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محمد کیانوش راد:
باید به دولت روحانی 

هشدار داد

الریجانی:
ایران برای خروج آمریکا

 از برجام سناریوهای مختلفی دارد

مصباحی مقدم:
خطای احمدی نژاد با ادعای تقلب

 قابل مقایسه نیست

زیباکالم: 
جهانگیری برای

 انتخابات ۱۴۰۰ آماده شود

جالل زاده:
اندیشه اصولگرایی روز به روز

 کمرنگ تر می شود
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سرمقاله

سیمان باقران و حکایت 
کش دار بی مهری ها

**امین جم

داشتم روزنامه را ورق می زدم. در خبری مربوط به 
چهارمین شورای برنامه و...  )ادامه سرمقاله  در صفحه 2 (

تاکید نماینده ولی فقیه بر 

لزوم جمع آوری 
متکدیان حرفه ای
  صفحه ۷

اتحادیه نانوایان بیرجند : 
 کیفیت نان درجه بندی نیست
صفحه 7

آغاز رزمایش طرح ترافیکی 
زمستانه پلیس راه استان
صفحه 7

 نرگس زارهای خوسف 
میزبان عکاسان استان

حسینی- نرگس های خوسف صبح دیروز، میزبان 
جشنواره  در  شرکت  به  مند  عالقه  عکاسان  تور 
عکس گل نرگس استان بودند. دبیر این جشنواره 
فرهنگ  و  گردشگری  کشاورزی  اینکه  بیان  با 
)7 صفحه  در  خبر  ادامه   ( وار....  زنجیره  طور  به  مردم 

رئیس جمهور با ارائه الیحه بودجه سال ۹۷ تقدیم مجلس کرد ؛ 

سند فراموشی
خراسان جنوبی

* خراسان جنوبی در قعر جدول بودجه سال 97 *  علیرغم محرومیت استان باز هم بودجه ها به برخوردارها  رسید  *  با روند بودجه 97 ، خراسان جنوبی محروم تر و  استان های برخوردار ، مرفه تر می شوند * عدم تشخیص اولویت های توسعه از سوی 
مدیران ،  ضعف ساختاری در خراسان جنوبی * نماینده مجلس : اگر همدلی و همسویی بین مدیران استانی و نمایندگان مجلس وجود داشته باشد می توان با یک تیم کارشناسی در کل سال پیشنهادات را  ارزیابی کرد تا نمایندگان بتوانند با البی گری در 
مجلس سهم استان را به تناسب نیاز از بودجه دریافت کنند *  دولت بارها وعده داده بودجه های خوبی برای خراسان جنوبی دارد در کدام سال  این بودجه ها را فراتر از سهم استان  تخصیص خواهد داد ؟ *  شعار های دولت در حمایت از مناطق محروم در 
کدام نقطه ای بودجه 97 خراسان جنوبی متبلور شده است ؟  * مردم استان فراموشی تاریخی خراسان جنوبی در بودجه ریزی را باید به پای کدام قسمت از حاکمیت بنویسند ؟ آیا نمایندگان تالش نمی کنند ؟ مدیران کم کاری می کنند ؟ یا دولت نگاه مثبتی 

به استان ندارد ؟  * اعتبار عمرانی که به استان اختصاص می یابد کفاف نیاز موجود را نمی کند و می بایست توجه ویژه ای توسط دولت در این زمینه صورت گیرد / مشروح در  صفحه ۳

جناب آقای مهندس افشین عابدینی
انتصاب شایسته جناب عالی را به عنوان 

شهـردار  اسـدیه 
تبریک عرض نموده، از درگاه ایزد منان موفقیت روزافزون
 و توفیق خدمتگزاری مستمر شما را مسئلت می نماییم.

اتاق اصناف مرکز استان و شهرستان درمیان

جناب آقای دکتر محمدعلی جاوید
انتصاب شایسته جناب عالی را به سمت 

شهـردار  بیرجنـد 
تبریک عرض نموده، از درگاه ایزد منان 

موفقیت روزافزون تان را خواستاریم.

مهندسین  مشاور 
نام آوران راه و تبادل

جناب آقای محمدعلی جاوید
انتصاب شایسته جناب عالی را به عنوان 

شهـردار  بیـرجند 
تبریک عرض نموده، از درگاه ایزد منان موفقیت روزافزون و توفیق خدمتگزاری 

مستمر شما را مسئلت می نمایم.

خاوازی- مدیرعامل اتحادیه تعاون روستایی شهرستان بیرجند

وجودش معنای زندگی و نبودنش تلخ و ناباورانه بود
به صفای وجودش می بالیدیم 

و اینک به اعتبار نام نیکش تکیه می زنیم
21 آذر ماه، مصادف با نهمین سالگرد درگذشت بزرگ خاندان 

زنده یاد حاج محمود اسحقی
را گرامی می داریم و به روح پاکش درود می فرستیم.

همسر و فرزندان

استخدام / به یک کارگر خانم در  غذای 
آماده واقع در خیابان غفاری نیازمندیم.       

32454528 - 09153636339

جناب آقای مهندس محسن علیزاده
انتصاب شایسته جناب عالی را به سمت 

شهـردار خوسـف 
که نشان از لیاقت و شایستگی شما می باشد، تبریک عرض نموده 
از درگاه احدیت مزید توفیقات شما را در خدمت به مردم شریف 

دیار گل های نرگس مسئلت داریم.

خانواده های شهید اکبرزاده و میابادی

همکار گرامی
جناب آقای مهندس محسن علیزاده

با عرض ادب و تحیت انتصاب شایسته جناب عالی را به سمت 
شهـردار خوسـف 

تبریک عرض نموده، از خداوند منان دوام توفیقات و مزید عزت
 و سالمت شما را مسئلت دارم.

محمد  رمضانی

فرصتی بی نظیر برای سرمایه گذاری مطمئن
یک موسسه فعال با درآمد باال، با کلیه تجهیزات و امکانات، سرقفلی و مجوزها به دلیل 
انتقال از بیرجند واگذار می شود. قیمت کارشناسی: 230 میلیون     09155611344    

جهت تکمیل کادر اداری و اجرایی خود از بین واجدین شرایط نیرو می پذیرد 
متقاضیان می توانند با در دست داشتن مدارک و رزومه کاری همه روزه از ساعت ۱5 الی ۱7 

تا تاریخ 96/۰9/27 به آدرس مدرس 6۱ - پالک ۱ )ابتدای میالن( مراجعه فرمایند.
۱( کارشناس IT مسلط به سخت افزار و نرم افزار

2( کارشناس مدیریت بازرگانی و بازاریابی
۳( تکنسین فعال با روابط عمومی باال در زمینه بازدید،نصب و بازاریابی 

دستگاه کارت خوان در تمامی شهرستان های استان خراسان جنوبی

تلفن تماس برای شهرستان ها: 32323292

شرکت تجارت الکترونیک پارسیان در خراسان جنوبی 

فروش نهال میوه لیبل دار 
 نهال زرشک و عناب پاجوش بیرجند
ان   09153617904 - هاشمی 
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جناب آقای افشین عابدینی
انتصاب بجا و ارزشمند جناب عالی را به سمت 

شهـردار اسـدیه 
که موید توانمندی، مدیریت ارزنده و لیاقت شما می باشد، صمیمانه تبریک 
 عرض نموده، از درگاه حق تعالی توفیقات روزافزون تان را آرزومندیم.

خسروی ، آذری



2
سه شنبه * 21 آذر 1396 * شماره 3952

افزایش قیمت  حامل های انرژی کلید خورد 
مستندات الیحه بودجه 9۷ نشان می دهد دولت افزایش قطعی قیمت حامل های انرژی را کلید زده و درآمد ۱۷هزار میلیارد تومانی از این محل پیش بینی 
کرده است  .یعنی دولت به دنبال افزایش قیمت  حامل ها و واقعی کردن آنها است. با این حال این تبصره قیدی دارد که که گفته شده »نسبت به قیمت 

این حامل ها در ابتدای سال 96«. با مالحظات خود، قیمت حامل ها را در پایان سال جاری افزایش دهد.

سرمقاله

سیمان باقران و 
حکایت کش دار
 بی مهری ها
* امین جم 

)ادامه سرمقاله از صفحه ۱(چهارمین شورای برنامه و بودجه 

استان  آمده بود:» اختصاص بودجه یک میلیاردی 
برای گازرسانی به سیمان باقران که جزو پیشنهاداتی 
بود که قبال به شورا داده شده، تصویب نشد.«اتفاقی که 
 در نوع خود  البته جالب است!هرچند که سال هاست

 که پروژه سیمان باقران مورد بی مهری مسئوالن قرار 
 دارد. وگرنه تکمیل پروژه این همه سال طول نمی کشید.

برای یادآوری اهمیت این پروژه نکاتی چند یاد آور 
می شوم و امیدوارم مورد توجه مسئوالن قرار گیرد؛

پروژه  تا کنون سه  بیرجند و درمیان  درشهرستان 
مردم  مشارکت  و  گذاری  سرمایه  با  عام  سهامی 
شامل کویرتایر ،شرکت توسعه و عمران و سیمان 
بین وضع سیمان  این  است.در  ایجاد شده  باقران 
باقران به مراتب از دو گزینه ی دیگر امید مردم را 
در طرح های مشارکتی منطقه ای نا امید کرده است 
 . پروژه ای با 30 هزار سهام دار که اکثر سهام داران

پروژه ای   آن هم از قشر ضعیف جامعه هستند.  
که حدود دوازده سال به طول انجامیده و هنوز که 
هنوز است از اعتبارات قطره چکانی و بی مهری 
 مسئوالن در پرداخت به موقع اعتبارات رنج می برد.

این پروژه به علت عدم تخصیص اعتبارات به موقع 
عالوه بر اینکه دیر به بهره برداری رسید،بسیار هم 
گران تمام شد و هنوز هم با تمام ظرفیت نتوانسته 
های بودجه  همان  آن  بر  عالوه  کند.  کار   است 
  قطره چکانی هم با توجه به تورم در دولت های
بود. داده  دست  از  را  خود  ارزش  دهم  و  نهم   

بانک  اعتبارات  یورو  میلیون   25 باشد  قرار  اگر 
کشاورزی )حدود ۱00 میلیاردتومان(، ۱03 میلیارد 
از  گردش  در  سرمایه  میلیارد  و ۱2  ملی  بانک  از 
بانک کشاورزی که جمعا حدود 230 میلیارد تومان 
می شود را تقسیط کنند،بازپرداخت آن به مدت ۱0 
سال بالغ بر 800 میلیارد تومان است!سیمان باقران 
باعث اشتغال مستقیم حدود 300 نفر و به طور غیر 
مستقیم حدود 5 هزار نفر می شود.عالوه بر اینها 
مرزهای  امنیت  اشتغال،باعث  ایجاد  با  پروژه  این 
کشور شده و به ثبات منطقه کمک می کند.به علت 
مناسبات خوب این کارخانه با افغانستان،می تواند 
باعث رونق بازارچه های مرزی استان شود که خود 
در اقتصاد استان نقش بسزایی دارد.شیده ها حاکی 
از آن است که سیمان باقران اکنون صادر می کند 
ولی نه باتمام ظرفیت ... )ادامه سرمقاله در ستون مقابل(

)ادامه سرمقاله( هزینه تمام شده برای استفاده از سوخت 

مازوت نیز بسیار زیاد است و توجیه اقتصادی نداشته 
و به همین دلیل نیازمبرم به گازرسانی این پروژه 
الزم وضروری است. به طوری که اگر با این روند 
پیش برود تا ده سال دیگر هم به سوددهی نخواهد 
رسید. جالب است پروژه سیمان زابل با کمک دولت 
در حدود 5 سال به بهره برداری رسید ولی در استان 
خم  و  پیچ  در  هم  هنوز  آن  مشابه  ای  پروژه  ما 
اعتبارات است.به نحوی که مسئوالن ازمساعدت 
یک میلیاردی به این پروژه درحالی که می بینند 
حتی  که  کنند  می  اجتناب  است  ضروری  چقدر 
صدای اعتراض متولی صنعت استان راهم در می 
آورد .باید از مسئوالن استان پرسید آیا پروژه ای با 
اهمیت تر از پروژه سیمان باقران با این تعداد سرمایه 
گذار ، در استان وجود دارد؟ با این شرایط چگونه توقع 
دارید مردم دوباره به دولت اعتماد کرده و در پروژه 
های ملی کمک کنند؟هرچند انگار برای مسئوالن 
استان ما اصال مهم نیست که سهام داران این پروژه 
چگونه برای خرید سهام تالش کردند و چه زنانی 
که برای آن زیورآالت خود را فروختند تا سهمی 
در این پروژه داشته باشند و چه مردانی که از خرج 
زن و فرزند خود زدند تا بتوانند سهام آن را بخرند.

 از سال شروع این پروژه، ارزش سهام آن کمتر 
از ارزش سهام اسمی اش است!که آن هم اخیرا 
افتاده و کمی ارزش سهام باالتر رفته  اتفاق  این 
ولی هنوز به قیمت اسمی نرسیده است.ولی در این 
شرایط هم خریداری نیست!آیا کمک کردن به این 
پروژه بزرگ ملی اولویت ندارد؟یعنی اینقدر اعتماد 
است. ارزش  بی  دوستان  برای  مردم  سرمایه  و 

افزایش نرخ جرایم رانندگی
 تکذیب شد 

 معاون اجتماعی راهنمایی و رانندگی ناجا هرگونه 
کرد.سرهنگ  تکذیب  را  رانندگی  جرایم  افزایش 
عین اهلل جهانی گفت: خبری که در رسانه های 
مختلف مبنی بر افزایش تعرفه های جدید جرایم 
صحت  است،  شده  منتشر  رانندگی  و  راهنمایی 
صبح  از  است.  نکرده  تغییری  جرایم  و  نداشته 
ها  رسانه  برخی  و  در فضای مجازی  روز گذشته 
و  راهنمایی  جدید  جرایم  عنوان  تحت  جدولی 
تکذیب  با  حاال  که  است  شده  منتشر  رانندگی 
پلیس مشخص می شود که این خبر از اساس 

صحت ندارد. 

خبرخوشبرایصندوقهای
قرضالحسنهخانگی

به  اعتباردهی  برای  طرحی  اجرای  از  بانکی  مسئول  مقام  مهر-یک 
صندوق های قرض الحسنه خانوادگی خبرداد و گفت: بانک، معادل آورده 
صندوق  خانوادگی، منابع گذاشته و متقاضی باید اقساط را ظرف 22 ماهه 
پرداخت کند. مرتضی اکبری  گفت: این روزها در بسیاری از خانوارها، 
صندوق های خانوادگی به منظور وام دهی به اعضای خانواده برقرار است 
که بر این اساس، با جمع آوری آبونمان ماهانه، مبالغی جمع شده و به 
تعدادی از افراد عضو آن، وام داده می شود. این مقام مسئول بانکی افزود: 
بر این اساسبانک قرض الحسنه مهر ایران، به اندازه منابعی که در این 
صندوق ها هست، اعتبار تزریق کرده و در ازای آن، از متقاضیان دریافت 

می کند تا دو ماه پول خود را نزد بانک سپرده گذاری کنند. 

یارانهناننصفشد

 در الیحه بودجه سال ۱39۷ یارانه نان در جداول و تبصره ها نسبت به 
امسال کاهش 50 درصدی داشته است که به گفته یک مقام مسئول در 
وزارت کشاورزی، دولت برای پیشگیری از عدم تحقق بودجه ها و یارانه های 
تصویب شده، مزایایی در الیحه بودجه سال آینده مانند استفاده از اوراق 
سلف موازی، اسناد خزانه و غیره قائل شده که جبران کننده کسری 
موجود باشد، در نظر گرفته است.به گفته وی گرچه دولت یارانه نان را 
به نصف امسال کاهش داده است، اما ساختار الیحه بودجه و مزایایی 
که برای دستگاه های مختلف قائل شده می توان از این ظرفیت ها برای 
جبران کسری به وجود آمده استفاده کرد. وی افزود: از جمله ظرفیت های 
ایجاد شده برای وزارت جهاد کشاورزی می توان به اسناد خزانه، اوراق سلف 

موازی و دیگر تبصره الیحه بودجه اشاره کرد.

تعویضپالکخودروگرانشد

 خدمات ارائه شده از سوی پلیس در بودجه سال آینده افزایش یافته و 
تنها در حوزه صدور پالک خودرو، میزان هزینه ها 30 هزار تومان افزایش 
یافته است.براساس الیحه پیشنهادی دولت به مجلس، جریمه تمدید 
گواهینامه تاریخ گذشته به ازای هر سال عبور تاخیر در تمدید به ۷5 هزار 
ریال رسیده است. این مبلغ در سه سال گذشته با قیمت ثابت 50 هزار 
ریال به ازای هر سال تاخیر بود. در الیحه بودجه سال آینده کشور، هزینه 
تعویض پالک با افزایش 25 هزار تومانی به یکصد هزار تومان رسیده 
است. در همین حال هزینه تعویض پالک موتور سیکلت 25 هزار تومان 
تعیین شده است. سال آینده هزینه انگشت نگاری در مراکز پلیس ۱0+ 
با افزایش دو هزار و پانصد تومانی به ۷5 هزار ریال رسید. در سال آینده 

صدور گذرنامه به یکصد هزار تومان افزایش یافت. 

نوبخت ۳ گروه یارانه بگیر را اعالم کرد 

اختصاص ۱۸ هزار میلیارد تومان از یارانه ها به تولید و اشتغال

شناسایی  برای  گفت:  بودجه  و  برنامه  سازمان  رئیس    
است. شده  گرفته  نظر  در  سازوکار   3 که  نیازمند  افراد 

مستحق  که  افرادی  از  بخشی  اینکه  بیان  با  نوبخت 
افراد  دریافت یارانه هستند شناسایی شده که عمده این 
بخش  گفت:  هستند  حمایتی  نهادهای  پوشش  تحت 
مشخص  اطالعات  با  اما  نشده  شناسایی  افراد  دیگر 
این  که  هستند  اجتماعی  تامین  بیمه های  نزد  در 
شد. خواهند  اضافه  یارانه بگیر  افراد  صف  به  هم  افراد 
که  هستند  نیازمندی  افراد  سوم  گروه  داد:  ادامه  وی 
و  می کنند  اعالم  دولت  به  را  یارانه  دریافت  به  تمایل 

آنها  یارانه  سنجی  صحت  و  بررسی  از  پس  کار  وزارت 
را نیز به همان مبلغ 45500 تومان پرداخت خواهد کرد.
وظیفه   3 گفت:  بودجه  و  برنامه  سازمان  رئیس 
یارانه  پرداخت  یارانه ها  هدفمندی  سازمان  مشخص 
خط  زیر  که  اقشاری  به  کمک  نیازمند،  افراد  به 
به  کمک  همچنین  و  می کنند  دریافت  مستمری 
می باشد. سالمت  بیمه  شدن  تمام  ارزان   بابت  مردم 

 9۷ سال  در  گرفت  تصمیم  دولت  اساس  این  بر   
از  آن  وظایف  و  منحل  ها  یارانه  هدفمندی  سازمان 
مجموعه  زیر  در  اجتماعی  رفاه  صندوق  یک  طریق 

شود. دنبال  اجتماعی  تامین  و  رفاه  کار،  وزارت 
وی تأکید کرد: دیگر نیازی به مأموریت سازمان هدفمندی 
تبدیل خواهد شد و  اجتماعی  رفاه  به صندوق  و  نیست 
بگیرد. برعهده  را  آن  مسئولیت  می تواند  کار  وزارت 

رئیس سازمان برنامه و بودجه  در پاسخ به این سؤال که 
آیا تعداد افراد حذف شده از یارانه نقدی 20 میلیون یا 30 
اعداد درست  این  از  نفر است، گفت: هیچ کدام  میلیون 
نیست و هنوز جامعه هدف به طور دقیق مشخص نشده 
چه  کرد  اعالم  حاضر  حال  در  نمی توان  بنابراین  است. 
شد. خواهند  حذف  نقدی  یارانه  دریافت  شمول  از  تعداد 

ایجاد   و  بیکاری  حل  برای  گفت:  صنعت  وزیر  معاون 
 ۱8 معادل  رقمی   ،۱39۷ سال  بودجه  الیحه  در  اشتغال 
هزار میلیارد تومان از محل منابع حاصل از صرفه جویی 
و هدفمندی یارانه ها به تولید و اشتغال اختصاص یافته 
است.به گزارش تسنیم، رضا رحمانی در نشستی خبری 
بود در سال گذشته ۱6  قرار  بانک ها  اینکه  به  اشاره  با 
هزار میلیارد تومان برای طرح رونق تولید پرداخت کنند 

، اظهار داشت: براساس آمار تا پایان اسفند 95 حدود ۱۷ 
هزار و 200 میلیارد تومان تسهیالت پرداخت شده است.
وی با بیان اینکه ۱۱ هزار و 500 واحد صنعتی باالی 60 
درصد پیشرفت در کشور وجود دارد، افرود: در سال جاری 
راه اندازی 6 هزار واحد صنعتی هدف گذاری شده است، 
البته هدف گذاری سال گذشته 5 هزار و 400 طرح بود که 
اندازی شده است.رحمانی   راه  حدود 5 هزار و 550 طرح 

درباره افزایش قیمت حامل های انرژی برای بخش تولید و 
صنعت گفت: طی سال جاری و سال آینده افزایش قیمت 
حامل های انرژی مد نظر دولت نیست.وی با بیان اینکه 
امسال ایجاد 450هزار شغل هدف گذاری شده بود که طی 
8ماهه گذشته همه محقق شده است، اظهار داشت: برای 
امسال نیز ایجاد 634 هزار شغل در حوزه صنعت،معدن و 

تجارت در نظر گرفته شده است.

آگهی تحدید حدود عمومی حوزه ثبتی نهبندان
آگهی تحدید حدود امالک یک قسمت از بخش 5 شهرستان نهبندان پیرو آگهی نوبتی منتشره مندرج در روزنامه آوای 
خراسان جنوبی به شماره 3914-1396/08/01 و 3559-1395/05/02 به موجب ماده 14 قانون ثبت امالک تحدید حدود 

شماره های ذیل:
بخش 5 نهبندان

مستثنیات مرتع میل گز داوران پالک 350- اصلی   1086- اصلی آقای مجید فیروزی ششدانگ یک قطعه زمین دیمه زار
مستثنیات مرتع چهارفرسخ و سینه علی آباد پالک 731- اصلی   1193- اصلی آقای محمد کوه گرد ششدانگ یک قطعه زمین بندسار 
در تاریخ 1396/10/13- مستثنیات باقیمانده مرتع شوسف پالک 738- اصلی   1209- اصلی آقای غالمرسول مالکی ششدانگ یک قطعه 
زمین مزروعی   1211- اصلی آقای غالمرسول مالکی ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی  مستثنیات مرتع گرم تمام ده پالک 796- اصلی  
1206- اصلی آقای حسن اردونی مفرد ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی- 1208- اصلی آقای حسن اردونی مفرد ششدانگ یک قطعه 

زمین مزروعی ساعت اداری در تاریخ 1396/10/14 به عمل خواهد آمد
لذا به موجب ماده 14 قانون ثبت به صاحبان و حقوق ارتفاقی و مجاورین شماره های فوق الذکر به وسیله این آگهی اخطار می گردد در روز 
و ساعت مقرر در محل حضور بهم رسانند. چنانچه هر یک از صاحبان امالک یا نماینده قانونی آنها در موقع مقرر حاضر نباشند مطابق ماده 
15 قانون مزبور ملک مورد آگهی با حدود اظهار شده از طرف مجاورین تحدید خواهد شد و اعتراضات مجاورین نسبت به حدود و حقوق 
ارتفاقی و نیز صاحبان امالک و حقوق ارتفاقی که در موقع مقرر حاضر نبودند  مطابق ماده 20 قانون ثبت فقط تا سی روز از تاریخ تحدید 
حدود پذیرفته خواهد شد و از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف یک ماه دادخواست اعتراض خود را به مرجع ذیصالح قضایی تقدیم 

و گواهی الزم از مرجع مذکور اخذ و به این اداره تسلیم نمایند.  تاریخ انتشار: 1396/09/21
 حسین براتی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نهبندان

آگهی تجدید مناقصه سلف سرویس دانشگاه آزاد اسالمی بیرجند
دانشگاه آزاد اسالمی بیرجند در نظر دارد: انجام خدمات مربوط به سلف سرویس 
دانشگاه را به شرکت های خدماتی معتبر و دارای صالحیت و سابقه کاری شایسته 
در قالب اجاره برای مدت یک سال واگذار نماید. از متقاضیان واجد شرایط دعوت 
به عمل می آید از تاریخ درج این آگهی ظرف مدت 10 روز در ساعات اداری 
برای بازدید و دریافت فرم شرکت در مناقصه به دفتر معاونت اداری و مالی 
دانشگاه مراجعه نمایند و پاکت های شرکت در مناقصه را در مهلت تعیین شده 
به دبیرخانه دانشگاه تحویل نمایند. میزان سپرده برای تضمین شرکت در مناقصه 
مبلغ بیست میلیون ریال می باشد که متقاضیان می بایست به حساب شماره 
0106062323001 به نام دانشگاه نزد بانک ملی شعبه دانشگاه واریز نمایند و 
اصل فیش واریزی را در پاکت مربوطه ارائه نمایند. دانشگاه در قبول یا  رد هر یک 
از پیشنهادات دارای اختیار تام می باشد. هزینه درج آگهی های صورت گرفته به 

عهده برنده مناقصه خواهد بود.
حوزه معاونت اداری و مالی دانشگاه آزاد اسالمی بیرجند

دعوت مجمع عمومی فوق العاده
 انجمن صنفی کارگران ساختمانی شهرستان بیرجند

مورخ  شنبه  سه  روز  مذکور  صنفی  انجمن  العاده  فوق  عمومی  مجمع  جلسه 
1396/10/05 ساعت 10:30 صبح در محل سالن آمفی تئاتر فنی و حرفه ای 

شهرستان بیرجند به آدرس بلوار شهدای عبادی برگزار می گردد.
از کلیه کارگران و استادکاران ساختمانی دارای کارت مهارت فنی ساختمان دعوت 

می شود در جلسه مذکور حضور به هم رسانند.
دستور جلسه:

 1- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس 2- طرح و تصویب مبلغ ورودی و حق 
عضویت سالیانه

آگهی تغییرات شرکت پخش متحد جنوب بارثاوا )با مسئولیت محدود( به شماره ثبت 4068 و شناسه ملی 
10360055051 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1396/08/19

تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
1- آقای سهیل وحدتی به کد ملی 0681685174 به مبلغ 595000000 ریال به صندوق شرکت واریز نمود و سهم الشرکه 

نامبرده به مبلغ 2099700000 ریال افزایش یافت. 2- آقای جالل اربابی نژاد به کد ملی 0943267196 به مبلغ 595000000 ریال به 
صندوق شرکت واریز نمود و سهم الشرکه نامبرده به مبلغ 2098800000 ریال افزایش یافت. پس از تایید مدیرعامل سرمایه شرکت از 
مبلغ 3010000000 ریال به مبلغ 4200000000 ریال افزایش یافت که کال نقدی می باشد و ماده مربوطه در اساسنامه اصلالح گردید.
1- آقای سهیل وحدتی 2099700000 ریال 2- آقای جالل اربابی نژاد 2098800000 ریال 3- آقای محمدرضا مردانی 1500000 ریال

با ثبت این مستند تصمیمات افزایش سرمایه از طریق افزایش سهم الشرکه انتخاب شده توسط متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت 
حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی -  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند

آگهی تغییرات شرکت پخش متحد جنوب بارثاوا )با مسئولیت محدود( به شماره ثبت 4068 و شناسه ملی 
10360055051 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 1396/08/19 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

1- آقای سهیل وحدتی با شماره ملی 0681685174و آقای جالل اربابی نژاد با شماره ملی 0943267196 و آقای 
عباسعلی غفاریان خیاطی با شماره ملی 0941824527 )خارج از اعضای هیئت مدیره( به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره شرکت 
برای مدت 3 سال انتخاب گردیدند. 2- روزنامه آوای خراسان جنوبی برای درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. با ثبت این مستند 
تصمیمات انتخاب  مدیران ، انتخاب روزنامه کثیراالنتشار انتخاب شده توسط متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم 

ثبت و در پایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند

آگهی تغییرات شرکت پیشگامان نیک بنا )سهامی خاص( به شماره ثبت 4080 و شناسه ملی 10380522028
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 1396/08/16 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

1- آقای سید مجتبی اسالمی به شماره ملی 0651886236 و آقای وحید نیک طلب به شماره ملی 0651893811 و 
خانم حلیمه خاتون شمشادی نژاد به شماره ملی 0650131355 و آقای ابوالفضل زمینی به شماره ملی 0651672422 و خانم ریحانه 

زمینی به شماره ملی 0651971551 به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
2- خانم فاطمه صباغ زاده فریز به شماره ملی 0651955718 به عنوان بازرس اصلی و خانم سیده صدیقه اسالمی به شماره ملی 
0653121970 به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. با ثبت این مستند تصمیمات انتخاب 
مدیران،انتخاب بازرس انتخاب شده توسط متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت در پایگاه آگهی های سازمان 

ثبت قابل دسترس می باشد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی- اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند

آگهی تغییرات شرکت پخش متحد جنوب بارثاوا )با مسئولیت محدود( به شماره ثبت 4068 و شناسه ملی 
10360055051 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1396/08/19 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

1- آقای سهیل وحدتی به سمت رئیس هیئت مدیره به شماره ملی 0681685174 و آقای جالل اربابی نژاد به سمت نایب 
رئیس هیئت مدیره به شماره ملی0943267196  و آقای عباسعلی غفاریان خیاطی به کد ملی 0941824527 به سمت مدیر عامل 
شرکت برای مدت سه سال انتخاب گردیدند و کلیه اسناد و مدارک و اوراق بهادار با امضای مشترک آقای سهیل وحدتی به سمت رئیس 
هیئت مدیره و عباسعلی غفاریان خیاطی به سمت مدیرعامل شرکت و در غیاب رئیس هیئت مدیره و یا مدیرعامل با امضای آقای جالل 
اربابی نژاد همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. با ثبت این مستند تصمیمات تعیین سمت مدیران  ، تعیین دارندگان حق امضا  انتخاب 

شده توسط متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند

آگهی تغییرات شرکت پیشگامان نیک بنا )سهامی خاص( به شماره ثبت 4080 و شناسه ملی 10380522028
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1396/08/16 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

1- آقای سید مجتبی اسالمی به شماره ملی 0651886236 به عنوان رئیس هیئت مدیره و آقای وحید نیک طلب به 
شماره ملی 0651893811 به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره و خانم حلیمه خاتون شمشادی نژاد به شماره ملی 0650131355 
به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره و آقای ابوالفضل زمینی به شماره ملی 0651672422 به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره و 
خانم ریحانه زمینی به شماره ملی 0651971551 به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره شرکت برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.  
2- آقای وحید نیک طلب به شماره ملی 0651893811 به عنوان مدیرعامل شرکت برای مدت دو سال انتخاب گردید و کلیه 
اسناد و اوراق بهادار و بانکی از قبیل چک، سفته و سایر نامه های عادی و اداری با امضای آقایان وحید نیک طلب )مدیرعامل( و 
سید مجتبی اسالمی )رئیس هیئت مدیره( همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. با ثبت این مستند تصمیمات تعیین دارندگان 
حق امضا،تعیین سمت مدیران انتخاب شده توسط متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی 

های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی- اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند

www. iranwash. irقاليشویيومبلشویيایـران

32446666/32424320-2 صافصاف،لوللول،تختتخت

برایاولينبارفرشهایخودرااتوکشيدهتحویلبگيرید
دفتر : توحید21 - نبش نبوت 21 - پالک 105
عضو معتبر اتحادیه   مسئول: دستگردی

 انجمن صنفی کارگران ساختمانی شهرستان بیرجند



پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424 3
سه شنبه*21 آذر 1396* شماره 3952

قطع 8 ساعتی گاز مشترکان روستای بجد شهرستان بیرجند
صدا و سیما- گاز مشترکان روستای بجد شهرستان بیرجند امروز به مدت 8 ساعت قطع است. به منظوروصل گرم و توسعه شبکه گاز روستای بجد روز سه شنبه 21آذر 
از ساعت 8:00 صبح به مدت 8 ساعت قطع است. روابط عمومی شرکت گاز استان از مشترکین واقع در این مناطق خواست تا تمهیدات الزم در این خصوص را لحاظ 

و برای جلوگیری از بروز خطرات و حوادث احتمالی شیر اصلی گاز را قطع کنند و در صورت هرگونه مشکل مراتب را از طریق شماره تلفن 194 به امدادگاز اطالع دهند.
در  آوا  روزنامه  نقش  امروز در جمعی بحث  سالم 
مسایل استان بود و به همین دلیل بر خود الزم می 
دانم که از اقدام امروزتان در خصوص مطلب حاتم 
بخشی از کیسه مردم تشکر کنم . اگر شما در این 
زمینه روشنگری نکرده بودید من شهروند عادی که 
هیچ اطالعی از بودجه نداشتم تازه فکر می کردم 
چه کار خوبی کردند 20 میلیارد برای راه آهن بودجه 
گذاشتند ولی نگو دوستان برای حفظ اعتبار دولت 
های بودجه  کیسه  در  دست  استان  مردم   پیش 
خود مردم که آنهم گویا خیلی کم است کرده اند 
و تمام کارهایی که با آن 20 میلیارد قرار بوده در 
از  اینکه دولت  انجام شود تعطیل و بجای  استان 
بودجه های ملی آن را پرداخت کند توسط بودجه 
های خود استان پرداخت می شود واقعا دست مریزاد 
آقای استاندار واقعا دست مریزاد نمایندگان مجلس 
ارسالی به تلگرام آوا
آقای  به  سالم دوستان محترم شورای شهر لطفا 
مثل  هایی  واژه  به  نسبت  مردم  بفرمائید  شهردار 
بزرگترین یا اولین و ... حساسیت دارند ایشان هم 
همین اول کاری قول ساخت بزرگترین پارک شهر 
اندازد !  اند که مردم را یاد گذشته ها می  را داده 
بزرگترین دسته گل ! بزرگترین دریاچه مصنوعی ! 

بزرگترین دروغ و وعده !!!
915 ... ۶۶۳
در  را  مسوولین  که  هست  کسی  آیا  آوا  روزنامه 
خصوص اقدام اخیرشان در اختصاص بودجه ملی 
از بودجه استانی بازخواست کند ؟ آیا سازمان بازرسی 
که مربوط به قوه قضائیه است یا دیوان محاسبات بر 
این امور نظارت می کند ؟ چون در پایتخت که فکر 
کنم برای مسوولین استان تشویقی هم صادر کنند 
که بودجه های ملی را از استان اختصاص می دهند 
910 ... 0۳9

ضمن خیر مقدم به آقای جاوید شهردار جدید مرکز 
استان خواستم موضوعی را به ایشان یادآوری کنم 
بنده یکی از ساکنین خیابان غفاری هستم برای 
ساخت خانه ام و گرفتن جواز دو برابر یک ملک 
عوارض  سالیانه  بطور  ام  داده  هزینه  دهلکوه  در 
پرداخت کرده ام و همیشه انتظار خدمات مطلوب 
اما حرف های اخیر شما در  از شهرداری دارم  را 
خصوص بسیج نیروهایتان برای ایجاد زیرساخت 
های الزم در دهلکوه کمی برایم عجیب است ! 
زیرساخت های دهلکوه را پول هایش را سازمان 
راه و شهرسازی گرفته و کاری نکرده آنوقت باید 
شمال   ، شهری  جنوبی  شهروند  من  عوارض  از 
شهر آباد شود ؟ آیا در این زمینه رعایت حق الناس 
شده است ؟ آیا شما مجوز دارید پولی را که برای 
خدمات از جنوب شهر می گیرید برای شمال شهر 
از جیب  کردن  هزینه  بجای  لطفا  ؟  کنید  هزینه 
های  زیرساخت  ارتقاء  دریافت سهم  پیگیر  مردم 
مهر شهر از دوات که متولی این بی برنامگی بوده 
شوید ؟ چرا هر جا مسوولین کم می آورند بجای 

جذب بودجه دست در منابع مردمی می کنند ؟
ارسالی به تلگرام آوا
گزارش مربوط به وضعیت سالمت روزنامه کمی 
بودید  کرده  که  نقدی  هر  انصافا  بود  یکطرفه 
پشتش یک تشکر بود که بعضی از این تشکرها 
متاسفانه واقعیت نداشت  به نظر زیبایی تمام عیار 
یک بیمارستان به هیچ وجه کمبود نیرو را توجیه 
قبول  یک شهروند  عنوان  به  هم  من  کند  نمی 
دارم که در دوره اخیر کارهای بزرگی شده است 
اما آقای دکتر قائمی بیایند به مردم بگویند گیر 
کار کجاست که اینقدر وضعیت نیروی انسانی در 
بیمارستان ها مشکل دارد و اصال قرار است کی 
حل شود . باز هم از آوا ممنونم برای درج گزارش
915 ... 101
مجتمع  به  روز  یک  دارم  تقاضا  ازمسئوالن 
مسکونی بسیجیان سفیر امید بیایند تا مسیر آنرا 
خاکی  بیایندکه   24 یا   22 ظفر  از  باید  یا  ببینند 
بوده و باعث شود مردم و بچه هایی که به مدرسه 
می روند خاکی شوند یا از ورودی اردیبهشت که 
میالنی تنگ و خطرناک و میدان خاکی که معلوم 
نیست چه برنامه ای برای آن دارند عبور کنند اگه 
شهرداری اینجا را جزئی از شهر می داند نسبت 

به آسفالت آن اقدام نماید!
915...۳57
استاندار محترم وشهردار عزیز باعرض خیرمقدم به 
شمابزرگواران خیابان استقالل ازمحله های قدیمی 
کنار  که  درصورتی  باشد  می  مسجد  وفاقد  شهر 
امده  بلوارسجاد زمین زیادی وجود داردشهرداری 
برای زمین ورزش فنس کشی کرد ه اندکه انچنان 
کارایی هم ندارد ومی توان یک قطعه برای مسجد 
شده  خیر  بانی  بیایید   اله  ع  انشا  داد  اختصاص 

وبرای خودیک باقیات صالحات به یادگاربگذارید
915...۳۳0

من  جنوبی،  خراسان  آوای  خدمت  سالم  با 
ازساکنان مهرشهرهستم،باتوجه به این که سه راه 
خیابان شهید کاوه بسته شده همه مجبور هستند 
از احمدی روشن بروند اما از احمدی 1تا۶ آسفالت 
نشده است، ماشین ها داغان شدند،آیا مسئوالن 

خوابند یا این که فراموش کرده اند پیگیر باشند؟
915...928

همه  این  که  عزیزانی  عرض  به  خواستم  سالم 
من  برسانم  کنند  می  محترم  پرستاران  از  انتقاد 
بابای یک پرستارم  اگر یکشب شما بیدار باشید 
می فهمید چقدر مشکله دخترم وقتی شبکاره بچه 
کوچکشان را تا صبح منزل ما می آورند و من و 
مادرشان هم بیداریم، شب دو بار برای شیر دادن 
بچه را به بیمارستان پیش مادرش می بریم با این 
همه مشکالتی که دارند صادقانه خدمت می کنند    

خواستم از پرستاران زحمتکش هم تشکر کنم.
915...۳2۶

آذرماه  برزجی- رئیس جمهور در حالی 19 
مجلس  تقدیم  را  کشور   97 بودجه  الیحه 
کرد که سهم خراسان جنوبی از این بودجه 
با اعتباری بالغ بر هزار میلیارد تومان در قعر 
تهران    ،   97 بودجه  در  دارد.  قرار  جدول 
خراسان  نیز  آن  از  پس  و  سهم  بیشترین 

رضوی در رده دوم قرار گرفته است. 
بر اساس آمارهای اعالم شده خراسان جنوبی 
که جزو مناطق کمتر توسعه یافته در کشور 
و هشتم  بیست  ردیف  در  شناخته می شود 
بودجه ای قرار دارد در حالی که چهارمحال 
و بختیاری که از نظر جمعیتی تقریبا مساوی 
کشور  مطرح  استان  یک  عنوان  به  و  است 
در زمینه صنعت،  کشاورزی، باغداری و دام 
برابر بودجه  با حدود دو  داری مطرح است، 
این   11 ردیف  در  جنوبی،  خراسان  استان 
که  است  حالی  در  این  درخشد.  می  جدول 
از نظر وسعت خراسان جنوبی سومین استان 
این  در  بختیاری  و  چهارمحال   و  پهناور 
شاخص بیست و دومین استان است. همین 
همدان،  چون  برخورداری  های  استان  طور 
از  باالتری  نیز در رده های  البرز  لرستان و 

خراسان جنوبی هستند. 

با روند بودجه 97 ، خراسان جنوبی 
محروم تر و  استان های برخوردار 

مرفه تر می شوند

با توجه به محرومیت شدید خراسان جنوبی 
کارشناسان، بودجه های تخصیص یافته به 
این منطقه را به نسبت سایر استان ها اندک  
برآورد می کنند. حال آنکه خراسان جنوبی 
برای جبران عقب ماندگی به بودجه ای به 
است،  نیازمند  هست  آنچه  از  بیشتر  مراتب 
این  فاصله  ساله  هر  صورت  این  غیر  در 
 استان با سایر استان ها بیشتر و جبران این 
اگر  تر و  آینده مشکل  عقب ماندگی ها در 
جنوبی  خراسان  نمایند  پیدا  ادامه  روند  این 
محروم تر و استان های برخوردار از امکانات 

بیشتری برخوردار خواهند شد.

 عدم تعریف پروژه های مناسب 
یا ضعف در تشخیص اولویت ها! 

استاندار سابق خراسان جنوبی  در حالی که 
به  پاسخ  در  گذشته  سال  بودجه   فصل  در 
این سوال که » چرا همیشه بودجه خراسان 
عدم   ،  » شود؟  می  دیده  کمتر  جنوبی 
دلیل  را  ملی  و  مناسب  های  پروژه  تعریف 
  : پایینی می دانست  و گفت   چنین جایگاه 
گیرند  می  بیشتری  اعتبار  که  هایی  استان 
برای  اعتباری  های  ردیف  ایجاد  دلیل  به 
خراسان  در  که  است  ملی  های  پروژه 
حال   ، نشده  تعریف  متاسفانه  جنوبی 
پروژه  تعریف  برخالف  امسال  آنکه 
این  برای  دولت  هم  باز  آهن  راه  ملی 
نداد.  اختصاص  ای  بودجه  مردمی   مطالبه 
و  مدیریت  سازمان  کارشناس   جهانشاهی 
های  دستگاه  که  است  معتقد  ریزی  برنامه 
خود  مطالعات  باید  جنوبی  خراسان  اجرایی 
و  تکمیل   ... و  راه  آب،  های   بخش  در  را 
طریق  از  ها  حوزه  این   در  استان  نیازهای 
تا  کنند  پیگیری  مربوطه  های  وزارتخانه 
بودجه ساالنه  پروژه ها در  این  برای  بتوان 

ردیف اعتباری گرفت.
 یکی از کارشناسان مسایل اقتصادی  نیز ، 
عدم  تشخیص اولویت های توسعه از سوی 
مدیران ذیربط را ضعف ساختاری در استان 
می داند و معتقد است که مدیران استان به 
اجماع نظر برای تعیین اولویت های توسعه 
نحوه  و  آرا  تعدد  لذا  و  اند  نرسیده  استان 

کشوری  مقامات  تا  شده  باعث  ها  عملکرد 
نیز توجه الزم را به استان نداشته باشند.

 نیاز توجه ویژه دولت به 
پروژه های عمرانی نیمه تمام 

سفرهایی  در  کشوری  مسئوالن  بارها  البته 
با  نزدیک  از  اند  داشته  استان  به  که 

همانطور  اند  شده  آشنا  مشکالت  و  مسایل 
معاون  نوبخت  گذشته  سال  سفر  در  که 
برنامه  سازمان  رئیس  و  جمهوری  رئیس 
  : کرد  عنوان  وقت   استاندار  بودجه    و 
هایی  پتانسیل  و  ها  ظرفیت  به  توجه   با 
که در حوزه های مختلف استان وجود دارد 
برای  ویژه  اعتباری  ردیف  نظرگرفتن  در 
استان می تواند بسیاری از مشکالت موجود 
. وی  کند  رفع  را  مختلف  های   بخش  در 

استان  به  که  عمرانی  اعتبار    : کرد  تاکید 
را  موجود  نیاز  کفاف  یابد  می   اختصاص 
نمی کند و با توجه به حجم زیاد پروژه های 
عمرانی نیمه تمام می بایست توجه ویژه ای 

توسط دولت در این زمینه صورت گیرد.  
بیرجند،  مردم  نماینده  زمینه  همین  در   
در  نیز  مجلس  در  درمیان  و  خوسف 
و  پیگیری  با  بود  گفته  بودجه   خصوص 
در  استان  بودجه  شده  انجام  رایزنی های 
 700 به  برابری  دو  افزایش  با   9۶ سال 
خود  نوع  در  که  رسیده  تومان  میلیارد 

اقدامی بی نظیر در رشد بودجه استان است. 

با یک تالش حداقلی 100 میلیارد
 به بودجه اضافه می شد 

در حالی عبادی این رقم را اقدامی بی نظیر 
سربیشه  نماینده  افضلی  نظر  که  خواند  می 
شورای  در  قبل  روز  چند  همین  نهبندان  و 

برنامه ریزی عنوان کرده بود که اگر کمی 
بیشتر تالش می کردیم می توانستیم 100 

میلیارد دیگر هم به بودجه اضافه کنیم. 

پیامک استاندار به نمایندگان 

نیز  جنوبی  استاندارخراسان  الشریعه  مورج 
بخشنامه  که  وقتی    : گفت  پیش  روز  چند 
تک  تک  به  بنده  شد  ابالغ   97 بودجه 

پروژه  پیامک زدم که هر  استان  نمایندگان 
شان  انتخابیه  حوزه  در  که  داری  اولویت 
خصوص  این  در  موضوعی  یا  دارد  وجود 
معاونت  به  را  است،  شدن  مطرح  به  نیاز 
برنامه و بودجه سازمان مدیریت  هماهنگی 
معاونت  همچنین  و  استان  ریزی  برنامه  و 
اطالع  جنوبی  خراسان  استاندار  عمرانی 
دهند.  در همین رابطه نظر افضلی نیز معتقد 
است که اگر همدلی و همسویی بین مدیران 
داشته  وجود  مجلس  نمایندگان  و  استانی 
باشد می توان با یک تیم کارشناسی در کل 

سال پیشنهادات را  ارزیابی کرد تا نمایندگان 
بتوانند با البی گری در مجلس سهم استان 

را به تناسب نیاز از بودجه دریافت کنند. 

طرح های نیمه تمام سرمایه مردم 
است که نیمه کاره رها شده 

  رئیس جمهور  نیز  هنگام  تقدیم بودجه 97 

برای ترغیب نمایندگان به تصویب این بودجه 
با بیان اینکه شش هزار طرح نیمه تمام ملی و 
۶5 هزار طرح استانی نیمه تمام داریم، گفت: 
این یعنی بخشی از سرمایه مردم نیمه کاره 
رها شده و آن را قفل کرده ایم و سرمایه مردم 
در حال از بین رفتن است که اگر این طرح ها 
به راه بیفتد رونق و اشتغال ایجاد می شود.  
این در حالی که است راه آهن و دوبانده شدن 
جاده ها به عنوان  مهمترین پروژه های ملی 

خراسان جنوبی پس از گذشت چندین سال  
شود.   می  شارژ  استانی  اعتبارات  با  اکنون 
امسال  است  گفته  نوبخت  که  آنطور  البته 
 حدود ۳0 هزار میلیارد تومان به پروژه های

سهم  که  دید  باید  و  یافته  اختصاص  ملی 
پروژه های ملی استان به خصوص راه آهن 

از این رقم چه میزان خواهد بود؟

 اطالعات بودجه به مردم نمی رسد

روزهای  در  ساله  همه  نیز  آوا   روزنامه 

تا  بودجه ای کشور به سراغ مسئوالن رفته 
بودجه  و کیف  در خصوص کم  آنها  نظرات 
جاری استان جویا و هم استانی ها را نیز در این 
خصوص مطلع نمایند که هر سال  به دالیلی 
پاسخی به پرسش های بودجه ای رسانه ها 
داده نمی شود .  این در حالی است که بعد 
از طرح الیحه بودجه در بعضی از استان ها 
روسای سازمان مدیریت و برنامه بودجه  با 

ترتیب نشست خبری به تشریح بودجه استان 
خود پرداخته اند که اصفهان و لرستان از آن 
جمله هستند. حال آنکه که خبرنگار این رسانه 
بعد از گذشت حدود یک هفته هنوز نتوانسته 
با مسئوالن بودجه ای خراسان جنوبی ارتباط 
برقرار کند تا از کم و کیف بیشتر این بودجه 

برای مردم گزارش دهد. 

شعار های دولت در حمایت
از مناطق محروم در کدام نقطه 

بودجه متبلور شده است ؟

استان  شهروندان  ذهن  تفاسیر  این  تمام  با 
معطوف چند سوال بی پاسخ مانده است که 
امیدواریم جهت تنویر افکار عمومی واکنش 
مناسبی به آن داده شود : 1 - دولت بارها 
وعده داده بودجه های خوبی برای خراسان 
جنوبی دارد در کدام سال  این بودجه ها را 
فراتر از سهم استان  تخصیص خواهد داد ؟ 
2 -  شعار های دولت در حمایت از مناطق 
محروم در کدام نقطه ای بودجه 97 خراسان 
جنوبی متبلور شده است؟ ۳ - آیا  با وجود 
استانی  بودجه  از  تومان  میلیارد   ۳5 اینکه 
یافته  اختصاص  ملی  های  پروژه  به  امسال 
ها  پروژه  این  برای  سهمی   97 بودجه   در 
اطالعات   -  4 ؟  است  شده  گرفته  نظر  در 
بودجه در چه سطحی طبقه بندی می شوند 
جز  ریزی  برنامه  و  مدیریت  سازمان  که 
شوراهای  از  یکی  در  مختصر  گزارش   یک 
برنامه ریزی استان حاضر به ارائه اطالعات 
مردم   -  5 ؟  گردد  نمی  خبرنگاران  به 
خراسان  تاریخی  فراموشی  جنوبی  خراسان 
جنوبی در بودجه ریزی را باید به پای کدام 
قسمت از حاکمیت بنویسند ؟ آیا نمایندگان 
می  کاری  کم  مدیران  ؟  کنند  نمی  تالش 
کنند ؟ یا دولت نگاه مثبتی به استان ندارد ؟ 

سند فراموشی
 خراسان جنوبی 

علیرغم محرومیت استان باز هم بودجه ها به برخوردارها  رسید /  خراسان جنوبی در قعر جدول بودجه سال ۹۷

از  رئیس جمهور با ارایه الیحه بودجه 97 به مجلس تقدیم کرد :  استاندار  آقای  دارد  تاسف  جای  واقعا   . سالم 
تمام  باید  شود؟  جاده  خرج  استان  خود  بودجه 

مسئولین جدیت و تالش کنند حق ما رو بگیرند!
915...9۶5
فاضالب  و  آب  مسئوالن  سمع  به  آوا،  سالم 
گران  را  آب  آبونمان  هرسال  که  برسانید.این 
می کنید، تا مصرف کمتر شود، دودش به چشم 
که  پولدار  قشر  رود  می  کارمند  و  قشرکارگر 
برای  لطفا فکر دیگری  نمیاد.  ابرویشان  به  خم 

مصرفی زیاد آب بنمایید.
915...915

گرای  واقعیت  وسراسر  زیبا  سرمقاله  به  احسنت 
اقای هرم پور وصد وای برما مردم مظلوم بیرجند!
915...770

سالم، در پاسخ پیامک همشهری عزیزی که از 
گله کرده  برق  نیروگاه  درخیابان  گازرسانی  عدم 
شهروند  و  مسلمونید  شما  برادر  نه  بگویم  بودند 
مرکز استان، ولی مشکل این است که مثل ما، 
ادارات  هماهنگی   عدم  قربانی   ،  1۶ بهمن  در 
 مربوطه شدید هنوز که خدای نکرده زلزله نیامده 
نمی توانند مشکل ما و شما را حل کنند و از سرما 

نجات بدهند وای به حال روزیکه....
915...019

سالم. ان شاا... تدوین طرح جامع بازنگری قوانین 
منابع طبیعی و مستثنیات  تصویب شود تا جلوی 
تضییع حق  مالکین اراضی مجاور اراضی ملی که 

بدون رضایت آنان ملی اعالم شده گرفته شود.
915...491

دوچرخه  های  ایستگاه  شده  روزی  چند  سالم 
سواری شهرداری تعطیل شده ما دانشجوها تنها 
ورزش و تفریحمون همین بود آیا شهردار جدید 

دستور تعطیلی دادن لطفا پاسخگو باشید.
915...05۶

از پیگیری های روزنامه آوا و شهروند آقای مرادی 
درباره نجات فضای سبز شهر است تشکر می کنم. 
امیدوارم نتیجه این تالش ها و برنامه های خوب 

شهردار شهری سرسبز و با نشاط باشد.
915...002

که  فردوسی  هنرمند  بانوی  بر  احسنت   ، سالم 
این گونه با علم و سلیقه خود از ظرفیت گیاهان 
دارویی استفاده کرده است، کاش مسئوالن شهر 
فقط  بگیرند،  یاد  ایشان  از  ای  ذره  هم  بیرجند 
محصوالت  از  باید  ما  گویند  می  ها  رسانه  در 
ها  میدان  و  نمادها  و  شهر  در  استان  راهبردی 
استفاده کنیم ولی فقط حرف است! باز هم آفرین 

به این خانم که حرف را عمل کرد.
915...485

من به عنوان یک شهروند از همه مردم که در 
تشییع پیکر شهید همت گذاشتند و آمدند تشکر 
می کنم. نشان دادند که چقدر این تالش های 
ماموران نیروی انتظامی برای آنان اهمیت دارد. 
تشکر  هم  گذشته  جان  از  ماموران  شما  همه   از 

می کنم. خدا حفظتان کند.
9۳۶...۶۶۳

سالم حاال که نمایشگاه صنایع دستی برپا شده 
که  منطقه  این  هنرمندان  از  کنم  می  خواهش 
تالش  بومی  هنر  داشتن  نگه  زنده  برای   واقعا 
که  نیست  انصاف  این  کنید.  استقبال  کنند،  می 
دانیم  نمی  منطقه  همین  در  را  افراد  این  قدر 
دست  و  سر  آنان  برای  تهران  در  که  حالی   در 
می شکنند و از همه مهم تر این ظرفیت قابلیت 
المللی  صادرات و حضور در نمایشگاه های بین 

برای معرفی استان را دارد.
915...5۶2

تا  استان  خاک  که  است  کننده  ناراحت  واقعا 
این زمینه  اعتباری در  اندازه فقیر شده ولی  این 
 نداشته ایم، از مسئوالن جهاد کشاورزی خواهش 
می کنم برای اصالح خاک اعتبار بگیرند، مشکل 
کم آبی برای کشاورزانمان کم بود حاال مشکل 

خاک بدون مواد معدنی هم اضافه شد.
9۳۳...905

استان  خوب  مردم  از  شهروند  یک  عنوان  به 
داشته  گری  مطالبه  روحیه  کمی  خواهم  می 
و  کنند  روز  به  را  خود  اطالعات  کمی  باشند 
ها  استان  سایر  گذرد  می  چه  کشور  در  بدانند 
چه قدر یارانه و بودجه دارند کمی از مسئوالن 
حق و حقوق خود را مطالبه کنید تا آنان هم در 
شما  های  حقوق  و  حق  پیگیر  کشوری  سطح 
باشند. زیرا که عدم روحیه مطالبه گری ما شاید 
کرده  وارد  ما  به  را  ضربه  بیشترین  اینجا  به  تا 
است، حداقل از نمایندگان انتخابی خود مطالبه 
تریبون مجلس  نمایندگان فقط پشت  باشید  گر 
هرچه گفتند کافی نیست رایزنی الزم دارد چند 
این  دارند،  الزم  البی  کمی  ببینند  باید  را  نفر 
توضیحات را مطمئنم خود نمایندگان هم مطلع 
بار  یک  که  دانستم  تکلیف  برخود  ولی  هستند 

دیگر به آن ها هم گوشزد کنم. 
9۳۶...985

آوا خواهش می کنم پیگیری کن، همراه خانواده به 
بند امیرشاه رفته بودیم ولی به قدری وضع سفره 
خانه های آن جا افتضاح است که اصال مناسب 
فضای خانواده نبود! بو و دود قلیان و جوان هایی 
که مالحظه نمی کنند، واقعا شرایط بدی بود، حاال 
تصور کنید یک گردشگر بنا به توصیه مردم شهر 
بخواهد از این مکان دیدن کند، با چه صحنه ای 
این  به  و  کنید  پیگیری  لطفا  رو می شود!  به  رو 

مکان های تفریحی سامانی بدهید.
ارسالی به تلگرام آوا
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یادداشت

جذابترین ها 

خواندنی ها

سخت ترین زبان دنیا کدام است؟

نفر در  مهر- حدود یک میلیارد و ۳8۰ میلیون 
کشور چین زندگی می کنند که بخش بسیار زیادی 
هستند از محصوالت موردنیاز مردم جهان را تولید 
همه جای  در  چینی  محصوالت  اینکه  می کنند.با 
مختلف  کشورهای  و  شده است  همه گیر  جهان 
ارتباطات اقتصادی زیادی با تجار این کشور دارند 
باید بدانید که یادگرفتن این زبان عجیب و غریب 
تقریبا محال است و هرچقدر هم که برایش تالش 
کنید شما با زبانی روبرو هستید که مهم ترین شاخصه 
زبان  یعنی »الفبا« را ندارد! به همین سادگی! چینی ها 
می توانند باقی زبان ها را مثل آب خوردن یاد بگیرند 
اما کمتر میلی به این کار دارنداگر برای پیدا کردن 
معنی یک لغت در زبان فارسی یا هر زبان دیگری 
در فرهنگ لغت از طریق چینش و ترتیب حروف 

برای  فکر می کنید  این  به  الفبا جستجو می کنید. 
جستجوی کلمه ای در زبان چینی که الفبا ندارد باید 
زبان  با دیکشنری  برای کار  چه کار کرد؟چینی ها 
چینی باید ترتیب نگارش کلمه را بلد باشند. یعنی 
بدانند که هرکلمه با چندبار برداشتن قلم از روی کاغذ 
نوشته می شود. حرکات در زبان چینی ترتیب و مقدم 
متقاوتی دارند و برای استفاده از دیکشنری ترتیب 
این حرکات بسیار مهم است. مثال اگر کلمه ای را 
خواستید در دیکشنری سرچ کنید باید بدانید که از 
چند حرکت قلم تشکیل شده است. مثال ۷ حرکتی 
ها را بشناسید و بعد رادیکال مشخص را پیدا کنید و 
بعد از پیدا کردن رادیکال زیر مجموعه اش را ببینید 
و کلمه موردنظر را پیدا کنید. »رادیکال« یک شکل 
کاراکتر ثابت است که معنی مشخصی دارد و کلمات 
نزدیک به آن مفهوم شکل مشابه اما اختالفات جزئی 
البته به لطف دیکشنری های آنالین اوضاع  دارند. 

کمی روبراه تر شده است.

نسرین کاری - مرتضی حسن  پور در سال ۱۳۲۱ 
در روستای خراشاد از توابع بخش مرکزی شهرستان 
تحصیالت  اتمام  از  پس  وی  آمد.  دنیا  به  بیرجند 
به  تحصیل  ادامه  برای  خود،  زادگاه  در  مقدماتی 
در  متوسطه  دوره  تکمیل  از  پس  و  رفت  مشهد 
پرستاری  عالی  آموزشگاه  وارد  مستوفی  دبیرستان 
از  لیسانس  دوره  تکمیل  از  پس  شد.  مشهد  جرجانی 
لیسانس  درجه  اخذ  و   ۱۳4۷ سال  در  مشهد  دانشگاه 
مدیریت پرستاری از دانشگاه شیراز  و در سال ۱۳5۳ 
اخذ  با  او  شد.  آمریکا  عازم  تحصیالت  تکمیل  برای  
ایالتی  دانشگاه  از  پرستاری  ارشد  کارشناسی  مدرک 
گروه  تربیت  و  تعلیم  در  دانشوری  مدرک  و  کالیفرنیا 
ناتمام  با  و  جنوبی  کالیفرنیای  دانشگاه  از  پزشکی 
گذاشتن دوره دکتری در تعلم و تربیت گروه پزشکی 
به   ۱۳58 سال  در  جنوبی  کالیفرنیای  دانشگاه  در 
در  علمی،  هیئت  عضو  عنوان  به  و  بازگشت  ایران 

پرداخت. تدریس  به  مشهد  پزشکی  علوم  دانشگاه 

بندرعباس  48 در  حسن پور در سال 
شد تحصیل  به  مشغول 

با  مرد،  پرستار  اولین  عنوان  به  پور  حسن 
 ۱۳48 سال  از  ایران،  در  آکادمیک  تحصیالت 
خدمت  به  مشغول  بندرعباس  بهداشت  سپاه  در 
به  مشهد،  پزشکی  علوم  دانشگاه  در  سپس  و  شد 
دانشکده  ریاست  بر  عالوه  وی  پرداخت.  تدریس 
علوم  دانشگاه  پیراپزشکی  آموزشکده  و  پرستاری 
را  پرستاری  کارشناسی  دوره های  مشهد،  پزشکی 
گناباد  سبزوار،  بیرجند،  شهرهای  دانشگاه های  در 
و  رادیولوژی  رادیوتراپی،  کاردانی  رشته های  و 
آزمایشگاهی  علوم  کارشناسی  و  عمل  اتاق  تکنیسین 
را در دانشگاه علوم پزشکی مشهد، راه اندازی نمود. 
زمینه  در  تالیفاتی  دارای  اینکه  بر  عالوه  پور  حسن 
در  را  کالسهایی  سال۱۳8۰،  از   ، است  پرستاری 
دانش  برای  اجتماعی،  و  فردی  سالمت  جهت 
برگزار  روستایی  و  شهری  محروم  مناطق  آموزان 
۱۳84، هم  از بازنشستگی در سال  می کند. وی پس 

می دهد. ادامه  حوزه سالمتی  در  پژوهش  به  اکنون 

مرد پرستار  اولین  از  تقدیر 

محمد  دکتر  توسط  نمونه  مربی  عنوان  به  وی  از 
فرهادی وزیر وقت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
به  از حسن پور  قدردانی شد. همچنین در سال ۱۳8۲ 
توسط دکتر مسعود  پرستاری  پیشکسوت جامعه  عنوان 
استاد  عنوان  به  سال  همان  در  و  وقت  وزیر  پزشکیان 
در   . شد  تجلیل  وقت،  جمهور  رئیس  توسط  پرستاری 
وزیر  لنکرانی  باقری  کامران  دکتر  نیز   ۱۳86 سال 
به  وی  از  وقت  پزشکی  آموزش  و  درمان  و  بهداشت 
گذشته  سال  کرد.همچنین  قدردانی  پیشکسوت  عنوان 
دانشگاه  در  خراشاد  پور  مرتضی حسن  از  تجلیل  آیین 

علوم پزشکی بیرجند برگزار شد.

نخستین نگرانی های  دل 
ایران مرد  آکادمیک«  »پرستار   

دغدغه های  ایران  مرد  آکادمیک  پرستار  نخستین 
معتقد  وجود  این  با  دارد،  پرستاری  حوزه  در  زیادی 
از نظام سالمت و عملکرد دولت  است اگر نقدی هم 
حرفه  و  منصفانه  باید  دارد  وجود  پرستاری  حوزه  در 
آفرینی  تقابل  و  سیاسی کاری  از  دور  به  و  باشد  ای 
صورت پذیرد.دکتر مرتضی حسن پور،   سال گذشته  
طریق  از  و  منسجم  صورت  به  باید  پرستاران  گفت: 
اگر  و  کنند  دنبال  را  خود  بحق  خواسته های  منطقی 
دارد  وجود  عملکردها  و  سالمت  نظام  از  نیز  انتقادی 
فضای  در  و  باشد  سازنده  و  مستدل  صورت  به  باید 
تعامل ابراز شود.نخستین پرستار مرد ایران ادامه داد:  
و  کار  سالها  تجربه  و  سابقه  ایران  بر  عالوه  که  بنده 
دارم  را  آمریکا  جمله  از  دیگر  کشورهای  در  تدریس 
به  ما  کشور  پرستاری  که  است  سال  چند  می بینم  و 
جوانان؛  نشاط  و  تحرک  و  پیشکسوتان  تجربه  مدد 
در  خوبی  و صنفی  ای  حرفه  اقتدار  و  علمی  غنای  از 
مقایسه با سایر کشورها برخوردار است، حیف می دانم 
نشان  خاطر  وی  نباشند.  یکصدا  پرستاری  جامعه  که 
مملکت  این  از  جزئی  نیز  پرستاران  حال  هر  به  کرد: 
که  هستیم  شرایطی  در  امروز  خوشبختانه  و  هستند 
باید  و  است  شده  تثبیت  جامعه  در  پرستاری  جایگاه 

برای حفظ و تقویت آن تالش کرد.

مردان و  زنان  متعهدترین  و  باهوشترین 
پذیرش شوند پرستاری  رشته  در  باید   

رشته  به  ورود  چگونگی  نحوه   درباره  وی   
سال  در  دیگر  نفر   4 همراه  به  من   : گفت  پرستاری 
عنوان  به  که  بودیم  افرادی  نخستین  جزو   ۱۳4۳
آموزشگاه  وارد  ایران  در  مرد  پرستاری  دانشجویان 
آموزشگاه  این  پرستاری جرجانی مشهد شدیم.  عالی 
دانشجوی  که  بود  ایران  در  ای  موسسه  نخستین 
در   ۱۳4۷ سال  در  سپس  گرفت  می  مرد  پرستاری 
تعداد  این  از  و  التحصیل شدیم  فارغ  پرستاری  رشته 

به  بقیه  و  دادم  ادامه  پرستاری  حرفه  به  من  فقط 
آوردند. رو  غیره  و  بهداشت  مانند  ها  رشته  سایر 
خاطر  رشته  این  انتخاب  دلیل  درباره  پور  حسن 
نشان کرد:  کاماًل تصادفی بود اما اکنون یقین دارم 
است  نبوده  به من  عنایت خداوند  این چیزی جز  که 
آشنایی  هیچ  که  شدم  رشته  این  وارد  حالی  در  من 
تحصیالت  درباره  اطالعاتم  و  نداشتم  آن  از  قبلی 

بود. حد صفر  در  و  ناچیز  بسیار  رشته  این  عالیه 

به روز کردن علم،  با  باید تالش کرد 
ها خدمات توانایی  و  مهارت 

ارائه کرد  به مددجو   بهتری  

پرستاری  رشته  طالب  که  پسرهعکسایی  به  او 

باسوادترین  ترین،  باهوش  باید  کرد:  توصیه  هستند 
به سراغ حرفه  از مرد و زن  اعم  افراد  متعهدترین  و 
توانایی  کسب  برای  صرفًا  را  درس  بیایند  پرستاری 
خدا  رضای  کسب  و  مردم  به  خدمت  برای  علم  و 
دوران  در  کسی  هر  که  است  اصلی  این  بخوانند 
دانشجویی، خدمت و سایر مقاطع زندگی باید مدنظر 
علم،  کردن  روز  به  با  کرد  تالش  باید  باشد.  داشته 
ارائه  مددجو  به  بهتری  خدمات  ها  توانایی  و  مهارت 

کرد. وی ابراز تاسف کرد: ازین که  امروزه بسیاری 
شود  نمی  گرفته  کار  به  پرستاران  های  توانایی  از 
باید  دهند.  نمی  کار  به  دل  پرستاران  برخی  حتی  و 
میزان  کاهش  یا  افزایش  که  داشت  نظر  در  همواره 
تاثیری  فعالیت  میزان  و  خدمات  کیفیت  در  درآمد 
نیاز  باید  کرد  خدمت  درآمد  برای  نباید  باشد  نداشته 
جهت  در  انرژی  همه  تا  شناخت  را  مردم  خدمتی 
البته  شود  مصروف  شیوه  بهترین  به  نیاز  آن  تامین 
برای  هم  پرستاری  نظام  سازمان  که  حال  عین  در 
کوشد.  می  پرستاران  جایگاه  و  حقوق  تامین  و  حفظ 
این را هم باید به خاطر داشت که بر اساس تعاریف 
فرد  ویژه  فقط  پرستاری  های  مراقبت  المللی  بین 

شود. می  شامل  هم  را  سالم  فرد  بلکه  نیست  بیمار 

یخدان رحیم آباد بیرجند، دوره قاجار بهروز فیروزی قاب عکس کاریکاتور  داده نما، آوای خراسان جنوبی

)Ava.news12@gmail.com(

شوش شهری با قدمت ۸۰۰۰ سال

 تاریخ این شهر ایران تقریباً به 8۰۰۰ سال قبل 
از میالد برمی گردد، شوش بارها و بارها در زمان 
حکومت ایالمی ها، بابلیان، هخامنشیان، یونانیان، 
ایرانی جزو  پاریتان، ساسانیان و دیگر تمدن های 
بوده  مهم  شهرهای  از  و  حکومت  اصلی  مراکز 
است. این شهر در دوران اوج و افتخار خود کمتر 
روزهای آرام به خود دیده است.شوش شهری است 
لوح  آن کشف شد.  در  معروف حمورابی  لوح  که 
یادبود ۷ فوتی که قرن ۱۲ قبل از میالد به شوش 

آورده شد و دوباره در سال ۱۹۰۱ کشف شد. این 
لوح اکنون در موزه لوور پاریس نگهداری می شود.

رژیم صهیونیستی و عجله برای آینده

* غفاری

حوزه  در  تشکیل  آغاز  از  قدس  اشغالگر  رژیم 
سیاست خارجی با مشکالت بسیاری روبرو بوده 
و از همان ابتدا بوسیله همسایگانش در خاورمیانه 
زمان  از  اسرائیل  است.  گرفته  قرار  تحریم  مورد 
مدیریت  برای  را  بسیاری  های  تالش  تشکیل 
انجام  عرصه  این  در  مشکالتش  رفع  و  تصویر 
از  آن  شناخت  و  مشروعیت  عدم  اما  است  داده 
سوی کشورهای اسالمی همواره  به عنوان یک 

چالش کلیدی و مهم بوده است.
با  تا  داشته   بسیاری  تالش  علت  همین  به 
حیله ها و ترفندهای مختلف این کشورها را به خود 
جذب و مسئله فلسطین را از به عنوان یک اولویت 

از دل و ذهن آنها حذف کند.
از میان ۱۹4 کشور دنیا ۳4 کشور با اسرائیل روابط 
دیپلماتیک ندارند: آفریقا: الجزایر، چاد، گینه ، لیبی، 
تونس-  ، سودان  سومالی،  نیجر،  مراکش،  مالی، 

آمریکا: کوبا-شرق آسیا: جمهوری خلق چین ، کره 
شمالی-جنوب آسیا: افغانستان، بنگالدش، مولداوی، 
پاکستان -جنوب شرق آسیا: برونئی، اندونزی، مالزی 
لبنان   ، ایران، عراق  بحرین،  آسیا:  جنوب غرب 
 ، ، کویت، عمان، قطر، عربستان سعودی، سوریه 

امارات متحده عربی، یمن. 
دولت  با  دیپلماتیک  روابط  چین  کشور  چه  اگر 
غاصب اسرائیل ندارد اما در زمینه کشاورزی و نظامی 

همکاری مشترک با اسرائیل دارد.
با  ظاهر  به  اگرچه  عربی  کشورهای  متاسفانه 
اسرائیل رابطه دیپلماتیک ندارند اما به صورت پنهانی 
خیانت  فلسطین  مظلوم  مردم  آرمان  و  اسالم  به 
کاالهای  ورود  و  تجاری  گسترده  روابط  می کنند. 
اسرائیلی با بسته بندی متفاوت و از مقاصد گمراه 
کننده از آن جمله است.همچنین در جنگ سی و سه 
روزه میان حزب اهلل لبنان و دشمن متجاوز اسراییلی، 
مشخص شد که گفت و گو هایی میان اسرائیل و 
کشورهای عربی برای شکست حزب اهلل وجود داشته 
است. تجاوز وحشیانه وچندین باره اسرائیل به غزه نیز 
توام با خیانت کشورهای عربی بوده است.اسرائیلی 
ها مدعی هستند که در زمینه “دیپلماسی دیجیتالی 
در میان ۱۰ کشور برتر جهان می باشند و به آن هم 
افتخار می کنند.بر این مبنا باید مراقب عملیات روانی 
آنها بود.اخیرا )حدود یک ماه پیش( نظرسنجی از آنها 
را دیدم که در این شرایط خاص بازخوانی و تحلیل 
آن بی مناسبت نیست. تحلیل این نظرسنجی دو 
بعد دارد: اول اینکه در داخل رژیم اسرائیلی درباره 
کشورهای عربی و همسایگان شان چگونه فکر 
می کنند. و چه نظری درباره آنها دارند.دوم اینکه 
در شرایط جدید از حربه عملیات روانی وایزارهایی 

مانند نظرسنجی چگونه استفاده می کنند.
نکته اینکه پس از بیداری اسالمی و شکاف روشن 
میان دولتها و مردم در کشورهای عربی، فعالیت رژیم 
اسرائیل دقیقا در دو بخش دولتها و مردم در این 
کشورها متمرکز شده است. شاید مهمترین فعالیت 
دیپلماسی دیجیتالی رژیم صهیونیستی را بتوان در 
چهارچوب ایجاد و تقویت ارتباط با مردم،و نخبگان 
هنری و فرهنگی توصیف کرد.دستگیری  احمد زیاد 
عیتانی بازیگر و کارگردان لبنانی به جرم جاسوسی 
که هفته پیش انجام شد و نیز ساخت فیلم قضیه ۲۳ 
توسط زیاد دویری که منجر به بازداشت وی در لبنان 
گردید و تا امروز نیز اکران و نمایش آن در بسیاری 
از کشورهای خاورمیانه با مساله و چالش مواجه بوده 
است ازجمله این موارد است.البته درباره هنرمندان 
ایرانی نیز متاسفانه می توان به حضور فیلم لرد در 
جشنواره فیلم اورشلیم اشاره کرد.نکته دیگر امید رژیم 
اسرائیل و البته آمریکا به نسل جدید حکام عربی 
است.در این باره بهترین مثال رفتارها و تصمیمات 
محمد بن سلمان در عربستان است.نظر سنجی که 
کمتر از یک ماه قبل وزارت خارجه رژیم صهیونیستی 
از آمادگی  ملتهای خاورمیانه و شمال آفریقا ارایه داده 
است برهمین اساس قابل تحلیل و بحث و بررسی 
تا  است  آن  بدنبال  است.رژیم صهیونیستی ظاهرا 
هرچه سریع تر به سوی آینده ای که در خواب می 
بیند پیشروی کند. غافل از اینکه ممکن است سرعت 
گرفتن برای رسیدن به آینده ،تصویر و رخدا دیگری 

را بهمراه داشته باشد.

در حالی  وارد رشته پرستاری  شدم که هیچ آشنایی قبلی از آن نداشتم

مرتضی حسن پور  ؛ اولین پرستار مرد ایرانی
باهوشترین و متعهدترین زنان و مردان باید در رشته پرستاری پذیرش شوند
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چطور می توانیم 
در برابر مشکالت زندگی قوی باشیم؟

اگر می خواهید در برابر مشکالت زندگی قوی باشید، 
وقتی  زیرا  بفهمید  را  بودنتان  دلیل ضعیف  اول  باید 
فرد  می توانید  کنید  غلبه  خود  ضعف های  بر  بتوانید 
شوید،  وابسته تر  چیزی  به  چه  هر  شوید.  قوی تری 
بسته  راهی  می بینید  وقتی  شد.  خواهید  ضعیف  تر 
را  آن  که  باشید  قوی  کافی  اندازه  به  باید  است، 
از  باشید. یکی  راهی دیگر  دنبال  به  و  بگذارید  کنار 
روابط خود قوی  در  افراد  اکثر  مهمترین دالیلی که 
نیستند هم وابستگی است که در آنها ایجاد می شود. 
دلیل اصلی که افراد بعد از برهم خوردن روابطشان 
است  شدیدی  وابستگی  یابند،  بهبود  زود  نمی توانند 
این  از شر  بتوانند  به روابط خود داشته اند. وقتی  که 
فراموش  و  شده  قوی تر  شوند،  خالص  وابستگی 
کردن برایشان راحت تر می شود. آگهی و دانش یکی 
با  مواجهه  در  ا  ر  انسان  که  است  عواملی  از  دیگر 
بیشتر  هرچه  کند.  قوی  زندگی  بالیای  و  مشکالت 
پیدا  بیشتری  مهارت های  بدانید،  زندگی  درمورد 
از  می توانید  زندگی  مشکالت  برابر  در  و  می کنید 
نوبه  به  افسردگی  کنید.  استفاده  بیشتری  حقه های 
افسردگی  باشد.  آگاهی  نداشتن  نتیجه  خود می تواند 
جایی  به  فردی  وقتی  امید  نداشتن  از  بیش  چیزی 
می رسد که هیچ راه دیگری برای رسیدن به چیزیکه 
پیدا نمی کند، نیست. علم قدرت می آورد.  می خواهد 
سیستم اعتقادی شما یکی از مهمترین عواملی است 
که می تواند هم شما را فوق العاده در زندگی قوی کند 
و هم به ضعیف ترین موجود تبدیل کند. یک اعتقاد 
می تواند  نیست”  عادل  “زندگی  مثل  محدودکننده 

قوی ترین فرد را به ضعیف ترین تبدیل کند.

کیفیت زندگی شما را دو چیز معین می کند : 
کتابهایی که می خوانید 

و انسانهایی که مالقات می کنید ...

حرف های ابریشمی

سبک زندگی
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روزی از روزها پادشاهی سه وزیرش را فراخواند و از 
آن ها خواست کاری را که می گوید انجام دهند. از هر 
وزیر خواست کیسه ای بردارد و به باغ قصر برود و 
کیسه ها را برای پادشاه با میوه ها و محصوالت تازه پر 
کند. همچنین از آن ها خواست که در این کار از هیچ 
کسی کمکی نگیرند و آن را به شخص دیگری واگذار 
نکنند. وزیران از دستور شاه تعجب کردند و هر کدام 
کیسه ای برداشتند و به سوی باغ به راه افتادند. وزیر 
اول که به دنبال راضی کردن شاه بود، بهترین میوه ها 
و با کیفیت ترین محصوالت را جمع آوری و پیوسته 
بهترین را انتخاب می کرد تا این که کیسه اش پر شد. 
وزیر دوم با خود فکر می کرد شاه این میوه ها را برای 
خود نمی خواهد و احتیاجی به آن ها ندارد و درون 
کیسه را نیز نگاه نمی کند. پس با تنبلی و اهمال 
شروع به جمع آوری کرد و خوب و بد را از هم جدا 
نکرد، تا این که کیسه را با میوه ها پر کرد. وزیر سوم 
که اعتقاد داشت شاه به محتویات این کیسه اصال 
اهمیتی نمی دهد، کیسه را با علف و برگ درخت و 
خاشاک پر کرد. روز بعد پادشاه دستور داد که وزیران 
را به همراه کیسه هایی که پر کرده اند، بیاورند. وقتی 
وزیران نزد شاه آمدند، پادشاه به سربازانش دستور داد 
سه وزیر را دستگیر و هرکدام را جداگانه با کیسه اش 

به مدت سه ماه زندانی کنند!

اولین قدم برای موفقیت این است که 
به خودتان دروغ هایی نگویید 

که برداشتن گام بعدی در راه درست را دشوار کند.

گر تو گرفتارم کنی 
من با گرفتاری خوشم!
داروی دردم گر تویی

 در اوج بیماری خوشم!

آنقدر شکست می خورم 
تا راه شکست دادن را بیاموزم

اگر در جریان رودخانه صبرت ضعیف باشد 
 هر تکه چوبی ، مانع عظیمی
بر سر راهت خواهد شد . . .

خيلی  باشد  ميز  پشت  طوالنی  نشستن  كارتان  اگر 
 26 تايپ  بدنتان  مفيد  حركت  تنها  كه  نيست  عجيب 
حرف روى صفحه كليد باشد. به همين دليل است كه 
روى ميز كارتان بيشتر از قلم و خودكار و كاغذ، شكالت 
و شيرينی پيدا می كنيد.بيشتر شغل ها، آسيب هاى جدى 
كارتان  اگر  می كنند.  وارد  روانی  و  به سالمتی جسمی 
ايستاده  پا  روى  طوالنی  ساعت هاى  كه  باشد  طورى 
باشيد و باال و پايين برويد، حتما بعد از مدتی احساس 
آزارتان  واريس  و  ماهيچه ها  و  پا  عضالت  كشيدگی 
و  خستگی  می كنيد،  كار  كامپيوتر  با  زياد  اگر  می دهد. 
اگر ساعت  ناراحتتان می كند،  كشيدگی عضالت چشم 
مجبور  يا  باشيد  كار  دايم شب  و  باشد  متغير  كارى تان 
برويد خستگی  از كشور  باشيد سفرهاى طوالنی خارج 
و كم خوابی فشار زيادى به شما وارد می كند. بعضی از 
شغل ها بيش از اندازه استرس زا هستند و تمركز زيادى 
الزم دارند به همين دليل بعيد نيست بعد از چند سال 
دچار افسردگی يا ناراحتی هاى قلبی بشويد .زنان شاغل 
بيشتر از مردان فشار و استرس كارى را تحمل می كنند. 
مردان  دوبرابر  زن ها  در  استرس  از  ناشی  بيمارى هاى 
همه  به  رسيدگی  و  كار  محل  و  خانه  كار  فشار  است. 
امور خانواده مشكالت زيادى براى سالمت زن ها ايجاد 
كرده  انتخاب  عالقه  با  را  شغل تان  اگر  حتی  می كند. 
طوالنی  سال هاى  طی  در  است  ممكن  بازهم  باشيد 

وقت  هر  نمی توانيد  بزنيد .شما  آسيب  سالمتی تان  به 
اراده كرديد شغل تان را عوض كنيد. اما راه هاى بسيار 
كنيد  سالم تر  را  تان  كارى  محيط  اينكه  براى  ساده اى 
وجود دارند. بعضی از اين راهكارها بسيار ساده و عملی 
هستند اما معموال با سرگرم شدن به كار آنها را فراموش 
ايجاد  و  فيزيكی  شرايط  تغيير  بدنی،  فعاليت  می كنيد. 
به  افتاده  پا  پيش  شايد  و  تكرارى  راهكارهايی  تحرک 
آن  به  پايبندى  و  از عملی كردن  بعد  فقط  بيايند؛  نظر 

است كه ارزششان را درک خواهيد كرد .
بخواهيد  كارفرما  از  کنید:  توجه  تان  به سالمتی   
تان  تغذيه  به  كند.  فراهم  مناسب ترى  كارى  صندلی 
كارتان  محل  غذاى  می كنيد  احساس  اگر  كنيد.  توجه 
خيلی  ببريد.  غذا  خودتان  براى  خانه  از  نيست  مناسب 
كنيد  تحمل  را  گرسنگی  هستيد  مجبور  شما  اوقات  از 
كارتان خوب  كه غذاى سلف محل  دليل  اين  به  فقط 
نيست. گرسنگی آرامش و تمركزتان را از شما می گيرد 

و كارايی تان را كاهش می دهد .
بعد از هر ۴۵ دقیقه، از کار با کامپیوتر دست 
از  بعد  نشوید:  چشم  خستگی  دچار  تا  بکشید 
تا دچار  با كامپيوتر دست بكشيد  از كار  هر 45 دقيقه، 
خستگی چشم نشويد و هر يك ساعت براى چند دقيقه 
وارد  كمرتان  به  كه  فشارى  تا  بلند شويد  از سرجايتان 
می شود را كاهش دهيد و از آسيب هاى نشستن طوالنی 

مدت پيشگيرى كنيد .
یک روز خاص را برای خودتان جشن بگیرید: 
با همكارهايتان قرار ناهار بيرون از محل كار بگذاريد يا 
به خريد برويد. ازمرخصی هاى ساعتی براى همين كارها 
استفاده كنيد. حتی می توانيد با همكارتان براى آزمايش 

ماموگرافی و چكاپ ساالنه قرار بگذاريد.
از روش های آرام بخشی و مدیتیشن استفاده 
بكشيد.  عميق  نفس  و  ببنديد  را  چشم هايتان  کنید: 
خودتان را تصور كنيد كه روى زمين دراز كشيده ايد و 
به نفس كشيدن ادامه بدهيد. البته وقتی خيلی عصبانی 
و پريشان هستيد اين روش ها كارساز نيست. اما اگر در 
طول روز گاهی دچار اضطراب می شويد از اين شيوه هاى 

ساده براى آرام شدن استفاده كنيد. 
می آورید  دست  به  که  فرصتی  هر  در   
تان  سالمتی  نگران  اگر  بشویید:  را  دست هایتان 
هستيد و می ترسيد سرما بخوريد و كارهايتان چند برابر 
بگيريد. وقتی همكارتان  را جدى  شود شستن دست ها 
به  استراحت  براى  كه  كنيد  تشويقش  است  مريض 
اين  به  توجه  بدون  ما  از  بسيارى  متاسفانه  برود.  خانه 
دردسر  به  هم  را  ديگران  ما  انتقال  قابل  بيمارى  كه 
می اندازد، به محيط هاى عمومی و محل كار می رويم. 
شما می توانيد فرهنگ ساز باشيد. هميشه به ديگران اين 

نكته را يادآورى كنيد .

اگر در محیط کار افسرده، بی حال یا عصبی 
می شوید راهکارهایی برای آرام کردن خودتان 
پیدا کنید: اين راهكار می تواند گذاشتن يك گل تازه 
روى ميز، روشن كردن شمع، بو كردن يك عطر خوشبو 
پيامك  فرستادن يك  يا  و  بيت شعر  يا خواندن چند  و 
چه  كنيد.  فكر  بيشتر  باشد.  همسرتان  براى  عاشقانه 
آرامش می دهد؟ هميشه چيزهاى ساده  به شما  چيزى 
و كوچكی پيدا می كنيد كه روحيه تان را عوض كند و 

حالتان خوب شود .
 هرگز بیشتر از چند دقیقه قبل از شروع کار 
صرف  وقت  خودتان  شخصی  کارهای  برای 
با  يا  بخوانيد  را  ايميل هايتان  می خواهيد  اگر  نکنید: 
كسی تماس بگيريد قبل از شروع كار انجامش بدهيد. 
خواندن ايميل هاى غيركارى را براى وقت استراحت و 
كارى  تعهدات  به  اول  هميشه  بگذاريد.  خانه  براى  يا 
كار  به  داشتيد  اضافه اى  وقت  اگر  و  كنيد  عمل  تان 

خودتان برسيد.  
به خانه  دارید در مسیر رفتن  اگر وقت کافی 
كارى  مسايل  به  كنيد  سعی  کنید:  پیاده روی  کمی 
فكر نكنيد حتی زمانی كه روز پراسترس و سختی داشته 
اگر  بدهيد.  گوش  موسيقی  می كنيد  رانندگی  اگر  ايد. 
پياده به خانه بر می گرديد فكرتان را به هرچيزى غير از 

روز كارى تان معطوف كنيد . 
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موفقیت

شعر روز 

پیامک

عارفانه روز 

یک لحظه مکث کن

نگرش

آیه روز  

از شکیبایی و نماز یاری جویید و به راستی این ]کار[ گران است مگر بر فروتنان.
سوره بقره، آیه 45

حدیث روز  

امام صادق )علیه السالم(:
 شایسته نیست مؤمن در مجلسی بنشیند که در آن گناه می  شود و او توانایی تغییر دادن آن را ندارد.

روش هایی برای داشتن یک روز کاری خوب

123456789101112131415
دنلیرمنتشادهگن1
ییادرلاوتناما2
سرمکینسراایار3
یناعمگانرینک4
پگجیوهعابتاو5
لتمسقالمالوک6
یباراکبابابی7
نیتمراومهلاله8
عادوراتاتلاف9

دتمنویندیروت10
ییتساراتیبرا11
نینیبمکانراو12
دالبلاسراپادر13
اسراننمامیسان14
رادناتسادورترگ15

123456789101112131415
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15

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

را تجربه کنید.   09158668002

آژانس 724 به تعدادی راننده
 ترجیحا با ماشین دوگانه به صورت
 تمام وقت برای تکمیل کادر خود 

نیازمند است. 
 )منطقه آوینی(

09394090454

باغداران و زعفران کاران 
کود گاوی 100درصد صنعتی

09151614199
رستوران با کلیه امکانات

 واگذار می شود.
09155613010

الستیـک پیشــرو
عرضه انواع الستیک با نازل ترین قیمت 

خیابان مدرس - جنب استانداری 
 32438137

 09151635860
 کرباسچی 

حمل بار و اثاثیه منزل باکادری مجرب وماهر
جابجایی تخصصی اثاثیه منزل با کامیون بزرگ مسقف پتودار 

مخصوص حمل اثاثیه منزل، با کارگران مجرب و ماهر 
درامر جابجایی اثاثیه، همراه با تضمین جابجایی 

09157213571 - صالحی منش

کانال خبری: cinemaferdosi @تلگرام
Cinemaferdosi_Birjand اینستاگرام

خالتــور                                ثبت با سند برابر است                 
18:151516:3020:30شروع سانس

م    
 اما

: میدان
آدرس

ن: 32222134
تلف

فروشگـاه پـارس پـرداز
لپ تاپ های گیمینگ)فروش اقساطی ( )ارسال رایگان به سراسر استان (
بیرجند- بیست متری اول شرقی مدرس - پالک 16

09357787955

به تعدادی راننده با ماشین 
جهت کار در آژانس بیمارستان 

شهید رحیمی نیازمندیم.
09159369072

بازرگانی حسینیان نماینده انحصاری روغن های غنچه و شادگل و 
برنج فالح و قند و محصوالت ایران در استان های خراسان جنوبی ، 
رضوی و شمالی جهت تکمیل تیم های فروش خود ویزیتور حضوری 

طبق مزایای قانون کار و بیمه رسمی استخدام می نماید.
افراد واجد شرایط با شماره های

09153616719 -05632255699 
 )09902684308 تلگرام( تماس حاصل نمایند.
آدرس:شهرک صنعتی بیرجند - بلوار نوآوران 2

 بازرگـانی حسینیـان

نقاشی  ساختمان
انواع رنگ های روغنی ، پالستیک، اکرولیک ،  مولتی کالر،  کنیتکس، کناف و... با قیمت مناسب 

  09156633230- برگی

صنایع ریخته گری بیرجند ذوب کلیه 
ضایعات آهن و چدن شما را با باالترین 

قیمت در سطح استان نقدا خریدار است. 
بین رجایی 21 و 23   

09036240644  

غفاری )آوینی(  - 72 متری - سند آزاد 
نورگیر- دارای حق مرغوبیت در زمان 

ثبت نام - دارای ویو و چشم انداز عالی 
 امکانات فول - پکیج- کف سرامیک

 کابینت ام دی اف - کمد دیواری
لوستر-دیوار کاذب ام دی اف جلو در 
ورودی - شیشه دو جداره - ساختمان 
دارای دو آسانسور - دارای پارکینگ 
مسقف و درب ریموت دار- تراس 

ضمنا با توجه به سند آزاد می توان از
 70 میلیون وام مسکن نیز استفاده کرد 
جهت هماهنگی برای بازدید لطفا با شماره 
09156660728 تماس حاصل فرمایید

شرکت مهندسین مشاور در پروژه واحـد آپارتمـان فروشی 
های گاز رسانی به یک نفر مرد دارای 

مدرک کارشناسی رشته حقوق و 
دارای 3 سال سابقه کار در زمینه 
تحصیل اراضی مربوط به طرح های 

عمومی دستگاه های اجرایی نیازمند 
است، متقاضیان می توانند به مدت 

یک هفته از تاریخ نشر این آگهی
 با شماره های

 05632392151 و 05632392160 
تماس حاصل نمایند.
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هندبالیست های آیسکی، قهرمان
 مسابقات منطقه ای کشور

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خراسان جنوبی، مسابقات قهرمانی 
منطقه شش کشور به میزبانی شهرستان یزد با حضور شش تیم در دو گروه 
الف: زرند کرمان، دانشگاه آزاد خاتم زاهدان و مرحوم جاهد کرمان ، گروه 
ب: بسیج زارچ، شهرداری آیسک)سرایان( و مهرابی کرمان برگزار شد که 
نماینده شهرستان در دیدار فینال با نتیجه 20 بر 19 تیم زرند کرمان را مغلوب 
کرد و قهرمان مسابقات شد.تیم های اول و دوم مسابقات هندبال منطقه 

ای به مسابقات کشوری راه یافتند.کاظم احمدی و حجت خدیوی مربیگری 
تیم اعزامی را با سرپرستی علی عربی برعهده داشتند.همچنین مجتبی خانی 

دبیر هیئت هندبال شهرستان، نماینده داوران استان در این مسابقات بود.

آغاز رقابت بدمینتون باز بیرجندی 
در مسابقات پاراآسیایی امارات

در  جنوبی، وی  مرکز خراسان  و سیما  خبرگزاری صدا  گزارش  به 
اولین دیدار خود مقابل حریف قدرتمندی از چین به میدان رفت و 
نمایندگان  مصاف  به  فردا  شد.ناصری  مغلوب  بر صفر   2 نتیجه  با 
چین و اندونزی خواهد رفت و روز چهارشنبه هم آخرین دیدار خود 
را مقابل بازیکنی از هندوستان برگزار می کند.رقابتهای پاراآسیایی 
جوانان با شرکت 600 ورزشکار از 30 کشور در 10 رشته ورزشی 

از دیروز به میزبانی دبی آغاز شده است و تا 24 آذر ادامه دارد.

شرط جدید برانکو برای ماندن در پرسپولیس

خبر ورزشی- مذاکره سرپرست موقت باشگاه پرسپولیس و سرمربی کروات 
این تیم برای تمدیدقرارداد فعال بی نتیجه مانده است.در جلسه عصر دیروز 
در باشگاه پرسپولیس که با حضور برانکو و گرشاسبی برگزار شده بود، 
سرمربی سرخپوشان چند دلیل عمده برای سر باز زدن از تمدیدقرارداد را 
عنوان کرد.دالیل اصلی مشخص بود، از جمله تسویه حساب مطالبات فصل 
قبل، باال رفتن رقم قرارداد برای فصل آینده، مشروط بودن قرارداد در سال 
دوم، افزایش امکانات و بهبود شرایط پرداخت پول به کادرفنی است برانکو 
در جلسه این موضوع را عنوان کرده که بازیکنان پرسپولیس به او گفته اند 
تا وقتی تکلیف پاداش آنها در فصل گذشته مشخص نشده، سرمربی تیم 

کند.  تمدیدقرارداد  به  اقدام  نباید  هم 

به این دالیل هرگز گردن مرغ
 را نخورید

مرغ  گردن  و  بال  خوردن  در  ایران-  عصر 
احتیاط کنید، بسیاری از مواد شیمیایی و مواد 
سمی که در دنیای خارج از بدن شما وجود دارد 
در بال مرغ انباشته می شوند و شما با خوردن 
این قسمت لذیذ مرغ، خود را دچار بسیاری از 

بیماری ها می کنید. اینکه می گویند.پوست مـرغ 
آلودگی های محیطی خیلی زیادی را می تواند 
منتقل کند. چربی های اشباع شده ای که دارد، 
می تواند میزان کلسترول را باال ببرد و به کبد 
آسیب برساند، اگر زندگی سالم می خواهید یا 
می خواهید خود را در برابر بسیاری از بیمار ی ها 
بیمه کنید بهتر است از خوردن چربی  حیوانی در 

حد امکان پرهیز کنید. 

 نقاط امن در خانه را انتخاب کنید مانند: 1- در کنار یک میز مقاوم: 
ابتدا به محکم و مقاوم بودن میز توجه کنید .2-گوشه دیوار های داخلی 
یا کنار دیوار : اگر در نزدیکی شما میز یا چیزی که زیر آن پناه بگیرید 
وجود ندارد در این حالت بهتر است اگر می خواهید کنار دیوار پناه بگیرید 
دیواری را انتخاب کنید که در صورت خراب شدن به بیرون از ساختمان 
سقوط نکنید .3- کنار ستون ها ، راهروهای کم عرض: اگر امکان 

پناهگیری زیر میز و یا گوشه دیوار های داخلی نبود ، کنار ستون 
ها و یا در راهروهای کم عرض ) نه راه پله ها ( بنشینید و با دو 
دست از سر و گردن خود محافظت کنید . 4-کنار وسایل سنگین : 
در کنار وسایلی مانند میز ، یخچال و یا کنار دیوار پناه بگیرید و از 
سر و گردن خود محافظت کنید . چون سر ، گردن و سینه حساس 
ترین بخش های بدن محسوب می شود . از آن ها در مقابل سقوط 

اجسام سقوط محافظت کنید .5- با آرامش خارج شوید .6- قبل از 
خروج کیف اضطراری خود را بردارید .7- به افراد آسیب دیده کمک 
کنید .8- شیر گاز را ببندید.9- کنتور برق را قطع کنید .10- در را 
پشت سر خود قفل کنید . 11- از قبل محلی را برای جمع شدن 

خانواده مشخص کنید 
روابط عمومی معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند 

 در هنگام وقوع زلزله چه نکاتی باید مورد توجه قرار گیرد؟

 6 گیاه آهنی را وارد
 رژیم غذایی خود کنید

بهداشت نیوز- آهن در منابع غذایی گیاهی 
منابع  آهن  متاسفانه  اما  می شود  یافت  هم 
گیاهی، جذب کمی دارد. فقط 2 تا 20 درصد 
از آهن منابع گیاهی جذب بدن شده و وارد 
راه  یک  می شود.خوشبختانه،  خون  گردش 

گیاهی  آهن  جذب  افزایش  برای  ساده  حل 
خود  غذای  به  که  کافیست  دارد.  وجود 
بیشتر  جذب  به  تا  کنیم  اضافه  ث  ویتامین 
آهن کمک کند. این ویتامین، جذب آهن غیر 
هم رو تا 6 برابر افزایش می دهد.اسفناج و 
فلفل دلمه ای قرمز-بروکلی و گوجه فرنگی- 
لوبیای سیاه و کلم-نارنج-  عدس و جوانه 
بروکسل- شکالت تیره و توت فرنگی است . 

این 2 ُمسکن گیاهی 
را جایگزین ژلوفن کنید!

آریا-مطالعات اخیر نشان می دهند که مصرف 
می تواند  غیراستروئیدی،  التهابی  ضد  داروهای 
منجر به آسیب های جدی در کلیه، استخوان و 
قلب باشد.متخصصان تاکید می کنند که روش 
های ترکیبی برای از بین بردن دردهای گاه به 

گاه وجود دارند که می توانند جایگزین داروهایی 
مانند ایبوپروفن شوند:استامینوفن یا آسپرین: بر 
خالف ایبوپروفن، مصرف استامینوفن با مشکالت 
قلبی همراه نیست-اسیدهای چرب امگا 3: اینطور 
ثابت شده که اسیدهای چرب امگا 3 موجود در 
ماهی، مکمل های روغن ماهی، آجیل و دانه ها 
به کاهش درد و التهاب در مبتالیان به آرتریت 

روماتوئید کمک می کند.

ویتامین هایی که باعث
 خوش اخالقی می شوند

رژیم  در  تغییر  ایجاد  با  افراد  سالم-  دکتر 
را  مشکالت  این  توانند  می  خود  غذایی 
روانی  و  روحی  مشکات  نمایند.  برطرف 
ناگهانی  صورت  به  که  نیستند  مشکالتی 
علت  اثر  بر  مشکالت  این  بیایند.  وجود  به 

بروز  از دالیل  آیند.  های متعددی پیش می 
مشکالت روحی و روانی می توان به تغذیه 
نا مناسب اشاره نمود. افراد با ایجاد تغییر در 
رژیم غذایی خود می توانند این مشکالت را 
برطرف نمایند. ویتامین هایی که باعث خوش 
ویتامین های  از:  شوندعبارتند  می  اخالقی 
E،C:ویتامین-B12: ویتامینB1-ویتامین
B6-اسیدفولیک-  ویتامینB3- بیوتین است 

آیا چیزی درباره 
کولیک نوزادان شنیده اید؟

اگه نوزاد شما کمتر از چهار ماه سن داره و برای 
بیش از سه ساعت در روز که بیش از سه روز 
در هفته وحداقل سه هفته متوالی گریه میکنه، 
پس ممکنه کولیک داشته باشه. کولیک برای 
نوزادان زیر چهار ماه اتفاق میفته و نوزاد بی وقفه 

گریه میکنه طوری که صورتش قرمز شده و هر 
دو پاش رو به سمت شکم جمع میکنه، انگار 
در حال درد کشیدن است.اگه نوزاد شما کولیک 
داره، ممکنه شکمش بزرگ به نظر بیاد. از دیگر 
نشانه های کولیک نوزاد دست های گره کرده، 
ابروهای درهم رفته، صدای گوش خراش گریه، 
دفع باد شکم یا مدفوع در طول زمانی که گریه 

متوقف میشه و فریادهای بلند است .

تانکر حامل مشتقات نفتی به مقصد نرسید

نفتی   مشتقات  حامل  تانکر  واژگونی  خبر  تایید   با  نفت  شرکت  عمومی  روابط  مدیر  کاربر- 
از  کربنی  هیدرو  مواد  و  نفتی   مشتقات  حامل  که  تانکر  این  گفت:  بیرجند  به  قاین  درمسیر 
مشهد عازم بازارچه مرزی ماهیرود بود که در مسیر قاین - بیرجند واژگون شد.اختری با تاکید 
تانکر  این  گفت:  نداشته  ایران  نفت  ملی  به شرکت  وابستگی  گونه  هیچ  مذکور  تانکر  اینکه  بر 
از طریق شرکت های شخصی فعال در مشهد وشیراز به منظور ترانزیت مواد نفتی هدایت می 
شده است . وی از حضور همکاران خود در صحنه پس از اعالم وقوع حادثه خبر داد و افزود: 
این افراد  در روند پاک سازی محل که آلوده به مواد هیدرو کربنی شده بود همکاری کردند. 
مدیر روابط عمومی شرکت نفت استان ادامه داد:  از آنجا که ما نسبت به بازکردن پلمب تانکر 
نفتی  تانکر حامل مشتقات  بازکردن پلمب   نداده و  انجام  اقدامی  نداشتیم  اجازه ای  هیچ گونه 

باشد.   پذیر می  امکان  با مجوز وحضور کارشناس گمرگ  ومواد هیدرو کربنی فقط 

نجات کارگر معدن با اورژانس هوایی طبس

مدیر مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند از نجات کارگر معدن با 
اورژانس هوایی طبس خبر داد.دکتر دلخروشان،مدیر مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی دانشگاه 
علوم پزشکی بیرجند در گفت و گو با خبرنگار  گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان  از بیرجند ؛  
گفت : صبح امروز کارگر 30 ساله معدن که به دنبال سقوط سنگ سنگین روی پا دچار شکستگی و 
جراحت وسیع اندام شده بود به همراه مراقبت های پیش بیمارستانی با آمبوالنس اورژانس 115 عشق 
آباد به درمانگاه منتقل شد.وی افزود : به دلیل نیاز به انتقال فوری مصدوم ساعت 8:34 دقیقه بالگرد 
اورژانس هوایی طبس نیز به سمت محل حادثه به پرواز درآمد و مصدوم با اورژانس هوایی از درمانگاه 
عشق آباد به ببمارستان شهید مصطفی خمینی طبس اعزام شد و بالفاصله تحت عمل جراحی قرار 
گرفت.مدیر مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی خراسان جنوبی گفت: در حال حاضر مصدوم 

تحت عمل جراحی قرار گرفته و وضعیت وی مطلوب گزارش شده است.

بلوار شعبانیه- بین چهار راه ایزوگام فنودی 
بقیه ا... )عج( و خیابان نرجس
32371262-09151639659

پخـش و نصـب 

نقد و اقساط فقط ماهیانه 100هزار تومان  / انواع روتختی ترک و ایرانی 

قیمت درب کارخانه     خیابان ارتش، حدفاصل عدل و معلم، پالک170
شماره تماس: 09361113580 -09155600850 جبروتی

انواع تشک و تخترویـال آسـایش

نمایندگی انحصاری تشک رویال آسایش در خراسان جنوبی 

 پیتــزا چانـو
پیتزا ، ساندویچ ، اسنک

ذرت  مکزیکی ،فالفل، سمبوسه
پیتـزا از 3500 تا 20 هزار تومـان
آماده عقد قرارداد با ارگان های 

دولتی و خصوصی
با نازل ترین قیمت

انتهای غفاری ، خیابان نجات،بین نجات 1و  ۳
۳۲۳۴۵۵۵0-0۹1۵۸۶1۹0۳0

نصب شیر آالت، لوله بازکنی 
با فنر و نورپردازی

ع وقت 
در اسـر

 تضمینـی

   0۹1۵1۶۳۳۹0۳- دهشیبی

 سیم کشی و  
لوله کشی  
ساختمـان  گچ کاری و گچ بری پذیرفته 

می شود. در اسرع وقت
 )شهر و روستا(     

0۹1۵۹۶۵۸۶۵۹

ایزوگـام  شفیعـی
آسفالت )محوطه و پشت بام( و  قیرگونی

 32225494 - 09151630283   صیادشیرازی، مجتمع میرداماد، واحد 98

هیئت مدیره انجمن بیماران ام اس خراسان جنوبی  

به اطالع هم استانی های گرامی می رساند: 
انجمن ام اس استان در نظر دارد:

  به همت خیرین عزیز با تامین سبد غذایی برای
 خانواده نیازمندان ام اس شادی را به آنها هدیه نماید. 

منتظر یاری سبزتان هستیم

شماره کارت بانک کشاورزی: 
6037707000024111

شماره کارت بانک ملی: 
6037991899881936

شماره کارت بانک قرض الحسنه مهر ایران:  
6063737000007540
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نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی:

لزوم جمع آوری 
گداهای حرفه ای

از  بخشی  در  گفت:  فقیه  ولی  تسنیم-نماینده 
امداد  کمیته  با  هم  دیگر  نیروهای  باید  قسمتها 
هماهنگ شوند؛ مانند گداهای حرفه ای که گدا 
نیستند اما موجب می شوند که مردم احساس کنند 
که کمیته امداد کاری نکرد و به نیازمند رسیدگی 
مشکالت  اینکه  بیان  با  است.عبادی  نکرده 
اقتصادی جامعه ریشه در مشکالت فرهنگی دارد 
سرمایه داری  نگرش  تفکر،  خطرناک ترین  گفت: 
است چون سبب شده فقیر، فقیرتر و غنی، غنی تر 
شود و هیچگاه هم به فکر فقیران نباشند. عبادی 
در دیدار با مدیرکل کمیته امداد و مدیران صندوق 
والیت امداد استان اظهار کرد: تأسیس کمیته امداد 
امام خمینی با انگیزه گره گشایی و با ایجاد اشتغال و 
حفظ ارزش های مکتبی ایجاد شد. مدیرکل کمیته 
امداد امام خمینی )ره( خراسان جنوبی هم در این 
جلسه گفت: صندوق امداد والیت از سال 95 مجوز 
گرفته است و در این صندوق فقط در یک مرحله 
کارمزد گرفته می شود. سلم آبادی با بیان اینکه 
با وجود مشکالت در سال گذشته توانستیم صف 
داد:  ادامه  برسانیم  به صفر  را  وام  دریافت  انتظار 
موافقت نامه بودجه اشتغال برای سال گذشته 59 
میلیارد و 900 میلیون ریال بود که 54 میلیارد ریال 

پرداخت شد.

کمک 48 میلیون تومانی شرکت کویر تایر 
به زلزله زدگان غرب کشور

صدا و سیما-کارخانه کویر تایر و کارکنان این واحد 
صنعتی، 48 میلیون تومان به زلزله زدگان کرمانشاه 
کمک کردند.زینلی مدیر عامل این کارخانه گفت: 

30میلیون تومان از سوی شرکت کویر تایر و 18 
این  از سوی کارکنان  میلیون و 260 هزار تومان 
مجموعه برای زلزله زدگان کرمانشاه جمع آوری و 

به حساب هالل احمر واریز شد.

توصیه های هواشناسی 
خراسان جنوبي به کشاورزان

صدا و سیما-هواشناسی خراسان جنوبی با توجه به 
تشدید هوای سرد و وقوع یخبندان توصیه هایی را 
برای کاهش خسارات احتمالی ناشی از سرمازدگی 
هواشناسی  کرد.کارشناس  اعالم  کشاورزان  به 
استان گفت: اطمینان از ضدیخ برای ماشین آالت 
کشاورزی، مراقبت از تأسیسات آبیاری تحت فشار، 
در  ریزی  بتن  و  ساختمانی  عملیات  انجام  عدم 
ساعات اولیه صبح، جمع آوری و معدوم کردن شاخه 
های خشک و آفت زده میوه های آلوده، پوشش تنه 
درختان جوان برای جلوگیری از خطر سرمازدگی و 
آماده سازی انبار علوفه برای تأمین ذخیره غذایی 
فصل زمستان از توصیه های هواشناسی کاربردی 
است. نخعی افزود: با توجه به تقویت سامانه پرفشار 
جوی و نفوذ جریانات سرد ناشی از آن به شمال 
شرق کشور انتظار می رود کاهش دما و یخبندان 

برای امشب در استان تشدید یابد.

مهارت چاقـوسازی شهرستان زیرکوه
ثبت میراث معنوی شد

کل  اداره  پژوهش  حوزه  مقدم-مسئول  دادرس 
میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری خراسان 
جنوبی از ثبت مهارت چاقـوسازی )اّره کارد( روستای 

آبیز شهرستان زیرکوه در فهرست میراث معنوی 
از  کرد: چاقوسازی  اظهار  برآبادی  داد.  کشور خبر 
مهارت های گروه صنایع دستی فلزی بوده که در 
رشته  آهنگری سنتی )َچلِنگری( و زیر رشته افزار 

فلزی قرار دارد.

»مهاجرت روستاییان« دلیل افزایش حاشیه نشینی؛ استان مهاجرفرست است

محور بیرجند - سربیشه بیشترین میزان تردد در استان را به خود اختصاص داد
گروه خبر-سرپرست مرکز مدیریت راه های استان خراسان جنوبی با اشاره به اینکه محور بیرجند - سربیشه بیشترین میزان تردد در استان را به خود 
اختصاص داده است، گفت: 62 تردد شمار فعال در محورهای برون  شهری، تردد در جاده های استان را ثبت می کنند. سلطان دوست با اشاره به اینکه طی 
این مدت سهم وسایل نقلیه سنگین 27 درصد بوده است بیان کرد: اوج تردد بین ساعات 16 الی 17 و کمترین تردد بین ساعات 3 الی  4 بوده است.
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تکمیل و تجهیز مرکز درمان 
ناباروری خراسان جنوبی

ناباروری خراسان  درمان  مرکز  و سیما-اولین  صدا 
جنوبی که در ساختمان مرکز بیماریهای خاص استان 
قرار دارد، پس از تعمیر، بازسازی و تجهیز کامل شد. 
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند گفت: 
برای تعمیر، بازسازی و تجهیز این مرکز دو میلیارد و 
600 میلیون تومان هزینه شده که 500 میلیون تومان 
برای تعمیر و بازسازی از محل اعتبارات دانشگاه علوم 
پزشکی بیرجند و دو میلیارد و 100 میلیون تومان برای 
تجهیز این مرکز توسط هیات امنای صرفه جویی 
آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزارت  به  وابسته  ارزی 
پزشکی هزینه شده است. دهقانی با بیان اینکه مرکز 
درمان ناباروری با دارا بودن دو اطاق عمل و بخش 
بستری هم اکنون در حال پذیرش و مداوای بیماران 
است افزود: تاکنون هزار و 500 زوج نابارور در استان 
توسط مراکز بهداشتی شناسایی شده که 700 زوج در 
این مرکز پرونده تشکیل داده اند.وی از تحت درمان 
بودن 63 بیمار با روش درمانی IUI خبرداد و گفت: 
از این تعداد 6 مورد منجر به بارداری شده است.معاون 
درمان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند افزود: به دلیل 
 IVF نبود فلوشیپ فوق تخصص نازایی هنوز روش
در این مرکز اجرا نشده که پیگیر دعوت از یک نفر در 
مشهد هستیم تا در صورت موافقت این روش درمانی 
هم در این مرکز انجام و چرخه درمان بیماران نابارور 

تکمیل شود.

۶۰ نیروگاه خورشیدی تا پایان امسال در 
استان به بهره برداری می رسد

تسنیم-مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خراسان 
جنوبی گفت: 60 نیروگاه خورشیدی تا پایان امسال 
از محل قرارداد 20 ساله خرید تضمینی برق در این 
استان به بهره برداری می رسد.محمد ابراهیم شرکاء در 
گفت وگو با خبرنگار تسنیم در بیرجند به تعداد نیروگاه 
های خورشیدی فعال در خراسان جنوبی اشاره کرد 
و  اظهار داشت: در حال حاضر 20 نیروگاه خورشیدی 
این  از  افزود:  فعال در سطح استان وجود دارد.وی 
تعداد 18 مورد با ظرفیت 5 کیلووات برای مشترکین 
خانگی و  2 نیروگاه با ظرفیت 80 و 100کیلووات 
هستند.مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خراسان 
نیروگاه خورشیدی  امتیاز  تعداد  به  اشاره  با  جنوبی 
واگذار شده در استان بیان کرد: در این راستا تا کنون 
تعداد 365 امتیاز نیروگاه خورشیدی واگذار شده است.

شرکاء با بیان اینکه از این تعداد 345 امتیاز در سال 
95 واگذار شده است تصریح کرد: همچنین 20 امتیاز 

دیگر در سال 96 واگذار شده است. 

آغاز توزیع ۵۹4 تن جو 
بین دامداران نهبندان از امروز  

تسنیم-محمد مالکی ظهر دیروز در نشست ساماندهی 
شهرستان  دامداران  بین  مدت دار  جوی  توزیع  و 
اداره  و  دامی  تشکل های  حضور  با  که  نهبندان 
صنعت معدن و تجارت در مدیریت جهاد کشاورزی 
شهرستان برگزار شد اظهار کرد: توزیع 594 تن جو 
مدت دار به صورت دوماهه و پنج ماهه بین دامداران 
شهرستان از دیروز آغاز می شود. وی افزود: این میزان 
حدود 25 درصد نیاز دامداران شهرستان را برطرف 
می کند که تخصیص سهمیه در مراحل بعدی نیاز 
شهرستان را جبران خواهد کرد. مدیر جهاد کشاورزی 
نهبندان گفت: قیمت جو 2 ماهه هرکیلو 10 هزار و 
550 ریال و 5 ماهه 11 هزار و 500 ریال است.

هدف از برگزاری چهارمین جشنواره
 تئاتر معلوالن شرق کشور اثبات 
توانمندی های آنها به جامعه است

گروه خبر-مدیرکل بهزیستی استان با بیان اینکه یکی 
از دالیلی میزبانی استان در چهارمین جشنواره تئاتر 
معلوالن شرق کشور، مناسب سازی و بسترسازی 
سالن های نمایشی برای معلوالن بود گفت: اثبات 
توانمندی های معلوالن به جامعه از اهداف برگزاری 
این جشنواره بوده است. عرب نژاد پیش از ظهر دیروز 
در جمع خبرنگاران با ارائه گزارشی از جشنواره تئاتر 
معلوالن اظهار کرد: کسانی که در این جشنواره در 
افتتاحیه، اختتامیه و در حین برگزاری و اجرای نمایش 
نامه ها حضور نداشتند خودشان را از درک توانمندی ها 

و باورپذیری هنر معلوالن محروم کردند.

اتحادیه نانوایان بیرجند 
 کیفیت نان درجه بندی نیست

صدا و سیما-رئیس اتحادیه نانوایان بیرجند می گوید: 
نانوایی ها به لحاظ کیفیت درجه بندی نشده اند. اکبر 
مرادی در پاسخ به خبرنگار ما در خصوص درجه 
بندی کیفی نانوایی ها گفت: در سال های گذشته 
قرار بود نانوایی ها در نظر سنجی از مردم درجه بندی 
شوند که این طرح اجرایی نشد.به گفته رئیس اتحادیه 
نانوایان بیرجند تصمیم گیری در این خصوص معموال 
کشوری است و فعال برنامه خاصی در این باره نیست. 
مرادی افزود: نانوایی ها باید کیفیت نان را مدنظر قرار 
دهند در غیر این صورت مشتری خود را از دست می 
دهند. وی با بیان اینکه تنها درجه بندی که برای 
نانوایی ها وجود دارد بر اساس پرداخت حق عضویت 
آنان به اتحادیه نانوایی است افزود: بر این اساس 
مجتمع های نانوایی، درجه 1، نانوایی های معمولی، 

درجه 2 و نانوایی های روستایی، درجه 3 هستند.

* رئیس سازمان بسیج علمی پژوهشی و فناوری 
سپاه انصار الرضا)ع( خراسان جنوبی با بیان اینکه 
بنیان  دانش  شرکت های  که  مشکلی  بیشترین 
گفت:  است  سازی  تجاری  بحث  دارند  استان 
طبق برنامه ای که داریم امید است در آینده بحث 

تجاری سازی را انجام دهیم.
به  قاین  شهرستان  های  توانمندی  نمایشگاه   *
مناسبت 22 آذر روز این شهرستان، گشایش یافت. 
* 2 دفتر خدمات الکترونیکی قضایی در قاین و 

خضری دشت بیاض شهرستان قاین افتتاح شد.
* 314 میلیون تومان کمک بالعوض و تسهیالت 
پوشش  زیر  مسکن  متقاضیان  به  الحسنه  قرض 

بهزیستی خوسف پرداخت شد.
از  لوت  بیابان  جهانی  پایگاه  مدیر   *
آدرس به  لوت  بیابان  سایت  وب   راه اندازی 

 www.lutdesert.ir خبر داد .

رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان بشرویه بیان 
کرد: از ابتدای سال در جمعیت دامی شهرستان 
بشرویه هیچگونه عالئم بیماری سل و تب مالت 

گزارش نشده است.

اخبار کوتاه

  نرگس زارهای خوسف میزبان عکاسان استان

آغاز رزمایش طرح ترافیکی زمستانه پلیس راه خراسان جنوبي 

درخواست های شهروندان در حوزه های شهری بیرجند پیگیری می شود

دادرس مقدم-جانشین انتظامي استان از آغاز 
خراسان  راه  پلیس  زمستانه  ترافیکی  طرح 
جنوبی خبر داد و گفت: این طرح تا 20 اسفند 

ادامه دارد. 
سرهنگ”سعید دادگر”صبح دیروز در رزمایش 
با  جنوبی  خراسان  راه  پلیس  زمستانه  طرح 
استان  راه  پلیس  عملکرد  گزارش  به  اشاره 
جنوبی  خراسان  زمستانه  ترافیکی  طرح  در 
سال  ایام  تناسب  به  راه  داشت:پلیس  اظهار 
افزایش تردد در سطح  به خصوص در زمان 
جادهها طرح های متناسب با این ایام را برابر 
دستورالعمل های ابالغی از ناجا پیش بینی می 
کند و در زمینه بومی سازی در استان نسبت 
شود. می  اقدام  ترافیکی  طرحهای  تهیه  به 
وی با بیان اینکه سازمان هاي زیادي از جمله 
امدادگران  احمر،  هالل  اورژانس،  راهداري، 
با  طرح  دراین  داران  جرثقیل  صنف  خودرو، 
پلیس راه همکاري مي کنند،اظهار کرد:هدف 
آگاهي  سطح  افزایش  طرح،  این  اجراي  از 
جامعه، روانسازي ترافیک در محورهاي استان 
و خدمت رساني به مردمي است که با توجه به 
بارش برف و باران دچار گرفتاري مي شوند.
جانشین انتظامي استان افزود:پلیس استان با 
از  رسان  امداد  هاي  سازمان  سایر  همکاري 
20 آذر تا 20اسفند همزمان با سراسر کشور 

با اجراي طرح ترافیکی زمستانه و با استفاده 
از توان نیروي انساني،خودروئي،تجهیزات سعي 
در کاهش تصادفات جاده اي در سطح استان 

خواهد داشت.سرهنگ دادگر با اشاره به اینکه 
90 درصد تصادفات جاده اي مربوط به عامل 

انساني مي باشد تصریح کرد:این مهم مي طلبد 
رانندگان قوانین ومقررات راهنمائي و رانندگي 
در  ناگواري  حوادث  شاهد  تا  کنند  رعایت  را 

نباشیم.جانشین  مواصالتي  محورهاي  سطح 
نشان  خاطر  جنوبي  خراسان  استان  انتظامي 

کرد:70 درصد تصادفات جاده اي سطح استان 
بین ساعات 12ظهر تا 8 شب رخ داده است 
که فاصله زماني روزهاي پنج شنبه ،جمعه و 

صبح روز شنبه بیشترین آمار تصادفات را به 
خود اختصاص داده است که در همین راستا 

بخش قابل توجهي مربوط به محورهاي فرعي 
و روستایي مي باشد که الزم است مردم خوب 
استان در ایام تعطیالت و در عزیمت به خارج 

از شهر ،قوانین و مقررات را رعایت و با آرامش 
رانندگي کنند.

برگزاری  با  گفت:  بیرجند  رضایی-شهردار 
درخواست های  مردمی،  مالقات های 
پیگیری  بیرجند  شهری  حوزه  در  شهروندان 
و گره گشایی می شود که بیشتر مشکالت در 
شهری  خدمات  و  عمرانی  شهرسازی،  حوزه 
همگون شهری  توسعه  روی  پیش  موانع  به 
مربوط می شود. محمدعلی جاوید صبح دیروز 
شهروندان  با  عمومی  مالقات  نخستین  در 
داشت:   اظهار  بیرجند  شهرداری  نمازخانه  در 
بیرجند  شهری  حوزه  در  مردم  مشکالت 
پیگیری و گره گشایی می شود و تالش می شود 
ناراضی  کنندگان  مراجعه  از  یک  هیچ  که 
برنگردند.وی اظهار کرد: تمامی مدیران حوزه 
شهری همکاری الزم برای رفع مشکل مطرح 
شده توسط شهروندان را دارند و در این راستا 
دلسوزانه به پیشنهادات ارباب رجوع توجه کرده 
و راهکار ارائه می دهند.شهردار بیرجند گفت: در 
این نشست برخی مدیران حوزه شهری حضور 
داشتند که با همفکری آنان و حتی تماس با 

فرماندار راهکارهایی اندیشیده شده است.
وی افزود: بیشتر مشکالت در حوزه شهرسازی، 
عمرانی و خدمات شهری به موانع پیش روی 
می شود. مربوط  شهری  همگون  توسعه 

جاوید بیان کرد: برخی از مراجعه کنندگان به 
نمایندگی بخشی از اهالی یک محل یا گروهی 
رفع  و  یافته  حضور  مالقات  این  در  افراد  از 

مشکالت این فرد به منزله حل مشکل یک 
محله یا گروه است.شهردار بیرجند تاکید کرد: 
حوزه بازرسی و رسیدگی به شکایات شهرداری 

بیرجند نیز به خوبی فعالیت کرده است و مسایل 
مطرح شده در این مالقات را بررسی کرده و 
راهکار نیز ارائه داد.در نخستین مالقات عمومی 

 20 درخواست  شهروندان،  با  بیرجند  شهردار 
شهروند بررسی شد.

)Ava.news22@gmail.com(

دیروز،  صبح  خوسف  های  نرگس  حسینی- 
شرکت  به  مند  عالقه  عکاسان  تور  میزبان 
در جشنواره عکس گل نرگس استان بودند. 
کشاورزی  اینکه  بیان  با  جشنواره  این  دبیر 
 گردشگری و فرهنگ مردم به طور زنجیره وار 
به هم وابسته است ادامه داد: در همین راستا 
تورهای زرشک، زعفران، عناب، انار و اکنون 
نیز گل نرگس برگزار شده است. عارفی نیا با 
اعتقاد به این که گل نرگس با فرهنگ مردم 
این  کرد:  اضافه  است  شده  عجین  خوسف 
جشنواره نقطه عطفی برای معرفی شهرستان 
و قابلیت های آن می باشد.به گفته وی مهلت 
ارسال آثار برای جشنواره تا 23 آذر خواهد بود 
و تاکنون 60 نفر متقاضی ثبت نام کرده اند. 
عارفی نیا افزود: جشنواره گل نرگس 27 آذر 

برگزار خواهد شد.

به جای پنبه، جو و گندم، نرگس بکاریم
شفیعی فرماندار خوسف نیز با اشاره به این که 
امکان معرفی ظرفیت ها در تمام نقاط استان 
وجود دارد افزود: اگر روی این مسائل تمرکز 
حل  اشتغال  مشکل  از  باالیی  درصد   کنیم 
می شود. وی با بیان اینکه  گل نرگس سال 
بوده  خوسف  مردم  برای  درآمدی  منبع  ها 
است یادآور شد: چندسالی است این ظرفیت 
موضوع  این  پی  در  شده،  واقع  غفلت  مورد 
با برگزاری جشنواره این منبع  سعی داشتیم 

درآمد را احیا کنیم. 
فرماندار خوسف بااشاره به اهمیت گل نرگس، 
خاطرنشان کرد: یک تفاوت آن روییدن شدن 
این گل در کویر است و مورد بعدی ماندگاری 

عطر گل های منطقه است که علت آن شرایط 
آب و هوایی و خاک رسوبی می باشد. شفیعی 
از پیش بینی افزایش سطح کشت گل نرگس 
از 21 هکتار سال به 24 هکتار با 14 میلیون و 
580 هزار شاخه خبر داد و افزود: اگر فرآوری گل 
نرگس ایجاد شود، می توانیم به جای پنبه، جو 
 و گندم، گل نرگس که آبیاری کمی می خواهد 
را  گل  این  زیرکشت  هکتارهای  و  بکاریم 

افزایش دهیم.به گفته وی گل نرگس خواص 
دارویی و ضدافسردگی دارد. فرماندار خوسف 
 20 در  گل  این  کاشت  برنامه  به  همچنین 
ادامه  و  کرد  اشاره  اداری  از فضاهای  درصد 
ورودی  تمام  نیز  آینده  های  سال  در   داد: 
های شهر خوسف را با گل نرگس گل کاری 
بتوانیم  خواهیم کرد. شفیعی تاکید کرد: اگر 
گل  برای  را  کشاورزی  محصوالت  بیمه 

از  خیلی  مقابل  در  توان  می  بیاوریم  نرگس 
خسارت های سرمازدگی جوابگو بود.

نرگس خوسف رتبه اول
 اسانس را دارد

رحیمی عضو شورای شهر خوسف و مشاور 
گل  طبیعت  که  این  بیان  با  نیز  فرماندار 
نرگس  گل  کرد:  اضافه  است  گرم  نرگس 

ولی  دارد  اسانس  در  را  اول  رتبه  خوسف 
وی  است.  سخت  بسیار  آن  از  گیری  عرق 
خاطرنشان کرد: کشاورزان این جا با مشقت 
است  ذکر  به  فروشند.الزم  می  را  ها  گل 
شهر  قدیمی  بافت  از  عکاسان  تور،  این  در 
ابن  آرامگاه  نرگس،  گل  مزارع  خوسف، 
حسام خوسفی و کارخانه چدن بازدید کردند.

)Ava.news13@gmail.com(
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الِغنَی األکبَُر الیَأُس َعّما في أیدي النّاِس

بزرگترین توانگری، چشم نداشتن  به مال مردم است.

)نهج البالغه : حكمت 342(

محمود صادقی: احمدی نژاد 
مثل بچه های لوس رفتار می کند

احمدی نژاد  نماینده تهران گفت:  محمود صادقی 
مثل بچه لوسی است که مجال هر کاری پیدا کرده 
و نوعی توهم قدرت دارد که  این مسائل خروجی 
احمدی نژاد  انتقاد  نیز  اکنون  سیاست هاست.  آن 
نبوده  اصالحی  انگیزه های  قصد  به  قوا  برخی  از 
البته  است.  پاسخگویی  از  فرار  برای  عمدتا  بلکه 
 این گواهی بر کم کاری برخی نهادهاست که به 

تخلفات او در موقع خود رسیدگی نکردند.

نظر باهنر درباره احتمال کاندیداتوری 
الریجانی در انتخابات ۱۴۰۰ 

شورای  رئیس مجلس  مشاور  باهنر  محمدرضا 
علی  کاندیداتوری  احتمال  به  اشاره  با  اسالمی 
ریاست  و  مجلس  آتی  انتخابات  در  الریجانی 
سیاسی  تصمیمات  از  اطالعی  گفت:  جمهوری، 
رئیس  اینکه  بیان  با  وی  ندارم.  الریجانی  علی 
مجلس در مسائل سیاسی با بنده مشورت نمی کند، 
ادامه داد: الریجانی در مسائل مجلس و به ویژه در 

بحث قانونگذاری از بنده مشاوره می گیرد.

زیباکالم: جهانگیری برای انتخابات 
۱۴۰۰ آماده شود 

باید  جهانگیری  نظرم  به  گفت:  زیباکالم  صادق 
انتخابات ۱۴۰۰ آماده  کنار بکشد و خود را برای 
کند. جهانگیری آمادگی کار اجرایی را دارد. البته 
ما باید کنار روحانی بمانیم و با او بسوزیم و بسازیم.

ناگفته های بهمنی
 از ضراب، زنجانی و خاوری 

بابک  گفت:  مرکزی  بانک  سابق  کل  رئیس   
زنجانی با ما در بانک مرکزی کاری نداشت. طرف 
حساِب وزارت نفت بود. نفت ما را کسی نمی خرید 
پاسخ  در  نفت می فروخت.بهمنی  ما  برای  ایشان 
یکی  دادستان  نزد  رضا ضراب  که  این سوال  به 
و  شما  با  که  کرده  اعتراف  آمریکا  دادگاه های  از 
محمود احمدی نژاد مالقات داشته است، گفت: من 
اصال ایشان را ندیدم. تاکید می کنم که با ایشان 
هیچ جلسه ای نداشتم. وی در مورد پرونده خاوری 
هم گفت: مگر من برای ایشان حکم زدم؟ انتصاب 

ایشان هیچ ربطی به بانک مرکزی نداشت. 

ارتش و سپاه هیچ اختالفی
 با یکدیگر ندارند

 معاون هماهنگ کننده نیروی زمینی سپاه گفت:
ما همه خادم نظام هستیم و در این زمینه هیچ 
باید  ندارد.  وجود  سپاه  و  ارتش  بین  اختالفی 
بسیار  این  و  باشیم  دشمن  های  توطئه  مراقب 

مهم و حائز اهمیت است.

هشدار جدی سردار سلیمانی
 به فرمانده آمریکایی در سوریه

وب سایت zerohedge در گزارشی به نقل از 
منابع آگاه خود نوشته سردار سلیمانی فرمانده نیروی 
قدس سپاه پاسداران انقالب اسالمی به تازگی پیامی 
هشدارآمیز به فرمانده نیروهای آمریکایی در سوریه 
ارسال کرده  است. به ادعای این وب سایت، سردار 
همه  کرده  توصیه  آمریکایی  فرمانده  به  سلیمانی 
نیروهای نظامی آمریکا تا آخرین سرباز را از سوریه 
خارج کند، در غیر این صورت »درهای جهنم به 

روی آنها باز خواهد شد.«

هشدار ظریف به اروپا؛ 
اشتباه گذشته را تکرار نکنید  

 وزیر خارجه ایران در یادداشتی برای یک روزنامه 
آمریکایی به اروپا هشدار داد نباید با همراه شدن با 
دولت آمریکا در تضعیف برجام اشتباهات گذشته را 
تکرار کند.محمد جواد ظریف تأکید کرد: متأسفانه 
ترامپ  دونالد  دولت  پاسخ  گذشته،  ماه  یازده  طی 
رئیس جمهور آمریکا به حسن نیت ایران - پس از 

برجام- صرفا بهانه گیری و کج خلقی بوده است. 

آب پاکی روی دست جانسون  

 رئیس دفتر رئیس جمهور در پاسخ به این پرسش 
که آیا در سفر وزیر خارجه انگلیس به ایران و دیدار 
وی با رئیس جمهور موضوع نازنین زاغری بررسی 
وقتی  است  طبیعی  حال  هر  به  کرد:   اظهار  شد، 
سفری در این رده چه از طرف ایران به کشور مقابل 
چه از کشورهای مقابل به ایران انجام شود، مسایل 
متنوعی از سوی میهمان مورد بحث قرار می گیرد. 
از  موضوع  این  به  نهایی  رسیدگی  گفت:  واعظی 

اختیارات دستگاه قضایی است.

یاوه گویی های نتانیاهو علیه ایران
 در دیدار با موگرینی 

کنفرانس  در  صهیونیستی  رژیم  وزیر  نخست   
خارجی  سیاست  مسئول  با  مشترک  خبری 
اتحادیه اروپا در یاوه گویی هایی، ایران و داعش را 
مشکل اصلی خاورمیانه عنوان کرد. وی در بخش 
دیگری از سخنان خود در این نشست خبری ادعا 
اروپا  به  تروریسم  از گسترش  اسرائیل  که  کرده 

جلوگیری می کند.

خطای احمدی نژاد با ادعای تقلب قابل مقایسه نیست

مصباحی مقدم سخنگوی جامعه روحانیت مبارز  
سال  در  موسوی  با  نژاد  احمدی  مناظره  درباره 
آثار مخربی داشت  ۸۸ گفت: مسلما آن مناظره 
اما نمی توان آن حرکت احمدی نژاد را با اعالم 
مخدوش  و  بحران  ایجاد  و  بزرگ  تقلب  یک 
با  توان  نمی  را  مسائل  این  کرد؛  مقایسه  دنیا  در  نظام  حیثیت  شدن 

خطای قابل توجه احمدی نژاد یکی گرفت.

اندیشه اصولگرایی روز به روز کمرنگ تر می شود

 جالل زاده، فعال سیاسی اصالح طلب  گفت: فکر و 
اندیشه اصولگرایی روز به روز کمرنگ تر می شود. نسل 
جوان ما میانه ای با اندیشه های تندگرایانه و اصولگرایانه 
ندارد در نتیجه کسانی که در این جریان هستند خودشان 
در جامعه، حضور سایر  نتیجه رسیده اند که  این  به 
جریان ها الزم است. اصولگرایان ناچارند میدان را بازتر بگذارند تا دیگر نیروهایی 

که در حفظ نظام نقش داشته اند، حضور پیدا کنند. کشور را نخواهند داشت

نرمش مقامات عالیه در مساله حصر

چند  در  گفت:  مجلس  در  تهران  مردم  نماینده 
ماه با پیگیری هایی که داشتیم به جایی رسیدیم 
به  نرمشی در مقامات عالیه در مساله حصر  که 
اراده ای برای حل پیدا شده است.   وجود آمده و 
قوا  سران  از  یکی  کرد:  اظهار  مطهری  علی 
جناب  نیست  اگر  گفتم  ایشان  به  من  نیست.  مجازات  می گفت حصر 

عالی هم ۱۰ روز در همین شرایط باشید.

اصالح طلب  سیاسی  فعال  یک 
هم  پیش  سال   ۱۶ همان  گفت: 
معتقد بودم که باید فضای سیاسی 
همزمان  اقتصادی  آرامش  و 

این  در  باید  باشد.  داشته  گشایش 
رابطه به دولت روحانی هشدار داد.

محمد کیانوش راد در جمع دانشجویان 
این  در  سوالی  به  پاسخ  در 

برای  طلبان  اصالح  که  خصوص 
کشور چه کار کرده اند، گفت: مرا 
اینکه  کرده اند  اجباری  بازنشسته 
می گویید اصالح طلبان چه کرده اند 

نبوی،  بهزاد  آقایان  از  باید  را 
رمضان زاده،  تاج زاده،  میردامادی، 
خیلی های  و  سلیمانی  داوود 
داده اند.  هزینه  که  بپرسیم  دیگر 

مجلس  و  خاتمی  آقای  دولت  اگر 
ششم نبود، قتل های زنجیره ای ادامه 
می یافت. می پرسید اصالح طلبان در 
پاسخ  در  بوده اند  کجا  سال ها  این 
می گویم کنار مردم بوده اند اما همه 
امور در دست اصالح طلبان نیست.
آقای  آنچه  گفت:  کیانوش راد 
دنبالش  به  اصالح طلبان  و  خاتمی 
جامعه  در  تغییرات  انجام  بودند 
و  مسالمت آمیز  قانونی  شیوه  از 
بود. مردم  رای  اتفاق  با  تدریجی 

و  هستیم  انقالب  به  معتقد  ما 
ساختارها  زدن  برهم  خواستار 
اعتقاد  تغییر  به  بلکه  نیستیم 
جهت گیری  باید  معتقدیم  و  داریم 
به  باید  و  شود  بیشتر  اصالحات 
داد.  هشدار  روحانی  آقای  دولت 

اسالمی  شورای  مجلس  رئیس 
به  روسی،  رسانه  با  گفت وگو  در 
مواد  با  مبارزه  چون  موضوعاتی 
مخدر، مبارزه با تروریست، گسترش 
روابط اقتصادی بین ایران و روسیه 
تروریست  با  مبارزه  همچنین  و 
کرد. اشاره  خاورمیانه  در  آمریکایی 

الریجانی  علی  ایسنا،  گزارش  به 
در خصوص احتمال خروج آمریکا از 
برجام و سناریوهای ایران در زمینه 
کرد:  اظهار  بین المللی  توافق  لغو 
برجام یک توافق بین المللی بوده و 
نرسیده ایم  توافق  به  آمریکا  با  تنها 
اروپا،  از  مهمی  کشورهای  بلکه 
مذاکره  طرف های  چین  و  روسیه 
برای برجام بوده اند و این توافق پس 
رسیده  نتیجه  به  مذاکره  سال ها  از 
است، بنابراین آمریکایی ها فیگوری 

لغو  را  آن  می خواهند  که  گرفته اند 
کنند اما این کار به سادگی نیست.

وی در پاسخ به این سوال که فرض 
کنید آمریکا در نهایت از برجام خارج 

خواهد شد، ایران چه اقدامی خواهد 
داشت، گفت: در ایران به چند سناریو 
فکر شده است و با دوستان مان نیز 
مشورت کرده ایم، شخصا نمی خواهم 

در این زمینه قضاوتی داشته باشم ولی 
است. شده  فکر  موضوع  این  روی 
الریجانی تأکید کرد: ایران به توافق 
که  مادامی  است،  پایبند  هسته ای 

کشورها به تعهدات خود عمل کنند 
پای برجام می مانیم اما سناریوهای 
ایران  و  است  رو  پیش  مختلفی 
می کند. بررسی  دقت  به  را  مسائل 

ایران برای خروج آمریکا از برجام سناریوهای مختلفی داردباید به دولت روحانی هشدار داد 
الریجانی در گفت وگو با اسپوتنیک روسیه:محمد کیانوش راد چهره اصالح طلب:

اعزام هیات تجاری اتاق بازرگانی بیرجند به نمایشگاه صنعت ساختمان دبی                    * عکس: اکبری

خرید یا معاوضه
زمین دونبش یا دوکله در محدوده 
و  مدرس  پاسداران،  معلم،  غفاری، 
محالتی  به  نزدیک  ترجیحا  توحید 

خریداریم. 
یا معاوضه با آپارتمان

تلفن تماس: ۰93356۱۱66۴

استخر نیلوفر
 )دانشگاه آزاد( 

      با مدیریت جدید 
      و کادری مجرب 

آدرس: خیابان آوینی، خیابان
 نیلوفر، امیرکبیر، استخر نیلوفر

 شماره تماس جهت رزرو سانس 
و هماهنگی: 09335620696

با محیطی بسیار بهداشتی و پاکیزه
همراه با قرعه کشی و جوایز ارزنده
افتتاح حمام مغربی )ماساژ و کیسه کشی 
سنتی( و نمک درمانی برای اولین بار در استان
تفریح، نشاط و سرگرمی را در بزرگترین و 
مجهزترین استخر استان تجربه کنید
 همراه با کالس های آموزش خصوصی
 )صد در صد تضمینی( و نیمه خصوصی
 با قیمت های فوق العاده
همراه با طرح سکه باران
 )روزهای چهارشنبه ساعت 20 الی 22(
هنگام شنا و تفریح سکه طال
  از کف استخر بردارید
آماده همکاری و عقد قرارداد
 با کلیه ارگان ها و ...

نام سازمان مناقصه گذار:  دانشگاه بیرجند
موضوع مناقصه: واگذاری مدیریتی و انجام حجمی کلیه امور مربوط به تهیه مواد اولیه، طبخ و توزیع غذای دانشجویان در سالن های غذاخوری 

پردیس دانشگاه بیرجند،پردیس دانشکده کشاورزی و پردیس دانشکده هنر مطابق با اسناد مناقصه
مدت زمان اجرا: از تاریخ 1396/10/10 لغایت 1397/6/31 

 قیمت اسناد مناقصه: مبلغ 300/000 )سیصد هزار( ریال به صورت واریز به حساب سیبا شماره 2177582197007 )درآمدهای اختصاصی دانشگاه بیرجند(
میزان سپرده شرکت در مناقصه: 2/500/000/000 )دو میلیارد و پانصد میلیون( ریال

محل دریافت اسناد مناقصه و تحویل پیشنهادها: دانشگاه بیرجند- سازمان مرکزی- دبیرخانه مرکزی 
جدول زمان بندی برگزاری مناقصه:

پایان مهلت توزیع  شروع توزیع اسناد
اسناد

پایان مهلت 
ارائه پیشنهادات

بازگشایی پاکت ها
 مرحله اول )الف و ب(

بازگشایی پاکت ها
 مرحله دوم )ج(

محل بازگشایی پاکت ها

سازمان مرکزی دفتر معاونت 96/9/2196/9/2596/10/496/10/596/10/6
اداری و مالی دانشگاه

بدیهی است صرفا شرکت در مناقصه و ارائه پیشنهاد ایجاد حق برای شرکت کننده و ایجاد تکلیف و یا سلب اختیار برای دانشگاه نمی نماید و دانشگاه 
مجاز می باشد در چارچوب ضوابط مقرر در آیین نامه مالی معامالتی دانشگاه با عنایت به صرفه و صالح دانشگاه هر یک از پیشنهادها را قبول یا رد 

نماید. تلفن تماس: 056-32202049   
 هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه خواهد بود

آگـهـی مـناقصـه عـمومـی دو مـرحلـه ای

دبیرخانه کمیسیون معامالت دانشگاه بیرجند

 دانشگاه بیرجند درنظر دارد اجرای عملیات احداث خوابگاه متاهلین دانشگاه بیرجند را به شرح ذیل به صورت سرجمع )بخشنامه 96/1299188 مورخ 96/05/04( 
به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید. بدین منظور از شرکت های دارای ظرفیت آزاد و تجربه انجام کارهای مشابه دعوت به عمل می آید ، با در 

دست داشتن درخواست کتبی برای دریافت اسناد توان ارزیابی به دبیرخانه کمیسیون معامالت دانشگاه بیرجند مراجعه نمایند.
نام و نشانی دستگاه مناقصه گذار: دانشگاه بیرجند، انتهای بلوار شهید آوینی، بلوار دانشگاه، پردیس شوکت آباد  

تلفن تماس: 056-32202049-51
موضوع مناقصه:  اجرای عملیات احداث خوابگاه متاهلین دانشگاه بیرجند به شرح مختصات ذیل:

متراژ پروژهمحل اجرای پروژه 
)مترمربع(

مدت اجرای کار 
)ماه شمسی(

مبلغ تقریبی برآورد بر مشخصات کلی پروژه
اساس فهرست بهای سال 

96

رتبه مورد 
نیاز

شهرستان  
بیرجند

اجرای عملیات ابنیه تاسیسات مکانیکی، 7 ماه480
الکتریکی ساختمان خوابگاه
 متاهلین دانشگاه بیرجند

5 ابنیه10/600/000/000 ریال

تاریخ تحویل اسناد: 96/9/21 لغایت 96/9/25
آخرین مهلت تحویل اسناد: پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 96/10/4

محل دریافت اسناد توان ارزیابی و تحویل پاکت ها: دانشگاه بیرجند- سازمان مرکزی - طبقه اول-  دبیرخانه کمیسیون معامالت
قیمت اسناد: مبلغ 500000 ریال )پانصد هزار( به صورت واریز به حساب سیبا شماره 2177582197007 )درآمدهای اختصاصی دانشگاه 

بیرجند( و تحویل فیش واریزی به دبیرخانه کمیسیون معامالت
متقاضیان می توانند برای کسب اطالعات بیشتر با مدیریت امور فنی و نظارت بر طرح های عمرانی دانشگاه بیرجند با شماره 056-32202072 

تماس حاصل نمایند.

آگهی فراخوان عمومی ارزیابی پیمانکاران احداث خوابگاه متاهلین دانشگاه بیرجند

دبیرخانه کمیسیون معامالت دانشگاه بیرجند

به مناسبت سومین روز درگذشت  شـادروان  فیروز کاهنی

و اولین سالگرد درگذشت مرحـوم مهـدی کاهنی

فرزنـدان مرحـوم  حاج رمضان کاهنـی
جلسه ترحیمی امروز سه شنبه 96/9/21 از ساعت 2 الی 3  بعدازظهر در محل مسجد 
مرتضوی  برگزار می شود، تشریف فرمایی شما سروران ارجمند موجب امتنان می باشد. 

خانواده های: کاهنی، تخم پاش ، یوسفی، قطبانی  و سایر بستگان










