دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده )نوبت دوم(

بیمارستان و زایشگاه مهر بیرجند سهامی خاص )درحال تصفیه( 
شماره ثبت: 284    شناسه ملی: 10360012217 

نظر به اینکه جلسه نوبت اول مجمع فوق در تاریخ 95/4/4 به حد نصاب قانونی نرسید لذا مجددا از کلیه 
سهامداران محترم دعوت می گردد در جلسه نوبت دوم که پنجشنبه 95/4/17 ساعت 18 در محل دفتر 
بیمارستان واقع در بیرجند، بلوار شهدای عبادی، جنب شرکت ملی گاز، کلینیک چشم پزشکی نور، 
طبقه همکف برگزار می گردد اصالتا یا وکالتاً شرکت فرمایند. ضمنا دستور جلسه به شرح ذیل می باشد:
ارائه گزارش هیئت تصفیه در رابطه با اتمام ماموریت هیئت تصفیه- تمدید مهلت ماموریت هیئت تصفیه 

هیئت تصفیهیا انتخاب مدیر و یا هیئت تصفیه جدید- سایر موارد مرتبط

دعوت مجمع عمومی عادی مجمع نمایندگان اتاق تعاون خراسان جنوبی )نوبت اول(

به اطالع کلیه اعضای محترم مجمع نمایندگان اتاق تعاون خراسان جنوبی می رساند: جلسه مجمع عمومی عادی یکشنبه 95/4/27 راس ساعت 18 در محل این اتاق 
به آدرس: پاسداران 38، پالک 6 برگزار می گردد. خواهشمند است وفق تبصره 2 ماده 59 قانون اصالحی بخش تعاون با در دست داشتن کارت معتبر عضویت در روز 

و ساعت مقرر در جلسه حضور بهم رسانید. ضمناً کارت های عضویتی که تا پایان سال 94 تمدید گردیده اند، معتبر می باشد.
دستور جلسه:

 1- تطبیق و اصالح اساسنامه اتاق تعاون استان وفق قانون اصالحی موادی از قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسالمی ایران مصوب 93/02/17 مجلس شورای اسالمی 
2- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرسان 3- تصویب صورت های مالی سال 1394 4- تصویب بودجه پیشنهادی سال 1395 5- انتخاب هیئت بازرسی اصلی و علی البدل 

به مدت یک سال مالی 6- تصویب آیین نامه ها )اداری و استخدامی - اصالحی داخلی اتاق تعاون استان وفق قانون جدید بخش تعاون( 7- گزارش تغییرات اعضا
توضیحات:

اعضای محترم مجمع نمایندگان ضروری است نماینده قانونی خود را براساس ماده 59 قانون بخش تعاون برای حضور در جلسه به همراه صورت جلسه هیئت مدیره 
و نامه رسمی ممهور به مهر اتحادیه تا 7 روز قبل از تشکیل جلسه به اتاق تعاون استان معرفی نمایند. کلیه داوطلبان متقاضی عضویت در سمت بازرسی می بایست 
حداکثر ظرف مدت یک هفته پس از تاریخ انتشار آگهی دعوت نسبت به تحویل و تکمیل فرم مصوب انجمن نظارت بر انتخابات استان به همراه مدارک مورد نیاز به 

اتاق تعاون استان اقدام نمایند. 
هیئت مدیره اتاق تعاون استان خراسان جنوبی

فروشگـاه خواجـوی
آب شیرین کن خانگی نقد و اقساط )بدون افزایش قیمت ویژه ماه مبارک رمضان( نصب  و فیلتر  رایگان

خیابان فردوسی، نبش حافظ     091۵۵438۷60- 32421633

18 ماه گارانتی



5,000,000500000بشرويه-بلوار امام رضا )ع(-مجموعه ورزشي آزاديزمين چمن مجموعه آزادي بشرويه آقايانبدون تماشاچيچمن طبيعيزمين فوتبال بدون تماشاچي و بدون پيست روبازشهريورزش و جوانان1

6,666,667666666.6667بشرويه-بلوار امام رضا )ع(-مجموعه ورزشي آزادي-سالن ورزشي آزاديسالن ورزشي آزادي بشرويه و ديواره تمريني سنگ نورديمشتركبدون تماشاچيتمريني 48*24 بدون تماشاچي سالن چند منظوره سقف بلند بدون تماشاچي سرپوشيدهشهريورزش و جوانان2

5,333,333533333.3333بشرويه-خيابان امام خميني)ره(-مجموعه ورزشي تختيزمين چمن مجموعه تختي بشرويه آقايانبدون تماشاچيچمن طبيعيزمين فوتبال بدون تماشاچي و بدون پيست روبازشهريورزش و جوانان3

29,666,6672966666.667بيرجند-خيايان مفتح-نبش خيابان مفتح 72زمين چمن شماره 1آزادي آقايانتا5000چمن طبيعياستاديوم فوتبال با تماشاچي و پيست خاکي و زمين چمن روبازشهريورزش و جوانان4

27,666,6672766666.667بيرجند-خيايان مفتح-نبش خيابان مفتح 82زمين چمن شماره 2آزادي آقايانتا 1000چمن طبيعياستاديوم فوتبال با تماشاچي و پيست خاکي و زمين چمن روبازشهريورزش و جوانان5

26,833,3332683333.333بيرجند-خيايان مفتح-نبش خيابان مفتح 03سالن ورزشي جودو  آزاديمشتركبدون تماشاچيسالن ورزشهاي رزميسالن چند منظوره سقف کوتاه بدون تماشاچيسرپوشيدهشهريورزش و جوانان6

23,333,3332333333.333بيرجند-خيايان مفتح-نبش خيابان مفتح 13استخر روباز آزادي آقايانبدون تماشاچيروبازاستخرروبازشهريورزش و جوانان7

109,000,00010900000بيرجند- خيابان طالقاني- داخل کوچه دادگستري- سالن ورزشي تختي بيرجندسالن ورزشي تختي بيرجند مشترك500سالن با مساحت 1650 متر مربع سالن چند منظوره مسابقه اي سقف بلند با تماشاچي سرپوشيدهشهريورزش و جوانان8

101,666,66710166666.67بيرجند- توحيد- تقاطع خيابان توحيد و 51 خرداد-جنب پارك دکتر گنجي-مجموعه ورزشي واليت- سالن ورزشي حجابسالن ورزشي حجاب بانوان500سالن با مساحت 1650 متر مربع سالن چند منظوره مسابقه اي سقف بلند با تماشاچي سرپوشيدهشهريورزش و جوانان9

3,000,000300000بيرجند- خيابان توحيد- تقاطع خيابان توحيد و 51 خرداد-مجموعه ورزشي واليت- تاالر شطرنجخانه شطرنج مجموعه واليتمشتركبدون تماشاچيسالن شطرنج به مساحت 50  متر مربع سالن چند منظوره سقف کوتاه بدون تماشاچيسرپوشيدهشهريورزش و جوانان10

3,000,000300000خوسف خيابان شهداءمجموعه ورزشي شهيد نجفي سالن ورزشي شهيد نجفي خوسف مشترك500سالن با مساحت 1650 متر مربع سالن چند منظوره مسابقه اي سقف بلند با تماشاچي سرپوشيدهشهريورزش و جوانان11

2,500,000250000اسديه ابتداي جاده گزيک خيابان سالن مجموعه ورزشي اسديهسالن ورزشي اسديه وسايت اداري و سرايداري اسديهمشتركبدون تماشاچيتمريني 54 *24 بدون تماشاچي سالن چند منظوره سقف بلند بدون تماشاچي سرپوشيدهشهريورزش و جوانان12

2,666,667266666.6667آيسک-خيابان شهدا-خيابان تربيت-سالن ورزشي آيسکسالن ورزشي آيسک مشتركبدون تماشاچيتمريني 48*24 بدون تماشاچي سالن چند منظوره سقف بلند بدون تماشاچي سرپوشيدهشهريورزش و جوانان13

3,500,000350000سرايان-خيابان مطهري-مطهري 51-مجموعه ورزشي ملتسالن ورزشي ملت مشتركبدون تماشاچيتمريني 48*24 بدون تماشاچي سالن چند منظوره سقف بلند بدون تماشاچي سرپوشيدهشهريورزش و جوانان14

2,083,333208333.3333سربيشه-بلوار امام علي )ع(-انتهاي بلوار جانبازان-استاديوم تختي سربيشهزمين فوتبال چمن استاديوم تختي سربيشه )نشاط(آقايانبدون تماشاچيچمن طبيعيزمين فوتبال بدون تماشاچي و بدون پيست روبازشهريورزش و جوانان15

5,000,000500000سربيشه-بلوار امام علي )ع(-انتهاي بلوار جانبازان-استاديوم تختي سربيشهسالن ورزشي ادب سربيشه مشتركبدون تماشاچيسالن با مساحت 1650 متر مربع سالن چند منظوره مسابقه اي سقف بلند با تماشاچي سرپوشيدهشهريورزش و جوانان16

26,500,0002650000اسالميه-خيابان امام خميني )ره(-مجموعه ورزشي قدس- سالن ورزشي قدسسالن ورزشي قدس اسالميهمشتركبدون تماشاچيتمريني 54 *24 بدون تماشاچي سالن چند منظوره سقف بلند بدون تماشاچي سرپوشيدهشهريورزش و جوانان17

4,500,000450000فردوس-خيابان بعثت-مجموعه ورزشي شهيد درخشانزمين چمن شماره 1 مجموعه شهيد درخشان آقايانتا 1000چمن طبيعياستاديوم فوتبال با تماشاچي و پيست خاکي و زمين چمن روبازشهريورزش و جوانان18

4,500,000450000فردوس-خيابان بعثت-مجموعه ورزشي شهيد درخشانزمين چمن شماره2مجموعه شهيد درخشان آقايانتا 1000چمن طبيعياستاديوم فوتبال با تماشاچي و پيست خاکي و زمين چمن روبازشهريورزش و جوانان19

4,833,333483333.3333فردوس-خيابان فرهنگ-مجموعه ورزشي تختي فردوسزمين چمن مجموعه  تختي فردوس آقايانبدون تماشاچيچمن طبيعيزمين فوتبال بدون تماشاچي و بدون پيست روبازشهريورزش و جوانان20

14,333,3331433333.333فردوس-خيابان بعثت-مجموعه ورزشي شهيد درخشان-سالن ورزشي شهيد فخارسالن ورزشي شهيد فخار مشترك500سالن با مساحت 1650 متر مربع سالن چند منظوره مسابقه اي سقف بلند با تماشاچي سرپوشيدهشهريورزش و جوانان21

5,833,333583333.3333فردوس-خيابان بعثت-مجموعه ورزشي شهيد درخشان-سالن ورزشي تختيسالن ورزشي تختي فردوس مشتركبدون تماشاچيسالن ورزشهاي رزميسالن چند منظوره سقف کوتاه بدون تماشاچيسرپوشيدهشهريورزش و جوانان22

3,000,000300000اسالم آباد مجموعه ورزشي اسالم آباد نيمبلوكسالن ورزشي شهيد قاسمي نيمبلوكمشترك250سالن با مساحت 1650 متر مربع سالن چند منظوره مسابقه اي سقف بلند با تماشاچي سرپوشيدهشهريورزش و جوانان23

6,583,333658333.3333قاين کوچه استقالل 2مجموعه ورزشي شهيد امين زاده سالن ورزشي شهيد امين زاده و ديواره سنگ نورديمشترك500سالن با مساحت 1650 متر مربع سالن چند منظوره مسابقه اي سقف بلند با تماشاچي سرپوشيدهشهريورزش و جوانان24

3,583,333358333.3333قاين خيابان امام کوچه پست نرسيده به ميدان شيرازي روبه روي آزمايشگاه مرکزي سالن ورزشي  بدنسازي آزادي قاينمشتركبدون تماشاچيسالن ورزشهاي رزميسالن چند منظوره سقف کوتاه بدون تماشاچيسرپوشيدهشهريورزش و جوانان25

31,666,6673166666.667قاين خيابان امام کوچه پست نرسيده به ميدان شيرازي روبه روي آزمايشگاه مرکزي سالن ورزشي آزادي قاينمشترك500سالن با مساحت 1650 متر مربع سالن چند منظوره مسابقه اي سقف بلند با تماشاچي سرپوشيدهشهريورزش و جوانان26

2,666,667266666.6667قاين کوچه استقالل 2مجموعه ورزشي شهيد امين زاده پايگاه قهرماني فوالد امين زاده مشتركبدون تماشاچيپايگاه ورزش قهرمانياماکن غير ورزشيسرپوشيدهشهريورزش و جوانان27

3,666,667366666.6667اسالميه-خيابان امام خميني )ره(-مجموعه ورزشي قدسمجموعه ورزشي قدس اسالميه آقايانبدون تماشاچيچمن طبيعيزمين فوتبال بدون تماشاچي و بدون پيست روبازشهريورزش و جوانان28

4,000,000400000نهبندان-بلوار امام رضا )ع(-مجموعه ورزشي شهيد قاضيسالن ورزشي شهيد قاضي مشتركبدون تماشاچيتمريني 48*24 بدون تماشاچي سالن چند منظوره سقف بلند بدون تماشاچي سرپوشيدهشهريورزش و جوانان29

5,500,000550000نهبندان-بلوار امام رضا )ع(-مجموعه ورزشي شهيد قاضيزمين چمن مصنوعي شهيد قاضيآقايانبدون تماشاچيچمن طبيعيزمين فوتبال بدون تماشاچي و بدون پيست روبازشهريورزش و جوانان30

بيرجند- خيابان توحيد- تقاطع خيابان توحيد و 51 خرداد-مجموعه ورزشي واليت-سالن 0052نفري سالن مسابقاتي شهيدين قاسميمشترك3000سالن با مساحت 3200 متر مربع سالن چند منظوره مسابقه اي سقف بلند با تماشاچي سرپوشيدهشهريورزش و جوانان31
236,666,66723666666.67شهيدين قاسمي

آموزشي - قهرماني به ابعاد 50 *20 بدون استخرسرپوشيدهشهريورزش و جوانان32
بيرجند- خيابان توحيد- تقاطع خيابان توحيد و 51 خرداد-مجموعه ورزشي واليت-استخر شهيد استخر سرپوشيده شهيد رضوي نژادمشتركبدون تماشاچيتماشاچي به مساحت 2250 متر مربع 

2,050,000,000205000000رضوي نژاد

بير جند - خيابان معلم -نرسيده به تقاطع خيابان معلم و خيابان خيام مجموعه ورزشي خاتم االنبياء سالن ورزشي بانوان  عفاف بانوان3000سالن با مساحت 2500 متر مربع سالن چند منظوره مسابقه اي سقف بلند با تماشاچي سرپوشيدهشهريورزش و جوانان33
223,333,33322333333.33-سالن ورزشي عفاف 

استاديوم فوتبال با تماشاچي و پيست خاکي و زمين روبازشهريورزش و جوانان34
40,000,0004000000بيرجند -خيابان معلم -تقاطع خيابان معلم و خيابان خيام مجموعه ورزشي خاتم االنبياءزمين چمن مصنوعي خاتم االنبيا )ص(آقايانتا 5000چمن مصنوعيچمن 

5,000,000500000بيرجند- خيابان توحيد- تقاطع خيابان توحيد و 51 خرداد-مجموعه ورزشي واليت-سالن ورزشي فتوتسالن سقف کوتاه )فتوت(مشتركبدون تماشاچيسالن ورزشهاي رزميسالن چند منظوره سقف کوتاه بدون تماشاچيسرپوشيدهشهريورزش و جوانان35

4,833,333483333.3333بيرجند- خيابان توحيد- تقاطع خيابان توحيد و 51 خرداد-مجموعه ورزشي واليت-سالن ورزشي مروتسالن سقف کوتاه )مروت(مشتركبدون تماشاچيسالن ورزشهاي رزميسالن چند منظوره سقف کوتاه بدون تماشاچيسرپوشيدهشهريورزش و جوانان36

زمين هاي روباز )آسفالت - چمن مصنوعي - هارد روبازشهريورزش و جوانان37
8,500,000850000بيرجند- خيابان توحيد- تقاطع خيابان توحيد و 51 خرداد-مجموعه ورزشي واليتزمين چمن مصنوعي واليتآقايانبدون تماشاچيفوتبال چمن مصنوعي با مساحت 1200 مترمربع کورت + 0000(

208,333,33320833333.33بيرجند-خيابان شهيد آويني-خيابان پونهسالن ورزشي چند منظوره غدير )پونه(مشترك1000سالن با مساحت 1850 متر مربع سالن چند منظوره مسابقه اي سقف بلند با تماشاچي سرپوشيدهشهريورزش و جوانان38

زمين هاي روباز )آسفالت - چمن مصنوعي - هارد روبازشهريورزش و جوانان39
6,166,667616666.6667بيرجند- خيابان توحيد- تقاطع خيابان توحيد و 51 خرداد-مجموعه ورزشي واليتزمين  روباز ورزشي اسکواش مشترك کورت + 0000(

5,000,000500000مود انتهاي بلوار امام حسين جنب پارك الله اداره تربيت بدني سالن ورزشي مود مشترك420سالن با مساحت 1850 متر مربع سالن چند منظوره مسابقه اي سقف بلند با تماشاچي سرپوشيدهشهريورزش و جوانان40

2,000,000200000مود انتهاي بلوار امام حسين جنب پارك الله اداره تربيت بدني سالن تيراندازيمشتركبدون تماشاچيسالن ورزشهاي رزميسالن چند منظوره سقف کوتاه بدون تماشاچيسرپوشيدهشهريورزش و جوانان41

2,333,333233333.3333حاجي آباد-بلوار جهاد-سالن ورزشي حاجي آبادسالن ورزشي تختي حاجي آباد قاينمشترك420سالن با مساحت 1650 متر مربع سالن چند منظوره مسابقه اي سقف بلند با تماشاچي سرپوشيدهشهريورزش و جوانان42

3,400,000340000خضري-بيست متري امام علي )ع(-سالن ورزشي خضريسالن ورزشي خضريمشتركبدون تماشاچيتمريني 84*42 بدون تماشاچي سالن چند منظوره سقف بلند بدون تماشاچي سرپوشيدهشهريورزش و جوانان43

2,666,667266666.6667زهان -جنب مدرسه شبانه روزي-سالن زهانسالن ورزشي شهيد عبداللهي زهانمشترك150سالن با مساحت 0561 متر مربع سالن چند منظوره مسابقه اي سقف بلند با تماشاچي سرپوشيدهشهريورزش و جوانان44

2,666,667266666.6667نهبندان ،خ شهيد باهنر جنب باشگاه ورزشي شهيد يعقوبي گود باستاني نهبندانآقايانتا 300سالن باستاني 600 متر مربعسالن چند منظوره سقف کوتاه بدون تماشاچيسرپوشيدهشهريورزش و جوانان45

9,666,667966666.6667نهبندان انتهاي بلوار امام علي )ع( مجموعه ورزشي امامت نهبندان سالن ورزشي چند منظوره امامت نهبندانمشترك100سالن با مساحت 1650 متر مربع سالن چند منظوره مسابقه اي سقف بلند با تماشاچي سرپوشيدهشهريورزش و جوانان46

3,000,000300000شهرستان درميان -بخش گزيک-شهر طبس مسينا سالن ورزشي طبس مسينامشتركبدون تماشاچيتمريني 45*42 بدون تماشاچي سالن چند منظوره سقف بلند بدون تماشاچي سرپوشيدهشهريورزش و جوانان47

3,333,333333333.3333قاين- روستاي پهنايي- سالن ورزشي پهناييسالن ورزشي شهداي پهناييمشتركبدون تماشاچيتمريني 45*42 بدون تماشاچي سالن چند منظوره سقف بلند بدون تماشاچي سرپوشيدهروستاييورزش و جوانان48

2,666,667266666.6667قاين-روستاي شاهرخت-سالن ورزشي شاهرختسالن ورزشي شاهرختمشترك150سالن با مساحت 1650 متر مربع سالن چند منظوره مسابقه اي سقف بلند با تماشاچي سرپوشيدهروستاييورزش و جوانان49

2,500,000250000سربيشه -روستاي درحسالن ورزشي فتح المبين درحمشترك150سالن با مساحت 1650 متر مربع سالن چند منظوره مسابقه اي سقف بلند با تماشاچي سرپوشيدهروستاييورزش و جوانان50

2,566,667256666.6667نهنبدان -روستاي دهک سالن ورزشي دهکمشتركبدون تماشاچيتمريني 84*42 بدون تماشاچي سالن چند منظوره سقف بلند بدون تماشاچي سرپوشيدهروستاييورزش و جوانان51

4,000,000400000خوسف-روستاي معصوم آبادسالن ورزشي شهيد تقابي معصوم آباد مشتركبدون تماشاچيتمريني 84*42 بدون تماشاچي سالن چند منظوره سقف بلند بدون تماشاچي سرپوشيدهروستاييورزش و جوانان52

545,000,00054500000بيرجند -بلوار شهيد ناصري سالن ورزشي 22 بهمن بيرجندمشتركبدون تماشاچيتمريني 84*42 بدون تماشاچي سالن چند منظوره سقف بلند بدون تماشاچي سرپوشيدهشهريورزش و جوانان53

2,833,333283333.3333سه قلعه -خيابان شهرداري خيابان روبه روي بهداري  )خبايان ورزش( سالن سه قلعه سالن ورزشي تختي سه قلعهمشتركبدون تماشاچیتمريني 54*24 بدون تماشاچي سالن چند منظوره سقف بلند بدون تماشاچي سرپوشيدهشهريورزش و جوانان54

2,666,667266666.6667سرايان -روستاي بسطاقسالن ورزشي فجر بسطاقمشتركبدون تماشاچیتمريني 48*24 بدون تماشاچي سالن چند منظوره سقف بلند بدون تماشاچي سرپوشيدهروستاييورزش و جوانان55

125,000,00012500000سرايان -خيابان مطهري -مطهري 51 مجموعه ورزشي ملت سرايان استخر سرپوشيده غدير سرايانمشتركبدون تماشاچیآموزشي و تفريحي 25*13/5استخرسرپوشيدهشهريورزش و جوانان56

5,500,000550000قاين کوچه استقالل 2مجموعه ورزشي شهيد امين زاده پيست دووميداني شهيد امين زاده قاين مشتركبدون تماشاچیچمن طبيعياستاديوم فوتبال با تماشاچي و پيست خاکي و زمين چمن روبازشهريورزش و جوانان57

3,066,667306666.6667بشرويه-شهر ارسکسالن کوثر ارسکمشتركبدون تماشاچیتمريني 48*24 بدون تماشاچي سالن چند منظوره سقف بلند بدون تماشاچي سرپوشيدهشهريورزش و جوانان58

5,583,333558333.3333بشرويه -مجموعه ورزشي تختي زمين چمن مصنوعي شهداي ورزشکار بشرويهآقايانبدون تماشاچیچمن مصنوعياستاديوم فوتبال با تماشاچي و پيست خاکي و زمين چمن روبازشهريورزش و جوانان59

601,666,66760166666.67بيرجند -خيابان مفتح -مفتح 92 استاديوم آزادي استخر سرپوشيده آزادي خرمشهر بانوانبدون تماشاچیآموزشي و تفريحي 25*13/5استخرسرپوشيدهشهريورزش و جوانان60

2,683,333268333.3333سربيشه -استاديوم تختي سالن چند منظوره انديشه مجموعه تختي سربيشهمشتركبدون تماشاچیتمريني 48*24 بدون تماشاچي سالن چند منظوره سقف بلند بدون تماشاچي سرپوشيدهشهريورزش و جوانان61

6,533,333653333.3333سربيشه-روستاي مختارانسالن ورزشي آزادگان مختاران مشتركبدون تماشاچیتمريني  48*24  بدون تماشاچي سالن چند منظوره سقف بلند بدون تماشاچي سرپوشيدهروستاييورزش و جوانان62

118,333,33311833333.33بيرجند -شهرك شهيد مفتح--بلوار شهداي عبادي خيابان صنعت و معدن، سايت اداريسالن ورزشي سرو )معصوميه(بانوانبدون تماشاچیتمريني 48*24 بدون تماشاچي سالن چند منظوره سقف بلند بدون تماشاچي سرپوشيدهشهريورزش و جوانان63

151,666,66715166666.67بيرجند -بلوار شهيد ناصريسالن ورزشي رزمندگان )شهيد ناصري(مشتركبدون تماشاچیتمريني  48*24  بدون تماشاچي سالن چند منظوره سقف بلند بدون تماشاچي سرپوشيدهشهريورزش و جوانان64

3,000,000300000نهبندان -روستاي چاهداشي سالن ورزشي عياران چاهداشيمشتركبدون تماشاچیتمريني  48*24 بدون تماشاچي سالن چند منظوره سقف بلند بدون تماشاچي سرپوشيدهروستاييورزش و جوانان65

18,166,6671816666.667قاين -خيبابان اصلي ورودي فاز 4 خيابان معرفت سالن چند منظوره سالن چند منظوره غدير قاينمشتركبدون تماشاچیتمريني  48*24  بدون تماشاچي سالن چند منظوره سقف بلند بدون تماشاچي سرپوشيدهشهريورزش و جوانان66

4,833,333483333.3333بلوار بيسج -جنب سالن آزادي ،مجموعه آزادي سالن کشتي شجاعت قاينمشترك150کشتيسالن چند منظوره سقف کوتاه بدون تماشاچيسرپوشيدهشهريورزش و جوانان67

انتهاي شرقي شهرك ولي عصر سالن آقايان فردوس )بوستان(آقايانتمريني 48*24 بدون تماشاچي سالن چند منظوره سقف بلند بدون تماشاچي سرپوشيدهشهريورزش و جوانان68
3,066,667306666.6667حدفاصل فردوس و اسالميه-مجوعه ورزشي انقالب فردوس 

2,666,667266666.6667انتهاي شرقي شهرك ولي عصر - حدفاصل فردوس و اسالميه-مجوعه ورزشي انقالب فردوس سالن بانوان فردوس )گلستان(بانوانبدون تماشاچیتمريني  48*24 بدون تماشاچي سالن چند منظوره سقف بلند بدون تماشاچي سرپوشيدهشهريورزش و جوانان69

12,083,3331208333.333سرايان -خيابان شفاء -مجموعه در حال احداث سرايان سالن چندمنظوره نيايش سرايانمشتركبدون تماشاچیتمريني 48*24  بدون تماشاچي سالن چند منظوره سقف بلند بدون تماشاچي سرپوشيدهشهريورزش و جوانان70

2,533,333253333.3333قهستان سالن ورزشي ديانتسالن ورزشي ديانت قهستانمشترك150تا 500 نفريسالن چند منظوره مسابقه اي سقف بلند با تماشاچي سرپوشيدهشهريورزش و جوانان71

2,366,667236666.6667خوسف-روستاي قلعه زريسالن ورزشي همت قلعه زريمشترك150تا 500 نفريسالن چند منظوره مسابقه اي سقف بلند با تماشاچي سرپوشيدهروستاييورزش و جوانان72

3,166,667316666.6667ياغستان عليا سالن ورزشي صداقتسالن چندمنظوره صداقت باغستان عليا فردوسمشترك150تا 500 نفريسالن چند منظوره مسابقه اي سقف بلند با تماشاچي سرپوشيدهروستاييورزش و جوانان73

3,566,667356666.6667تيغدر سالن ورزشي لقمان حکيمسالن چندمنظوره لقمان حکيم تيغدر قاينمشترك150تا 500 نفريسالن چند منظوره مسابقه اي سقف بلند با تماشاچي سرپوشيدهروستاييورزش و جوانان74

2,700,000270000دهستان خوسف روستاي تقابسالن چندمنظوره حکمت تقابمشتركبدون تماشاچیتمريني 54*24 بدون تماشاچي سالن چند منظوره سقف بلند بدون تماشاچي سرپوشيدهروستاييورزش و جوانان75

2,583,333258333.3333آرين شهر خيابان تختيسالن چندمنظوره آدينه آرين شهرمشتركبدون تماشاچیتمريني54*24  بدون تماشاچي سالن چند منظوره سقف بلند بدون تماشاچي سرپوشيدهشهريورزش و جوانان76

2,066,667206666.6667دهستان خوسف روستاي خورسالن چندمنظوره باران خورمشتركبدون تماشاچیتمريني 48*24 بدون تماشاچي سالن چند منظوره مسابقه اي سقف بلند با تماشاچي سرپوشيدهروستاييورزش و جوانان77

2,533,333253333.3333بخش مرکزي دهستان باقران روستاي نوفرستسالن ورزشي کاريز - نوفرستمشتركبدون تماشاچیتمريني 48*24 بدون تماشاچي سالن چند منظوره مسابقه اي سقف بلند با تماشاچي سرپوشيدهروستاييورزش و جوانان78

6,833,333683333.3333بخش نيمبلوك دهستان کرغند روستاي کرغندسالن ورزشي ايمان کرغندمشتركبدون تماشاچیتمريني 48*24 بدون تماشاچي سالن چند منظوره مسابقه اي سقف بلند با تماشاچي سرپوشيدهروستاييورزش و جوانان79

4,833,333483333.3333بخش مرکزي دهستان آيسک روشتاي بغدادهسالن ورزشي آفتاب بغدادهمشتركبدون تماشاچیتمريني 48*24 بدون تماشاچي سالن چند منظوره مسابقه اي سقف بلند با تماشاچي سرپوشيدهروستاييورزش و جوانان80

5,500,000550000بشرويه خيابان امام خميني )ره( شمالي مجموعه ورزشي تختيسالن چندمنظوره بشارت بشرويهمشتركسالن با مساحت 1650 متر مربع سالن چند منظوره سقف بلند با تماشاچي سرپوشيدهشهريورزش و جوانان81

انتهاي شرقي شهرك ولي عصراستخر سرپوشيده مجموعه آبي خليج فارس فردوسمشتركبدون تماشاچیآموزشي و تفريحي 25*13/5استخرسرپوشيدهشهريورزش و جوانان82
82,000,0008200000حدفاصل فردوس و اسالميه-مجوعه ورزشي انقالب فردوس 

2,566,667256666.6667شهر شوسفسالن ورزشی شهيد جعفری مشتركبا تماشاچیتمرينی 22*38سالن ورزشی سرپوشيدهشهریورزش و جوانان83

19,000,0001900000نهبندان - مجموعه ورزشی شهيد غازی استخر سرپوشيده شقايق مشتركبدون تماشاچیتمرينی 12 مرکزی *22استخر سرپوشيدهسرپوشيدهشهریورزش و جوانان84

2,400,000240000شهرستان نهبندان بخش مرکزي دهستان نه روستاي خوانشرفسالن ورزشي بصيرت خوانشرفمشترك150سالن با مساحت 1650 متر مربع سالن چند منظوره سقف بلند با تماشاچي سرپوشيدهروستاييورزش و جوانان85

3,000,000300000شهرستان سربيشه بخش  مود دهستان نهارجان روستاي چنشتسالن ورزشي کوهستان چنشتمشترك150سالن با مساحت 1650 متر مربع سالن چند منظوره سقف بلند با تماشاچي سرپوشيدهروستاييورزش و جوانان86

6,000,000600000شهرستان قاينات بخش سده دهستان آفريز روستاي چاهک و موسويهسالن اتحاد چاهک موسويهمشترك150سالن با مساحت 1650 متر مربع سالن چند منظوره سقف بلند با تماشاچي سرپوشيدهروستاييورزش و جوانان87

7,033,333703333.3333شهرستان قاين سالن عفاف قاين بانوان  سالن بانوان سرپوشيدهشهریورزش و جوانان88

91,666,6679166666.667شهرستان قاين استخر سرپوشيده مشترك استخر سرپوشيدهسرپوشيدهشهریورزش و جوانان89

5,600,000560000شهرستان قاينات بخش مرکزي دهستان قاين روستاي اسفشادسالن ستايش اسفشادمشترك150سالن با مساحت 1650 متر مربع سالن چند منظوره سقف بلند با تماشاچي سرپوشيدهروستاييورزش و جوانان90

3,133,333313333.3333شهرستان بيرجند بخش مرکزي دهستان باقران روستاي نوفرستزمين چمن مصنوعي کاريز نوفرستآقايانچمن مصنوعياستاديوم فوتبال با تماشاچي و پيست خاکي و زمين چمن روبازروستاييورزش و جوانان91

85,500,0008550000طبس بلوار امام رضا )ع(سالن کوثر طبسمشترك200سالن با مساحت 1650 متر مربع سالن چند منظوره مسابقه اي سقف بلند با تماشاچي سرپوشيدهشهريورزش و جوانان92

7,933,333793333.3333طبس بلوار امام رضا )ع(سالن عفاف طبسمشتركبدون تماشاچیتمريني 84*42 بدون تماشاچي سالن چند منظوره سقف بلند بدون تماشاچي سرپوشيدهشهريورزش و جوانان93

6,100,000610000طبس بلوار امام رضا )ع(سالن ورزش هاي رزمي طبسمشتركبدون تماشاچیسالن ورزشهاي رزميسالن چند منظوره سقف کوتاه بدون تماشاچيسرپوشيدهشهريورزش و جوانان94

5,166,667516666.6667طبس خيابان پنجه عليسالن )زورخانه( پورياي ولي طبسآقايان100سالن باستاني 006 متر مربعسالن چند منظوره سقف کوتاه بدون تماشاچيسرپوشيدهشهريورزش و جوانان95

5,000,000500000طبس بلوار امام رضا )ع(سالن کشتي تختي طبسآقايانبدون تماشاچیسالن کشتيسالن چند منظوره سقف کوتاه بدون تماشاچيسرپوشيدهشهريورزش و جوانان96

4,900,000490000ديهوك بلوار معلمسالن ايثار ديهوك مشترك200سالن با مساحت 1650 متر مربع سالن چند منظوره مسابقه اي سقف بلند با تماشاچي سرپوشيدهشهريورزش و جوانان97

4,933,333493333.3333عشق آباد بلوار امام رضا )ع(سالن حجاب عشق آبادمشترك150سالن با مساحت 1650 متر مربع سالن چند منظوره مسابقه اي سقف بلند با تماشاچي سرپوشيدهشهريورزش و جوانان98

6,833,333683333.3333طبس بلوار امام رضا )ع(چمن آزادي شماره يک طبسآقايان200چمن طبيعيزمين فوتبال بدون تماشاچي و بدون پيست روبازشهريورزش و جوانان99

10,166,6671016666.667طبس بلوار امام رضا )ع(سالن ورزشی شهيد االهی مشتركبا تماشاچیتمرينی 22*83سالن ورزشی چند منظوره سقف بلند سرپوشيدهشهريورزش و جوانان100

19,833,3331983333.333طبس بلوار امام رضا )ع(سالن ورزشی نشاطمشتركبا تماشاچیتمرينی 22*05سالن ورزشی چند منظوره سقف بلند سرپوشيدهشهريورزش و جوانان101

151,666,66715166666.67طبس بلوار امام رضا )ع(استخری شنای فجر مشترك12.50*25استخر تمرينی سرپوشيدهشهريورزش و جوانان102

6,000,000600000طبس بلوار امام رضا )ع(چمن آزادي شماره دو طبسآقايان200چمن طبيعيزمين فوتبال بدون تماشاچي و بدون پيست روبازشهريورزش و جوانان103

3,533,333353333.3333شهرستان سربيشه بخش  مود دهستان نهارجان روستاي زيدرزمين چمن مصنوعي زيدرآقايانبدون تماشاچیچمن مصنوعياستاديوم فوتبال با تماشاچي و پيست خاکي و زمين چمن روبازروستاييورزش و جوانان104

48,666,6674866666.667شهرستان درميان استخر ميثاق درميان مشتركبا تماشاچی12.51*25استخر تمرينی سرپوشيدهشهريورزش و جوانان105

2,500,000250000اسديه ابتداي جاده گزيک خيابان سالن مجموعه ورزشي اسديهسالن ورزشي نجابت )بانوان( اسديهبانوانبدون تماشاچیتمريني 84*42 بدون تماشاچي سالن چند منظوره سقف بلند بدون تماشاچي سرپوشيدهشهريورزش و جوانان106

3,233,333323333.3333سربيشه انتهاي بلوار امام علي )ع(سالن ورزشي اصالت )بانوان( سربيشهبانوانبدون تماشاچیتمريني 84*42 بدون تماشاچي سالن چند منظوره سقف بلند بدون تماشاچي سرپوشيدهشهريورزش و جوانان107

4,233,333423333.3333بيرجند-روستاي اميرآباد زمين ورزشي روستايي اميرآبادآقايانبدون تماشاچیخاکي زمين فوتبال بدون تماشاچي و بدون پيست روبازروستاييورزش و جوانان108

اداره کل ورزش و جوانان استان خراسان جنوبی در نظر دارد: اماکن ورزشی قابل واگذاری استان را به استناد ماده 5 قانون الحاق موادی به قانون تنظيم بخشی از مقررات مالی دولت )2( وآيين نامه اجرايی مذکور وبه تجويز ماده 88 قانون تنظيم 
بخشی ازمقررات مالی دولت با رعايت کاربری »ورزشی « به اشخاص حقيقی وحقوقی ازطريق مزايده عمومی به مدت يک سال شمسی واگذار نمايد. متقاضيان می توانند با واريز مبلغ )100/000ريال( به حساب شماره )2170552196003( نزد بانک 
ملی ايران از تاريخ )06/ 95/04( لغايت )95/04/14( به مدت هفت روزکاری با مراجعه به اداره کل ورزش و جوانان دبيرخانه کميته استانی ماده 88  و يا ادارات تابعه نسبت به تهيه و تکميل اسناد مزايده اقدام و مدارك خود را تحويل دبيرخانه اداره کل 

ورزش وجوانان استان داده و رسيد مربوطه را دريافت نمايند. ضمنا پذيرش اسناد مزايده اماکن ورزشی پس از اتمام مدت زمان مقرر فوق الذکر بدون داشتن مسئوليتی مقدور نمی باشد.
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5,000,000500000بشرويه-بلوار امام رضا )ع(-مجموعه ورزشي آزاديزمين چمن مجموعه آزادي بشرويه آقايانبدون تماشاچيچمن طبيعيزمين فوتبال بدون تماشاچي و بدون پيست روبازشهريورزش و جوانان1

6,666,667666666.6667بشرويه-بلوار امام رضا )ع(-مجموعه ورزشي آزادي-سالن ورزشي آزاديسالن ورزشي آزادي بشرويه و ديواره تمريني سنگ نورديمشتركبدون تماشاچيتمريني 48*24 بدون تماشاچي سالن چند منظوره سقف بلند بدون تماشاچي سرپوشيدهشهريورزش و جوانان2

5,333,333533333.3333بشرويه-خيابان امام خميني)ره(-مجموعه ورزشي تختيزمين چمن مجموعه تختي بشرويه آقايانبدون تماشاچيچمن طبيعيزمين فوتبال بدون تماشاچي و بدون پيست روبازشهريورزش و جوانان3

29,666,6672966666.667بيرجند-خيايان مفتح-نبش خيابان مفتح 72زمين چمن شماره 1آزادي آقايانتا5000چمن طبيعياستاديوم فوتبال با تماشاچي و پيست خاکي و زمين چمن روبازشهريورزش و جوانان4

27,666,6672766666.667بيرجند-خيايان مفتح-نبش خيابان مفتح 82زمين چمن شماره 2آزادي آقايانتا 1000چمن طبيعياستاديوم فوتبال با تماشاچي و پيست خاکي و زمين چمن روبازشهريورزش و جوانان5

26,833,3332683333.333بيرجند-خيايان مفتح-نبش خيابان مفتح 03سالن ورزشي جودو  آزاديمشتركبدون تماشاچيسالن ورزشهاي رزميسالن چند منظوره سقف کوتاه بدون تماشاچيسرپوشيدهشهريورزش و جوانان6

23,333,3332333333.333بيرجند-خيايان مفتح-نبش خيابان مفتح 13استخر روباز آزادي آقايانبدون تماشاچيروبازاستخرروبازشهريورزش و جوانان7

109,000,00010900000بيرجند- خيابان طالقاني- داخل کوچه دادگستري- سالن ورزشي تختي بيرجندسالن ورزشي تختي بيرجند مشترك500سالن با مساحت 1650 متر مربع سالن چند منظوره مسابقه اي سقف بلند با تماشاچي سرپوشيدهشهريورزش و جوانان8

101,666,66710166666.67بيرجند- توحيد- تقاطع خيابان توحيد و 51 خرداد-جنب پارك دکتر گنجي-مجموعه ورزشي واليت- سالن ورزشي حجابسالن ورزشي حجاب بانوان500سالن با مساحت 1650 متر مربع سالن چند منظوره مسابقه اي سقف بلند با تماشاچي سرپوشيدهشهريورزش و جوانان9

3,000,000300000بيرجند- خيابان توحيد- تقاطع خيابان توحيد و 51 خرداد-مجموعه ورزشي واليت- تاالر شطرنجخانه شطرنج مجموعه واليتمشتركبدون تماشاچيسالن شطرنج به مساحت 50  متر مربع سالن چند منظوره سقف کوتاه بدون تماشاچيسرپوشيدهشهريورزش و جوانان10

3,000,000300000خوسف خيابان شهداءمجموعه ورزشي شهيد نجفي سالن ورزشي شهيد نجفي خوسف مشترك500سالن با مساحت 1650 متر مربع سالن چند منظوره مسابقه اي سقف بلند با تماشاچي سرپوشيدهشهريورزش و جوانان11

2,500,000250000اسديه ابتداي جاده گزيک خيابان سالن مجموعه ورزشي اسديهسالن ورزشي اسديه وسايت اداري و سرايداري اسديهمشتركبدون تماشاچيتمريني 54 *24 بدون تماشاچي سالن چند منظوره سقف بلند بدون تماشاچي سرپوشيدهشهريورزش و جوانان12

2,666,667266666.6667آيسک-خيابان شهدا-خيابان تربيت-سالن ورزشي آيسکسالن ورزشي آيسک مشتركبدون تماشاچيتمريني 48*24 بدون تماشاچي سالن چند منظوره سقف بلند بدون تماشاچي سرپوشيدهشهريورزش و جوانان13

3,500,000350000سرايان-خيابان مطهري-مطهري 51-مجموعه ورزشي ملتسالن ورزشي ملت مشتركبدون تماشاچيتمريني 48*24 بدون تماشاچي سالن چند منظوره سقف بلند بدون تماشاچي سرپوشيدهشهريورزش و جوانان14

2,083,333208333.3333سربيشه-بلوار امام علي )ع(-انتهاي بلوار جانبازان-استاديوم تختي سربيشهزمين فوتبال چمن استاديوم تختي سربيشه )نشاط(آقايانبدون تماشاچيچمن طبيعيزمين فوتبال بدون تماشاچي و بدون پيست روبازشهريورزش و جوانان15

5,000,000500000سربيشه-بلوار امام علي )ع(-انتهاي بلوار جانبازان-استاديوم تختي سربيشهسالن ورزشي ادب سربيشه مشتركبدون تماشاچيسالن با مساحت 1650 متر مربع سالن چند منظوره مسابقه اي سقف بلند با تماشاچي سرپوشيدهشهريورزش و جوانان16

26,500,0002650000اسالميه-خيابان امام خميني )ره(-مجموعه ورزشي قدس- سالن ورزشي قدسسالن ورزشي قدس اسالميهمشتركبدون تماشاچيتمريني 54 *24 بدون تماشاچي سالن چند منظوره سقف بلند بدون تماشاچي سرپوشيدهشهريورزش و جوانان17

4,500,000450000فردوس-خيابان بعثت-مجموعه ورزشي شهيد درخشانزمين چمن شماره 1 مجموعه شهيد درخشان آقايانتا 1000چمن طبيعياستاديوم فوتبال با تماشاچي و پيست خاکي و زمين چمن روبازشهريورزش و جوانان18

4,500,000450000فردوس-خيابان بعثت-مجموعه ورزشي شهيد درخشانزمين چمن شماره2مجموعه شهيد درخشان آقايانتا 1000چمن طبيعياستاديوم فوتبال با تماشاچي و پيست خاکي و زمين چمن روبازشهريورزش و جوانان19

4,833,333483333.3333فردوس-خيابان فرهنگ-مجموعه ورزشي تختي فردوسزمين چمن مجموعه  تختي فردوس آقايانبدون تماشاچيچمن طبيعيزمين فوتبال بدون تماشاچي و بدون پيست روبازشهريورزش و جوانان20

14,333,3331433333.333فردوس-خيابان بعثت-مجموعه ورزشي شهيد درخشان-سالن ورزشي شهيد فخارسالن ورزشي شهيد فخار مشترك500سالن با مساحت 1650 متر مربع سالن چند منظوره مسابقه اي سقف بلند با تماشاچي سرپوشيدهشهريورزش و جوانان21

5,833,333583333.3333فردوس-خيابان بعثت-مجموعه ورزشي شهيد درخشان-سالن ورزشي تختيسالن ورزشي تختي فردوس مشتركبدون تماشاچيسالن ورزشهاي رزميسالن چند منظوره سقف کوتاه بدون تماشاچيسرپوشيدهشهريورزش و جوانان22

3,000,000300000اسالم آباد مجموعه ورزشي اسالم آباد نيمبلوكسالن ورزشي شهيد قاسمي نيمبلوكمشترك250سالن با مساحت 1650 متر مربع سالن چند منظوره مسابقه اي سقف بلند با تماشاچي سرپوشيدهشهريورزش و جوانان23

6,583,333658333.3333قاين کوچه استقالل 2مجموعه ورزشي شهيد امين زاده سالن ورزشي شهيد امين زاده و ديواره سنگ نورديمشترك500سالن با مساحت 1650 متر مربع سالن چند منظوره مسابقه اي سقف بلند با تماشاچي سرپوشيدهشهريورزش و جوانان24

3,583,333358333.3333قاين خيابان امام کوچه پست نرسيده به ميدان شيرازي روبه روي آزمايشگاه مرکزي سالن ورزشي  بدنسازي آزادي قاينمشتركبدون تماشاچيسالن ورزشهاي رزميسالن چند منظوره سقف کوتاه بدون تماشاچيسرپوشيدهشهريورزش و جوانان25

31,666,6673166666.667قاين خيابان امام کوچه پست نرسيده به ميدان شيرازي روبه روي آزمايشگاه مرکزي سالن ورزشي آزادي قاينمشترك500سالن با مساحت 1650 متر مربع سالن چند منظوره مسابقه اي سقف بلند با تماشاچي سرپوشيدهشهريورزش و جوانان26

2,666,667266666.6667قاين کوچه استقالل 2مجموعه ورزشي شهيد امين زاده پايگاه قهرماني فوالد امين زاده مشتركبدون تماشاچيپايگاه ورزش قهرمانياماکن غير ورزشيسرپوشيدهشهريورزش و جوانان27

3,666,667366666.6667اسالميه-خيابان امام خميني )ره(-مجموعه ورزشي قدسمجموعه ورزشي قدس اسالميه آقايانبدون تماشاچيچمن طبيعيزمين فوتبال بدون تماشاچي و بدون پيست روبازشهريورزش و جوانان28

4,000,000400000نهبندان-بلوار امام رضا )ع(-مجموعه ورزشي شهيد قاضيسالن ورزشي شهيد قاضي مشتركبدون تماشاچيتمريني 48*24 بدون تماشاچي سالن چند منظوره سقف بلند بدون تماشاچي سرپوشيدهشهريورزش و جوانان29

5,500,000550000نهبندان-بلوار امام رضا )ع(-مجموعه ورزشي شهيد قاضيزمين چمن مصنوعي شهيد قاضيآقايانبدون تماشاچيچمن طبيعيزمين فوتبال بدون تماشاچي و بدون پيست روبازشهريورزش و جوانان30

بيرجند- خيابان توحيد- تقاطع خيابان توحيد و 51 خرداد-مجموعه ورزشي واليت-سالن 0052نفري سالن مسابقاتي شهيدين قاسميمشترك3000سالن با مساحت 3200 متر مربع سالن چند منظوره مسابقه اي سقف بلند با تماشاچي سرپوشيدهشهريورزش و جوانان31
236,666,66723666666.67شهيدين قاسمي

آموزشي - قهرماني به ابعاد 50 *20 بدون استخرسرپوشيدهشهريورزش و جوانان32
بيرجند- خيابان توحيد- تقاطع خيابان توحيد و 51 خرداد-مجموعه ورزشي واليت-استخر شهيد استخر سرپوشيده شهيد رضوي نژادمشتركبدون تماشاچيتماشاچي به مساحت 2250 متر مربع 

2,050,000,000205000000رضوي نژاد

بير جند - خيابان معلم -نرسيده به تقاطع خيابان معلم و خيابان خيام مجموعه ورزشي خاتم االنبياء سالن ورزشي بانوان  عفاف بانوان3000سالن با مساحت 2500 متر مربع سالن چند منظوره مسابقه اي سقف بلند با تماشاچي سرپوشيدهشهريورزش و جوانان33
223,333,33322333333.33-سالن ورزشي عفاف 

استاديوم فوتبال با تماشاچي و پيست خاکي و زمين روبازشهريورزش و جوانان34
40,000,0004000000بيرجند -خيابان معلم -تقاطع خيابان معلم و خيابان خيام مجموعه ورزشي خاتم االنبياءزمين چمن مصنوعي خاتم االنبيا )ص(آقايانتا 5000چمن مصنوعيچمن 

5,000,000500000بيرجند- خيابان توحيد- تقاطع خيابان توحيد و 51 خرداد-مجموعه ورزشي واليت-سالن ورزشي فتوتسالن سقف کوتاه )فتوت(مشتركبدون تماشاچيسالن ورزشهاي رزميسالن چند منظوره سقف کوتاه بدون تماشاچيسرپوشيدهشهريورزش و جوانان35

4,833,333483333.3333بيرجند- خيابان توحيد- تقاطع خيابان توحيد و 51 خرداد-مجموعه ورزشي واليت-سالن ورزشي مروتسالن سقف کوتاه )مروت(مشتركبدون تماشاچيسالن ورزشهاي رزميسالن چند منظوره سقف کوتاه بدون تماشاچيسرپوشيدهشهريورزش و جوانان36

زمين هاي روباز )آسفالت - چمن مصنوعي - هارد روبازشهريورزش و جوانان37
8,500,000850000بيرجند- خيابان توحيد- تقاطع خيابان توحيد و 51 خرداد-مجموعه ورزشي واليتزمين چمن مصنوعي واليتآقايانبدون تماشاچيفوتبال چمن مصنوعي با مساحت 1200 مترمربع کورت + 0000(

208,333,33320833333.33بيرجند-خيابان شهيد آويني-خيابان پونهسالن ورزشي چند منظوره غدير )پونه(مشترك1000سالن با مساحت 1850 متر مربع سالن چند منظوره مسابقه اي سقف بلند با تماشاچي سرپوشيدهشهريورزش و جوانان38

زمين هاي روباز )آسفالت - چمن مصنوعي - هارد روبازشهريورزش و جوانان39
6,166,667616666.6667بيرجند- خيابان توحيد- تقاطع خيابان توحيد و 51 خرداد-مجموعه ورزشي واليتزمين  روباز ورزشي اسکواش مشترك کورت + 0000(

5,000,000500000مود انتهاي بلوار امام حسين جنب پارك الله اداره تربيت بدني سالن ورزشي مود مشترك420سالن با مساحت 1850 متر مربع سالن چند منظوره مسابقه اي سقف بلند با تماشاچي سرپوشيدهشهريورزش و جوانان40

2,000,000200000مود انتهاي بلوار امام حسين جنب پارك الله اداره تربيت بدني سالن تيراندازيمشتركبدون تماشاچيسالن ورزشهاي رزميسالن چند منظوره سقف کوتاه بدون تماشاچيسرپوشيدهشهريورزش و جوانان41

2,333,333233333.3333حاجي آباد-بلوار جهاد-سالن ورزشي حاجي آبادسالن ورزشي تختي حاجي آباد قاينمشترك420سالن با مساحت 1650 متر مربع سالن چند منظوره مسابقه اي سقف بلند با تماشاچي سرپوشيدهشهريورزش و جوانان42

3,400,000340000خضري-بيست متري امام علي )ع(-سالن ورزشي خضريسالن ورزشي خضريمشتركبدون تماشاچيتمريني 84*42 بدون تماشاچي سالن چند منظوره سقف بلند بدون تماشاچي سرپوشيدهشهريورزش و جوانان43

2,666,667266666.6667زهان -جنب مدرسه شبانه روزي-سالن زهانسالن ورزشي شهيد عبداللهي زهانمشترك150سالن با مساحت 0561 متر مربع سالن چند منظوره مسابقه اي سقف بلند با تماشاچي سرپوشيدهشهريورزش و جوانان44

2,666,667266666.6667نهبندان ،خ شهيد باهنر جنب باشگاه ورزشي شهيد يعقوبي گود باستاني نهبندانآقايانتا 300سالن باستاني 600 متر مربعسالن چند منظوره سقف کوتاه بدون تماشاچيسرپوشيدهشهريورزش و جوانان45

9,666,667966666.6667نهبندان انتهاي بلوار امام علي )ع( مجموعه ورزشي امامت نهبندان سالن ورزشي چند منظوره امامت نهبندانمشترك100سالن با مساحت 1650 متر مربع سالن چند منظوره مسابقه اي سقف بلند با تماشاچي سرپوشيدهشهريورزش و جوانان46

3,000,000300000شهرستان درميان -بخش گزيک-شهر طبس مسينا سالن ورزشي طبس مسينامشتركبدون تماشاچيتمريني 45*42 بدون تماشاچي سالن چند منظوره سقف بلند بدون تماشاچي سرپوشيدهشهريورزش و جوانان47

3,333,333333333.3333قاين- روستاي پهنايي- سالن ورزشي پهناييسالن ورزشي شهداي پهناييمشتركبدون تماشاچيتمريني 45*42 بدون تماشاچي سالن چند منظوره سقف بلند بدون تماشاچي سرپوشيدهروستاييورزش و جوانان48

2,666,667266666.6667قاين-روستاي شاهرخت-سالن ورزشي شاهرختسالن ورزشي شاهرختمشترك150سالن با مساحت 1650 متر مربع سالن چند منظوره مسابقه اي سقف بلند با تماشاچي سرپوشيدهروستاييورزش و جوانان49

2,500,000250000سربيشه -روستاي درحسالن ورزشي فتح المبين درحمشترك150سالن با مساحت 1650 متر مربع سالن چند منظوره مسابقه اي سقف بلند با تماشاچي سرپوشيدهروستاييورزش و جوانان50

2,566,667256666.6667نهنبدان -روستاي دهک سالن ورزشي دهکمشتركبدون تماشاچيتمريني 84*42 بدون تماشاچي سالن چند منظوره سقف بلند بدون تماشاچي سرپوشيدهروستاييورزش و جوانان51

4,000,000400000خوسف-روستاي معصوم آبادسالن ورزشي شهيد تقابي معصوم آباد مشتركبدون تماشاچيتمريني 84*42 بدون تماشاچي سالن چند منظوره سقف بلند بدون تماشاچي سرپوشيدهروستاييورزش و جوانان52

545,000,00054500000بيرجند -بلوار شهيد ناصري سالن ورزشي 22 بهمن بيرجندمشتركبدون تماشاچيتمريني 84*42 بدون تماشاچي سالن چند منظوره سقف بلند بدون تماشاچي سرپوشيدهشهريورزش و جوانان53

2,833,333283333.3333سه قلعه -خيابان شهرداري خيابان روبه روي بهداري  )خبايان ورزش( سالن سه قلعه سالن ورزشي تختي سه قلعهمشتركبدون تماشاچیتمريني 54*24 بدون تماشاچي سالن چند منظوره سقف بلند بدون تماشاچي سرپوشيدهشهريورزش و جوانان54

2,666,667266666.6667سرايان -روستاي بسطاقسالن ورزشي فجر بسطاقمشتركبدون تماشاچیتمريني 48*24 بدون تماشاچي سالن چند منظوره سقف بلند بدون تماشاچي سرپوشيدهروستاييورزش و جوانان55

125,000,00012500000سرايان -خيابان مطهري -مطهري 51 مجموعه ورزشي ملت سرايان استخر سرپوشيده غدير سرايانمشتركبدون تماشاچیآموزشي و تفريحي 25*13/5استخرسرپوشيدهشهريورزش و جوانان56

5,500,000550000قاين کوچه استقالل 2مجموعه ورزشي شهيد امين زاده پيست دووميداني شهيد امين زاده قاين مشتركبدون تماشاچیچمن طبيعياستاديوم فوتبال با تماشاچي و پيست خاکي و زمين چمن روبازشهريورزش و جوانان57

3,066,667306666.6667بشرويه-شهر ارسکسالن کوثر ارسکمشتركبدون تماشاچیتمريني 48*24 بدون تماشاچي سالن چند منظوره سقف بلند بدون تماشاچي سرپوشيدهشهريورزش و جوانان58

5,583,333558333.3333بشرويه -مجموعه ورزشي تختي زمين چمن مصنوعي شهداي ورزشکار بشرويهآقايانبدون تماشاچیچمن مصنوعياستاديوم فوتبال با تماشاچي و پيست خاکي و زمين چمن روبازشهريورزش و جوانان59

601,666,66760166666.67بيرجند -خيابان مفتح -مفتح 92 استاديوم آزادي استخر سرپوشيده آزادي خرمشهر بانوانبدون تماشاچیآموزشي و تفريحي 25*13/5استخرسرپوشيدهشهريورزش و جوانان60

2,683,333268333.3333سربيشه -استاديوم تختي سالن چند منظوره انديشه مجموعه تختي سربيشهمشتركبدون تماشاچیتمريني 48*24 بدون تماشاچي سالن چند منظوره سقف بلند بدون تماشاچي سرپوشيدهشهريورزش و جوانان61

6,533,333653333.3333سربيشه-روستاي مختارانسالن ورزشي آزادگان مختاران مشتركبدون تماشاچیتمريني  48*24  بدون تماشاچي سالن چند منظوره سقف بلند بدون تماشاچي سرپوشيدهروستاييورزش و جوانان62

118,333,33311833333.33بيرجند -شهرك شهيد مفتح--بلوار شهداي عبادي خيابان صنعت و معدن، سايت اداريسالن ورزشي سرو )معصوميه(بانوانبدون تماشاچیتمريني 48*24 بدون تماشاچي سالن چند منظوره سقف بلند بدون تماشاچي سرپوشيدهشهريورزش و جوانان63

151,666,66715166666.67بيرجند -بلوار شهيد ناصريسالن ورزشي رزمندگان )شهيد ناصري(مشتركبدون تماشاچیتمريني  48*24  بدون تماشاچي سالن چند منظوره سقف بلند بدون تماشاچي سرپوشيدهشهريورزش و جوانان64

3,000,000300000نهبندان -روستاي چاهداشي سالن ورزشي عياران چاهداشيمشتركبدون تماشاچیتمريني  48*24 بدون تماشاچي سالن چند منظوره سقف بلند بدون تماشاچي سرپوشيدهروستاييورزش و جوانان65

18,166,6671816666.667قاين -خيبابان اصلي ورودي فاز 4 خيابان معرفت سالن چند منظوره سالن چند منظوره غدير قاينمشتركبدون تماشاچیتمريني  48*24  بدون تماشاچي سالن چند منظوره سقف بلند بدون تماشاچي سرپوشيدهشهريورزش و جوانان66

4,833,333483333.3333بلوار بيسج -جنب سالن آزادي ،مجموعه آزادي سالن کشتي شجاعت قاينمشترك150کشتيسالن چند منظوره سقف کوتاه بدون تماشاچيسرپوشيدهشهريورزش و جوانان67

انتهاي شرقي شهرك ولي عصر سالن آقايان فردوس )بوستان(آقايانتمريني 48*24 بدون تماشاچي سالن چند منظوره سقف بلند بدون تماشاچي سرپوشيدهشهريورزش و جوانان68
3,066,667306666.6667حدفاصل فردوس و اسالميه-مجوعه ورزشي انقالب فردوس 

2,666,667266666.6667انتهاي شرقي شهرك ولي عصر - حدفاصل فردوس و اسالميه-مجوعه ورزشي انقالب فردوس سالن بانوان فردوس )گلستان(بانوانبدون تماشاچیتمريني  48*24 بدون تماشاچي سالن چند منظوره سقف بلند بدون تماشاچي سرپوشيدهشهريورزش و جوانان69

12,083,3331208333.333سرايان -خيابان شفاء -مجموعه در حال احداث سرايان سالن چندمنظوره نيايش سرايانمشتركبدون تماشاچیتمريني 48*24  بدون تماشاچي سالن چند منظوره سقف بلند بدون تماشاچي سرپوشيدهشهريورزش و جوانان70

2,533,333253333.3333قهستان سالن ورزشي ديانتسالن ورزشي ديانت قهستانمشترك150تا 500 نفريسالن چند منظوره مسابقه اي سقف بلند با تماشاچي سرپوشيدهشهريورزش و جوانان71

2,366,667236666.6667خوسف-روستاي قلعه زريسالن ورزشي همت قلعه زريمشترك150تا 500 نفريسالن چند منظوره مسابقه اي سقف بلند با تماشاچي سرپوشيدهروستاييورزش و جوانان72

3,166,667316666.6667ياغستان عليا سالن ورزشي صداقتسالن چندمنظوره صداقت باغستان عليا فردوسمشترك150تا 500 نفريسالن چند منظوره مسابقه اي سقف بلند با تماشاچي سرپوشيدهروستاييورزش و جوانان73

3,566,667356666.6667تيغدر سالن ورزشي لقمان حکيمسالن چندمنظوره لقمان حکيم تيغدر قاينمشترك150تا 500 نفريسالن چند منظوره مسابقه اي سقف بلند با تماشاچي سرپوشيدهروستاييورزش و جوانان74

2,700,000270000دهستان خوسف روستاي تقابسالن چندمنظوره حکمت تقابمشتركبدون تماشاچیتمريني 54*24 بدون تماشاچي سالن چند منظوره سقف بلند بدون تماشاچي سرپوشيدهروستاييورزش و جوانان75

2,583,333258333.3333آرين شهر خيابان تختيسالن چندمنظوره آدينه آرين شهرمشتركبدون تماشاچیتمريني54*24  بدون تماشاچي سالن چند منظوره سقف بلند بدون تماشاچي سرپوشيدهشهريورزش و جوانان76

2,066,667206666.6667دهستان خوسف روستاي خورسالن چندمنظوره باران خورمشتركبدون تماشاچیتمريني 48*24 بدون تماشاچي سالن چند منظوره مسابقه اي سقف بلند با تماشاچي سرپوشيدهروستاييورزش و جوانان77

2,533,333253333.3333بخش مرکزي دهستان باقران روستاي نوفرستسالن ورزشي کاريز - نوفرستمشتركبدون تماشاچیتمريني 48*24 بدون تماشاچي سالن چند منظوره مسابقه اي سقف بلند با تماشاچي سرپوشيدهروستاييورزش و جوانان78

6,833,333683333.3333بخش نيمبلوك دهستان کرغند روستاي کرغندسالن ورزشي ايمان کرغندمشتركبدون تماشاچیتمريني 48*24 بدون تماشاچي سالن چند منظوره مسابقه اي سقف بلند با تماشاچي سرپوشيدهروستاييورزش و جوانان79

4,833,333483333.3333بخش مرکزي دهستان آيسک روشتاي بغدادهسالن ورزشي آفتاب بغدادهمشتركبدون تماشاچیتمريني 48*24 بدون تماشاچي سالن چند منظوره مسابقه اي سقف بلند با تماشاچي سرپوشيدهروستاييورزش و جوانان80

5,500,000550000بشرويه خيابان امام خميني )ره( شمالي مجموعه ورزشي تختيسالن چندمنظوره بشارت بشرويهمشتركسالن با مساحت 1650 متر مربع سالن چند منظوره سقف بلند با تماشاچي سرپوشيدهشهريورزش و جوانان81

انتهاي شرقي شهرك ولي عصراستخر سرپوشيده مجموعه آبي خليج فارس فردوسمشتركبدون تماشاچیآموزشي و تفريحي 25*13/5استخرسرپوشيدهشهريورزش و جوانان82
82,000,0008200000حدفاصل فردوس و اسالميه-مجوعه ورزشي انقالب فردوس 

2,566,667256666.6667شهر شوسفسالن ورزشی شهيد جعفری مشتركبا تماشاچیتمرينی 22*38سالن ورزشی سرپوشيدهشهریورزش و جوانان83

19,000,0001900000نهبندان - مجموعه ورزشی شهيد غازی استخر سرپوشيده شقايق مشتركبدون تماشاچیتمرينی 12 مرکزی *22استخر سرپوشيدهسرپوشيدهشهریورزش و جوانان84

2,400,000240000شهرستان نهبندان بخش مرکزي دهستان نه روستاي خوانشرفسالن ورزشي بصيرت خوانشرفمشترك150سالن با مساحت 1650 متر مربع سالن چند منظوره سقف بلند با تماشاچي سرپوشيدهروستاييورزش و جوانان85

3,000,000300000شهرستان سربيشه بخش  مود دهستان نهارجان روستاي چنشتسالن ورزشي کوهستان چنشتمشترك150سالن با مساحت 1650 متر مربع سالن چند منظوره سقف بلند با تماشاچي سرپوشيدهروستاييورزش و جوانان86

6,000,000600000شهرستان قاينات بخش سده دهستان آفريز روستاي چاهک و موسويهسالن اتحاد چاهک موسويهمشترك150سالن با مساحت 1650 متر مربع سالن چند منظوره سقف بلند با تماشاچي سرپوشيدهروستاييورزش و جوانان87

7,033,333703333.3333شهرستان قاين سالن عفاف قاين بانوان  سالن بانوان سرپوشيدهشهریورزش و جوانان88

91,666,6679166666.667شهرستان قاين استخر سرپوشيده مشترك استخر سرپوشيدهسرپوشيدهشهریورزش و جوانان89

5,600,000560000شهرستان قاينات بخش مرکزي دهستان قاين روستاي اسفشادسالن ستايش اسفشادمشترك150سالن با مساحت 1650 متر مربع سالن چند منظوره سقف بلند با تماشاچي سرپوشيدهروستاييورزش و جوانان90

3,133,333313333.3333شهرستان بيرجند بخش مرکزي دهستان باقران روستاي نوفرستزمين چمن مصنوعي کاريز نوفرستآقايانچمن مصنوعياستاديوم فوتبال با تماشاچي و پيست خاکي و زمين چمن روبازروستاييورزش و جوانان91

85,500,0008550000طبس بلوار امام رضا )ع(سالن کوثر طبسمشترك200سالن با مساحت 1650 متر مربع سالن چند منظوره مسابقه اي سقف بلند با تماشاچي سرپوشيدهشهريورزش و جوانان92

7,933,333793333.3333طبس بلوار امام رضا )ع(سالن عفاف طبسمشتركبدون تماشاچیتمريني 84*42 بدون تماشاچي سالن چند منظوره سقف بلند بدون تماشاچي سرپوشيدهشهريورزش و جوانان93

6,100,000610000طبس بلوار امام رضا )ع(سالن ورزش هاي رزمي طبسمشتركبدون تماشاچیسالن ورزشهاي رزميسالن چند منظوره سقف کوتاه بدون تماشاچيسرپوشيدهشهريورزش و جوانان94

5,166,667516666.6667طبس خيابان پنجه عليسالن )زورخانه( پورياي ولي طبسآقايان100سالن باستاني 006 متر مربعسالن چند منظوره سقف کوتاه بدون تماشاچيسرپوشيدهشهريورزش و جوانان95

5,000,000500000طبس بلوار امام رضا )ع(سالن کشتي تختي طبسآقايانبدون تماشاچیسالن کشتيسالن چند منظوره سقف کوتاه بدون تماشاچيسرپوشيدهشهريورزش و جوانان96

4,900,000490000ديهوك بلوار معلمسالن ايثار ديهوك مشترك200سالن با مساحت 1650 متر مربع سالن چند منظوره مسابقه اي سقف بلند با تماشاچي سرپوشيدهشهريورزش و جوانان97

4,933,333493333.3333عشق آباد بلوار امام رضا )ع(سالن حجاب عشق آبادمشترك150سالن با مساحت 1650 متر مربع سالن چند منظوره مسابقه اي سقف بلند با تماشاچي سرپوشيدهشهريورزش و جوانان98

6,833,333683333.3333طبس بلوار امام رضا )ع(چمن آزادي شماره يک طبسآقايان200چمن طبيعيزمين فوتبال بدون تماشاچي و بدون پيست روبازشهريورزش و جوانان99

10,166,6671016666.667طبس بلوار امام رضا )ع(سالن ورزشی شهيد االهی مشتركبا تماشاچیتمرينی 22*83سالن ورزشی چند منظوره سقف بلند سرپوشيدهشهريورزش و جوانان100

19,833,3331983333.333طبس بلوار امام رضا )ع(سالن ورزشی نشاطمشتركبا تماشاچیتمرينی 22*05سالن ورزشی چند منظوره سقف بلند سرپوشيدهشهريورزش و جوانان101

151,666,66715166666.67طبس بلوار امام رضا )ع(استخری شنای فجر مشترك12.50*25استخر تمرينی سرپوشيدهشهريورزش و جوانان102

6,000,000600000طبس بلوار امام رضا )ع(چمن آزادي شماره دو طبسآقايان200چمن طبيعيزمين فوتبال بدون تماشاچي و بدون پيست روبازشهريورزش و جوانان103

3,533,333353333.3333شهرستان سربيشه بخش  مود دهستان نهارجان روستاي زيدرزمين چمن مصنوعي زيدرآقايانبدون تماشاچیچمن مصنوعياستاديوم فوتبال با تماشاچي و پيست خاکي و زمين چمن روبازروستاييورزش و جوانان104

48,666,6674866666.667شهرستان درميان استخر ميثاق درميان مشتركبا تماشاچی12.51*25استخر تمرينی سرپوشيدهشهريورزش و جوانان105

2,500,000250000اسديه ابتداي جاده گزيک خيابان سالن مجموعه ورزشي اسديهسالن ورزشي نجابت )بانوان( اسديهبانوانبدون تماشاچیتمريني 84*42 بدون تماشاچي سالن چند منظوره سقف بلند بدون تماشاچي سرپوشيدهشهريورزش و جوانان106

3,233,333323333.3333سربيشه انتهاي بلوار امام علي )ع(سالن ورزشي اصالت )بانوان( سربيشهبانوانبدون تماشاچیتمريني 84*42 بدون تماشاچي سالن چند منظوره سقف بلند بدون تماشاچي سرپوشيدهشهريورزش و جوانان107

4,233,333423333.3333بيرجند-روستاي اميرآباد زمين ورزشي روستايي اميرآبادآقايانبدون تماشاچیخاکي زمين فوتبال بدون تماشاچي و بدون پيست روبازروستاييورزش و جوانان108

اداره کل ورزش و جوانان استان خراسان جنوبی در نظر دارد: اماکن ورزشی قابل واگذاری استان را به استناد ماده 5 قانون الحاق موادی به قانون تنظيم بخشی از مقررات مالی دولت )2( وآيين نامه اجرايی مذکور وبه تجويز ماده 88 قانون تنظيم 
بخشی ازمقررات مالی دولت با رعايت کاربری »ورزشی « به اشخاص حقيقی وحقوقی ازطريق مزايده عمومی به مدت يک سال شمسی واگذار نمايد. متقاضيان می توانند با واريز مبلغ )100/000ريال( به حساب شماره )2170552196003( نزد بانک 
ملی ايران از تاريخ )06/ 95/04( لغايت )95/04/14( به مدت هفت روزکاری با مراجعه به اداره کل ورزش و جوانان دبيرخانه کميته استانی ماده 88  و يا ادارات تابعه نسبت به تهيه و تکميل اسناد مزايده اقدام و مدارك خود را تحويل دبيرخانه اداره کل 

ورزش وجوانان استان داده و رسيد مربوطه را دريافت نمايند. ضمنا پذيرش اسناد مزايده اماکن ورزشی پس از اتمام مدت زمان مقرر فوق الذکر بدون داشتن مسئوليتی مقدور نمی باشد.
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اعزام کشتی گیران استان خراسان جنوبی 
به مسابقات انتخابی تیم ملی ایران

فارس- فرنگی کاران بیرجندی بر سکوی نخست رده های سنی خردساالن 
کشتی خراسان جنوبی ایستادند، تیم اعزامی نهبندان نایب قهرمانی را به 
دست آورد و بشرویه مقام سوم را از آن خود کرد. رئیس هیأت کشتی استان 
خراسان جنوبی در تشریح این خبر گفت: در این مسابقات کشتی گیران 
شهرستان های بیرجند، قاین، خوسف، طبس، بشرویه، نهبندان و سربیشه از 
دوم تا سوم تیرماه جاری برای کسب سهمیه کشوری به رقابت پرداختند. 
محمود اطلسی مقدم متذکر شد: آزادکاران و فرنگی کاران برتر رده های 
نونهال و خردسال برترین های مسابقات کشتی قهرمانی استان خراسان 
تا  ملی 17  تیم  انتخاب  رقابت های کشوری  در  برای شرکت  جنوبی 
23 تیرماه جاری به شهرستان بناب آذربایجان شرقی اعزام می شوند.

کسب 8 مدال رنگی کشتی گیران شهرستان سربیشه 
و چهار سهمیه حضور در رقابت های کشوری

فارس- کشتی گیران شهرستان سربیشه با کسب هشت مدال رنگی در 
مسابقات قهرمانی خراسان جنوبی چهار سهمیه حضور در رقابت های 
کشوری را از آن خود کردند. رئیس اداره ورزش و جوانان سربیشه گفت: 
اعزام  انتخابی  کشتی گیران شهرستان سربیشه در مسابقات قهرمانی 
به رقابت های کشوری خراسان جنوبی خوش درخشیدند. محمد رضا 
عباسی افزود: در حالی که تنها هشت کشتی گیر نونهال و خردسال این 
شهرستان در ماراتن استانی به روی تشک رفتند موفق به کسب دو 
مقام دومی و سومی تیمی این رقابت ها شدند. وی تصریح کرد: در رده 
سنی خردساالن مسابقات کشتی خراسان جنوبی امین  سارانی و فاضل 
فدایی در اوزان خود با گردن آویز طال بر سکوی قهرمانی قرار گرفتند. 
رضا زینلی با کسب مدال نقره موفق به دریافت حکم نایب قهرمانی 
رده سنی خردساالن شد و علی سارانی نیز مقام سوم این مسابقات را 
کسب و به مدل برنز رضایت داد. محمد علی شفیعی و سلمان زرگری 
در رده سنی نونهاالن مسابقات کشتی قهرمانی خراسان جنوبی انتخابی 
اعزام به مسابقات کشوری با گردن آویز طال بر سکوی نخست ایستادند.

قهرمانان مسابقات شطرنج خراسان جنوبی معرفی شدند

فارس- مشرقی مقدم بر سکوی نخست مسابقات شطرنج آقایان استان 
ایستاد و در بخش بانوان این ماراتن استانی نیز نور محمدی قهرمان شد. 
دبیر هیأت شطرنج و بازی های فکری خراسان جنوبی گفت: در این ماراتن 
استانی 34 شطرنج باز آقا و خانم رده سنی آزاد به مدت سه روز در خانه 
شطرنج مجموعه ورزشی والیت بیرجند با یکدیگر به رقابت پرداختند. 
جواد میزانی افزود: میالد مشرقی مقدم پس از هفت دور رقابت در سکوی 
نخست این دوره از مسابقات قرار گرفت، ابوالفضل حسینی نایب قهرمان 
شد و غالمرضا محمدی مقام سوم را از آن خود کرد. نرجس نور محمدی 
بر سکوی قهرمانی مسابقات شطرنج بانوان خراسان جنوبی ایستاد، کوثر 
امیری نژاد رتبه دوم را کسب کرد و عالیه اژدری در جایگاه سوم ایستاد.

زرد؛ 1-موز: ضداضطراب و فشارخون، رفع گرسنگی و 
خوردن نصف آن 500 میلی گرم پتاسیم به بدن می رساند 
2-انبه و آناناس: زوج انرژی زا، منبع ویتامین های A و 
کارایی  افزایش  چربی،  و  پروتئین  C،کربوهیدرات، 
سیستم ایمنی بدن، خاصیت این دو درمورد سرطان 
سینه، ریه، روده بزرگ و پوست اثبات شده و پزشکان 

توصیه می کنند که بیماران پس از عمل های جراحی یا 
دچار شدن به بیماری های عفونی از اینها مصرف کنند 
3- زردآلو: منبع غنی از فیبرهای رژیمی، ویتامین ها و 
امالح معدنی، مفید برای افراد مبتال به کم خونی، کاهش 
دهنده کلسترول خون، نقش حفاظتی در برابر سرطان ها 
فلفل دلمه ای:  قلبی 4-  بیماری های  از  پیشگیری  و 

مفید برای آنکه مثل عقاب ببینید، سرشار از ویتامین A و 
لوتئین، دشمن عفونت، بیمه کننده قلب و کاهش دهنده 
میزان التهاب در بدن 5- ذرت: انرژی دور از چاقی، غنی 
از فیبر،کربوهیدرات سالم، منگنز، سلنیوم و منیزیم موردنیاز 
بدن، تامین انرژی انسان 6-لیموشیرین: هم قوی باشید 
و هم خونسرد، حاوی ویتامین C و اسید سیتریک.

معجزه افطار کردن با خاکشیر
 

خاکشیر در رفع تشنگی و جلوگیری از گرمازدگی 
اضافه  همچنین  موثراست،  تابستان  فصل  در 
کردن آلو بخارا به خاکشیر می تواند روندتسهیل 
دفع مواد غذایی و یبوست را بهبود بخشد.طبع 
مقدار  تواند  آن می  دانه  و  است  گرم  خاکشیر 
زیادی آب موردنیاز بدن را تامین کند. می توان 

به آن گالب و شکر اضافه کرد تا عالوه بر رفع 
تشنگی، قند خون روزه داران در وعده افطار به 
یکباره افزایش پیدا کند. روزه داران میتوانند یک 
قاشق چای خوری خاکشیر در یک فنجان آب 
داغ و کمی هم پودر نبات با هم مخلوط کنند 
و افطار را با این نوشیدنی گرم باز و بعد 15 
دقیقه تحمل کنند تا خاک شیر و آب داغ بدن 
شود، آن زمان شروع به خوردن افطار کنند.

نوشابه، قد را می خورد 
و بلند قدی، هدیه آفتاب

  
تحقیقات روی دوقلوهای همسان نشان می دهد 
تغذیه بر رشد قدی افراد تاثیر می گذارد. نوشابه 
به طور خاص مانع جذب کلسیم می شود و از این 
طریق می تواند باعث کاهش رشد قد یا کوتاه 
قدی شود، مضاف بر این که نوشابه گازدار باعث 

پوکی استخوان و مشکالت ناشی از آن می شود. 
بنابراین توصیه می کنیم مصرف این گونه مواد 
تاحد ممکن محدود شود. قرار گرفتن در معرض 
آفتاب می تواند در افزایش قد موثر باشد، سنتز 
ویتامین D در بدن، تحت تاثیر نور آفتاب اتفاق 
می افتد. ویتامین D به نوبه خود سبب افزایش 
جذب کلسیم می شود. کلسیم ماده اولیه ساخت 
استخوان و از مهم ترین عوامل رشد قد است. 

رب گوجه فرنگی کپک زده را 
دور بریزید!

کپک ریشه های بسیار طوالنی و درازی دارد 
که به عمق ماده نفوذ پیدا می کند و با چشم 
مسلح عمق ریشه کپک قابل مشاهده نیست، 
بنابراین باید کل ظرف را معدوم کرد. در غیر این 
صورت مصرف محصوالت کپک زده به دلیل 

آفالتوکسین  مثل  قارچی  سموم  دارای  اینکه 
هستند، فرد مصرف کننده را مستعد سرطان به 
خصوص سرطان کبد می کنند. رب چه خانگی 
و چه کارخانه ای باید رنگ طبیعی گوجه فرنگی 
را داشته باشد؛ یعنی نه خیلی قرمز باشد که نشان 
دهنده استفاده از رنگ های افزدونی است و نه 
خیلی ارغوانی باشد که در این صورت می توان 
گفت از گوجه های نامرغوب استفاده شده است.

اشک ریختن وتاثیرات شگفت انگیز آن

1- خارج کردن سموم: کمک به بدن تا از مواد 
شیمیایی موجود که سبب افزایش کورتیزول و 
هورمون استرس است، رها شود 2- از بین بردن 
باکتری ها : اشک حاوی لیزوزیم مایع است که می 
تواند تا 95 درصد از باکتری های بدن را تنها در 5 
تا 10 دقیقه از بین ببرد 3- بهبود دید چشم: اشک 

هایی که توسط غده اشکی ساخته می شود، در 
واقع می تواند به روشن تر کردن دید و مرطوب 
کردن چشم و پلک کمک کند 4- بهبود خلق و 
خو: شاید بتوان گفت اشک می تواند بهتر از هر 
داروی ضد افسردگی خلق و خو و حالت روحی را 
بهبود بخشد 5- کاهش فشار روحی و اضظراب 
6- افزایش ارتباط و تعامل:می تواند احساسی 
نیست. کردن  بیان  قابل  که  کند  ابراز  را 

جلبک ها مفید برای پوست

احیای  و  کنندگی  مرطوب  خواص  ها  جلبک 
سلول های پوستی را دارند. تهیه خمیر جلبک 
و قرار دادن آن روی پوست باعث می شود که 
آلودگی های تلنبار شده از طریق تعریق از روی 
تر  باعث سفت  این  بر  شود. عالوه  زدوده  آن 
شدن پوست می شوند. استفاده از آنها به صورت 

موضعی همچنین باعث کاهش سلولیت ها یا 
همان پوست پرتقالی شکل می شوند. می توانید 
چند برگ جلبک واکامه پیدا کرده و با آن ماسک 
درست کنید. چون باعث لطافت، تقویت و نرم 
کنندگی پوست می شود. جلبک را بکوبید تا پودر 
شود. در نهایت 1 قاشق غذاخوری از این پودر را با 
یک تا دو قاشق چایخوری عسل مخلوط کنید و قبل 
از شستن اجازه دهید 20 دقیقه  روی پوست بماند.

برای سالمتی، رنگی ها را بخورید ...

توقیف پژوبا خالفی بیش از 12میلیون ریال
در شهرستان بیرجند

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان از توقیف سواری پژو 
با خالفی 12میلیون و 750 هزار ریال در بیرجند خبر داد. به 
گزارش پایگاه خبری پلیس، سرهنگ علیرضا رضایی در تشریح 
این خبر گفت: مأموران راهور شهرستان بیرجند در اجراي طرح 
برخورد با خودروهاي متخلف، هنگام کنترل خودروها در سطح 
شهر یک دستگاه پژو را جهت ارتکاب تخلف رانندگی متوقف 
کردند. وي افزود: پس از اعمال قانون، مدارک و سوابق خودرو 
در سامانه هوشمند پلیس مورد استعالم قرار گرفت که در بررسي 
به عمل آمده مشخص شد دستور توقیف خودرو با 12 میلیون 
و 750 هزار ریال خالفي ثبت شده است که خودرو توقیف شد.

720 کیلوگرم فرآورده خام دامی 
در استان خراسان جنوبی معدوم شد

پی  در  تاکنون  رمضان  مبارک  ماه  ابتدای  فارس-از 
و  تولید  مراکز  از  استان  دامپزشکی  بهداشتی  نظارت های 
عرضه فرآورده های خام دامی 720 کیلوگرم فرآورده خام 
دامی غیربهداشتی معدوم شده است. مدیرکل دامپزشکی 
اکیپ  ماه حدود 27  دراین  اینکه  بیان  با  خراسان جنوبی 
دامپزشکی بر نحوه تولید و فراوری فرآورده های خام دامی 
اند، افزود: تاکنون 453 مورد بازدید توسط  نظارت داشته 
عرضه  و  تولید  مراکز  از  دامپزشکی  نظارتی  اکیپ های 
انجام گرفته و در این راستا 720  فرآورده های خام دامی 
کیلوگرم فرآورده خام دامی غیربهداشتی معدوم شده است.

اولین قربانی حوادث رانندگی تیرماه استان
در محور دیهوک - راور

یک  برخورد  از  جنوبی  خراسان  استان  راه  پلیس  رئیس 
دستگاه خودروی سواری سمند با یک دستگاه تریلر  در 
عصر روز پنج شنبه خبر داد. سرهنگ رضایی در تشریح 
این خبر گفت: در کیلومتر 73 محور دیهوک - راور یک 
تریلر،  دستگاه  یک  با  سمند  سواری  خودروی  دستگاه 
اثر آن راننده خودروی سمند در دم  برخورد کرد که در 
جان باخت و دو نفر دیگر از سرنشینان آن زخمی شدند. 
وی ادامه داد: زخمی های این حادثه به بیمارستان امام 
علت  رضایی  شدند.  منتقل  بیرجند  شهرستان  )ع(  رضا 
این حادثه را انحراف به چپ سواری سمند اعالم کرد.

کهولت سن راننده و فرسودگی اتوبوس 
دلیل بروز حادثه برای سربازان بود

مهر و فارس- فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسالمی 
بروز حادثه  آمده دلیل  به عمل  ایران گفت: طی تحقیقات 
تصادف اتوبوس حامل سربازان ارتش، کهولت سن راننده و 
فرسودگی اتوبوس بوده است. در این حادثه 19 نفر از جمله 
13 سرباز، 2 راننده و کمک راننده و 4 سرنشین غیرمجاز )که 
توسط راننده سوار شده بودند( جان خود را از دست دادند. اکثر 
مجروحان،  از بیمارستان ترخیص شده و 10 نفر هنوز بستری 
هستند. همچنین اقامه دعوا هم در مرجع قضایی علیه تعاونی 
میهن تور که اتوبوس حادثه دیده متعلق به آن است مطرح 
شده تا بتوانیم حق سربازان و خانواده هایشان را استیفاء کنیم.

ایـزوگام شرق 

بخشی
آدرس: میدان توحید

09155622050  -32442331

  3 2236030  09151605216

ایزوگـام سلیمانــی 
خیابان ارتش - سه راه معلم - جنب بیمه البرز   ایران

بیمه 
ت و 

ضمان
سال 
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- پیش دبستانی
- دبستان پسرانه )دوره اول و دوم(

- دبستان دخترانه )دوره اول و دوم(
- دبیرستان پسرانه )دوره اول(

تحصیل با آینده درخشان در مجتمع آموزشی 
غیر انتفاعی دارالعلوم )با رویکرد قرآنی(

آغاز شدثبـت نـام 

آدرس: خیابان شهید آوینی، خیابان صدف، بین صدف 6 و 8
تلفن: 32420824  همراه: 09155611930

با بیش از 22 سال 
سابقه  درخشان

 آموزشی 
شماره ما را به خاطر بسپارید

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

طحسین حقیقي پور  09155615113 - 32220423 
قس

د و 
  نق

ر/
شت

ش بی
رو

،  ف
تر 

کم
ود 

س

 قالیشویي و مبل شویي ایـران
www. iranwash. ir     32 44 66 66    32 42 43 20 -2   

دفتر: توحید 21، نبش نبوت 21، پالك 105صاف صاف ، لول لول ، تخت تخت
عضو  معتبر اتحادیه     مسئول : دستگردي

برای اولین بار فرش های خود را اتو کشیده تحویل بگیرید

ایـزوگام رهبـردار فروش قیر -  چتایی )قیرگونی(
     32317903 - 09153638047

بلوار شعبانیه حدفاصل خیابان کارگران و چهارراه دولت 

آهن آالت سپاهان
تیرآهن - میلگرد - ورق- ناودانی - نبشی و...

تیرچه  کرومیت  و کمپوزیت 
برش ورق از 3 میل تا 30 میل به طول 6 متر 

 تخفیف ویژه

معصومیه - بلوار شهدای عبادی - مقابل آتش نشانی 
همراه: 09153617589-09155614084  تلفن: 32206311-32206090 صوتی - تصویری - مخابراتی 

انصاری فرد و پسران
LED- پالسما 

سینما خانگی و میز 

آدرس: میدان امام - کوچه اول بازار          
تلفن تماس: 32224852

تعمیر لوازم خانگی در منزل
 لباسشویی، کولر، جاروبرقی ، پنکه و... 

     نبش انقالب 6- شهریاری    09151643778

مدیران عامل محترم شرکت ها و مشاغل 
بند الف و مالکین محترم ملک اجاره ای 

تکمیل اظهار نامه های حقوقی
مالیات بر حقوق   ارزش افزوده

معامالت فصلی
و اظهارنامه امالك

به طور تخصصی، دقیق و سریع
 انجام می شود

مرکز تخصصی بیمه و مالیات رسا گستر
نبش پاسداران 7

32445563 -  32438915- چمنی
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 با توجه به زمان محدود تا انتخابات تغییر استاندار به صالح نیست

امام جمعه بیرجند با بیان اینکه بحث تغییر استاندار این روزها مطرح است، افزود: در ابتدا تالش های خوبی شد که استاندار بومی و آشنا به مسائل و مشکالت استان باشد اما باالخره دولت تصمیم خود را گرفت و 
استانداری را معرفی کرد اما اکنون برخی با تندروی و بهانه های گوناگون به دنبال تغییر استاندار هستند.  نماینده ولی فقیه در استان از دولت درخواست کرد استاندار خراسان جنوبی تغییر نکند و تاکید کرد: اکنون 

شنبه * 5 تیر 1395 * شماره 3538با توجه به زمان محدود تا انتخابات ریاست جمهوری برای دولت و نظام اسالمی و جناح ها تغییر استاندار به صالح نیست، چرا که تا آن زمان استاندار جدید نمی تواند کار و پروژه ای عملیاتی کند.
7

معاون امور فنی و برنامه ریزی 
فرمانداری ویژه طبس منصوب شد

خراسان  استاندار  سوی  از  حکمی  طی  فارس- 
جنوبی، علیرضا خلیلی به عنوان معاون امور فنی 
و برنامه ریزی معاونت استانداری و فرمانداری ویژه 
شهرستان طبس منصوب شد. در این حکم اظهار 
امیدواری شده است وی بتواند ضمن بهره گیری از 
ظرفیت ها و توان موجود با اتخاذ تدابیر مناسب در 
مسیر تحقق اهداف نظام مقدس جمهوری اسالمی، 
اسالمی،  انقالب  بنیانگذار  واالی  اندیشه های 
رهنمودهای مقام معظم رهبری و برنامه های دولت 
تدبیر و امید تالش نموده و در انجام وظایف محوله 

در راستای تحقق اهداف سازمانی موفق باشد.

برگزاری مراسم های معنوی شب های قدر 
در 39 بقعه متبرکه 

فارس- معاون فرهنگی اوقاف و امور خیریه استان 
گفت: با توجه به ظرفیت امامزادگان پیش بینی شده 
مراسم های معنوی شب های قدر در 39 بقعه متبرکه 
برگزار شود.حجت االسالم مومنی گفت: با توجه به 
ظرفیت امامزادگان و اینکه بیشتر افراد دوست دارند 
امامزادگان  معنوی  فضاهای  در  قدر  شب های  در 
مراسم معنوی این شب ها را اجرا کنند پیش بینی 

شده این مراسم در 39 بقعه متبرکه برگزار شود.

۱۲۸ آموزشگاه برای پذیرایی از 
مسافران تابستانی آماده شد

تسنیم-مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی 
با بیان اینکه امسال ۱3 پایگاه و ۱۲۸ آموزشگاه 
است  آماده شده  تابستانی  مسافران  اسکان  برای 
گفت: ۲۴3 کالس درس برای پذیرایی از مسافران 
شد.عباس  آماده  جنوبی  خراسان  در  تابستانی 
المعی گفت: ثبت نام برای سفرهای تابستانی از 
5 تیر آغاز و تا ۱0 شهریور ادامه دارد که تاکنون 
بروشور و بنر مراکز پذیرش برای ورودی شهر و 

آموزشگاه ها تهیه شده است.

بهره برداری زمین چمن و استخر قاین 

ایرنا - زمین چمن طبیعی شهید امین زاده و استخر 
مرکز  قاین  شهر  امید  منظوره  چند  سرپوشیده 
شهرستان قاینات پنجشنبه شب با حضور تعدادی 
از مسئوالن خراسان جنوبی و مقام های محلی به 
بهره برداری شد. رئیس اداره ورزش و جوانان قاینات 
گفت : عملیات اجرایی این پروژه از سال ۱390 آغاز 
و با صرف چهار میلیارد و 733 میلیون ریال اعتبار 
به مساحت هشت هزار متر مربع تکمیل شده است. 
و  گودبرداری   ، زیرسازی   : افزود  قطبی  محسن 
کاشت چمن طبیعی آن انجام شد و انتظار چندین 

ساله فوتبال دوستان امروز به پایان رسید .

تجهیز  ۵۰ درصد از فضای چهارشنبه بازار 
بیرجند  به دوربین مداربسته

منکر،  از  نهی  و  معروف  به  امر  ستاد  اعضای 
به گزارش  را رصد کردند.  بیرجند  بازار  چهارشنبه 
تسنیم، زمان زاده در بازدید از چهارشنبه بازار افزود: 
وضع این مکان نسبت به ماه های گذشته بسیار تغییر 
کرده است و مردم باید متوجه باشند که مواد خوراکی 
فساد پذیر را از این روز بازارها خریداری نکنند. مدیر 
عامل سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری هم 
اظهار داشت: 50درصد از فضای چهارشنبه بازار به 
دوربین مدار بسته مجهز است.عباسی افزود: برای 
خروج بهتر مردم در چهارشنبه بازار  دربها به 5 درب 

به اضالع جنوب، غرب، شرق افزایش یافته است .

نصب المان قرآنی در یکی از میادین بیرجند

فارس- مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی گفت: با 
هماهنگی که با شهرداری بیرجند صورت گرفته قرار 
بر این شده است تا المان قرآنی در یکی از میادین 
شهر در هفته نماز، قرآن و عترت نصب شود. احمد 
محبی با بیان اینکه هفته نماز، قرآن و عترت از ۲۲ 
آذر تا ۲9 آذرماه سال جاری است، اظهار داشت: در 
هفته نماز، قرآن و عترت جشنواره های مختلفی در 

خراسان جنوبی برگزار می شود.

لغو پروازهای تهران - بیرجند و بالعکس 

پروازهای هفته آینده تهران - بیرجند و بیرجند- 
تهران هواپیمایی ماهان کنسل شد. هادی سالمی 
 : گفت  جنوبی  خراسان  های  فرودگاه  مدیرکل   ،
پرواز تهران - بیرجند و بالعکس روز شنبه 5 تیر 
که قرار بود به ترتیب ساعت ۱6:۴5 و ۱9 انجام شود 
کنسل شد.  همچنین پرواز دوشنبه تهران - بیرجند 
و بالعکس نیز که قرار بود دوشنبه 7 تیر در همان 
ساعات انجام شود کنسل شد. این پروازها با اعالم 

شرکت ماهان و بدون ذکر دلیل لغو شده است.

اداره ثبت اسناد بشرویه افتتاح شد

های  شهرستان  مردم  نماینده  حضور  با   - مهر 
بشرویه، فردوس، طبس و سرایان اداره ثبت اسناد 
بشرویه افتتاح شد. حاجی پور مدیرکل ثبت اسناد 
ثبت  تشکیالت  مجوز  اظهارکرد:  جنوبی  خراسان 
بشرویه و چارت آن را اخذ کرده ایم و هم اکنون 

با سه نیرو شروع به فعالیت کرده است.

نسرین کاری - آیین سنتی » گلریزان   براساس 
یک سنت دیرینه رسم پهلوانی  در ایران آغاز 
شد و سرآغازی برای فتوت مردان نیک ضمیر 
بوده است . هنگامی که جوانمردان و رادان وارد 
گود زورخانه می شدند، مرشد  با نواختن صدای 
زنگ از آنان »رخصت« می طلبید و پهلوانان 
خطاب به پیر میدان دار گود از او می خواستند 
تا برای کسی که ناتوان است، گلریزی کند و 
فریاد »اگر ناتوانی بگو یا علی )ع(، اگر خسته 
جانی بگو یا علی )ع(« بلند می شد.  در پس 
خانه ها  به  زورخانه ها  گود  از  گلریزان  زمان، 
قبل  سالهای  مطابق  امسال  و  شد  کشیده 
همزمان با ماه مبارک رمضان  جشن گلریزان 
آزادسازی زندانیان غیر عمد و کمک به خانواده 
در  شب  چهارشنبه  جنوبی  خراسان  زندانیان 

مجتمع الغدیر بیرجند برگزار شد.

آزادی 69 هزار زندانی از 
آغاز تشکیل ستاد دیه

نماینده مردم فردوس، طبس، بشرویه و سرایان  
در این مراسم گفت: از آغاز تشکیل ستاد دیه از 
سال ۱369 حدود 69 هزار زندانی در کشور آزاد 
شده اند که از این تعداد ۴5 هزار نفر بدهکار دیه 
و بقیه آنها بدهکار مالی بوده اند. امیرحسنخانی 
خانواده زندانیان را مظلوم ترین قشر در جامعه 
دانست که با اینکه سرپرست خانواده در زندان 
به سر می برد اما زندانی اصلی خانواده های 
و  مادی  مشکالت  از  غیر  به  و  هستند  آنها 
معیشتی، نگاه بدبینانه جامعه به خود را تحمل 
می کنند. وی خانواده زندانیان جرائم غیرعمد 
را از خود زندانیان مهمتر دانست و متذکر شد: 
دانش آموزی که سرپرست آن به هر دلیلی در 
زندان است باید مورد حمایت جدی قرار گیرد 
تغییر  امکان  در صورت عدم حمایت،  چراکه 
سرنوشت آینده دانش آموز و نگاه اجتماعی وی 

در جامعه وجود دارد. 
عضو ستاد دیه کشور  به اقدامات انجام شده در 
این ستاد در سه ماهه نخست سال  اشاره کرد 
و افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون دو هزار 

و 73 زندانی توسط ستاد دیه آزاد شدند که از 
این تعداد 70 نفر زن و مابقی نیز مرد بودند. به 
گفته وی در سال گذشته نیز هشت هزار و 59۴ 

زندانی با همکاری ستاد دیه آزاد شدند.  

و  زدایی  حبس  بدنبال  قضاییه  قوه 
جایگزین کردن مجازات است

در ادامه برنامه حجت االسالم محمد سنجری 
رییس اداره فرهنگی تربیتی زندانهای خراسان 

جنوبی گفت: خانواده های زندانیان چشم انتظار 
هستند تا شاید در روزهای باقیمانده این ماه 
 مبارک پدر یا مادرشان پای سفره افطاری شان

نیز  قضاییه  قوه  اینکه  بیان  با  وی  بنشینند، 
بدنبال حبس زدایی و جایگزین کردن مجازات 
نیز  مجلس  در  موضوع  این  افزود:  است، 
پیگیری خواهد شد و اگر اقتصاد کشور راه بیفتد 

این مسائل نیز رفع می شود.

آزادی 12 زندانی جرایم
 غیر عمد در سال جاری

کل  اداره  تربیت  و  اصالح  سالمت،  معاون 
زندان های استان هم در جشن گلریزان آزاد 
سازی زندانیان جرائم غیر عمد  با بیان اینکه 
از این تعداد 67 نفر به دلیل بدهی مالی در 
این  از  همچنین  کرد:  اظهار  هستند،  زندان 
تعداد سه نفر به دلیل دیه، ۲۴ نفر مهریه و 
اند.  زندانی شده  نفقه  دلیل  به  نیز  نفر  چهار 

سازی  آزاد  برای  داد:  ادامه  هاشمی  علی 
زندانیان جرائم غیر عمد استان به ۱۱ میلیارد 

تومان اعتبار نیاز است.
کل  اداره  تربیت  و  اصالح  سالمت،  معاون 
زندان های خراسان جنوبی از آزاد سازی ۱۲ 
زندانی جرائم غیر عمد از ابتدای سال جاری 
تاکنون خبر داد و افزود: از این تعداد دو نفر 
نیز  نفر  شش  و  مالی  بدهی  نفر  چهار  دیه، 

مهریه بودند.
وی همچنین به گذشت شاکیان از هفت میلیارد 
و ۱53 میلیون ریال بدهی این زندانیان اشاره 
کرد و افزود: مبلغ  369 میلیون ریال نیز توسط 

خود زندانیان تامین و پرداخت شده است.

آزادی 12۷ زندانی جرائم 
غیر عمد در سال گذشته

محمدعلی اربابی مدیرکل زندان های استان، 

 ۱۲7 آزادی  به  اشاره  با  جلسه  این  در  نیز 
گذشته،  سال  در  عمد  غیر  جرائم  زندانی 
اظهار کرد: از این تعداد ۲۱ نفر به دلیل دیه، 
33 نفر به دلیل بدهی مالی، ۲9 نفر بخاطر 
مهریه و پنج نفر نیز به دلیل عدم توانایی در 
پرداخت نفقه راهی زندان شده بودند. اربابی 
این  از  میلیارد   30 بخشودگی  از  همچنین 
بدهی ها توسط شکات خبر داد و گفت: 650 

توسط خیران  نیز  مبلغ  این  از  ریال  میلیون 
تامین شده است.

و  میلیارد  چهار  کمک  به  اشاره  با  وی 
برای  کشور  دیه  ستاد  ریالی  میلیون   ۲73
سال  در  استان  عمد  غیر  جرائم  آزادسازی 
 ۱00 و  میلیارد  هفت  کرد:  عنوان  گذشته، 
میلیون ریال از مجموع بدهی این زندانیان 
نیز صندوق تامین خسارت های بدنی کمک 
جشن  در  کرد:  تاکید  اربابی  است.  کرده 

استان  عمد  غیر  جرائم  آزادسازی  گلریزان 
توسط  تومان  میلیون   393 گذشته  سال  در 
خیران برای آزاد سازی زندانیان کمک شد. 
حمایت  انجمن  حساب  شماه  است،  گفتنی 
انقالب  خیابان  سپه  بانک  نزد  زندانیان  از 
و  است   06/33333 جاری  حساب  بیرجند 
پاسخگوی   09۱5۱6۱۱۸۸6 تماس  تلفن 

خیرین و نیکوکاران روزه دار است.

۱۱ میلیارد  برای آزادی زندانیان غیرعمد نیاز است
در جشن گلزیران استان عنوان شد:

آموزش شطرنج از مبتدی تا پیشرفته به روش ترمیک و نرم افزاری طبق مدارس شطرنج روسیه در:     

مدرسه شطرنج کیش
ثبت نام ترم تابستانی آغاز شد چگونه اندیشیدن را به فرزندان مان بیاموزیم

خیابان توحید - تقاطع چهار راه 15 خرداد
 مجتمع ورزشی والیت - تاالر شطرنج
    32430090- 32424457 -  09155628009 میزانی
www.birjandchess.ir      10005614430090 :سامانه پیام کوتاه

موفقیت تحصیلی / تقویت حافظه / باال بردن تمرکز / آینده نگری
 افزایش خالقیت /  اعتماد به نفس 

آموزش در سطح های: آمادگی ، مقدماتی، متوسطه ، پیشرفته با کادر مربیان مجرب 
*  برگزاری مسابقات سریع و فکری

ساخت نسل جدید استخرهای 
ذخیره آب کشاورزی و پرورش ماهی

 با ورق )ژئوممبران(  با ماندگاری باال
حاشیه میدان آزادی - نرسیده به پل دژبان 

ساختمان ابزار آالت کشاورزی رضا کارگر
طبقه سوم

09157235800 -05632316358

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

تجربه کنید.   09158668002

داربست بنی اسدی  اجرای داربست 
و اجاره قالب و جک فلزی با بیمه 

مسئولیت     09155619059 

تولید و نصب باالبر 
و کاالبر هیدرولیک 

در اماکن تجاری 
و مسکونی 

09151633207
آسمانی مقدم

فروش پراید سفید مدل 76، فی 
کارشناسی ، پراید 131 سفید مدل 
90، بسیار تمیز    09159627274

فروش تاکسی پژو  405 مدل 86 
متعلق به امام رضا )ع( می باشد.   

09153633623

اتومبیل تصادفی و چپی شما را با 
باالترین قیمت نقد خریداریم.

09159647685

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

فروش یک قطعه زمین به متراژ 200 
مترمربع با کاربری تجاری واقع در 

معصومیه پایین خیابان تاکستان ، نبش 
تاکستان 5  قیمت توافقی به باالترین 

پیشنهاد      09151611911

موبایل فروشی با کلیه امکانات 
در بهترین نقطه حکیم نزاری با 
اجاره پایین به فروش می رسد.

09156674069

پروانه نظام مهندسی اینجانب علیرضا 
نصرآبادی به شماره 300-00046-
39 مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.

نقاشی ساختمان شهرصاد
درب و پنجره

با تخفیفات ویژه، در اسرع وقت
09157561075

لوله باز کنی ۱۰۰ درصد تضمینی
تشخیص و رفع بو و نم 

به روش ایزو نانو / شبانه روزی
32435686

09365237014
09157063220- خسروی

نصب و تعمیر  کولر آبی ، پمپ 
آبگرمکن ، لوله کشی و برق کشی 

ساختمان ، لوله بازکنی با فنر
 در اسرع وقت

09151633903 - دهشیبی

سمساری مرتضی
خرید و فروش لوازم منزل و اداری  

با باالترین قیمت     09159632924- امیرآبادی

سمساری صادق
خرید و فروش لوازم منزل و اداری با باالترین 

قیمت    09380160779 - علی آبادی

تعمیر انواع لوازم خانگی ، انواع آیفون 
تصویری و صوتی ، تعمیر المپ کم مصرف

09156042960

به یک منشی خانم با روابط عمومی باال و چند نفر 
بازاریاب حضوری خانم و آقا مسلط به امور بازاریابی 

نیازمندیم.   32430537- 09152651699

تاالر و رستوران درویش 
برای  تکمیل  کادر خود
 استخدام می نماید:

حسابدار  یک نفر / خانم 
 منشی مسلط  یک نفر / خانم

سالن دار یا مهماندار/ خانم و آقا
کارگر ساده / خانم و آقا
آشپز ماهر 32324738

شرکت پخش تک ستاره خاوران
برای تکمیل کادر فروش خود 

تعدادی ویزیتور خانم یا آقا
 با بیمه و پورسانت
 استخدام می نماید.

09151601002 - 32221401

یک شرکت پخش مواد غذایی معتبر

با حقوق و مزایای ثابت و پورسانت 
عالی و بیمه نیازمند افراد

 واجد شرایط
 ذیل می باشد:

بازاریاب حضوری حرفه ای
 و غیر حرفه ای

  09155619386
09152031250

به مهندس عمران ، معماری و مکانیک 
با 3 سال سابقه بیمه مرتبط پیمانکاری

 برای اخذ رتبه نیازمندیم.     
09016951900  

باغ تاالری بزرگ با محیطی شاد و دلپذیر آمادگی خود را برای 
برگزاری مجالس شما با بهترین کیفیت اعالم می نماید

آدرس: کیلومتر 12 جاده بیرجند- زاهدان  -  روبروی پدافند هوایی ، مجتمع 
سیاحتی تفریحی وحدت شرق )تاالر رویال(   تلفن رزرو: 09151611497

ظرفیـتتاالر رویـال افتتاح شد
 6۵۰ نفـر

ارائه دهنده کلیه آموزش های جدید قبل از دبستان با محیطی شاد 
و جذاب / آموزش کودکان با رویکرد پژوهشی والدورف

 به خود می بالیم که بهترین ها ما را انتخاب کرده اند 

مهد کودک و پیش دبستانی ماه نی نی

آدرس: بلوار معلم ، بین معلم 30 و 32 ، خیابان بوعلی سینا 
پالک 24   تلفن: 32447613    با مدیریت: قاسمی فر

داربست بنی اسدی  09151634010     )تخته زیر پا رایگان(



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

12:35
20 : 05
23 : 45
3 : 46
5 : 26

 پیامبر اكرم صلی اهلل علیه و آله :
؛ َصالُة اللَّْیِل ِسراٌج لِصاِحِبها فِی ُظلَْمِة الَْقْبِرً

نماز شب در تاريكی قبر براى صاحبش چراغ است.
بحاراألنوار: ج 87، ص 161 

رهبر معظم انقالب : 
موضوع حقوق های نجومی

 در واقع هجوم به ارزش ها است

اسالمی  انقالب  رهبر 
رمضانی  دیدار  در 
به  دولت  اعضای  با 
حقوق  اخیر  موضوع 
و  اشاره  کالن  های 
موضوع  کردند:  تأکید 
ارزش  به  هجوم  واقع  در  نجومی،  های  حقوق 
ها است اما همه بدانند که این موضوع از استثناءها 
هایی  انسان  ها،  دستگاه  مدیران  اکثر  و  است 
نیز خیلی  اما همین تعداد کم  پاک دست هستند، 
بد است و باید حتماً با آن برخورد شود. ایشان با 
اشاره به دستور رئیس جمهور به معاون اول برای 
پیگیری موضوع خاطر نشان کردند: این موضوع 
به  حتماً  باید  بلکه  شود  زمان  مرور  شامل  نباید 
صورت جدی پیگیری و نتیجه آن به اطالع مردم 
رسانده شود. رهبر انقالب اسالمی گفتند: بر اساس 
اطالعاتی که به من رسیده است، میزان دریافتی 
مدیران در بیشتر دستگاه ها، در حد معقول است 
و دریافتی های کالن، مربوط به تعداد اندکی از 
هم  اندک  موارد  همین  با  باید  که  است  مدیران 

برخورد قاطعانه انجام شود. 

روحانی : دولت اگر اشتباه کرد 
برای عذرخواهی از مردم لکنت ندارد

 رئیس جمهور امید، تدبیر و اعتدال را راه نجات 
دولت  کرد:  تاکید  و  دانست  مشکالت  از  کشور 
یازدهم با امید، تدبیر و اعتدال، حرکت کشور را در 
مسیر درستی قرار داده و به این روند ادامه خواهد 
داد. حجت االسالم حسن روحانی  با تاکید بر اینکه 
»مسئوالن اجرایی کمربندها را برای ۱۴ ماه پیش 
رو محکم تر  ببندند«، گفت: کارهایی در این ۳۳ 
ماه انجام شد که نه تنها برای مخالفان که حتی 
برای دوستان ما هم باورکردن تحقق آنها دشوار 
بود. روحانی تأکید کرد: اگر خطایی صورت پذیرد 
دولت از عذرخواهی لکنت زبان نخواهد داشت اما 
در عین حال متوقع نباشید که فسادهای گذشته را 

نیز برای مردم تبیین نکنیم.

ضوابط پرداخت به مدیران را  اعالم کنید

احمد توکلی، نماینده مردم تهران در مجلس نهم 
خطاب به رئیس کل بانک مرکزی نوشت: مردم 
می پرسند که ضوابط پرداخت به مدیران در بانک 
مرکزی چیست که عمل به آنها برای آقای صفدر 
حسینی ماهانه 57 میلیون تومان دریافتی درست 
می کند؟ وی افزود: بنده به عنوان یک شهروند از 
رئیس کل می خواهم مقدار حقوق مدیران بانک 
مرکزی از رئیس کل تا پایین ترین رده مدیران و 

ضوابط تعیین آنها را شفاف اعالم کنند.
دیدار  فرمانده ارشد ارتش ایران و مسئوالن بنیاد شهید استان با حانواده شهید محمد رضایی در بیرجندعکس روز 

احتمال ائتالف اصولگرایان قوی است 

اشاره  با  موتلفه  دبیر کل 
به احتمال ائتالف نکردن 
اصولگرایان گفت: طبیعتا 
متفرق  اصولگرایان  اگر 
احتمال  بیایند  میدان  به 
بود  خواهد  باال  شکست، 

را قوی می  اصولگرایان  ائتالف  احتمال  ولی من 
دانم. وی تصریح کرد: من معتقد هستم اصولگرایان 
در هیچ دوره ای از انتخابات نیست که فاقد چهره 
حقوقی  های  فیش  درباره  حبیبی  باشند.  برجسته 
دولت  در  اگر  گفت:  نیز  مدیران  از  برخی  باالی 
گذشته یا فعلی ، نقطه ضعفی وجود داشته باشد، 
منتقدین حق دارند انتقاد کنند، فرقی ندارد رئیس 
دولت، آقای احمدی نژاد باشد یا آقای روحانی. وی 
افزود: هیچ دولتی فاقد نقطه ضعف و نقطه قوت 
نیست و مطرح کردن نقاط ضعف اشکالی ندارد، 
اما اینکه آقای احمدی نژاد طوری اظهار کردند که 
و  ایشان هیچ کاری در کشور نشده  از  قبل  گویا 
آقای روحانی هم مکررا طوری اظهار نظر کردند که 
این اظهارات خسته کننده شده، گویا دولت نهم و 
دهم اصال هیچ کار مثبتی نداشتند، من هر دو کار را 
نادرست می دانم. وی ادامه داد: مردم خودشان می 
دانند چگونه قضاوت کنند. اما اینکه آقای احمدی 
نژاد گذشته را نفی کند و آقای روحانی هم دولت 

های نهم و دهم را نقد کند، به ضرر نظام است.

ظریف اختالف با سردار سلیماني را رد کرد

 وزیر امور خارجه با حضور در محوطه سازمان منع 
با اهدای  گسترش سالح های شیمیایی در الهه، 
قربانیان سالح های شیمیایی  یادمان  به  تاج گل، 
ادای احترام کرد.  ظریف همچنین طي سخنانی در 
یک اندیشکده، ضمن رد اختالفات خود با سردار 
سلیماني گفت: من با سردار گفتگو کردم و هر دو 

معتقدیم بحث سوریه راه حل سیاسي دارد.

ترقی :  رئیس جمهور معنای گشایش 
را برای مردم تبیین کند

حمیدرضا ترقی، معاون بین الملل حزب مؤتلفه با 
توسط  ایران  اموال  غارت  پروسه  شروع  به  اشاره 
رئیس جمهور  گفت:  آمریکا،  اقماری  کشورهای 
معنای گشایش  را تبیین کند تا مردم ببینند چند 
گشایش پس از ۱80 روز از اجرای برجام داشته ایم.

اقدام سردار سلیمانی  بسیار مهم بود

آنچه  گفت:  استراتژیک  تحقیقات  مرکز  رئیس 
سردار سلیمانی به عنوان مسئول سپاه قدس انجام 
داد کار بسیار مهمی بود و بدین معناست که جهان 
اسالم در قبال اقدام دولت بحرین ساکت نخواهد 
از  بحرین  دولت  اگر  کرد:  تأکید  والیتی  نشست. 
مقاومت  با  که  بداند  برندارد،  دست  خود  اقدامات 

مردم بحرین و جهان اسالم مواجه خواهد شد.

برخی می خواهند جنایات آمریکا فراموش شود
 

با بیان اینکه برخی تالش می  معاون اول قوه قضائیه 
آنهایی  گفت:  سازند،  زیبا  را  آمریکا  زشت   کنند چهره 
که می خواهند جنایات آمریکا به فراموشی سپرده شود 
به  ای گفت:  اژه  کنند. محسنی  خیانت می  انقالب  به 
آمریکا و دنباله روهای او اعالم می کنیم که اگر تا امروز 
با ایستادگی و استقامت مردم و با هدایت امام )ره( و رهبری ناکام ماندند، از این 

به بعد نیز همه آنها ناکام خواهند ماند و بینی آنها به خاک مالیده خواهد شد.

نمایندگان برای انتخاب استاندار مشورت می دهند  ،  اگر نشد قانونی برخورد خواهند کرد
 

منتخب مردم فردوس، طبس، سرایان و بشرویه در مجلس با تاکید بر اینکه مشکالت استان از گذشته بیشتر شده و مردم بسیار در مضیقه هستند، 
بیان کرد: انتخاب استاندار جدید احتمالی در صورت واقعیت داشتن باید نیرویی قوی تر و فعال تر از استاندار فعلی باشد و یقیناً نمایندگان استان 
این را می خواهند. امیر حسنخانی ادامه داد: در این راستا نمایندگان ابتدا در انتخاب استاندار آتی مشورت خواهند کرد، اگر نشد از ابزار قانونی 
خود استفاده خواهند کرد. وی تاکید کرد: ما معتقدیم باید خواست مردم خراسان جنوبی که انتخاب استانداری قوی است، اجرایی شود. وی از 

هرگونه تغییر استاندار و انتصاب استاندار جدید اظهار بی اطالعی کرد و افزود: متاسفانه تاکنون نمایندگان چهار حوزه انتخابیه استان در جریان تغییر استاندار قرار نگرفته اند.

گالیه های جدی از عملکرد ائتالف امید وجود دارد

امید در مجلس  ، رئیس فراکسیون  محمد رضا عارف 
هیئت  انتخابات  بحث  در  شده  طی  فرآیند  به  دهم 
کمیسیون  رئیسه  هیئت  انتخابات  و  مجلس  رئیسه 
های تخصصی اشاره کرد و یادآور شد: اگر برخی کم 
بودند،  امید  ائتالف  در  که  کسانی  جانب  از  لطفی ها 
به همین دلیل گالیه  به هدف خود می رسیدیم و  بهتر  صورت نمی گرفت، 
های جدی در این خصوص وجود دارد که در زمان مناسب مطرح خواهد شد.

) ادامه از صفحه اول ( حجت االسالم عبادی 

برخی  به  اشاره  با  مهر  با  گفتگو  در 
استاندار خراسان  تغییر  شایعات در مورد 
سوی  از  تاکنون  کرد:  اظهار  جنوبی، 
این  در  نظرخواهی  برای  کشور  وزارت 
زمینه با نمایندگان استان تماسی گرفته 
دولت  رویه  از  انتقاد  با  است. وی  نشده 
انتصابات  برای  گذشته  های  سال  طی 
سال  در  دولت  رویه  گفت:  استان،  در 
های گذشته که االن نیز مشهود است، 
به  انتصابات  بحث  در  که  بوده  این 
استان  عالی  مقام  انتخاب  در  خصوص 
نکرده  توجه  مردم  نمایندگان  نظر  به 
بخواهد  اگر  اینکه  بیان  با  است. عبادی 
آزمون  کند  تغییر  دولت  عالی  مقام 
عنوان  بود،  خواهد  دولت  برای  بزرگی 
داشت: باید دولت فردی مدیر و مدبر را 
انتخاب کند که دولت بتواند در آینده به 

کرد:  تاکید  وی  کند.  افتخار  او  عملکرد 
که  انتخاب شود  بین کسی  این  در  اگر 
مقبولیت مردمی را نداشته باشد یا فقط 

و  کند  دنبال  را  خاصی  سیاسی  جریان 
شده  منصوب  بازی  سیاست  اساس  بر 
برای  کاری  فرد  این  به طور حتم  باشد 

مردم انجام نخواهد داد. وی با اشاره به 
اینکه طبق اطالعات ما جریانات سیاسی 
فعال  زمینه  این  در  که  است  مدتی  نیز 

هستند، گفت: از جریانات سیاسی انتظار 
داریم منافع مردم را در نظر بگیرند و نه 
گروهی  و  حزبی  منافع  دنبال  به  اینکه 

استاندار  انتخاب  مورد  در  وی  باشند. 
بومی نیز گفت: به طور حتم مدیر بومی 
قانونمند  و  معتدل  بوده،  فراجناحی  که 
در  نسبی  مقبولیت  عوض  در  و  باشد 
استان نیز داشته باشد، خیلی برای استان 
مفید خواهد بود. عبادی با بیان اینکه در 
زیاد  ها  بین شهرستان  رقابت  ما  استان 
را  موضوع  این  مسئوالن  گاهی  و  بود 
می  بهانه  بومی  غیر  مدیر  انتخاب  در 
استان  در  ما  گاهی  داد:  ادامه  کنند، 
ها  شهرستان  بین  ها  حساسیت  شاهد 
که  انتخابیه هستیم  حوزه  در یک  حتی 
این موضوع آسیب ایجاد می کند و باید 
رفع شود. وی تاکید کرد: اما به طور حتم 
استان  تمام  تایید  مورد  که  بومی  گزینه 
نیز  را  استان  مدیریت  توانایی  و  باشد 
داشته باشد، ایده آل بوده و مورد حمایت 

نمایندگان نیز خواهد بود.

انتخاب استاندار خراسان جنوبی بر اساس منافع مردمی باشد
مدیر بومی فراجناحی، معتدل و قانونمند برای استان مفیدتر است

مناقصه های عمومی یک مرحله ای شماره 963 - 95                       تاریخ: 1395/3/29   شماره: 67/246                                                       
شرکت آب و فاضالب روستایی خراسان جنوبی در نظر دارد: مناقصه خرید لوله فوالدی درزدار و بدون درز گالوانیزه شده و کونیک دار برای پروژه های کالته مال، کرغند، بهدان، کویر، 

حسن آباد میان، چنشت، مزداب آسو با مشخصات جدول ذیل برگزار نماید:

قطر نوع خریدردیف
)به 
اینچ(

ضخامت 
)به 

میلمیتر(

وزن تقریبی هر متر استاندارد
)به کیلو گرم( قبل از 

گالوانیزه شدن

وزن کل 
)کیلو گرم(

تعداد 
شاخه

معادل 
به متر

شهرستانپروژه

لوله فوالدی بدون درز 1
گالوانیزه شده و کونیک دار

67/11ASTM A 5328/26735894342604درمیانکالته مال

لوله فوالدی بدون درز 2
گالوانیزه شده و کونیک دار

35/5ASTM A 5311/3447486603960قاینکرغند

لوله فوالدی بدون درز 3
گالوانیزه شده و کونیک دار

35/5ASTM A 5311/34542/667402بیرجندبهدان

لوله فوالدی بدون درز 4
گالوانیزه شده و کونیک دار

67/11ASTM A 5328/2857974341/672050طبسکویر

لوله فوالدی بدون درز 5
گالوانیزه شده و کونیک دار

35/5ASTM A 5311/331640466/672800 حسن آباد
میان

بیرجند

لوله فوالدی بدون درز 6
گالوانیزه شده و کونیک دار

67/11ASTM A 5328/26678244002400سربیشهچنشت

لوله فوالدی بدون درز 7
گالوانیزه شده و کونیک دار

34IsIRIv6618/378386/741671002بیرجندمزداب آسو

لوله فوالدی بدون درز 8
گالوانیزه شده و کونیک دار

65IsIRIv66119/715838/8134804بیرجندمزداب آسو

 مبلغ برآورد: 13/632/344/08 ریال  تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: ضمانت نامه معتبر ترجیحاً ضمانت نامه بانکی به مبلغ 682/000/000 ریال به مدت حداقل 3 ماه و قابل تمدید. ضمناً چک 
بین بانکی و شخصی قابل قبول نیست.  مدت تحویل: یک ماه مهلت دریافت اسناد مناقصه: از 95/04/1 تا پایان وقت اداری 95/04/06   حداقل پیشنهادات دریافتی برای بازگشایی پاکت ها 2 مورد می 

HTTP://iets.mporg.ir و یا وب سایت پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات به آدرس www.ABFAR-KJ.ir باشد. محل دریافت اسناد مناقصه: سایت شرکت به آدرس
 فرآیند انتخاب فروشندگان بر اساس: قیمت مناسب پیشنهادی  آخرین مهلت تسلیم پیشنهادها: پایان وقت اداری مورخ 95/04/21 می باشد. زمان تشکیل جلسه قرائت پیشنهادها: ساعت 8 
صبح مورخ 95/4/23 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 فوالدی بدون درز گالوانیزه شده سطح یک می باشد و همچنین هزینه تست کاالهای مذکور و اقامت و ایاب و ذهاب بازرس به عهده فروشنده  کاال خواهد بود.
تبصره 2: الزم به ذکر است کیفیت پوشش گالوانیزه لوله های مذکور طبق استاندارد ملی 7052 در حدA.1 و حداقل ضخامت آن 55 میکرون می باشد.تبصره 3: استفاده از مصالح و تولیدات داخلی استان 
در اولویت 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.
روابط عمومی شرکت آب و فاضالب روستایی خراسان جنوبی

دوربیـن مداربستــه

7-32341226-056/ 09197147874   انرژی صنعت ایرانیـــان

فروش با قیمت و شرایط پرداخت استثنایی
 دو عدد دوربین و دستگاه  320000            199000تومان

دو عدد دوربین یک مگاپیکسل و دستگاه 4 کانال AHD     410000          323000تومان
* انتقال تصاویر به تمامی نقاط   *  امکان مشاهده تصاویر بر روی موبایل

فرزند نازنینم و برادر گرامی مان

 جناب آقای میالد مشرقی مقدم
کسب مقام اول قهرمانی مسابقات شطرنج استان در رده سنی آزاد و 
کسب سهمیه حضور در مسابقات نیمه نهایی کشور برای اولین بار در استان 

را خدمت شما که موید توانمندی و شایستگی تان می باشد، صمیمانه تبریک عرض 
خانواده اتمی نماییم.

باغ ویال فروشی  09395625280 نــوژن ارائه دهنده انواع درب های:
 ضد سرقت، )ترکیه، ایران، چین(  ضد حریق، اتاق سرور و درب های اتاق خواب و سرویس

نمایندگی انحصاری درب و دیوارپوش کیش چوب
واحدآپارتمان 140 الی 160 متری ترجیحاً در معلم، غفاری، امیرکبیر اقساط 12 ماهـه ویژه فرهنگیان شاغل و بازنشسته عزیز استان »بدون ضامن و پیش پرداخت« 

و جماران خریداریم.     تلفن تماس: 09335611664 خیابان 15 خرداد حدفاصل پاسداران و میدان 7 تیر  تلفکس: 32440199-056  09151602659 نصر آبادی

خاندان محترم مهران
درگذشت مداح اهل بیت )ع( شادروان حاج کربالیی حسین مهران

 را تسلیت عرض نموده، رجاء واثق داریم به حرمت این ایام و لیالی قدر خداوند ایشان را رحمت و به شما صبر عطا فرماید.

 از طرف دوستان- دفتر زیارتی عماد


